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BEVEZETÉS. 

Isten a nünbeesés után Megváltót ígért az emberi-
ségnek. Az embereknek azonban többezer évig 
kellett várakozniok a Megváltó eljövetelére. Ezalatt 
az Isten előkészítette a Megváltó útját : a népek 
összességéből kiválasztott először egy ágat (a sze-
mitákat), azután egy népet (az izraelitákat), majd 
egy törzset (Júda törzsét) s végül egy családot 
(Dávid király házát), s azt az emberi gyarlóság és 
gonoszság ezer megnyilvánulása közepette csodálatos 
módon készítgette, vezérelte a Megváltó befogadá-
sára. Az isteni ígéret megvalósulásának ezen törté-
netét az ószövetségi Szentírás könyvei őrizték meg 
számunkra. Isten ugyanis jónak látta, hogy egyfelől 
a választott nép, másfelől a mi okulásunkra legalább 
is részben írásba foglaltassa ígérete megvalósulásá-
nak történetét, továbbá azokat az oktatásokat, me-
lyeket hosszú évezredeken át a választott népnek 
s azon keresztül az emberiségnek adott, meg azokat 
a jövendöléseket, melyekkel oly sokszor csüggedő  
népét vigasztalta, a Messiásba vetett hitben erősí-
tette. Méltán nevezzük tehát e könyveket szent 
könyveknek, mert szerzőjük tulajdonképen az Isten, 
ki a Szentlélek sugalmazásával az egyes szent írókat 
az írásra ösztönözte, az írás alatt vezette s a téve-
désektől megóvta. 

Összesen negyvenöt ószövetségi szent könyv ma-
radt reánk. Ezek közül 21 történelmi tartalmú : 
Mózes öt könyve, Józsue könyve, Bírák könyve, 
Rúth könyve, a Királyok négy könyve, a Krónikák 
két könyve, Ezdrás két könyve, Tóbiás, Judit és 
Eszter egy-egy könyve, a Makkabeusok két könyve. 
Hét könyv oktató tartalmú . Jób könyve, a Zsol-
tárok könyve, Példabeszédek könyve, a-  Prédikátor 
könyve, az Énekek énekének könyve, a Bölcseség 
könyve, Jézus, Sirák fiának könyve. — Tizenhét 
könyvet próféták írtak : Izaiás, Jeremiás (könyve 
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és siralmai), Ezekiel, Dániel (a négy nagy próféta) 
és Ozeás, Joel, Ámosz, Ábdiás, Jónás, Mikeás, Ná-
hum, Habakuk, Szofoniás, Ággeus, Zakariás és 
Malakiás (a tizenkét kis próféta) és Báruk. 

Hogy mikor keletkeztek az ószövetségi Szentírás 
kőnyvei, az egyes könyvekhez írt Bevezetésekben 
tárgyaljuk. Általánosságban csak annyit mondha-
tunk, hogy közülük a legelső  nem keletkezett a 
Krisztus Urunk születését megelőző  tizenötödik szá-
zad előtt, az utolsó pedig kétségkívül készen volt a 
Krisztus Urunk születését megelőző  első  században. 
Épen azért sohasem szabad felednünk, hogy minket 
többezer esztendő  választ el tőlük : akkor az em-
beriség még gyermekkorát élte s az Isten végtelen 
bölcsesége ehhez mérten közölte vele a vallási igaz-
ságok kinyilatkoztatását és az erkölcsi rend paran-
csait. Nem a mi világunk mérővesszejével kell tehát 
mérnünk e könyveket, hanem annak a kornak a táv-
lataiban kell szemlélnünk és csodálnunk őket, mely-
nek az Isten elsősorban szánta. 

Nyelvüket tekintve, az ószövetségi szent könyvek 
két részre oszlanak : negyvenhárom könyv héber 
nyelven keletkezett (csak itt-ott — Dániel 2, 4b-7, 
28 ; Ezdrás 4, 7-6, 18 ; 7, 12-26 ; Jerem. 10, 11 — 
van bennük néhány részlet a héberhez hasonló 
arámi nyelven), kettőt (a Bölcseség könyvét és a 
Makkabeusok második könyvét) görög nyelven ír-
tak. Néhány héberül vagy arámul írt könyv és rész-
let azonban (Báruk, Tóbiás, Judit, Makkabeusok 
első  könyve, Eszter 10, 4-16, 24 ; Dániel 3, 24-90 ; 
13-14, valamint Jézus, Sirák fia könyvének egy 
része) csak görög fordításban maradt reánk. 

Az ószövetségi Szentírást csakhamar lefordították 
a legkülönbözőbb nyelvekre. Nagyjelentőségű  Mózes 
öt könyvének Kr. e. 285 táján, az egyiptomi Alexan-
driában keletkezett görög fordítása, melyet csak-
hamar kiegészítettek a többi szentírási könyvek 
fordításával is s amelyet alexandriai vagy mivel 
állítólag hetven (illetóleg hetvenkét) zsidó tudós 
műve, Hetvenes fordításnak neveznek. 

Latinra az ószövetségi Szentírás könyveit a Kr. u. 
második században fordították. Ez a fordítás, mely-
nek számos részét a szertartásokban és a szentmisé-
ben az Egyház máig is használja, később javítás.a 
szorult, miért is Szt. Jeromos, néhány könyv kivé- 
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telével, Kr. u. 390-405 között részben átdolgozta, 
részben teljesen új fordítással helyettesítette. Szt. 
Jeromos ilyenformán elkészített szentírás-gyüjte-
ménye később általános elfogadásra talált, miért. 
is Vulgátának, azaz általánosan elterjedtnek nevez-
ték el. Ezt a Vulgátát később az Anyaszentegyház 
a trienti szent zsinaton (1546-ban) az Egyház hivata-
los latin fordításának jelentette ki. Épen ezért ma-
napság minden katholikus — közhasználatra szánt 
— szentírás-fordítás ezen Vulgáta alapján készül. 
Mivel azonban a Vulgáta maga is csak fordítás, értel-
mének meghatározásánál az Anyaszentegyház hiva-
talos magyarázatain kívül az eredeti (héber, arám, 
görög) szövegek reánk maradt formáit és az eredeti 
szövegekből készült ősi fordításokat is figyelembe 
kell vennünk. 

Magyar nyelven az első  teljes, nyomtatásban meg-
jelent katholikus szentírás-fordítást Káldi György, 
jézustársasági atya készítette 1607-ben. (Megjelent 
1626-ban, Bécsben.) Azóta a magyar katholikusok 
lényegében véve Káldi fordításához ragaszkodnak. 
Mivel azonban Káldi fordítása a magyar nyelv vál-
tozása és a szentírás-tudományok fejlődése követ-
keztében idők folyamán számos helyen elavult, 
időnkint átdolgozzák. Az utolsó hatvan esztendő  
alatt Tárkányi B. József átdolgozása forgott köz-
kézen. A legújabb átdolgozás, melynek feladata az 
volt, hogy Káldi szellemének és a magyar szentírás-
fordítások régies színezetének megőrzése mellett a 
fordítás nyelvezetét a maihoz közelebb hozza, a 
szentírás-tudományok legújabb megállapításaival szá-
moljon és az eredeti szövegekre az eddiginél nagyobb 
figyelmet fordítson — Isten nagyobb dicsőségér 
itt fekszik előttünk. 

Megjeg► zyzések. 

1. Fordításunk a Vulgáta nevű  latin fordítás alap-
ján készült, de állandóan szem előtt tartja az eredeti. 
(héber, arám, görög) szövegeket és az ősi fordításo-
kat. A latin fordítást mindaddig, míg eltérése nem 
nyilvánvaló, utóbbiak szerint értelmezzük. 

2. A tulajdonnevek átírásában a latin fordítást 
követjük. Azokat a mássalhangzókat, amelyeket a 
latin nyelv kifejezni nem tud (pl. az s-et, vagy 
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magas hangok előtt álló k-t), lehetőleg héber kiej-
tésük szerint írjuk. A hagyományos és megmagyaro-
sodott tulajdonneveket (pl. Mózes, Sínai), tekintet 
nélkül arra, hogy helyesek-e vagy sem, a megszo-
kott módon Írjuk. 

3. A Szentírás nyelvezetének régies színezetét 
megtartjuk, de jelentős mértékben enyhítjük. Régies 
igeidőket (pl. elméne) lehetőleg csak a főmondatok-
ban és csak az Ú. n. végzett jelen (praesens perfec-
tum) fordításánál alkalmazunk. Egyebütt, valamint 
idézetekben az egyszerű  multat (pl. elment) hasz-
náljuk. 

4. Mivel a héber szöveg csaknem minden mon-
datot «és»-sel kezd, de e kötőszó értelme a héber 
nyelvhasználat szerint mindig a mondat és az össze-
függés értelmétől függ, az ezen kötőszónak megfelelő  
latin kötőszókat (et, autem, vero, sed et, etiam, 
quoque stb.) a mondat értelme és a magyar nyelv 
természete szerint fordítjuk, sőt ha a magyar nyelv 
szelleme úgy kívánja (pl. többtagú felsorolásoknál), 
el is hagyjuk. Ebben azonban nem megyünk annyira, 
hogy az eredetinek az és kötőszó gyakoriságában 
nyilvánuló sajátossága egészen eltűnjék. 

5. Azokat a szavakat, melyeknek beszúrását az 
értelem szükségessé teszi, dőlt betűkkel nyomtattat-
juk. Ugyanezek vagy mások a régi (1 árkőnyi-féle) át-
dolgozásban is megvoltak, csak nem jelölték őket. 

6. A verses részleteket is prózában fordítjuk, csak 
nagyobb részleteknél éreztetjük némi ritmussal és 
soronkint való írással a verses jelleget. 

7. Jegyzeteinkben tájékoztatásul évszámokat is 
közlünk, hangsúlyozzuk azonban, hogy ezek mind 
csak többé-kevésbbé valószínű  feltevéseken alapul-
nak és az Anyaszentegyház tekintélye és a hit pa-
rancsa nem támogatja őket. 

8. Utalásoknál a szentírás könyveit az első  3-4 
betűvel rövidítjük ; e rövidítések értelme a Tarta-
lom-jegyzékből könnyen megállapítható. A rövidí-
tések után álló római számok azt jelzik, hogy az 
illető  könyvből hányadik könyvről, az arabs számok 
pedig azt, hogy hányadik fejezetről és versről van szó. 
Pl. Móz. I. 17, 27 = Mózes első  könyve, tizenhetedik 
fejezet, huszonhetedik vers. 



MÓZES ELSŐ  KÖNYVE. 

A Teremtés (Genezis-.) könyve. 
Héberül: Beresít. 

Isten a bűnbeesés után nem hagyta magára az 
embert, hanem végtelen irgalmából Messiást ígért 
és küldött az emberiségnek. Az ószövetségi Szent-
írás lényegében véve nem egyéb, mint ezen messiási 
ígéret megvalósulásának története. E történetet 
Mózes könyvei kezdik meg. Utóbbiak valamikor egy 
könyvet alkottak, de a könnyebb áttekinthetőség 
kedvéért tartalmának önként adódó elhatárolódásai 
szerint már a legrégibb időkben öt könyvre osz-
tották őket. A héberben az egyes könyvek kezdő  
szavukról nyertek elnevezést ; Mózes első  könyvét 
tehát az izraeliták Kezdetbennek (Beresít-nek) ne-
vezik. Amikor kb. Kr. e. 285 táján Mózes könyveit 
hetven zsidó tudós az egyiptomi Alexandriában 
görögre fordította (Alexandriai vagy Hetvenes for-
dítás), az egyes könyveknek görög neveket is adtak, 
melyeket később az Anyaszentegyház is elfogadott. 
Mózes első  könyvét Genezisnek, azaz Eredetnek 
nevezték el, mert az ég és föld (a szellemi és anyagi 
világ) eredetét (1, 1-2, 3), a bűn és a messiási ígéret, 
eredetét (2, 4-11, 9) s a választott nép (az izraeli-
ták) eredetét (11, 10-50, 25) beszéli el. Időtartam 
szempontjából a világ teremtésétől József haláláig, 
tehát (a héber Szentírás számadatai szerint) az 
1-2310-ig terjedő  idő  történelmét öleli fel. Elbeszé-
lését időrendben szövi és pedig mindenkor a család-
fők története szerint : az ég és föld eredetének elbe-
szélése után kilenc nemzetség (Ádám, Noé, Noé há-
rom fia, Árfáxád, Táré, Izmáel, Izsák, Ézsau, Jákob) 
történetét mondja el. Azokról a tagokról, melyek-
nek a messiási ígéret teljesedésében szerepük nem 
volt, csak néhány szóval, többnyire egy-egy nemzet- 



12 	 BEVEZETÉS 
ségjegyzékkel emlékezik meg, hogy minden figyel-
münket arra az ágra fordíthassa, amelyből a Messiás 
származott. 

A könyv vallási szempontból alapvető  jelentőség-
gel bír : belőle tanuljuk a vallás számos alapigaz-
ságát s benne csodáljuk Isten végtelen jóságát, 
hűségét s az emberek történetét céljai szerint alakító 
gondviselését. Pusztán emberi szempontból, ha ugyan 
ilyen szempontról egyáltalán szólhatunk, valóságos 
remekmű  : elbeszélésének színessége, szerzőjének 
pompás írói készsége a világirodalom remekei között 
is a legelőkelőbb helyet biztosítják számára. Szava-
hihetősége kétségbevonhatatlan : bizonyítják ezt az 
Egyház önmagában véve is perdöntő  tanuságán kívül 
a legújabb tudományos megállapítások és leletek, 
melyek napról-napra csodás módon igazolják adatai-
nak s korrajzának hűségét. 

A könyv szerzője a zsidók és a keresztények egybe-
hangzó, állandó hagyományának bizonysága sze-
rint Mózes. 'Az Isten ezen választott emberének, az 
izraeliták lánglelkű  vezérének és lángelméjű  szer-
vezőjének meg is volt a kegyelem és természet min-
den szükséges adománya, hogy művét megírhassa. 
Isten ösztönözte az írásra, az írás alatt Isten vezé-
relte, Ű  sugalmazta, mit írjon s Ő  védte meg minden 
tévedéstől. Mózes pedig, ki zsidó mivoltában magá-
val hozta az ősi babiloni műveltséget s negyven 
esztendőn át a fáraó udvarában elsajátította az 
egyiptomiak kultúráját, minden képességét s isten-
adta tehetségét felhasználta, hogy Isten sugalma-
zása alatt művét elkészítse. Tárgyát, mely sok-
szor az ő  koránál sokezer esztendővel előbb tör-
tént eseményeket ölel fel, részben közvetlenül az 
Isten kinyilatkoztatásából, részben az Isten sugal-
mazása alatt megválogatott szóbeli hagyományok-
ból és írásos feljegyzésekből merítette. 

Hogy Mózes könyvei mikor keletkeztek, évszá-
mokban kifejezni nem tudjuk, mert nem tudjuk 
pontosan meghatározni azt a kort, amelyben Mózes 
élt és működött. Annyi bizonyos, hogy eredetüket 
a Krisztus Urunk születését megelőző  ezerötszáza-
dik és ezerkétszázadik esztendő  közé kell tennünk. 
Azóta csaknem négyezer esztendő  mult el és ezen 
idő  alatt a könyvet ezerszer és ezerszer másolták, 
leírták, majd nyomtatták. Kétségtelen, hogy ez 
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alatt Mózes egyik-másik régibb kifejezését Újabb 
(héber) szóval pótolták, egyik-másik homályosabb 
mondatát egy-egy közbevetett megjegyzéssel ma-
gyarázták. Tanuk reá azonban a legrégibb szövegek 
és fordítások, hogy mindezek ellenére Mózes könyve 
lényegében nem változott. • 

1. FEJEZET. 
A világ teremtése. - A hat nap 

története. 

1Kezdetben tetemté az 
Isten a mennyet és a föl-
det. 

2A föld azonban puszta 
és üres volt és sötétség 
volt a mélység színén : de 
az Isten Lelke ott lebegett 
a vizek felett. 

3És mondá az Isten : 

(Bevezetés: Az ég és föld eredete. 1. 1-2. 3.) 
1. 1. A világ teremtése. Fenségesen egyszerű  szavakkal hirdeti 

a Szentírás az örök igazságot : nem öröktől fogva létezik e világ, 
hanem az idők kezdetén teremté, hozta azt létre a semmiből a világ 
felett álló, örökkévaló, mindenható Isten. - E szó : Isten a héber 
nyelvben többesszámú forma (Elohim, szószerint annyi, mint 
Istenek), mely azonban mindig egyesszámú állítmányt (p1. te-
remté) kíván. Ebben a szentatyák a háromszemélyű, de egy-
lényegű  Istenről (a Szentháromságról) szóló tanítás ősi megcsilla-
nását látják ; nem lehetetlen azonban az sem, hogy a többesszám 
csak az Isten végtelen felségének kifejezésére szolgál. Az Isten 
teremté az egész világot : az angyalok mennyei világát (=menny) 
csak úgy, mint az anyagi világot (= föld). 

2. A föld ősi állapota. Mikor az Isten a földet megterem-
tette, az puszta és üres (a héber szöveg szerint: tohu va-bohu) 
vagyis sötét, élettelen, rendezetlen tömeg volt, melyet mélységes 
víz borított, de felette ott lebegett (a héber szöveg szerint talán : 
feküdt, - mint az anyamadár a fészkén, mikor tojásait költi) az 
Isten Lelke. Isten tehát nem hagyta magára a földet, hanem 
gondviselésével életet s rendet teremtett abba. Ez utóbbi mondat 
tartalmazza a Szentírás egész teremtéstörténetének alapgondola-
tát. A Szentírás ugyanis elsősorban nem azt akarja elmondani, 
hogy miként lett a világ s minden lénye, hanem azt, hogy Isten 
teremtő  gondviselése nélkül semmi sem lett széles e világon. Ezért 
vonultatja el előttünk a következőkben a teremtés történetének 
nagy vonalakban való népies vázolásával a világ legfőbb alkotó-
elemeit : az eget, a vizet, a növényeket, az égitesteket, az állato-
kat s végül az embert, - hogy mindeniken szemléltesse, hogy nem 
magától lett, hanem az Isten teremtette. 

3-5. Az első  nap. Isten végtelenségét s teljes szellemiségét a 
véges és anyagi világhoz szabott emberi nyelv teljesen kifejezni 
nem tudja s azért - hajdan és ma egyaránt - csak az ember 
világából vett kifejezésekkel szólhat az Istenről. Az ószövetségi 
Szentírás, főleg első  részeiben, tele van ilyen ú. n. antropomorfisz-
tikus (= Istennek emberi alakot, kezet, lábat, szemet stb. tulaj-
donító) és antropopatisztikus (= Istennek emberi indulatot, ha-
ragot, bánkódást stb. tulajdonító) kifejezésekkel, melyeket azon-
ban nem szabad szószerinti értelmükben vennünk. Ilyenképen 
mondja a Szentirúc ehelyütt is, hogy mondd az Isten, noha 
az Isten semmit sem szólt, hanem puszta akaratával terem- 
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Legyen világosság ! És lőn 
világosság. 4És látá az 
Isten, hogy a világosság 
jó, s elválasztá a világos-
ságot a sötétségtől, 5és el-
nevezé a világosságot nap-
palnak, a sötétséget meg 
éjtszakának. És lőn este 
meg reggel : egy nap. 

6Mondá továbbá az Is-
ten : Legyen boltozat a 
vizek között s válassza el 
a vizeket a vizektől. ?Meg 
is alkotá az Isten a bolto- 

zatot, s elválasztá azokat 
a vizeket, amelyek a bol-
tozat alatt voltak, azok-
tól, melyek a boltozat fe-
lett voltak. Úgy lőn tehát. 
8És elnevezé az Isten a 
boltozatot égnek. És lőn 
este meg reggel : második 
na 

9Mondá továbbá az Is-
ten : Gyűljenek a vizek, 
melyek az ég alatt vannak, 
egy helyre, s tűnjék elő  a 
száraz ! Úgy is lőn. HÉs 

tett. Isten teremtő  akaratára először is világosság áradt a (víz-
borította) földre és pedig talán olyanformán, mint manapság 
ködös, borongós napjainkon, amikor magát a nap korongját nem 
látjuk az égen, de világosságát észleljük. - 4. Isten minden 
teremtmény megteremtése után megállapítja, hogy az jó, vagyis 
hogy megfelel annak a célnak, melyet Isten eléje tűzött : hirdeti 
az Isten dicsőségét s szolgálja az ember javát. - Isten elválasztá 
a világosságot a sötétségtől, vagyis megszabta a nap és éjjel válta+ 
kozásának törvényeit. - Ezzel záródott az első  nap. Hogy azon-
ban mi volt tulajdonképen ezen (s a következő  hat) nap, sem az 
Anyaszentegyház, sem a Szentírás, sem a szenthagyomány nem 
határozza meg : huszonnégyórás napnak, hosszú, sokezeréves 
időszaknak egyaránt tarthatjuk, sőt az sem lehetetlen, hogy min-
den egyes ilyen nap tulajdonképen az isteni kinyilatkoztatásnak 
egy-egy szakasza (Ádámnak egy-egy látomása) volt, mellyel az 
Isten a teremtés történetének főbb eseményeit (az emberrel, 
Ádámmal) közölte. - Bármi legyen is, az bizonyos, hogy a hat 
nap története egyfelől csodálatos szépséggel állítja elénk, hogy 
a világ s minden lénye az Istennek köszöni létét, másfelől pedig 
bámulatos mélységgel szemlélteti, hogy a hetedik nap megszen-
telését az Isten kivánja. 

6-8. A második nap. - 6. Isten akaratára a földet borító mély-
séges vízben bollozat keletkezik, mely a földet borító vizet két 
részre osztja : egyik részét lenn hagyja a földön, a másikat fel-
emeli s maga felett tartja. A régi Kelet az égboltozatot, mely lénye-
gében véve nem egyéb, mint a napsugaraknak a levegő  részecskéi 
által előidézett fénytörési tüneménye, szilárd, sátorszerű  boltozat-
nak képzelte s azt hitte, hogy felette víz helyezkedik el, mely, 
ha az égboltozat zsilipjei megnyílnak (vö. 7, 11), a földre zúdul. 
Ezért, mikor a Szentírás ezekről a dolgokról beszél, maga is ezen 
felfogás kifejezéseit használja, amit máskép nem is tehetett, ha 
azt akarta, hogy megértsék. Ebben époly kevéssé téved, mint mi, 
amikor a mennyboltozatról, az égen úszó felhőkről beszélünk, 
noha tudjuk, hogy a mennyboltozat csak látszólagos s a felhők 
nem úsznak az égen. A Szentírásnak ugyanis nem az a célja, hogy 
a világ természettudományi törvényeit kinyilatkoztassa, hanem 
az, hogy hirdesse, hogy a világon minden az Isten teremt-
ménye. 

9-13. A harmadik nap. - 9. Az ég ( boltozat (1. 6. v. és 
iegyz.) a földet borJtó vizet két (egy alsó és egy felső) részre 
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elnevezé az Isten a szára-; az ég boltozatán, s válasz-
zat földnek, az egybegyűlt szák el a nappalt az éjt-
vizeket pedig elnevezé szakától, jelezzék az idő-
tengel ilek. És látá az Is- ket, a napokat s az eszten- 
ten, hogy jó. 	11Maj d dőket, 15világoskodj anak 
mondá : Hajtson a föld az ég boltozatán, s világít-
füvet, mely zöldül és ma- sanak a földre. Ugy is lőn. 
got hoz, és gyümölcsöző  16Megalkotá ugyanis az 
fát, mely gyümölcsöt hoz Isten a két nagy világítót, 
faja szerint, belsejében - a nagyobbik világítót, 
maggal, a földön. Úgy is hogy uralkodjék a nappa- 
lőre. 12Ha, ita ugyanis a lon, s a kisebbik világítót, 
föld füvet, mely zöldül s hogy uralkodjék az éjtsza-
magot hoz, faja szerint, s kán - meg a csillagokat, 
fát, mely gyümölcsöt hoz, "és az ég boltozatára he-
mindegyiket maggal, faja lyezé őket, hogy világít-
szerint. És látá az Isten, sanak a földre, "uralkod-
hogy jó. "És lőn este meg janak a nappalon és az éjt- 
reggel : harmadik nap. 	szakán, és válasszák el a 

14Mondá továbbá az Is- világosságot a sötétségtől. 
ten : Legyenek világítók És látá az Isten, hogy jó. 

osztotta ; most Isten akaratára a f idön maradt víz tagozódik : 
egybegyűl a föld mélyedéseibe, hoi )adásaiba s így létrejön a 
szárazföld s a tenger. (Utóbbihoz száinítja a Szentírás a tavakat, 
folyókat, patakokat stb. is.) - 11. Mivel most már van világos-
ság (1. 3. v. és jegyz.), van légkör (1. a 6. v. és jegyz.) s van száraz-
föld, Isten megteremti a növényeket. A r.:;zentírás nem azt akarja 
mondani, hogy a növényeket a föld (maga) hozta elő, hanem csak 
színnel, élén kséggel írja le, mint népesült be Tsten akaratára nö-
vénnyel a föl. Leírása oly élénk, hogy szinte látjuk, mint kelet-
kezik a növén; a földön : először ugyanis (a kissé világosabb 
héber szöveg éri lme szerint) hajtások dugják ki fejüket a föld-
ből, azokból azután a növényvilág két nagy ország:: áll elő  : 
a fűfélék, melyek a magvakat (látszólag) magtakaró nélki 1 hoz-
zák s a fafélék, melyek magvaikat gyümölcsökbe burkoltan ter-
mik. (A többi növényről a Szentírás nem szól, mert a legfőbb 
növények teremtettségéből a többiek teremtettsége önként követ-
kezik.) - 12. Mindez faja -zerint keletkezett, vagyis Isten fajról-
fajra minden növényt megteremtett. Arra a kérdésre azonban, 
hogy az Isten az egyes fajokat közvetlenül vagy közvetve terem-
tette-e, a Szentírás nem felel. 

14-19. A negyedik nap. 	a világosságot az első  napon 
teremtette 	3-5. jegyz.), de akkor a világosságot adó égitestek 
még nem tűntek fel az égen, egyrészt talán azért, mert mai alak-
juk még nem volt meg, másrészt pedig azért, mert a földet borító 
víz (és sűrű  ködös pára) eltakarta őket. Most, a negyedik napon 
(vö. 1, 4. jegyz.), Isten akaratára teljes pompájukban felragyog-
nak az égitestek az égen : ha lett volna már ember, körülbelül 
úgy látta volna őket, mint manapság. - Ezek az égitestek a 
szántóvető  s a pásztorember számára fontos időjárási jelek, sze-
rintük számítja az ember az időket (tavaszt, őszt, ünnepeket), 
a naptári napokat (= hónapokat?) és az éveket. - 18. L. 1, 4. jegyz. 
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19 És lón este meg reggel : 
negyedik nap. 

2öMondá továbbá az Is-
ten : Hozzanak elé a vizek 
csúszó-mászó élő  lényeket 
és szárnyaljon szárnyas a 
föld felett, az ég boltozata 
alatt. 21Meg is teremté az 
Isten a nagy tengeri ször-
nyetegeket meg mindazt 
az élő- s mozgólényt, me-
lyet a vizek eléhoztanak, 
fajuk szerint, s minden 
szárnyast, faja szerint. És 
látá az Isten, hogy jó. 22És 

megáldá őket, mondván : 
Szaporodjatok, sokasodja-
tok s töltsétek be a tenger 
vizeit, és sokasodjék a 
szárnyas a földön. 2 3És 
lőn este meg reggel : ötö-
dik nap. 

24Mondá továbbá az Is-
ten : Hozzon elé a föld élő-
lényt, faja szerint : bar-
mot, csúszó-mászót s szá-
razföldi vadat, faja sze-
rint. Úgy is lőn. 2 Megal-
kotá ugyanis az Isten a 
szárazföld vadjait, fajuk 
szerint, meg a barmokat s 
a föld minden csúszó-
mászóját, faja szerint. És 
látá az Isten, hogy jó. - 
26ma: jd mondá : Alkossunk 
embert a mi képünkre 
s hasonlatosságunkra, s 
uralkodjék a tenger ha-
lain, az ég madarain, az 
állatokon és az egész föl-
dön, meg minden csúszó-
mászón, mely mozog a 
földön. 27Meg is teremté 
az Isten az embert : a 

20-23. Az ötödik nap. - 20. A héber szöveg így szól : Nyüzsög-
jenek a vizek élő  lénynek nyüzsgésétől s szárnyaljon szárnyas 
stb. - Ezzel a Szentírás nem akarja azt mondani, hogy a vizi 
állatok a vízből keletkeztek, csak pompás kifejezésekkel vázolja, 
mint népesítette be Isten a vizeket (s a levegőt) állattal. - Szár-
nyas a héber nyelvhasználat szerint mindaz, aminek szárnya 
van, tehát madár, denevér, sáska, bogár stb. - E helyett : melyet 
a vizek eléhoztanak, a héber szöveg ezt mondja : melytől a vizek 
nyüzsögnek. - A fajuk szerint kifejezésről 1. 12. v. jegyz. -
23. L. 5. v. jegyz. 

24-31. A hatodik nap. - 24. A Szentírás nem azt akarja mon-
dani, hogy a szárazföldi állatokat a föld hozta elő, hogy azok a 
földből keletkeztek, hanem csupán színes kifejezésekkel írja le, 
mint népesítette be az Isten állattal a földet. - A szárazföldi 
állatokat a régi Kelet három osztályba sorozta : vannak barmok, 
vagyis szelíd háziállatok, csúszómászók, vagyis olyan állatok, 
melyek vagy teljesen a földön csúsznak-másznak, vagy egészen 
a föld színén, apró lábakkal surrannak, mint a kigyó, a gyík, az 
egér, a menyét, a féreg stb. s végül vannak vadállatok. A felsoro-
lás népies és nem teljes : de a Szentírás csak azt akarja, hogy 
azoknak a lényeknek a teremtettségét állítsa szemünk elé, ame-
lyekkel szinte napról-napra találkozunk. - 26. Az ember terem-
tését az Isten (a Szentháromság? vö. 1, 1. jegyz.) öröktől fogva 
kelt elhatározásának ünnepélyes kifejezése vezeti be. - Isten a 
maga képére s hasonlatosságára teremti az embert, azaz úgy, hogy 
az ember testi-lelki tulajdonságain az Isten tökéletessége tükrö-
ződjék ; ez különösen abban nyilvánul meg, hogy az embernek 
szellemi, halhatatlan, értelemmel s szabad akarattal bíró lelket 
ad, eléje természetfeletti rendeltetést szab s megajándékozza a 
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maga képére, az Isten ké-
pére teremtette, férfiúnak 
és asszonynak teremtette. 
28És megáldá őket az Is-
ten, és mondá : Szaporod-
jatok, sokasodjatok, s tölt-
sétek be a földet s hajtsá-
tok uralmatok alá és ural-
kodjatok a tenger halain, 
az ég madarain s minden 
állaton, mely mozog a föl-
dön. "Majd mondá az Is-
ten : Ime, nektek adtam 
minden füvet, mely ma-
got hoz, a földön, s min-
den fát, melynek benn a 
gyümölcsében van fajának 
megfelelő  magva, hogy ele-
deltekre legyen, 30a zöld 
növényzetet pedig a föld 
minden állatának, az ég 
minden madarának s 
mindannak, mi mozog a 
földön s miben élő  pára  

vagyon, hogy eledelükre 
legyen. egy is lőn. 	siÉs 
látá az Isten, hogy mindaz, 
amit alkotott, felette jó 
volt. És lőn este meg reg-
gel : hatodik nap. 

2. FEJEZET. 
A hetedik nap. - ősszüleink a 

paradicsomban. 

lElkészüle tehát az ég és 
a föld s minden ékességük 
lés befej ezé az Isten a he-
tedik napra munkáját, 
melyet végzett és meg-
nyugovék a hetedik napon 
minden munkától, melyet 
folytatott, 3és megáldá és 
megszentelé a hetedik na-
pot, mert azon hagyott fel 
minden munkájával, me-
lyet végezve teremtett az 
Isten. 

természetfeletti megszentelő  kegyelem adományával. - 28. Hogy 
az Isten képére alkotott ember megsokasodjék s így az Isten dicső-
gégét minél több ember hirdesse s az istenadta természete~ is 
természetfeletti javakat minél több ember élvezze, az Isten teli:4-
séget és jogot ad az embernek a házasságra. (Utóbbit az Isten 
kezdettől fogva egy férfi és egy nő  felbonthatatlan életszövetsé-
gének rendelte, de a bűnbeesés után ennek szigorú és teljes meg-
valósítását Krisztus Urunk eljöveteléig felfüggesztette - vö. 
Máté 19, 8.) Isten képe tükröződik abban is, hogy az ember ural-
mat (= használati és tulajdonjogot) nyer az állatok fölött : értse 
meg az ember, hogy ő  a teremtés koronája, ki messze rnagwz,n 
áll a világ lényei felett, melyeknek ő  ura és nem szolgája. --
29. Végül a jó Isten eledelről is gondoskodik : az emberm k a 
gabona- és gyümölcsféléket adja (a hús élvezetét Isten nem tiltja 
ugyan meg, de kifejezetten csak a vízözön után - vö. 9, 2. - 
engedi meg), - 30. - az állatvilágnak pedig (a héber szövet* sze-
rint) a zöld növényzetet (a füvet) rendeli eledelül. - 31. N'i3. 1, 
4. jegyz. 

2. 1-3. A hetedik nap megszentelése. - 1. Mikor tehát az ég 
és föld s azok minden ékessége (a héber szöveg szerint : serege, 
vagyis tartozéka, felszerelése) elkészült, - 2. - Isten a hete..1.k 
napot nyugalmával (a munkától való tartózkodással) megszenklle, 
azaz szentté, Istennek szentelendővé tette. Ez a szombat [héberül 
sabbat, azaz nyugalom(nap)] eredete ; a keresztények Jézu 
Krisztus feltámadásának emlékére a szombatot (azaz : a nyugalom-
napot) vasárnap ülik meg. 

ószövetség I. 	 2 
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4Ez volt az ég és föld tör-

ténete, amikor az Úr Isten 
megteremtette őket, azon 
a napon, amelyen az Úr 
Isten megalkotta az eget 
és a földet 5meg a mező  
minden bokrát, mely az-
előtt nem hajtott a földön, 
s a föld minden füvét, 
mely azelőtt nem sarja-
dott. Akkor ugyanis még 
nem hullatott az Úr Isten 
esőt a földre és ember 
sem volt, ki művelje a  

földet. 6Azonban forrás 
fakadt a földből s meg-
öntözte a föld egész színét. 
7Megalkotta tehát az Úr 
Isten az embert a föld 
agyagából, arcára lehelte 
az élet leheletét és élő-
lénnyé lett az ember. 

8ultette pedig az Úr 
Isten kezdettől fogva a 
Gyönyörűség paradicso-
mát : ebbe helyezé az em-
bert, akit alkotott. 91:s 
növcszte az Úr Isten a 

1. Ősszüleink története. (2, 4-4, 26.) 

4-7. Az ember teremtése. A következőkben a Szentírás még 
egyszer elmondja az ember teremtését, és pedig ezúttal részlete-
sebben. - 4. E vers értelme és hovatartozása kétséges. Egyesek 
az eddigiek (1, 1-2, 3.) befejezésének tartják, mások - miként 
fordításunk is - a következők bevezetésének teki ntik, de így is 
fordítják : Ez (a következő) az ég és föld (= a világ) története, 
miután teremtésük végbement, azon a napon stb. - A Szentírás 
az Istent Úr Istennek nevezi, amivel azt akarja kifejezni, hogy 
a világmindenség teremtő  Istene ugyanaz, mint az XIII r (a héber 
szöveg szerint : Jáhve), az izraeliták Istene. Az izraeliták ugyanis 
az Istent Úr (= Jáhve) néven imádták. (L. Móz. II. 3, 24. jegyz.)-
5-7. E verseket valószínűleg a következőképen kell az eddigiekkel 
összhangba hoznunk. - 5. Eleinte (a harmadik napig) nem volt 
növényzet a földön, s nem volt eső  sem és ember sem. (A harmadik 
napon ugyanis a víz a föld mélyedéseibe gyűlt össze s a száraz-
föld kiszáradt.) - 6. De ekkor (a harmadik napon?) forrás fakadt 
a földből (a héber szöveg így is fordítható : ködös pára szállott 
fel a földről), megöntözte a föld színét, s így alkalmassá tette arra, 
hogy növényt teremtsen reá az Isten. - 7. Ezek után (a hatodik 
napon) teremtette Isten az embert. Testét (a héber szöveg szerint) 
a föld porából alkotta (a héber szöveg szerint : formálta - mint a 
fazekas az edényt -), vagyis ugyanazon anyagokból, melyekből 
a föld áll, de halhatatlan éltető  lelke az Isten lehelete : az Isten 
lehelte azt az ember arcára (a héber szöveg szerint : orrába). 

8-14. A paradicsom. - 8. A héber szöveg így szól : És ültetett 
az Űr Isten egy kertet Édenben, napkelet felé. Az Éden szó tehát 
valamely vidéknek tulajdonneve volt, de a latin fordítás héber 
köznévnek veszi, s mindannyiszor lefordítja, és pedig a Gyönyörű-
ség szóval. - Minthogy e szó : Éden a hébernél régebbi nyelveken 
valószínűleg pusztaságot, sivatagot jelent, a paradicsomkert pedig 
vízben s növényzetben bővelkedett, igen valószínű, hogy a régi 
keleti ember e sivatagban elterülő, dús vizű  s - növényzetű  para-
dicsomkert hallatára pompás sivatagi oázisra gondolt. Maga a 
paradicsom szó perzsa eredetű, elgörögösödött, illetőleg ellatinoso-
dott szó és parkot, kertet jelent. -- 9. Az élet fája hatásáról nyerte 
nevét : ez táplálta volna az ember életét és pedi g úgy, hogy az 
ember tudott volna meg nem halni, míg az Isten a testi halhatat-
lanság állapotába nem helyezte volna. - Tudni jót és gonoszt a 
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földből mindenféle fát, 
melyet látni szép és mely-
ről enni jó — az élet fáját 
is, a paradicsom közepén, 
meg a jó és a gonosz tudá-
sának fáját. "Folyóvíz is 
jöve ki a Gyönyörűség 
helyéről, hogy öntözze a 
paradicsomot. Az onnan 
négy főágra szakadt. 11Az 
egyiknek neve Fízon : ez 
az, amelyik körüljárja He-
vilának egész földét, hol az  

arany terem, — 12annak a 
földnek az aranya igen 
jó —, ott találni a bdel-
liumot meg az ónixkövet. 
13A második folyó neve 
Gehon : ez az, amelyik 
körüljárja Etiópia egész 
földét. 14A harmadik folyó 
neve Tigris : ez folyik az 
asszírok felé, a negyedik 
folyó pedig az Eufrátes. 

15Vette tehát az Úr Is-
ten az embert s a Gyö- 

héber nyelvben átvitt értelemben használatos kifejezés s egy-
szerűen annyit jelent, mint tudni vagy mindent tudni ; ilyen 
értelemben mondja a Szentírás az Istenről is, hogy tud jót és go-
noszt. (Vö. 3, 22.) ősszüleinkre nézve azonban e kifejezés szó-
szerinti teljesedést nyert : a jó és a gonosz tudásának fája által 
ismerték meg a paradicsomi állapot jóságát, boldogságát s a 
bűnbeesettség rosszaságát, nyomorúságát. A gonosz lélek ugyanis 
épen e kifejezés kétértelműségével szedte rá ősszüleinket : minden-
tudást ígért s testi-lelki nyomorúságot adott. Hogy mi volt e fák 
gyümölcse (alma, füge vagy - mint a zsidó hagyományok állít-
ják - egy citromféle gyümölcs, az ú. n. ethrog) a Szentirásból meg 
nem állapítható. - 10. Keleten igen drága kincs a víz ; mi sem 
mutatta a régi keleti ember előtt a paradicsomkert kiválóságát 
jobban, mint az, hogy bőven volt vize. A Gyönyörüség helyéről 
(a héber szerint : Édenből) ugyanis folyó is eredt ; ez onnan négy 
főágra szakadt. Az onnan szó vagy Édenre vonatkozik, s akkor 
a négy főág még a paradicsom területén folyt volna vagy a para-
dicsomra vonatkozik, s akkor azt jelenti, hogy (a főfolyó) a para-
dicsom elhagyása után szakadt négy ágra, vagy időhatározói 
értelemben veendő  : azután, a paradicsom pusztulása után, sza-
kadt négy ágra. - 11. A Fizonról bizonyosat nem tudunk; Hcvila 
egyesek szerint Kánaántól északra vagy északkeletre, mások sze-
rint Délarábiában feküdt. - 12. A bdellium valószinűleg egy fának 
(Commiphora africana?) illatos gyantája - mások szerint valamely 
drágakő. - 13. A Gehonról bizonyosat nem tudunk ; 
(a héber szöveg szerint : Kús országán) a Szentírás rende%en az 
Egyiptomtól délkeletre eső  vidéket, a mai Núbiát, Kordofánt 
és Abessziniát érti, egyes helyeken azonban, úgy látszik, c névvel 
Középarábiát is jelöli. - 14. A harmadik folyó a héber szöveg 
szerint a Hiddekel volt és Assúrral szemben (ettől keletre) lolyt. 
A Hiddekel kétségkívül a Tigris folyó. Assúr a Tigris jobbpartján 
feküdt ősi város volt. - A Tigris s a negyedik folyó, az Enfráles 
ma is ismeretes : messze északon, az Örmény-fennsíkon erednek, 
közrefogják a mezopotámiai síkságot, s annak déli részén (ma-
napság) egyesülve, Satt-el Arab néven ömlenek a Perzsa-öbölbe. 
A paradicsom helyének földrajzi meghatározásához azonban e két 
igen hosszú folyású folyó ismerete kevés s így meg kell eléged-
nünk azzal, hogy a paradicsom valahol e két folyó vidékén, tehát 
talán az Örmény-fennsík és a Perzsa-öböl közt elterülő  vidéken 
fekhetett. 

15-17. Isten Ádámot a paradicsomba helyezi, s próbára teszi. -
15. Isten tehát Ádámot a paradicsomkerten kívül teremtette, s 

2* 
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nyörűség paradicsomába 
helyezte, hogy művelje és 
őrizze meg. 16És paran-
csola néki, mondván : 
A paradicsom minden fá-
járól ehetel, 17de a jó és a 
gonosz tudásának fájáról 
ne egyél, mert amely na-
pon arról eszel, halált kell 
halnod. 

18Mondá továbbá az Úr 
Isten : Nem jó, hogy az 
ember egyedül vagyon : 
alkossunk hozzá illő  se-
gítőt is. 19Megalkotta 
ugyanis az Cr Isten a 
földből a föld minden álla-
tát s az ég minden mada-
rát, és odavezette Őket 
Ádámhoz, hogy lássa, mi- 

nek nevezi el őket, — mert 
minden élőlénynek az lett 
a neve, aminek Ádám el- 
nevezte. 	20Meg is adta 
Ádám minden baromnak 
s az ég minden madará-
nak s a föld minden vad-
jának a maga nevét : de 
Ádámnak nem akadt ma-
gához illő  segítője. 21Ezért 
az Úr Isten mély álmot 
bocsáta Ádámra, s mikor 
az elaludt, kivevé egyik 
bordáját s hússal tölté ki 
helyét. 22Aztán asszonnyá 
építé az 'Úr Isten a bordát, 
melyet Ádámból kivett 
és odavezeté Ádámhoz. 
23Mondá ekkor Ádám : 
Ez most csont az én cson- 

pusztán kegyelméből helyezte abba : az embernek tehát meg kel-
lett volna Őriznie azt. Ádám a paradicsomban a bűnbeesés nélkül 
is dolgozott volna, de a munka nem lett volna számára teher s nem 
viselte volna magán a büntetés jellegét. - 16-17. Isten parancsa 
lényegében véve olyasmit kívánt, mint a későbbi izraelita étel-
törvények, vagy az Anyaszentegyház böjti parancsai : ennie nem 
lett volna szabad az embernek arról a fáról. (L. 9. v. jegyz.) A halál, 
amellyel az Isten az embert megfenyegeti, kettős : a természet-
feletti élet halála (vagyis a megszentelő  kegyelem - vő. 1, 26. -
elvesztése) s a testi élet halandóvá változása. (A bűnbeesés előtt 
az ember tudott volna meg nem halni, azóta az ember nem tud 
meg nem halni.) 

18-24. Éva teremtése. - 19. Ádámnak az Isten uralmat adott 
a föld és lényei felett (vő. 1, 28.), ezt Ádám most átveszi s azért 
ad nevet az állatoknak. (A régieknél a névadás a tulajdonjog 
vagy az uralom megnyilvánulása volt.) Ádám az állatoknak ter-
mészetüknek s lényüknek megfelelő  nevet adott, mert a bűnbe-
esés előtt rendkívüli értelemmel bírt. (A régiek felfogása szerint 
a neveknek mindig volt okuk : azért közöl a Szentírás is oly sok-
szor névmagyarázatokat.) - 20. Ádám látja, hogy minden állat-
nak van élettársa : de olyan lény, aki hozzá hasonló s akit ön-
magáról nevezhetne el (vö. 23. v. jegyz.), nem talál.' - Ezért 
alkotja az Isten az asszonyt. - 21. Mély álmot (= elragadtatást, 
exstasist) bocsát Ádámra, hogy Ádám ezalatt értesüljön arról, 
ami vele történik, s a férfi oldalbordájából megalkotja az asszonyt 
s a kivett bordát pótolja. - Az Anyaszentegyház tanítása szerint 
ezt az elbeszélést lényegében véve történeti (szószerinti) értelmé-
ben kell vennünk, de hangsúlya a benne rejlő  valláserkölcsi igaz-
ságra esik : a férfi a család ura és feje, az asszony a férfi segítő-
társa, kivel a férfinek a házasságban oly elválaszthatatlanul kell 
egybefűződnie, mint önnön testével. (Vö. Máté 19, 5 ; Márk 10, 
7 ; Kor. I. 11, 9 ; Ef. 5, 31.) - 23. A férfi héberül : is ; mivel az 
asszony a férfibó 1 alkottatott, azért neve e szó nőnemű  alakja : issa 
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tomból s hús az én húsom-
ból ezt a férfi feleségének 
nevezzék, mert a férfiúból 
véteték. 24Ez okból hagyja 
el az ember az atyját s az 
anyját s ragaszkodik fele-
ségéhez, s lesznek ketten 
egy testté. 

26Mindaketten pedig, 
Ádám tudniillik meg a 
felesége, mezítelenek vol-
tak, de nem szégyelték 
magukat. 

3. FEJEZET. 

Összüleink bűne és büntetése. 

lÁmde a kígyó rava-
szabb volt, mint a föld 
minden állata, melyet az 
Úr Isten alkotott. Ez azt 
mondá az asszonynak : 
Miért parancsolta meg 
néktek az Isten, hogy a 
paradicsom egyik fáj áról  

se egyetek? 2Felelé néki 
az asszony : A paradi-
csomban levő  fák gyümöl-
cséből eszünk ! 3Hogy 
azonban a paradicsom kö-
zepén levő  fa gyümölcsé-
ből ne együnk, meg hogy 
ahhoz ne nyúlj unk, azt 
megparancsolta nekünk az 
Isten, hogy meg ne talál-
junk halni. 4Mondá erre a 
kígyó az asszonynak : De-
hogy is haltok meg ! 5Csak 
tudja az Isten, hogy azon 
a napon, amelyen arról 
esztek, megnyílik szeme-
tek s olyanokká lesztek, 
mint az Isten : tudtok jót 
és gonoszt. 6Látá tehát az 
asszony, hogy a fa evésre 
jó, szemre szép és tekin-
tetre gyönyörű, és vőn a 
gyümölcséből és evék s 
ada férjének s az szintén 
evék. 

'Erre megnyílék mind- 

leszen. Az issa szó feleséget jelent, s ilyen értelemben használja 
mindjárt a következő  (24.) vers is. A két szó közötti összefüggést 
a magyar nyelvben nem igen tudjuk kifejezni ; még legjobban 
megközelítené : ember — némber (=-- nőember). — 24. E vers 
valószínűleg már nem Ádám szava, hanem a szent író összefoglaló 
magyarázata. 

25. összüleink ártatlansága. Bűnös vágyak nem zavarták, az 
éghajlat lehetővé tette ősszüleink mezítelenségét. — A héber 
szövegben ehelyütt jellemző  szójáték csendül : az emberek mezí-
telenek (héberül : árummim), a kígyó pedig (3, 1.) ravasz (héberül 
árum). 

3. 1-6. Ősszüleink bünbeesése. - 1. A kígyó képében a gonosz-
lélek rejtőzött ; a kígyó a Szentírásban egyébként is mint a ravasz-
ság jelképe szerepel, érthető  tehát, hogy a ravasz kísértő  ezt a 
ravasz állatot használta fel ravasz kisértése eszközéül. (Vö. Bölcs. 
2, 23-24 ; Ján. 8, 44 ; Róm. 5, 12. 16. 20 ; Kor. II. 11, 2 ; Tim. I. 
2, 14 ; Jel. 12, 3-4 ; 20, 2.) A kérdés, melyet a gonosz lélek az 
asszonyhoz intéz (a héber szöveg szerint : Hát igazán azt mondotta 
az Isten, hogy a kert egyik fájáról sem ehettek?), olyan, hogy az 
asszony szóba áll a kísértővel s így vesztébe rohan. (Az elbeszélés 
lélektani szempontból is valóságos remekmű  !) — 4-5. Vö. 2, 
9-22. jegyz. — 6. E szavak helyett : iekintetrs gyönyörű, a héber 
szöveget igy kell értenünk : és kívánatos, mert okossá tesz. 

7-8. A bűn következménye. Legott a bűn elkövetése után /el- 
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kettejük szeme : s mikor 
észrevették, hogy mezíte-
lenek, fügefaleveleket ag-
gatásak egybe s köténye-
ket csinálónak maguknak. 
sMikor pedig meghallot-
ták az Úr Isten szavát, ki 
a paradicsomban járkált 
az alkony hűvösén, elrej-
tőzék Ádám meg a fele-
sége az Úr Isten színe elől 
a paradicsom fái közé. paradicsom 

azonban az Úr 
Isten Ádámot és mondá 
néki : Hol vagy? 10Az 
mondá : Hallottam szava-
dat a paradicsomban s 
megijedtem, mivel mezíte-
len vagyok ; elrejtőztem 
tehát. 11Mondá néki az Úr 
Isten: Ugyan ki adta tud- 

todra, hogy mezítelen 
vagy, hacsak nem ettél ar-
ról a fáról, amelyről meg-
parancsoltam néked, hogy 
ne egyél ? "Mondá erre 
Ádám: Az asszony, kit tár-
sul adtál nekem, adott 
nékem a fáról és ettem. 
"Mondá erre az Úr Isten az 
asszonynak : Miért tetted 
ezt? Az feleié : A kígyó rá-
szedett és ettem. 14Mondá 
erre az Úr Isten a kígyó-
nak : Mivel ezt tetted, át-
kozott légy minden állat 
s földi vad között : melle-
den járj s földet egyél 
élted valamennyi napja 
alatt. 15Ellenségeskedést 
vetek közéd és az asszony 
közé, ivadékod és ivadéka 

nyílt ősszüleink szeme : elvesztették gyermeki ártatlanságukat 
s elfogta őket a bűntudat s a büntetés félelme. - 8. A szentatyák 
szerint Isten a paradicsomban érzékelhető  (emberi?) formában 
közlekedett ősszüleinkkel. Az Űr Isten szava vagy a 9. versben 
levő  kérdés, vagy - minthogy a megfelelő  héber szó általában 
hangot jelent - az a nesz, amelyet a bűnbeesés heére (érzékel-
hető  formában) közeledő  Isten közeledte keltett. Osszüleink el-
homályosult értelmükkel úgy akartak menekülni a büntetés elől, 
mint a gonoszságon kapott gyermekek. 

9-18. Ősszüleink bűnének büntetése. - 1. 14-15. A kísértő  
büntetése. Az isteni átok - a szentatyák tanítása szerint - 
kettős : egyfelől a kísértés eszközére, a kígyóra, másfelől magára 
a kísértőre, a gonosz lélekre vonatkozik. A kígyó valószínűleg a 
paradicsomban is a mellén (a hasán) csúszott s (látszólag) ott is 
a föld porát ette (azaz : állandóan öltögette nyelvét a porban), de 
mindez most az átok és büntetés jellegét nyeri. A paradicsomban 
ember és kígyó békességben éltek : most Isten ellenségeskedést vet 
a kígyó és az ember közé : az ember üldözi a kígyót s ha lehet, 
széttiporja fejét, a kígyó viszont az ember sarka után kapdos, s 
ha bírja, megmarja ; ezt az ellenségeskedést (melyet a pusztát 
járó keleti ember napról-napra észlelt) az isteni átok a hajdani 
bünrevezető  barátkozás örök emlékeztetőjévé teszi. - Az isteni 
átok azonban a kígyó képében rejtőző  gonosz lelket is sujtja. -
Az is mellén jár s a föld porát eszi; az ő  világa az, ami alávaló, 
aljas, a fennenvalókat nem érti s nem keresi. Ám hiába ejtette 
a bűn által foglyul az embert : Isten ellenségeskedést vet közéje 
s az asszony (egy) ivadéka közé : Az (a latin fordítás szerint az 
Asszony, tehát a Boldogságos Szűz Mária, a héber szöveg szerint 
az asszony ivadéka, tehát az Űr Jézus Krisztus) a gonosz lélek 
minden ármánykodása ellenére széttiporja a gonosz lélek fejét, 
vagyis megtöri hatalmát s szabaddá teszi (megváltja) az embert. 
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közé : Az széttiporja feje-
det, te pedig a sarka után 
leselkedel. — 18Az asszony-
nak pedig mondá : Meg-
sokasitom gyötrelmeidet s 
terhességed kínjait : fáj-
dalommal szüljed a gyer-
meket s légy a férj hatalma 
alatt, az meg uralkodjék 
rajtad. — "Adámnakpe-
dig mondá : Mivel hallgat-
tál feleséged szavára s et-
tél a fáról, amelyről meg-
parancsoltam, hogy ne 
egyél, — átkozott legyen 
a föld munkád alatt : fá-
radalmak árán egyél ab-
ból élted valamennyi napja  

alatt. 18Tövist és bogán-
csot hajtson az néked s 
a föld növényzetét egyed. 
19Arcod verejtékével edd 
a kenyeredet, míg vissza 
nem térsz a földbe, amely-
ből vétettél, — mert por 
vagy s vissza kell térned 
a porba 

2°És elnevezé Ádám a 
feleségét Évának, mint-
hogy ő  lett az anyja min-
den élőnek. 

21Maj d bőrköntösöket 
készite az Úr Isten Ádám-
nak és feleségének s fel-
öltözteté őket, 22és mon-
dá : Ime, Ádám olyanná 

Isten tehát mindjárt a bűnbeesés után megkönyörült az emberen 
s Megváltót ígért neki ; irgalmának ezt a kijelentését proto-evan-
géliumnak (ős-evangéliumnak, azaz első  örömhírnek) nevezzük. 
Ennek teljesedését szolgálta az egész ószövetség s ennek teljesü-
lését hirdeti az egész újszövetség. — 2. 16. Az asszony büntetése. —
A légy férjed hatalma alatt kifejezést egyesek így fordítják : epeked-
jél férjed után. Hogy az asszony a családban a férfi hatalma alatt 
áll, már a teremtés rendje s mikéntje is kifejezte (vö. Kor. I. 11, 
8-9 ; Tim. I. 2, 11-13.), most ez azonban egyszersmind bün-
tetés jellegét is nyeri. — 17-19. A férfi büntetése. E helyett : 
átkozott legyen a föld munkád alatt, a héber szöveg így szól: 
átkozott legyen a föld miattad. — A munkát az ember a bűnbe-
esés előtt is ismerte : de az akkor nem volt teher s nem viselte 
magán a büntetés jellegét. — Ősszüleink bűne s büntetése (a 
Szeplőtelenül fogantatott Szűzet kivéve) minden emberre átszállott 
s azóta minden ember ezzel a bűnnel jön a világra. (Eredeti bűn.) 

20. Éva neve. Mivel, mint említettük, a régi Kelet felfogása 
szerint minden (tulajdon)névnek belső  oka volt, az ószövetségi 
Szentírás (főleg Mózes) könyvei számos névmagyarázatot közöl-
nek ; ezzel egyszersmind azt is elérik, hogy (héber) olvasóik előtt 
azonnal felidéződik az az esemény vagy tanítás, mely az egyes 
tulajdonnevek jelentéséhez vagy hangzásához fűződik. — Ezért 
közli a Szentírás Éva nevének magyarázatát is. Éva — inkább 
hangzása, mint jelentése szerint — annyit tesz, mint Éltet-adó 
(Ádám pedig annyit, mint vörös földből való). Hogy azonban 
miért áll Éva nevének magyarázata épen itt, nem tudjuk ; nem 
lehetetlen, hogy eredetileg Káin születésének elbeszéléséhez (4, 1.) 
tartozott és történetesen került mai helyére. 

21-24. Az első  emberpár kiűzetése a paradicsomból. — 22. Az 
Isten mintegy szelíd gúnnyal szól : Ime Ádám a tudás szempont-
jából olyan lett, mint az Isten (vö. 3, 5.) — most már nem hiány-
zik neki más, mint a (testi) halhatatlanság ! A szavak azonban 
egyszersmind Isten végtelen kegyességét is mutatjak : nem akarja, 
hogy az ember ebben az állapotban (testileg) örökké éljen. -- 
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lett, mint egy miközü-1 
lünk : tud jót és gonoszt. 
Nos tehát, ki ne nyujtsa 
valahogy a kezét s ve-
gyen az élet fájáról is, és 
egyék s örökké éljen! 23Ki-
küldé tehát őt az Úr Isten 
a Gyönyörűség paradicso-
mából, hogy művelje a 
földet, amelyből vétetett. 
"Mikor aztán kiűzte Ádá- 

•• 

4. FEJEZET. 
Káin bűne s büntetése. - Káin 
nemzetségének története. - 

Szet nemzetségének eredete. 

VE, GENEZIS 4. 
lÁdám aztán megismeré 

feleségét, Évát s az fo-
gana s szülé Káint, mond-
ván : Embert nyertem az 
Istentől I 2Majd ismét 
szüle: annak öccsét, Ábelt. 
Ábel juhpásztor lőn, Káin 
pedig földmfves. 

3Történék pedig számos 
nap multán, hogy Káin 
ajándékot mutatott be az 

Ábelre s ajándékaira, 5de 
Káinra s ajándékaira nem 
tekinte. Nagy haragra ger-
jede erre Káin és beesék 
az arca. 52km az Úr mondá 
neki : Miért gerjedtél ha- 

mot, a Gyonyoruség para- Urnak a föld gyumolcse-
dicsoma elé kerubokat és ből. 4Ábel is áldozék, nyája 
villogó lángpallost állíta, első  fajzatiból s azok háj á-
hogy őrizzék az élet fájá- ból. És tekinte az Cr 
hoz vezető  utat. 

Az élet tájáról 1. 2, 9. jegYz. - A Gyönyörűség paradicsoma elé 
(a héber szöveg szerint : Éden kertjének keleti oldalára - mert 
az ember a paradicsomtól keletre telepedett le) kerubokat, azaz 
valamilyen érzékelhető  formában (vö. Móz. II. 25, 13-22 ; Ezek. 
1, 10.) megjelenő  angyalokat állított és (a héber szöveg valószínű  
értelme szerint) ide-oda lobogó, villogó lángot helyezett az Isten. 
(Ezt a tüzet lángpallos formájában a kerubok kezében szokták 
ábrázolni.) - A Szentírás (Bölcs. 10, 2.) s a szentatyák tanítása 
szerint Ádám és Éva bűnbánatot tartottak s az Anyaszentegyház 
dec. 24-én szentekként ünnepli őket. 

4. 1-2. Káin és Ábel születése. - 1. Éva szavaiban Káin nevé-
nek (hangzáson alapuló) magyarázata rejlik : örömében ugyanis 
azt mondja (a latin fordítás értelme szerint) : Embert (= fiút, 
férfit, nem : leányt) nyertem (héberül : kániti) az Istentől. (A gyer-
mek az Isten ajándéka 1) - A héber szöveg e helyütt nem kevéssé 
homályos ; egyesek így fordítják : Megnyertem a Jáhve-férfit -
és úgy értelmezik, hogy Éva azért örvend Káin születésének, 
mert azt hitte, hogy már megnyerte azt a férfit, akit az Isten 
ígért s aki majd széttapossa a kígyó (= sátán) fejét. (Vö. 3, 15.) 
.Jáhve az Isten tulajdonneve volt. (Vö. Móz. II. 3, 14. jegyz.) 

3-8. Káin bűne. - 3. A föld gyümölcse = gabona. Semmi 
okunk sincs feltételezni, hogy Káin értéktelen, silány gabonát 
mutatott volna be az "úrnak ; Ábel áldozatát hite tette becsesebbé. 
(V6. Zsid. 11, 4.) - 4. A zsidók később az első  fajzatokból az állat 
háját égették el az úrnak ; a Szentírás mintegy ennek igazolását 
adja: íme, már Ábel is úgy tett. (A héber szöveg egyesek szerint 
így fordítandó : . áldozék nyája legkövérebb első  fajzatiból.) 
A zsidó hagyományok szerint az Isten azáltal tekintett Ábel aján-
dékaira (= azáltal mutatta meg, hogy kedvesen fogadja Abel 
áldozatát), hogy azt égből jövő  tűz (= villám) által emésztette 
meg. - 6--7. A haragjában dúló-fúló Káint Isten óvja a bűntől: 
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ragra s mért esett be ar-
cod? ?Nemde, ha jól cse-
lekszel, jutalmat nyersz, de 
ha rosszul, legott az ajtó-
ban lesz a bűn I Legyen 
tehát alattad a kívánsága 
s uralkodjál rajta. 8Mind-
azonáltal Káin azt mondá 
Ábelnek, az öccsének : 
Menjünk ki — és mikor 
künn voltak a mezőn, Káin 
rátámada öccsére, Ábelre 
és megölé. 

9Mondá ekkor az Úr 
Káinnak : Hol van Ábel, 
az öcséd? Az felelé : Nem 
tudom. Talán bizony őr-
zője vagyok én az öcsém-
nek? "Mondá erre néki az 
Úr: Mit műveltél? Öcséd 
vérének szava hozzám ki-
ált a földről. "Nos tehát 
légy átkozott e földön,  

mely megnyitotta száját s 
befogadta öcséd vérét ke-
zedből. 12Ha műveled, ne 
adja meg néked gyümöl-
csét. Kóbor bujdosó légy 
a földön. "Mondá erre 
Káin az Úrnak : Nagyobb 
az én gonoszságom, hogy-
sem bocsánatot érdemel-
nék. 141m kivetsz ma en-
gem e föld színéről, el kell 
takarodnom színed elől s 
kóbor bujdosó lesz belő-
lem a földön : így bárki 
megölhet, ki rám talál. 
'5Mondá erre az Úr néki : 
Korántsem leszen úgy, 
sőt bárki az, ki megöli 
Káint, hétszerte bűnhő-
dik I Jelt is tőn az Cr 
Káinra, hogy meg ne ölje 
senkisem, ki rátalál. "El-
távozék erre Káin az Úr 

ha akarod, le tudod győzni a bűnös kívánságot, gyűrd le hát azt 
magadban. (A héber szöveg egyesek szerint így értelmezendő  : 
ne félj, noha Ábel ezúttal föléd kerekedett, elsőszülöttséged révén 
továbbra is csak a te hatalmad alatt leszen s te fogsz uralkodni 
rajta.) - A szentatyák Ábelben Jézus Krisztus előképét látják. 

9-16. Káin büntetése. - 10. Mivel Ábel vére bosszúért kiáltott 
az égbe, a szántszándékos gyilkosságot égbekiáltó bűnnek nevez-
zük. - 11-12. Káin büntetése a szülőföldjéről való számkivetés 
és a vallásos élet közösségéből való kiközösítés volt. Mivel a föld 
nem adta meg neki többé gyümölcsét, kóbor (= nomád) bujdosó 
(=hazátlan, száműzött) lett. (Hogy Káin bujkált volna az embe-
rek elől, a Szentírás sehol sem mondja.) - 13-14. Káin attól 
retteg, hogy élete - Ádámnak és Évának 5, 3. szerint sok fia és 
leánya volt - a vérbosszú áldozata lesz. Ezért mondja az Isten-
nek (a héber szöveg értelme szerint) : Nagyobb az én büntetésem, 
hogysem elviselhetném. - Ha ugyanis eltakarodik az Úr színe 
elől (= arról a földről, hol az Urat tisztelik) s így kiszakad a val-
lási élet közösségéből, akárki leütheti. - 15. Az Isten erre meg-
ígéri, hogy nem engedi megölni őt : aki megölné hétszerte (= heted-
íziglen?) bíínhödnék, - es ezt az igéretét jel által is erősíti. -
Ezt a jelet a latin fordítás hagyományos értelmezése szerint 
Káinra (a homlokára?) tette az Isten ; miből állott e jel, nem 
tudjuk, célja azonban kétségkívül az volt, hogy a vérbosszú elől 
megóvja Káint. A héber szöveg azonban így is fordítható : s jelt 
tőn az Úr Káinnak, vagyis valami csodát művelt Káin előtt, 
annak bizonyságául, hogy nem engedi megölni őt. - 16. Erre 
Káin ellávozék az Úr színe elől (= az ősi vallási közösség földéről) 
és bujdosóként lakozék a földön [a héber szöveg szerint : és Nód 
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színe elől és bujdosóként 
lakozék a földön, Édentől 
keletre. 

17Káin aztán megismeré 
feleségét s az fogana és 
szülé Hénokot. Majd vá-
rost építe s azt elnevezé a 
fia nevéről Hénoknak. 
"Hénok aztán nemzé Irá-
dot, Irád pedig nemzé Má-
viáeit, Máviáel pedig nem-
zé Mátusáelt, Mátusáel 
pedig nemzé Lámeket. 
19Ez két feleséget vőn : 
az egyiknek neve Áda, 
a másiknak neve Szella. 
"Áda szülé Jábelt : ez 
lőn a sátorlakók és a pász-
torok atyja. 21occsét Ju-
bálnak hítták : ez lőn a 
lantosok s a furulyások 
atyja. 22Szella is szüle, - 
Tubálkáint, ki kovács , s 
mindenféle réz- és vas- 

munkának művese lett. 
Tubálkáin nővére Noéma 
volt. 2 3Lámek mondá a 
feleségeinek, Ádának és 
Szellának : 

Halljátok szómat 
Lámek feleségi, hall- 

gassátok szózatomat : 
Megöltem sebemért egy 

férfiút, 
Sérülésemért egy ifjút, 

"Hétszeres a bosszú 
Káinért : 

De hetvenhétszeres az 
Lámekért I 

25Ádám is megismeré 
még a feleségét s az fiút 
szüle s elnevezé Szetnek, 
mondván : Másik magza-
tot adott nékem az Isten 
Ábel helyébe, kit megölt 
Káin. 26Szetnek szintén 

(= bujdosás, számkivetés) földén telepedék meg.]. Édenről 1. 
2, 8. jegyz. 

17-24. Káin nemzetsége. — 17. Abban, hogy Káin (a fia szá-
mára?) nomád létére várost épített, nincs semmi lehetetlen. Hol 
feküdt e város, nem tudjuk. — 18-24. Káin nemzetségének 
történetét a Szentírás a hetedik nemzedékig vezeti. Mivel utóljára 
Noémát (= Bájos) említi, valószínű  az a feltevés, hogy ezt a 
leányt az emberiség másik (szetíta) főágának egyik férfitagja 
vette feleségül (vö. 6, 2.), s ilyen módon Káin nemzetségének 
erkölcsi romlottsága az emberiség másik főágát is megfertőz-
tette. Káin nemzetsége ugyanis teljesen elvilágiasodva, pusztán 
a földnek élt, azért hívja őket a Szentírás az «emberek fiainak«. 
(6, 2.) — A tant (héberül : kinnór, görögül : kithara) kézben hor-
dozható, inkább gitár, mint hárfaszerű  húros hangszer volt. 
-- A furulya (héberül ugáb) egyesek szerint dudához hasonlí-
tott. — Káin ágán találjuk az első  többnejű  férfiút is, Lámekel, 
kinek hetvenkedő  dalát is megőrizte a Szentírás : büszkén han-
goztatja, hogy aki vele kikezd, azt megöli s nagyobb hosszút áll 
rajta, mint amilyet az Isten ígért annak, ki Káint 

25-26. Szet nemzetségének eredete. Szel körülbelül annyit jelent, 
mint kárpótlás. (Vő. 3, 20. jegyz.) A latin fordítás szerint Enós, 
Szel fia kezdte segítségül hívni az Úr (vö. Máz. II. 3, 14.) nevét, 
vagyis tisztelni az Urat (= Jáhvét). A héber szöveg azonban így 
is fordítható : Ekkor kezdték elnevezni (őket) az úr nevéről 
Szet nemzetsége ugyanis (eleinte) jámbor és vallásos volt s azért 
Őket •az Isten fiainak. hívták (vö. 6, 2.). 
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születék fia, ezt Enósnak hogy Szetet nemzette, 
nevezé el ; ez kezdé segít- nyolcszáz esztendő  s nem- 
ségül hívni 	Úr nevét. ze fiakat meg leányokat. 

6És lőn az egész idő, me-
lyet Ádám élt, kilencszáz-
harminc esztendő  és meg-
hala 

6Mikor aztán Szet száz-
ötesztendős lett, nemzé 
Enóst. 7És éle Szet, az-
után,hogy Enóst nemzette, 
nyolcszázhét esztendeig s 
nemze fiakat meg leányo-
kat. 8És lőn Szet napjaiból 
összesen kilencszáztizen-
két esztendő  s meghala. 

9Mikor aztán Enós ki- 
lencvenesztendős 	lett, 
nemzé Káinánt. 10Ennek 
születése után nyolcszáz-
tizenöt esztendeig éle s 
nemze fiakat meg leányo-
kat. 11S lőn Enós napjai- 
ból összesen kilencszázöt 
esztendő  s meghala. 

II. Szel nemzetségének története. (5, 1.-6, 8.) 
5. 1-2. «Az Isten fiai.» - Mivel Káint bűne miatt az Isten 

kiközösítette a vallás közösségéből, a fiatalabb fiú, Szet, ágán 
haladt tovább a paradicsomban adott isteni ígéret, a protoevan-
gélium (vö. 3, 15. jegyz.) teljesedése. Mivel ez az ág eleinte vallásos 
volt, azért a Szentírás az •Isten fiainak» nevezi őket (vö. 4, 26. 
jegyz., 6, 2. jegyz.) s a teremtéstől kezdve vezeti le történetüket. 

3-5. Ádám. - 3. A Szentatyák szerint az eredeti bűnre utal 
a Szentírás azon kifejezése, hogy Ádám már csak a maga képére és 
hasonlatosságára nemzette utódait. - 4. Ádámnak tehát Káinon 
(Ábelen) és Szeten kívül sok fia és leánya volt. - 5. E nemzetség-
tábla emberei mind hosszú életűek. E hosszú életet lehetővé tette 
az Isten akarata, a természet ősereje, frissessége, az emberek 
egyszerű  életmódja és tiszta erkölcse - szükségessé tette az isteni 
kinyilatkoztatás átszármaztatásának folytonossága s az emberi 
nem elterjesztése. - Az esztendő  tartamát a Szentírás kétségkívül 
legalább is 354 nappal (holdesztendő) számítja, nem lehet tehát 
ez esztendőket valami rövid, néhány hónapos vagy hetes idő-
szakoknak tartanunk. Mivel azonban a Szentírás nemzetségjegy-
zékeinek szerkezetét nem mindenben ismerjük s az egyes évszá-
mokban a különböző  szövegemlékek sokszor eltérnek egymástól, 
a Szentírás évszámai alapján az emberi nem korára nézve biztos 
következtetéseket vonnunk sem nem lehet, sem nem szabad. 

6-8. Szel. 
9-11. Enós. 

az 

5. FEJEZET. 
Szet nemzetségének története. 

lÁdám nemzetségkönyve 
a következő. 

Azon a napon, amelyen 
az Isten az embert terem-
tette, az Isten hasonlatos-
ságára alkotta. 2Férfiú-
nak és asszonynak terem-
tette, megáldotta és Ádám-
nak nevezte el őket, azon 
a napon, amelyen terem-
tette. 

3Mikor aztán Ádám száz- 
harmincesztendős 	lett, 
fiút nemze a maga képére 
és hasonlatosságára s azt 
elnevezé Szetnek. 4És lőn 
Ádám napjaiból, azután, 
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12Mikor aztán Kái-

nán hetvenesztendős lett, 
nemzé Máláleelt. 13És éle 
Káinán, azután, hogy Má-
láleelt nemzette, nyolc-
száznegyven esztendeig s 
nemze fiakat meg leányo-
kat. 14S lőn Káinán nap-
jaiból összesen kilencszáz-
tíz esztendő  s meghala. 

15Mikor aztán Máláeel 
hatvanötesztendős lett, 
nemzé Járedet. 18És éle 
Máláleel, azután, hogy Já-
redet nemzette, nyolcszáz-
harminc esztendeig s nemze 
fiakat meg leányokat. 17S 
lőn Máláleel napjaiból ösz-
szesen nyolcszázkilencven-
öt esztendő  s meghala. 

18Mikor aztán Járed 
százhatvanhétesztendős 

lett, nemzé Hénokot. 13És 
éle Járed, azután, hogy 
Hénokot nemzette, nyolc-
száz esztendeig s nemze 
fiakat meg leányokat. 20S 
lőn Járed napjaiból össze-
sen kilencszázhatvankét 
esztendő  s meghala. 

21Mikor aztán Hénok 
hatvanötesztendős lett, 
nemzé Matusálát. 22És Hé-
nok az Istennel jára. És 
éle azután, hogy Matusá-
lát nemzette, háromszáz 
esztendeig s nemze fiakat 
meg leányokat. 23S lőn 
Hénok napjaiból összesen 
háromszázhatvanöt esz-
tendő. 24És az Istennel 
jára és eltűnék, mert az 
Isten elvitte. 

25Mikor aztán Matusála 
száznyolcvanhétesztendős 
lett, nemzé Lámeket. 28És 
éle Matusála, azután, hogy 
Lámeket nemzette, hét-
száznyolcvankét eszten-
deig s nemze fiakat meg 
leányokat. 27És lőn Matu-
sála napjaiból összesen ki-
lencszázhatvankilenc esz-
tendő  s meghala. 

28Mikor aztán Lámek 
száznyolcvankét esztendős 
lett, fiat nemze 22s azt el-
nevezé Noénak, mondván: 
Ez vigasztal meg majd 
minket kezünk munkái- 

12-14. Káinán. 
15-17. Máláleel. 
18-20. Járed. Innen fogva e nemzetségjegyzékben - csekély 

eltérésektől eltekintve - ugyanolyan nevek fordulnak elő, mint 
Káin nemzetségjegyzékében (vö. 4, 18.), ami minden valószínűség 
szerint Szet utódainak és Káin utódainak összebarátkozására 
mutat. 

21-24. Hénok. - 22. Mivel a Szentírás hangsúlyozza, hogy 
Hénok az Istennel járt, vagyis Istennek tetsző  életet folytatott, 
méltán következtethetjük, hogy az emberek ekkor már általában 
romlottak voltak. Júdás 14. szerint Hénok fel is emelte szavát az 
általános romlás ellen. -- 24. Jámborsága jutalmául Isten Őt 
halál nélkül vitte el e világból (vö. Sírák 44, 16 ; 49, 16 ; Zsid. 11, 5.), 
hogy a világ végén Illéssel együtt (vö. Kir. IV. 2, 11.) visszatérvén, 
szembeszálljon az Antikrisztussal. (Jel. 11, 3.?) 

25-27. Malusála (héberül : Metuselách). Ez élt a leghosszabb 
ideig : 969 esztendeig ; a köznyelv Matuzsálemként ismeri. 

28-31a. Lámek. - 29. Az erkölcsi süllyedés tetőpontján szü-
letett Nőé, kinek neve (= nyugalom, vigasztalás) talán ismét a 
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ban s fáradalmaiban a föl-
dön, melyet az Úr megát-
kozott I 3°És éle Lámek, 
azután, hogy Noét nem-
zette, ötszázkilencvenöt 
esztendeig s nemze fiakat 
meg leányokat. 3"És lőn 
Lámek napjaiból összesen 
hétsz ázhetv enhétesztendő  
s meghala. 

Noé pedig, mikor öt-
százesztendős volt, nemzé 
Szémet, Kámot és Jáfetet. 

6. FEJEZET. 
Az istenes és istentelen em-
berek — a szetiták és a káini-
ták — összeházasodása s az 
erkölcsök megromlása. — Isten 
elhatározza, hogy vízözönt bo-
csát a földre. — Noé bárkája. 

"Mikor pedig az embe-
rek sokasodni kezdettek a  

földön s leányokat nem-
zettek, 2láták az Isten fiai, 
hogy az emberek leányai 
szépek és feleségül vevék 
közülük mindazokat, ki-
ket kiszemeltek. 3Mondá 
erre az Isten : Ne marad-
jon az én lelkem örökké 
az emberben, mivel test ő: 
százhúsz esztendő  legyen 
még napjaiból. 4Az Óriások 
voltak a földön azokban 
a napokban, - miután 
ugyanis az Isten fiai be-
mentek az emberek leá-
nyaihoz és azok szültek ; 
ezek azok az erős, az ős-
időkből híres férfiak. 

5Mikor aztán látta az 
Isten, hogy nagy az em-
ber gonoszsága a földön s 
hogy szíve minden gondo-
lata mindenkor gonoszra 

Megváltó eljövetelének reménységéből származott. (Vő. 4,1. jegyz.; 
3, 20. jegyz.) — 3/b. Nóé. 

6. 1-4. Káin és Szel utódainak összeházasodása. Az utolsó 
próba. — 1-2. Az Isten fiain minden valószínűség szerint Szet 
nemzetségének férfiait, *az emberek leángain» pedig Káin nemzet-
ségének leányait kell értenünk. (Vő. 4, 17. 26. jegyz.) — 3. E vers 
értelme is, szövege is bizonytalan. A héber nyelvhasználat szerint 
azt jelentené, hogy az Isten elhatározza az emberek átlagos élet-
korának százhúsz esztendőre való csökkentését. Mivel azonban 
az emberek a vízözön után is jóval hosszabb életűek voltak ennél 
(vő. 11, 10-26.), a verset minden valószínűség szerint úgy kell 
értenünk, hogy az Isten elhatározza, hogy 120 esztendő  mulya 
elpusztítja a testiségbe merült emberiséget, ha addig meg nem tér.-
4. A héber szöveg így szól A náfil-ek voltak a földön azokban a 
napokban — sőt azután is —, amikor az Isten fiai bementek az 
emberek leányaihoz (vö. 6, 1. jegyz.) s ezek nekik (gyermekeket) 
szültek ; ezek ama daliák, kik az ősidőkből ismeretesek. — A náfil 
szó nem jelent szükségképen óriást — bár Móz. IV. 13, 33. szerint 
a náfilek szálas termetű  emberek lehettek —, hanem általában 
erőszakos, szilaj, féktelenkedő  embert. Kiket ért itt a Szentírás 
rajtuk, nem tudjuk ; nem lehetetlen azonban, hogy azokról a 
héroszokról (hősökről) beszél, kiknek tetteit később a (pogány) 
monda annyira kiszínezte s magasztalta, — és épen ezek tisztele-
tével szemben akarja hangsúlyozni, hogy az ő  gonoszságuk siet-
tette a vízözön eljöttét. 

5--8. Az emberiség megátalkodottsága. A megtérésre szánt idő  
(vö. 3. v. jegyz.) alatt is csak sokasodott és súlyosbodott az embe-
rek gonoszsága, azért Isten elhatározza, hogy elpusztítja a gonosz 
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irányul, 6megbáná, hogy 
embert alkotott a földön 
és mélyen bánkódván szí-
vében, 'mondó : Eltörlöm 
az embert, akit teremtet-
tem, a föld színéről, el az 
embert s a barmot, a 
csúszómászót s az égi ma-
darat, mert bánom, hogy 
alkottam őket. 8Noé azon-
ban kegyelmet talála az 
Úr előtt. 

9Noé nemzetségtörténete 
a következő. Noé igaz és 
tökéletes ember volt nem-
zedékében : az Istennel 
j ára. "Három fiút nemze : 
Szémet, Kámot és Jáfetet. 
"A föld azonban megrom-
lék az Isten előtt és tele 
lőn gonoszsággal. 12Mikor 
aztán látta az Isten, hogy 
a föld megromlott (mert  

romlott útra tért minden 
test a földön), 13mondá 
Noénak : Minden testnek 
elérkezett a vége előttem 
megtelt a föld gonoszság-
gal általuk s én elpusztí-
tom őket a földdel együtt. 
"Készíts magadnak bár-
kát simított fából - 
kamrákat készíts a bárká-
ban - és kend be szurok-
kal belülről, kívülről."És 
pedig ekképen készítsd : 
háromszáz könyök legyen 
a bárka hossza, ötven kö-
nyök a szélessége s har-
minc könyök a magassága. 
"Ablakot csinálj a bár-
kára s attól egy könyök-
nyire csináld a tetejét ; a 
bárka ajtaját pedig oldalt 
helyezd el, alsó, második 
és harmadik emeletet ké- 

világot. Természetes, hogy ezt az Isten nem most, hanem öröktől 
fogva határozta el, valamint az is, hogy az Isten nem bánkódék 
a szó szoros értelmében szívében; ezeket (s a hasonló) kifejezéseket,  
a Szentírás csak azért használja, mert az ember az Istenről is 
csak emberileg tud szólani (vö. 1, 3. jegyz.) s mert ezek által ok-
tatni akarja az embert : hadd lássa, mily nagy rossz a bűn, s hadd 
tudja, hogy ha betelik a mérték, eléri őt az Isten büntető  keze. 

111. Noé története. (6, 9-9, 29.) 

9-22. Isten közli Noéval, hogy elpusztítja a földet, s megparan-
csolja néki, hogy építsen bárkát. - 13. L. 17. v. jegyz. - 14. A bár-
kát négyszögletes, ládaszerű, nem kormányozható alkotmánynak 
kell képzelnünk. (A bárka szót a héber szöveg ugyanazzal a szó-
val fejezi ki, mint azt a kosárkát - ládikát -, melyben Mózest 
anyja a Nilusba kitette. Vö. Móz. II. 2, 3.) A héber szöveg szerint 
(nem simított fából, hanem) góferfából készült ; utóbbi úgy látszik 
valami fenyőféle -- ciprus vagy cédrus - volt. - 15. A régi 
Kelet a hosszmértékek egységeit az emberi testről vette ; könyökön 
az alsó kar hosszát kell értenünk, a könyöktől a nagy újj végéig. 
Egy könyök - mint mértékegység - 45-55 cm. volt ; a bárka 
hossza tehát (a könyököt egyszerűség kedvéért 50 cm-rel számítva) 
300 X 50 cm = 150 m, szélessége 50'x 50 cm = 25 m, magassága 
30 x 50 cm = 15 m, alapja 3750 m2, köbtartalma 56.250 m' volt. 
A 16. vers első  felének szövege és értelme teljesen bizonytalan ; 
fordításunk ahhoz a véleményhez csatlakozik, mely szerint a 
bárka (nyeregalakú?) teteje alatt, a tetőtől egy könyöknyire (fél- 
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szíts benne. "Mert íme 
én az özön vizeit hozom 
majd a földre, hogy meg-
öljek minden testet, mely-
ben az élet lehelete va-
gyon az ég alatt: minden, 
mi a földön van, elvész. 
18Veled azonban szövetsé-
get kötök : menj be majd 
a bárkába, te s veled fiaid, 
feleséged s fiaid feleségei, 
19S vigy be majd minden 
állatból, minden testből 
kettőt-kettőt, hímet és 
nőstényt a bárkába, hogy 
életben maradjanak veled. 
"A madárból, faja szerint, 
a baromból, faja szerint, 
meg a föld minden csúszó-
mászójából, faja szerint, 
mindenből kettő-kettő  
menjen be majd véled,  

hogy életben maradjon. 
2rvégy--- tehát majd minden 
eledelből, ami ennivaló, 
magaddal s hord be ma-
gadhoz, hogy eleségül le-
gyen neked és nekik. 22Meg 
is cselekvé Noé mindazt, 
amit az Isten megparan-
csolt neki. 

7. FEJEZET. 
Noé bemegy a bárkába. 	víz- 

özön. 
1Mondá erre az Úr néki : 

Menj be te és egész házad-
népe a bárkába, mert té-
ged láttalak igaznak előt-
tem ebben a nemzedékben. 
2Minden tiszta állatból 
végy hetet-hetet, hímet és 
nőstényt, a nem tiszta ál-
latból pedig kettőt-kettőt, 

méternyire) köröskörül ablakok (a héber szerint inkább : nyilások) 
készültek, hogy a bárkának elegendő  levegője s némi világossága 
legyen. - 17. Ámbár a Szentírás azt mondja, hogy az özönvíz 
mindent el fog pusztítani, mi a /öldön van, mégsem tudjuk a víz-
özön kiterjedését meghatározni, mert a Szentírás nyelvhasznála-
tában a föld szó nemcsak a föld kerekségét, hanem igen sokszor 
a föld egyes vidékeit, országait is jelenti. (Vö. Igéret földje.) Igy 
tehát arra a kérdésre, volt-e vízözön azokon a helyeken is, hol 
gonosz emberek nem laktak, biztos választ adni nem tudunk. 
Lényegében ugyanez áll arra nézve is, éltek-e ez időben valahol 
olyan emberek is, kik gonoszságba nem süllyedtek, s így Isten 
büntetését sem hívták ki magukra, bár erre a kérdésre valószínű-
leg tagadólag kell felelnünk. (Vö. Pét. I. 3, 21.) Mindenesetre fel-
tűnő, hogy számos nép hagyományában találkozunk a bibliai 
vízözön történetéhez hasonló mondákkal : abban az esetben, ha 
ezek tényleg ugyanarra a vízözönre vonatkoznak, amelyről a 
Szentírás beszél - s nemcsak valamely helyi jellegű  áradásról 
szólnak -, ezeket a Szentírásban tisztán megőrzött események 
elhomályosult és elferdített emlékeinek kell tekintenünk. Áll ez 
különösen a babiloni híres vízözön-mondára. - A geológiai 
diluviumnak a Szentírás vízözönéhez semmi köze sincsen. -
18. Isten tehát összesen nyolc ember számára rendelt helyet a 
bárkában. - 19-20. Hogy egy-egy állatfajból mennyit (hányat) 
kell majd bevinnie Noénak a bárkába, azt 7, 2. szabja meg ; itt 
csak azt hangsúlyozza a szöveg, hogy mindenből mindig 2-2, 
azaz hím- és nőstényből álló pár menjen be a bárkába. 

7. 1-6. isten megparancsolja Noénak, hogy menjen be a bár-
kába. - 2. Mivel ekkor még - tudtunkkal - tételes törvény nem 
szabta meg, hogy mely állatok tiszták vagy tisztátalanok (vallási 
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hímet és nőstényt, 3az ég 
madarából is hetet-hetet, 
hímet és nőstényt, hogy 
mag maradjon az egész 
föld színén. 4Mert még hét 
nap s aztán esőt hullatok 
a földre negyven nap és 
negyven éjen át s eltörlök 
a föld színéről minden 
lényt, amelyet alkottam. 
5Meg is cselekvé Noé mind-
azt, amit az Úr megparan-
csolt neki. 61-latszázesz-
tendős volt, amikor az 
özön vizi elárasztották a 
földet. 

7Beméne tehát Noé és 
vele fiai, felesége s fiainak 
feleségei a bárkába az 
özön vizei elől. 8A tiszta 
és tisztátalan állatból, a 
madárból is, meg mind-
abból, mi mozog a földön, 
9kettő-kettő, hím és nős-
tény méne be Noéhoz a 
bárkába, amint az Úr 
megparancsolta Noénak. 
1°Mikor aztán eltelt a hét 
nap, eláraszták az özön  

vizei a földet. "Noé életé-
nek hatszázadik esztende-
jében, a második hónap-
ban, a hó tizenhetedik 
napján felszakada a nagy 
mélység minden forrása s 
megnyílának az ég zsilip-
jei 12S lőn eső  a földre 
negyven nap és negyven 
éjen át. 13Ugyancsak azon 
a napon méne be Noé meg 
Szém, Kám és Jáfet, a fiai, 
meg velük felesége s fiai-
nak három felesége a bár-
kába, 14ők és minden állat 
faja szerint, s minden ba-
rom, faja szerint s minden 
csúszó-mászó, mely mo-
zog a földön, faja szerint 
s minden, mi repül, faja 
szerint, minden madár s 
minden szárnyas. 15Kettő-
kettő  méne be Noéhoz a 
bárkába minden testből, 
amelyben az élet lehelete 
volt, més hím és nőstény 
méne be minden testből, 
amely bement, amint az 
Isten megparancsolta neki. 

szempontból), a tiszta és tisztátalan állatok közti különbség erede-
tét a természeti törvényben kell keresnünk. Később erről tételes 
törvény (1. Móz. III. 11.) intézkedett. - A tiszta állatokból azért 
kellett többet bevinni a bárkába, mert ezekből mutatták be az 
áldozatokat s ezeket használta az ember a ház körül, s igy ezek-
ből a vízözön után többnek kellett lennie. 

7-16. Noé bevonulása a bárkába. - 8. Az állatokat részint 
maga Noé hajtotta be a bárkába, részint ösztönük vezette be 
abba. - 9. Vö. 6, 19-20. jegyz. - 11. Noé halszázadik esztendeje 
a Szentírás rendelkezésünkre álló évszámai szerint (vö. 5, 3. jegyz.) 
a világ teremtésétől számított 1656. esztendőre, tehát a Kr. előtti 
harmadik évezred közepetájára esik. Az esztendőt a régiek ősszel, 
a vetéssel szeptember vége felé kezdették ; z vízözön kezdete 
tehát egybeesett az őszi (novemberi) esőzésekkel, melyeket azon-
ban ezúttal Isten mindenhatósága rendkívüli módon fokozott ; 
ehhez járult a nagy mélység forrásainak /elszakadása, vagyis a 
tengerek kiáradása, melyet talán a tengerfenéknek - Isten aka-
ratából - földrengés következtében létrejött emelkedése idézett 
elő. Az ég zsilipjeiről 1. 1, 6-8. jegyz. - 15-16. Vö. 6. 19-20. 
jegyz. 



MEZES I. KÖNYVE, GENEZIS 8. 	33 
És bezárá őt az Cr kívül-
ről. 

17És jöve a vízözön 
negyven napig a földre és 
megsokasodának a vizek 
és felemelék a bárkát a 
földről.18  Majd felette meg-
áradának és betöltének 
mindent a föld színén és a 
bárka tova haladt a vize-
ken. 19Végül igen elhatal-
masodának a vizek a föld 
felett és elboritának min-
den magas hegyet az egész 
ég alatt : 20tizenöt könyök-
kel volt magasabb a víz, 
mint a hegyek, amelyeket 
elborított. 210da is vesze 
minden test, mely moz-
gott a földön, madár és ba-
rom, vad és minden csú-
szó-mászó, mely csúszik-
mászik a földön — vala-
mennyi ember 22s minden, 
amiben a szárazföldön az 
élet lehelete volt, meghala. 
23E1 törle tehát az Isten min-
den lényt, mely a földön 
volt, embert, barmot, csú-
szómászót és égi madarat, 
eltörölte őket a földről, 
csak Noé marada meg s 
azok, kik vele voltak a 
bárkában. 24És százötven  

napig tarták hatalmukban 
a vizek a földet. 

8. FEJEZET. 
A vízözön vége. - Noé hála-

áldozata s az Isten ígérete. 

"Ekkor megemlékezék 
az Isten Noéról s minden 
állatról meg minden ba-
romról, mely vele volt a 
bárkában, és szelet fúvata 
a földre és elapadának a 
vizek, lés bezárulának a 
mélység forrásai meg az 
ég zsilipjei s megszúnék 
az eső  az égből. 3 s vissza-
húzódának a vizek a föld-
ről, folyvást vissza, s száz-
ötven nap mulya apadni 
kezdének. 4  És a hetedik 
hónapban, a hó huszon-
hetedik napján megállapo-
dék a bárka Arménia he-
gyein. 5A vizek pedig csak 
folyvást apadtak a tizedik 
hónapig : s a tizedik hó-
napban a hó első  napján 
kitűnének a hegyek or-
mai. 

6Mikor aztán negyven 
nap elmult, kinyitá Noé 
a bárka ablakát, amelyet 
készített s kibocsátá a 
hollót 7az künn repülge- 

17 --24. A vízözön - 17. - negyven napig zúdult a földre, -
20. - a legmagasabb hegyeket is 15 könyöknyivel, 7 % méterrel 
meghaladta és - 24. - a negyven nappal együtt százötven napig 
háborgott a földön. 

8. 1-5. A vizek apadása - 4.- egybeesik a tavaszi esőzések be-
fejeztével ; ekkor a hetedik hó (márt. ápr.) huszonhetedik (a héber 
szerint : tizenhetedik) napján, tehát épen 150 napra, azaz őt-
hónapra a vízözön kezdetétől (II. hó 17.) megállott a bárka Ör-
ményország (a héber szerint : Ararat) hegyén. (A Nagy-Ararat 
4395 m, a Kis-Ararat kb. 3000 m magas.) - 5. A tizedik hónapig, 
vagyis a nyári szárazság idejéig (jún.-júl.), épen tizenöt könyök- 
nyit 	?•5 m) apadtak a vizek. 

6-12. Noé hollója s galambja. - 7. A holló a héber szöveg sze- 

Ószövetség I. 	 3 
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tett, míg a vizek fel nem 
száradtak a földön, de nem 
tére vissza. 8Kibocsátá ! 
utána a galambot is, hogy 
lássa, megszűntek-e már a 
vizek a föld színén. 9Az, 
mivel nem talált helyet, 
hol megpihenjen lába, 
visszatére hozzá a bár-
k ára, — vizek voltak 
ugyanis még az egész föl-
dön, mire ó kinyujtá ke-
zét, megfogá és bevevé 
a bárkába. "Miután pedig 
várt még másik hét napig, 
újra kibocsátá a galambot 
a bárkából. 11Ez aztán 
este felé visszatére hozzá 
és zöldlevelű  olajfagallyat 
hoza a csőrében. Megérté 
tehát Noé, hogy megszűnt 
a víz a földön. 12Mindazon-
által még másik hét napig 
vára, aztán kibocsátá a 
galambot s az többé nem 
tére vissza hozzá. 

13Tehát Noé hatszáz-
egyedik esztendejére, az 
első  hónapra, a hó elsó 
napjára leapadának a vi-
zek a földön s Noé ki-
nyitá a bárka födelét, ki-
tekinte s látá, hogy meg- 

szikkadt a föld színe. 
14A második hónapra, a hó 
huszonhetedik napjára 
megszárada a föld. 

15Szóla ekkor az Is-
ten Noéhoz, mondván : 
"Szállj ki a bárkából, te 
és feleséged, fiaid meg 
fiaidfeleségeivéled. 17Hozz 
ki magaddal minden álla-
tot, mely nálad vagyon, 
minden testet, szárnyast, 
barmot s minden csúszó-
mászót, mely csúszik-má-
szik a földön s járjatok-
keljetek a földön : szapo-
rodjatok és sokasodjatok 
rajta. "Kiszálla tehát Noé 
és fiai, felesége meg fiai-
nak feleségei vele 19és ki-
jöve a bárkából valameny-
nyi állat, barom és csúszó-
mászó, mely csúszik-má-
szik a földön, faja szerint. 

2  °Ekkor Noé oltárt építe 
az ernak s vőn minden 
tiszta baromból és madár-
ból, és egészen elégő  áldo-
zatokat mutata be az ol-
táron. 21És megérzé az Űr 
a kedves illatot és mondá : 
Nem átkozom meg többé 
a földet az ember miatt : 

rint ide-oda szálldogált, míg a vizek fel nem száradtak a földről ; 
azt, hogy nem tért vissza, a héber szöveg nem mondja, sőt inkább 
azt sejteti, hogy a holló időnkint a bárkára szállt pihenni. 

13-14. A föld megszikkadása s megszáradása. - 13. Noé életé-
nek hatszázegyedik esztendejében (a világ teremtésétől számítva 
az 1657. esztendőben) újesztendőre (szept. vége felé) megszikkadt 
a föld és - 14.- a második hó huszonhetedik napjára, tehát épen 
az őszi esőzések idején (novemberben) teljesen megszáradt a föld. 
A vízözön tehát egy teljes (hold?) esztendeig és tizenegy napig 
tartott. (354+11 = 365 napig.) 

15-19. Noé kivonulása a bárkából. 
20-22. Noé hálaáldozata. - 20. Egészen elégő  áldozatnak nevez-

ték az áldozatoknak azt a fajtáját, melyet - a bőr kivételével -
egészen elégettek. (Vö. Móz. III. 1, 1. skk.) - 21. Az Úr megérzé 
a kedves illatot, azaz kegyesen fogadta Noé áldozatát s megígérte, 
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mert hajlik a rosszra az 
emberi szív érzése s gon-
dolata ifjúságától fogva, 
és nem sujtom többé vala-
mennyi élőlényt úgy, amint 
tettem. 22Míg tartanak a 
föld napjai, vetés és ara-
tás, hideg és meleg, nyár 
és tél, éjtszaka és nappal 
meg nem szűnik többé. 

9. FEJEZET. 
Isten megáldja az új nemzedé-
ket s szövetséget köt vele. -
Noé és fiai : Noé megjövendöli, 
hogy a Messiás a szemitáktól 

származik. 

1Majd megáldá az Isten 
Noét és fiait és mondá 
nekik : Szaporodjatok, so-
kasodjatok és töltsétek be 
a földet. 2Féljen és retteg-
jen titeket a föld minden 
állata s az ég minden ma-
dara és minden, mi mozog 
a földön ; a tenger minden 
halát is kezetekbe adtam. 
3Minden, mi mozog és él, 
eledelül legyen nektek :  

miként a zöld növényze-
tet, íme ezeket is mind 
odaadtam néktek, 4azzal a 
kikötéssel, hogy a húst vé-
rével ne egyétek. 5A ti él-
tetek vérét azonban szá-
mon kérem minden állat-
tól és az embertől: szá-
mon kérem az ember lel-
két az embertől, a test-
vérétől. 6Aki embervért 
ont, annak ontsák ki a 
vérét: mert az Isten képére 
alkottam az embert.7Ti pe-
dig szaporodjatok és soka-
sodjatok : járjatok-kelje-
tek a földön s töltsétek be 
azt. 

8Majd ezt mondá az Is-
ten Noénak s vele fiainak : 
9Ime, én szövetséget kö-
tök veletek s utódaitok-
kal 16és minden élőlény-
nyel, mely veletek vagyon, 
a madárral, a barommal s 
a mező  minden vadjával, 
mely kijött a bárkából s 
a föld minden állatával. 
11Szövetséget kötök vele- 

hogy így, vagyis vízözön által nem pusztítja el többé az embert, 
mert irgalmassága számbaveszi az ember gyarlóságát. 

9. 1-7. Isten megáldja az Új nemzedéket. Miként a teremtés 
napján (vö. 1, 28-30.), most, az új világ hajnalán is, hármas jót 
ad az Isten az embernek : termékenységet (1. vers), uralmat a 
föld minden állata felett (2. vers) s eledelt (3-4. vers). Míg azon-
ban a teremtéskor kifejezetten csak a növényi eledelt engedte 
meg az Isten (vö. 1, 29. jegyz.), most megengedi azt is, hogy 
állatot ölhessen s ehessék az ember. - 4. Nem engedi meg azon-
ban a vér élvezetét : a régiek felfogása szerint ugyanis a vér az 
élet hordozója s azért ezt az Isten önmagának, az Élet Urának 
tartja fenn s áldoztatja fel az áldozatokban. - 5-6. Állatot ölni 
tehát szabad, de embert ölni nem : az ember vérét számon kéri 
az Isten az állattól s az embertől egyaránt ; tényleg, Móz. II. 21, 
28-30. szerint azt az állatot, mely embert ölt, minden esetben 
meg kellett kövezni, mintahogy halállal lakolt a szántszándékos 
gyilkos ember is. (Vérbosszú. Vö. Móz. II. 21, 12-14.) 

8-17. Isten szövetsége Noéval. - 8-10. A szövetséget Isten Noé-
val s fiaival köti, de javaiban Noé utódait, sőt az egész jelen s 
jövendő  állatvilágot is részesíti. - 11. A szövetség tárgya, hogy 

3* 
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tek, hogy nem pusztul el 
többé minden test az özön 
vizei által s nem lesz 
többé vízözön, mely el-
pusztítja a földet. 12Majd 
mondá az Isten : Ez lesz a 
jele ama szövetségnek, me-
lyet szerzek közöttem és 
köztetek meg minden élő-
lény között, mely veletek 
vagyon, örök időkre: 13szi-
várványomat a felhőkbe 
helyezem s az lesz a jele 
a szövetségnek közöttem 
s a föld között. "Mikor 
ugyanis felhőkbe borítom 
az eget, feltűnik a felhők-
ben szivárványom 15és 
megemlék2zem szövetsé-
gemről, melyet veletek s 
minden, testet éltető  élő  
párával kötöttem, s nem 
lesz többé özönvíz, hogy 
eltöröljön minden testet. 
"A felhőkben lesz tehát a 
szivárvány s én látni fo-
gom s megemlékezem 
arról az örök szövetségről,  

mely az Isten s a földön 
lévő  minden testnek min-
den élő  lelke között létre-
jött. 17És mondá az Isten 
Noénak : Ez lesz a jele 
ama szövetségnek, ame-
lyet közöttem és a földön 
levő  minden test között 
szerzettem. 

18Tehát, Noé fiai, kik a 
bárkából kijöttek, Szem, 
Kám és Jáfet voltak ; 
Kárn atyja volt Kánaán-
nak. 19Ezek hárman voltak 
Noé fiai s ezektől terjedt 
el minden emberi nemzet-
ség az egész földön. 20Noé 
aztán, mint földmívelő  
ember, elkezdé művelni a 
földet s szőlőt ültete. 21És 
ivék a borból s megrésze-
güle és kitakarózva fekü-
vék sátrában. 22Mikor ezt. 
Kám, Kánaán atyja meg-
látta, azt tudniillik, hogy 
atyja szemérme leplezet-
len, hírül adá künn levő  
két testvérének. 23Ám 

nem lesz többé vízözön, - 12-17. jele pedig a szivárvány. (A meg-
felelő  héber és latin szó egyszersmind íjat, ívet is jelent.) Nincs 
okunk azt hinni, hogy a szivárvány eddig sohasem tűnt fel az 
égen ; elegendő  azt tartanunk, hogy az Isten most csak Új jelleget 
ad a szivárványnak : jelképezze az Isten 'ját, ívét, öldöklő  fegy-
verét, melyet azonban félretett, nem használ többé. Ha tehát 
felhők tornyosulnak az égen, ne ijedjen. meg az ember, hanem 
látván bennük a szivárványt, jusson eszébe, hogy 'Isten félretette 
öldöklő  fegyverét, s szövetséggel (szerződésileg) ígérte, hogy nem 
lesz többé vízözön. 

18-27. Noé megátkozza Kánaáni, megáldja Szemet és Jáfetet. -
19. A vers vége a héber szövegben így szól : és ezektől népesedett 
be az egész föld, - de így is fordítható : és velük kezdődött az 
emberiség szétoszlása. Úgy látszik, az utóbbi értelmezés a helye-
sebb. - 20. A héber szöveg így szól : És Noé, a földmíves, szőlő-
ültetéshez fogott (vagy : volt az első, aki szőlőt ültetett). A héber 
szöveg tehát azt akarja hangsúlyozni, hogy Noé (mint föld-
és nem szőlőmíves) nem ismerte a szőlő  tulajdonságait, a bor 
erejét és - 21. - igy esett meg vele, hogy mámorában kitaka-
rózva (vagy: felcsúszott ruhával) feküdt sátrában. - 22. A zs.,ló 
hagyományok szerint Noé állapotát elsőbben Kánaán, Kám fia 
(vő. 18. v.) a kananeusok ősatyja vette észre s ő  hívta fel atyja 
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Szem és Jáfet vállukra 
veték a palástot s hátra-
felé menye, betakarák aty-
juk szemérmét ; arcukat 
elfordították s így nem 
láták atyjuk férfiúságát. 
"Mikor aztán Noé feléb-
redt a borosságból s meg-
tudta, mit tett vele kiseb-
bik fia, 25mondá : Átko-
zott legyen Kánaán, utolsó 
szolgája legyen testvérei-
nek ! 26Aztán mondá : Ál-
dott legyen az Úr, Szem 
Istene, Kánaán a szolgája 
legyen. 27Terjessze ki Já-
fetet Az Isten s lakozzék 
az Szem sátraiban s Ká-
naán a szolgája legyen. 

"Éle pedig Noé a víz-
özön után háromszázöt-
ven esztendeig. És eltelé-
n& napjai, melyek össze-
sen kilencszázötven esz-
tendőt alkottak és meg-
hala. 

10. FEJEZET. 
Noé fiainak története. 

1Noé fiainak, Szem, Kám 
és Jáfetnek, nemzetsége a 
következő  : fiaik születé-
nek ugyanis a vízözön 
után. 

2Jáfet fiai : Gómer, Má-
góg, Mádáj, Jáván, Tubál, 
Mosok és Tirász. - 3Gó- 

(Kám) figyelmét arra. - 25. Noé átka fogott : Kánaán utódai, a 
kananeusok (mint általában a kámiták) förtelmes bálványimá-
dásba süllyedtek, földük (Kánaán) a szemita izraelitáknak jutott 
részül, s nem egy súlyos csapást mértek rájuk a jáfetiták is. (Vö. 
Róma és Karthagó.) - 26. Szem áldását így kell értenünk : Szem 
legyen az Űr Isten áldottja, - s valóban Szem az is lett, mert 
Szemtől származott a választott nép s azon keresztül a Messiás. -
27. Jájetnek neve is kiterjesztést jelent, s valóban ki is terjesztette 
Jáfetet az Isten, mert utódai lakják Európa s Ázsia tágas térsé-
geit ; Szem sátraiban azáltal lakozott, hogy részese lett annak az 
üdvösségnek, mely a szemitákon (az izraelitákon) keresztül a 
Megváltó által adatott a világnak. - Noé ezen áldásával a para-
dicsomban adott isteni ígéret (protoevangélium vö. 3, 15.) álta-
lánossága egy fokkal szűkebb lett : Noé áldása által közölte az 
Isten először, hogy Szem nemzetségéből fog származni az üdvös-
ség, a Messiás. 

28. Noé halála. 

IV. Noé nemzetségének története. (10, 1-11, 9.) 

10. 1. A «népek táblájának» címe. - A Szentírásnak ezt a feje-
zetét a népek táblájának(= jegyzékének) szokták nevezni, mert 
az itt felsorolt ősatyáktól (és ősnemzetségektől) megannyi kisebb-
nagyobb nemzetség és népség származott. E jegyzék nem öleli 
fel az összes nemzeteket, hanem csak azon népek eredetére vet 
világot, melyek a zsidó nép előtt többé-kevésbbé ismeretesek 
voltak, de vallás és tudomány szempontjából így is felbecsülhe-
tetlen értéket képvisel. - Mivel egyes adatainak megvilágítása 
igen messzire vezetne, a következőkben csak általános megjegy-
zésekkel szolgálunk. 

2-5. A jájetilák. Az itt felsorolt ősnemzetségek általában a 
Palesztinától és Szíriától Perzsiáig húzódó sávtól északra (Kis-
ázsiában, a Fekete-tenger és a Káspi-tó vidékén) meg a Földközi-
tenger keleti szigetein laktak. A legnyugatibb csoportot ügy lát- 
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mer fiai pedig : Áskenez, 
Rifát és Togorma. - 
4Jáván fiai pedig : Elisa, 
Társis, Kettim és Dodá-
nim. 6Ezekből különülé-
sek el a nemzetek szigetei, 
országaik szerint, mind-
egyik a maga nyelve, csa-
ládja és nemzete szerint. 

6Kám fiai pedig : Kús, 
Meszráim, Fút és Kánaán. 
- 7Kús fiai : Szába, He-
vila, Szábáta, Regma és 
Szábátáka. - Regma fiai : 
Sába és Dádán. - 8Kús 
nemzé továbbá Nemródot: 
ez kezde hatalommal bírni 
a földön. 9Erős vadász is 
volt az Úr előtt, azért lőn 
közmondássá : Mint Nem-
ród, olyan erős vadász az 
Úr előtt. 1°Birodalmá--
nak kezdete volt : Babi- 

lon, Árák, Ákkád meg K á-
lánne - Sennaár földén. 
"Erről a földről kiméne 
Assúrba és építé Ninivét, 
a Város-utcáit, Kálét 
12meg Reszent - Ninive 
és Kále között - vagyis 
a Nagy-várost. 13Mesz-
ráim pedig nemzé : Lu-
dímot, Ánámímot, Láábí-
mot, Neftuímot, 14Fetru-
szímot, Kászluímot - 
ezek közül vonulának ki a 
filiszteusok - meg Káf-
torímot. 16Kánaán pedig 
nemzé : Szídont, az elsó-
szülöttét, meg Heteust, 
16Jebuzeust, Ámorreust, 
Gergezeust, 17Heveust, 
Árákeust, Szineust, 18Árá-
diust, Számáreust és Ámá-
teust ; miután pedig elszé-
ledtek a kánáneusok nem- 

szik Társis utódai (= a mai Délspanyolország őslakói?) alkották. 
- 5. A vers valószínűleg így értendő  : Ezekből különülének el a 
nemzetek (a pogányok) szigetet (= a Földközi-tenger keleti apró 
szigeteinek lakói). Ezek voltak Jáfet fiai, országaik szerint stb. 

6-20. A kámíták. Az itt felsorolt ősnemzetségek általában 
a Palesztinától és Szíriától Perzsiáig húzódó sávtól délre, 
főleg délnyugatra laktak. - 8. Az Egyiptomtól délre vagy 
talán inkább Középarábiában lakó kusiták közül kiválik Nemród : 
ez kezde hatalommal bírni a földön, ő  alapította az első  biro-
dalmat. Ereje is közmondásos volt, úgyhogy ha valakit ereje 
miatt igazán (= az Úr előtt) meg akartak dicsérni, hozzá 
hasonlították. - 10. Birodalmát Sennaár 	Délbabilonia) földén, 
tehát a Tigris és Eufrátes közének déli részén alapította 
meg. A felsorolt négy város az Eufrátes alsó folyásánál 
feküdt. - 11. Később onnan északkeletre ment s elfoglalta (a 
szemita) Assúrt és a Tigris felső  folyásánál négy várost épített : 
Ninivét, a Város-utcáit (utóbbi szó a héberben tulajdonnév : 
Rehobót-Ir), Chálét és Reszent ; e négy várost együttvéve Nagy-
városnak, Nagy-Ninivének hítták. - 14. A Kásziuírn-nemzetség 
a Nilus torkolatától keletre, a Káf/orfm-nemzetség tőlük nyugatra 
lakott. Jelen vers értelme szerint a filiszteusok a kászluiták közül 
vándoroltak ki (Palesztina délnyugati partjára). Ámosz 9, 7. 
szerint azonban Káftorból (= Kréta? Kappadócia?) jutottak -
a róluk elnevezett - Palesztinába. A látszólagos ellenmondás 
nyitja talán az, hogy a filiszteusok a káftorítákkal együtt először 
Káftorba, majd onnan (külön) Palesztinába vonultak. - 15-19. 
A kananeusok úgylátszik valahonnan a Perzsa-öböl vidékéről 
származtak s onnan vonultak Palesztinába. - Nz don a Földközi-
tenger föniciai partján, Gerára tőle délre, kb. 240 km-re, Gáza 
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zetségei, "a kananeusok 
területe Szí dontól, ha Ge-
rára felé mégy, GázáiK, ha 
Szodoma, Gomorra, Adá-
ma és Szebolm felé mégy, 
Lesáig terjedt. 20Ezek 
Kám fiai, nemzetségeik, 
nyelveik, utódaik, orszá-
gaik és nemzeteik szerint. 

21Szemtől, Héber vala-
mennyi fiának atyjától, 
Jáfet bátyjától is születé-
sek fiúk. 22Szem fiai : 
Elám, Ass ír, Árfáxád, Lúd 
és Árám. — 23Árám fiai : 
esz, Húl, Geter és Mes. 
"Árfáxád Sálét nemzé, 
ettől Héber származék, 
25Hébernek meg két fia 
születék : az egyiknek 
neve Fáleg — azért, mert 
az ő  napjaiban került 
felosztásra a föld — test-
vérének neve meg Jektán. 
26Ez a Jektán nemzé El- 

modádot, Sálefet, Ászár-
mótot, Járét, "Ádurámot, 
űz ált, D eklát, 28Ebált, 
Ábimáelt, Sábát, "ófirt, 
Hevilát és Jobábot ; ezek 
mind Jektán fiai. "Lakó-
helyük Messából menye 
Szefárig, a keleti hegy-
ségig terjedt. 31Ezek Szem 
fiai, nemzetségeik, nyel-
veik, országaik és nemze-
teik szerint. 

32Ezek Noé fiainak nem-
zetségei, népeik és nemze-
teik sZerint ; ezekből kü-
lönülének el a nemzetek a 
földön a vízözön után. 

11. FEJEZET. 
A bábeli nyelvzavar és a nem-
zetek szétoszlása. - Ábrám 
származása és kiköltözése Kál-

deus-Úrból Háránba. 

1A föld ugyanis egyajkú 
és egyazon beszédű  volt. 

utóbbitól északra, kb. 15 km-re feküdt. Szodoma, Gomorra, 
Ádáma és Szebofm a mai Holt-tenger déli medencéjének helyén 
terült el; Lesa fekvéséről bizonyosat nem tudunk. A kananeusok 
területének nyugati határa tehát a Szidontól Gázáig húzott vonal 
(a Földközi-tenger megfelelő  partvonala), keleti határa pedig a 
Szidontól a Holt-tenger déli része felé húzódó vonal volt. 

21-31. A szemiták. - 22. Az itt felsorolt ős nemzetségek általá-
ban az északon levő  jafetiták és a délen levő  kámíták között, 
tehát a (Palesztinától és) Szíriától Perzsiáig húzódó területen 
laktak. - Elám nemzetsége a Tigris alsó folyásától keletre, 
Assúr nemzetsége a Tigris középső  folyásánál, Árfárád (héberül : 
Árpáciisád) nemzetsége az Eufrátes alsó folyásánál, Árcím nemzet-
sége az Eufrátes felső  folyása körül tanyázott. Lud nemzetségének 
lakóhelyéről bizonyosat nem tudunk. - 24. Árfáxádtól származ-
tak tehát a héberek. - 25. Főleg kb. annyit jelent, mint szétosztás ; 
nevét (vö. 3, 20. jegyz.) a Szentírás magyarázata szerint onnan 
nyerte, mert az ő  napjaiban osztatott fel a föld = oszlott szét az 
emberiség (vagy : osztották fel a földet az emberek egymás között). 
30. Az itt említett földrajzi nevekről bizonyosat nem tudunk. - 

32. Összefoglalás. A héber szöveg Noé fiainak családjairól beszél.--
A nemzetségtábla hetven, vagy - más számlálás szerint - het-
venkét tagot számlál ; e számnak a régiek különös jelentőséget 
tulajdonítottak. 

11. 1-9. A nemzetek szétoszlása. E történet tulajdonképen az 
előző  fejezetben elbeszélt nemzetek eredetének indokolása. 
1-2. Noé nemzetségei ugyanis a vízözön után Keletről Kelet- 
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2Mikor azonban Keletről 
elköltöztek, Sennaár föl-
dén egy mezőségre buk-
kanának s ott letelepedé-
sek 3és mondák egymás-
nak : Jertek, vessünk tég-
lát és égessük ki tűzben. 
Aztán felhasználák a tég-
lát kőnek, az aszfaltot 
meg vakolatnak 4és mon-
dák: Jertek, építsünk ma-
gunknak várost és tor-
nyot, melynek teteje az 
eget érje, hogy híressé te-
gyük nevünket, mielőtt el-
szélednénk minden földre. 
5Leszálla ekkor az Úr, 
hogy megnézze a várost 
meg a tornyot, melyet épí-
tettek Ádám fiai 6és mon-
dá : Ime egy e nép és egy- 

ajkú az egész : ezzel az 
alkotással kezdik s ezen-
túl nem fognak elállani 
szándékaiktól, míg végre 
nem hajtják őket cseleke-
dettel. 7Jertek tehát, száll-
junk alá és zavarjuk ott 
össze a nyelvüket, hogy ne 
értsék meg egymás sza-
vát. 8Ekképen el is szé-
leszté őket onnan az Úr 
minden földre s ők abba-
hagyák a város építését. 
9Azért nevezték el tehát. 
azt Bábelnek, mert ott za-
varodott össze az egész 
föld nyelve s onnan szé-
lesztette el őket az Úr 
minden föld színére. 

1°Szem nemzetsége a 
következő. 

örményországból (hol a bárkából kijöttek, vö. 8, 4.) Sennáár 
földére (= az alsó Eufrátes vidékére) költöztek. Ekkor még egy-
ajkúak és egyazon beszédűek voltak, vagyis egyféle nyelvet beszél-
tek és egyféle szavakat használtak. (Arra a kérdésre, éltek-e eze-
ken kívül ekkor másutt is emberek, s mikép beszéltek azok, a 
Szentírás nem felel.) - 3. Itt megtanulták a léglávai való épít-
kezést. A legújabb ásatások igazolják, hogy Babilonia leghatal-
masabb építményei is téglából - nem kőből - készültek, s hogy 
vakolatuk s kötőanyaguk aszfalt (= bitumen) volt. -'4. Ez épít-
kezés könnyűsége indította őket arra, hogy nagy fényes várost 
(= mindennel dacoló, az embereket egy hatalmas birodalom egy-
ségébe kényszerítő  középpontot) és égig ér( (= az Istennel dacoló?) 
tornyot építsenek, hogy (a héber szöveg értelme szerint) nevet 
szerezzenek maguknak és el ne széledjenek az egész földre. Az 
ilyen tornyok (az ú. n. zikkurátok) egyébként istentiszteleti 
célokat szolgáltak. Mivel Bábel Nemród kezében volt (vö. 10, 9.), 
nem lehetetlen, hogy tőle indult ki e terv, mely gőgös kevélység-
ről és zsarnoki törekvésekről tesz tanuságot. - 5. A Szentírás 
az emberek tanulságára ehelyütt is emberi kifejezésekkel szól az 
Istenről. (V6. 1, 2. jegyz.) - 6. A héber szöveg így szól : ... ezzel 
az alkotással kezdik és most már majd semmi sem lesz elérhetetlen 
előttük, amit csinálni akarnak. - 7. A többesszám használatáról 
1. 1, 1. jegyz. - 8. A Szentírás elbeszéléseből az következik, hogy 
az Isten csodálatos és hirtelen módon zavarta össze az emberek 
nyelvét ; hogy azonban ez milyen mértékű  volt, nem tudjuk. -
9. Bábel neve (vö. 3, 20. jegyz.) héberül kb. annyit jelent, mint 
zavarodás. - A város az alsó Eufrátes mellett feküdt, a torony 
egyesek szerint benne, mások szerint tőle északra állott. 

V. Szem nemzetségének története. (11, 10-26.) 
10-26. Szem nemzetsége. Ettől fogva a Szentírás a jáfetitákat 

s a kámitákat hagyja menni a maguk útján (Csel. 14, 15.) s csu- 
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Szem százesztendős volt, 

mikor Árfáxádot nem-
zette, két esztendővel a 
vízözön után. 11És éle 
Szem, azután, hogy Árfá-
xádot nemzette, ötszáz 
esztendeig s nemze fiakat 
meg leányokat. 

"Mikor aztán Árfáxád 
h armincötesztend ős lett, 
nemzé Sálét. 13És éle Ár-
fáxád, azután, hogy Sá-
lét nemzette, háromszáz-
három esztendeig, s nemze 
fiakat meg leányokat. 

"Mikor aztán Sále har-
mincesztendős lett, nemzé 
Hébert. "És éle Sále, az-
után, hogy Hébert nem-
zette, négy százháro m esz-
tendeig s nemze fiakat 
meg leányokat. 

16Mikor aztán Hé-
ber harmincnégyeszten dős 
lett, nemzé Fáleget. "És 
éle Héber, azután, hogy 
Fáleget nemzette, négy-
százharminc esztendeig s 
nemze fiakat meg leányo-
kat. 

"Mikor aztán Fáleg har-
mincesztendős lett, nemzé 
Reut. 19És éle Fáleg, az-
után, hogy Reut nem-
zette, kétszázkilenc esz-
tendeig s nemze fiakat 
meg leányokat. 

"Mikor aztán Reu har- 
minckétesztendős 	lett, 
nemzé Szárugot. 21És éle 
Reu, azután, hogy Száru-
got nemzette, kétszázhét 
esztendeig s nemze fiakat 
meg leányokat. 

22Mikor aztán Szárug 
harmincesztendős 	lett, 
nemzé Náchort. 23És éle 
Szárug, azután, hogy Ná-
chort nemzette, kétszáz 
esztendeig s nemze fiakat 
meg leányokat. 

"Mikor aztán Náchor 
huszonkilencéves 	lett, 
nemzé Tárét. 25És éle 
Náchor, azután, hogy Tá-
rét nemzette, száztizen-
kilenc esztendeig s nemze 
fiakat meg leányokat. 

26Mikor aztán Táre het-
venesztendős lett, nemzé 

pán Szem nemzetségével, abból is csak azzal az ággal foglalkozik, 
melyet az Isten a megváltói ígéretek megvalósítására kiválasz-
tott. Ezért közli elsősorban Szem nemzetségeinek jegyzékét és 
pedig Szem harmadik fián, Árlárádon (vö. 10, 22.) keresztül 
Ábrámig (= Ábrahámig). E nemzetségsor épúgy, mint a vízözön 
előtti (szetita) pátriárkáké (1. 5, 3-32.), tíz nemzedéket tartal-
maz ; második (?) tagnak azonban a görög fordítás szövege s Luk. 
3, 36. alapján be kell iktatnunk Kainánt (vagy Kainámot), kinek 
neve a mai héber szövegből és a latin fordításból kimaradt. 
Az egyes nemzedékek évszámaiban a különböző  szövegek és fordí-
tások igen jelentős eltérést mutatnak, miért is e nemzetségjegy-
zékből az időrendre (a kronológiára) vonatkozólag biztos követ-
keztetéseket nem vonhatunk. 

VI. Ábrahám története. (11, 27-25, 11.) 

Említettük, hogy a Szentírás különböző  szövegeinek, fordítá-
sainak időrendi adatai felette elütnek egymástól. Épen azért 
aligha lesz valaha is lehetséges, hogy a rendelkezésünkre álló ada- 
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Ábrámot, Náchort és 
Áránt. 

27Táre nemzetsége pe-
dig a következő. Táre 
nemzé Ábrámot, Náchort 
és Áránt. Árán pedig 
nemzé Lótot. 28De Árán 
meghala atyja, Táre színe 
előtt, szülőföldjén, Kal-
deus-Úrban. 29Ábrám és 
Náchor pedig feleséget vő-
nek : Ábrám feleségének 
neve Sárai volt, Náchor 
feleségének neve pedig 
Melka; ez Áránnak, Melka 
atyjának és Jeszka atyjá- 

nak volt a leánya. "Sárai 
azonban meddő  volt s így 
nem volt gyermeke. 

31Vevé aztán Táré Áb-
rámot, a fiát, meg Lótot, 
Áránnak, a fiának a fiát 
és Sárait, a menyét, Áb-
rámnak, a fiának a felesé-
gét s kivezeté őket Kal-
deus-Urból, hogy Kánaán 
földére menjenek. El is 
jutának Háránig és ott 
megtelepedének. 32És lőn 
Táré napjaiból kétszázöt 
esztendő  és meghala Há-
ránban. 

tokból a régebbi szentírási események biztos kronológiáját megálla-
píthassuk. Van is vagy 400 különböző  rendszer, mely ezt megkísérli. 
Hogy Ábrahám mikor élt, attól függ, mikor vonultak ki az izraeli-
ták Egyiptomból és mennyi ideig tartózkodtak Egyiptomban. 
Ha az izraeliták, ami igen valószínű, Kr. e. 1447-ben vonultak ki 
Egyiptomból, s ott - mint a héber szöveg és a latin fordítás 
mondja, vő. Móz. II. 12, 40. - négyszázharminc esztendeig tar-
tózkodtak, akkor mivel Ábrahám születésétől fogva az izraeliták 
Egyiptomba való vonulásáig a Szentírás 290 esztendőt számlál, 
Ábrahám Kr. e. 1447 +430+290 = 216'7 táján született és 
(2167-175 =) Kr. e. 1992 táján halt meg. Mivel azonban a görög 
fordítás az izraeliták Egyiptomban való tartózkodását csak 215 
esztendőre teszi, az sem lehetetlen, hogy Ábrahám 1447+215± 
+290 = Kr. e. 1952 táján született és (1952-175 =) 1777 táján 
halt meg. - Ha az izraeliták - mint egyesek tartják - Kr. e. 
1235 táján vonultak ki Egyiptomból, akkor Ábrahám 1235 + 
+430+290 = Kr. e. 1955 táján született és (1955-175 =) Kr. e. 
1780 táján halt meg, vagy - ami a legkevésbbé valószínű  -
1235 -215+290 = Kr. e. 1740 táján született és (1740-175 = ) 
Kr. e. 1565 táján halt meg. 

27-30. Táre családja. .Ábrám tehát származására nézve kal-
deus volt. (Vö. Judit 5, 6.) - 28. Kaldeus Ur (= Ur-Kászdim, 
azaz : a kaldeusok városa) az alsó Eufrátes nyugati partján feküdt. 
- 29. Jeszka, úgylátszik, Sárainak másik neve volt ; így tehát Táré 
két fia, Ábrám és Náchor fivérüknek, Áránnak két (elárvult) 
leányát, Sárait (= Jeszkát) és Melkát vették feleségül. Árán való-
színűleg más anyától származott, mint Ábrám ; így tehát Sárai 
(nagy-) atyja, Táre, Ábrámnak is «atyja• volt, de Sárai (nagy-) 
anyja, Ábrámnak nem volt «anyja». (Vö. 20,12.) Jegyezzük meg 
általában, hogy a héber nyelv valakinek az őseit (szüleit, nagy-, 
déd-, szép-, ük- stb. szüleit) mindig az illető  atyjának s anyjának, 
valakinek a leszármazottjait (gyermekeit, unokáit, déd-, szép-, 
ük- stb. unokáit) mindig az illető  fiainak vagy leányainak, végül 
valakinek oldalági rokonait (unokatestvéreit stb.) egyszerűen az 
illető  fivéreinek s nővéreinek mondja. 

31-32. Táre családjának kivándorlása Úrból Háránba. -
A Szentírás elbeszélése Táre családjának kivándorlását e helyütt 
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12. FEJEZET. 
Ábrám útja Háránból Kánaán 
földére, Szichembe, Betelbe s 
a Délvidéken át Egyiptomba. 

1Mondá pedig az Úr 
Ábrámnak : Eredj ki föl-
dedről, rokonságod közül 
és atyád házából s menj 
arra a földre, amelyet 
majd mutatok neked. 

amelyet 

nagy nemzetté teszlek és 
megáldalak, s naggyá te-
szem neved és áldott le-
szesz, - 3megáldom azo-
kat, kik áldanak téged, s 
megátkozom azokat, kik  

átkoznak téged s benned 
nyer áldást a föld minden, 
nemzetsége. 4Elindula te-
hát Ábrám, ahogy az Úr 
megparancsolta neki és 
vele méne Lót is. 

Hetvenötesztendős volt 
Ábrám, amikor elindult 
Háránból. 5Vevé ugyanis 
Sárait, a feleségét meg Ló-
tot, testvérének fiát, s min-
den vagyonukat, amijük 
volt, meg azokat a lelkeket, 
akiket Háránban szerez-
tek és elindulának, hogy 
Kánaán földére menjenek. 
Mikor aztán oda jutottak, 

közvetlenül nem indokolja. Szent István vértanu beszédének 
(Csel. 7, 2-4.) tanusága szerint azonban e kivándorlás annak az 
isteni parancsnak (12, 1-3.) a következménye volt, mellyel Isten 
a kaldeusok földén (1.7r-Kászdimban) Ábrámnak meghagyta, hogy 
költözzék ki• hazájából, a kaldeusok földéről (Úr-Kászdimból. 
Vö. 15, 7.). Mivel ekkor Táre még élt, s ő  volt a család feje, 
vezette a vándorlást. - Isten parancsának az volt a célja, hogy 
ilyen módon Ábrámot kiszakítva (bálványozó vö. Józs. 24, 2.) 
környezetének befolyása alól, alkalmas népet nevelhessen magá-
nak a paradicsomban adott megváltói ígéretek megvalósítására. -
(Ugyanezt a célt szolgálta később Lótnak - vö. 13, 11. - Izmael-
nek - vü. 21, 12. skk. - Ábrahám többi fiainak - vö. 25, 5. 
sk. - Ézsaunak - vö. 36, 6. - majd az összes kánaáni népeknek 
vö. Máz. II. 23, 31. elválasztása, sőt az egész ószövetségi törvény-
hozás, mely tudatosan elkülönítette az izraelitákat a többi népek-
től.) - Hárán a felső  Eufrátes egyik mellékfolyója mellett feküdt, 
Úrtól északnyugatra, kb. 1100 km-re. - Ábrám (12, 1. tanusága 
szerint) nem tudta, hogy Kánaán földére kell mennie. -. Kánaán-
ról 1. 12, 6. jegyz. 

12. 1-4. Ábrám hivatása. (Vö. 11, 31. jegyz.) Valóban csodá-
latraméltó Ábrám hite : Isten szavára elhagyja (családjával együtt) 
szülőföldjét s útrakel, azt sem tudva, mely föld lesz hazája. (Vü. 
12, 7 ; Zsid. 11, 8-10.) - Az isteni szó (2-3, vö. 18, 18 ; 22, 18.) 
hét igéretet tartalmaz ; a hetedik a legnagyobb : tebenned nyer 
áldást a /öld minden népe. E mondatot az egész zsidó és keresztény 
hagyomány mindenkor a Megváltó eljövetelére értette : őáltala, 
a belőle származó népből fog származni a Megváltó, ki minden 
népnek áldást, üdvösséget szerez. (A kifejezés pusztán nyelvileg 
ennyit is jelenthet : s reád fognak hivatkozni, mint az Úr áldott-
jára, a népek, ha áldást kívánnak egymásra ; ez utóbbi értelmezés 
esetén is épségben marad a messiási gondolat.) 

4b-7. Ábrám útja Háránból Kánaánba. Táre meghalván, Ábráin 
veszi át a vezérletet. (Vö. 11, 31-32. jegyz.) Háránról 1. 11, 31. 
jegyz. - 5. A lelkek szó ehelyütt valószínűleg rabszolgákat jelent. 
Kánaán földe a Földközi-tenger és a Jordán között elterülő, kb. 
150 km széles, 240 km hosszú, 30.000 km2  területű  hegyes-völgyes 
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6átvonula Ábrám az orszá-
gon, egészen a szichemi 
helyig, egészen a Hires-
völgyig. - Akkoriban ká-
náneusok voltak azon a 
földön. - ?Ekkor az Cr 
megjelenék Ábrámnak és 
mondá neki : A Z.e ivadé-
kodnak adom majd e föl-
det. Erre Ó oltárt építe ott 
az Úrnak, ki megjelent 
neki. 

80nnan aztán azon hegy-
ség felé tarta, mely Betel-
től kelet felé volt és ott 
felüté sátrát, úgyhogy 
nyugatra esett Betel, ke-
letre meg Hái, és ott ol-
tárt építe az Úrnak és 
segítségül hívá nevét. 

9Aztán tovább méne 
Ábrám és mindinkább a 
Délvidékre tarta. »De 
éhség lőn azon a földön, 
s azért Ábrám leméne 
Egyiptomba, hogy egy 
darabig ott tartózkodjék, 
mert igen elhatalmasodott 
az éhség azon a földön. 

"Mikor aztán már azon 
volt,hogybemenjen Egyip-
tomba, mondá Sárainak, 
a feleségének : Tudom, 
hogy szép asszony vagy 
12  s hogyha meglátnak té-
ged az egyiptomiak, azt 
fogják mondani : Felesége 
ez néki, s akkor engem 
megölnek, téged pedig élet-
ben hagynak. "Mondd te- 

vidék ; tágabb értelemben véve hozzászámítják a Jordán keleti 
partvidékét is. - Földje - különösen a környező  terméketlen 
pusztákboz viszonyítva - valamikor igen termékeny volt, hegyei 
pedig pompás legelőket nyujtottak. Manapság az egész vidék 
kopár, sivár, elhanyagolt terület. - 6. Szichem (a mai Nablúz) 
lIárántól délnyugatra, mintegy 750 km-re, Kánaánnak kb. a 
közepén feküdt, a Gárizim és az Ebál hegy által alkotott völgy-
ben. A hely szó elielyütt (Ábrám áldozata által megszentelt) 
istentiszteleti 	jelent. (Ugyanilyen értelemben : 22, 2; 28, 
11. 19.) A Híres-völgyről a héber szöveg nem szól, helyette Móré 
terebintus ligetét említi. A terebintus (Pistacia terebinthus) közép-
magas növésű  fa ; megsebzett kérgéből terpentin szivárog. A latin 
(valamint sok Újabb) fordítás rendesen tölgynek (vagy csernek) 
fordítja. - Ekkoriban, kb. a Kr. e. harmadik évezred második 
felétől, Palesztinát a kánáneusok lakták ; e névvel a Szentírás ren-
desen 11 apróbb népet foglal össze (vö. 10, 15-19.), néha azon-
ban - mint itt -- általában Kánaán lakóit illeti, máskor viszont 
a szó szorosabb értelmezésével egy népet jelöl (vö. IV. 13, 30. 
Józs. 5, 1 ; 11, 3.). 

8. Ábrám Belel mellett. - Betel (= Isten-háza, vö. 23,19. jegyz.) 
Szicheintől délre kb. 36 kilométernyire feküdt. Hái tőle kissé 
délkeletre - kb. 3 km-re - terült el. 

9-10. Ábrám útja a Délvidéken át Egyiptomba. - 9. Délvidéknek 
(Negeb) hívták Kánaán déli részeit. Egyiptom mindenkor Kelet 
(déli) éléskamrája volt. 

11-20. Ábrám Egyiptomban. Az itt elbeszélt esemény teljesen 
megfelel azon kor felfogásának, amelyben játszódik. - 13. Ábrám 
tulajdonképen nem hazudott, mert Sárai tényleg (unoka)huga 
volt (vö. 11, 29. jegyz.) ; nem is tette ki feleségét veszélynek, mert -
a régi szentírásmagyarázók értelmezése szerint - bízott az Isten-
ben, hogy az majd megmenti nejét. Egyébként az ószövetségi 
Szentírás eseményeit sohasem szabad az újszövetségi (keresztény) 
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hát, kérlek, hogy a húgom 
vagy,— hogy jó dolgom le-
gyen miattad s lelkem élet-
ben maradjon kedvedért. 
"Csakugyan-, mikor Áb-
rám bement Egyiptomba, 
láták az egyiptomiak az 
asszonyon, hogy igen szép, 
esés elbeszélék ezt a főem-
berek a fáraónak s dícsér-
geték őt előtte. Erre az 
asszonyt elvivék a fáraó 
házába, "Ábrámmal pedig 
jól bánárak miatta s lő-
nek neki juhai, marhái és 
szamarai, rabszolgái meg 
rabszolgálói, nőstény sza-
marai meg tevéi. 17Ám az 
Úr igen nagy csapásokkal 
sujtá a fáraót és házát Sá-
rai, Ábrám felesége miatt. 
18Hivatá tehát a fáraó Áb-
rámot és mondá neki : Mi 
dolog ez, amit velem tet-
tél? Miért nem mondtad 
meg, hogy a feleséged? 
"Miért mondottad húgod-
nak, úgyhogy én elho-
zattam feleségül magam-
nak. Nos tehát itt a felesé-
ged, vedd és menj ! 2oAz_ 
tán embereket rendele a  

fáraó Ábrám mellé s azok 
elkísérék őt s a feleségét 
meg mindenét, amije volt. 

13. FEJEZET. 
Ábrám visszatérése Kánaánba 
(Betelbe) s elválása Lóttól. - 
Isten neki ígéri Kánaán földét.-

Ábrám Hebronban. 

1Felméne tehát Egyip-
tomból Ábrám — ő  s a 
felesége meg mindene, 
amije volt — és vele Lót 
a Délvidékre. 2lgen gaz-
dag volt jószágban, arany-
ban és ezüstben. 

3Aztán visszamerve — 
ugyanazon az úton, ame-
lyen lement — a Délvi-
dékről Betelbe, egészen 
addig a helyig, hol azelőtt 
sátrát felütötte, Betel és 
Hái közé, 4annak az ol-
tárnak a helyéig, amelyet 
azelőtt épített és ott se-
gítségül hívá az Úr nevét. 

5Ám Lótnak, ki Ábrám-
mal volt, szintén voltak 
juhnyájai, marhacsordái 
meg sátrai. 8 így nem bírta 
meg az a föld, hogy együtt 
lakjanak : oly sok jószá- 

erkölcsi felfogás mérővesszejével mérnünk : az ószövetség erkölcsi 
világa ügy aránylik az újszövetségéhez, mint a gyermek világszem-
lélete a felnőtt emberéhez. - 17. Fáraó annyit jelent, mint magas-
ház (vö. magas porta), s minden egyiptomi király közös címe volt, 
olyanfélekép, mint minálunk e szó : felség. Hogy ki volt a fáraó, 
nem tudjuk. - A fáraó háza a fáraó udvara, udvari emberei. -
Isten csapásai a szentírásmagyarázók értelmezése szerint meg-
akadályozták, hogy a fáraó Sáraival visszaéljen ; mikor aztán 
a fáraó s udvara kereste, mi lehet a rájuk zúduló csapások oka, 
rájöttek, hogy mindez Sárai miatt éri őket. - Egykorú adatokból 
tudjuk, hogy a régi keleti királyok számára szánt nőket huzamo-
sabb időn keresztül készítették elő  a királyi nászra. 

13. 1-4. Ábrám visszatérése Kánaánba. - 2. Ábrám gazdag-
sága a héber szöveg szerint : baromban, aranyban és ezüstben 
állott. 

1-4. Ábrám visszatérése Betelbe. - 4. vö. 12, 8. jegyz. 
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guk volt ugyanis, hogy 
nem lakhattak együtt.7Eb-
ből aztán veszekedés lőn 
Ábrám és Lót nyáj ainak 
pásztorai között, pedig ab-
ban az időben kánáneusok 
és ferezeusok laktak azon 
a földön. 8Mondá tehát 
Ábrám Lótnak : Kérlek, 
ne legyen veszekedés kö-
zöttem és közötted, pász-
toraim és pásztoraid kö-
zött : hiszen testvérek va-
gyunk 1 9Itt van előtted 
ez az egész föld : válj el, 
kérlek, tőlem; ha te mégy 
balra, akkor én tartok 
jobbra, ha te akarsz jobbra, 
akkor én megyek balra. 

1°Felemelé tehát Lót a 
szemét és látá, hogy az 
egész Jordán - környék,  

mindaddig, míg Szegorba 
érni — ekkor még nem 
forgatta fel az Úr Szodo-
mát és Gomorrát, — min-
denütt olyan bővizű, mint 
az Úr paradicsoma s mint 
Egyiptom. 11Lót ezért a 
Jordán-környékét választó 
magának és keletre tére s 
így elválának egymástól. 
12.Ábrám Kánaán földén 
marada, Lót pedig a Jor-
dán-környék városaiban 
telepedék meg és Szodo-
mában lakozék. 13A szodo-
mai emberek pedig igen 
gonoszak és felette bűnö-
sök voltak az Úr előtt. 

14És mondá az Úr Áb-
rámnak, azután, hogy Lót 
elvált tőle : Emeld fel sze-
medet s tekints arról a 

5-9. Ábrám békeszeretete. — 7. A kánáneusokróll. 12, 6. jegyz. —
A ferezeusok Bétel és Szichem közt lakó népség voltak. A Szent-
írás azért említi, hogy ekkor kánáneusok s ferezeusok laktak e 
vidéken, hogy a helyzet veszedelmességét hangsúlyozza. — 8. Vö. 
11, 27. — 9. Ábrám — noha idősebb volt — szabad választást en-
gedett Lótnak : válassza a föld azon részét, amelyiket akarja. 

10-13. Lót önző  választása s elválása Ábrámtól. — A Környék 
(Kikkár, vagy másutt : a Jordán-környék) a Jordán torkolata 
körül elterülő, az Ötvárosig (Pentapolis) húzódó, jelenleg (leg-
alább is részben) a Holt-tenger által borított vidék tulajdonneve 
volt. Az Ötváros (Szodoma, Gomorra, Szeboim, Ádáma és Bála 
vagy másképen Szegor) közül négy elpusztult (vö. 19. fej.), csupán 
csak Szegor maradt meg. A Szentírás tehát ezzel határozza meg 
a környék legdélibb pontját. Lehet azonban, hogy a héber szö-
vegben Szegor (héberül : Szoár) helyett eredetileg Szoán állott. 
Utóbbi (másképen Tánisz) Egyiptomnak egyik híres, ősi városa 
volt és a Nilus bővizű  vidékén feküdt. Ez esetben a szöveget így 
kell fordítanunk : . . . környékét, mely, mielőtt az Űr Szodomát 
és Gomorrát felforgatta, mindenütt oly bővizű  volt, mint az Cr 
paradicsoma és mint Egyiptom, Szoán (Tánisz) vidékén. — Kele-
ten drága kincs a víz, azért az úr paradicsoma, melynek oly bősé-
gesen volt vize (vb. 2, 10. s. jegyz.) s a jól csatornázott, bővizű  
Egyiptom a keleti ember minden álma. — 12. A héber szöveg 
szerint Lót (nem lakott benn Szodomában, hanem csak) Szodoma 
felé, Szodomáig állította fel sátrait. Később (vö. 19, 3.) azonban 
be is költözött a bűnös városba. — Lótot önzése rossz helyre 
vitte : választásáért kétízben is meglakolt. (Vö. a 14. és a 19. 
fejezet elbeszélését.) 

14-18. Az Isten Ábrámnak igéri Kánaánt. — Lót elválása az 
Isten terveit is szolgálta, mert ezáltal Ábrám még jobban elválasz- 
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helyről, ahol most vagy, 
északra meg délre, ke-
letre és nyugatra : 15ezt 
az egész földet, amelyet 
látsz, néked s ivadékod-
nak fogom adni örökre. 
18És olyanná teszem iva-
dékodat, mint amilyen a 
föld pora : ha van ember, 
ki meg tudja számlálni a 
föld porszemeit, ivadéko-
dat is meg tudja majd 
számlálni. "Kelj fel s járd 
be ezt a földet, hosszában, 
széltében, mert neked fo-
gom adni. 18Felszedé tehát  

Ábrám a sátrát s elméne 
s letelepedék Mámbre völ-
gye mellett, mely Hebron-
ban vagyon s ott oltárt 
építe az Úrnak. 

14. FEJEZET. 
Lót lakóhelyét, a Jordán kör-
nyékét elpusztítják az elérni-
ták és szövetségeseik. - A fog-
ságba esett Lótot Ábrám nagy-
lelkűen megszabadítja. - Mel- 

kizedek hálaáldozata. 

1Történék pedig abban 
az időben, hogy Ámráfel, 
Sennaár királya és Áriók 

tódott rokonságától (vö. 11, 31-32. jegyz.) s Kánaán kizáróla-
gosan az ő  utódainak öröksége lett. Az Isten ismét két dolgot 
ígér Ábrámnak : földet s bőséges ivadékot. Mindkét ígéret Ábrám 
hitére épít : Ábrám maga e. földből egy talpalatnyit sem nyer, 
csak ivadéka által lesz majd az az övé, - ivadékra pedig emberileg 
szólva nem sok reménye lehetett : felesége meddő  volt. (Vö. 11, 
32. Csel. 7, 5.) - 18. A héber szöveg szerint Ábrám (az amorreus) 
Mámre terebintus ligeténél (L 12, 6. jegyz.), Hebron mellett tele-
pedett le. Hebron Kánaán déli részén, Jeruzsálemtől délre mintegy 
34 km-re feküdt. Ma el-Chalilnak, azaz (Isten) Barát(ja, Ábrahám 
városá)nak nevezik. Régi (vö. IV. 13, 23.), sok viszontagságot 
látott város, melyet számos szentírási esemény megszentelt s 
temérdek monda magasztal. 

14. 1-12. Lót fogságba esik. A Szentírásnak ez az elbeszélése 
egyfelől arra mutat reá, mint járta meg önző  választásával (13, 
12. s. jegyz.) Lót, másfelől pedig azt állítja elénk, hogy mily nagy-
lelkű  volt Ábrám. Mivel azonban ezen elbeszélés hátterében olyan 
nevek fordulnak elő, melyekkel (vagy hasonlókkal) a világi (profán) 
történelem adataiban is találkozunk, az eseménynek ezek a körül-
ményei manapság a tudományos világ érdeklődésének gyujtó-
pontjában állanak. A Szentírás Árnráfelje, Sennaárnak (= Babi-
lóniának) királya, ugyanis nyelvtanilag legalább is igen hasonlít 
a híres Ámmurápi (Hámmurápi) nevéhez. Az is bizonyos, hogy 
Ámmurápi (őseihez hasonlóan) eleinte az elámilák (a Szuza körüli 
birodalom urainak) hűbérese volt, s ilyen minőségben szerepei 
a Szentírás ezen elbeszélésében is. Uralkodásának idejét (régeb-
ben) 2133-2078 közé helyezték, az újabb kutatások szerint pe-
dig - van vagy tízféle megállapítás - Kr. e. 1947-1905 közé 
teszik. Hogy tehát Ámmurápi és Ábrám kortársak voltak s a 
bibliai Ámráfel azonos Ámmurápival, egyáltalában nem lehe-
tetlen; mivel azonban egyfelől Ábrám korát (vö. 11, 27. jegyz.), 
másfelől Ámmurápi uralkodásának idejét pontosan meghatározni 
nem tudjuk, minden mástól eltekintve, a tudományos kutatások 
mai fokán már csak ezért sem szabad e kérdésben a végső  szót 
kimondanunk. - Áriók (az ékiratokban egy Eri-áku nevű  király-
lyal is találkozunk) a héber szöveg szerint (nem Pontus, kisázsiai 
vidék, hanem) Ellászár = Larsza királya volt ; Larsza Dél-Mezo-
potámiának egyik városkirálysága volt. Az elámilák a Tigristől 
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Pontus királya és Kodor-
láhomor, az elámiták ki-
rálya meg Tádál, a nem-
zetek királya 2háborút in-
dítottak Bára, Szodoma 
királya és Bersa, Gomorra 
királya és Sennááb, Ádá-
ma királya és Semeber, 
Szeboim királya m4 Bála 
— azaz Szegor — királya 
ellen. 3Utóbbiak mind az 
Erdős-völgyben gyűlének 
egybe, amely most a Sós-
tenger. 4Tizenkét eszten- 

deig ugyanis szolgáltak 
Kodorláhomornak, de a 
tizenharmadik esztendő-
ben elpártoltak tőle. 5A ti-
zennegyedik esztendőben 
eljöve tehát Kodorláho-
mor meg a királyok, kik 
vele voltak és megverék 
a ráfeusokat Ástárót-Kár-
náimban és a zuzeusokat 
velük, és az emeusokat 
Sáve-Kárjátáimban, 3és a 
horreusokat a Szeír-hegy-
ségben, egészen a Fárán- 

keletre laktak. Tádál (a héber szöveg szerint : Tidal, eredetileg 
talán Tudgul vagy Tudchula) nem annyira a nemzetek (héberül 
gójim), mint inkább a gúk 	gutúk? hetiták?) királya volt. -- 
2. A megtámadott városok (1. 13, 10. jegyz.) a Holt-tenger 
déli részének helyén feküdtek ; közülük négy, mint isme-
retes — vö. 19, 19-28. —, elpusztult (elsüllyedt). (Vő. 19, 24. skk. 
jegyz.) Az öt király közül a Szentírás csak négynek a nevét említi ; 
feltűnő, hogy jelentésük szerint e nevek többé-kevésbbé szidal-
mazó jelleguek. — Az Erdős-völgy (a héber szöveg szerint : a Szid-
dim-völgy) a Sós-tenger (= a Holt-tenger) déli részeinek helyén 
feküdt. E tenger (ma : Bachr-Lút = Lót-tava) 394 méterrel 
mélyebben fekszik, mint a Földközi-tenger színe ; semmiféle le-
folyása sincsen, minek következtében vize csak párolgás útján 
vezetődik le s így a benne levő  ásványi anyagok (só, mész, mag-
nézium, keserűsó) helyenkint a víz ötven százalékát is elérik. 
Vizében — az eddigi megállapítások szerint — semmiféle élőlény 
sincsen, partvidéke is sivár, terméketlen terület. Felső  részének 
mélysége a 400 métert is eléri, míg alsó (déli) része, hol valamikor 
az Erdős-völgy feküdt, mindössze 3-4 m mély. — 4. Hogy ez a 
vidék, a Földközi-tenger egész keleti partmelléke, Szíriától Egyip-
tomig (az ü. n. Amurru-föld) ezidőtájt valóban az elámitáknak 
hódolt, ékiratos feljegyzések is igazolják. — 5. A ráfeusok (refaim) 
a 'Jordántól keletre eső  vidék északi részein laktak ; a latin fordítás 
egyebütt (1. V. 2, 11. 20 ; 3, 11. s jegyz.) nevüket óriásoknak 
fordítja. Ástáról-Kárnáim, vagyis a Kétsiarvú-Astarte (városa) 
a Jordántól keletre, kb. a Genezáreti tóval egy magasságban 
feküdt. Astarte eredetileg a hold, később a termékenység (pogány) 
istennője volt, kit a hold sarlóra gondolva, szarvakkal (később 
tehénnel) ábrázoltak. A ráfeusokhoz tartoztak (vö. Móz. V. 2, 
10-20.) a zuzeusok és az emeusok is. A zuzeusok (héberül zuzím 
vagy zámzummím) a Jordántól keletre eső  vidék közepe táján, 
a későbbi ámmonita földön, a héber szöveg szerint Hámban —
Hám nevű  városban — laktak. (A latin fordítás a Hámban szót 
velüknek fordítja.) Az emeusok a zuzeusoktól délre, a későbbi 
moábita földön, Sáve Kárjátáimban, vagyis a Holt-tengertől ke-
letre eső  Kárjátáim (héberül Kirjátáim) nevű  város síkságán 
(= sáve) laktak. A négy király tehát először végigvonult a Jordán 
és a Holt-tenger keleti vidékén. — 6. A horreusok (azaz : barlang-
lakók) Szeir hegyeinek, vagyis a Holt-tenger déli folytatását alkotó 
hegységnek lakói voltak ; földük nyugati szélén volt a fácáni 
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slkságig, amely a pusztá-
nál vagyon. ?Azután visz-
szafordulának s elmené-
nék a Misfát-forráshoz - 
azaz Kádeshez - s elpusz-
títák az ámálekiták egész 
földét meg az ámorreuso-
kat, kik Ászászon-Támár-
ban lakoztak. 8Kivonula 
erre Szodoma királya, Go-
morra királya, Ádáma ki-
rálya, Szeboim királya, 
valamint Bála - azaz 
Szegor - királya és csata-
sorba álla az Erdős-völgy-
ben ellenük, 9tudniillik 
Kodorláhomor, az elámi-
ták királya, Tádál, a nem-
zetek királya, Ámráfel, 
Sennaár királya és Áriók, 
Pontus királya ellen : négy 
király öt ellen. "Az Erdős-
völgynek pedig sok aszfalt-
gödre volt. £s megfuta-
modék a szodomai és a go-
morrai király és beleesék 
ezekbe, a többiek pedig,  

felmenekülének a hegy-
ségbe. nErre azok elvi-
vék Szodoma és Gomorra 
minden vagyonát s min-
den eleségét és elvonulá-
nak ; 12elvivék vagyonával 
együtt Lótot is, Ábrám 
testvérének fiát, ki Szodo-
mában lakozott. 

13De íme egy menekült 
hírül vivé ezt a héber Áb-
rámnak, aki akkor az 
ámorreus Mámbrénak, Es-
kol testvérének meg Áner 
testvérének völgyében la-
kozott ; ezek ugyanis szö-
vetségben voltak Ábrám-
mal. "Mikor ezt Ábrám 
meghallotta, azt tudni-
illik, hogy testvére, Lót 
fogságba esett, felsorakoz-
tatá háromszáztizennyolc, 
nála született, ügyes rab-
szolgáját s utánuk méne 
Dánig. "Majd elosztá em-
bereit, éj tszaka rájuk ronta 
s megveré és kergeté őket 

síkság (a héber szerint : El-Párán, vagyis a fáráni-terebintusfa, - 
vö. 12, 6. - nyilván egy magas terebintusfáról elnevezett hely), 
mely a pusztánál, vagyis a Sínai-félsziget keleti felét alkotó fáráni 
puszta kezdeténél feküdt. Ez volt az öt király útjának legdélibb 
pontja. - 7. Innen északkeletre tartottak s így jutottak el a Mis-
fát-forráshoz (= En-Mispáthoz) ; ezt később Kádesnek, vagy Kádes 
Barneának hítták, s a fáráni puszta szélén feküdt. Tovább haladva 
északkelet felé, eljutnak az ámálekiták földére, mely Palesztina 
déli vidékén feküdt. -, Ezek 	áinorreusok a Holt-tenger nyugati 
vidékein tanyáztak ; Aszászon-Tárvár ugyanis azonos a későbbi 
Engedi-vel, mely a (mai) Holt-tenger nyugati partvonalának kb. 
a közepén feküdt. - Ilyen módon tehát az elámiták most már 
egészen a Sziddim-völgy környékére, az Útváros közelségébe 
jutottak. - E vidék, s így az Erdős (héberül : Sziddim) völgy is 
gazdagon termi a földi szurkot, az aszfaltot, mely gödrökben (forrá-
sokban) szivárog a föld színére. - A királyok, legalább is Szo-
doma királya, úgy látszik, megmenekültek. (Vő. 17. v.) 

13-16. Ábrám kiszabadítja Lótot. - 13. Itt fordul elő  leg-
először e szó : héber; valószínűleg annyit jelent, mint (az Eufrá-
tes folyón) túlról való. - A héber szöveg itt is azt mondja, 
hogy Ábrám az ámorreus Mámre terebintusainál lakozott. (Vö. 
13, 18.) - 14. A rabszolgák vagy vásárlottak, vagy a háznál 

()szövetség I. 	 4 
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egészen Hobáig, mely Da-
maszkustól balra fekszik 
"és visszahozá az egész 
vagyont és Lótot, a test-
vérét vagyonával együtt, 
valamint az asszonyokat 
meg a népet. 

17Mikor aztán Kodorlá-
homor és a vele volt ki-
rályok megverése után 
visszafelé tartott, kiméne 
eléje Szodoma királya a 
Sáve-völgybe, vagyis a 
Király-völgybe, 19Melkize-
dek, Sálem királya pedig 
kenyeret és bort hoza eléje, 
mert a fölséges Isten 
papja volt, és 19megáldá 
őt és mondá : Áldja meg 
Ábrámot a fölséges Isten,  

ki az eget és földet terem-
tette "és áldott legyen 
a fölséges Isten, kinek 
segítségével kezedben van-
nak ellenségeid. Erre ő  
tizedet ada neki min-
denből. 21Szodoma ki-
rálya pedig ezt mondá 
Ábrámnak : Az embereket 
add ide nekem, a többit 
tartsd meg magadnak. 22Q 
azonban felelé néki : Ke-
zemet emelem az Úrhoz, a 
felséges Istenhez, akié az 
ég és a föld, 23hogy még 
egy szál fonalat vagy egy 
sarukötőt sem veszek el 
mindabból ami a tiéd, 
hogy azt ne mondjad : én 
tettem gazdaggá Ábrá- 

születettek (régi rabszolgák utódai) voltak ; utóbbiak természet-
szerűleg megbízhatóbbak voltak. - Egy Dán nevű  város feküdt 
Kánaán északi határán, a Libanon tövében. Mivel azonban ezt 
azelőtt Láisnak hítták, s csak Mózes halála után nevezték el 
Dánnak (vö. Bír. 18, 12.) vagy azt kell gondolnunk, hogy ehelyütt 
a szövegben eredetileg Láis állott s csak a későbbi másolás során, 
mikor Láist már Dánnak hívták, cserélődött fel a Láis név a 
hely későbbi nevével, vagy pedig valamely más ugyanilyen 
vagy hasonló nevű  helységre kell gondolnunk. (Újabban egyesek 
a közelebb fekiő   Dotánra gondolnak.) Hoba Damaszkustól 
északra, Hebrontól kb. 300 km-re feküdt ; mivel a keleti ember 
kelet felé néz, amikor tájékozódik, a Szentírásban itt is, egyebütt 
is, balra annyit jelent, mint északra. 

17-24. Ábrára önzetlensége. Melkizedek. - 17. Szodoma királya 
eléje megy Ábrámnak s a Sáve-völgyében, vagyis (a későbbi) 
Jeruzsálem határában köszönti őt. - 18. Ugyanide jön Melkize-
dek is, hogy üdvözölje az ő  területén átvonuló győzedelmes 
Ábrámot. E szó Melkizedek (= igazság, jámborság királya) való-
színűleg nem tulajdonnév, hanem a sálemi királyok címe volt. 
Sálem (= békesség) minden valószínűség szerint azonos a ké-

sőbbi Jeruzsálemmel ( = békesség városa). A keleti, amolyan 
törzsfőféle királyok, mint amilyen Szálem királya is volt, egyszer-
smind népük legfőbb papjai is voltak. Sálem királya a fölséges 
Isten (szószerint : a legfőbb Isten) papja volt ; e kifejezéssel 
a Szentírás az igaz Istent illeti. - A kenyeret és bort elsősor-
ban hódolati adományként, Ábrámnak és seregének felüdítésére 
szánta ; kétségtelen dolog azonban, hogy a lakomát megelőzőleg 
e kenyér s bor egy részét hálaáldozatul bemutatta az Úrnak. -
21. Papi tevékenységéért kapja Ábrámtól a tizedet is, vagyis a 
zsákmány tizedrészét. - Melkizedek személye [vö. Zsolt. 109. 
(110), 4 ; Zsid. 5, 6. 10 ; 7, 1-3.] előképe Krisztusnak, áldozata 
pedig (vö. Maiak. 1, 11:) a szentmisének. - 23. Ábrám nem kíván 
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mot, - "kivéve azt, amit 
a legények megettek meg 
a velem ott embereknek, 
Ánernek, Eskolnak meg 
Mámbrénak a részét : azok 
kapják meg részüket. 

15. FEJEZET. 
Isten fiút ígér Ábrámnak és ígé-

retét szövetséggel erősíti. 

1Ezek megtörténte után 
pedig lőn az Úr beszéde 
Ábrámhoz látomásban, 
mondván : Ne félj, Ábrám, 
én vagyok oltalmazód s 
igen nagy jutalmad. 2Mon-
dá erre Ábrám: Uram, Is-
ten, mit adhatnál nekem? 
Gyermektelenül költözöm 
én el s házam gondviselő-
jének fia - ez a damasz-
kusi Eliezer. 3Majd hozzá-
tevé Ábrám : Nekem nem 
adtál gyermeket : s íme  

házam rabszolgaszülötte 
lesz az örökösöm. 4Legott 
on erre az Ur beszecte 

hozzá, mondván : Nem az 
lesz az örökösöd, hanem 
aki a te ágyékodból szár-
mazik, az lesz a te örökö-
söd. 5Majd kivezeté a sza-
badba és mondá neki : 
Nézz fel az égre s szám-
láld meg a csillagokat, ha 
tudod. És mondá néki : 
Ép így lesz az ivadékod. 
6Hitt Ábrám az Úrnak s 
ez igazságul tudaték be 
néki. 

7Mondá erre az úr néki: 
Én vagyok az Cr, ki kihoz-
talak Kaldeus-Úrból, hogy 
neked adjam ezt a földet 
birtokul. 8Ám ő  mondá : 
Uram Isten, miről tudhat-
nám meg, hogy birto-
kom leszen? 9Felelvén erre 
az Úr, mondá : Hozz ne- 

• •• 

osztozni a (visszaszerzett) zsákmányból, — 24. — csak a legények 
(= a rabszolgái) által elfogyasztott eleség megtérítését és a szö-
vetségeseinek járó rész megadását kivánja. 

15. 1-6. Isten fiút ígér Ábrámnak. — 1. Ábrámnak engedelmes-
ségéért, mellyel otthagyta szülőföldjét, oltalmat s jutalmat ígér 
az Isten : ő  lesz az ő  oltalmazója (a héber szöveg szerint :Pajzsa) 
s bőkezű  jutalmazója. — 2. Ábrám szomorúan mondja, minek 
néki a (földi) jutalom, hisz gyermeke nincs, s így az úgyis csak szol-
gájára, idegen emberre szállna. — A vers második részének szövege 
s szószerinti értelme bizonytalan ; a héber szöveget újabban így 
fordítják : s az én házam gondviselő je (mások szerint : örököse) —
nem az én tulajdon fiam lesz, hanem — ez a damaszkusi Eliezer. 
Eliezer nevét a Szentírás egyebütt sehol sem említi, bár a 24. feje-
zetnek ő  a főhőse. — Keleten a gyermektelenség szégyen- s csapás-
számba ment. — 4-5. Erre az Isten fiúgyermeket ígér Ábrám-
nak, s oly megszámlálhatatlan ivadékot, mint amilyen megszám-
lálhatatlanok a csillagok. Utóbbi kifejezést csak képes (nem szó-
szerinti) értelemben kell vennünk. — 6. Ábrám, noha 8 maga 
öreg, felesége pedig meddő  volt, minden emberi remény ellenére 
hill az Úr szavának, ami igazságul, azaz [az igazság (= megiga-
zultság) állapotában szerzett] érdemül tudaték be neki. (Vö. 
Ftórn. 4, 18-25.) Ábrám egész élettörténete mutatja, hogy e hite 
temérdek jó cselekedetének volt forrása. 

7-20. isten szövetsége Ábrámmal. (Másnap) Isten szövetség 
által (szerződésileg) kötelezi magát arra, hogy Kánaán földét 
Ábrámnak s utódainak adja. — 9. (A kaldeusok között) a szerző- 

4* 



52 	MÓZES I. KÖNYVE, GENEZIS 15. 
kem egy háromesztendős 
üszőt, egy háromesztendős 
kecskét s egy háromesz-
tendős kost, továbbá egy 
gerlét meg egy galambot. 
"Erre ő  elhozá mindeze-
ket s középen ketté vágá 
őket s leraká a két dara-
bot egymás ellenébe ; a 
madarakat azonban nem 
vágá ketté. 11És ragadozó 
madarak szállának a hú-
sokra, de Ábrám elűzé 
őket. 12Mikor aztán a nap 
leszállóban volt, mély 
álom fogá el Ábrámot s 
nagy rettegés és sötétség 
szálla reá nés mondaték 
neki : Tudd meg előre,  

hogy ivadékod idegenként 
olyan földön leszen, amely 
nem az övé és szolgaságra 
vetik és sanyargatják 
őket négyszáz esztendeig. 
14Ám a népet, melynek 
szolgálni fognak, én majd 
megítélem s aztán kijön-
nek onnan nagy vagyon-
nal. 15Te azonban békes-
ségben mégy el atyáidhoz 
és jó vénségben fognak el-
temetni. 16A negyedik 
nemzedékben térnek visz-
sza ugyanis ide utódaid, 
mert mindezideig nem 
telt még be az ámorreusok 
gonoszsága. - 17Mikor 
pedig a nap lenyugodott, 

déskötés formája abból állott, hogy a szerződő  felek az Istennek 
áldozott állatok tetemeiből véres utcát alkottak s azon keresztül 
mentek : így törteidék velük, mint ezekkel az állatokkal, ha meg 
nem tartják a szerződést. Isten is ezen formák között köti meg a 
szövetséget Ábrámmal. — 10. Ábrám elkészíti a véres utcát. —
11. A húsokra szálló, de elhessegetett dögmadarak azt jelképezik, 
hogy Ábrám utódaira szenvedések várnak, de e szenvedések 
Ábrám érdemei és a neki adott isteni ígéretek folytán meg fognak 
szűnni ; ugyanezt — 12. - az Isten alkonyatkor mély álom (elra-
gadtatás, exstasis,vö. 2, 21.) kíséretében szavakban is közli Ábrám-
mal. -- 13. Az idegen föld minden valószínűség szerint Egyiptom ; 
a négyszáz esztendő  kb. ugyanazt az időt akarja kifejezni, mint a 
16. versben említett négy nemzedék. (L. ott.) — 14. Egyiptomot —
Ábrám utódainak sanyargatásáért — az Isten meg fogja ítélni, 
azaz büntetni (10 csapás, 1. Móz. II. 7-13.) s akkor Ábráin utódai 
kivonulnak onnan. — 15. Mindezt Ábrám azonban nem éri meg, 
őt békességben, jó (= nyugodt, vagy : magas kort érő) vénség 
után fogják eltemetni. Mivel Ábrámot nem temették atyáinak 
(Úrban és FIáránban levő) sírjába, e kifejezés, elmégy (= meg-
térsz) atyáidhoz (= őseidhez) a lélek halhatatlanságát, a túlvilági 
életet feltételezi. — 16. A négy nemzedék kb. 400 esztendőt jelent. 
honnan kell azonban számítani ezt a négyszáz esztendőt, illetve 
ezt a negyedik nemzedéket, felette vitás. A héber szöveg és a 
latin fordítás ezt az időt az izraelitáknak Egyiptomba való köl-
tázésétől számítja és az izraeliták Egyiptomban való tartózkodá-
sát (négyszáz, pontosabban) négyszázharminc esztendőre teszi 
(vö. Móz. II. 12, 40.). A görög fordítás ez ígéret elhangzásától 
számlál, s mivel ettől az izraelitáknak Egyiptomba való költözé-
séig 215 esztendő  mult cl, az izraelitáknak Egyiptomban való 
tartózi(odását csak 430-215 = 215 esztendőre teszi. E kérdés-
ben a döntő  szót kimondani nem lehet. (Vö. 46, 34. jegyz.) Ide, 
Kánaán földére ; addigra ugyanis az ámorreusok (= Kánaán lakói,) 
megérnek az ítéletre (= büntetésre) s akkor az Isten elveszi 
tőlük földüket (Kánaánt) s odaadja Ábrám utódainak. — 17. Este 
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sűrű  sötétség lőn s meg-
jelenék egy füstölgő  ke-
mence meg egy tüzes fák-
lya s átvonúla ama hús-
darabok között. "Ezen a 
napon kötött az Úrszövet-
séget Ábrámmal, mond-
ván : Ivadékodnak adom 
majd e földet, Egyiptom 
folyójától egész a nagy 
folyóig, az Eufrátesig, "a 
kineusokat, a kenezeuso-
kat, a kedmoneusokat, 
heteusokat meg a ferezeu-
sokat, valamint a ráfeuso-
sokat, az ámorreusokat, a 
kánáneusokat, a gerge- 

zeusokat és a jebuzeuso- 
kat. 

16. FEJEZET. 
A kishitű  Sárai nőül adja Áb-
rámnak Ágárt, de az Isten közli 
Agárral, hogy fiát elválasztja a 
választott néptől. - Agár fiá- 

nak, Izmaelnek, születése. 

'Tehát Sárai, Ábrám fe- 
lesége nem szült gyerme-
ket. Volt neki azonban egy 
egyiptomi rabszolganője, 
névszerint Ágár. 2Mondá 
tehát férjének : Ime, az én 
méhemet bezárta az Cr, 
hogy ne szüljek ; menj be 
rabszolgálómhoz, hátha 

azután át is megy az Isten, mint szerződő  fél, az állatok tetemei 
között ; jelképe egy füstölgő  kemence és egy tüzes fáklya, vagyis egy 
áttüzesedett, felül lángoló sü tőkemence. (A sütőkemence többé-
kevésbbé alacsony, henger- vagy korsóalakú alkotmány volt ; 
alul befűtötték, tetején kicsapott a láng • a sütést áttüzesedett 
külső  falain eszközölték. Isten jelképe tehát lényegileg itt sem 
más, mint később a pusztában, a tüzes felhőoszlop, - csak a 
kifejezések s a hasonlat különbözik.) - Figyelemreméltó a z a 
rendkívüli finomság, mely ezt az egész elbeszélést átlengi s az 
ószövetségi Szentírás egyik legmélyebb részévé teszi. - A hús-
darabok között csak az Isten megy át - Ábrám nem - mert 
e sz2rződés kegyen, nem jogon alapszik. - 18. A szövetség (a szer-
ződés) tárgya az volt, hogy az Isten Ábrám ivadékának adja 
Kánaán földét Egyiptom folyamától (némelyek szerint : a Nilus, 
mások szerint : a Vádi el-Aris, egy kis patak Kánaán déli hatá-
rán) az Eufrátesig. (Vö. 2, 14. jegyz.) Salamon király idejében 
e terület nagyjából tényleg az izraeliták kezén volt. - 19-20. Azo-
kat a népeket sorolja fel, melyek Kánaán földének elfoglalása 
által elvesztik földüket és létüket. A kineusok (héberül : keniták) 
ősi, kánaáni népség voltak, a Holt-tenger nyugati vidékein tanyáz-
tak. (Ugyanigy hívták a mádiánita Hobáb utódait is, még pedig 
Úgylátszik azért, mert az ősi kineusok területét kapták birtokul.) 
A kenezeusok (héberül : kenizziták) és a kedmoneusok (héberül: 
kadmoniták) valószínűleg Kánaán déli részeit lakták. - A heleusok 
(héberül : chittiták) Hebron körül tanyáztak ; a ferezeusok (hé-
berül : perizziták) falvai főkép Betel és Szichem körül feküdtek ; 
a ráfeusok (l. 14, 5. jegyz.) s törzseik a Jordántól és a Holt-tenger-
től keletre eső  vidéket bírták ; az ámorreusok főkép Hebron és a 
Holt-tenger között, a hegyekben lakoztak ; a kánáneusok (vő. 
12, 6. jegyz.) a Jordán nyugati vidékeit lakták ' • a gergezeusok 
(héberül : girgásiták) a Földközi-tenger és a Jordán között laktak ; 
a jebuzeusoknak Jeruzsálem területén volt erős váruk. 

16. 1-4. Sára feleségül adja Ábrámnak Ágárt. - 1. Ábrám hitt, 
(15, 6.), de Sára nem remélt, azért adja férjének (mellék-) feleségül 
Ágárt (Hágárt), kit nyilván egyiptomi tartózkodásuk Llkalmával 
szereztek. (Vö. 12, 16.) - 2. A rabszolganő  gyermeke a régi Keleten 
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legalább az ő  révén nye-
rek gyermeket. És hogy az 
kérésének engedett, 3vevé 
Ágárt, egyiptomi rabszol-
ganőjét, tíz esztendővel 
azután, hogy Kánaán föl-
dén megtelepedtek s fele-
ségül adá a férjének 4s az 
beméne hozzá. Mikor azon-
ban Ágár látta, hogy ő  fo-
gant, lenézé asszonyát. 

5Mondá erre Sárai Áb-
rámnak : Igaztalanul jársz 
el velem : én adtam öledbe 
rabszolgálómat, s az, mióta 
látja, hogy Ó fogant, lenéz 
engem : ítéljen az Úr kö-
zöttem és közötted 1 6Fe-
lelé néki Ábrám, mond-. 
ván : Ime, kezedben van 
rabszolgálód, tégy vele, 
ahogy tetszik. Erre Sárai  

úgy megsanyargatta, hogy 
az megszökött. 7Mikor így 
az Úr angyala a pusztában 
találta, annál a vízforrás-
nál, mely a Súr felé vivő  
úton van, a pusztában, - 
9mondá néki : Ágár, Sárai 
rabszolgálój a, honnan j össz 
és hová mégy? Az feleié : 
Sárai, az asszonyom, színe 
elől szököm. 9Mondá erre 
néki az Úr angyala : Térj 
vissza asszonyodhoz s 
alázd meg keze alatt ma-
gad. "Majd pedig mondá 
Akkora sokaságra sokasí-
tom ivadékodat, hogy so-
kasága miatt meg sem 
számlálhatni. 11Aztán pe-
dig mondó : Ime, fogantál 
s fiút fogsz szülni. Nevezd 
el majd Izmaelnek, mint- 

bizonyos értelemben mindig a rabszolganő  tulajdonosa gyerme-
kének számított ; egyébként az örökbefogadást (az adoptálást) 
is ismerték s rendesen úgy eszközölték, hogy az örökbefogadó 
a gyermeket a térdére emelte, mintegy azt fejezve ki vele, hogy 
e gyermek olyan, mintha tőle származott volna. - 3. E dolog-
gal sem Abrám, sem Sára nem vétkezett : akkoriban a több-
nejűséget az Isten elnézte, mert arra az emberiség szaporítása 
végett szükség volt, s e tettet nem az érzékiség, hanem az ivadék 
vágya sugalta. 

5-14. Ágár szökése és visszatérte. - 5. A házasság által Agár 
(bár Sára tulajdona maradt) bizonyos mértékig függetlenné vált 
Sárától s így az Abrám engedelme nélkül meg nem fenyíthette. 
Sára keserű  szemrehányást tesz Ábrámnak. (A héber szöveg így 
is fordítható : Te vagy az oka az én bántódásomnak, - t. i. mert 
hagyod azt.) - 6. Erre Ábrám kijelenti, hogy Agár Sárai kezében, 
azaz hatalmában van, tehet vele amit akar. - 7. Sárai sanyar-
gatására Agár vissza akar szökni Egyiptomba, ahová való ; útja 
a Kánaántól délnyugatra eső  pusztában forrásról-forrásra vezet 
a Súr, vagyis Egyiptom északkeleti határerődítményei s az azok 
előtt elterülő  puszta felé. - Itt az egyik forrásnál szól hozzá az 
Úr anquala; ez utóbbi kifejezés itt (s a Szentírás első  könyveiben 
egyebütt is) háromféleképen érthető  : jelentheti vagy az Úrnak 
egyik angyalát (szószerint : küldöttét), vagy - legvalószínűb-
ben - magát az Urat, vagy - a szentatyák szerint - az Isten 
fiát, a Fiúistent ; - a kifejezés mindig csak az isteni jelenéseknél 
fordpl elő, s az Isten fensége iránti félelem s tisztelet kifejezője. - 
.9. Az Úr angyala rendkivüli finomsággal azt adja Agár tudtára, hogy 
bele kell törődnie az Isten rendelésébe - 10. - mert bár fiából 
nagy sokaság származik, - 11. - Izmael (a héberben jisma = hall, 
El = az Isten), mégsem lesz a választott nép törzsatyja, sőt - 
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hogy meghallotta az Úr 
sanyargatásodat. 12Szilaj 
ember lesz az : keze min-
denki ellen s mindenki 
keze Ó ellene leszen, s vala-
mennyi testvérével átel-
lenben üti fel majd sátrait. 
13Erre ő  az Úrnak, aki vele 
beszélt, ezt a nevet adá 
Te Isten, aki láttál en-
gem ; azt mondá ugyanis : 
Valóban itt tekintettem 
Az után, aki látott engem. 
14Épen azért a kútnak ezt 
a nevet adá : Annak a 
kútja, aki él és látott en- 

gem ; Kádes és Bárád kö-
zött vagyon. 

15Szüle is fiút Agár Áb-
rámnak s ez azt elnevezte 
Izmaelnek. 16Nyolcvan-
hat esztendős volt Ábrám, 
mikor Ágár neki Izmaelt 
szülte. 

17. FEJEZET. 
Isten megújítja szövetségét Áb-
rahámmal. — A körülmetélke-
dés. — Sára lesz az ígéret fiának 

az anyja. 

1Mikor pedig kilencven-
kilencesztendős lett, meg- 

12. — elválasztja őt az Isten Ábrám ivadékától : szilaj (a héber 
szöveg szerint : vadszamár természetű) emberként, mindenkivel 
harcban, testvérei országával átellenben, az ígéret földén kívül, 
künn a pusztában fog lakni. (Vö. 25, 18.) Izmaeltől származtak 
a pusztát járó kóbor arabok, kiknek valóban pompás képük a 
vadszamár. — 13-14. E versek szövege és értelme bizonytalan. 
Elsősorban kétségkívül az jut bennük kifejezésre, hogy Agár 
felismeri, hogy az Isten beszélt vele. Ezért — a latin fordítás ér-
telme szerint — azon való örömében, hogy ott látta — szószerint — 
az Isten hátát 	végtelen fenségének emberhez szabott, parányi 
megnyilatkozását) elnevezi az Istent őt-látó Istennek, a kutat 
pedig az Élő  és őt-látó Isten kútjának. — A héber szövegben 
azonban ügy látszik arról a néphitről van szó — mellyel az ószö-
vetségi Szentírásban oly sokszor találkozunk — hogy aki az Istent 
látta, annak (a rémülettől) meg kell halnia. Mikor tehát Agár meg-
érti, hogy az «úr angyala beszélt vele, megijed ; mikor azonban 
látja, hogy baja nem esett, elnevezi az Istent látása Istenének, 
vagyis Annak, akit látott, anélkül, hogy meghalt volna. Azt 
mondja ugyanis : nemde valóban láttam Az után, aki engem lá-
tott, — vagyis: bár láttam az Istent, élek. Épen azért elnevezi a ku-
tat Élve való látásom (?) kútjának (héberül: Beer-lácháj-rói-nak).—
Kádesról 1. 14, 7. jegyz. Bárád Kádes vidékén feküdt. Bersábétől 
délre, kb. 90 km-re máig is Agár kútjának hívnak egy forrást. 

15-16. Izmael születése. — 16. E vers némi nehézséget. okoz. 
Azt olvassuk ugyanis (1. 21, 14-21.), hogy Izmaelt a 14 évvel 
később született Izsákkal való ingerkedése miatt anyjával el-
űzik ; akkor tehát Izmaelnek legalább 17 évesnek kellett lennie ; 
ámde elűzetésének története szemmelláthatólag (sokkal) fiatalabb-
nak tételezi fel. Említettük azonban, hogy a Szentírás ma rendel-
kezésünkre álló adataiból a pontos időrendi vonatkozásokat meg-
állapítani sokhelyütt alig lehetséges. 

17. 1-8. Isten szövetségi igéretei. Isten megerősíti azt a szö-
vetséget (szerződést), melyet Ábrámmal kötött (vö. 15. fejezet). 
A szövetség lényege az, hogy Isten mintegy szerződésileg kötelezi 
magát arra, hogy Ábrám utódai az ő  (különösképen oltalmazott, 
választott) népe lesznek, Ábrám (s utódai) pedig a körülmetél-
kedés szertartása által magukat egészen. az 'Űr. népévé teszik, 
s csak az Urat tekintik Istenüknek. — 1. Isten itt magát Minden- 
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jelenék néki az Úr és 
mondá neki : Én vagyok 
a Mindenható Isten : járj 
előttem s légy tökéletes, 
lés én szövetséget létesítek 
közöttem és közötted s fe-
lette megsokasítalak. 3Áb-
rám arcra borula. 4Mondá 
neki továbbá az Isten : 
Ami engem illet, az a szö-
vetségem véled, hogy sok 
nemzetnek atyja léssz. 5Ne 
is legyen többé Ábrám a 
neved, hanem Ábrahám-
nak hívjanak, mivel sok 
nemzet atyjává rendelte 
lek. 6És felette megszapo-
rítalakés nemzetekké tesz-
lek s királyok származnak 
majd tőled. 7ÉS azt a szö-
vetséget kötöm közöttem 
és közötted meg utódaid 
között, nemzedékről-nem-
zedékre örök szövetségül, 
hogy Istened leszek néked 
és Istene utódaidnak. 8És 
neked s ivadékodnak adom 
majd e földet, hol most 
idegenként tartózkodol,  

Kánaánnak egész földét 
örökös birtokul s Istenük 
leszek nékik. 

9Majd mondá az Isten 
Ábrahámnak : Épen azért 
te is tartsd meg szövetsé-
gemet, te és utódaid, nem-
zedékről-nemzedékre. 10Ez 
a szövetségem közöttem 
és közöttetek meg utódaid 
között, melyet meg kell 
tartanotok : metélkedjék 
körül közöttetek min-
denki, ki férfi nemen va-
gyon, limetéljétek körül 
fitymátok húsát, hogy az 
legyen a jele a szövetség-
nek közöttem és köztetek. 
12Nyolcnapos csecsemőko-
rában metéltessék körül 
közöttetek mindenki, ki 
férfi nemen vagyon, nem-
zedékről-nemzedékre : a 
rabszolga is metéltessék 
körül akkor is, ha nálatok 
született, akkor is, ha vá-
sárolt és nem a ti törzse-
tökből való, 13S legyen szö-
vetségem testeken örök 

ható Istennek (El-Sáddáj) nevezi, mintegy annak biztosítékául, 
hogy amit ígér, meg is teheti ; itt is, mint 13, 14.-ben teszi, két 
dolgot ígér : nagyszámú utódot s termékeny országot. - 5. Ábrám 
neve jelentése szerint kb. fenséges atyát jelent ; ezt a nevet 
Isten, minthogy Ábrámot (a héber szöveg szerint) népek sokasá-
gának atyjává teszi, Ábrahámra változtatja, ami (inkább hang-
zása, mint értelme szerint) kb. annyit jelent, mint sokaság atyja 
(= héberül : áb-hámon). 

9-.14. Ábrahám szövetségi kötelessége az, hogy ó s utódai Isten 
népének vallják magukat. Ennek a szövetségnek emlékeztető  s 
figyelmeztető  jele a körülmetélkedés. A testnek ezen mego.,onkítása 
egyben félreérthetetlenül kifejezte azt a tényt is, hogy Abrahám 
(s utódai) nem a test erőiből sokasodnak nemzetté, hanem azért, 
mert az Isten kiválasztotta őket arra, hogy belőlük s általuk 
származzék a Messiás. E szertartás tehát az izraelitáknál kizáró-
lag vallási (nem egészségi) jellegű  ; épen azért. egészen alárendelt 
jelentőségű  az• a kérdés,. hogy ismerték-e, s ha igen, miért fogana-
tosították azt egyéb keleti népek. - 12. vö. Móz. I. 14, 14. jegyz. - 
13. Az ószövetségi Szentírás számos helyén e szó örök csak igen 
bosszú időtartamot jelent ; a körülmetélkedés kötelessége sem 
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szövetségül. "Az a férfi 
személy, kinek fitymája 
húsát körül nem metélik, 
az a lélek irtassék ki népé-
ből, mert megtörte szövet-
ségemet. 

"Majd mondá az Isten 
Ábrahámnak : Sárait, a 
feleségedet, ne Sárainak 
hidd, hanem Sárának, 
16mert megáldom s tőle 
adom néked azt a fiút, 
akit majd megáldok, hogy 
nemzetekké legyen s né-
pek királyai származza-
nak tőle. 17Arcára borula 
Ábrahám és nevete, mert 
azt gondolta magában : 
Százesztendős embernek 
fog fia születni s a kilenc-
venesztendős Sára fog 
szülni? 18Mondá tehát az 
Istennek: Csak Izmael ma-
radjon életben előtted ! 
"Mondá erre az Isten Áb-
rahámnak : Igen, Sára, a  

feleséged, fog fiút szülni né-
ked, nevezd el tehát majd 
Izsáknak s én fenntartom 
szövetségemet vele és utó-
daival örök szövetségül. 
"Izmaelre vonatkozólag is 
meghallgattalak: Íme meg-
áldom és megszaporítom és 
felette megsokasítom : ti-
zenkét fejedelmet nemz és 
nagy néppé teszem. 21Ám 
szövetségemet Izsáknak 
tartom fenn, kit Sára szül 
majd néked, esztendőre 
ilyenkor. 22Mikor aztán 
véget ért a beszéd, melyet 
vele folytatott, felméne az 
Isten Ábrahámtól. 

23Vevé ekkor Ábrahám 
Izmaelt, a fiát s házának 
valamennyi nála szüle-
tett és valamennyi vásá-
rolt rabszolgáját, minden-
kit, ki férfinemen volt 
egész háza népe közül, s 
mindjárt aznap körülme- 

szólt (a szó szoros értelmében) örökre, hanem csak addigra, míg 
a' zsidó nép különleges helyzete meg nem szűnt, s a körülmetél-
kedés helyét el nem foglalta az általa jelképezett keresztség, mely 
örök jele az egész világot az Isten gyermekévé szentelő  újszövet-
ségnek. - 14. A népből való kiirtás büntetését a Szentírás számos 
helyen emlegeti ; nem tudjuk azonban biztosan, hogy e szó minden 
esetben a halálbüntetést jelentette-e, vagy csupán - ami való-
színűbbnek látszik - annak kijelentését, hogy az illető  vétkes 
mulasztása által kiközösítette önmagát az isteni szövetség (ter-
mészetes és természetfeletti) javaiból. 

15-22. Sárai lesz az ígéret fiának az anyja. Isten ígérete ez-
által egy fokkal ismét határozottabbá válik : Sáraitól fog születni 
Ábrahám tulajdonképeni fia. Épen ezért Sárai (= az én fejedelem-
nőm) neve általánosabb értelmezést nyer : Sárának, fejedelem-
nőnek hivassék ezentúl. A következő  részek szépségei a héber 
szavak szótani jelentésén alapszanak : Ábrahám hitt ugyan az 
Úrnak, de korára gondolva (csodálkozó örömében) elneveti ma-
gát (héberül : jiszchák) s csak azt kéri Istentől, hogy Izmael ma-
radjon életben. - 19. Ezért fiát Izsáknak (héberül : Jiszcháknak) 
kell elneveznie. - 20. Izmaelre vonatkozólag pedig meghallgatja 
(héberül : jisma) őt az Isten (héberül : El). 

23-27. Ábrahám és házanépe körülmetélkedik. - 23. Ábrahám 
engedelmessége bámulatos : mindjárt aznap végrehajtja az isteni 
parancsot. 
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télé fitymájuk húsát, mi-
ként az Isten megparan-
csolta néki. "Kilencven-
kilencesztendős volt Áb-
rahám, amikor körülme-
télte fitymája húsát, 231z-
mael, a fia, pedig tizenhar-
madik esztendejét töltötte 
hé, amikor körülmetélke-
dett. 26Ugyanaznap metél-
kedék körül Ábrahám meg 
Izmael, a fia, 27és házának 
minden férfia, mind a nála 
született, mind a pénzen 
vásárolt és másutt szüle-
tett rabszolga, vele együtt 
metélkedék körül. 

18. FEJEZET. 
Az Űr megjelenik Ábrahámnak 
Hebronban, megfeddi Sára kis-
hitűségét s közli Szodoma és 
környéke pusztulását. - Ábra-
hám könyörgése Szodomáért. 

1Majd megjelenék néki 
az Mámbre völgyében, 
mikor a nap legforróbb 
szakán épen sátra nyílá-
sában üldögélt. 2Amint 
ugyanis felemelte szemét, 
eléje tűnék három fér- 

fiú, ki ott álldogált kö-
zelében. Mikor meglátta 
őket, eléjük szalada sátra 
ajtajából, földig borula 
előttük, 3és mondá: Uram, 
ha kegyelmet találtam 
szemed előtt, ne haladj el 
szolgád mellett, 4hanem 
hadd hozzak egy kis vizet 
és mossátok meg lábato-
kat s pihenjetek le a fa 
alatt. 3Teszek majd elétek 
egy falat kenyeret, hogy 
felüdítsétek magatokat, 
aztán tovább mehettek, 
hiszen azért kerültetek 
szolgátok felé. Azok mon-
dák : Tégy, ahogy szól-
tál. 6Besiete Ábrahám a 
sátorba Sárához és mon-
dá néki : Siess, keverj be 
három véka lisztlángot s 
készíts hamuban sült le-
pényt. 745 maga meg el-
futa a csordához s hoza 
onnan egy fiatal borjút 
a javából s odaadá a le-
génynek, s az sietve elké-
szíté. 8Aztán vevé a vajat 
meg a tejet és a borjút, 
amelyet készíttetett és 

18. 1-8. Ábrahám vendégszeretete. Isten a kishitű  Sárának is 
tudtára akarja adni, hogy fia fog születni. Megjelenik tehát Ábra-
hámnak Mámbre völgyében (a héber szerint : Mámre terebintus 
)i,,etében, 1. 12, 6. jegyz.), délben, amikor a legtikkasztóbb a hőség, 
s 	keleti ember odahaza van, - 2. - két angyalával, utas képé- 
bel) Keleten nagyjelentőségű  dolog s erényszámba megy a szíves 
veadéglátás (vö. : utasoknak szállást adni): íme Ábrahám ezt az 
erényt is gyakorolja. - 4. Sarut a keleti ember csak az úton hor-
dott ; ha megpihent vagy betért valahova, levetette s lábát az út 
porától megmosta; a szíves vendéglátás megkövetelte, hogy a 
gazda ehhez vizet hozasson. (Vö. Luk. 7, 44. Tim. I. 5, 10.) -
6. A szíves vendéglátáshoz tartozott az is, hogy a gazda sok eledelt 
szolgáltatott fel ; ezért süttet Ábrahám is három véka (= 3 X 12'15 
liter = 36.45 liter) lisztlángból (= finom lisztből) lepényt. A tész-
tát forró kövekre helyezték s forró hamuval fedték be, s így sütöt-
ték ki. - 8. Vaj helyett a héber szöveg megfelelő  szavát sokan 
inkább tejszínre, tejfelre vagy aludttejre értelmezik. A keleti 
ember ma is á//, míg vendégei esznek. 
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eléjük tevé, ő  maga pedig 
odaálla melléjük a fa alá. 

9Azok, miután ettek, 
mondák neki : Hol van 
Sára, a feleséged? Ő  felelé: 
Itt, benn a sátorban. "Erre 
Ő  azt mondá neki : Esz-
tendő  fordultán, ilyen idő-
tájban, visszatérek hoz-
zád s fia lesz Sárának, a fe-
leségednek. Amint ezt Sára 
a sátor ajtaja mögött meg-
hallotta, nevete. "Öregek 
voltak ugyanis mindket-
ten s élemedett korúak, s 
megszűntek Sárának meg-
jönni az asszonyi dolgok. 
12Nevete tehát magában, 
mondván : Miután meg-
öregedtem s az uram is 
vén, adhatom-e magamat 
gyönyörködésre? 13Mondá 
erre az Ur Ábrahámnak 
Miért nevetett Sára, mond-
ván : Szülhetnék-e én iga-
zán vén asszony létemre? 
14Vajjon nehéz-e valami 
az Istennek? Amint meg-
mondottam, esztendő  for-
dultán, ilyen időtájban, 
visszatérek hozzád s fia 
leszen Sárának. 15Tagadá 
Sára, mondván : Nem ne-
vettem ! - mert félelmé- 

ben megrettent. De az 
Úr mondá : Nem úgy van 
az, bizony hogy nevettél ! 

16Mikor aztán felkeltek 
onnan a férfiak, Szodoma 
felé fordíták szemüket ; 
Ábrahám is velük méne, 
hogy elkísérje őket.17Mon-
dá ekkor az Úr : Eltitkol-
jam-e Ábrahám előtt, amit 
tenni akarok? 19Hiszen 
nagy s igen hatalmas nem-
zetté leszen s benne nyer 
áldást a föld minden 
nemzete, 19mert tudom, 
hogy megparancsolja fiai-
nak és házanépe utódai-
nak, hogy tartsák meg az Úr 
útját s cselekedjenek a jog 
és az igazság szerint, hogy 
teljesítse az Ur Ábrahám-
ért mindazt, amit mon-
dott neki. 2°Mondá tehát 
az Úr : Szodoma és Go-
morra kiáltása megsoka-
sodott s igen súlyossá lett 
bűnük.21Lemegyek és meg-
nézem, vajjon teljesen a 
hozzám szállt kiáltás sze-
rint cselekedtek-e vagy 
sem, - hadd tudjam ! 
22Erre azok elfordulának 
onnan s lemenének Szo-
domába. Ábrahám azon- 

9-15. Isten közli Sárával, hogy fia fog születni. - 10. Esztendő  
fordultán : szószerint élet idején, vagyis (körülbelül) annyi idő  
multán, amennyi a magzat életrejöttéhez szükséges. - Sára 
nevet (héberül : tiszchák), miért is fiát Izsáknak (héberül Jiszchák-
nak) hívják. 

16-33. Az ötváros veszedelme. - 16. Mámbre terebintus lige-
tétől (vö. 12, 6. jegyz.) délkeletre feküdt az Ötváros (Szodoma, 
Gomorra, Szeboim, Ádáma és Bála), melyet itt Szodoma nevével 
foglal össze a Szentírás. - A vendégeket - akár csak ma -
illett elkisérni, azért megy tehát velük Ábrahám. - 20. Szodomá-
nak és környékének bűne az égbe kiáltott bosszúért. (Égbekiáltó 
bűn.) -21. Isten, emberileg szólva, kijelenti, hogy .megnézi, utolsó 
próbára teszi Szodoma népét : ha betelt a mérték, elpusztítja 
a várost és vidékét. - 22. Ezért elküldi a vele levő  két fér- 
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ban továbbra is az Úr 
előtt maradt 23és eléje 
járula és mondá : Hát el-
pusztítsz igazat, gonoszat 
egyaránt ? 24Ha ötven 
igaz van abban a város-
ban, azok is elpusztulnak 
s nem kegyelmezel meg 
annak a helynek az ötven 
igazért, ha van benne? 
25Távol legyen tőled, hogy 
ilyes dolgot cselekedjél s 
megölj igazat, gonoszat 
egyaránt, s úgy járjon az 
igaz, mint a gonosz ! Nem 
illő  az Tehozzád : ki íté-
led az egész földet, ilyen 
igazságot nem szolgáltatsz! 
26Mondá erre az Ur néki : 
Ha találok Szodoma váro-
sában ötven igazat, — meg-
kegyelmezek érettük az 
egész helynek. 27Felelvén 
erre Ábrahám, mondá 
Ha már egyszer elkezdet-
tem, hadd szóljak Uram-
hoz, noha por és hamu va-
gyok. 28Hátha öt híja lesz 
az ötven igaznak? Negy-
venötért már eltörlöd az 
egész várost? Erre Ő  azt 
mondá : Nem törlöm el, 
ha találok ott negyven-
ötöt. "Erre ismét szála 
Hozzá : Hátha negyven 
akad ott, mit csinálsz? 

Ő  azt mondá : Nem suj-
tom a negyvenért. 30Kér-
lek, — mondá, — ne hara-
gudjál, Uram, hogy szó-
lok : Hátha harminc akad 
ott? Felelé : Nem teszem 
meg, ha találok ott har-
mincat. 31Ha már egyszer 
elkezdettem, — mondá, — 
hadd szóljak Uramhoz : 
Hátha húsz akad ott? 
Mondá : Nem pusztítom el 
a húszért. 32Könyörgök, —
mondá, — ne haragudjál, 
Uram, hogy mégegyszer 
szólok : hátha tíz akad 
ott? Erre ő  azt mondá : 
Nem törlöm el a tízért. 
33Js elméne az Úr, mikor 
befejezte Ábrahámmal a 
beszédet, az pedig visz-
szatére lakóhelyére. 

19. FEJEZET. 
Szodoma erkölcstelensége. -
Lót Szegorba menekül. - Szo-
doma és környéke elpusztul. - 

Lót leányainak vétke. 

1A két angyal este érke-
zék Szodomába, mikor Lót 
épen a város kapujában 
üldögélt. Amint meglátta 
őket, felkele és eléjük 
méne s földig hajtá arcát 
előttük lés mondá : Kö-
nyörgök, uraim, fordulja- 

fiút (= angyalt), hogy vizsgálják meg az ügyet. - 23-32. Ábra-
hám erre könyörgésre fogja a dolgot. Alkudozása, jellegzetes 
keletiességén kívül, lélektani remekmű  : első  pillanatra talán 
igazságtalannak látja az ember az Isten intézkedéseit, de ön-
magának kell rájönnie, hogy Isten irgalmasságánál csak az 
emberek gonoszsága nagyobb. 

19. 1-11. Szodoma gonoszsága. - 1. A város kapujában folyt le 
Kelet nyilvános élete : ott pereskedtek, ítélkeztek, kereskedtek, 
ott hányták-vetették meg (estefelé) a nap eseményeit. - 2-3. Lót, 
amint illik, behívja magához a két utast, az Isten két küldöttét, 
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tok be szolgátok házába 
s háljatok meg ottan : 
mossátok meg lábatokat, 
reggel aztán menjetek uta-
tokra. Azok mondák : 
Semmiképen sem, majd 
meghálunk az utcán. 3De 
igen unszolá őket, hogy 
térjenek be hozzá. Mikor 
aztán bementek házába, 
lakomát készite s kovász-
talan kenyeret süte és 
evének. 4Mielőtt azonban 
lefeküdni mentek volna, 
körülvevék a házat a vá-
ros férfiai, a gyerektől az 
aggastyánig mind az egész 
nép %s szólíták Lótot s 
mondák neki : Hol van-
nak azok a férfiak, kik be-
tértek hozzád az éjjel? 
Hozd ki őket ide, hadd 
ismerjük meg őket ! 6Ki-
méne erre hozzájuk Lót — 
maga mögött bezárván az 
ajtót — és mondá : ?Kér-
lek titeket, testvéreim, ne 
tegyetek ilyen gonoszsá-
got. 8Van két leányom, 
kik még nem ismertek fér-
fiút, kihozom őket hozzá-
tok és éljetek vissza ve-
lük, ahogy nektek tetszik, 
csak ezekkel a férfiakkal 
ne tegyetek semmi gono-
szat, hiszen hajlékom ár- 

nyékába jöttek. 9Ám azok 
mondák : Takarodjál in-
nen ! Aztán pedig mon-
dák : Jövevényként jöttél 
ide;— talán bizony bírás-
kodni ! Majd mind járt el-
bánunk veled különbül, 
mint azokkal ! — Azzal 
nagy erőszakosan Lótra 
rohanának s már közel 
volt, hogy betörik az ajtót. 
1°De íme kinyujták kezü-
ket azok a férfiak s be-
húzák Lótot magukhoz s 
bezárák az ajtót, na künn-
levőket pedig vaksággal 
sujták, az aprajától a 
nagyjáig, úgyhogy nem 
tudták megtalálni az aj-
tót. 

12Mondák erre Lótnak : 
Van-e itt valakid ? Vőd, 
vagy fiad vagy leányod, 
vagy bárkid, vidd ki ebből 
a városból, "mert eltöröl-
jük ezt a helyet, mivel 
megnövekedett kiáltásuk 
az Úr előtt s Ő  elküldött 
minket, hogy veszítsük el 
őket. "Kiméne tehát Lót 
és szóla vőinek, kik leá-
nyait elvenni akarták és 
mondá : Keljetek fel, men-
jetek ki e helységből, mert 
az űr eltörli ezt a várost. 
Ám azoknak úgy tűnék, 

angyalát. - 4-6. A szodomaiak azonban kétszeresen vétkeznek : 
egyfelől durván megsértik a Keleten oly szent vendégjogot, más-
felől pedig természetellenes bűnre kívánják a két angyalt. (Sodo-
mia.) - 8. Lót ajánlata is kétségkívül bűnös : némileg menti öt 
rémülete s jóakarata. 

12-23. Lót menekülése. - 12-14. Az események meggyőzték 
a két angyalt, hogy Szodoma és vidéke megérett a pusztulásra. -
15-17. Azért Lótot s családját kivezetik a városból s ott meghagy-
ják néki, hogy mentse meg életét (szó szerint : lelkét) s a nélkül, hogy 
hátra tekintene, vagyis nézdelődne, meneküljön a Környékről (1. 13, 
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mintha tréfából szólana. 
15Mikor aztán megvirradt, 
sürgették őt az angyalok, 
mondván : Kelj fel, vedd 
feleségedet meg két leá-
nyodat, hogy el ne vessz 
te is a város gonoszsága 
miatt. 18Mikor pedig kése-
delmeskedett, megraga-
dák a kezét meg a felesege 
kezét és a két leányáét, 
mivel az Úr megkegyel-
mezett néki, 17és kiveze-
ték és a városon kívül le-
tevék és ott így szólának 
hozzá : Mentsd meg élete-
det : hátra ne tekints s 
meg se állj az egész Kör-
nyéken, hanem menekülj 
a hegyre, hogy el ne vessz 
te is. 18Ám Lót 'mondá 
nekik: Kérlek, uram, 19hi-
szen kegyelmet talált előt-
ted szolgád s nagy volt ir-
galmasságod, melyet ve-
lem cselekedtél, hogy meg-
mentsed életemet : nem 
inenekülhetek a hegyre, 
mert hátha utolér a ve- 

szedelem s meghalok. 20Ez 
a város közel vagyon, oda, 
elfuthatnék, kicsi az : ab-
ban megmenekedhetnék--
úgy-e, hogy kicsi az - 
s életben maradhatnék. 
21Mondá erre néki : Ime 
ebben is meghallgatom 
kérésedet s nem dúlom 
fel azt a várost, amelyért. 
szólottál. 22Siess és mene-
külj oda : hisz semmit sem 
tehetek, míg be nem érsz 
abba. Ezért nevezék el azt 
a várost Szegornak. 23Épen 
akkor jött fel a nap a 
földre, mikor Lót bement 
Szegorba. 

"Ekkor az Úr kénkövet 
és tüzet hullata az Úrtól, 
az égből Szodomára és Go-
morrára 25és felforgatá 
ezeket a városokat meg az 
egész Környéket, a váro-
sok minden lakóját s a 
föld minden zöldjét, 28.Lót 
felesége pedig, ki hátra-
tekintett, sóoszloppá vál-
tozik. 27Mikor aztán Áb- 

10. jegyz.), az Ötváros vidékéről a hegyre. - 	Ám Lót 
inkább az egyik városba, Bálába szeretne menekülni, s azért kéri, 
hogy az ne pusztuljon el ; kérését azzal indokolja, hogy az a város 
kicsi, tehát gonoszsága sem nagy s az ő  kérelme is kicsi ; az an-
gyal megengedi ezt néki s azért azt a várost elnevezik Szegornak 
(héberül Szoárnak), ami kicsiséget jelent. 

24-28. Szodomának és vidékének pusztulása. A kénkő  és a tűz 
valószínűleg egymást érő  villámok cikázásából állott ; a villám-
lásnak nagyobb viharok alkalmával közismerten kénes szaga van. 
Valószínű, hogy e villámok felgyujtották az azon vidéken bősé-
gesen található bitument, s a katasztrófát földrengés (süllyedés) 
tetézte, melynek következtében a Holt-tenger hullámai rázúdul-
tak a környék földére. (A Holt-tenger déli része, ahol valamikor 
c városok feküdtek, ma is csak 3-4 méter mély, míg az északi 
rész mélysége a 400 métert is eléri.) Az egész jelenség azonban 
nem csupán természeti katasztrófa volt, hanem az Isten bünte-
tése. - 26. Lót felesége Lót mögött elmaradt, hátratekintett, nézde-
lődött, nem ment be Szegorba, s így a veszedelem utólérte s el-
pusztult ; tetemét a Holt-tenger viharzó hullámai sóval vonták 
be, s így lőn sóoszloppá. (A Holt-tenger partjai vihar idején ma 
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rahám reggel felkelt, on-
nan, ahol azelőtt az Úrral 
állott, 28odatekinte Szodo-
mára és Gomorrára meg a 
Környék egész földére és 
látá, hogy olyan füst száll 
fel a földből, mint az ol-
vasztókemence füstje. 

29Tehát, mikor az Isten 
felforgatta a Környék vá-
rosait, megemlékezék Áb-
rahámról és megszabaditá 
Lótot azoknak a városok-
nak a pusztulásából, ame-
lyekben lakozott. 30Lót 
aztán felméne Szegorból s 
a hegyen telepedék le két 
leányával együtt (félt 
ugyanis Szegorban ma-
radni) és a barlangban 
lakozék, ő  meg vele két. 
leánya. 31És mondá a na-
gyobbik a kisebbnek : 
Atyánk vén s nincs már 
egyetlen férfi sem e föl-
dön, ki be tudna jönni 
hozzánk, az egész föld 
szokása szerint. 32Jer, ré-
szegitsük meg borral s 
háljunk vele, hogy fenn- 

tarthassuk atyánk ivadé-
kát. 33Bort adának inni 
tehát atyjuknak azon éjjel 
s beméne a nagyobbik s 
hála az atyjával s az nem 
érzé sem amikor a leány 
odafeküdt, sem amikor 
felkelt. "Másnap aztán 
mondá a nagyobbik a 
kisebbnek: Ime, tegnap én 
háltam az atyámmal. Ad-
junk neki ez éjjel is bort 
inni s hálj te vele, hogy 
fenntarthassuk atyánk 

ivadékát. 35Azon éjjel is 
bort adának inni az aty-
juknak s beméne a kiseb-
bik leány és hála vele s 
az ezúttal sem érzé sem 
amikor a leány odafeküdt, 
sem amikor felkelt. 36Fo-
gana is atyjától Lótnak 
mindkét leánya. 37És fiút 
szüle a nagyobbik és azt 
elnevezé Moábnak, - ez a 
mai moábiták atyja. 38A 
kisebbik is fiút szüle s azt 
elnevezé Ámmonnak, azaz 
Népem fiának - ez a mai 
ámmoniták atyja. 

is egészen bevonódnak sóval.) - 28. Szodoma helyén másnap 
olyan kékes-zöld füst terjengett, mint amilyen az ércolvasztó 
kemencékből szokott felszállni. - E kifejezésből sokan vulkánikus 
jelenségekre következtetnek. 

29-38. Lót leányainak vérfertőzése. - 30. Lót a környék pusz-
tulása után mégis csak elhagyta Szegort s a hegy egyik barlang-
jában húzódott meg. - 31. Kelet asszonyára nagy szégyen, ha 
gyermektelen marad ; Lót családját hozzá még - fiúgyermek 
hiányában - a kihalás is fenyegette, mert Lót vén lévén, mm 
volt remény, hogy megnősül s fia születik. Mivel pedig Lót leányai 
jól tudták, hogy - ámbár Szegorban s egyebütt boven marad t 
férfi - nem lesz senki, ki őket, egy istentelen s istenverte város 
leányait elvenné, borzalmas vérfertőzésre vetemedtek. - 36. Ebből 
a vértörésből származott Moáb (kb. annyit jelent, mint : az én 
atyám magvából való) és Ámmon, a héber szöveg szerint Ben-
Ammi (ami kb. annyit jelent, mint tulajdon nemzetségemből 
való fiú). Mindkét fiú ivadéka később a zsidók ádáz ellensége lett. 
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20. FEJEZET. 
Ábrahám Gerárában. 

lElméne aztán onnan 
Ábrahám a Délvidékre és 
letelepedék Kádes és Súr 
között és egy darabig Ge-
rárában tartózkodék. 2Sá-
ráról, a feleségéről meg 
azt mondá : Húgom Ó né-
kem. Odakülde tehát Ábi-
melek, Gerára királya s 
elviteté. 

3Az Isten azonban Ábi-
melekhez jöve éjjel az ál-
mában s mondá neki : 
Im meghalsz az asszony 
miatt, akit elhozattál, mert 
férje van annak. 4Ám Ábi-
melek nem illette őt ; 
mondá tehát : Uram, hát 
gyanútlan és igaz népet 
ölsz meg? 5Nemde, Ó maga  

mondotta nekem : Húgom 
az nekem s ez maga mon-
dotta : Bátyám ő  nékem 
Szívem gyanútlanságában 
s kezem tisztaságában cse-
lekedtem én ezt 1 6Mondá 
erre neki az Isten : Én 
magam is tudom, hogy ár-
tatlan szívvel cselekedted 
s azért óvtalak meg attól, 
hogy ellenem vétkezzél s 
azért nem engedtem, hogy 
illessed. 7Most tehát add 
vissza az asszonyt a férjé-
nek, mert Ó próféta s Ó 
majd imádkozik érted, 
hogy életben maradj ; ha 
azonban visszaadni nem 
akarod, tudd meg, hogy 
halállal lakolsz, te és min-
dened. 

8Mihelyt felkelt Ábime-
lek az éjtszakából, legott 

20. 1-2. A gerárai király elviteti Sárát. - 1. Onnan, vagyis 
a szöveg közvetlen összefüggése szerint - Hebron vidékéről Ábra-
hám a Délvidékre (a Negebre, Kánaán déli részére) ment, majd a 
Délvidék délnyugati végében fekvő  Kádes (vö. 14, 7.) és az ettől 
nyugatra eső  Sir (vö. 16, 6.) között, vagyis az Egyiptomba vezető  
vidéken telepedett meg. Mivel Gerára (Gerár) Kádestől északra, 
1-lebrontól délnyugatra (csaknem a Földközi-tenger partján) 
feküdt, valószínű, hogy Ábrahám Gerarába Kádes előtt ment. 
(Egyes magyarázók az itt említett Gerarát Kádestől délnyugatra 
keresik.) - Mivel azonban (17, 17. és 18, 11. szerint) Sára ekkor 
már öreg, kilenevenkilencesztendős volt, nem valószínűtlen szá-
mos szentírásmagyarázónak az a feltevése, hogy ez az itt követ-
kező  esemény még akkor történt, amikor Ábrahám (13, 1.) Egyip-
tomból visszatért Kánaán földére, de a Szentírás az események 
torlódása következtében csak most térhet ki reá. - Ábimelek 
(= az én atyám király) úgylátszik minden gerárai király címe 
volt s nem tulajdonnevet jelent. (Vö. I. 14, 18.) A húgom kifeje-
zésre vonatkozólag 1. 11, 29. és 12, 13. jegyz. 

3-7. Isten megfenyegeti Gerára királyát. Isten a házasság őre, 
azért kéri számon Ábimelek tettét. - 4. Már említettük, hogy a 
királyi nászra a nőket a régi Keleten huzamosabb időn keresztül 
készítették elő  ; így értheto, hogy Ábimelek nem illeté Sárát. -
7. Ábrahámot prófétának nevezi az Isten, mert eleinte így nevez-
ték mindazokat, akikhez szólott az Isten. Prófétáinak ügyét védi, 
szavát meghallgatja az Isten : azért kell Ábimeleknek visszaadnia 
Sárát s azért kell Ábrahámnak könyörögnie Ábimelekért. 

8-13. Gerára királya kérdőre vonja Ábrahámot. - 8. A felkelt 
az éjtszakából kifejezés a héber szöveg tanusága szerint itt is, 
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összehivatá minden szol-
gáját s elbeszélé fülük hal-
latára mindezeket az igé-
ket. Erre emberei mind-
annyian igen megrémülé-
nek. 9Aztán elhivatá Ábi-
melek Ábrahámot is és 
mondá neki : Mit tettél 
velünk 1 Mit vétettünk el-
lened, hogy ily nagy bűnt 
hoztál reám s országomra? 
Olyat tettél velünk, amit 
nem lett volna szabad ten-
ned I "Majd ismét kifa-
kadván, mondá : Mi jutott 
eszedbe, hogy ilyet mű-
veltél? liFelelé Ábrahám 
Azt gondoltam magam-
ban, mondván : Hátha 
nem félik e helyen az Is-
tent s megölnek engem a 
feleségem miatt. 12De meg 
különben igazán húgom ó 
nékem : leánya az atyám-
nak, csak nem leánya az 
anyámnak és én feleségül 
vettem. 13Mikor azonban 
kihozott engem az Isten 
az atyám házából, azt  

mondottam neki : Tedd 
meg nekem ezt a kegyessé-
get: minden helyen, ahová 
bemegyünk, mondd, hogy 
bátyád vagyok. 

"Erre Ábimelek juho-
kat meg marhákat, rab-
szolgákat és rabszolgáló-
kat vőn és odaadá őket 
Ábrahámnak s visszaadá 
neki Sárát, a feleségét 
"és mondá : Előttetek van 
e föld, bárhol tetszik ne-
ked, lakhatol. "Sárának 
pedig mondá : Ime, ezer 
ezüstöt adtam a «bátyád-
nak» : szolgáljon ez né-
ked szemfedőül mindazok 
előtt, kik veled vannak s 
akárhová mégy, de tartsd 
emlékezetben, hogy rajta-
értek téged. 

"Ábrahám imádságára 
aztán meggyógyítá az Is-
ten Ábimeleket s a felesé-
gét meg a szolgálóit úgy, 
hogy ismét szülhettek ; 
"bezárta ugyanis az Úr 
Ábimelek egész házanépe 

egyebütt is annyit jelent, mint felkelt jó korán reggel. — 
12. Ábrahám és Sára rokonságáról 1. 11, 29. és 12, 13. jegyz. 

14-16. Gerára királya visszaadja Sárát. — 16. Az ezüstöt akkor 
még nem verték érmékbe, hanem súlya szerint fizettek vele. 
A súlyegység a siklus volt. Az ú. n. szent siklus (vö. Móz. II. 30, 
13. jegyz.) 16.8 (mások szerint 14.55) gramm volt és kb. 3.25 
pengőnek felelt meg. A közönséges siklus egyesek szerint valami-
vel kevesebb volt, mint 14.55 gramm, mások szerint kb. 8.4 gram-
mot nyomott és kb. 3 (1.62) pengőnek felelt meg. Melyik szerint 
számít itt a Szentírás, nem tudjuk ; az ezer ezüst tehát legfeljebb 
16.8 kgr, legalább 8.4 kgr volt, s 3250 vagy 1620 pengőnek felelt 
meg. Ez akkoriban igen nagy érték lehetett. — Ábimelek némi 
gúnnyal nevezi Ábrahámot Sára bátyjának. A vers második felének 
értelme bizonytalan. A héber szöveg szerint valószínűleg így kell 
értenünk : ez az ezer ezüst legyen az engesztelés (a jóvátétel) azért. 
hogy elhozattalak, ami pedig minden más egyebet illet (= az asz-
szonyi becsület dolgában), én igazollak téged. Ábimelek ugyanis 
nem illette Sárát. 

17-18. Ábrahám könyörgésére elmúlik a csapás a gerdrai király 
házáról. — 18. Az Úr tehát Sára miatt meddőséggel sujtotta Ábi-
melek családját. 

()szövetség I. 	 5 
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méhét Sára, Ábrahám fe-
lesége miatt. 

21. FEJEZET. 
Izsák születése. - Izmael elűze- 
tése. 	Ábrahám és Ábimelek 

szövetsége Bersábéban. 

1Majd megemlékezék az 
Úr Sáráról, amint meg-
ígérte s teljesíté, amit mon-
dott. 2Fogana ugyanis és 
fiút szüle vénségében, ab-
ban az időben, melyet az Is-
ten előre megmondott néki. 
3Erre Ábrahám elnevezé 
fiát, kit Sára szült néki, 
Izsáknak 4s körülmetélé 
a nyolcadik napon, amint 
az Isten megparancsolta 
néki. 5Százesztendős volt 
ekkor : atyjának ugyanis 
ebben a korában szüle-
tett Izsák. 6Sára pedig 
mondá : Nevetést szerzett 
nékem az Isten : aki csak 
meghallja, együtt nevet 
velem. 7Majd pedig mon-
dá : Ki hitte volna, hogy  

Ábrahám azt fogja hal-
lani : Sára fiút szoptat s 
azt néki szülte, a már vén 
embernek ! 

9Mikor aztán megnőtt 
a gyermek, elválaszták és 
Ábrahám nagy lakomát 
szerze elválasztása nap-
ján. 

9Mikor azonban Sára 
látta, hogy az egyiptomi 
Ágár fia ingerkedik Izsák-
kal, az ő  fiával, mondá 
Ábrahámnak : "Dobd ki 
ezt a szolgálót meg a fiát, 
mert nem fog örökölni egy 
szolgáló fia az én fiammal, 
Izsákkal ! 11  Nehezére esék 
ez a dolog Ábrahámnak a 
fia miatt. 12De az Isten 
mondá néki : Ne essék 
nehezedre gyermeked és 
szolgálód dolga : mindab-
ban, mit mond neked Sára, 
hallgass a szavára, mert 
Izsák utódait fogják iva-
dékodnak nevezni. 13De 
azért a szolgáló fiát is nagy 

21. 1-7. Izsák születése. - 1. Isten megemlékezék Sáráról (szó-
szerint : meglátogatá Sárát) és teljesíté ígéretét. Vö. 17, 17. ; 
18, 12. skk. - 4. V ö. 17, 12. - 6. Sára szavai, hogy nevelést szerzett 
neki az Isten (= megnevettette, örömből fakadó nevetést szerzett 
neki) s hogy mindenki együtt fog nevetni vele (a héber szöveg úgy 
is érthető, hogy mindenki nevetni fog rajta), Izsák nevére utal-
nak ; Izsák ugyanis kb. annyit jelent, mint : nevetett. (Vö. 17, 
17. skk. jegyz. 18, 12. skk. jegyz.) 

8. Izsák növekedése. Az elválasztást a régi keleten néha igen 
későre hagyták, s általában a gyermek 3-12. esztendeje között 
foganatosítottak. 

9-10. Sára anyai féltékenykedése. - 9. Izmael Gal. 4, 29. tanu-
sága szerint nemcsak gúnyolódva, nevetgélve ingerkedett Izsákkal, 
hanem bántotta is őt. (Az ingerkedett szót a héber szöveg ugyan-
azzal a szóval fejezi ki, amelyből az Izsák név is származott.) - 
10. E vers mesteri kifejezése az anyai féltékenységnek, de egyszers- 
►nind beszédes tanusága is annak, hogy mennyi torzsalkodással 

viszállyal járt a többnejűség. 
11-13. Isten meghagyja Ábrahámnak, távolitsa el házától lz-

n,aell. - 12. Isten kijelenti, hogy nem Izmael, hanem Izsák lesz 
Ábrahám ágának fenntartója, az isteni ígéretek örököse, s rajta 
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nemzetté teszem, hiszen a 
te magzatod. 

"Kora reggel felkele te-
hát Ábrahám, kenyeret 
meg egy tömlő  vizet vőn, 
rátevé Ágcír vállára, odaadá 
a gyermeket s elbocsátá. Az 
elméne és össze-vissza bo-
lyongott Bersábe pusztá-
jában. "Mikor aztán elfo-
gyott a víz a tömlőből, oda-
veté a gyermeket az egyik 
ottlevő  fa alá Igés elméne és 
átellenben, egy íjlövésnyi 
távolságban leüle ; azt 
mondá ugyanis : Ne lás-
sam meghalni a gyerme-
ket. Leüle tehát átellen-
ben és hangos sírásra fa-
kada. "Meghallá azonban 
az Isten a gyermek hang-
ját és szólítá az Isten an-
gyala Ágárt a mennyből, 
mondván : Mit művelsz, 
Agár? Ne félj, mert meg- 

hallotta az Isten a gyer-
mek hangját arról a hely-
ről, ahol az van. 18Kelj fel, 
vedd a gyermeket s fogd 
a kezét, mert nagy nem-
zetté teszem őt. 19Majd 
megnyitá az Isten Ágár 
szemét s ő  megláta egy 
vizkutat s odaméne s 
megtölté a tömlőt s inni 
ada a gyermeknek. 20  A z 
Isten aztán a gyermekkel 
volt, s az felnövekedék s 
a pusztában marada és 
íjászemberré lőn. 21.mai d 
letelepedék a fáráni pusz-
tában és anyja feleséget. 
szerze néki Egyiptom föl-
déről. 

22. T — U gy anebb en az időben 
azt mondá Ábimelek és 
Fíkol, a hadvezére, Ábra-
hámnak : Veled van az Is-
ten mindenben, amit csi-
nálsz. 23Esküdjél meg hát 

keresztül fog szárinazni a Messiás. Izmaelnek is épen azért kelt 
távoznia, hogy ez ígéretek megvalósulását semmi se zavarja. 

14-21. Ábrahám eltávolítja Izmaelt, kit az Isten pártfogásába 
vesz. - 14. Agár nyilván ismét hazája, Egyiptom felé tartott, 
de a bersábei pusztában eltévedt. Bersábe Kánaán déli részén, 
Gerárától délkeletre, kb. 35 km-re feküdt. - 15. Mivel Agár 
odavetette a gyermeket, e vers fiatalabbnak tételezi fel Izmaelt, 
mint azt 16, 16. alapján következtethetnők. (L. az ottani jegyz.) - 
16. A görög fordítás szerint nem Agár, hanem a gyermek 
fakadt hangos sírásra, ami az összefüggésnek kétségkívül jobban 
megfelel, mert a 17. v. a gyermek sírását tételezi fel. - 
17. A héber szöveg kifejezései ismét Izmael nevére utalnak : 
Izmael ugyanis annyit tesz, mint meghallotta az Isten (vö. 17, 
20. jegyz.) ; ezért fordul elő  kétszer is, hogy az Isten meghallotta 
a gyermek hangját = sírását. - Az Isten angyala kifejezésről 1. 
16, 7. jegyz. - 21. A Fárán-puszta Kánaántól délnyugatra, 
Egyiptom felé húzódott. Izmaeltől származtak (vö. 25, 12. skk.) 
az északarábiai nomád-arab törzsek, melyeknek fegyvere, miként 
ősatyjuké, az íj. 

22-34. Ábrahám és a gerárai király szövetsége. Bersábe nevének 
eredete. E rész azt magyarázza meg, miért hívták azt a pusztát, 
ahol Agár bolyongott (vö. 14. v.) bersábei pusztának. - 22. Ábi- 
melekről 1. 20, 2. jegyz. Fíkol 	Nagy, Hatalmas) ügylátszik 
inkább rangot jelentő  köznév (a mindenkori gerárai hadvezér 
neve) mint tulajdonnév volt. Vö. 26, 26. - Ábimelek azért keresi 
Ábrahám szövetségét, mert látja, hogy Ábrahámmal van az Isten 

5* 
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az Istenre, hogy nem ár-
tasz sem nékem, sem az 
utódaimnak, sem a nem-
zetségemnek, hanem ami-
lyen jó szívvel én voltam 
tehozzád, te is olyannal 
lész énhozzám s ez or-
szághoz, melyben j öve-
vényként tartózkodtál. 
24Mondá erre Ábrahám : 
Én majd megesküszöm. 
25Kérdőre voná azonban 
Ábimeleket azért a vízkút-
ért, melyet erőszakosan el-
vettek őle annak szolgái. 
26Ábimelek azonban felelé: 
Nem tudom, ki tette, de 
te nem jelentetted nekem, 
én pedig nem hallottam 
róla, csak ma. 27Erre Áb-
rahám juhokat s marhá-
kat vőn s odaadá őket 
Ábimeleknek s szövetsé-
get kötének egymással. 
28Hét bárányt azonban 
külön állíta Ábrahám a 
nyáj ból. 29Mondá néki Ábi-
melek : Mire való az a hét 
bárány, melyet külön állí- 

tottál? 30Erre ő  azt mon-
dá : Ezt a hét bárányt 
fogadd el kezemből : szol-
gáljanak bizonyságomul, 
hogy én ástam e kutat. 
31Azért nevezék el azt a 
helyet Bersábénak, mert 
ott esküdtek meg mind a 
ketten. 32Szövetséget kö-
tének tehát az Esküvés-
kútja előtt, 33aztán felkele 
Ábimelek és Fíkol, a had-
vezére és visszatérének 
a filiszteusok földére, Áb-
rahám pedig ligetet ültete 
Bersábéban és ott segít-
ségül hívá az Úr, az Örök-
kévaló Isten nevét, "és 
sok napon át volt lakosa 
a filiszteusok földének. 

22. FEJEZET. 
Ábrahám engedelmessége s en- 
nek jutalma. - Rebekka szár- 

mazása. 

lEzek megtörténte után 
próbára tevé az Isten Áb- 
rahámot. Mondá ugyanis 

s igy tanácsosnak tartja jóban lenni vele. - 24-25. Ábrahám 
hajlandó a szövetségre, de előbb számon kéri Ábimelektől erő-
szakkal elfoglalt kútját. Keleten drága kincs a víz, s egy-egy 
kútért hajdan (és ma) véres harcokat vívtak. - 26-27. Mikor 
Ábimelek igazolja magát, hogy a kút elfoglalása tudtán kívül 
történt, Ábrahám szövetséget köt vele, s azt ajándékkal pecsételi 
meg. - 28-31. Bersábe - héberül Beer-Sába - tehát az ott 
végbement esküről nyerte nevét : beer ugyanis a héberben annyit 
tesz, mint kút, nisba pedig annyit, mint megesküdött. Közrejátszik 
azonban a név magyarázásában az is, hogy Ábrahám hét (héberül : 
seba) bárányt adott Ábimeleknek a szövetség megpecsételéséül. -
Bersábe fekvéséről I. 14. v. jegyz. - 33. Ábrahám a szövetség 
emlékére ligetel (a héber szöveg szerint : egy tamariszkusfát) ülte-
tett, s - talán - a szerződés örökkévalóságának kifejezésére 
segítségül hívta az Urat (= Jáhvét, vö. Móz. II. 3, 14. jegyz.), 
mint az örökkévaló Istent. - 34. Az itt említett filiszteusolt földén 
valószínűleg Bersábét kell értenünk. 

22. 1-2. Isten próbára teszi Ábrahámot. - 1. A próba kétség-
kívül súlyos volt : Izsák Ábrahámnak nemcsak kedvelt fia, ha-
nem egyszersmind az Ábrahámnak adott isteni ígéretek záloga 
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neki : Ábrahám, Ábrahám! 
Ő  azt felelé : Itt vagyok. 
2Mondá neki az Isten: 
Vedd egyszülött fiadat, 
kit szeretsz, Izsákot s 
menj el a Gondoskodás 
földére s áldozd fel ott 
egészen elégő  áldozatul az 
egyik hegyen, amelyet 
majd mutatok néked. 

3Felkele erre Ábrahám 
az éjtszakából, megnyer-
gelé szamarát, maga mellé 
vevé két legényét meg 
Izsákot, a fiát, s miután 
fát hasogatott az egészen 
elégő  áldozathoz, elindula 
arra a helyre, amelyet az 
Isten meghagyott neki. 
4A harmadik napon, mikor 
felemelte szemét, meglátá 
azt a helyet a messziség-
ben. 5Mondá erre legényei-
nek : Várjatok itt a sza-
márral ; én meg a gyer-
mek elsietünk amoda s 
ha imádkoztunk, visszaté- 

rünk hozzátok. 6Vevé te-
hát az egészen elégő  áldo-
zatra való fát s feltevé 
Izsákra, a fiára, ő  maga 
meg- a tüzet és a kardot 
vitte a kezében. Amint 
igy ketten együtt mende-
géltek, 7mondá Izsák az 
atyjának : Atyám ! Az fe-
lelé : Mit akarsz, fiam? 
Ime, — mondó amaz, — 
itt a tűz meg a fa, de hol 
van az egészen elégő  áldo-
zatra való állat? 8Mondá 
erre Ábrahám : Az Isten 
majd gondoskodik magá-
nak egészen elégő  áldo-
zatra való állatról, fiam.—
Igy mendegéltek együtt, 
6míg eljutottak arra a 
helyre, amelyet az Isten 
mutatott neki ; ott oltárt 
építe, elrendezé rajta a 
fát s miután megkötözte 
Izsákot, a fiát, feltevé az 
oltárra, a farakásra. "Az-
zal kinyujtá kezét s meg- 

is volt. A próba tehát nemcsak Ábrahám engedelmességére, hanem 
egyszersmind hitére is vonatkozott. - 2. A Gondoskodás földje, a 
héber szöveg szerint Mórijja (= Mória) földe, eredetileg úgy-
látszik az ott lakó amorreusokról nyerte nevét. (A szír fordítás 
is az amorreusok földéről beszél.) Ehelyütt azonban c név vala-
milyen, az Úrra (= Jáhvéra, 1. Móz. II. 3, 14. jegyz.) vonatkozó 
értelmezést nyer, melyet azonban mi már teljesen megérteni nem 
tudunk. A latin fordítás úgylátszik azért nevezi Gondoskodás 
(szószerint : Látás, Kiszemelés) földjének, mert az Úr ott gondos-
kodott áldozati állatról, ott szemelt ki áldozati állatot. (Vö. 8. és 
14. v.) - A hegy, melyen Ábrahámnak fel kellett áldoznia fiát, 
a hagyomány egyik ága szerint a Mória-hegy (a későbbi zsidó 
templom helye), a másik ága szerint a Golgota (latinosan : a Kál-
vária) hegye. 

3-10. Ábrahám engedelinessége. Felkelvén az éjtszakából, vagyis 
(másnap) korán hajnalban, Ábrahám elindult. - 6. Minthogy 
tüzet gyújtani nehéz dolog volt, Ábrahám vitt magával tüzet, 
lehet, hogy az áldozatok bemutatására szánt (állandóan táplalt) 
tűzből. - Izsákban a szentatyák Jézus Krisztus előképét látják : 
mert az Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiának sem 
kedvezett érte (Jón. 3, 16. Rám. 8, 32.), az Úr Jézus pedig maga 
vivén fel keresztjét a Kálvária hegyére, engedelmes volt Atyjá-
nak a kereszthalálig. -- 8. L. 14. v. 
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fogá a kardot, hogy le-
vágja fiát. 

11De íme kiálta az Úr 
angyala a mennyből, 
mondván : Ábrahám, Áb-
rahám. Ő  azt felelé : Itt 
vagyok.12Mondá erre néki: 
Ne nyúljon kezed a gyer-
mekhez s mit se csinálj 
neki : most már tudom, 
hogy féled az Istent s 
kedvemért egyszülött fiad-
nak sem kedveztél. 

13Felemelé erre Ábra-
hám a szemét s megláta 
maga mögött egy kost, 
mely szarvával megakadt 
a. bozótban ; elhozá és azt 
áldozá fel egészen elégő  
áldozatul a fia helyett. 
"Annak a helynek pedig 
ezt a nevet adá : Gondos-
kodik az Úr 1 Azért mond-
ják mindmáig : A hegyen 
majd gondoskodik az er! 

"Erre ismét szólítá az  

Úr angyala Ábrahámot a 
mennyből, mondván: 16En-
magamra esküszöm, - 
mondja az Úr, - hogy 
mivel ezt megtetted s 
kedvemért egyszülött fiad-
nak sem kedveztél, "meg-
áldalak s megsokasítom 
ivadékodat, mint az ég 
csillagait s mint a tenger-
part fövenyét : ivadékod 
fogja bírni ellenségeinek 
kapuit 18S ivadékodban 
nyer áldást a föld min-
den nemzete, mivel enge-
delmeskedtél szavamnak. 

19Erre Ábrahám vissza-
tére legényeihez s elmemé-
nek együtt Bersábéba és 
ott lakozék. 

"Miután ezek így végbe-
mentek, hírül hozzák Ábra-
hámnak, hogy Melka szin-
tén szült fiakat, Náchor-
nak, Ábrahám fivérének : 
21Húszt, az elsőszülöttet, 

11-12. Isten megtiltja Izsák feláldozását. Az Úr angyala kifeje-
zés az ószövetségben igen sokszor a megjelenő  (vagy megnyilvá-
nuló) Istenre magára vonatkozik. (L. 16, 7. jegyz.) - Az esemény 
egyébként a sorok között egy rendkívül nagyjelentőségű  vallási 
kérdést érint ; a régi Kelet ugyanis ember(gyermek-)áldozatok-
kal is hódolt isteneinek, ezt az igaz Isten eltiltja s helyette állat-
íldozatot kiván. 

13-14. Ábrahám áldozata. - A 14. vers tovább viszi azt a 
gondolatot, mely a 8.-ban kezdődött. Ábrahám ugyanis előre 
megmondotta, hogy az Isten majd gondoskodik magának való 
áldozatról (a héber szerint : majd kiszemeli magának az égő  
áldozati bárányt). Mivel ez be is következett, Ábrahám a helynek 
ezt a nevet adja : Gondoskodik (a héber szerint : kiszemel) az Űr, 
s ezért mondják : A hegyen majd gondoskodik az 13r. [Az utolsó 
mondat értelme bizonytalan ; a héber szövegben egyesek szerint 
ezt jelenti : Az Úr hegyén jelenik meg (az Úr), vagy : Az úr he-
gyén kell megjelenni. Annyi bizonyos, hogy a Morijja név vala- 
milyen magyarázatáról van szó.] 	, 

15-18. Ábrahám jutalma. - 15. Az Úr angyala (L 16, 7. jegyz.) 
három dolgot ígér : - 17.- bőséges ivadékot, diadalt az ellenség 
kapui (= városai) felett, tehát országot és - 18. azt, hogy rajta 
keresztül fog származni a Messiás. (Vö. 12, 2-3. jegyz.) 

19. Ábrahám hazatérése. Bersábéről 1. 21, 14. jegyz. 
20-24. Ábrahám fivérének, Náchornak tizenkét fia. - 21. Náchor 
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Búzt, ennek öccsét, to-
vábbá Kámuelt, a szírek 
atyját, 22Kászedet, Ázáut, 
valamint Feldást, Jedláfot 
23és Bátuelt, akitől Rebek-
ka született : ezt a nyolcat 
szülé Melka Náchornak, 
Ábrahám fivérének. 24Mel-
lékfelesége pedig, kit Ró-
mának híttak, Tábét, Gá-
hámot, Táhást és Máá-
kát szülé. 

23. FEJEZET. 
Sára halála és temetése. 

I-Éle pedig Sára száz-
huszonhét esztendőt lés 
meghala Árbe-városában 
- azaz Hebronban - Ká-
naán földén, és Ábrahám 
odaméne, hogy meggyá-
szolja és elsirassa. 

3Mikor aztán felkelt a 
halotti szertartástól, szóla 
Het fiaihoz, mondván : 
4Jövevény s idegen vagyok  

én nálatok, adjatok né-
kem temetőbirtokot köz-
tetek, hogy eltemethes-
sem halottamat. 5Felelé-
nek Het fiai, mondván : 
6Hallgass meg minket, 
uram ! Isten fejedelmé 
vagy te közöttünk ! Te-
metőink legkiválóbbjá-
ban temesd el halottadat, 
senki sem fogja neked 
megtiltani közülünk, hogy 
temetőjébe ne temesd ha-
lottadat. 7Felkele erre Áb-
rahám s meghajtá magát 
a föld népe, tudniillik Het 
fiai előtt 8s mondá nekik : 
Ha úgy tetszik néktek, 
hogy eltemessem halotta-
mat, hallgassatok meg en-
gem s járjatok közben 
érettem Efronnál, Szeor 
fiánál, ahogy adja ide ne-
kem Kettős-barlangját, 
mely szántóföldje végében 
vagyon : teljes árán adja 
át nékem, temetőbirtokul, 

fiai a szír-arab puszta északi széleit népesítették be. (Szírek helyett 
a héber szöveg itt is, egyebütt is mindig arámiakról beszél. Itt 
utóbbiak egyik ágáról van szó, mert 10, 22. szerint az arámiak. 
atyja Arám, Szem fia volt.) Nemzetségüket azért közli a Szent-
írás, mert közülük való Rebekka, Ábrahám fiának, Izsáknak a 
felesége. Izsák és Rebekka tehát unokatestvérek voltak. —
24. Mellékfeleségnek nevezi a Szentírás a törvényes, de az elsó 
(fő-) feleséggel nem egyenlőjogú és rangú feleségeket. Többnyire 
rabszolganők voltak. A többnejűségről 1. 16, 3. jegyz. 

23. 1-2. Sára halála. — 1. Sára az egyetlen asszony, kinek 
élettartamát a Szentírás feljegyezte. — 2. Árbe városa (Kirját 
Árba) Hebron ősi neve; Árbe Józs. 15, 13. szerint az óriás ( = szá-
las termetű) Enák atyja volt. 

3-20. Ábrahám temetőbirtokot vásárol s eltemeti Sárát. — 3. A ha-
lotti szertartástól : a héber szöveg szerint : halottjától. — Het fiai 
azok, akiket a Szentírás egyebütt heteusoknak (chittitáknak) 
nevez. (Vö. 15, 20. jegyz.) — 4. Mivel Ábrahám idegen volt, földbir-
tokkal nem rendelkezett s így vásárolnia kellett temetőbirtokot. —
6. Isten fejedelme = isteni (fenséges, tisztelt) fejedelem. — A he-
teusok tehát azt ajánlják fel Abrahámnak, hogy temesse Sárát 
az ő  egyik temetőhelyükre ; Ábrahám azonban külön temető-
helyet akar. — 9. A héber szöveg szerint a mezőt, amelyen a 
barlang volt, Mákpelának hítták ; a Mákpela szó a héberben 
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előttetek. 10Efron épen 
Het fiai között tartózko-
dott. Felelé tehát Efron 
Ábrahámnak, mindazok 
hallatára, kik városának 
kapujába jöttek, mond-
ván : 11Ne úgy, uram, ha-
nem inkább hallgasd meg, 
amit szólok : odaajándé-
kozom én néked a szántót 
meg a rajtalevő  barlangot 
népem fiainak jelenlété-
ben, — temesd csak el ha-
lottadat. 12Meghajtá erre 
magát Ábrahám a föld 
népe előtt 13és szóla Ef-
ronhoz, a körülálló nép 
előtt : Kérlek, hallgass 
meg : pénzt adok én a 
szántóért, fogadd el és 
úgy temetem abba halot-
tamat. 14Felelé erre Efron: 
15Uram, hallgass meg : a 
föld, amelyet kívánsz, 
négyszáz siklus ezüstöt ér : 
ez az ára köztem és köz-
ted, ugyan mi az I Te- 

mesd csak el halottadat.-
16Megérté ezt Ábrahám s 
odaméré a pénzt, melyet 
Efron Het fiainak halla-
tára kívánt, a négyszáz 
siklus ezüstöt, igaz értékű, 
folyó pénzben. 17Igy szálla 
Efron egykori szántója, 
melyen a Kettős-barlang 
volt, Mámbre átellenében, 
mind az maga, mind a 
barlangj a meg valamennyi 
fája köröskörül egész ha-
tárában 18Ábrahámra bir-
tokul, Het fiainak s mind-
azoknak láttára, kik váro-
sának kapujába jöttek. 
"Erre aztán eltemeté Áb-
rahám a feleségét, Sárát 
a szántó Kettős-barlangjá-
ban, Mámbréval — azaz 
Hebronnal — szemben, 
Kánaán földén. 20 Igy  
szálla át a szántó s a rajta 
levő  barlang Het fiairól 
Ábrahámra, temetőbirto-
kul. 

kettősséget jelent, s azért beszél a latin fordítás kellős barlangról. —
10. A város kapujának szerepéről 1. 19, 1. jegyz. — 11-16. Ez a 
rész páratlan hűséggel rajzolja a régi Kelet szokásait : akkoriban, 
ha valaki valamit meg akart szerezni, az eladónak nem illett a 
vevőtől, különösen, ha az kiváló ember volt, azonnal pénzt kérni, 
hanem ajándékba illett az óhajtott dolgot felajánlani ; természe-
tesen ez csak udvariassági szabály volt, s a vevőnek ragaszkodnia 
kellett ahhoz, hogy megfizeti az óhajtott dolgot. — A siklusról 
1. 20, 16. jegyz. Az itt szereplő  folyó (a héber szöveg szerint : ke-
reskedelemben kelendő) pénz siklusonkint legfeljebb 16.8 gr, leg-
alább 8.4 gr volt és 3.25-1. 62 pengőnek felelt meg. Négyszáz 
siklus ezüst tehát 6.72-3.36 kgr volt s 1300-650 pengőt ért.-
17-19. A héber szöveg értelme szerint Mámbre (= Mámre), 
azaz Hebron (vö. 13, 18. jegyz.) előtt (= tőle keletre) feküdt a 
Mákpela mező  s ezen a barlang. Ez a barlang volt tehát a pátriár-
kák első  birtoka az Igéret földén, s ez lett Sára, Ábrahám, 
Izsák, Rebekka, Lia és Jákob temetője. (Vö. 23, 19 ; 25, 9 ; 35, 
27 ; 49, 31 ; 50, 13.) 
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24. FEJEZET. 
Izsák és Rebekka házassága. 

'Mikor aztán Ábrahám, 
kit az Úr mindennel megál-
dott, öreg és élemedett korú 
lett, 2mondá háza legöre-
gebb szolgáj ának, ki gond-
ját viselte mindenének, 
amije volt : Tedd kezedet 
ágyékom alá, 3hadd eskes-
selek meg az Úrra, az ég 
és föld Istenére, hogy nem 
veszesz fiamnak feleséget 
a kánáneusok leányai kö-
zül, akik között lakozom, 
4hanem elmégy az én föl-
demre és az én rokonsá-
gomhoz s onnan veszesz 
feleséget fiamnak, Izsák-
nak. 5Felelé a szolga: Hát-
ha nem akar az a nő  el-
jönni vélem erre a földre? 
Vigyem vissza akkor a fia-
dat arra a helyre, ahonnan 
kijöttél? 6Mondá erre Áb-
rahám : Vigyázz, hogy va-
laha is vissza ne vidd a fia-
mat oda. 7Az Úr, az ég 
Istene, aki kihozott en-
gem atyám házából és szü-
letésem földéről, ki szólott 
hozzám s megesküdött né- 

kem, mondván : Ivadé-
kodnak adom majd e föl-
det, — Ó majd elküldi an-
gyalát előtted s kapsz on-
nan feleséget a fiamnak ; 
8ha azonban a n5 nem 
akarna követni téged, 
ment vagy ez eskütől: 
csak vissza ne vidd a fia-
mat oda. — 9Erre a szolga 
odatevé kezét Ábrahám-
nak, a gazdájának, ágyéka 
alá és megesküvék néki 
erre a dologra. 

1°Majd vőn tíz tevét 
ura csordájából s vitt ma-
gával mindenféle javaiból 
és elindula és elméne és 
eljuta Mezopotámiába, 
Náchor városához. 
után pedig lehevertette a 
tevéket a városon kívül, 
a vízkút mellett, estefelé, 
azon időtájban, amikor az 
asszonyok vizet meríteni 
járnak, — mondá: 12Uram, 
Ábrahámnak, a gazdám-
nak Istene, esedezem, jöjj 
ma segítségemre s csele-
kedjél irgalmasságot igaz-
dámmal, Ábrahámmal. 
'3Ime itt állok a víz forrása 
mellett s ki fognak jönni 

24. 1-9. Ábrahám elküldi szolgáját, hozzon feleséget Izsáknak. -
2. Az eskünek ez a módja, melyet ezenkívül csupán Jákob törté-
netében (47, 29.) olvasunk még, azt fejezte ki, hogy ennek az 
eskünek ugyanaz az őre, mint a körülmetélkedési szövetségnek 
s az abban foglalt ígéreteknek : az Isten. - 3. Az asszonyt a régi 
Keleten rendesen a szülők választották, gyakran valami megbíz-
ható barátjuk vagy öreg, meghitt cselédjük által. 

10-28. Ábrahám szolgája Isten segítségével megtalálja Rebekkát. -
10. Mezopotámián (= folyamköz) a Tigris és az Eufrátes közét, 
annak is az északnyugati részét, (helyesebben az Eufrátes felső  
folyásának vidékén elterülő  földet, héberül Árám-Náháráimot) 
kell értenünk. Itt feküdt Náchor városa = Hárán (vö. 11, 31. 
jegyz. és 27, 43.). - 12-14. A szolga nehéz feltételt szab ; tevét 
itatni ugyanis igen nehéz dolog ; sok víz kell annak, dehát szor-
galmáról és szívességéről akarja megismerni az istenrendelte 
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e város lakóinak leányai 
vizet meríteni. "Add te-
hát, hogy az a leány, aki, 
ha azt mondom néki : 
Hajtsd meg korsódat, hadd 
igyam, azt válaszolja 
Igyál, sőt tevéidet is meg-
itatom, - az legyen az, 
kit szolgádnak, Izsáknak 
rendeltél s erről ismerjem 
meg, hogy irgalmasságot 
cselekedtél a gazdámmal. 
"Még be sem fejezte ma-
gában e szókat, mikor íme, 
korsóval a vállán kijött. 
Rebekka, annak a Bátuel-
nek a leánya, kit Melka, 
Náchornak, Ábrahám fi-
vérének a felesége szült. 
16A leány igen csinos volt 
és férfi nem ismerte, szépsé-
ges szűz. Lement pediglen 
a forráshoz, telemerítette 
korsóját és feljöve. 17Eléje 
szalada ekkor a szolga és 
mondá : Adj egy kis vizet 
innom a korsódból. 180 
felelé : Igyál, uram 1 Az-
zal gyorsan leereszté kor-
sóját karjára s inni ada 
neki. 19Mikor aztán ivott, 
hozzátevé : Sőt tevéid-
nek is merítek vizet, míg 
megannyi iszik. 2oKi is  
önté korsóját az itatóba, 
visszafuta a kúthoz, hogy 
vizet merítsen, és meríte  

és valamennyi tevének 
ada. 21Amaz csak hallga-
tagon nézte, mert meg 
akarta tudni, szerencséssé 
tette-e az Úr az ő  útját, 
vagy sem. 22Mikor aztán 
ittak a tevék, elő  vőn a 
férfiú két arany függőt, 
mely két siklust nyomott 
s ugyanannyi karkötőt, 
melynek súlya tíz siklus 
volt, 23és mondá neki : 
Ki leánya vagy? Mondd 
csak nékem, van-e atyád 
házában hely meghálni? 
24Az felelé : Melka fiának, 
kit Náchornak szült, Bá-
tuelnek a leánya vagyok. 
25Majd hozzátevé, mond-
ván : Alom meg széna igen 
sok van nálunk, hely is 
van bőviben meghálni. 
"Meghajtá magát erre a 
férfiú s leborula az Úr 
előtt 27és mondá : Áldott 
legyen az Úr, a gazdám-
nak, Ábrahámnak Istene, 
ki nem vonta meg irgal-
masságát s hűségét gaz-
dámtól s egyenesen gaz-
dám testvérének házába 
vezérelt utamon. - 280_ 
futa erre a leányzó s hírül 
vivé anyja házának mind-
azt, amit hallott. 

29Volt pedig Rebekká-
nak egy fivére, kit Lábán- 

leányt. - 22. Az ajándékokkal a szolga Rebekka szivességét 
akarta viszonozni, de a felsorolt ékszerek keleten ma is az eljegy-
zés kifejezői. A héber szöveg nem két függőről (fülbevalóról), hanem 
egy orrbavaló karikáról beszél ; ilyeneket keleten ma is viselnek. 
E karika súlya a héber szöveg szerint (nem két, hanem) egy fél 
siklus volt. Egy siklus arany 16.8 (mások szerint 16'37) gramm 
volt s kb. 60 pengőt ért. Az orrkarika tehát kb. 8 grammot nyo-
mott s 30 pengőt ért, míg a karkötők (karperecek) kb. 160 gram-
mot nyomtak és hatszáz pengőt értek. 
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nak hívtak ; ez sietve ki-
méne ahhoz az emberhez, 
oda, hol a forrás volt. 
"Mikor ugyanis látta a 
függőket s testvére kezén 
a karkötőket s hallotta 
mindazokat a szavakat, 
amelyekkel az elbeszélte : 
Ezt és ezt mondta nékem 
az az ember - kiméne a 
férfiúhoz, ki a tevék mel-
lett álldogált, a vízforrás 
mellett, 31és mondá neki : 
Jer be, az Úrnak áldottja ; 
miért álldogálsz idekünn? 
Elkészítettem a házat s a 
tevéknek a helyet. 32Azzal 
bevezeté a szállásra s le-
szedé a szerszámot a te-
vékről és ada almot meg 
szénát, valamint vizet, 
hogy ő  meg emberei, kik 
ve' jöttek, megmoshas-
sák lábukat. 

33Aztán ennivalót tőnek 
eléje. Ő  azonban mondá : 
Nem eszem, míg el nem 
mondom mondanivaló-
mat. Felelék neki : Mondd 
el. "Erre ő  mondá : Áb-
rahám szolgája vagyok. 
35Igen megáldotta az Úr 
a gazdámat, úgyhogy 
naggyá lett : adott neki 
juhot, marhát, ezüstöt, 
aranyat, rabszolgát, rab-
szolgálót, tevét és szama-
rat. 36Sára, a gazdám fele-
sége meg vénkorában fiút 
szült a gazdámnak s ez 
annak adta mindenét, 
amije volt. 37Engem pedig 
megesketett a gazdám, 
mondván : Ne végy felesé-
get a fiamnak a kánáneu- 

sok leányai közül, kiknek 
földén lakozom, "hanem 
menj atyám házához s az 
én rokonságomból végy 
feleséget fiamnak. "Felel-
tem erre a gazdámnak : 
Hátha nem akar a nő  
eljönni velem? 4°45 azt 
mondta : Az Úr, akinek 
színe előtt járok, elküldi 
majd angyalát véled s 
jóra vezérli utadat s kapsz 
feleséget fiamnak rokon-
ságomból s atyám házá-
ból. 41Ment leszesz átkom-
tól, ha elmégy rokonaim- 
hoz s nem adnak neked. 
42E1-: jöttem tehát ma e víz- 
forráshoz s azt mondtam : 
Uram, Ábrahámnak, a 
gazdámnak Istene, ha jóra 
vezérelted utamat, ame-
lyen most járok, - 43Ime 
itt állok a vízforrás mellett 
s add, hogy az a leányzó, 
ki kijön vizet meríteni 
s azt hallván tőlem : Adj 
egy kis vizet innom a kor-
sódból, 44azt mondja ne-
kem : Igyál csak s tevéid-
nek is meritek, - az 
legyen az az asszony, kit az 
Úr a gazdám fiának ren-
delt. 45S míg hallgatagon 
ezeket forgattam magam-
ban, megjelent Rebekka ; 
jött, korsó volt a vállán, 
lement a forráshoz és vizet 
merített. Mondom ekkor 
néki : Adj egy kicsit in-
nom ! 4645 sietve leeresz-
tette válláról a korsót és 
azt mondta nekem : Igyál 
csak s tevéidet is megita-
tom. Ittam s megitatta a 
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tevéket is. 47Erre megkér-
deztem, mondván : Ki 
leánya vagy? Ő  azt felelte: 
Bátuel leánya vagyok, Ná-
chor azon fiáé, kit Melka 
szült neki. Erre rátettem 
a függőket, arcát ékíteni 
s ráhúztam karjára a kar-
kötőket. 48Majd arcra bo-
rultam az Úr előtt és ál-
dottam az Urat, a gaz-
dámnak, Ábrahámnak Is-
tenét, ki a helyes úton ve-
zérelt engem, hogy a gaz-
dám testvérének leányát 
vegyem feleségül a fiának. 
49Azért tehát, ha kegyes-
séget s hűséget akartok 
cselekedni a gazdámmal, 
adjátok tudtomra ; ha 
meg mást akartok, mond-
játok meg azt is, hadd 
menjek jobbra vagy balra. 
5°Felelé erre Lábán meg 
Bátuel : Az Úrtól való ez 
a dolog ; mi nem mondha-
tunk neked más egyebet, 
mint azt, ami Néki tetszik. 
51Itt van Rebekka előtted.. 
vedd és menj s legyen fe-
lesége a gazdád fiának, 
ahogy az Cr szólott. 52Mi-
kor ezt Ábrahám szolgája 
meghallotta, leborula és  

földig hajtá magát az Úr 
előtt. 53Aztán ezüst- és 
aranytárgyakat meg ru-
hákat vőn elő  és odaadá 
Rebekkának ajándékba ; 
fivéreinek és anyjának is 
ada ajándékot. 54Lakomá-
hoz kezdvén, evének és 
ivának mindnyájan, aztán 
meghálának ottan. 

Reggel aztán felkele és 
mondá a szolga : Bocsás-
satok el engem, hadd men-
jek a gazdámhoz. 55Fele-
lék erre a leány fivérei s 
anyja : Maradjon a leány 
legalább tíz napot nálunk, 
azután hadd menjen. — 
56Ne tartóztassatok fel, — 
mondá amaz, — hisz az Úr 
jóra vezérelte utamat : bo-
csássatok el, hadd menjek 
a gazdámhoz. 57Erre ők 
azt mondák : Hívjuk ide a 
leányt s kérdezzük meg az 
ő  akaratát. 58Hivaták, s 
mikor előjött, megkérde-
zék tőle : Akarsz-e menni 
ezzel az emberrel? Ő  azt 
mondá : Megyek. 59Elbo-
csáták tehát őt meg a daj-
káját s Ábrahám szolgá-
ját meg a kísérőit, "és jó 
szerencsét kérének nővé- 

29-54. Ábrahám szolgája megnyeri Rebekkát. 	48. Rebekka 
Ábrahám fivérének, Náchornak volt a leánya, azaz unokája. (Vd. 
22, 20-24. és 11, 29. jegyz.) - 53. Mivel a leányt szülői (s rokon-
sága) nevelték s a házasság .-évén (munkaerejét) elvesztették, 
a régi Keleten a szülőknek (s a rokonoknak) kárpótlásul ajándék 
járt. (Ez az ajándék sok helyen valósággal a leány árává alakult, 
nem ritkán azonban a szülők odaadták a leánynak hozományul. 
Vö. 31, 15.) 

54b-61. Ábrahám szolgájának visszatérte. - 59. A férjhezmenő  
leányt rendesen egy vagy több rabszolganő, ehelyütt Rebekka 
dajkája is, kísérte a házasságba. - 60. A testvérek áldása körül-
belül megfelelt az akkori lakodalmi áldásnak s nagyszámú s 
dicsőséges ivadékot kíván a férjhezmenő  leánynak. (Vö. Rúth 
4, 11.). Kapu = város. 
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Tükre, mondván : Nővé-
rünk, szaporodjál ezerszer 
ezerre, s ivadékod bírja el-
lenségeinek kapuit. 61Erre 
Rebekka meg szolgálóleá-
nyai felszállának a te-
vékre s követék a férfiút 
és az sietve visszatére gaz-
dájához. 

62Ebben az időben Izsák 
épen azon az úton sé-
tált, mely az úgynevezett 
«Élő  és látó kútjá»-hoz 
vezet - a Délvidéken la-
kozott ugyanis 63S mint-
hogy a nap már alko-
nyatra hajlott, kiment bú-
songani a mezőre, - s 
amint felemelte szemét, 
látá, hogy tevék jönnek 
a távolban. "Rebekka is 
meglátá Izsákot, mire le-
szálla a tevéről 65S mondá 
a szolgának : Kicsoda az 
az ember, ki elénk jő  a 
mezőn? Mondá erre néki 
a szolga: Az az én gazdám. 
Erre ő  hamar vevé a fá-
tyolt és befödé magát. 

A szolga aztán elbeszélé  

Izsáknak mindazt, amit 
végzett, 67az pedig bevivé 
Rebekkát anyjának, Sá-
rának sátrába és feleségül 
vevé és annyira megsze-
reté, hogy fájdalmát, mely 
anyja halála miatt érte, 
mérséklé. 

25. FEJEZET. 
Ábrahám második házassága és 
halála. - Izmael nemzetségé-
nek története. - Izsák törté-
nete : Ézsau és Jákob tusa-
kodása az elsőszülöttségért. -
Ézsau eladja elsőszülöttségét. 

1-Ábrahám pedig másik 
feleséget vőn, kit Keturá-
nak hívtak; 2ez neki Zám-
ránt, Jeksánt, Mádánt, 
Mádiánt, Jesbokot és Síiét 
szülé. 3Jeksán aztán Sábát 
és Dádánt nemzé. Dádán 
fiai Ássurím, Látusím és 
Loomím voltak, 4Mádián-
tól pedig Efa, Ofer, Hé-
nok, Ábida és Eldáa szár-
mazék ; mindezek Ke-
tura fiai. Ábrahám azon-
ban mindenét, amije volt, 

62-67. Izsák és Rebekka házassága. - 62. Izsák addig nyilván 
atyjával, Ábrahámmal együtt Hebron vidékén lakozott, ekkori-
ban azonban - a latin fordítás szerint - a Délvidékre (Negeb, 
1. 12, 9-10.) költözött, ahol az «Élő  és látó kútja. (vö. 16, 
14.) feküdt. (A héber szöveg értelme ehelyütt bizonytalan, de 
mintha azt mondaná, hogy Izsák ekkor érkezett meg e kút 
felől.) - 63. A mezőre alkonyatkor (munkája végeztével) nyilván 
nemrég meghalt anyja (Sára) utáni búsongásában ment ki. (A latin 
fordítás megfelelő  szava annyit is jelenthet, mint : elmélkedni ; 
a rabbik szerint Izsák a mezőn esti imáját végezte.) - 65. A keleti 
leány a vőlegénye előtt sohasem mutatkozott fedetlen, fátyol-
nélküli arccal ; azért szállt le (mások szerint : hajolt le) Rebekka 
is a (magasnyergű) tevéről, hogy megkérdezze a szolgát, ki az az 
idegen férfiú, s azért fedte be hosszú, sűrű  fátylával az arcát. -
67. Az asszonynép a régi Keleten csaknem mindig külön lakott 
(vö. hárem) ; azért vitte Izsák is Rebekkát anyja, Sára elárvult 
sátrába. - A vers vége a 63. vers gondolatához fűződik : ezután 
már nem járt Izsák búsongani a mezőre. 

25. 1-6. Ábrahám második házassága. - 5. Az atyai őrőkséget 
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Izsáknak adá ; 6a mellék-
feleségek fiait pedig meg-
ajándékozá, s még életé-
ben elküldé fia, Izsák 
mellől a Keleti vidékre. 

'Ábrahám életének nap-
jaiból százhetvenöt esz-
tendő  lőn. 8Aztán elhúnya 
és meghala jó vénségben, 
élemedett korban napok-
kal telten s népéhez tére. 
9Erre fiai, Izsák és Izmael 
eltemeték a Kettős-bar-
langban, mely Mámbre át-
ellenében a heteus Szeor 
fiának, Efronnak azon me-
zején vagyon, 19amelyet 
megvásárolt Het fiaitól :  
ott temeték el őt és fe-
leségét, Sárát. "Halála 
után pedig megáldá az 
Isten Izsákot, a fiát, aki 
az úgynevezett «nő  és  

látó kútja» mellett lako-
zott. 

12Izmaelnek, Ábraháin 
azon fiának, kit az egyip-
tomi Agár, Sára rabszolgá-
lój a szült neki, a következő  
a nemzetsége. 13Fiainak 
neve, nevük és származá-
suk szerint a következő  : 
Izmael elsőszülötte, Nábá-
jót, aztán Kedár, Ádbeel, 
Mábszám,"Másma, Dúma, 
Mássza, 15Hádár, Tema, 
Jetur, Náfis és Kedma. 
"Ezek Izmael fiai és ez a ne-
vük, tanyáik és sátorváro-
saik szerint ; tizenkét feje-
delem, törzseik szerint. 
"Izmael életének százhar-
minchét esztendeje lőn, 
aztán elhúnya és meghala 
és népéhez tére. 18Lakosék 
pedig Hevilától Súrig, mely 

Ábrahám csorbítatlanul Izsákra hagyta, - 6. - mellékfeleségei (1• 
22, 24. jegyz., valószínűleg csak Keturáról van szó) fiait ajándé-
kokkal kifizette, s így atyai tekintélyének kétségbevonhatatlan 
intézkedésével elválasztotta (vö. 11, 31. jegyz.) az igéret fiát, 
Izsákot a test fiaitól (Ketura fiaitól) ; utóbbiakat Keletre, Arábia 
pusztáiba küldötte. 

7-11. Ábrahám halála s temetése. - 8. Vö. 15, 15. jegyz. -
Mivel Ábrahám népe (nemzetsége, ősei) Úr-Kászdimban, illetőleg 
Háránban lakozott, őt pedig Hebron vidékén temették el, e ki-
fejezést c's népéhez tére nem érthetjük földrajzi értelemben, ha-
nem benne a túlvilági élet hitének kifejeztét kell látnunk. 
9. A Mákpela-barlangról I. 23, 17-19. jegyzet. 

VII. Izmael nemzetségének története. (25, 12-18.) 
Mózes első  könyvének egyik jellemző  szerkezeti sajátsága, hogy 

mielőtt a messiási ígéretek továbbvivőivel foglalkoznék, előbb 
röviden összefoglalja a továbbiakban szerepet nem játszó mellék-
személyek történetét. Ezért tárgyalja le itt Izmael nemzetségét 
is, hogy így aztán minden figyelmünket az ígéret fiára, Izsákra 
irányíthassa. - 13-15. Izmaeltől tehát tizenkét fiú, s ezektől 
ugyanannyi északarábiai törzs származott. - 18. Heviláról (a 
héber szerint : Chávila) bizonyosat nem tudunk, valószínűleg 
Arábiában feküdt. Sár Egyiptom északkeleti (onnan tehát Assz ria 
felé eső) erődítménye s az akörül elterülő  pusztaság neve. A vers 
utolsó része az Ágárnak adott isteni jövendölés (1. 16, 12.) betel-
jesülését közli : Izmael tehát valóban minden testvére előtt, Kánaán 
határán kívül, künn a pusztában halt (a héber szöveg szerint 
talán : telepedék) meg. 
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az asszírokhoz menet, 
Egyiptom átellenében va-
gyon. Valamennyi test-
vére előtt hala meg. 

19  Izsáknak, Ábrahám 
fiának nemzetségtörténete 
a következő. Izsákot Áb-
rahám nemzette. "Mikor 
negyvenesztendős volt, fe-
leségül vevé Rebekkát, a 
mezopotámiai szír Bátuel 
leányát, Lábán nővérét. 
21Izsáknak azonban könyö-
rögnie kellett az Úrhoz fe-
leségéért, mivel az meddő  
volt. Az Ur meg is hall-
gatá s megadá Rebek-
kának, hogy foganjon. 

22Lökdösödtek azonban 
méhében a kisdedek, mire 
ő  azt mondá : Ha így 
kellett járnom, mi szükség  

volt fogannom? Elméne 
tehát, hogy megkérdezze 
az Urat. 23Az felelvén, 
mondá : Két nemzet van 
méhedben és két nép vá-
lik el öledből: az egyik 
nép a másik fölé kerekedik 
és szolgálni fog a fiatalab-
biknak az idősebbik. — 
24Mikor aztán eljött a szü-
lés napja, íme, ikreket 
találának méhében. 25Az, 
aki elsőnek jött ki, vörö-
ses volt és mint az állat-
bőr, egészen szőrös ; elne-
vezék tehát Ézsaunak. 
Mindjárt kijöve a másik is, 
bátyja sarkát fogva a ke-
zével, miért is elnevezék 
Jákobnak. 26Hatvanesz-
tendős volt Izsák, mikor 
néki e kisdedek születtek. 

VIII. Izsák története. (25, 19-35, 29.) 

19-26. Ézsau és Jákob születése. Izsák történetét jóformán 
egészen kitölti fiainak, Ézsaunak s Jákobnak, vetélkedése az első-
szülöttségért. Ez a vetélkedés már az anyaméhben kezdődik, a 
lencsetörténetben folytatódik s az atyai áldás megszerzésében 
végződik. - 20. Mezopotámiáról (melyet a héber szöveg itt Pád-
dán-Arámnak, Árám mezőségének nevez) 1. 24, 10. jcgyz. Mivel 
Izsák 40 éves korában vette feleségül Rebekkát s (26. szerint) 
60 éves korában születtek meg fiai, házassága húsz esztendeig 
volt meddő. - 22. Rebekka nyilván érezte, hogy fiainak ez a 
(vetélkedésből származó) lökdösődése egészen különös jelenség, s 
azért fordult az Úrhoz, hogy megtudja ennek okát. Mikép kérdezte 
meg az Urat (talán valamelyik szent oltáránál) s - 23. - mikép 
felelt néki az Ur, nem tudjuk. Az isteni válasz a két gyermektől 
származó két nép történetére céloz : a születése szerint fiatalabb 
Jákob (máskép : Izrael), kinek az akkori rend s jog szerint az 
idősebb Ézsau (máskép : Edom) alattvalójának kellett volna lennie 
(az elsőszülöttségi jog megszerzése által), Ézsau fölé kerekedett, 
s utódai, az izraeliták leigázták Ézsau utódait, az edomitákat. -
25. Ézsau a héber szöveg szerint olyan szörös volt, mint a szőrös 
(bolyhos anyagból készült) ruha. [Hasonló jelenségeket az orvos-
tudomány is ismer. (Hypertrichosis.)] Ezért nyerte az Ézsatz 
nevet, ami kb. annyit jelent, mint szőrös. - 25. Jákob az eLső-
szülöttségért való vetélkedés miatt fogta bátyja sarkát, mert meg 
akarta őt előzni ; ezért nevezték el Jákobnak, ami kb. annyit je-
lent, mint valakinek a sarkát vagy talpát fogó ; ugyane szó átvitt 
értelemben ravaszkodó, ármánykodó embert jelent. - 26. Ézsau 
és Jákob tehát még Ábrahám életében születtek. 



80 	MÓZES I. KÖNYVE, GENEZIS 26.  
27Mikor felnevekedtek, 

Ézsauból ügyes vEdá3z és 
mezőtjáró ember, Jákob-
ból pedig csendes, sátor-
banlakó ember lőn. 28  Izsák 
Ezsaut szerette, mert jó-
ízeiket evett vadászatából, 
Rebekka viszont Jákobot 
szerette. 

29Amint egyszer Jákob 
főzeléket főzött, Ézsau, ki 
akkor jött meg fáradtan 
a mezőről, "igy szóla 
hozzá : Adj nekem ebből 
n vöröses főzetből, mert 
szörnyen fáradt vagyok.-
Emiatt nevezék el őt 
Edomnak. - 31Mondá 
neki Jákob : Add el érte 
nékem elsőszülöttségedet. 
32Amaz felelé Ime meg-
halok, mit használ nekem 
az elsőszülöttség 33Mondá 
Jákob : Esküdjél meg te- 

hát nékem 1 Megesküvék 
néki Ézsau és eladá az 
elsőszülöttséget. "Miután 
így kenyeret és lencsefőze-
léket kapott, evék és ivék 
és elméne, és csekélység-
nek tartá, hogy eladta az 
elsőszülöttséget. 

26. FEJEZET. 
Izsák Gerárában és Bersábé-

ban. - Ézsau házassága. 

1Mikor pedig éhség tá-
madt azon a földön - 
az után a terméketlenség 
után, mely Ábrahám nap-
jaiban volt, - elméne 
Izsák Ábimelekhez, a fi-
liszteusok királyához, Ge-
rárába. 2Megjelent ugyanis 
néki az Úr és azt mondotta: 
Ne menj le Egyiptomba, 
hanem telepedjél meg azon 

27-28. Ézsau és Jákob foglalkozása. - Ézsau vad, de nyilt 
természetű, sokat kóborló vadász, Jákob szelíd, csendes, szüleinél 
maradó, de ravasz pásztorember lett. - 28. A héber szöveg így 
szól : . . . mert inyére volt a vadpecsenye. 

29-34. Jákob megveszi Ézsau elsőszülöttségét. - 30. Ézsau alak-
ját páratlan finomsággal rajzolja meg a Szentírás : nem is tudja, 
vagy legalább is nem törődik vele, mit főz Jákob, azért nevezi 
bizonyos hányavetiséggel vöröses főzetnek Jákob étkét. Innen 
marad rajta az Edom elnevezés, ami kb. annyit jelent, mint vöröses. 
Jákob az elsőszülöttségét kéri étkéért ; az elsőszülött volt a család 
feje s ura, nagyobb (kétannyi) részt kapott az atyai örökségből, 
ő  volt a család papja s az 6 ágán ment teljesedése felé a messiási 
ígéret. - Természetes, hogy Jákob hiába törekedett volna az 
elsőszülöttségi jog után, ha Isten nem neki rendelte volna azt. -
32. Ézsau megvetette elsőszülöttségi jogát és pedig arra hivat-
kozva, hogy mit ér neki az elsőszülöttségi jog, ha most - mint 
túlozva mondja - éhen hal. (Mások így értelmezik : Előbb-utóbb 
Úgyis meghalok, mi hasznom tehát az elsőszülöttségi jogból? !) -
34. Kiegészíti a 30. vers értelmét : íme egyszerű  lencsefőzelék 
s egy kiS kenyér volt az, amiért Ézsau eladta elsőszülöttségét. 

26. 1-5. Isten megújítja Izsáknak az Ábrahámnak adott ígérete-
ket. - 1. A föld, amelyen Izsák ekkor lakott, valószínűleg még 
mindig a Délvidék (a Negeb), Bersábe vidéke volt. Az éhínség 
miatt Izsák Egyiptomba szándékozott menni, de Isten szavára 
Gerárába ment (vö. 20, 1.), ahova annál is biztosabban mehetett, 
mert atyja, Ábrahám, szövetségben volt Gerára királyával. (Vő. 
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a földön, amelyet majd 
mondok néked 3s tartóz-
kodjál egy darabig azon. 
És én veled leszek s meg-
áldalak : mert neked és 
ivadékodnak fogom adni 
mindezeket az országokat, 
teljesítve azt az esküt, 
melyet Ábrahámnak, az 
atyádnak esküdtem. 4Meg-
sokasítom ugyanis ivadé-
kodat, mint az ég csilla-
gait s utódaidnak adom 
majd mindez országokat 
és ivadékodban nyer ál-
dást a föld minden nem-
zete, 5amiért engedelmes-
kedett Ábrahám a sza-
vamnak s megtartotta pa-
rancsolataimat s rendele-
teimet, megtartotta szer-
tartásaimat és törvényei-
met. 

6Izsák tehát Gerárában 
marada. 7Mikor pedig e 
hely férfiai a felesége felől 
kérdezősködtek, 	felelé : 
Húgom ő  nékem. Félt 
ugyanis megvallani, hogy 
a házastársa, mert attól 
tartott, hogy megölik a 
szépsége miatt. 8Mikor az-
tán igen sok nap elmult,  

hogy ott tartózkodott, 
egyszer Ábimelek, a filisz-
teusok királya kitekinte 
az ablakon és látá, hogy 
enyeleg Rebekkával, a fe-
leségével. 31-livatá erre és 
mondá : Nyilvánvaló, hogy 
feleséged néked. Miért ha-
zudtad húgodnak? Felelé 
Féltem, hogy meghalok 
miatta. 10Mondá erre Ábi-
melek : Miért szedtél rá 
minket? Hálhatott volna 
valaki a nép közül felesé-
geddel s nagy bűnt hoztál 
volna reánk ! Parancsola 
tehát az egész népnek, 
mondván : 11Ki ez ember 
feleségét illeti, halállal la-
kol. 

12Vete aztán Izsák azon 
a földön s százannyit 
nyere abban az esztendő-
ben,, mert megáldotta őt 
az Ur. 13Meg is gazdago-
dék emberünk s mind-
inkább gyarapodott s nö-
vekedett, míg felette te-
hetőssé nem lett : 14volt 
néki juhnyája, marhacsor-
dája és igen sok cselédje. 
Megirígyelék ezért őt a fi-
liszteusok 15s azokat a 

21, 22-34.) — 3-5. Isten megújitja Izsáknak az Ábrahámnak 
tett ígéreteket (vö. 12, 7 ; 15, 18.) s héttagú igéretével ismét or-
szágot, bőséges ivadékot és Messiást (12, 3 ; 18, 18 ; 22, 18.) ígér 
Izsáknak. 

6-11. Rebekka Gerárában. Az esemény igen hasonlít Sára ge-
rárai történetéhez (1. 20, 1-18.), de egyszersmind számos pont-
ban el is tér tőle. — 7. Rebekka a héber nyelvhasználat szerint 
tényleg húga, vagyis unokahúga volt Izsáknak..(Vö. 11, 29. jegyz. 
és 22, 20-24. jegyz.) 

12-16. Izsák meggazdagodása felkelti a filiszteusok irigységét. 
12. Százszoros termést kedvező  körülmények között a vetés Kele-
ten természetes úton is hozht, itt azonban ez Isten áldásának 
következménye ; egyébként az is lehetséges; hogy százannyi 
csupán annyit jelent, mint igen bő, igen sok: — 14-16. A 

°szövetség I. 	 6 
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kutakat, melyeket atyja-
nak, Ábrahámnak szolgái 
ástak egykoron, mind be-
törnék s behányák föld-
del, "úgyhogy maga Ábi-
melek mondotta Izsák-
nak : Távozzál el tőlünk, 
mert túlhatalmas lettél 
számunkra. 

"Erre eltávozék, -hogy 
Gerára völgyébe menjen 
és ott lakozék. 18És újra 
megásá azokat a kutakat, 
melyeket atyjának, Áb-
rahámnak szolgai ástak s 
amelyeket annak halála 
után a filiszteusok egy-
koron betömtek s ugyan-
azokat a neveket adá azok-
nak, amelyeket egykor az 
atyja adott nékik. "Majd 
ásának a Völgyben és élő  
vízre bukkanának. 20De 
ott is civakodást kezdének 
Gerára pásztorai Izsák 
pásztoraival, mondván : 
Miénk a víz ! Ezért elne-
vezé a kutat arról, ami 
történt, Veszekedésnek. 
21Másikat is ásának s 
amiatt is civakodának, 
miért is azt elnevezé El- s elkergettetek magatok 

teusok eljárása megszegése volt Ábrahámmal kötött szövetségük-
nek (vö. 21, 23.), melynek megújítását azonban végül is nekik 
maguknak kellett kérniök. 

17-22. Izsák kiköltözik Gerárából. A kutakról 1. 21, 24. jegyz. - 
18-22. A régi kutakat Izsák úgy nevezte el, amint Ábrahám ne-
vezte el őket annak idején ; az újonnan ásott három kútnak az ese-
ményekről adott nevet. Élővíz = forrásvíz (ellentétben a vízver- 
mekben 	ciszternákban - gyüjtött esővízzel). A Völgy Gerára 
völgye. - Az első  kút neve héberül Eszek ( = Veszekedés), a máso-
diké Szitna ( = Ellenségeskedés, vö. Sátán), a harmadiké Recho-
bót (= Tágas tér) volt. (Utóbbi Gerára völgyének délkeleti végé-
ben, Gerárától mintegy 50 km-re feküdt.) 

23-25. Izsák visszatérése Bersábéba. Bersábe Rechobóttól (L 
előző  jegyz.) északkeletre, mintegy 30 km-re feküdt. 

26-31. A második bersábei szövetség. - 26. Ábiligelekről 1. 20, 
2. jegyz. - Barátja = tanácsosa, bizalmas főembere. Ftkolról 

lensegeskedésnek. 22Erre 
elméne onnan, s egy má-
sik kutat ásó ; amiatt 
nem civakodának, elne-
vezé tehát Tágas térnek, 
mondván : Most tágas te-
ret adott az Úr nékünk, 
s megadta, hogy szapo-
rodhassunk e földön. 

23Onnan aztán felméne 
Bersábéba. 240tt meg-
jelenék néki az Úr meg 
azon éjjel és mondá : Én 
vagyok atyádnak, Ábra-
hámnak az Istene. Ne félj, 
mert én veled vagyok : 
megáldalak s megsokasí-
tom ivadékodat szolgám-
ért, Ábrahámért. - 25Erre 
ő  oltárt építe ottan s mi-
után segítségül hívta az 
Úr nevét, felüté sátrát 
s meghagyá szolgáinak, 
hogy ássanak kutat. 

36Mikor aztán odajött 
Gerárából Ábimelek s 
barátja, Ochozát, meg 
hadvezére, Fíkol, "így 
szóla hozzájuk Izsák : Mit 
jöttetek hozzám, ahhoz az 
emberhez, akit gyűlöltök 
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közül? 28Ők felelék : Lát-
tuk, hogy veled van az Úr 
s azért azt mondottuk : 
Legyen esküvés közöttünk 
s kössünk szövetséget : 
29hogy nem teszesz semmi 
rosszat nékünk, amint-
hogy mi sem bántottuk 
semmidet és semmit sem 
tettünk ártalmadra, ha-
nem békességgel bocsátot-
tunk el téged, kit naggyá 
tett az Úr áldása. "Erre 
ő  lakomát készíte nékik és 
evének és ivának. 31Reggel 
aztán felkelének s meges-
küvének egymásnak s 
Izsák elbocsátá őket bé-
kességgel lakóhelyükre. 

32És íme, még aznap el-
jövének Izsák szolgái és 
hírt hozának neki ama kút 
felől, amelyet ástak és 
mondák : Találtunk vizet. 

3Erre ő  azt elnevezé Bő-
ségnek, miért is a város-
nak Bersábe lőn neve mind 
a mai napig. 

34Ézsau pedig, negyven-
esztendős korában, fele-
ségül vevé Juditot, a he-
teus Beeri leányát és Bá-
szemátot, az ugyanonnan 
való Elon leányát; 35mind-
ketten keserűségére voltak 
Izsák és Rebekka 
nek. 

27. FEJEZET. 
Jákob csellel megszerzi az első- 
szülöttségi áldást. - Ézsau fe- 

nyegető  dühe. 

1Mikor aztán Izsák meg-
öregedett és szeme elho-
mályosodott, úgyhogy 

már nem látott, hivatá 
idősebbik fiát, Ézsaut és 
niondá neki : Fiam 1 b azt 
felelé : Itt vagyok. 2Mondá 
néki atyja : Látod, meg-
öregedtem s nem tudha-
tom halálom napját.3Vedd 
fegyvereidet, a tegzet meg 
az íjat s menj ki a mezőre 
s ha ejtesz valamit a vadá-
szaton, 4készíts belőle né- 

1. 21, 24. jegyz. - 28. A gerárai király látván, hogy Izsákot segíti 
az Isten, jónak látja szövetségre lépni vele. - 29. A vers vége a 
héber szövegben így szól : . . . bocsátottunk el téged. Te most az 
Úr áldottja vagy ! - 30. A lakoma a szövetségi áldomást és a 
barátság helyreállítását jelentette. 

32-33. Bersábe nevének felújítása. - A Bersábe név 21, 31. 
szerint Ábrahámtól származott s annyit jelentett, mint Esküvés 
kútja. A héber szöveg szerint Izsák a kutat Sibeának nevezte el, 
ami tulajdonképen annyit jelent, mint hét, de a görög fordítás 
szerint esküt (héberül : sebua) akar kifejezni. A latin fordítás a 
szó s hangját sz-nek olvasta s így Bőségnek fordította. 

34-35. Ézsau házassága. Ézsau két heteus (1. 15, 20. jegyz.) 
leányt vett feleségül, ami ugyan ekkor még önmagában véve nem 
volt tilos dolog, de a családi hagyományok megsértését s a vér 
tisztaságának megfertőzését jelentette. Ezért kesergett e dolog 
miatt Izsák s főleg Rebekka (vö. 27, 46.). 

27. 1-29. Jákob csellel megszerzi az elsőszülöttségi áldást. -
1. Izsák ekkor 137 éves volt és még 43 évig élt. Valószínű  tehát, 
hogy ehelyütt valami súlyosabb (később talán enyhült) betegsé-
géről van szó. - 4. Az atyai áldás nemcsak jókivánságok halma-
zát jelentette, hanem egyszersmind a családfői jogoknak ünne. 

6* 



414 	MÓZES. I. KÖNYVE, GENEZIS 27. 
kem étket, úgy, amint tu-
dod, hogy szeretem s 
hozd el, hogy egyem és 
megáldjon téged a lelkem, 
mielőtt meghalok. 5Mikor 
ezt Rebekka hallotta, mi-
helyt amaz kiment a me-
zőre, hogy atyja parancsát 
teljesítse, 6mondá fiának, 
Jákobnak : Hallottam, 

amint atyád beszélt bá-
tyáddal, Ézsauval és azt 
mondotta néki : 7Hozz ne-
kem vadászatodból s ké-
szíts belőle étket, hogy 
egyem és megáldjalak az 
Ur előtt, mielőtt meg-
halok. 8Most tehát, fiam, 
hallgass tanácsomra: 9menj 
el a nyájhoz s hozz nékem 
két igen jó gödölyét, hogy 
étket készítsek belőlük 
atyádnak, olyat, amilyet. 
szeret, "hogy amikor be-
viszed és megeszi, téged 
áldjon meg, mielőtt meg-
hal. 110 felelé néki : Tu-
dod, hogy bátyám, Ézsau 
szőrös ember, én meg csu-
pasz vagyok : 12ha atyám 
megtapogat és megismer,  

félek, azt gondolja, hogy 
gúnyt akartam űzni belőle 
s áldás helyett átkot vo-
nok magamra. 13Mondá 
néki anyja: Én reám száll-
jon az az átok, fiam : csak 
hallgass szavamra, menj 
el és hozd meg, amit mond-
tam. "El is méne tehát, 
meghozá és odaadá anyjá-
nak. Az elkészíté az ételt, 
úgy, amint tudta, hogy 
atyja szereti, 15aztán fel-
öltözteté őt Ézsau legjobb 
ruháiba, amelyek nála vol-
tak a házban, 16s a gödö-
lyék bőröcskéivel körül-
vevé kezét s befödé nyaka 
csupaszságát, "és odaadá 
az étket meg a kenyeret, 
amelyet készített. 1845 be-
vivé és mondá : Atyám ! 
Az felelé : Hallom. Ki 
vagy te, fiam? "Mondá 
erre Jákob : Én vagyok 
elsőszülötted, Ézsau ; úgy 
cselekedtem, ahogy paran-
csoltad nékei _!. Kelj fel, 
ülj le és egyél vadászatom-
bál, hogy megáldjon en-
gem a lelked. "Ám Izsák 

pélyes, jogszerű  átadását is kifejezte. - 7. Ezért adták az Úr 
előtt, vagyis az Úrra való hivatkozással, hogy 45 legyen az abban 
foglalt áldás teljesítője s az azáltal átadott jogok őre. - 12-13. Az 
atyai áldás egyszersmind szent dolognak is számított, azért félt 
Jákob gúnyt űzni atyjából. (Ugyanezt a kifejezést használja a 
Szentírás a próféták kigúnyolásáról is. Vö. Krón. II. 36, 16.) - 
Rebekka és Jákob nem jó lelkiismerettel cselekedtek, s épen 
azért kétségtelenül helytelen dolgot követtek el, amikor az öreg 
Izsákot rászedték. Némileg menti azonban őket, hogy Rebekká-
nak az Isten kijelentette, hogy Jákobé lesz az elsőség (vö. 25, 23.), 
Jákob pedig, ha nem is valami szép módon, de mégis megvásárolta 
Ezsautól az elsőszülöttséget. (25, 33.) Egyébként mindketten 
bőségesen meglakoltak csalárdságukért : Rebekkának el kellett 
szakadnia kedvelt fiától, Jákobtól s azt soha többé nem látta 
viszont, Jákob pedig messze idegenben, hosszú évek keserves 
fáradsága után ugyanazzal bűnhödött, amivel vétkezett. (Vö. 
29, 25 ; 31, 7. 40.) - 15. A házban = odahaza. - 18-26. Meste-
rien rajzolja a Szentírás az öreg Izsák óvatosságát. A félig-meddig 
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ismét szóla a fiához : Hogy 
találhattál ilyen hamar, 
fiam? Az feleié : Az Isten 
akarata volt, hogy hamar 
elémbe jöjjön, amit akar-
tam. 21Mondá erre Izsák : 
Jer ide, hadd tapogassalak 
meg,,fiam s hadd győződ-
jem meg, te vagy-e az én 
Ézsau fiam, vagy sem. 
22(5 odaméne atyjához és 
Zzsák megtapogatá és 
mondá : A hang ugyan 
Jákob hangja, de a kéz 
Ézsau keze. 23De nem is-
meré meg, mert keze sző-
rös volt, mint bátyjáé. 
Meg akard tehát áldani és 
"mondá : Te vagy az én 
Ézsau fiam? Ó felelé : Én. 
25Erre azt mondá : Hozd 
tehát ide nékem az étket 
vadászatodból, fiam, hogy 
megáldjon téged a lelkem. 

odavivé s mikor meg-
ette, bort is nyujta neki ; 
miután azt megitta, 26mon-
dá neki : Jer ide hozzám és 
csókolj meg, fiam. 27(5 
odaméne s megcsókolá. 
Erre, mihelyt megérezte 
ruhái illatát, megáldá őt s 
mondá : Ime, olyan az én 
fiam illata, mint a telt 
mező  illata, melyet meg-
áldott az Úr. "Adjon né- 

ked az Isten az ég harma-
tából s a föld kövérségé-
ből bőséget a gaboná-
ból s borból. 29Népek szol-
gáljanak néked s nemzet-
ségek boruljanak eléd : 
légy ura testvéreidnek s 
hajoljanak meg előtted 
anyád fiai ; aki átkoz té-
ged, legyen átkozott, s aki 
áld téged, teljék meg ál-
dással. 3°Alighogy befe-
jezte Izsák a beszédet és 
épen csakhogy kiment 
Jákob, megjöve Ézsau 
31s étket készíte a vadá-
szatból és bevivé atyjá-
nak, mondván : Kelj fel, 
atyám s egyél fiad vadá-
szatából, hogy megáldjon 
engem a lelked. 32Mondá 
erre neki Izsák : Hát ki 
vagy te? Ó felelé : Én 
vagyok elsőszülött fiad, 
Ézsau. 33Megrémüle Izsák 
nagy megdöbbenéssel s 
jobban, mintsem vélnéd, 
csodálkozva, mondá : Ki-
csoda tehát az, aki az 
imént a vadat, amelyet 
ejtett, elhozta nékem, úgy-
hogy én ettem mindenből, 
mielőtt te jöttél? őt áldot-
tam meg én s ő  leszen ál-
dott. 34Amint Ézsau meg-
hallotta atyja szavait, 

vak Izsák ugyanis háromszoros próbát állít Jákob elé : először 
kikérdezi (18-21.), aztán megtapogatja (21-23.) s végül csókol 
kér tőle, hogy közben megszagolja ruháit (26-27.). Jákob ugyanis 
pásztorember, kinek ruhája másszagú, mint a mezőt járó ember 
(Ézsau) ruhájáé, melybe belehúzódik a mező  megannyi füvének 
illata. Mivel azonban Jákobon Ézsau ruhái vannak, Izsák a mező  
illatát érzi meg s ebből indul ki áldása, mely - 28. - bőséget, 
gazdagságot, - 29. - uralmat, elsőbbséget s isteni áldás t 
(Messiás !) ígér Jákob nemzetségének. 

30-40. Ézsau áldása. - 33. Minthogy az atyai áldás az Úr 
előtt hangzott el (vö. 7. vers), az ószövetségi felfogás szerint vissza- 
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nagy kiáltással elordítá 
magát s megrőkönyödve 
mondá : Áldj meg engem 
is, atyám ! 35(5 azonban 
mondá : Eljött álnokul az 
öcséd s elvette áldásodat. 
36Erre ő  hozzátevé : Mél-
tán nevezték el Jákobnak, 
mert íme másodízben csalt 
meg engem : a multkor el-
vette elsőszülöttségemet, 
most meg másodszor 
alattomban elcsente ál-
dásomat. Aztán pedig 
mondá atyjának : Nem 
tartottál-e fenn énnekem 
is áldást? 37Felelé Izsák : 
Uraddá őt tettem s min-
den testvérét az ő  szolgá-
lata alá vetettem, gaboná-
val s borral őt láttam el : 
ezek után tehát mit tehet-
nék még tenéked, fiam? 
38Mondá néki Ézsau : Csak 
ez az egy áldásod van, 
atyám? Esedezem, áldj 
meg engem is. És mivel  

nagy jajgatással síra, 
39lzsák megindula s mon-
dá néki : A föld kövérségé-
ben s felülről az ég harma-
tában "leszen a te áldá-
sod : kard után fogsz élni 
s öcsédnek szolgálni : de 
eljő  majd az idő, hogy le-
rázod és leoldod igáját 
nyakadról. 

41Gyűlölte ennélfogva 
Ézsau mindenkor Jákobot 
azon áldás miatt, mellyel 
atyja megáldotta és azt 
mondá magában : Majd 
eljönnek atyám meggyá-
szolásának napjai s akkor 
megölöm Jákobot, az öcsé-
met. 42Hírül vivék ezt 
Rebekkának ; erre Ó el-
külde s elliivatá fiát, Já-
kobot s mondá néki : Ime, 
bátyád, Ézsau azzal fe-
nyegetőzik, hogy megöl 
téged. 43Most tehát, fiam, 
hallgass a szavamra : kelj 
fel s menekülj fivéremhez, 

vonhatatlan volt. - 36. Jákob átvitt értelemben csalót, ármány-
kodó, ravasz embert jelent. (Vö. 25, 25.) - 39-40. Ézsau áldása 
nem adja meg Ézsaunak Izsák családja felett a családfői jogokat, 
sőt tulajdonképen nem is áldás, inkább csak jövendölés ; a héber 
szöveg első  felét ugyanis ma az értelmezők jelentős része így for-
dítja : A föld kövérségétől s az onnan felülről, az égből hulló har-
mattól messze lesz a te lakásod. (Ezt a szót fordítja a latin szöveg 
áldásnak.) Valóban, Ézsau utódainak, az edomitáknak birtoka, 
a Holt-tengertől délre húzódó Szeir hegyvidék, ugyancsak nem 
termékeny ország : népe hajdan és ma egyaránt inkább karddal 
(vadászattal, harccal s rablással), mint ekével szerzi eledelét. 
Az áldás második részének értelme bizonytalan ; annyi tény, hogy 
Jákob utódai, az izraeliták (Saul és Dávid király alatt, vö. Kir. II. 
8, 14.) leigázták Ézsau utódait, az edomitákat, de azok alig két-
száz esztendő  után (Jórám uralkodása alatt 849-842 között) 
lerázták magukról a zsidók igáját (vö. Kir. IV. 8, 20. skk.) s aztán 
csekély megszakítástól (1. Kir. IV. 14, 7. Krón. II. 25, 11. skk. ; 
26, 2.) eltekintve, mintegy hétszáz esztendeig, a Makkabeusok ko-
ráig, függetlenek voltak a zsidóktól, sőt Kr. e. 37-ben, Heródes 
személyében, belőlük került ki a zsidók királya. 

41-45. Rebekka ráveszi Jákobot, hogy hagyja el az atyai házat. -
41. Ézsau arra készül, hogy ha majd eljönnek atyja meggyászolá-
sának napjai, vagyis ha meghal az öreg Izsák, megöli Jákobot. - 
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Lábánhoz Háránba "s 
tartózkodjál nála egy kis 
ideig, míg lecsendesedik 
bátyád dühe 45s elmúlik 
haragj a s • elfelejti, amit 
ellene elkövettél. Akkor 
majd elküldök s vissza-
hozatlak onnan. Miért 
fosztatnám meg egy na-
pon mind a két fiamtól? 

"Majd mondá Rebekka 
Izsáknak : Unom az élete-
met Het leányai miatt ; 
ha Jákob is ennek a föld-
nek a nemzetségéből vesz 
feleséget, nem kívánok 
élni. 

28. FEJEZET. 
Jákob elhagyja Bersábét. -
Ézsau második házassága. -
Jákob látomása s fogadalma 

Betelben. 

11-livatá erre Izsák Já-
kobot, megáldá és pa-
rancsola néki, mondván 
Ne végy feleséget Ká-
naán nemzetségéből, 2ha-
nem eredj s menj el Szír-
Mezopotámiába, Bátuel-
nek, anyád atyjának há-
zához s onnan végy ma-
gadnak feleséget, Lábán- 

nak, anyád fivérének leá-
nyai közül. 3A mindenható 
Isten pedig áldjon meg té-
ged s szaporítson és soka-
sítson meg, hogy népek 
seregévé légy, 4és adja 
Ábrahám áldásait tenéked 
s utódaidnak, hogy el-
nyerd ezt a földet, melyen 
idegenként tartózkodtál s 
amelyet nagy atyádnak 

megígért.5Miután így Izsák 
elbocsátotta, útrakele és 
elméne Szír-Mezopotámiá-
ba Lábánhoz, a szír Bá-
tuel fiához, anyjának, Re-
bekkának fivéréhez. 

sMikor aztán Ézsau látta, 
hogy atyja megáldotta Já-
kobot s elküldötte Szír-
Mezopotámiába, hogy on-
nan vegyen feleséget, meg 
hogy az áldás után meg-
parancsolta néki, mond-
ván : Ne végy feleséget 
Kánaán leányai közül, lés 
hogy Jákob engedelmes-
kedett szüleinek s elment 
Szíriába, smeg azt is észre-
vette, hogy atyja nem jó 
szemmel nézi Kánaán leá-
nyait, — selméne Izmael-
hez s a már meglevőkön 

43. Lábánról 1. 24, 29., Háránról 1. 11, 31. jegyz. - 45. Rebekka 
attól fél, hogy Ézsau megöli Jákobot, Ézsaut pedig ezért (a köteles 
vérbosszú alapján) megöli valaki más, s így egy napon mindakét 
fiát elveszíti. Ime Rebekka bűnhödése: a kesergő  anyai aggo-
dalom. 

46. Rebekka ráveszi Izsákot, küldje el a házból Jákobot. Az ürügy : 
hogy .Iákob ne vegyen, mint Ézsau (vö. 26, 34--35.) idegent, ha-
nem Ábrahám nemzetségéből való leányt feleségül. (Vö. 24, 3.) 

28. 1-5. Izsák elküldi Jákobot Mezopolántiába. - 2. Szír-
Mezopotámia (Páddán-Árám) a Tigris és Eufrátes közt elterülő  
vidék északi része, hol Hárán, Rebekka szülővárosa feküdt. (Vö. 
11, 32. és 24, 10. jegyz.) 

6-9. Ézsau harmadik házassága. Hogy szüleinek tetszését meg 
nyerje, Ézsau egy olyan leányt is feleségül vesz, ki Izmaeltől. 
Ábrahám és Hágár fiától származott. - 9. Ézsau Izmael nemzet- 
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kívül feleségül vevé Máhe-
letet, Izmaelnek, Ábra-
hám fiának leányát, Ná-
bájótnak nővérét. 

"Jákob tehát elindult 
Bersábéból s Hárán felé 
tartott. 11Mikor aztán el-
jutott egy helyre s ott, 
hogy a nap leszállott, meg 
akart nyugodni, vőn egy 
ott heverő  követ s feje alá 
teve s azon a helyen alu-
vék. "'Álmában aztán azt 
látá, hogy egy létra áll a 
földön, teteje az eget éri 
s az Isten angyalai fel és 
alá járnak rajta 13s az 
Úr a létrára támaszkodik 
s azt mondja néki : Én 
vagyok az Úr, atyádnak, 
Ábrahámnak Istene és 
Izsáknak Istene a földet, 
melyen alszol, neked s 
ivadékodnak fogom adni. 
14ÉS annyi lesz az ivadé- 

kod, mint a földnek por-
szeme : kiterjedsz nyu-
gatra s keletre, északra 
meg délre, és benned s iva-
dékodban nyer áldást a 
föld minden nemzetsége. 
15És őrződ leszek én, bár-
hová mégy és visszahoz-
lak erre a földre s el nem 
hagylak, míg nem teljesí-
tem mindazt, amit mond-
tam. 18Mikor aztán Jákob 
felébredt az álomból, mon-
dá : Valóban az Úr van 
ezen a helyen és én nem 
is tudtam. 17Majd meg-
rémülve mondá : Mily fé-
lelmetes ez a hely, - nem 
más ez, mint az Isten háza 
és amenny kapuja! 18Ezért 
Jákob, mikor reggel fel-
kelt, vevé a követ, melyet 
a feje alá rakott s felállítá 
emlékjelül s olajat önte 
reá 19és elnevezé azt a vá- 

ségéhez ment ; maga Izmael ekkor már 14 éve halott volt. L. 25, 
18. jegyz. 

10-22. Jákob Betelben. — 10. Jákob Bersábéból (1. 21, 31. 
jegyz.) Ilárán (1. 11, — jegyz.) felé tartván, történetesen — 11. el-
jut egy helyre (a héber szöveg szerint : a helyre). A hely kifejezés 
itt is (vii. 12, 6. jegyz.) istentiszteleti helyet jelent és itt minden 
valószínűség szerint arra a «helyre» vonatkozik, melyet Ábrahám 
oltára (1. 12, 8.) avatott istentiszteleti hellyé. Bersábétől északra 
kb. 00 km-re feküdt. — 12-17. Jákob híres látomásának két 
vonatkozása van. Egyfelől ugyanis bátorítja a hosszú útra, idegen 
föld ezer veszélyeire induló Jákobot : ne féljen, az Isten nem 
hagyja cl, ammalai által őrködni foc,

' 
 felette, visszahozza erre a 

földre s tel j,-.0 i, amit Ábrahámnak ígért. (Vö. 12, 3 ; 18, 18 ; 
22, 18.) — Wisfelől a látomás a hely szentségére utal : mintegy 
ott 1». ílik a menny kapuja a földre s ott szállnak lé az égből az 
Isten angyalai, hogy teljesítsék az isteni gondviselés rendeléseit. 
18., Ezért Ja kob emlékkövet (oszlopot, héberül másszebá-t) állít. 
Az ilyen oszlopok a régi Keleten. néha tényleg csupán csak emlék-
kövek voltak (mint pl. Ráchel síremléke — vö. 35, 20. — vagy 
Ábsálom emlékköve — vö. Sám. II. 18, 18.), ennek az oszlopnak 
azonban, mivel Jákob (öntőáldozatul) olajat öntött reá, bizonyos 
értelemben oltárjellege is volt. Mivel a pogány népek istentiszte-
leteiben az ilye á oszlopok rendesen valamely bálványistenség 
jelenlétét jelképezték, Isten. később az izraelitáknak az ilyenek 
állítását eltiltotta (vö. Móz. III. 26, 1 ; V. 16, 22.) — 19. Jákob 
héber szöveg .szerint a «helyet« Betelnek. nevezte el, ami annyit 
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rost Betelnek ; Lúzának 
hítták azt azelőtt. 20Foga-
dalmat is tőn, mondván 
Ha velem lesz az Úr s meg-
őriz az úton, amelyet já-
rok s ad nekem kenyeret, 
mit megegyek s ruhát, 
amit felvegyek, 215 szeren-
csésen visszatérek atyám 
házába : az Úr lesz az én 
Istenem, 22s ezt a követ, 
melyet emlékjelül ideállí-
tottam, az Isten házának 
fogják hívni s mindannak, 
mit adsz majd nékem, Ne-
ked áldozom tizedét. 

29. FEJEZET. 
Jákob Háránban. — Lábán csele. 

Jákob első  gyermekei. 

'Aztán tovább méne Já-
kob. Mikor eljutott a Ke-
leti-földre, 2megláta egy 
kutat a mezőn meg három 
juhnyájat, mely amellett 
heverészett: abból szokták 
ugyanis itatni a barmot. 
De a kút száját nagy kő  
fedte. 3Az volt ugyanis a 
szokás, hogy amikor a ju-
hokat mind összeterelték,  

elgördítették a követ, mi-
után pedig megitatták a 
nyáj akat, megint visszatet-
ték a kút szájára. 4 J cíkob 
megszólítá a pásztorokat : 
Testvérek, honnan valók 
vagytok? Azok felelék 
Háránból. 5Erre megkér-
dezé őket, mondván : Is-
meritek-e Lábánt, Náchor 
fiát? Azok felelék : Ismer-
jük. 6Egészségben van-e? 
— mondá. Egészség-
ben, — mondák, — épen 
ott jön Ráchel, a leánya 
a nyájával. 'Majd mondá 
Jákob : Sok van még a 
napból s nincs még itt az 
ideje, hogy aklokba terel-
jék a nyájakat, itassátok 
meg előbb a juhokat s az-
tán hajtsátok őket vissza 
legelni. 8Azok felelék: Nem 
tehetjük, míg mind össz 
nem gyűlik az állat; akkor 
majd elgördítjük a követ 
a kút szájáról, hogy meg-
itassuk a nyájakat. 
9Még beszéltek, mikor íme 
odaért Ráchel az atyja ju-
haival: ő  legeltette ugyanis 
a nyájat. "Mikor Jákob 

jelent, mint Isten (= El) háza (= Bet), de ez az elnevezés csak-
hamar az egész városra is átment. — 21. Az Úr lesz az én Istenem = 
az Urat 	Jáhvét, vö. Móz. II. 3, 14. jegyz.) fogom Istenemként 
tisztelni és imádni. — 22. Isten házának fogják hívni (a héber szöveg 
szerint : Isten háza leszen) = ezt a helyet, mint az Isten házát 
(vő. 17. v.) oltárral fogom megszentelni. (Vö. 35, 7.) — E foga-
dalom egyszersmind a tized ősi jellegéről is tanuskodik. (Vő. 14, 20.) 

29. 1-14a. Jákob megérkezése Háránba. — 1. A Keleti-föld 
(a héber szöveg szerint : Kelet fiainak földe) a Kánaántól 
(észak-) keletre eső  vidék, itt kb. ugyanaz, mint amit a Szent-
írás egyebütt Szír-Mezopotámiának nevez. (L. 28, 2. jegyz.) —
2—I. Mindezt azért beszéli el a Szentírás, hogy bemutassa, mily 
rosszul kezelték Lábán nyájait Jákob odajötte előtt : fél délután 
is elheverészett a nyáj a kút mellett, annál is inkább, mert egy 
gyenge leány, Ráckel, legeltette őket, ki nem mert szembeszállni 
a kutat féltékenyen őrző  pásztorokkal. 
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meglátta, mivel tudta, 
hogy anyja fivérének 

leánya, a juhok meg Lá-
bánéi, anyja fivéréi, el-
gördité a követ, mely a 
kutat fedte, nés megitatá 
a nyájat. Aztán megcsó-
koló és hangos sírásra fa-
hada 12és megmondá neki, 
hogy ő  az atyjának rokona, 
meg, hogy Rebekkának a 
fia. Erre az elsiete és hírül 
vivé ezt atyjának. 13Amint 
ez meghallotta, hogy Já-
kob, a nővérének fia oda-
jött, — eléje futa, meg-
31e1é, össze-vissza csókolá 

és bevezeté házába. Mi-
után pedig meghallgatta 
útjának okait, 14felelé : 
Csontom vagy és húsom ! 

Mikor aztán elteltek egy 
hónap napjai, 15mondá 
neki : Azért, mert a test-
vérem vagy, ingyen fogsz 
szolgálni nékem? Mondd 
meg, mi legyen a béred? 
16Volt pedig néki két leá-
nya: a nagyobbiknak neve 
Lia, a kisebbiket pedig 
Ráchelnek hívták. 17Lia 
azonban könnyezős szemű  
volt, in:g Ráchel szép ter-
metű  és bájos külsejű.  

"Mivel Jákob ezt meg-
szerette, mondá : Hét esz-
tendőt szolgálok néked 
Ráchelért, kisebbik leá-
nyodért. 19Felelé Lábán : 
Jobb, ha neked adom, 
mint más embernek : ma-
radj nálam. 

2°Szolgála tehát Jákob 
Ráchelért hét esztendeig 
s az csak néhány napnak 
tűnt neki nagy szereteté-
ben. 21Aztán mondá Lá-
bánnak : Add ki nékem 
feleségemet, mert kitelt 
immár az idő, hadd men-
jek be hozzá. — 22Az lako-
mára hívá barátainak 
nagy sokaságát és me-
nyegzőt szerze. 23Este az-
tán bevivé hozzá Liát, a 
leányát 24s ada a leány-
nak egy rabszolgálót, név-
szerint Zelfát. Jákob a szo-
kás szerint beméne hozzá, 
de amikor megvirradt, 
látá, hogy Lia. 25Mondá 
erre apósának : Mi ez, 
amit művelni akartál? 
Nemde, Ráchelért szol-
gáltam néked? Miért szed-
tél rá engem? 26Felelé Lá-
bán : A mi földünkön nem 
szokás, hogy a fiatalabbi- 

14b-19. Jákob szerződése Lábánnal. - 15. Testvérem = roko-
nom. - 18. A leány neveltetéséért kárpótlást kellett nyujtani 
a szülőknek, kik leányuk házassága révén a leányt elvesztették. 
.Jákob bőkezűen fizet : hétesztendei szolgálatra szegődik Ráchelért. 
--- 19. A régi Kelet szivesen látta az unokatestvérek közötti há-
zasságokat, sőt az ott manapság is igen gyakori. 

20-30. Lábán csalárdsága. - 24. Jobbmódú leányok férjhez-
menetelükkor egy-egy rabszolganőt szoktak volt kapni, ki őket 
kiszolgálja ; az ilyen rabszolganők, úrnőjük beleegyezésével, sok- 
•Lor :t férj (mellék-) feleségei lettek. (Vö. 30, 4. 9.) - 24. Csalárd-

ságáért ime csalárdsággal bűnhődik Jákob : miként egykor anyja 
őt, a fiatalabb fiút, állította elsőszülöttként félig-meddig világ-
talan atyja elé, úgy kapja meg most ő  a menyegzős éj sötétjében 
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kat előbb adjuk férjhez. 
"Töltsd ki e menyegzős 
napok hetét s amazt is ne-
ked adom azért a mun-
káért, mellyel majd szol-
gálsz nékem másik hét esz-
tendőt. 28Megnyugovék 
akaratán, kitölté a hetet 
s aztán feleségül vevé Rá-
chelt, "kinek Bálát adá 
rabszolgálóul atyja. "Mi-
után így végre hozzájutott 
az óhajtott menyegzőhöz, 
többre becsülé az utóbbi-
nak szerelmét, mint az 
elsőét. Igy szolgála nála 
másik hét-  esztendőt. 

31Mikor azonban az Úr 
látta, hogy Liát megNeti, 
megnyitá ennek a méhét, 
míg húga meddő  maradt. 
32Fogana tehát és fiút 
szüle s elnevezé Rúbennek, 
mondván : Megtekintette 
az Úr megalázásomat : 
most majd szeretni fog az 
uram. 33Aztán ismét fo-
gana és fiút szüle és mon-
dá : Mivel meghallotta az 
Úr, hogy engem Jákob 
megvet, ezt is adta ne-
kem. Elnevezé tehát Si- 

meonnak. 34Harmadizben 
is fogana s újabb fiút 
szüle és mondá : Most 
majd ragaszkodni fog hoz-
zám az uram, hiszen há-
rom fiút szültem néki. 
Épen azért elnevezé Lévi-
nek. 35Negyedszer fogana 
és fiút szüle és mondá : 
Most hadd dicsőítsem az 
Urat 1 Épen azért elne-
vezé Júdának. Azután szü-
n etele szülése. 

30. FEJEZET. 
Jákob további gyermekei. - 
Lábán fukarságának meghiúsu- 
lása. - Jákob meggazdagodása. 

1Mikor pedig Ráchel 
látta, hogy ő  meddő, irígy-
kedék a nénjére és mondá 
a férjének : Adj nekem 
gyermeket, különben meg-
halok. 2Megharaguvék erre 
reá Jákob és felelé : Hát 
én vagyok az Isten, ki 
megtagadta tőled méhed 
gyümölcsét? 3Mondá erre 
amaz : Itt van a szol-
gálóm, Bála, menj be 
hozzá, hogy szülj ön a tér-
demen s legyenek fiaim 

az idősebbik leányt a fiatalabbik helyett. -- 27. A nász hét napip:, 
tartott. Vö. Bír. 14, 12. - 28. Ráchelt tehát Jákob a Liával kö-
tött házasság után hét napra kapta meg ; a hét esztendőt azután 
szolgálta le érte. - A mózesi törvények (I. Móz. III. 18, 18.) 
szerint két nővért nem volt szabad feleségül venni ; a Mózes 
előtti időkben azonban - tanuság reá a babilóniai jog - ennek 
mi sem állt útjában. 

31-35. Jákob és Lia első  gyermekei. - 32. Rúben (inkább hang-
zása, mint értelme szerint) kb. annyit jelent, mint : megtekintette 
az Úr az én megaláztatásomat, nyomorúságomat, - 33. Simeon 
kb. annyit, mint meghallotta az Úr, hogy Jákob engem megyei. - 
34. Lévi kb. annyit, mint ragaszkodni fog hozzám az én uram, - 
35. Juda pedig kb. annyit, mint dicsőíteni fogom az Urat. 

30. 1-9. Jákob és Bála gyermekei. - 1-2. Látnivaló, mennyi 
asszonyi féltékenység, versengés és civódás járt a többnejűség 
nyomában. - 3. Bála Ráchel térdein szül - a kifejezés eredetileg 
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általa. 4Odaadá tehát néki 
házaságra Bálát, ki, 5hogy 
a férfi bement hozzá, fo-
gant s fiút szült. 8Mondá 
ekkor Ráchel : Igazságot 
szolgáltatott énnékem az 
Isten és meghallgatta sza-
vamat és fiút adott né-
kem. Épen azért elnevezé 
Dánnak. ?Aztán ismét fo-
gana Bála s megszülé a 
másikat ; 8erre azt mondá 
Ráchel : Viaskodásba vitt 
engem az Úr a nénémmel, 
- és győztem. Elnevezé 
tehát Neftálinak. 

9Mikor Lia látta, hogy ő  
nem szül, odaadá rab-
szolgálóját, Zelfát a fér-
jének. "Mikor az fogant 
és fiút szült, 11-mondá : 
Szerencsére 1 Épen azért 
elnevezé Gádnak. "Mási-
kat is szüle Zelfa, "mire 
Lia mondá : Ez boldogsá-
gomra való, mert boldog-
nak mondanak majd en-
gem az asszonyok. Ezért 
elnevezé Ásernek. 

"Mikor pedig egyszer 
Rúben búzaaratás idején 
kiment a mezőre, mandra- 

górát talála és elvivé any-
jának, Liának. Mondá ek-
kor Ráchel: Adj nekem fiad 
mandragórájából 1 15Amaz 
felelé : Kevésnek találod, 
hogy a férjemet elvetted 
tőlem, hogy még a fiam 
mandragóráját is elven-
néd? Mondá Ráchel: Veled 
hálhat ez éjjel fiad man-
dragórájáért 1 "Mikor te-
hát Jákob este felé meg-
jött a mezőről, Lia kiméne 
eléje és mondá : Énhoz-
zám kell betérned, mert 
kibéreltelek fiam mandra-
górájáért. Vele hála tehát 
azon éjjel. 17És meghall-
gatá az Isten Lia könyör-
gését és az fogana s az 
ötödik fiút szülé, 1.8és 
mondá : Megadta az Isten 
a béremet, amiért odaad-
tam rabszolgálómat az 
uramnak. - Elnevezé te-
hát Isszakárnak. "Ismét 
fogana Lia és szülé a hato-
dik fiút "és mondá : Jó 
ajándékkal ajándékozott 
meg engem az Isten : ez-
után is velem lesz az uram, 
minthogy hat fiút szültem 

talán tényleges valóságot jelentett —, azaz gyermekei az asszonya, 
Ráchel, gyermekeinek számítanak. (Vö. 16, 2. jegyi.) — 6. Dán 
kb. annyit jelent, mint igazságot szolgáltatott nekem az Isten, — 8. 
Neftáli pedig kb. annyit, mint viaskodásba vitt engemet az Isten. 

9-13. Jákob és Zelfa gyermekei. — 11. Gád kb. annyit jelent, 
mint szerencsére. — 13. Áser pedig kb. annyit, mint boldogságomra 
való. 

14-21. Jákob és Lia többi gyermekei. — 14. A mandragóra (Man-
dragora vernalis) május-júniusban zöldessárga, kábító-bódító 
bogyókat érlel, melyekről a néphit azt tartotta, hogy elősegítik 
a fogamzást ; sajátságos alakú gyökerének is bűvös erőt tulajdo-
nítottak. -- 18. Mivel a régi Kelet legnagyobb értéke a gyermek 
volt, azért tartja Lia bérre (jutalomra) méltónak azt a cselekede-
tét, hogy rahnőjét, Zelfát, anyává tétette. (Vö. 9. v.) — Isszakár 
kb. annyit jelent, mint itt a hér, vagy : a bér embere. — 20. Zábu-
Ion nevében a héber ajándék (zebed) és lakik (zábál) szó csendül. — 
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neki. Épen azért elnevezé 
Zábulonnak. 21  Ez után 
leányt szüle, névszerint 
Dínát. 

22Megemlékezék az Úr 
Ráchelről is és meghall-
gatá őt és megnyitá a mé-
hét. 23Fogana tehát és 
fiút szüle, mondván : El-
vette az Isten gyalázato-
mat, - "és elnevezé Jó-
zsefnek, mondván : Adjon 
hozzá az Úr más fiút is 
nékem. 

25József születése után 
pedig mondá Jákob az 
apósának : Bocsáss el en-
gem, hadd térjek vissza 
hazámba s földemre.26Add 
ide nékem feleségeimet s 
gyermekeimet, akikért 

szolgáltam néked, hadd 
menjek: ismered ama szol-
gálat feltételeit, amellyel 
szolgáltam néked. 27Mon-
dá neki Lábán : Hadd ta-
láljak kegyelmet tekinte-
tedben : tapasztalásból tu- 

meg engem az Isten. "Ha-
tározd meg béredet, me-
lyet ezentúl adjak néked 
"Erre ő  felelé : Tudod, 
miként szolgáltam néked 
s mennyivé lett kezemben 
jószágod. 3°Kevesed volt, 
mielőtt hozzád jöttem, s 
most gazdaggá lettél, mert 
megáldott az Úr téged, 
ahogy én beléptem. Méltó 
tehát, hogy egyszer már a 
magam házáról is gondos-
kodjam. 31Mondá erre Lá-
bán : Mit adjak tehát ne-
ked? Erre ő  azt mondá : 
Semmit, hanem csak tedd 
meg, amit kérek s akkor 
megint legeltetem s őrzöm 
juhaidat. 32Járd be körös-
körül minden nyájadat s 
különíts el minden tarka-
és pettyesszőrű  juhot s 
ami aztán fekete, pettyes 
meg tarka leszen, akár a 
juhok,-akár a kecskék kö-
zött, az az én bérem le-
gyen. 33Felelni pedig be- 

done, hogy miattad áldott I csületességem fog érettem 

t/. Valószínű, hogy Jákobnak több leánya is volt, ezt az egyet, 
Dínát, azért említi a Szentírás, mert róla még mondanivalója 
lesz. (34. fejezet.) 

22-24. Jákob és Ráchel első  fia. - 23-24. Elvette héberül 
annyit tesz, mint ászáf, adjon hozzá pedig annyit, mint jószef ; 
e két szóból tevődik össze József (héberül : Jószef) neve. 

25-34. Jákob és Lábán újabb szerződése. - 25-30. Jákob le-
szolgálván a kikötött 14 esztendőt, el akar menni Lábántól, hogy 
most már a maga házáról (= családjáról) gondoskodjék: Lábán 
tartóztatja, s kérdi, mi bér fejében hajlandó tovább is szolgálni 
nála. - 31-33. (Innentől a fejezet végéig a latin fordítás, melyet 
követünk, igen nehezen érthető, de maga a héber szöveg is nem 
kevéssé zavaros. A következőkben a szövegek egybevetése alap-
ján a valószínű  értelmet közöljük.) - Jákob Lábántól nem kíván 
semmit, egyetlenegy juhot sem, csak azt, egyezzék bele abba, 
hogy ami a nemfehér juhok és a nemfekete kecskék eltávolítása 
után a juhok közül nemfehérnek s a kecskék közül nemfeketének 
Születik, az őt illeti. Arrafelé ugyanis a juhok általában fehérek, 
a kecskék pedig feketék (sötétbarnák). Ha tehát kiszedik a nyáj-
ból a nemfehér juhokat, illetőleg a nemfekete kecskéket, emberi 
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maholnap, amikor eljön a 
jóváhagyás ideje előtted : 
mindaz ugyanis, ami nem 
lesz tarka vagy pettyes 
vagy fekete, akár a ju-
haim, akár a kecskéim kö-
zött, lopással vádoljon en-
gem. 34Mondá erre Lábán : 
Szívesen elfogadom, amit 
kívánsz. 

35Még aznap el is külö-
níté a tarka és a foltos 
kecskéket, juhokat, bako-
kat és kosokat, az egész 
egyszínű  nyájat, azaz a 
fehér- és a feketeszőrűt 
pedig fiai kezére adá 36és 
háromnapi járó távolsá-
got vete maga és a veje 
közé, ki többi nyáját le-
geltette. "Erre Jákob zöl,1 
nyár-, mandula- és ju-
harfavesszőket vőn s 
részben meghántá őket ; 
a héj lehúzása után, azo-
kon, amelyeket meghámo-
zott, előtűnék a fehérség, 
azok pedig, amelyek épek 
voltak, zöldek maradának 
s így tarka szín jött létre. 
"Aztán beraká őket az  

itatócsatornákba, ahova 
a vizet szokták tölteni, 
hogy amikor inni jönnek a 
nyájak, szemük előtt le-
gyenek a vesszők s azokra 
nézzenek, amikor fogan; 
nak. 39Igy az történék, 
hogy a fajzás hevében a 
juhok a vesszőkre néztek 
és foltosakat, tarkákat s 
különböző  színnel pettye-
zetteket ellettek. "Ezt a 
nyájat Jákob aztán külön 
választá, a vesszőket meg 
ismét az itatócsatornákba 
a kosok szeme elé tevé 
minden fehér és fekete 
Lábáné lőn, az egyéb pe-
dig Jákobé ; el voltak 
választva a nyájak egy-
mástól. 411-lozzá valahány-
szor az idő  elején hágatták 
a juhokat, odatevé Jákob 
a vesszőket a vízcsator-
nákba a kosok meg a ju-
hok szeme elé, hogy azokra 
nézzenek, amikor fogan-
nak ; 42mikor azonban a 
kései egybeeresztés és az 
utolsó foganás volt, nem 
tevé oda őket ; így ami 

számítás szerint igen kevés nemfehér juh és nemfekete kecske 
fog a nyájban a világra jönni. 

35-43. .1 álcob meggazdagodása. — 35. Lábán kiszedte a nyájból 
(a héber szöveg értelme szerint) a juhok közül mindazt, ami nem 
volt szín fehér, s a kecskék közül mindazt, ami nem volt szín-
fekete (sötétbarna) s ezeket a maga fiai kezére bízá, és — 36. há-
romnapi járóföldnyi táVolsággal elválasztotta a Jákobra bízott 
színfehér juhokból s színfekete (sötétbarna) kecskékből álló nyáj-
túl, hogy így az ő  tarka állatai Jákob egyszínű  állataival ne 
keveredhessenek. — 37. Ekkor Jákob Isten segítségével (vö. 31, 
9-11.) s a maga ügyességével segít magán ; utóbbinak úgylátszik 
val:tmi természetes alapja is van. — 41-42. Nyájának értékét 
Jákob azáltal is fokozza, hogy fogását csak akkor alkalmazta, 
amikor az erős (tehát mint a latin fordítás értelmezi,. a korán 
pói zó és korán ellő) állatokat bárányoztatta, míg a gyenge (a latin 
fordítás értelmezése szerint a kései) állatok párzásánál szabad 
utat engedett a természet folyásának, s így színfehér juhok s 
színfekete (sötétbarna) kecskék jöttek világra ; utóbbiakkal azon- 
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kései volt, Lábáné, ami 
meg korai volt, Jákobé 
lőn. 43Meg is gazdagodék 
mód felett emberünk s 
lőn neki sok nyája, rab-
szolgálója és rabszolgája, 
tevéje meg szamara. 

31. FEJEZET. 
.Jákob titkon otthagyja Lábánt, 
de Gálaád hegyén kibékülnek s 
szövetséget kötnek egymással. 

'Mikor azonban meghal-
lotta Lábán fiainak beszé-
dét, kik azt mondották : 
Elvett Jákob mindent, 
ami az atyánké volt s az 
ő  vagyonából lett gaz-
daggá és híressé, — 2meg 
azt is észrevette Lábán 
arcán, hogy nem olyan 
már hozzá, mint tegnap 
s tegnapelőtt, 3leginkább 
pedig azért, mert az Úr 
azt mondotta neki : Térj 
vissza atyáid földére és 
nemzetségedhez és én ve-
led leszek, — 4elkülde s ki-
hivatá Ráchelt és Liát a 
mezőre, hol nyájait legel-
tette 5és mondá nekik : 
Látom atyátok arcán, 
hogy nem olyan már hoz-
zám, mint tegnap és teg-
napelőtt. Pedig atyám Is-
tene velem volt, 6és ti ma- 

gatok is tudjátok, hogy 
minden erőmmel szolgál-
tam atyátoknak. ?Atyá-
tok azonban megcsalt en-
gem és tízszer változtatta 
meg a bérem : de mégsem 
engedte meg néki az Is-
ten, hogy árthasson né-
kem. 8Amikor azt mondta: 
A tarkák legyenek a bé-
red, — minden juh tarka 
bárányt ellett, ha viszont 
azt mondta : Ami fehér, 
azt kapod bérül, — min-
den nyáj fehéret ellett. 
9Elvette ugyanis az Isten 
atyátok jószágát és ide-
adta nekem. "Mikor 
ugyanis a juhok foganá-
sának ideje elérkezett, fel-
emeltem szememet s azt 
láttam álmomban, hogy a 
hímek, melyek a nősténye-
ket hágják, tarkák, folto-
sak s különféle színűek. 

jd azt mondta nékem 
az Isten angyala álmom-
ban : Jákob 1 Én azt felel-
tem : Itt vagyok. 12,5 azt_ 
mondta : Emeld fel szeme-
det s lásd, hogy a hímek, 
melyek a nőstényeket hág-
ják, mind tarkák, foltosak 
és pettyesek. Láttam 
ugyanis mindent, amit 
Lábán veled cselekedett. 

ban nem vesztett, mert satnya állatok voltak. - 43. Lábán Jákob 
gazdagodását látván, (31, 7-8. tanusága szerint) tízszer is meg-
változtatta a szerződés feltételeit, de Jákob gazdagodását meg-
akadályozni nem tudta. 

31. 1-18. Jákob megszökik Lábántól. - 7-8. Vö. 30, 43. jegy-
zet. - 9. Jákob Isten segítségének tulajdonította meggazdago-
dását. - 10-12. Isten ugyanis látomás által biztosította Jáko-
bot, hogy célját eléri, mert látomásában Jákob tarkáknak látta 
a valójában színfehér, illetőleg színfekete hímeket. - Az Isten 
angyala itt is, mint sokszor, maga az Isten. (Vö. 16, 7. jegyz.) - 
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13E,T;n vagyok azon Be-
tel Istene, hol felken-
ted a követ s fogadást tet-
tél nékem. Most tehát kelj 
fel s menj ki erről a föld-
ről s térj vissza születésed 
földére. - 14Felelé erre 
Ráchel és Lia : Van-e még 
valami részünk atyánk há-
zának javaiban s öröksé-
gében? 15Nemde, idege-
neknek tekintett minket 
és eladott és felemésztette 
árunkat? 16E1 is vette az 
Isten atyánk örökségét s 
ideadta nékünk és fiaink-
nak: tedd meg tehát mind-
azt, amit az Isten neked 
parancsolt. 17Felkele erre 
Jákob, tevékre tevé gyer-
mekeit és feleségeit és el-
méne. 18Elvivé minden 
vagyonát is, a nyájait is, 
meg mindenét, amit Mezo-
potámiában szerzett és 
atyjához, Izsákhoz tarta, 
Kánaán földére. 

19Abban az időben Lá-
bán oda volt juhokat  

nyírni. Igy Ráchel ellopá 
atyja bálványait, "Jákob 
pedig eltitkolá apósa előtt, 
hogy szökik. 21Miután 
azonban elment, ő  maga 
és mindene, amije volt s 
átkelvén a folyóvizen, Gá-
laád hegye felé tartott, 
??harmadnapra hirül vivék 
Lábánnak, hogy megszö-
kött Jákob. 23Erre az 
maga mellé vevé testvé-
reit, hét napig hajszolá 
és Gálaád hegyén utól 
is éré. "Látá azonban ál-
mában az Istent, ki ezt 
mondá néki : Vigyázz, 
hogy valamit keményeb-
ben ne szólj Jákob ellen 
25Addigra már Jákob a 
hegyen felütötte sátrát ; 
mikor tehát amaz a test-
véreivel utólérte, ugyan-
csak Gálaád hegyén üté 
fel sátorát. 26Majd mondá 
Jákobnak : Miért tetted 
azt, hogy titokban hajtot-
tad el leányaimat, miként 
a kardszerezte rabokat ? 

13. Betelről 1. 12, 8. jegyz. és 28, 18. -- 15. Lábán valóban 
'úgy bánt leányaival, mintha idegenek lettek volna : semmit sem 
adott nékik, sőt valósággal eladta őket Jákobnak tizennégyesz-
tendei szolgálatért, s amit Jákob ezalatt szerzett, ő  emésztette meg, 
ahelyett, hogy - mint az szokás volt - leányainak engedte 
volna át. (Vö. 24, 52. jegyz.) 

19-33. Lábán utóléri Jákobot. - 19. A házi bálványok (héberül : 
teráfim) emberalakú szobrok voltak, melyeket a háziszerencse 
őreinek tartottak. (Eredetileg talán az ősök emlékére készültek, 
eleinte nem babonás célzattal.) Ráchel tehát úgylátszik mintegy 
magával akarta lopni atyja házának szerencséjét ; mivel azonban 
e bálványokat mindenféle babonás jóslatokra is használták, lehet, 
hogy Ráchel - babonás hitében - azért is lopta el öket, hogy 
atyja meg ne tudja általuk, merre szökött Jákob. - 21. Jákob 
átkelve a folyóvizen (= az Eufrátesen), a Jordán balpartján hú-
zódó hegység felé tartott ; ezt a hegységet (és vidéket) épen az itt 
-elheszélendő  esemény miatt Gálaádriak hívták. Hárántól, Lábán 
városától kb. 500 km-re feküdt, tevékkel tehát - 23. - hét nap 
alatt utólérhette Lábán Jákobnt. Lábán te,Ipérei = rokonai. - 26. 
A kardszerezte (= hadi) foglgoknak természetesen nem szoktak időt 
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27Miért akartál tudtom 
nélkül megszökni? Miért 
nem mondtad meg né-
kem, hogy elkísérhettelek 
volna örömmel és énekkel, 
dobokkal és lantokkal ? 
28Nem engedted, hogy 
megcsókoljam fiaimat s 
leányaimat! Botorul csele-
kedtél 1 Most ugyan %írná 
a kezem, hogy rosszal 
fizessek néked, de atyátok 
Istene tegnap azt mon-
dotta nékem: Vigyázz,hogy 
valamit keményebben ne 
szólj Jákob ellen 1 "Ám 
legyen, el akartál menni a 
tieidhez s vágytál atyád 
házába : de miért loptad 
el isteneimet? 31Felelé Já-
kob : Tudtod nélkül azért 
jöttem el, mert féltem, 
hogy erőszakkal elveszed 
tőlem leányaidat.32Ameny-
nyiben pedig lopással vá-
dolsz engem : akinél meg-
találod az isteneidet, az 
ölessék meg testvéreink 
előtt. Kutasd elő, amit ná-
lam a te holmidból találsz 
s vidd el. Ezt mondá, mert 
nem tudta, hogy Ráchel 
ellopta a bálványokat. 

33Beméne tehát Lábán 
Jákobnak, Liának és mind- 

két szolgálónak sátrába, 
de nem találá. Mikor aztán 
Ráchel sátorába ment,maz 
gyorsan elrejté a bálvá-
nyokat a tevenyereg aljába 
és reá üle, s mikor amaz 
felkutatta az egész sátort 
és semmit sem talált, 35azt 
mondá néki : Ne haragud-
jék, uram, hogy fel nem 
kelhetek előtted, de épen 
most jött reám az, ami az 
asszonyokra jönni szokott. 
Igy a kereső  igyekezete 
meghiusula. 36Felháboro-
dék erre Jákob és pörölve 
mondá : Mi vétkemért s 
mi bűnömért rohantál így 
utánam 37és hánytad fel 
minden holmimat? Mit 
találtál házad minden va-
gyonából? Tedd ide test-
véreim és testvéreid elé, 
hadd szolgáltassanak igaz-
ságot közöttem és közöt-
ted 1 "Ezért voltam nálad 
húsz esztendeig? Juhaid 
és kecskéid meddők nem 
voltak, nyájad kosait meg 
nem ettem, 39amit a vad 
szétszaggatott, nem mu-
tattam be néked, magam 
térítettem meg minden 
kárt, sőt ami lopás által 
veszett el, azt is rajtam 

adni a búcsúzásra. - 27. A dob kis, kézi, csörgőkkel is ellátott, 
tamburinszerű  hangszer volt ; a lantról 1. 4, 18. skk. jegyz. -
28. Lábán fiai = unokái. L. 11, 29. jegyz. 

34-55. Jákob és Lábán szövetséget kötnek egymással. - 34. A teve-
nyereg rendesen bőrből készült, kosárszerű  alkotmány volt; több-
nyire az asszonynép utazott benne. - 35. Ráchel ebben az 
állapotban, mely a zsidóknál vallásilag tisztátalannak számí-
tott (vö. Móz. III. 15, 19.), Lábánhoz nem közelíthetett ; - mit 
érnek tehát - fejezi ki a sorok között a Szentírás - az ilyen 
bálványistenek, melyekre ráűlhetett. - 39. Régi, később törvény 
(vö. Móz. II. 22, 13.) által is szentesített szokás szerint a pásztor, 
ha a vadállat által széttépett jószágot urának bemutatta, mente- 

()szövetség I. 	 7 
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követelted. "Éjjel-nappal 
emésztett a hőség meg a 
hideg s elkerülte szeme-
met az álom. 41Igy szol-
gáltam a házadban húsz 
esztendeig : tizennégyig a 
leányaidért, hatig meg a 
nyájaidért és tízszer vál-
toztattad meg a bérem 
421-1a atyámnak, Ábrahám-
nak Istene s Az, akit 
Izsák fél, nem lett volna 
velem, most talán mezte-
lenül eresztenél el: de az 
Isten megtekintette nyo-
morúságomat s kezem fá-
radalmát s tegnap meg-
feddett téged. 

43Felelé erre néki Lá-
bán : A leányok az enyé-
mek, a fiúk, a nyájaid s 
minden, amit itt látsz, az 
enyémek elvégre is mit 
tehetnék leányaim s uno-
káim ellen? 44Jer tehát, 
kössünk szövetséget , s az 
szolgáljon tanubizonysá-
gul közöttem és közötted. 
45Vőn erre Jákob egy kö-
vet, felállttá emlékjelül, 
"testvéreinek pedig mon-
dá : Hozzatok köveket.  

Azok szedének és egy 
dombot csinálának. Aztán 
evének rajta. 47Lábán el-
nevezé Tanu-dombnak,J á-
kob pedig Tanubizonyság-
halomnak, mindegyikük a 
maga .nyelvjárása szerint. 
48És mondá Lábán : Ez a 
domb legyen tanu ma k 
zöttem és közötted, —
ezért nevezék el Gálaád-
nak, azaz Tanu-dombnak, 

"lássa és ítéljen az Úr 
közöttünk, amikor majd 
elválunk egymástól, 50ha 
nyomorgatod leányaimat 
s más feleségeket veszesz 
melléjük. N incs tanuj a 
ezen beszédünknek, csak 
az Isten, ki itt van és lát. 
"Majd pedig mondá Já-
kobnak : Ime ez a domb 
meg ez az emlékkő, melyet 
ideállítottam közém és kö-
zéd, 521egyen a tanu : ez a 
domb, mondom, meg ez az 
emlékkő  szolgáljon tanu-
bizonyságul, hogy sem én 
nem megyek túl rajta, 
tefeléd tartva, sem te nem 
jössz el mellette, gonoszat 
forralva ellenem. 53Ábra- 

sült a kártérítés kötelességétől. - 43. Lábán belátja, hogy ha Já-
kobot megbünteti, saját leányainak s fiainak (azaz unokáinak) árt 
vele s - 44. 	azért szövetséget ajánl Jákobnak. - 45. Jákob 
emlékkövet (másszebát, vö. 28, 18. jegyz.) állít, s azt - 46. - test-
vérei (= Lábán rokonai) által körülrakatja kövekkel, s a szövetség 
megkötésének áldomásául (áldozati) lakomát rendez e kőhal-
mon (vagy a héber szerint : amellett). A dombot Lábán Jegár- 
Száhádútá-nak, Jákob pedig Gál-ednek 	Gálaádnak) nevezte 
el ; Mindegyik annyit jelent, mint Tanu-domb, az egyik arámul, 
Lábán nyelvjárása, a másik héberül, Jákob nyelvjárása szerint. -
48-49. A:héber szöveg -így szól : Ez a domb legyen tanu ma kö- 
zöttem és közötted ; ezért nevezték el Gálednek 	Gálaádnak, 
azaz Tanu-dombnak). - 49. - Miszyának 	orhelynek) pedig 
azért, mert (Lábán) azt mondotta : Orködjék az -Úr közöttem és 
közötted; há elválunk egymástól. (Miszpa - a latin fordítás 
Mászfának mondja - egy város volt Gálaádban a Jábbok folyótól 
északra. Vö. Bír. 10, 17.) - é3. Lábán általánosabb értelemben 
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hám Istene és Náchor Is-
tene, az ó atyjuk Istene 
ítéljen közöttünk. Erre 
megesküvék Jákob, Arra, 
kit atyja, Izsák félt "és 
áldozati barmot válta a 
hegyen és meghívá test-
véreit a lakomára. Mi-
után ettek, meghálának 
ottan. 55Mikor aztán Lá-
bán felkelt az éjtszakából, 
megcsókolá fiait s leá-
nyait és megáldá őket és 
visszatére lakóhelyére. 

32. FEJEZET. 
Jákob látomása Máhánáimban, 
Ézsautól való félelme, küzdelme 

az angyallal Fánuelben. 

1.Jákob is folytatá meg-
kezdett útját. Egyszer 
csak szembej övének véle 
az Isten angyalai. 2Mikor 
meglátta őket, rnondá : 
Az Isten tábora ez ! El-
nevezé tehát azt a helyet 
Máhánáimnak, azaz Két-
tábornak. 

3Majd követeket külde 
maga előtt Ézsauhoz, a 
bátyjához, Szeír földére, 
Edom országába 6s pa-
rancsola nékik, mondván : 
Igy szóljatok uramhoz, 
Ezsauhoz: Eztüzeni öcséd, 
Jákob : Lábánnál tartóz-
kodtam s voltam mind-
máig. 5Van marhám, sza-
maram, juhom, rabszol-
gám meg rabszolgálóm : s 
most követséget küldök 
uramhoz, hogy kegyelmet 
találjak tekintetedben.. 
6Mikor visszatértek a kö-
vetek Jákobhoz, mondák : 
Eljutottunk bátyádhoz, 
Ézsauhoz, - s íme siet 
eléd négyszáz emberrel. 
7  Igen megfélemlék erre Já 
kob és aggodalmában két 
táborra osztá a vele levő  
népet, valamint a nyája-
kat meg a juhokat, a mar-
hákat és a tevéket,8  mond-
ván : Ha Ézsau • az egyik 
tábort megtámadja s meg- 

Ábrahám Istenének és Náchor Istenének nevezi az Istent, Jákob pe-
dig Arra esküszik, akit atyja, Izsák fél (= tisztel). - 54. A lakoma 
áldozati lakoma volt. - 55. Lábán felkelvén az éjtszakából 
(= másnap, kora reggel), hazatért lakóhelyére = Háránba. 

32. 1-2. Jákob angyalokkal találkozik. - 2. A zsidóság egyik 
kedves hagyománya szerint Jákob itt, amikor Kánaán határához 
közeledik, mintegy az angyalok őrváltását látta : az őt Háránból 
idáig kísérő  angyalokat felváltják Kánaán földének (őr-) angyalai. 
Ezért az angyalok két táboráról nevezi el ezt a helyet (mely a 
Jordántól keletre eső  vidéknek kb. a közepén, a Jábbok-pataktól 
északra feküdt) Két tábornak, héberül Máchánáimnak. (Mások 
szerint az egyik tábor az angyaloké, a másik magáé Jákobé.) ---
A látomás célja Jákob bátorítása : ne féljen, Isten angyalai őrzik 
Útját, 

3-8. Jákqb követsége Ézsauhoz. - 3. Ézsau (máskép.  Edom) 
a Szeir-hegységben, a róla. elnevezett Edom mezején (a Holt-tenger- 
től délre) tanyázott. 	6-7. Jákob félreérti Ézsau jöVetelét : 
azt hiszi, hogy Ézsau ellene jő  s azért - igazi keleti gondolkodás-
sal -- két táborra osztjá népét s jósZágát ; cselekvése szépen utal 
a hely nevére : a dolog Máchánáimban, a két tábornak nevezett 
helyen történt. 

7* 
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veri, a megmaradt másik 
tábor megmenekszik. 

9Majd mondá Jákob 
Én atyámnak, Ábrahám-
nak Istene s atyámnak, 
Izsáknak Istene, Uram, ki 
azt mondottad nékem : 
Térj vissza földedre s szü-
letésed helyére s jót teszek 
véled : "csekély vagyok 
mindaz irgalmadra s hű-
ségedre, amelyet szolgád-
dal műveltél. Egy szál bo-
tommal keltem át a Jor-
dánon, s két táborral jö-
vök vissza mostan. "Ments 
meg engem bátyámnak, 
Ézsaunak kezéből, mert 
igen félek tőle, hogy ha 
eljő, meg ne találjon ölni 
anyát, fiat egyaránt. 12Te 
azt mondottad, hogy jót 
teszesz velem s oly bősé-
gessé teszed ivadékomat, 
mint a tenger fövenyét, 
melyet sokasága miatt 
megszámlálni nem lehet. 

"Miután pedig azon éjjel 
ott meghált, abból, amije 
volt, kiválaszta aj án-
dékul bátyjának, Ézsau-
nak "kétszáz kecskét, húsz 
bakot, kétszáz juhot és 
húsz kost, "harminc szop-
tatós tevét csikóstul, negy-
ven tehenet s húsz birkát, 
húsz nőstény szamarat s 
tíz vemhét. "Aztán kü- 

lön-külön elküldé szolgál 
által e nyájakat, és meg- . 
hagyá szolgálnak : Vo-
nuljatok előttem, úgy, 
hogy köz legyen az egyes 
nyájak között. "A leg- 
elöl 	pedig paran- 
csola, mondván : Ha talál-
kozol bátyámmal, Ézsau-
val s azt kérdezi tőled : 
Kié vagy? vagy : Hová 
mégy? vagy : Kié, amit 
hajtasz? - "ezt feleld : 
Jákob é ; ajándékba küldte 
ezt az uramnak, Ézsau-
nak, - maga is jön utá-
nunk. "Hasonló paran-
csolatot ada a második-
nak és a harmadiknak meg 
mindazoknak, kik a nyá-
jakat hajtották, mondván-. 
Ugyanezen szókkal szólja-
tok Ézsauhoz, ha találkoz-
tok véle, epés tegyétek hoz-
zá : Szolgád, Jákob maga 
is követi utunkat. - Azt. 
mondá -ugyanis : Megen-
gesztelem az ajándékkal, 
amely elől megyen s az-
után kerülök a színe elé, - 
talán kegyelmes lesz irán-
tam. 21Az ajándék tehát 
elméne előre, ő  maga pedig 
meghála azon éjjel a tá-
borban. 

22Miután pedig igen ko-
rán felkelt, vevé két felesé-
gét s ugyanannyi rabszol- 

9-12. Jákob imája. - 10. A vers ismét Máchánáim (= két tábor) 
nevére utal. 

13-21. Jákob ajándékokat küld Ézsau elé. - 15. A héber szöveg 
(nem húsz, hanem) tíz bikát említ. 

22-32. Jákob küzdelme az Istennel. - 22. Jákob korán (a héber 
szöveg szerint még éjtszaka) felkelt, a következők (24. v. skk.) 
tehát nem álomban történtek. - A Jábok (héberül : Jábbok) a 
Jordán egyik balparti mellékfolyócskája ; a Genezáreti-tótól délre, 
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gálóját meg tizenegy fiát 
és átkele a Jábok gázlóján 
23és átvivé mindenét, amije 
volt. 24Mikor aztán egye-
dül maradt, íme egy férfiú 
tusakodott vele egész vir-
radatig. 25Ez, mikor látta, 
hogy nem bír erőt venni 
rajta, megérinté csípőjé-
nek ínát s az tüstént elszá-
rada. 26Majd mondá neki : 
Eressz el, mert feljő  im-
már a hajnal. Ő  felelé : 
Nem eresztelek el, míg meg 
nem áldasz. 27  Erre az 
mondá : Mi a neved? 
felelé : Jákob. 28Erre az 
mondá : Ne Jákobnak hív-
janak ezentúl, hanem Iz-
raelnek : mert ha erős vol-
tál az Istennel szemben, 
mennyivel inkább fogsz 
győzedelmeskedni az em-
bereken. 29Erre Jákob 
kérdé tőle : Mondd meg 
nekem, mi a te neved? Az 
felelé : Mit kérdezed neve-
met? Azzal megáldá őt  

azon a helyen. "Erre Já-
kob elnevezé azt a helyet 
Fánuelnek, mondván : 

Színről-színre láttam itt az 
Istent, mégis megmene-
kedett a lelkem.31Épen ak-
kor kelt fel felette a nap, 
amikor túlment Fánuelen. 
A lábára azonban sántí-
tott. - 32Emiatt nem eszik 
meg Izrael fiai azt az ínat, 
amelyik Jákob csípőjében 
elszáradt, mind a jelen 
napig : mivelhogy 8 meg-
érintette csípőjének inát 
és az megmerevedett. 

33. FEJEZET. 
Jákob és Ézsau kibékülése. 
Ézsau visszatér Szeírbe, Jákob 
megtelepszik Szichem határá- 

ban. 

1Amint aztán Jákob fel-
emelte szemét, látá, hogy 
jön Ézsau és vele négyszáz 
ember. Erre különválasztá 
Liának, Ráchelnek és a 
két rabszolgálónak gyer- 

kb. 60 km-re, szakad a Jordánba. — 24. A héber szövegben a ha-
sonló hangzású szavak halmozása az elbeszélésnek mesteri szép-
séget ad : Jákobbal a Jáboknál tusakodik (= birkózik, héberül : 
jeabek) valaki. — Ki volt ez a férfiú, sokat vitatott kérdés ; egye-
sek Ézsau (őr)angyalának, mások — helyesebben — az Istennek 
(vagy az Isten fiának) tartják. — 25. Az esemény célja Jákob 
bátorítása : íme az Isten sem tud erőt venni rajta, mennyivel ke-
vésbbé tehát Ézsau vagy valamely más ellensége ; hogy azonban 
ezt ne a saját erejének, hanem Isten segítségének és kegyelmének 
tulajdonítsa, csípő jének ina (a nervus ischiadicus) elszárad (= meg-
bénul, a héber szöveg szerint : csípőjének forgócsontja kificamo-
dik) és Jákob megsántul. — 28. E győzelem tehát elsősorban azt 
fejezi ki, hogy Jákobnak nincs mit félnie Ézsautól, kitől annyira 
retteg, általában azonban egyszersmind biztosítéka annak is, 
hogy Jákobot s utódait ellenségeikkel szemben megsegíti az 
Isten. — Ettől fogva Jákob neve Izra-El = Istennel viaskodó 
lesz, — 30. — a hely pedig aFánuel (Peniel = Isten színe) elneve-
zést nyeri, mert ott látta Jákob az Istent színről-színre, s mégis 
megmenekedett a lelke, mégsem kellett meghalnia. (Vö. 16, 13. 
jegyi.) — 32. A zsidó ételtörvények mindmáig tiltják az állatok ezen 
ínának megevését ; a Szentírás e tilalmat egyebütt nem említi. 

33. 1-16. Jákob és Ézsau kiengesztelődése. — 1-2. Jákob a 
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mekeit ; 2majd felállítá 
a két rabszolgálót s gyer-
mekeit elül, Liát pedig 
s gyermekeit a második 
helyen, Ráchelt meg és 
Józsefet leghátul, 3maga 
pedig az élükre méne s 
hétszer földig hajtá magát, 
míg bátyja közelébe ért. 
'Erre Ézsau az öccse elé 
futa és megölelé s a nya-
kába borula s megcsókolá 
és síra. 5Mikor aztán fel-
emelte szemét, meglátá az 
asszonyokat és gyerme-
keiket s mondá : Mit akar-
nak ezek? Hozzád tartoz-
nak? Q felelé : Ezek azok 
a gyermekek, kiket Isten 
nekem, szolgádnak aján-
dékozott. °Erre közelebb 
kerülének a rabszolgálók 
és fiaik és meghajták ma-
gukat ; 7odaméne Lia is a 
gyermekeivel, s miután 
szintén meghajtották ma-
gukat, végül odalépe Jó-
zsef és Ráchel és meghajtá 
magát. 8Mondá ekkor 
Ézsau : Mire való az a tá-
bor, amellyel találkoztam? 

felelé : Hogy kegyelmet 
találjak uram előtt. gÁm 
az mondá : Van nekem,  

öcsém, bőviben ; ami a 
tied, legyen a magadé. 
1°De Jákob mondá : Ne le-
gyen úgy, kérlek : ha ke-
gyelmet találtam szemed-
ben, fogadd el ezt az aján-
dékocskát a kezemből, 
mert úgy néztem arcodra, 
mintha az Isten színét néz-
tem volna. Légy hozzám 
kegyelmes lis fogadd el az 
áldást, melyet neked hoz-
tam s amelyet az Isten, 
a mindenek .psztogatója 
adott nékem. Öccse unszo-
lására nagynehezen elfo-
gadó, majd 12mondá : 
Tartsunk együtt, társad 
leszek utadon. 13Mondá 
erre Jákob : Tudod, uram, 
hogy gyenge gyermekek, 
szoptatós juhok és tehenek 
vannak velem; ha a járás-
ban jobban megerőltetem 
őket, egy nap elhull min-
den nyáj am. "Menjen csak 
előre, uram, a szolgája 
előtt, én meg majd lassacs-
kán követem nyomdokait, 
amint látom, hogy gyer-
mekeim bírják, míg el nem 
jutok uramhoz Szeírbe. 
isFelelé Ézsau : Kérlek, 
hadd maradjanak legalább 

családját szeretete mértékéhez képest rendezi el : leghátulra, a leg-
biztosabb helyre kedvelt felesége (Ráchel) és fia (József) kerül. 
3. A keleti ember ma is többször a földre borul azok előtt, kiket 
különös tisztelettel akar köszönteni ; - ezt tette Jákob is, míg 
(a héber szöveg szerint) bátyja közelébe ért. - 10. A vers vége 
valószínűleg így értendő  : olyan félelemmel néztem arcodra, 
mintha az Isten színét néztem volna, de te kegyelmes voltál hoz-
zám. E szavak kétségkívül a fánueli eseményre (vö. 32, 30.) utal-
nak : ott Jákob látta az Isten színét, de - a néphit ellenére (vö. 
16, 13. jegyz.) - nem történt baja. - 11. Ajándékot Keleten 
unszolás nélkül nem illett elfogadni. - 14. Jákob ugyan meg-
ígéri, hogy elmegy Ézsau után Szeírbe (1. 32, 3. jegyz.), de nem 
túlságosan bízván Ézsauban, később megváltoztatja tervét.. 
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a velem levő  népből nehá-
num utitársaid. Nem szük-
séges — mondá, — csak 
az az egy kell nekem, hogy 
kegyelmet találjak tekin-
tetedben, uram. "Vissza-
tére tehát Ézsau még az-
nap azon az úton, amelyi-
ken jött, Szeírbe. 

"Jákob azonban Szo-
kótba méne ; ott házat 
építe és sátrakat állíta, 
miért is elnevezé azt a 
helyet Szokótnak, azaz 
Sátraknak. — "Azután 
átméne a szichemiek vá-
rosába, Sálembe, mely 
Kánaán földén vagyon — 
mikor Szír-Mezopotámiá-
ból visszatért — s letele-
pedék a város mellett 
19s megvevé azt a da-
rab földet, melyen sátrait 

felütötte, Hémornak, 
Sztchem atyjának fiaitól 
száz bárányon, 20s ott ol- 

tárt állíta és segítségül 
hívá rajta Izrael erős Iste-
nét. 

34. FEJEZET. 
Szichem bűne s bűnhődése. 

lEgyszer aztán kiméne 
Dína, Lia leánya, hogy 
megnézze annak a földnek 
az asszonyait. 2Mikor Szi-
chem, a heveus Hémor fia, 
annak a földnek a feje-
delme meglátta, megsze-
reté, elrablá s hála vele 
s erőszakot követe el a szű-
zön. 3Mivel pedig hozzá 
forradt a lelke, édesgető  be-
szédekkel nyugtatgatta a 
szomorkodó leányt, 4maj d 
elméne atyjához, Hé-
morhoz és mondá : Vedd 
nékem feleségül ezt a 
leányt. — 5Mikor Jákob 
ezt meghallotta, minthogy 
fiai távol voltak s a nyáj 
legeltetésében foglalatos- 

17-20. Jákob visszatér Kánaánba. - 17. Ez a Szokót (Szukkót) 
még a Jordán balpartján (a későbbi Gád területén) feküdt ; nevét 
(= Sátrak, Sátorváros) onnan nyerte, hogy ott Jákob sálrakat 
(talán inkább bódékat, hajlékokat) épített a barmok számára. -
18. Jákob első  állomása a Jordán jobbpartján, a - tulajdonképeni 
Kánaánban, a latin fordítás szerint Sálem, a szichemiek (=. Szichem 
város lakóinak) városa; bár ez az értelmezés nem lehetetlen, 
mindazonáltal, mivel sehol sem olvassuk, hogy a szichemieknek 
Sálem nevű  városuk lett volna, s a következőkben egyszerűen 
Szichemről van szó, a héber szöveg alapján a verset valószínűleg 
így kell értenünk : és szerencsésen, mínden baj nélkül (héberül : 
sálem) eléré Szichem városát-, mely (már) Kánaán földén vagyon 
stb. Szichem a Jordántól nyugatra eső  vidéknek kb. a közepén 
feküdt. - 19. Ez a föld a híres «Jákob mezeje», melyen Jákob kútja 
is volt. Ezt hagyta később Jákob Józsefnek, kit ott is temettek el. 
L. 48, 22. Józs. 24, 32. A héber szöveg szerint Jákob a földet nem 
száz bárányon, hanem száz keszítán vette meg ; a keszíta valamely 
(előttünk) ismeretlen pénz-. illetőleg súlyegység volt. - 20. Az 
egyes oltárokon Istent más es más néven volt szokás tisztelni ; 
ezt az oltárt (a héber szöveg szerint) Istennek, mint Izrael (= Já-
kob) Istenének szentelte Jákob. 

34. 1-5. Szichem, Dina megggalázása utáia, feleségül akarja venni 
Dinát. - 7. Kiméne = átrándult Szichembe. - 3. Hozzá forra 
a lelke = teljes lélekkel csüngött a leányon, megszerette a 
leányt. 
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kodtak, hallgata, míg azok 
meg nem jöttek. 

6Kiméne tehát Hémor, 
Szichem atyja, hogy be-
széljen Jákobbal. ?Közben 
ennek fiai íme megj övé-
nek a mezőről, s mikor 
meghallották, ami történt, 
nagyon megharaguvának, 
hogy Szichem ocsmány 
dolgot követett el Izraelen 
s meggyalázva Jákob leá-
nyát, tilalmas dolgot cse-
lekedett. 8Hémor igy szála 
hozzájuk : Fiamnak, Szi-
chemnek a lelke leányotok-
hoz fűződött : adjátok fe-
leségül néki 9s kössünk 
egymás között házasságo-
kat : adjátok leányaito-
kat mihozzánk s vegyétek 
el leányainkat 10s lakja.-
tok velünk ; e föld hatal-
matokban vagyon : mű-
veljétek, kereskedjetek és 
telepedjetek meg rajta. 
"Maga Szichem is szóla a 
leány atyjához s testvé-
reihez : Hadd találjak ke-
gyelmet előttetek s bár-
mit határoztok, megadom: 
12szabjátok magasra a 
jegyadományt s követel-
jetek nászajándékot s én 
örömest megadom, amit 
kivántok, csak adjátok né-
kem azt a leányt feleségül. 
13Felelék Jákob fiai Szi-
chemnek és atyjának - 
csellel, mert dühösek vol- 

tak nővérük meggyalá-
zása miatt : 14Nem tehet-
jük meg, amit kértek, 
mert nem adhatjuk nő-
vérünket körülmetéletlen 
embernek : tilalmas és 
kárhozatos dolog az mi-
nálunk. "Csak abban az 
esetben szövetkezhetünk, 
ha hasonlók akartok lenni 
hozzánk s körülmetélkedik 
közöttetek mindenki, ki 
férfi-nemen vagyon; 16ak-
kor hozzátok adjuk leá-
nyainkat, mi viszont el-
vesszük a tieiteket s vele-
tek lakozunk és egy néppé 
leszünk. 17Ha azonban kö-
rülmetélkedni nem akar-
tok, vesszük a leányunkat 
és megyünk. 

18Tetszék ajánlatuk Hé-
mornak és fiának, Szichem-
nek 19és nem vonakodék 
az ifjú attól, hogy azon-
nal teljesítse, amit kíván-
tak, mert nagyon szerette 
a leányt ; már pedig Ó 
igen tekintélyes ember 
volt atyja egész házában. 
"Bemenének tehát a vá-
ros kapujába és szólának 
a néphez : 21Ezek az em-
berek békességesek s ve-
lünk akarnak lakni : hadd 
kereskedj e nek e földön 
s hadd míveljék azt, tágas 
az és széles, úgyis kevés 
a mívese ; vegyük leá-
nyaikat feleségül s adjuk 

6-17. Jákob fiainak álnok feltétele. - 11-12. A jegyadomány 
az a kárpótlás, mely a leány neveltetéséért a leány szüleinek járt. 
Vö. 24, 53. jegyz. - 14-15. Jákob fiainak feltétele inkább álnok-
ság, mint komoly kívánság. 

18-24. Szichem ráveszi népét a feltétel elfogadására. - 20. A vá-
ros kapujáról 1. 19, 1. jegyz. 
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nékik a mieinket. 22Egy 
dolgon múlik csupán ez 
a nagy szerencse. Ha kö-
rülmetéltetjük közülünk 
azokat, kik férfi-nemen 
vannak, követvén e nép 
szertartását, 23akkor jószá-
guk is, barmuk is és min-
denük, amijük vagyon, a 
mienk leszen. Csak ebbe 
egyezzünk bele s akkor 
együtt fogunk lakni s egy 
néppé leszünk. "Bele is 
egyezének mindannyian s 
körülmetél Ceté magát min-
denki, ki férfi-nemen volt. 

25  A harmadik napon 
azonban, amikor a legsú-
lyosabb a sebek fájdalma, 
íme Jákob két fia, Simeon 
és Lévi, Dína fivérei kardot 
ragadának s biztonságo-
san bemenének a városba 
és megölének mindenkit, 
ki férfi-nemen volt. 26Meg-
ölék Hémort és Szichemet 
is és elvivék nővérüket, 
Dínát Szichem házából. 
27Mikor aztán ők kijöttek, 
berohanának a megöltekre 
Jákob többi fiai és kifosz-
ták a várost, hogy bosszút 
álljanak a megbecstelení-
tésért ; 28juhaikat s mar- 

háikat, szamaraikat s min-
denüket, mi a házakban 
és a mezőkön volt, elhaj-
ták, "gyermekeiket és fe-
leségeiket is fogságba vi-
vék. "Miután ezt vak-
merően megcselekedték, 
mondá Jákob Simeonnak 
és Lévinek : Megszomorí-
tottatok, mert gyűlöle-
tessé tettetek engem e 
föld lakói, a kánáneusok 
és a ferezeusok előtt ; mi 
kevesen vagyunk : majd 
egybegyűlnek és megver-
nek s eltörölnek engem s 
házam népét.31Ők azonban 
felelék : Hát kellett nekik 
visszaélniök a nővérünk-
kel, mint valami parázna 
személlyel? 1 

35. FEJEZET. 
Jákob Betelben teljesíti fogadá-
sát. - Betlehem felé mentében 
meghal Ráchel. - A Nyáj-tor-
nyán túl való tartózkodtában 
Rúben vértörést követ el. - 
Hebronba érve, meghal Izsák, 

Jákob atyja. 

1Közben szóla az Isten 
Jákobhoz : Kelj fel s 
menj fel Betelbe s lakoz-
zál ottan és építs oltárt 
az Istennek, ki megjelent 

25-31. Jákob fiainak bosszúja. - 25. Simeon és Léui Dlnának 
édes (vele egy anyától származó) fivérei voltak. - 30. Jákob 
szavai a héber szövegben így szólnak : Szerencsétlenségbe döntö-
tök, mert büdössé (= kiállhatatlanná, gyűlöletessé) tettetek stb. 
A kánáneusokról s a ferezeusokról 1. 15, 19. skk. jegyz. - Jákob 
ehelyütt elsősorban a tett várható következményeit mérlegeli : 
valóban csak Isten különös segítsége mentette meg őt s házanépét 
a vérbosszútól. (L. 35, 1, 5.) A két testvér kegyetlen embertelen-
ségét s a körülmetélés szent szertartásával visszaélő  istentelen-
ségét az öreg Jákob még élete végén, az atyai áldásban is megrótta 
s megbüntette. (Vö. 49, 5-7.) 

35. 1-7. Jákob Betelbe költözik. - 1. Közben - vagyis mielőtt 
még Simeon és Lévi tettéből baj származott volna - Isten felszó- 
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néked, amikor a bátyád, 
Ézsau elíil menekültél. 
2Erre Jákob összehívá 
egész házanépét és mondá: 
Hányjátok el a nálatok 
levő  idegen isteneket, tisz-
titsátok meg magatokat 
s váltsatok ruhát. 9Kelje-
tek fel s menjünk fel Be-
telbe, hogy ott oltárt épít-
sünk az Istennek, ki meg-
hallgatott engem szoron-
gatásom napján s kísérőm 
volt utamon. 40daadák 
tehát neki az összes idegen 
isteneket, melyeket tarto-
gattak, meg a függőket, 
melyek fülükben voltak, 

meg elásó azokat ama 
terebintusfa alatt, mely 
Szichem városa mögött va-
gyon. 3Mikor aztán elindul-
tak, Isten rettentése szállá 
meg a körülöttük fekvő  
városokat, úgyhogy azok 
nem merték űzőbe venni 
az eltávozókat. 6Eljuta 
tehát Jákob Lúzába, - 
mely Kánaán földén va-
gyon, - más néven Be- 

telbe, •az egész vele levő  
néppel együtt 7s ott oltárt 
épfte s elnevezé azt a 
helyet az Isten-házának, 
minthogy ott jelent meg 
néki az Isten, amikor a 
bátyja elől menekült. 

9Ugyanebben az időben 
meghala Debóra, Rebekka 
dajkája, mire eltemeték 
Betel tövében, a tölgyfa 
alatt és azt a helyet el-
nevezék Siratás-tölgyének. 

9Maj d ismét megjelenék 
az Isten Jákobnak, miután 
az Szir-Mezopotámiából 
visszatért és megáldá, 
"mondván : Ne Jákob-
nak hívjanak ezentúl, ha-
nem Izrael legyen a neved. 
Elnevezé tehát Izraelnek, 
"majd mondá neki : Én 
vagyok a Mindenható Is-
ten : szaporodjál s soka-
sodjál. Nemzet, sőt nem-
zetek sokasága leszen be-
lőled, királyok erednek 
ágyékodból 12s azt a föl-
det, melyet Ábrahámnak 
és Izsáknak adtam, neked 

litja Jákobot, teljesítse beteli fogadalmát. (V6. 28, 22.) - 2. Az ál-
dozat bemutatásának feltétele a bűnbánat : ezért hányatja el Jákob 
az idegen isteneket (ezek vagy a talizmánszerű  bálványok, vagy az 
igaz Istennek s angyalainak idegen népek alkotta s idegen népek 
módjára tisztelt képmásai voltak), ezért rendeli el a tisztálkodást, 
vagyis a lélek tisztulását jelképező  mosakodást és a ruhaváltást. -
4. A fülbevaló függők ugyancsak a bálványisteneknek (vagy az 
igaz Istennek) babonás jeleivel ékített fülbevalók voltak, melye-
ket vagy (babonás) istentiszteleti cselekményeknél, vagy taliz-
mánként állandóan) viseltek. A terebintus-fáról 1. 12, • 6. jegyz. 
Ehelyütt inkább tölgyről van szó. - 5. A környék városai 
Szichem feldúlása miatt haragudtak Jákobra és fiaira. - 6. Belei-
ről vagyis Lúzáról 1. 28, 19. jegyz. 

8. Debóra halála. Tölgy helyett ehelyütt inkább a terebintus-
fáról van szó. L. 12, 6. jegyz. 

9-16. Isten megismétli igéreteit Jákobnak. - 9. Amint meg-
jelent az Isten Jákobnak, amikor az Szfr-Mezopotámiába (vő. 28, 
2. jegyz.) menet elhagyta Betelt (1.28, 11. skk.), úgy megjelenik 
neki most is, amikor visszajövet Betelbe ér. - 11. Isten Minden- 
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s utódaidnak fogom adni. 
13Azzal eltávozék tőle. 
"Erre 8 emlékkövet állíta 
arra a helyre, ahol az Isten 
hozzá szólott s italáldo-
zatot mutata be rajta 
s olajat önte reá "és elne-
vezé azt a helyet Betelnek. 

"Aztán elindula onnan 
és tavasz táján arra a 
földre érkezék, mely Ef-
ráta felé viszen. Itt va-
judni kezde Ráchel és 
17a szülés nehézsége miatt 
halálveszedelembe juta. 
Mondá ekkor néki a bába : 
Ne félj, ez is fiú leszen. 
18Mikor aztán lelkét gyöt-
relmében már-már kiadta 
s halála közelgett, elne-
vezé fiát Ben-óninak, azaz 
Gyötrelmem fiának ; az 
atya azonban Ben-jámin-
nak, azaz : Szerencse fiá-
nak nevezé el."Aztán meg-
hala Ráchel s eltemeték 
-azon az úton, mely Efrá- 

tába, azaz Betlehembe vi-
szen, "és Jákob emlék-
követ állíta a sírjára : ez 
Ráchel sírj ának emlék-
köve mind a jelen napig. 

21Aztán elindula onnan 
és a Nyáj-tornyon túl üté 
fel sátrát. 22Mikor pedig 
azon a földön lakozott, el-
méne Rúben és hála Bálá-
val, atyja mellékfeleségé-
vel, ami azonban nem ma-
radt előtte titokban. — 
Jákob fiai ugyanis tizen-
ketten voltak : 23Lia fiai : 
az elsőszülött, Rúben, to-
vábbá Simeon, Lévi, Júda, 
Isszakár meg Zábulon ; — 
24Ráchel fiai : József és 
Benjámin ; — 25Bálának, 
Ráchel rabszolgálój ának 
fiai : Dán és Neftáli ; — 
26Zelfának, Lia rabszol- 

A
álójának fiai : Gád és 
ser ; ezek Jákob fiai, 

kik Szír-Mezopotámiában 
születtek néki. 

hatónak (El-Sáddáj) nevezi magát, hogy bizodalmat öntsőn Já-
kobba. - 14. Az emlékkőről, a másszebáról 1. 28, 16-22. jegyz. 

16-20. Benjámin születése, Ráchel halála. - 16. A héber szöveg 
Igy szól : És felkerekedének Betelből, s mikor egy kibraföldnyre 
voltak attól, hogy Efrátába érkezzenek, vajudni kezde Ráchel 
stb. - A kibra valamely távolságot (egyesek szerint egy mér-
földet, mások szerint egy dülőnyi utat) jelent ; a Szentírásban 
háromszor fordul elő  (itt, továbbá 48, 7. és Kir. IV. 5, 19.) s a 

-latin fordítás mindhárom helyen tavaszi időnek fordítja. - Efráta 
(héberül Efrát) a 19. v. tanusága szerint Betlehem másik neve. -
18. Jákob a fiú elnevezésével vigasztalni akarja annyira szeretett 
feleségét : ne félj, ez a fiú még szerencsét hoz nekünk. - 20. Em-
lékkő  = másszeba (L 28, 16-22. jegyz.). - Ráchel síremlékét e 
könyv szerzőjének idejében mindenki ismerte ; ina is mutogatják. 

21-26. Jákob a Nyáj-torony vidékén. - 21. A Nyáj-torony 
(héberül : Migdál-Eder) Betlehemtől délre, mintegy 1 	km-re 
feküdt. - 22. Rúben e tettéért elsőszülöttségi jogainak elvesztésé-
vel lakolt. Vö. 49, 4. - Rúben említése alkalmat ad a szent szer-
zőnek arra, hogy közölje Jákob fiainak névsorát. - 26. Miként 
az előzőkből (16-18.) következik, Benjámin nem született Szír-
Mezopotámiában, s így a befejező  összefoglalást csak a többi titka 
szabad vonatkoztatnunk. 
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"Aztán eljuta atyjához, 

Izsákhoz Mámbréba, Árbe 
városába, azaz Hebronba, 
hol Ábrahám és Izsák ván-
dorkodott. 28Ekkor letelé-
nek Izsák napjai, melyek 
száznyolcvan esztendőt 
alkottak, 28  és kora fel-
emészté őt és meghala és 
népéhez tőre, öregen és 
napokkal telten és fiai, 
Ézsau és Jákob eltemeték. 

36. FEJEZET. 
Ézsau (Edom) nemzetsége. - 
Szeírnek, a horreusok ősatyjá-
nak nemzetsége. - A horreuso-
kat legyőző  edomiták királyai 

s vezérei. 

lÉzsaunak, azaz Edom-
nak nemzetsége pedig a 
következő. 2Ézsau fele-
ségül vevő  : Kánaán leá-
nyai közül Ádát, a heteus 
Elon leányát meg Oolibá-
mát, Ánának, a heteus 
Szebeon leányának leá-
nyát ; 3továbbá Bászemá-
tot, Izmael leányát, Nábá-
jót nővérét. 4Áda Elifázt 
szülé, Bászemát Ráhuelt  

szülé, 50olibáma Jehust, 
Ihelont és Kórét szülé. 
Ezek Ézsau azon fiai, kik 
Kánaán földén születtek 
néki. 

8Vevé aztán Ézsau a 
feleségeit s a fiait meg a 
leányait s háza egész né-
pét, valamint jószágát és 
barmait s mindent, mit 
Kánaánban szerzett, és 
más földre méne és elvála 
öccsétől, Jákobtól. 7Igen 
gazdagok voltak ugyanis 
s így nem lakhattak együtt: 
nem bírta meg őket ván-
dorkodásuk földe a nyá-
jak sokasága miatt. 8Majd 
letelepedék Ézsau, azaz 
Edom, Szeir hegyén. 

9Ézsaunak, az edomiták 
atyjának nemzetsége, Szeír 
hegyén a következő  "s fiai-
nak neve a következő  : Eli-
fáz, Ádának, Ézsau felesé-
gének a fia és Ráhuel, Bá-
szemátnak, Ézsau felesé-
gének a fia. nElifáz fiai 
voltak : Temán, Omár, 
Szefó, Gátám és Kenez. 
12Támna pedig, ki Elifáz- 

27-29. Izsák halála. - 27. Mámbre (Mámre), Árbe városa 
(Kirját-Árba) és Ilebron (lényegében) ugyanannak a helynek 
három neve. (Vö. 13, 18. jegyz.) - 29. A népéhez lére kifeje-
zés itt is a túlvilági életbe vetett hitre mutat. (Vö. 25, 7-11. 
jegyz.) 

IX. Ézsau nemzetségének története. (36, 1-43.) 
36. 1-5. Ézsau kánaáni fiai. - 1. Mivel Ézsauval a Szentírás 

többé foglalkozni nem fog, szokásához híven itt összefoglalja 
Ézsau nemzetségét, hogy aztán figyelmünket egészen az éret 
ágának, Jákob s fiainak történetére irányíthassa. - 2. Ézsau 
feleségeinek itt más neve van, mint 26, 34-ben és 28, 9-ben, kétség-
telen azonban, hogy ugyanazokról van szó ; akkoriban egy-egy 
embernek több neve is volt. (Ézsau-Édom ; Jákob-Izrael stb.) 

6-8. Ézsau kivándorlása Szefrbe. - 8. Szefrről 1. 32, 3. jegy. 
9-14. Ézsau szefri fiai s unokái. - 9. Ézsautól, máskép Édom-

tól származtak az edomfták, a zsidók testvérnépe. 
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nak, Ézsau fiának mellék-
felesége volt, Ámáleket 
szülé néki. Ezek Ádának, 
Ézsau feleségének fiai. — 
13Ráhuel fiai pedig : Ná-
hát, Zára, Sámma és Meza; 
ezek Bászemátnak, Ézsau 
feleségének fiai. — "Ooli-
báma, Ézsau azon felesége, 
aki Szebeon leányának, 
Ánának volt a leánya, a 
következő  fiúkat szülé 
néki : Jehust, Ihelont és 
Kórét. 

15Ézsau fiainak fejedel-
mei a következők : Elifáz-
nak, Ézsau elsőszülötté-
nek fiai : Temán fejede-
lem, Omár fejedelem, 
Szefó fejedelem, Kenez fe-
jedelem, "Kóre fejedelem, 
Gátám fejedelem, Ámálek 
fejedelem : ezek Elifáz 
fiai, Edom földén s ezek 
Áda fiai. — "Ráhuelnek, 
Ézsau fiának fiai pedig 
a következők : Náhát fe-
jedelem, Zára fejedelem, 
Sámma fejedelem, Meza 
fejedelem. Ezek a Ráhuel-
től való fejedelmek Edom 
földén s ezek Bászemát-
nak, Ézsau feleségének 
fiai. — "Oolibámának, 
Ézsau feleségének fiai pe-
dig a következők : Jehus 
fejedelem, Ihelon fejede-
lem, Kóre fejedelem; ezek 
az Oolibámától, Ána leá-
nyától, Ézsau feleségétől  

való fejedelmek. — 19Ezek 
Ézsaunak, azaz Edomnak 
fiai s ezek fej edelmeik. 

horreus Szeír fiai, 
annak a földnek a lakosai 
a következők: Lótán, Só-
bál, Szebeon, Ána, 21D1son, 
Eszer és Disán : ezek a 
horreusok fejedelmei, Szeír 
fiai, Edom földén. 2_ 21_4,5_ 
tán fiai pedig voltak : 
Hóri és Hemán. Lótán nő-
vére pedig Támna volt. — 
23Sóbál fiai meg a követ-
kezők : Álván, Mánáhat, 
Ebál, Szefó és Onám. — 
24Szebeon fiai pedig a kö-
vetkezők : Ája és Ána. 
Ez az az Ána, aki meleg 
forrásokat talált a pusztá-
ban, amikor atyjának, Sze-
beonnak szamarait legel-
tette ; 25fia Díson volt, 
leánya meg Oolibáma. 
28DIson fiai pedig a követ-
kezők : Hámdán, Esebán, 
Jetrám és Kárán.-27Eszer 
fiai pedig a következők : 
Bálaán, Záván és Ákán. — 
28Dísán fiai pedig Húsz és 
Árám voltak. 

29A horreusok fejedel-
mei a következők : Lótán 
fejedelem, Sóbál fejede-
lem, Szebeon fejedelem, 
Ána fejedelem, 3°Díson fe-
jedelem, Eszer fejedelem, 
Dísán fejedelem ; ezek a 
horreusok fejedelmei, kik 
Szeír földén uralkodtak. 

15-19. Ézsau nemzetségének fejedelmei. 
20-28. A Szelr-hegység horreus lakói. — 20. A horreusok a Szeir- 

hegyvidék őslakói voltak ; nevük sokak szerint annyit jelent, 
mint barlanglakó. 

29-40. A Szeir-hegység horreus fejedelmei. 
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81A királyok pedig, kik 

Edom földén uralkodtak, 
mielőtt Izrael fiainak ki-
rályuk lett volna, a kö-
vetkezők voltak : 32Bela, 
Beor fia ; városának neve: 
Denaba. 33Mikor Bela meg-
halt, Jobáb, a boszrai Zára 
fia lőn a király helyette. 
"Mikor pedig Jobáb meg-
halt, a temánusok földé-
ről való Husám lőn a ki-
rály helyette. 35Mikor az 
is meghalt, Ádád, Bádád 
fia lőn a király helyette, 
az, aki megverte Mádiánt 
Moáb földén ; városának 
neve : Ávit. 36Mikor pe-
dig Ádád meghalt, a 
mászrekai Szemla lőn a 
király helyette. 37Mikor 
az is meghalt, a folyóvíz  

melletti Rohobótból való 
Saul lőn a király helyette. 
"Mikor pedig az is meg-
halt, Bálánán, Ákobor 
fia követé az uralkodás-
ban. "Mikor az is meg-
halt, Ádár lőn a király 
helyette ; városának neve 
Fáu, a feleségét pedig 
Meetábelnek hívták s 
Mátrednek, Mezááb leá-
nyának volt a leánya. 

46Ézsau fej edelmeinek 
neve pedig családjuk, he-
lyük s nevük szerint a kö-
vetkező  : Támna fejede-
lem, Álva fejedelem, Jetet 
fejedelem, 41Oolibáma fe-
jedelem, Ela fejedelem, 
Fínon fejedelem, 42Kenez 
fejedelem, Temán fejede-
lem, Mábszár fejedelem, 

31-39. Az edomiták királyai. - 31. E vers értelme bizonyta-
lan s háromféleképen magyarázható. Érthető  Úgyis, hogy csak 
azt akarja mondani, hogy az edomitáknak már királyaik voltak 
akkor is, amikor Izrael fiainak királyuk még nem volt. Ez a leg-
valószínűtlenebb magyarázat. Érthető  továbbá Úgy is, hogy e, 
jegyzék azokat az edomita királyokat sorolja fel, akik Izrael. 
fiainak első  királya, tehát Saul előtt uralkodtak. Ez esetben e 
jegyzék Saul idejéig (Kr. e. 1051 tájáig) _terjed. Érthető  végül 
Úgy is, hogy itt azokról a királyokról van szó, akik azelőtt ural-
kodtak, hogy Izrael fiainak királya király nem lett az edomiták 
felett ; mivel Kir. II. 8, 13. szerint Dávid vetette uralma alá az 
edoinitákat, ez esetben e jegyzék Dávid király idejéig (Kr. e. 
1004 tájáig) terjed. Az utóbbi két értelmezés helyessége esetén 
fel kell tételeznünk, hogy e jegyzéket (nem Mózes, hanem) vala-
mely (későbbi) szent író fűzte he erre a helyre. - 32-39. Az ural-
kodócsaládok és székhelyek állandó váltakozásából látni való; 
hogy a trón nem apáról-fiúra szállott, hanem vagy választás, 
vagy erőszak Útján nyerte urát. Mádiánon a mádiániták népét 
kell értenünk. Moáb földe a Holt-tengertől keletre feküdt. Az ösz-
szes többi földrajzi helyek - mint a dolog természetéből is követ-
kezik - Edom területén, tehát a Holt-tengertől délre eső  vidéken. 
feküdtek ; épen azért a folyóvíz melletti Rohobót is errefelé kere-
sendő, bár a folyóvíz szó refidesen az Eufrátes folyót jelenti, amely. 
mellett feküdt is egy ilyen nevű  helység. 

40-43. Az edomiták fejedelmei. E jegyzék valószínűleg azokat 
fejedelmeket foglalja magában, kik Édom földén azután ország-

Iottak,- hogy Dávid az edomiták királyságának véget vetett ; 
alighanem valamelyik későbbi -szentíró (nem Mózes) egészítette:  
L vele az edomiták történetét. 
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43Mágdiel fejedelem, Hí-
rám fejedelem; ezek Edom-
nak, azaz Ézsaunak, az 
edomiták atyjának feje-
delmei, ahogy birodalmuk 
földén lakoztak. 

37. FEJEZET. 
Józsefet testvérei irigységből el- 

adják. 

1Jákob azonban Kánaán 
földén telepedék meg, hol 
atyj a vándorkodott.2Nem-
zetségtörténete a követ-
kező. 

József tizenhateszten-
dős korában, még mint 
ifjú, a nyájat legeltette 
testvéreivel ; Bálának és 
Zelfának, atyja feleségei-
nek fiai mellett volt, és va-
lami igen nagy vétek miatt 
bevádolá testvéreit atyjá-
nál. 3Hozzá Izrael min-
den fiánál jobban szerette 
Józsefet, minthogy vén-
ségében nemzette s tarka  

köntöst csináltatott néki. 
4Mikor testvérei látták, 
hogy atyjuk őt minden 
fiánál jobban szereti, meg-
gyűlölék s egy jó szót sem 
bírtak szólani hozzá. 5Tör-
ténék az is, hogy álmot 
látott s azt elbeszélte test-
véreinek, ami még na-
gyobb gyűlölséget fakasz-
tott. 6Mondá ugyanis né-
kik : Halljátok álmomat, 
amelyet láttam : ?Azt ál-
modtam, hogy kévét kö-
töttünk a mezőn s az én 
kévém felemelkedett és 
megállott, a ti kévéitek 
pedig köréje állottak és 
leborultak kévém előtt. 
8Felelék testvérei : Talán 
bizony királyunk leszesz, 
vagy uralmad alá kerü-
lünk? Ezek az álmok és 
beszédek csak taplót adó-
nak az irigység s a gyűlöl-
ség alá. 9Másik álmot is 
láta s azt is elbeszélé 
testvéreinek, mondván : 
Azt láttam álmomban, 

X. Jákob története. (37, 1.-50, 25.) 

37. 1-2. Jákob története. - 1-2. Eddig is majdnem túlnyomó-
lag Jákobról -hallottunk, de az eddigi történet, mivel a családfő, 
Izsák élt, Izsák történetének számított. Innen viszont jóformán 
alig hallunk Jákobról, mivel azonban ő  a család feje, az ezután 
következő  események Jákob történetének számítanak. 

2b-11. József testvéreinek irigysége. - 2b. Az egész következő  
elbeszélésben szem előtt kell tartanunk, hogy József testvérei csak 
féltestvérei Józsefnek : anyjuk más volt, mint Józsefé ; Józsefnek 
egyetlen édestestvére van, Benjámin, kinek anyja, 'épúgy, mint 
neki, Jákob kedvelt felesége, Ráchel volt. - Józsefet három dolog 
tette testvérei előtt gyűlöletessé : 1. A vád. A héber szöveg így 
szól : József tizenhétesztendős korában (vagy talán.: koráig) 
testvéreivel legeltette a nyájat, s mint.  ifjú (----- bojtárgyerek?) 
atyja feleségeinek, Bálának és Zelfának fiaival volt s amit ezekről 
rosszat beszéltek (a megfelelő  héber szó pletykát jelent), József 
tudtára adta atyjának. - Hogy mit követtek el tehát József 
testvérei, nem tudjuk ; számos értelmező  valami olyan dologra 
6ondol, amin József gyermeki ártatlansága méltán Megütközött. - 
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hogy a nap és a hold meg 
tizenegy csillag leborult 
előttem. 10Mikor ezt aty-
jának s testvéreinek el-
beszélte, atyja megdor-
gálá s mondá : Mit jelent-
sen ez az álom, amelyet 
láttál? Talán bizony hogy 
én meg anyád és testvé-
reid földig boruljunk előt-
ted? 11Irígykedtek ezért 
reá testvérei, atyja azon-
ban hallgatagon fontol-
gatta magában a dolgot. 

12Mikor aztán egyszer 
testvérei atyjuk nyájait 
legeltetve, Szichemben tar-
tózkodtak, 13  mondá néki 
Izrael: Testvéreid Szi-
chemben legeltetik a juho-
kat ; jer, hadd küldjelek 
el hozzájuk. Ő  felelé: 141tt 
vagyok. Mondá erre néki : 
Eredj s nézd meg, jól van-e 
minden testvéreid s a ju-
hok körül s hozz nekem 
hírt, mi van? Elküldé tehát 
Hebron völgyéből s ő  el is 
juta Szicheinbe. 18Amint 
aztán a mezőn bolyon-
gott, találkozék vele egy  

ember és megkérdezé, mit. 
keres. Hő  felelé : Test-
véreimet keresem; mondd 
meg nékem, hol legeltetik 
nyájaikat. "Mondá erre 
néki az az ember : Elmen-
tek innen, de hallottam, 
hogy azt mondották: Men-
jünk Dotáinba. Elméne 
tehát József a testvérei 
után és Dotáinban meg is 
találá őket. 18Mikor mesz-
sziről meglátták, mielőtt 
még odaért volna hozzá-
juk, arra gondolának, hogy 
megölik. 19Igy szólának 
ugyanis egymáshoz : Itt 
jő  az álomlátó 1 "Jertek, 
öljük meg s dobjuk egy 
régi vízverembe s mond-
juk azt, hogy fenevad ette 
meg, — s akkor majd ki-
tűnik, mit használnak néki 
álmai. 21Mikor azonban 
ezt Rúben meghallotta, 
azon volt, hogy kiszaba-
dítsa kezükből és azért azt 
mondá : 22Ne vegyétek el 
életét ; ne ontsatok vért, 
hanem dobjátok ebbe a 
pusztai vízverembe s őriz- 

2. Atyja különös szeretete ; (3-4.), anyja ugyanis Jákob kedvelt 
felesége, Ráchel volt, s közismert, hogy a szülők igen szeretik 
vénségükben született gyermeküket. A 3. vers azt tételezi fel, 
hogy Benjámin ekkor még nem élt. - A tarka (ujjas, bokáig érő) 
köntös agylátszik különösen értékesnek számított, mert később 
ilyesfélét hordtak a zsidó királyleányok is. (Vö. Kir. II. 13, 18.) - 
3. Az álmok. (5-10.) Némi nehézséget okoz az, hogy Jákob (10. 
v.) József anyját emlegeti, holott ekkor (a 9. v. szerint) már tizen-
egy gyermeke volt ; ha ugyanis a tizenegy gyermek közé Benjá-
mint is bele kell értenünk, akkor nem gondolhatunk József tulaj-
donképpeni anyjára, Ráchelre, mert az (vö. 35, 18.) Benjámin 
születésekor meghalt. Jákob talán József valamelyik mostoha-
anyjára (Liára) céloz. 

12-24. Józsefet testvérei elfogják. - 12. Szichem Hebrontól, 
ahonnan József elindult (14. v.), északra kb. 80 km-re volt. -
17. Doláin Szichemtől északra kb. 22 km-re feküdt. - 22. A víz-
vermek az esővíz gyüjtésére szolgáltak, s szűkszájú, alul kiszéle- 
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zétek meg tisztán kezete-
ket. Ezt azonban csak 
azért mondotta, mert ki 
akarta szabadítani kezük-
ből s visszaadni atyjának. 
I3Igy tehát, amint odaért 
testvéreihez, azok tüstént 
lehúzák róla a tarka, bo-
káig érő  köntöst, mőt ma-
gát pedig beledobák a 
régi vizverembe, melyben 
nem volt víz. 

25Mikor aztán leültek 
kenyerezni, láták, hogy 
izmaelita vándorkereske-
dők jönnek arrafelé Gá-
laádból, s fűszert, gyantát 
és mirrhazsengét visznek 
tevéiken Egyiptomba. 

28Mondá ekkor Júda a 
testvéreinek : Mi hasz-
nunk, ha megöljük test-
vérünket s eltitkoljuk vé-
rét? "Jobb lesz, ha el-
adjuk az izmaelitáknak s 
nem szennyezzük be ke-
zünket : hiszen testvé-
rünk és húsunk. Ráállá- 

nak beszédére testvérei, 
28s mikor arra mentek a 
mádiánita kereskedők, ki-
húzák a vízveremből s el-
adák az izmaelitáknak 
húsz ezüstön ; azok elvi-
vék Egyiptomba. "Igy, 
mikor Rúben visszatért 
ajveremhez, nem találá a 
gyermeket ; 30  erre meg-
szaggatá ruháit, vissza-
méne testvéreihez és mon-
dá : Nincs meg a gyermek, 
hova legyek én ! 

31Ők pedig vevék a 
köntösét s belemárták egy 
levágott gödölye vérébe 
32S elküldének, hogy vigyék 
el atyjukhoz és mondják : 
Ezt találtuk ; nézd meg, 
fiad köntöse-e vagy sem? 
33Mikor atyjuk megis-
merte, mondá : A fiam 
köntöse ! Fenevad ette 
meg őt, vadállat falta fel 
Józsefet I mAztán meg-
szaggatá ruháit, szőr-
zsákba öltözék és sok 

sed6 gödrök voltak ; az ilyenekből kiszabadulni nem Igen lehe-
tett. - 24. Régi: a héber szöveg szerint : üres. 

25-30. Józsefet testvérei eladják. - 25. Az izmaelita (pontosab-
ban : mádiánita, vö. 28. v.) karaván kereskedők Útja a Jordán 
balpartján fekvő  Gálaád (vidék) felől Dotáinon át a filiszteus 
partok mentén vitt Egyiptomba. A mirrha a mirrhafa (Commi-
phora abyssinica) gyantája, mely hevítve, kellemes Illatú. A hé-
ber szöveg azonban ehelyütt (nem ezekről, hanem) a tragakantról, 
a masztixról és a ladanumról beszél ; mindhárom növényi gyanta, 
melyet bizonyos növényfajok (az Astragalus-cserjék, a Pistacia 
lentiscus és a Cistus creticus) részben maguktól, részben mester-
ségesen megsebzett kérgükből izzadnak ki. E szerekből Egyiptom 
áldozati, orvosi és pipere célokra rengeteg mennyiséget fogyasz-
tott. - 27-28. A mádiániták tehát rabszolgakereskedéssel is 
foglalkoztak. A rabszolgák ára átlag 30 ezüst siklus volt ; egy 
siklust 3.25 pengővel számítva (v6. 20, 16. jegyz.), ez 97.50 pengő  
lett volna. Fiatalabb rabszolgák azonban kevesebbet értek s az 
sem lehetetlen, hogy a kereskedők látták, hogy rossz lelkiismeretű  
emberekkel van dolguk, s azért csak 20 ezüstöt (20 X 3.25 = 65 
pengőt) adtak Józsefért. 

81-36. Jákob kesergése. - 84. A ruha megszaggatása (= betépése) 

Ószövetség I. 	 8 
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ideig gyászoló fiát, 35s ám-
bár gyermekei mind össze-
sereglettek, hogy enyhít-
sék atyjok bánatát, nem 
akara megvigasztalódni, 
hanem mondá : Gyá-
szolva megyek el fiam-
hoz az alvilágba. S míg 
Ó szakadatlanul siratta, 
36a mádiániták eladák 
Józsefet Egyiptomban Pu-
tifárnak, a' fáraó udvari 
tisztjének, a testőrök ka-
pitányának. 

38. FEJEZET. 

Júda családja és vétke. 

'Ugyanabban az időben 
Júda leméne testvéreitől 
és betére egy Híra nevű  
odollámi emberhez. 2Ott 
meglátá egy Súe nevű  ká-
náneus embernek a leá-
nyát s azt feleségül vevé 
és beméne hozzá. 3Az  

fogana s fiút szüle, s azt 
elnevezé Hernek. 4Majd 
ismét magzatot fogana az 
asszony s a fiút, kit szült, 
elnevezé Onánnak. 5Har-
madikat is szüle: azt Selá-
nak nevezé el ; ennek szü-
letése után nem szüle 
többet. 

6Jüda már most egy Tá-
már nevű  feleséget ada 
elsőszülöttének, Hernek. 
7Gonosz volt azonban Her, 
Júda elsőszülötte,, az űr 
színe előtt és az Ur meg-
ölé. 8Mondá azért Júda 
Onánnak, a fiának: Eredj 
be bátyád feleségéhez és 
vedd el, hogy ivadékot 
támassz a bátyádnak. 905 
azonban, mivel tudta, 

hogy nem az Ó számára 
születik a gyermek, ha 
bement bátyja feleségéhez, 
a földre ontotta a magot, 
hogy ne szülessék gyer-
mek a bátyja nevére. 10El- 

s a szőrzsákba (= durva, szőrből készült ruhába) való öltözés a 
fájdalom, a bánat és a gyász jele volt. - 35. A régi Kelet nagy 
csapásnak tartotta, ha az ember nem az élettel betelten, hanem 
bánattal és keserűséggel, sírig gyászolva ment a másvilágra (= az 
alvilágba, a Seolba). - 36. A Putifár szó nem annyira tulajdon-
nevet, mint inkább hivatali, megtisztelő  címet jelentett s annyit 
tesz, mint Rá-nak (az egyiptomi napistennek) szentelt. - A fáraó 
szóról 1. 12, 17. jegyz. 

38. 1-5. Júda házassága és fiai. - 1. Odollc'un vagy Odullám 
(héberül : Adullám) Jeruzsálemtől délnyugatra feküdt. - 5. A hé-
ber szövegben a vers vége így szól : . . . nevezé el ; Kezibben volt, 
amikor szülte. Kezlb (máskép Ákzib) egy város volt Jeruzsálem-
től délnyugatra. (Vö. Józs. 15, 44.) 

6-11. Júda fiainak gonoszsága. - 7. Mi volt Her gonoszsága, 
nem tudjuk ; bűneinek nagyságát mutatja azonban, hogy az úr 
megölte (= korai halált adott neki) s gyermektelen maradt. -
8. Hogy az egyes családok férfiörökös híjján ki ne haljanak, régi 
szokás, később szentesített törvény (Móz. V. 25, 6.) alapján a 
fiú nélkül elhalt férfi özvegyét a férfi fivérének el kellett vennie ; 
az ezen sógorsági házasságból származott elsőszülött fiú a meg-
halt férfi örökébe lépett. Ezért adta tehát Júda Támárt Onánnak 
feleségül. - 9. Onán vétke tehát kettős : megszegte kötelességét 
meghalt fivére Iránt. s undok, természetellenes bűnt követett 
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veszíté őt ezért az er, 
mivelhogy undok dolgot 
cselekedett. 11Mondá erre 
Júda Támárnak, a menyé-
nek : Légy atyád házá-
ban, özvegyen, míg Sela 
fiam fel nem növekedik; — 
attól félt ugyanis, hogy 
ez is meghal, mint bátyjai. 
Az asszony elméne s atyja 
házában lakozék. 

12Sok nap multával az-
tán meghala Súe leánya, 
Júda felesége, az meg, mi-
kor a gyász leteltével meg-
vigasztalódott, felméne 
Támnába juhai nyírói-
hoz, — ő  meg Hfra, az 
odollámi juhász. 13Hírül 
vivék ekkor Támárnak, 
hogy Támnába megy 

apósa, juhnyírásra. 14Erre 
leveté özvegysége ru-

háit, fátyolt ölte s külsőt 
változtatván, leüle a Tám-
nába vivő  út elágazásá-
nál; felnövekedett ugyanis 
már Sela s mégsem kapta 
meg férjül. 15Mikor Júda 
meglátta, azt hivé róla, 
hogy parázna személy; el-
takarta ugyanis az arcát, 
hogy fel ne ismerjék.  

180daméne tehát hozzá és 
mondá : Engedd meg, 
hogy háljak veled ! — nem 
tudta ugyanis, hogy a 
menye. Az felelé : Mit 
adsz nékem, hogyha hál-
hatsz velem? 170  azt mon-
dá : Küldök neked egy 
gödölyét a nyájból. Erre 
az mondá : Megengedem, 
amit kívánsz, ha zálogot 
adsz nékem, míg megkül-
död, amit ígérsz. 18Mondá 
Júda : Mit kívánsz ma-
gadnak zálogul? Az felelé : 
Gyűrűdet meg karkötő-
det s botodat, melyet ke-
zedben viselsz. — Egy-
szeri hálásra fogana az 
asszony, 19majd felkele, 
elméne s letevé öltözékét, 
melyet magára vett s fel-
vevé özvegysége ruháit. 
29Júda aztán elküldé a gö-
dölyét odollámi juhásza 
által, hogy visszakapja a 
zálogot, melyet az asz-
szonynak adott. Mint-
hogy azonban ez nem. 
találta, 21megkérdezé an-
nak a helységnek az em-
bereit : Hol az az asz-
szony, ki az út elágazásá- 

el. - 11. Júda azt hitte, hogy fiai halálának oka Támárban van, 
azért tehát haza küldi az asszonyt atyja házába, hol a gyermek-
telensége miatt megvetett, férjei halála miatt körülsuttogott 
asszonyra természetesen keserű  sors várakozott. 

12-23. Tárcár csele. - 12. Támna (héberül : Timna) Odollám-
tól északra feküdt. - Iltra itt is, a 20. versben is a héber szöveg 
szerint nem mint juhász, hanem mint Júda odollámi barátja 
szerepel. - 14. Tímár a héber szöveg szerint nem a tamnai Út 
elágazásánál, hanem a tamnai Út mellett fekvő  Enáim (városának) 
bejárójánál ült le. - 18. A héber szöveg szerint Tárcár Jákob 
(pecsét-) gyűrű jét, továbbá (nem karkötő jét, hanem) zsinórját 
(melyen a pecsétgyűrűt hordották) és (faragott, •cfineres•) botját 
kérte zálogul. - 20. Júda odollámi barátja (1. 12. v. jegyz.) -
21. - a héber szöveg szerint így kérdezősködött : Hol van az a 
parázna asszony, aki (itt) Enáimban az Út (szélen) üldögélt. (Vö. 

8• 
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nál üldögélt? Azok vala-
mennyien azt felelék : 
Ezen a helyen nem volt 

parázna személy. Erre 
2visszatére Júdához és 

mondá néki : Nem talál-
tam meg, s annak a hely-
ségnek az emberei is azt 
mondták nékem, hogy ott 
sohasem ült parázna sze-
mély. 23Mondá erre Júda : 
Tartsa meg magának; ha-
zugsággal igazán nem vá-
dolhat minket : én elküld-
tem a gödölyét, amelyet. 
Ígértem, de te nem talál-
tad meg. 

"Három hónap mulya 
aztán jelenték íme Júdá-
nak, mondván : Paráz-
nálkodott Támár, a me-
nyed s látszik rajta, hogy 
viselős. Mondá erre Júda : 
Vigyétek ki s égessétek 
el. 25Mikor azonban ki 
akarták vinni a bünte-
tésre, elkülde az apósá- 

hoz, mondván : Attól a 
férfiútól fogantam, akiéi 
ezek : nézd meg, ki gyű-
rűje, karkötője s botja ez 1 
26Az megismeré, amit oda-
adott és mondá : Igazabb 
ö, mint én, mert én nem 
adtam oda őt Selának, a 
fiamnak. — Ám többé 
nem ismeré meg őt. 

27Mikor aztán a szülés 
elérkezett, ikreket találá-
nak méhében. A gyer-
mekek szülése közben az 
egyik kidugá a kezét, mire 
a bába piros fonalat köte 
reá, mondván : 29Ez jő  
ki elsőnek. 29De mikor az 
visszahúzta kezét, kijöve 
a másik. Mondá erre az 
asszony : Miért hasadt 
meg te előtted a burok? — 
Épen azért elnevezé Fá-
resznek. 30Aztán kijöve 
a testvére, az, akinek ke-
zén a piros fonal volt, azt 
meg elnevezé Zárának. 

14. v. jegyzetét.) - 23. A héber szöveg szerint Júda azért nem 
kutatott tovább az asszony után, hogy csúffá ne legyen, hogy ne 
csúfolják ; szégyenlette ugyanis tettét. 

24-26. Júda megszégyenülése. - 24. A házasságtörés bünte-
tése halál volt ; mivel pedig Támár, kinek Selára kellett vára-
koznia, ilyesmit követett el (vő. Móz. V. 22, 23. skk.), Júda, 
a család feje s bírája el akarta égettetni.- 25.1. 18. v. jegyzetét. 
26. Támár azért volt igazabb Júdánál, mert 8 teljesíteni akarta 
hitvesi kötelességét, hogy Onán, illetőleg Her örökébe fiút szül-
jön, Júda azonban ezt nem akarta lehetővé tenni ; - mindazon-
által Támárt nem lehet menteni a súlyos vérfertőzés vádja alól, 
mert jó cél érdekében sem szabad rossz eszközzel élni. 

27-30. Júda és•Támár fiai. - 27. Mivel két testvér, Onán és 
Her pótlásáról van szó, Támár ikreket fogant : amelyik előbb szü-
letik meg, az lép az elsőszülött (Her) örökébe. - 28. A várakozás 
ellenére nem az lett az elsőszülött, aki előbb jelent meg, hanem -
29. - a másik repesztette meg először a burkot ; ezért ezt elnevez-
ték Fáresznek, ami kb. annyit tesz, mint repedés, a - 30. - má-
sikat meg Zárának, ami kb. annyit tesz, mint megjelent (vagy 
mások szerint a piros fonálról : piros). - Ilyenformán Fáreszre 
szállt Júda őrök% s az 8 ágán ment teljesedésbe a messiási ígéret : 
tőle származott Dávid király s Dávidtól Krisztus. (Vö. Máté 1, 3.) 
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39. FEJEZET. 
József Putifár házában. - Pu-
tifár felesége bosszúból bevá-
done uránál. - József a töm-

löcben. 

1Tehát Józsefet Egyip-
tomba vitték s egy egyip-
tomi ember, Putifár, a 
fáraó udvari tisztje, a test-
Őrség kapitánya vette meg 
az izmaelitáktól, akik oda-
vitték. 2Az Úr azonban, 
vele volt, Úgyhogy minden-
ben szerencséskezű  ember 
lett és bennlakozott gaz-
dája házában. 3Ez nagyon 
jól tudta, hogy az Úr vele 
van s mindent, amit csi-
nál, sikeressé tesz kezé-
ben. 4Kedvet talála tehát 
József a gazdája előtt s 
őneki magának szolgált 
s az Őt rendelé mindene 
fölé, rábízá házát s átadá 
neki mindenét s így 8 vi-
selte gondját mindenének. 

8És megáldá az Cr az 
egyiptomi házát Józsefért 
s megsokasítá minden va-
gyonát, házban s mezőn 
egyaránt. °Nem is volt an-
nak semmi másra gondja, 
csak arra a kenyérre, ame-
lyet megevett. 

József azonban szép ter-
metű  és csinos külsejű  

volt, 7s így egy idő  mulya 
szemet vete Józsefre az 
asszonya és mondá neki : 
Hálj velem! 8De ő  semmi-
kép sem álla rá e gonosz 
cselekedetre, hanem mon-
dá néki : Ime, gazdám 
mindent reám bízott s azt 
sem tudja, mije van házá-
ban ; 9nincs is semmi sem, 
mi nem az én hatalmam-
ban lenne vagy mit nekem 
át nem adott volna, rajtad 
kívül, ki a felesége vagy. 
Hogy tehetnék tehát ilyen 
gonoszságot s hogyan vét-
kezhetném az Istenem el-
len ! 10Ilyenféle szavak-
kal alkalmatlankodott na-
ponkint az asszony az 
ifjúnak és utasította az 
vissza a fajtalankodást. 
11Történék azonban egy 
napon, hogy József be-
ment a házba, hogy va-
lami dolgát elintézze, mi-
kor épen senkisem volt 
odabenn. 12Ekkor az asz-
szony megragadá ruhájá-
nak szélét s mondá : Hálj 
velem ! 6 azonban ott 
hagyá palástját az asszony 
kezében és elfuta és ki-
méne. "Mikor az asszony 
látta, hogy kezében van 
ruhája és hogy őt meg- 

39. J--6. József Putifár házában. - 1. Hogy mennyire kétségbe-
vonhatatlan a Szentírás szavahihetősége, mi sem mutatja jobban, 
mint épen ezeknek az Egyiptomi an játszódó eseményeknek el-
beszélése ; a Szentírás ugyanis a ővetkező  események minden 
szavában oly páratlan hűségű  korrajzot ad Egyiptom egész akkori 
életéről, hogy ámulva hallgatják a legújabb tudományos kuta-
tások képviselői. - 2. József tehát nem került ki gazdája vala-
melyik majorjába, hanem benn, gazdája házában szolgált. 

6b-18. Putifár feleségének bűne s álnoksága. - 7. A régi egyip-
tomi asszonyok szabadosságáról a történelem is sokat beszél. -
12. A palástot, a felsőruhát, mely többé-kevésbbé négyszögletű  
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vetette, 14összehívá háza-
népét s mondá nekik: Ime, 
héber legényt hozott ide, 
hogy pajzánkodjék vé-
lünk. Bejött hozzám, hogy 
háljon velem 1 De mikor 
én kiáltottam 15és meg-
hallotta hangomat, itt 
hagyta palástját, amelyet 
niegfogtam és kifutott. 
16Igazmondásának bizony-
ságául magánál tartá te-
hát a palástot s mikor 
férje hazajött, megmutatá 
néki 17és mondá : Bejött 
hozzám az a héber legény, 
akit idehoztál, hogy paj-
zánkodjék vélem ; "de 
amint meghallotta, hogy 
kiáltok, itt hagyta palást-
ját, amelyet megfogtam 
s kifutott. 

19Amint ezt a gazda 
meghallotta, felesége sza-
vát felette hiszékenyen 
elfogadván, igen meghara-
guvék 20s a töml6cbe 
vetteté Józsefet, abba, 
amelyikben a király fog-
lyait őrizték. Ott volt te-
hát, bezárva. 21De az Úr 
Józseffel volt s megkö-
nyörüle rajta és kedvessé 
tevé a főtömlöctartó színe  

előtt, 22úgyhogy az az ő  ke-
zére bízta az összes fog-
lyokat, kiket a tömlöcben 
tartottak s mindent, ami 
előfordult, 	ő  intézett ; 
23nem is volt annak semmi 
gondja semmire sen, 

amit reábízott, mert az Úr 
vele volt és sikert adott 
minden cselekedetének. 

40. FEJEZET. 
József megfejti a foglyok álmát. 

'Hogy ezek így végbe-
mentek, történék, hogy 
két főtiszt, az egyiptomi 
király pohárnoka meg 
sütőmestere, 	vétkeztek 
uruk ellen. 2Megharagu-
vék erre reájuk a fáraó 
(mert az egyik a pohárno-
kok, a másik a sütőmeste-
rek élén állott) sés a test-
őrök kapitányának töm-
löcébe vetteté őket, oda, 
ahol József is fogva volt. 
4A tömlöctartó pedig Jó-
zsefre bízá őket s ő  szol-
gála nékik. Meglehetős 
ideje volt már, hogy fog-
ságban tartották őket, 
5mikor egyszer egy s azon 
éjjel álmot láttak mind 

lepelből állott, egyszerűen a vállra vetve viselték. - 14. A vér--
beli egyiptomiak (kámiták) a (szemita) hébereket nem igen ked-
velték, s úgylátszik a hébereknek rossz hírük volt Egyiptomban ; 
azért mondja a bűnös asszony bizonyos megvetéssel : Íme héber 
legényt hozott ide (t. i. az uram). 

19-23. József a tömlöcben. - 20. A zűrzavaros politikai helyzet 
miatt (ekkoriban) nagy volt a királyi, a politikai foglyok száma, 
kik amolyan vizsgálati-fogságfélében várták sorsuk eldőltét. 
Ezek közé került József, minthogy az állami börtönök felügyelete 
a testőrség kapitányához, Ptitifárhoz, tartozott. 	- 	' 

40. 1-8., A fáraó főtisztjeinek álma. - 1-2. egylátszik, 'az 
udvari pohárnokok és sütőmesterek között valamiféle (politikai) 
lázadás ütötte fel fejét, amiért -a fáraó a két főtisztet tette fele- 
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a ketten, kiki önmagára 
vonatkozó jelentéssel. 6Mi-
kor reggel József bement 
hozzájuk és látta, hogy 
szomorúak, 7megkérdezé 
őket, mondván : Miért 
szomorúbb ma arcotok a 
szokottnál? 8Azok felelék: 
Álmot láttunk s nincs, ki 
megfejtse nékünk. Mondá 
erre nékik József : Nem 
az Istené-e az álomfejtés? 
Mondjátok el nékem, mit 
láttatok. 

9Elsőnek a főpohárnok 
beszélé el álmát : Azt lát-
tam, hogy egy előttem 
levő  szőlőtő, "melyen há-
rom vessző  volt, lassan-
kint bimbóba borult, maj d 
elvirágozván, gerezdeket 
érlelt ; llnekem pedig ke-
zemben volt a fáraó po-
hara és vettem a gerezde-
ket s belefacsartam a po-
hárba, amelyet tartottam 
s odanyujtottam a poha-
rat a fáraónak. - 12Felelé 
József : Ez az álom meg- 

fejtése : a három szőlő-
vessző  még három nap ; 
13azután megemlékezik a 
fáraó szolgálatodról s visz-
szahelyez előbbi hivata-
lodba, hogy adogasd néki 
a poharat, tiszted szerint, 
amint azelőtt szoktad. 
"De megemlékezzél ám 
rólam, ha jól leszen sorod 
s cselekedjél irgalmassá-
got vélem : beszéld rá a 
fáraót, vitessen ki engem 
ebből a tömlöcből, 15mert 
úgy loptak el engem a hé-
berek földéről s itt is ár-
tatlanul vetettek e ve-
rembe. 

"Mikor a fősütőmester 
látta, hogy okosan fejtette 
meg az álmot, mondá : 
Én is láttam álmot : há-
rom lisztes kosár volt a 
fejemen 17s a legfelső  ko-
sárban mindenféle, sütő-
mesterséggel készült enni-
valót vittem, de a mada-
rak kiették belőle. "Fe-
lelé József : Ez az álom 

Tőssé. - 8. A régi Kelet, s így az egyiptomiak is, igen nagy jelen-
tőséget tulajdonítottak az álmoknak, s az álomfejtők s magyará-
zók egész serege foglalkozott náluk az álmok értelmezésével ; 
érthető  tehát a két főtiszt bánata, hogy a tömlöcben nincs, ki meg-
(ejtse álmukat, melyet valamely isten szavának tekintenek. - 
József - rendkívül finoman - azzal felel nékik, hogy az álom-
fejtéshez nem szükséges az egyiptomi álomfejtők hamis tudo-
mánya, mert az álomfejtés az Istentől van : mondják el tehát csak 
neki álmukat, 8 majd az Isten segítségével megfejti őket. 

9-15. József megfejti a főpohárnok álmát. - 11. A pohárnokok 
természetesen nem így készítették a fáraó italát : ez csak álom. -
Figyeljük meg azonban, hogy a főpohárnok álmában a főpohár-
nok cselekvése befejezésre jut s ő  odanyujtja a poharat a fáraó-
nak, míg a fősütőmester álmában a fősütőmester nem kerül a 
fáraó színe elé. - 15. A héberek földe az a föld, ahol á héberek 
laktak, noha az nem volt még az övék, t. i. Kánaán. 

.1619. József megfejti a fősütőmester álmát. - 16. A fősütő-
mestert az bátorítja, hogy József okosan (a héber szöveg szerint 
inkább : kedvezően) fejtette meg a ‘főpohárnok álmát. 	j7. A 
héber szöveg szerint a legfelső  kosárban a fáraó számára-kéSzült 
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megfejtése : a három ko-
sár még három nap, 19az-
után fejedet véteti a fáraó 
és bitófára akasztat s 
madarak eszik le húso-
dat. 

"Harmadnapra a fáraó 
születése napja volt s az 
nagy lakomát szerze szol-
gáinak. Lakoma közben 
megemlékezék a főpohár-
nokról és a fősütőmester-
ről 21s az egyiket vissza-
állttá helyére, hogy ado-
gassa néki a poharat, 22a 
másikat meg bitófára füg-
geszté s így az álomfejtő  
igazmondása beigazoló-
dott. 

23Ám a főpohárnok, jó 
sorsba kerülvén, megfe-
ledkezék álomfejtőjéről. 

41. FEJEZET. 
József megfejti a fáraó álmát s 
Egyiptom kormányzójává lesz. 

1Két esztendő  mulya a 
fáraó láta álmot. Azt ál-
modta, hogy a folyóvíz 
mellett állott lés abból 
feljött hét szép és igen 
kövér tehén és legelge-
tett a mocsaras helyeken. 
3Aztán hét másik emel- 

kedett fel a folyóvizből, 
csúnya és soványságtól el-
aszott, s ugyancsak a víz-
parton, a zöldelő  helyeken 
legelgetett 4és elnyelte 
ama csodás színben és 
testi állapotban levőket. 
Felserkene erre a fáraó, 
5majd ismét elaluvék s egy 
másik álmot láta : Hét 
kalász növekedett egy 
száron, mind teljes és 
szép, °aztán ugyanannyi 
hitvány, forróságperzselte 
kalász sarjadt, ?ezek el-
nyelték az előbbiek minden 
szépségét. Ekkor felébrede 
a fáraó az álomból. 

8Mikor aztán megvir-
radt, félelmében megret-
tenve elkülde Egyiptom 
valamennyi jósához és 
minden bölcséhez s össze-
hívá őket, s elbeszélé né-
kik az álmot, de senkisem 
volt, ki megfejthette volna. 
9Ekkor végre a főpohár-
nok megemlékezék és mon-
dá : A vétkemről szólok : 
"'mikor a király meghara-
gudott szolgáira, engem, 
és a fősütőmestert a test-
őrök kapitányának töm-
löcébe vettetett. 110tt egy 
s azon éjtszakán mind a 

(pék) sütemény volt : épen azt ették meg a madarak. - 19. A le-
fejezett holttesteket a régiek a gyalázat fokozására és elrettentő  
például rendesen kifüggesztették valami cölöpre vagy fára. 

20-22. József magyarázata beteljesedik. 
23. A fópohárnok háládatlansága. 
41. 1-7. A fáraó kettős álma. - 1. Egyiptom termékenységét 

a folyóvíz (= a Nilus) áradásai biztosították ; azért jön ki a fáraó 
álmában a hét tehén (a tehén a régieknél a termékenység jelképe 
volt) a Nílusból. - 6. A szemtermés legnagyobb csapása Egyip-
tomban a perzselő  forróság (a héber szöveg szerint: keleti szél) volt. 

8-13. A főpohárnok Józsefet ajánlja a fáraónak az álmok meg-
fejtésére. 
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ketten jövendőt jelentő  
álmot láttunk. 12-Volt ott 
egy héber ifjú, a testőrök 
kapitányának a legénye, 
kinek elbeszéltük az álmo-
kat 13s tőle mindazt meg-
hallottuk, amit aztán a 
dolgok bekövetkezése iga-
zolt, én ugyanis vissza-
kerültem tisztembe, amazt 
pedig bitófára függesz-
tették. 

14Parancsola erre a ki-
rály és tüstént kihozák 
Józsefet a tömlöcből, meg-
nyfrák és más ruhát adó-
nak reá és eléje vivék. 
15Mondá néki a fáraó: Ál-
mokat láttam s nincs, aki 
megfejtse. Azt hallottam, 
hogy te igen bölcsen tu-
dod megfejteni őket. 16Fe-
lelé József : Nem én, ha-
nem az Isten ad majd sze-
rencsés választ a fáraó-
nak. 

17Erre a fáraó elbeszélé, 
amit látott : Azt álmod-
tam, hogy a folyó partján 
állottam 18és hét tehén 
jött fel a folyóból, igen 
szép és kövérhúsú, s sze-
degette a mocsaras legelő  
zöldjét. 19Követte azon-
ban íme őket hét másik 
tehén: annyira rút és so-
vány,hogy sohasemlál am 
olyant Egyiptom földén.  

"Ezek elnyelték és fel-
emésztették az előbbieket, 
21de semmi nyomát sem 
mutatták annak, hogy tele 
vannak, hanem époly so-
ványak és rútak marad-
tak. Felébredtem s mikor 
újra elnyomott az álom, 
22ezt az álmot láttam : 
Hét kalász növekedett egy 
száron, mind teljes és fe- 
lette szép 	23aztán hét 
másik, hitvány és forró-
ságperzselte növekedett 
egy száron 24s ezek elnyel-
ték az előbbiek szépségét. 
Elmondtam az álmot a 
jósoknak, de nincs, ki 
megfejtse. 

25Felelé József : A ki-
rály mindkét álma ugyan-
az : amit az Isten csele-
kedni akar, megmutatta a 
fáraónak. 26A hét szép te-
hén meg a hét teli kalász 
a bőség hét esztendeje 
s az álomnak egy s azon 
jelentését tartalmazzák. 

7A hét hitvány és sovány 
tehén, mely utánuk fel-
jött, meg a hét hitvány 
és forró-szél perzselte ka-
lász pedig az elkövetkező  
éhség hét esztendeje. 
"Mindezek pedig ebben 
a rendben teljesednek be : 
"most hét, nagyon ter-
mékeny esztendő  jön 

14-16. A fáraó elhozatja Józsefet. - 14. A zsidóknál a nyirat-
kozás a gyász és bánat (sőt néha a gyalázat) jele volt ; mint érde-
kes dolgot mondja el tehát a Szentírás, hogy íme az egyiptomiak 
nyiratkoztak, ha a király elé mentek. - 16. Vő. 40, 8. jegyzet. 

17-24. A fáraó elbeszéli álmát. - 21. Nem jelentőség nélkül 
való, hogy a hét sovány tehénen i_leg sem látszott, hogy felfalta 
a hét kövér tehenet. - Vö. 30. vers. 

25-36. József magyarázata és tanácsa. 
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Egyiptom egész földére ; 
3°utánuk hét másik olyan 
terméketlen esztendő  kö-
vetkezik, hogy el is felej-
tődik az előző  bőség, mert 
megemészti az éhség az 
egész földet 31s a nagy bő-
séget elpusztítja a nagy 
inség. 32Hogy pedig két-
szer láttál ugyanegy do-
logra vonatkozó álmot, 
az a bizonyosság jele, mert 
meglesz, amit az Isten 
mondott és csakhamar be-
teljesedik. 33Most azért 
szemeljen ki a fáraó va-
lami bölcs és ügyes férfiút 
s állítsa Egyiptom földe 
fölé. 34(5 azután rendeljen 
tiszttartókat minden tar-
tományba s a termés ötö-
dét a hét termékeny esz-
tendőben, 35amely majd 
most következik, gyüjtse 
csűrőkbe s minden gabo-
nát takarítsanak a fáraó 
hatalma alá és rakjanak el 
a városokban, 36előkészü-
letül az elkövetkezendő  
hétesztendős éhségre, mely 
majd Egyiptomra szakad, 
hogy el ne vesszen e föld 
az éhség miatt. 

37Tetszék a tanács a 
fáraónak és minden szol- 

gájának "és mondá né-
kik: Találhatnánk-e olyan 
férfiút, mint ez, ki az Isten 
lelkével teljes? 39Mondá 
azért Józsefnek : Mivel 
az Isten neked mutatta 
meg mindazt, amit mond-
tál, találhatnék-e bölcseb-
bet náladnál vagy hozzád 
hasonlót? 4°Te légy házam 
felett s a te szájad paran-
csára hallgasson az egész 
nép, csak az egy királyi 
székkel leszek én több ná-
ladnál. 41Mondá továbbá 
a fáraó Józsefnek : Ime, 
Egyiptom egész földe fölé 
rendeltelek. 42Azzal levevé 
a gyűrűt a kezéről s az ő  
kezére adá, bisszus ruhába 
öltözteté s nyakába tevé az 
aranyláncot. 43Aztán körül 
viteté második fogatán 
s hírnökkel kiáltatá, hogy 
mindenki hajtson térdet 
előtte s tudja meg, hogy 
ő  Egyiptom egész földé-
nek a feje. "Majd mondó 
a király Józsefnek: A fáraó 
én vagyok, de a te paran-
csod nélkül se kezét, se 
lábát ne mozdítsa senki 
Egyiptomnak egész föl-
dén. 45Majd megváltoztatá 
a nevét s elnevezé 

.37-45. József Egyiptom kormányzója lesz. - 41. József 
Egyiptomban amolyan alkirályi (vezír-i) hivatalt kapott ; 
ő  volt a fáraó teljesjogú helyettese, hozzátartoztak a kincs-
tári, a közélelmezési s a gabonakiviteli ügyek. - 42. A szó-
ban forgó gyűrű  a fáraó hivatalos pecsétgyűrűje volt. A biss;us 
(héberül : ses) finom, többnyire fehér, sokak szerint gyapotból 
készült kelme ; hazája Egyiptom volt s királyok, papok, előkelők 
hordták. úgylátszik az aranylánc is meghatározott hivatali jel--
vény volt. - 43. A másodszekér valószínűleg a fáraó kevésbbé 
diszes szekere volt. - 45. A fáraó Józsefet a héber szöveg szerint.  
Száfenát-Páneáchnak nevezte el ; e név jelentését ma már bizto-
san megállapítani nem tudjuk : a latin fordítás magyarázata 
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tomi nyelven Világszaba-
(Mának és feleségül adá 
neki Ászenetet, Putifáré-
nak, a heliopoliszi papnak 
a leányát. 

Kiméne tehát József 
Egyiptom földére 46(har-
mincesztendős volt, ami-
kor a fáraó, a király színe 
előtt állott) és bejárá 
Egyiptom minden vidékét. 

47Mikor aztán eljött a 
hétesztendős bőség, ké-
vékbe köték a gabonát és 
összegyüjték Egyiptom 
csűreibe 48és elrakák a 
gabona minden feleslegét 
az egyes városokban. 
4901y nagy volt a gabona 
bősége, hogy annyi volt, 
mint a tenger fövenye ; 
és sokasága miatt meg-
mérni sem lehetett. 

"Születék pedig József-
nek, még az éhség eljöve- 

tele előtt, két fia, kiket 
Ászenet, Putifárénak, a he-
liopoliszi papnak a leánya 
szült neki. 51És elnevezé 
az elsőszülöttet Mánásszé-
nak, mondván : Elfeled-
tette velem az Isten min-
den bailódásomat s atyám 
házát. 52A másikat meg el-
nevezé Efráimnak, mond-
ván : Megszaporított en-
gem az Isten szegénysé-
gem földén. 

"Mikor aztán eltelt a 
bőség hét esztendeje, mely 
Egyiptomban volt, "el 
kezde jönni az éhség hét 
esztendeje, amint József 
előre megmondotta. És el-
hatalmasodék az éhség az 
egész földön, Egyiptom-
nak azonban egész földén 
volt félretéve eleség. "Mi-
kor tehát az megéhezett, 
a fáraóhoz kiálta a nép s 

(Világszabadító) a görög fordításon alapszik s így Igen régi. (A hé-
ber szöveg nem mondja, hogy a fáraó megváltoztatta József nevét, 
csak azt, hogy így nevezte el.) - Ászenet (= Tesz-en-Neit = Neit 
istennőhőz tartozó) tehát előkelő  leány volt : a nap templomáról 
híres, a mai Kairó mellett fekvő  Heliopolisz (= napváros, más-
ként ón) papjának volt a leánya. E pap hivatali (nem tulajdon-) 
neve Putifáre (a héber szerint Poti-fera) volt ; nem azonos Puti-
fárral, a testőrök kapitányával. 

45b-46. József elfoglalja tisztét. 
47-49. A hét bő  esztendő. E három vers a héber szövegben így 

hangzik : Terme pedig a föld a hét bő  esztendő  alatt tele marok-
kal. És összegyüjte minden eleséget azon hét esztendő  alatt, mely 
Egyiptom földén volt s elraktározá az eleséget a városokban és 
pedig Úgy, hogy minden városba a körülötte fekvő  mezők eleségét 
rakta. Igy József oly sok gabonát halmozott fel, mint a tenger 
fövenye, úgyhogy nem is számlálta többé, mert számlálhatatlan 
volt. 

50-52. József fiai. - 51. Mánássze kb. annyit jelent, mint 
elfeledtető, - 52. Efráim pedig kb. annyit, mint szaporító, termé-
kenyítő. 

53-57. A hét szűk esztendő. - 54. A hét szűk esztendő  rossz 
termése nemcsak Egyiptomot, hanem az egész földet, vagyis az 
Összes környező  országokat sujtotta ' • utóbbiak különben egyéb-
ként is többnyire Egyiptomból szerezték be szükségletüket, mert 
főkép állattenyésztéssel, nem földmíveléssel foglalkoztak. 
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eleséget kére tőle. Ő  azt 
felelé nékik : Menjetek 
Józsefhez s amit ő  mond 
néktek, azt cselekedjé-
tek. "Mikor aztán napról-
napra növekedett az éhség 
az egész földön, József 
megnyitá az összes csűrö-
ket s árult az egyiptomiak-
nak, mert azokat is nyo-
morgatta az éhség. 57Erre 
minden ország Egyip-
tomba ment, hogy elesé-
get vásároljon s enyhítsen 
az éhínség baján. 

42. FEJEZET. 
József testvéreinek elsó Útja 

Egyiptomba. 

1Mikor aztán Jákob meg-
hallotta, hogy Egyiptom-
ban lehet kapni eleséget, 
mondá fiainak : Miért kés-
lekedtek? 2Hallottam, hogy 
Egyiptomban lehet kapni 
gabonát ; menjetek le s 
vegyetek, amennyire szük-
ségünk van, hogy életben 
maradjunk s el ne pusz-
títson az ínség. 8Leméne 
tehát József tíz testvére, 
hogy gabonát vegyen 
Egyiptomban. 4Benjámint  

azonban otthon tartá Já-
kob, azt mondván a test-
véreinek : Hátha valami 
baja történnék az úton ! 

5Bemenének tehát Egyip-
tom földére, másokkal 
együtt, kik szintén oda-
mentek vásárolni, mert 
éhség volt Kánaán földén. 
6József volt tehát a kor-
mányzó Egyiptom földén 
s az ő  engedelmével adták 
el a gabonát a népeknek. 
Mikor aztán testvérei le-
borultak előtte .7s ő  meg-
ismerte őket, mintha ide-
genek lettek volna, kemé-
nyen szóla hozzájuk s azt 
kérdezé tőlük Honnan 
jöttetek? Azok felelék 
Kánaán földéről, hogy 
ennivalót vegyünk. 80 

megismerte testvéreit, de 
azok nem ismerék meg őt. 
8Ekkor eszébe jutának az 
álmok, melyeket egykoron 
látott és mondá nekik : 
Kérnek vagytok, azért jöt-
tetek, hogy megnézzétek, 
hol gyenge ez ország 
"Azok mondák : Nem, 
uram 1 Azért jöttek szol-
gáid, hogy eleséget vegye- 

42. 1-4. Jákob elküldi fiait Egyiptomba. - 4. Benjámin Ráchel-
nek, Jákob kedvelt feleségének egyetlen megmaradt fia volt : 
azért nem engedi el őt Jákob. - Ekkor úgylátszik 22 éves lehetett. 

.5-17. József fogságba veti testvéreit. - 5. A Szentírás bámula-
tos írásművészettel megjegyzi, hogy József testvérei a többi, 
Egyiptomba menő  emberek között vonultak be Egyiptomba : 
nem is sejtették, hogy ott reájuk valami különösebb dolog vára-
kozik. - 6. A kormányzó (szószerint : a hatalom birtokosa) szóból 
József helyzetére vonatkozólag közelebbi következtetést nem 
szabad vonnunk. - 9. Az álmokat Józsefnek az juttatta eszébe, 
hogy testvérei leborultak előtte. (Vő. 37, 5. skk.) - Egyiptom 
északkeleti részén fontos erődítmények húzódtak ; minthogy 
József testvérei arról jöttek be Egyiptomba s az Egyiptomtól 
északkeletre lakó vad, pusztai bordák sok bajt okoztak Egyiptom-
nak, érthet6, hogy az egyiptomiak igen vigyáztak a kémekre. 
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nek. "Mindannyian egy  
ember fiai vagyunk, b - 
kességesen jöttünk, semmi 
gonoszat sem forralnak 
szolgáid. 12Felelé nékik : 
Másként van az ! Azért 
jöttetek, hogy kilessétek, 
hol védtelen ez ország. 
13Ám azok mondák : Ti-
zenketten vagyunk mi, 
szolgáid, testvérek, egy 
embernek fiai, Kánaán 
földén ; a legkisebbik az 
atyánknál van, a másik 
nincs többé. 14(5 azonban 
mondá : Ugy van, ahogy 
mondtam : kérnek vagy-
tok. 15Mindj árt próbára 
teszlek titeket : úgy éljen 
a fáraó, el nem mentek 
innen, míg el nem jön leg-
kisebbik öcsétek. 16Küld-
jetek el valakit közületek, 
hogy hozza el ; ti pedig 
fogságban maradtok, míg 
kitűnik, hogy amit mon-
dottatok, igaz-e vagy ha-
mis. Különben, ügy éljen 
a fáraó, kérnek vagytok ! 
17Azzal fogságra veté Őket, 
három napra. 

19Harmadnapon azon-
ban kihozatá őket a töm- 

13. A testvérek azzal védekeznek, hogy ők testvérek s nem valami 
szövetkezett kémszervezet tagjai ; tizenketten lennének, de egyi-
kük otthon van, egyikük nincs többé. - 15. József azt akarja 
tudni, milyen érzelemmel viseltetnek testvérei legkisebbik öccsük, 
Benjámin, az ő  egyetlen édes testvére iránt. - 16. A vers vége 
talán inkább így értendő  : Különben nem ! "egy éljen a fáraó, 
kérnek vagytok. - József tehát mintegy visszaszívja szavait 
s egyszerűen fogságra veti testvéreit. 

18-25. József zálogul visszatartja Simeon!, többi testvérét haza-
küldi. - 18. József tehát eláll attól, hogy testvéreit (1. 16. v. jegyz.) 
minden további nélkül fogságban tartsa s aztán mint kémeket 
kivégeztesse : Istenfélő  ember lévén, módot akar nyujtani nekik 
arra, hogy igazolják magukat. Eljárását - 19. v. - kétségkívül 
atyja iránti szeretete sugalja : nem akarja, hogy gabona hiányá-
ban atyja éhezzék. Igy érthető, hogy most más feltételt szab 

löcből és mondá nekik : 
Tegyétek meg, amit mon-
dok s akkor életben ma-
radtok ; mert félem én az 
Istent. 19Ha békességes 
emberek vagytok, marad-
jon egyik testvértek meg-
kötve a tömlöcben, ti pe-
dig menjetek s vigyétek 
el házatoknak a gabonát, 
amelyet vettetek 20s hoz-
zátok el hozzám legkiseb-
bik öcséteket, hogy meg-
győződhessem szavaitok-
ról s meg ne haljatok. Ugy 
tevének, ahogy mondta. 
21Mondák azonban egy-
másnak : Méltán szenved-
jük ezeket, mert vétkez-
tünk az öcsénk ellen: láttuk 
lelke szorongását, amikor 
rimánkodott nékünk, de 
nem hallgattuk meg; azért 
jött ránk ez a nyomorú-
ság I 22Egyikük, Rúben, 
ezt mondá : Nem mond-
tam-e néktek, ne vétkez-
zetek a gyermek ellen? De 
ti nem hallgattatok reám. 
Ime most számon kérik 
vérét I - 23Nem tudták 
ugyanis, hogy József érti 
Őket, mert tolmács által 



126 MÓZES I. KÖNYVE, GENEZIS 42. 
beszélt velük. "Erre Ó el-
fordula egy kissé és síra 
aztán visszafordula és be-
széle velük, 25majd vevé 
Simeont és megkötözteté 
előttük. Aztán megparan-
csolá a szolgáknak, hogy 
töltsék meg a zsákjukat 
gabonával s tegyék vissza 
kinek-kinek pénzét a zsák-
jába s adjanak nékik élel-
met is az útra. Azok úgy 
cselekvének. 

"Erre ők feltevék a ga-
bonát szamaraikra s el-
menének. 27Mikor aztán 
egyikük kinyitotta zsák-
j át, hogy abrakot adjon 
barmának a szálláson, 
meglátá a pénzt a zsák 
szájában. Erre 28mondá 
testvéreinek : Visszaad-
ták a pénzemet, itt van 
a zsákban ! Álmélkodva 
s megdöbbenve mondák 
erre egymásnak : Mit is 
cselekedett velünk az Is-
ten ! 

29Mikor aztán megérkez-
tek Jákobhoz, az atyjuk-
hoz Kánaán földére, elbe-
szélék néki mindazt, ami 
velük történt, mondván 
30Keményen beszélt vé-
lünk annak a földnek az 
ura s az ország kémeinek 
tartott minket. 31Mi azt  

feleltük néki : Békességes 
emberek vagyunk s nem 
akarunk kilesni semmit. 
32Tizenketten vagyunk, 
testvérek, egy atyától szár-
mazunk : egyikünk nincs 
többé, a legkisebbikünk 
atyánknál van, Kánaán 
földén. 330 azt mondta 
nekünk: Erről fogom meg-
ítélni, hogy békességesek 
vagytok-e : egyik test-
vérteket hagyjátok itt ná-
lam, ti meg vegyétek a 
házatoknak szükséges élel-
met s menjetek 34és hoz-
zátok el hozzám legkiseb-
bik öcséteket akkor tudni 
fogom, hogy nem vagytok 
kérnek s ezt, ki fogság-
ban van, visszakaphatjá-
tok s azontúl, amit akar-
tok, szabadon vásárolhat-
tok. - 35Ezt mondták. 
Mikor aztán kitöltötték a 
gabonát, ott találá min-
denik a zsákja szájában 
egybekötve pénzét s meg-
ijede valamennyi egy-
aránt. 36Atyjuk, Jákob 
azonban mondá : Meg-
fosztotok engem minden 
gyermekemtől: Józsefnincs 
többé, Simeon fogságban 
van, Benjámint is elvinné-
tek ! Én rám szakad mind-
ez a baj 1 37Felelé neki 

eléjük, mint az elsőízben (15. v.) akart. - 25. Simeon Rúben 
után a legidősebb fiú volt ; Rúbent azért nem választotta, mert 
annak érzelmeiről (22. v.) meggyőződött (vö. 37, 29. sk.). 

26-28. A testvérek útja hazafelé. - 27. Az országút mentén, 
az Út egyes állomásain fogadószerű  - embernek, állatnak mene-
déket nyujtó - szállások voltak. Az eseményekben gyönyörű  
lélektani fokozás van: itt csak az egyik testvér találja meg a pénzt: 
a többi csak otthon akad reá (vö. 25. v.). 

29-38. Jákob nem akarja elengedni Benjámint. - 38. Vö. 37, 
35. JegYz. 
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Rúben : Az én két fiamat 
öld meg, ha vissza nem 
hozom néked Bízd az 
én kezemre s én vissza-
hozom néked ! 38Ám 
mondá : Nem megy le ve-
letek a fiam ; a testvére 
meghalt, d maradt meg 
egyedül. Ha valami baja 
történnék azon a földön, 
amelyre mentek, Ősz feje-
met bánatával vinnétek 
az alvilágba. 

43. FEJEZET. 
József testvéreinek második útja 

Egyiptomba. 

1Közben az éhség fe-
lette reánehezedett az 
egész vidékre. 2Amikor 
tehát elköltötték az elesé-
get, melyet Egyiptomból 
hoztak, mondá Jákob a 
fiainak : Menjetek el ismét 
s vegyetek nekünk egy kis 
eleséget. 3Felelé Júda : 
Meghagyta nékünk az a 
férfiú s esküvel is megerő-
sítette, mondván : Ne ke-
rüljetek a színem elé, ha 
el nem hozzátok maga-
tokkal legkisebbik öcséte-
ket ! 4Ha tehát el akarod 
őt engedni velünk, elme-
gyünk ismét s veszünk 
neked, amire szükség van ;  

5ha azonban nem akarod, 
nem megyünk, mert az a 
férfiú, mint ahogyan sok-
szor mondtuk, meghagyta 
nekünk : Ne kerüljetek 
a színem elé legkisebbik 
öcsétek nélkül. eMondá 
nekik Izrael : Hogy bajt 
szerezzetek vele nékem, 
azért mondtátok el néki, 
hogy van még egy öcsé-
tek. ?Ám azok felelék : 
Az az ember kérdezte el 
rendre nemzetségünket : 
hogy él-e az atyánk, hogy 
van-e még testvérünk és 
ezért feleltünk mi néki 
annak megfelelően, amit 
kérdezett. Tudhattuk-e, 
hogy azt fogja mondani : 
Hozzátok el magatokkal 
öcséteket? 8Júda pedig 
mondá az atyjának: Ereszd 
el velem a gyermeket, 
hadd menjünk, hogy élet-
ben maradhassunk s meg 
ne haljunk mi és gyer-
mekeink. 8Magamra ve-
szem a gyermeket : az én 
kezemből kérd őt számon 
ha vissza nem hozom és 
vissza nem adom néked, 
bűnös legyek előtted min-
den időre. 1°Ha közbe nem 
jő  ez a huza-vona, már 
kétszer is visszajöttünk 
volna. liMondá erre nekik 

43. 1-14. Jákob kénytelen elengedni Benjámint. - 11. A tapasz-
talt, öreg Jákob ajándékot is küld Egyiptom urának. Gyanta 
helyett a héber szöveg (valószínűleg) ismét masztixról (L 37, 25. 
jegyz.), mások szerint balzsamról (a Commiphora opobalsamurn 
nevű  fa illatos gyantájáról) beszél. - Az itt említett méz talán 
az a híres szőlőméz (=szirup), melyet főként Hebron vidékéről 
nagy. mennyiségben szállítottak Egyiptomba. A sztórax (a meg-
felelő  héber szót a latin fordítás 37, 25-ben fűszernek fordítja) az 
amberfa (Liquidambax orientalis) illatos balzsama, mások szerint 
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Izrael, az atyjuk : Ha így 
kell lennie, tegyétek meg, 
amit akartok. Vegyetek 
edényeitekbe e föld kg-
kiválóbb gyümölcseiből s 
vigyétek el ajándékul an-
nak a férfiúnak : egy kis 
gyantát meg mézet, sztó-
raxot, mirrhazsengét, tere-
bintusdiót és mandulát. 
12Pé5nzt meg kétannyit vi-
gyetek magatokkal : azt, 
amelyet a zsákotokban 
találtatok, szintén vigyé-
tek vissza, hátha tévedés 
történt. 13Aztán vegyétek 
öcséteket is s menjetek 
el ahhoz a férfiúhoz. "Az 
én mindenható Istenem 
pedig tegye Ót könyörüle-
tessé hozzátok, hogy visz-
szabocsássa veletek fogva 
levő  testvérteket, meg ezt 
a Benjámint. Én magam 
meg hát így maradok, el-
árvultan, gyermek nélkül. 

"Vevék erre a férfiak 
az ajándékot meg a két-
szerannyi pénzt és Benjá-
mint s lemenének Egyip-
tomba s József elé állá-
nak. "Amint Ó meglátta 
őket és velük Benjámint, 
parancsola háza sáfárá-
nak, mondván : Vezesd 
be ezeket a férfiakat a 
házba, aztán vágj állatot  

és készíts lakomát, mert 
velem fognak enni délben. 
"Az teljesíté a parancsot 
és bevezeté a férfiakat a 
házba. "Azok ott meg-
ijedének és mondák egy-
másnak : Ama pénz miatt, 
amelyet multkor vissza-
vittünk zsákjainkban, ve-
zettek be minket ide, hogy 
hamis vádat gördítsen 
reánk s erőszakos módon 
rabszolgaságra vessen min-
ket is, szamarainkat is. 
19Azért még az ajtóban 
a ház sáfára elé járulának 
20és mondák : Kérünk, 
uram, hallgass meg min-
ket. Már a multkor egyszer 
itt voltunk eleséget venni; 
21bevásárolván, amikor a 
szállásra jutottunk, kinyi-
tottuk zsákjainkat s a 
pénzt a zsákok szájában 
találtuk : azt most egész 
súlyában visszahoztuk, 
22sőt más pénzt is ' hoz-
tunk, hogy vegyünk, amire 
szükségünk van. Mi nem 
tudjuk, ki tette azt zsák-
jainkba 1 23Ám az felelé : 
Béke veletek, ne féljetek : 
Istenetek és atyátok Is-
tene adta nektek azt a 
kincset zsákjaitokba; mert 
a pénzt, amelyet nekem 
adtatok, én igazolom. Az- 

a sztirax-cserje (Styrax officinalis) illatos gyantája ; a héber szö-
veg azonban valószinűleg itt is a tragakantról, a mirrhazsenge 
helyett pedig a ladanumról beszél (1. 37, 25. jegyz.). A terebintus-
dión a pisztáciát, a Pistacia vera gyümölcsét kell értenünk. 
14. A Mindenható Isten = El-Sáddáj. (Vö. 17, 1. jegyz.) 

15---25. József testvéreinek második útja Egyiptomba. - 21. A 
pénzt (az aranyat vagy ezüstöt) súlya szerint mérték. (Vö. 20, 
16. jegyz.) - 22. Sőt más pénzt is hoztunk, tehát nem vagyunk 
sem szegények, sem tolvajok. (Vö. 44, 8.) 
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tán 	kivezeté hozzájuk szíve az öccse miatt és ki- 
Simeont 24s bevivé őket csordultak könnyei ; be-
a házba s vizet hoza, hogy méne tehát a belső  szobába 
mossák meg lábukat és és síra. 31Aztán megmosá 
abrakot ada szamaraik- az arcát és ismét kijöve 
nak. 2505k pedig előkészí- és erőt véve magán, mon-
ték az ajándékot, amire dá : Hordjátok fel az ét-
József délre meg» : hal- keket. 32Miután felhordot-
lották ugyanis, hogy ott ták, külön Józsefnek, kü- 
fognak enni. 	 lön a testvéreinek, s az 

26Mikor aztán József egyiptomiaknak, akik ott 
hazatért, eléje vivék az ettek, szintén külön (az 
ajándékot, melyet a ke- egyiptomiaknak ugyanis 
zükben hoztak s földre nem szabad a héberekkel 
borulának előtte. 27Erre b együtt enniök, ők az ilyen 
kegyesen visszaköszönté lakomát tisztátalannak 
őket s megkérdezé tőlük, tartják), 331eülteték Őket 
mondván : Egészséges-e a előtte, az elsőszülöttet a 
ti agg atyátok, akiről be- maga elsőszülöttsége sze-
széltetek nékem? Él-e rint s a legfiatalabbikat 
még? "ők felelék : Egész- is a maga kora szerint, 
séges a szolgád, az atyánk: amin ők igen csodálkoztak. 
él még. Azzal meghajták "Aztán kiki elvevé részét, 
magukat és leborulának melyet tőle kapott, - 
előtte. "Mikor pedig Jó- Benjáminnak akkora rész 
zsef felemelte szemét és juta, hogy öt részt is meg-
meglátta Benjámint, az haladott, - és ivának és 
édes testvérét, mondá : megrészegedének nála. 
Ez-e a ti legkisebbik öcsé-
tek, akiről beszéltetek né-
kem? Aztán pedig mondá: 
Legyen kegyes, fiam, irán-
tad az Isten. 30Azzal el-
siete, mert megindult a 

26-34. József megvendégeli testvéreit. — 32. Az egyiptomiak 
vallási szempontból tisztátalannak, tehát tilosnak tartották azokat 
az étkeket, amelyeket a héberek nyugodtan elfogyaszthattak. -
33, Az elsőszülött (Rúben) a maga elsőszülöttségének megfelelő  he-
lyet, a legfiatalabbik fiú a maga fiatalságának megfelelő  helyet 
kapott ; ezen a testvérek igen csodálkoztak, mert nem tudták, 
hogyan tudják korukat. - 34. Az egyiptomi lakomákon a ven-
dégek (többnyire) adagokban kapták az étkeket ; akit a ház ura 
meg akart tisztelni, annak kétszeres adagot adatott ; Benjámin-
nak József ennél is többet : ötszörös adagot juttatott. — A meg-
részegedének kifejezés a héber nyelvhasználatban csupán annyit 
jelent, hogy (ehettek) s ihattak, amennyi jól esett s igy Jól érez-
ték magukat. 

44. 1-3. József elrejteti poharát Benjámin zsákjába. 

ószövetség I. 	 9 

44. FEJEZET. 
József próbára teszi testvérei sze-

retetét Benjámin iránt. 

lAztán parancsolaJózsef 
a háza sáfárának, mond- 
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ván : Töltsd meg zsákjai-
kat gabonával, amennyi 
csak. beléjük fér s tedd 
be kinek-kinek pénzét a 
zsákja szájába. 2A leg-
fiatalabbiknak a zsákja 
szájába pedig tedd be 
ezüstpoharamat s azt a 
pénzt, amelyet a gaboná-
ért adott. egy is történék. 
3Hajnalhasadtakor aztán 
elbocsáták őket szama-
raikkal együtt. 

4Mikor már kimentek a 
városból és egy keveset 
haladtak, József előhívá 
háza sáfárát és mondá : 
Kelj fel s menj azon 
férfiak után s ha utol-
érted őket, mondd nekik : 
Miért fizettetek rosszal a 
jóért? 5Az a pohár, ame-
lyet elloptatok, uram ivó-
pohara s abból szokott. 
jósolni. Igen nagy gonosz-
ságot míveltetek. 6Az úgy 
cselekvék, ahogy paran-
csolta s mikor utolérte 
őket, utasít ása szerint 
szóla nékik. 705k felelék : 
Miért beszél így a mi 
urunk, mintha szolgáid 
ekkora vétket követtek 
volna el? 8Azt a pénzt,  

amelyet a zsákjaink szá-
jában találtunk, Kánaán 
földéről visszahoztuk né-
ked : hogy loptunk volna 
tehát aranyat vagy ezüs-
töt urad házából? 9Ha 
szolgáid közül bárkinél 
megkerül, amit keressz, az 
haljon meg, mi meg rab-
szolgái leszünk urunknak. 
1605 azt mondá nekik : Le-
gyen, ahogy állítjátok 
de ha bárkinél megkerül, 
az rabszolgám lesz, - ti 
azonban sértetlenek ma-
radtok. "Erre mindegyik 
sietve leraká zsákját a 
földre és kinyitá. 12(5 vé-
gigkutatá őket, a leg-
nagyobbiktól kezdve a leg-
kisebbikig s Benjámin 
zsákjában megtalálá a po-
harat. "Erre megszagga-
ták ruháikat s újra fel-
rakodván a szamarakra, 
visszatérének a városba. 

"Erre beméne ~a, test-
vérei élén, Józsefhez (az 
ugyanis még nem távozott 
el arról a helyről) s vala-
mennyien a földre omlá-
nak előtte. 1515 mondá né-
kik : Miért akartatok így 
cselekedni? Nem tudjá- 

4-13. József sáfára megtalálja a poharat Benjámin zsákjában. -
5. A régiek a pohárban levő  vízbe vagy borba drágaköveket, éksze-
reket, ezüstöt vagy aranyat dobtak s annak Útjából vagy tükrö-
zéséből jósolgattak. Eldönthetetlen kérdés, hogy József tényleg 
gyakorolta-e ezt a jósolgatást, vagy hogy csupán az egyiptomiak 
gondolták-e azt róla. Lehet, hogy Józsefnek akkoriban ezt az 
Isten megengedte s ezen a módon közölte vele akaratát. - 10. Jó-
zsef sáfára céltudatosan enyhíti, amit a testvérek mondanak : 
nem kell, hogy az ártatlanok is szenvedjenek, sőt a bűnösnek sem 
kell halállal lakolnia, csak (órőkös) rabszolgává lennie. - 13. A 
ruhák megszaggatása a bánat (s a gyász) jele volt. 

14-17. József lopással vádolja testvéreit. - 15. József arra 
céloz, hogy ő, ki a jósolás mestere, Úgyis rájött volna arra, hogy 
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tok-e, hogy nincs hozzám 
hasonló a jósolás tudomá-
nyában? 18Mondá neki 
Júda : Mit feleljünk uram-
nak, avagy mit szóljunk 
vagy mit hozhatnánk fel 
igazolásunkra? Az Isten 
megállapította szolgáid. 
vétségét : Íme mindany-
nyian rabszolgái vagyunk 
uramnak : mi is meg az 
is, akinél megkerült a po-
hár: "Felelé József : Tá-
vol legyen tőlem, hogy 
így cselekedjem : aki a 
poharat ellopta, legyen a 
rabszolgám, de ti menje-
tek szabadon atyátokhoz. 

18Erre Júda közelebb 
járulván, bizodalommal 
mondá : Kérlek, uram, 
hadd szóljon szolgád egy 
szót a füledbe s ne haragud-
jál meg szolgádra : hiszen 
a fáraó után te vagy igaz én 
uram ! A multkor azt kér-
dezted szolgáidtól : Van-e 
atyátok vagy testvértek? 
2°M1 azt feleltük neked, 
uramnak : Van egy agg 
atyánk meg egy kis öcsénk, 
aki az ő  vénségében szü-
letett ; ennek édes test-
vére meghalt s így egye-
dül ő  maradt meg anyjá-
tól és atyja igen szereti. 
21Erre te azt mondottad 
szolgáidnak : Hozzátok el  

hozzám, hadd vetem reá 
szememet. 22Mi kijelen-
tettük uramnak : Nem 
hagyhatja el az a gyer-
mek az atyját, mert ha el-
hagyja, az meghal. 23Te 
azonban azt mondottad 
szolgáidnak : Ha el nem 
jő  veletek legkisebbik öcsé-
tek, ne kerüljetek többé 
a színem elé. 24Mikor tehát 
felmentünk szolgádhoz, 
az atyánkhoz, elbeszél-
tünk néki mindent, amit 
uram mondott. 25Mikor 
aztán azt mondta atyánk : 
Menjetek el ismét s ve-
gyetek egy kis gabonát né-
künk, "mi azt mondot-
tuk neki : Nem mehetünk. 
Ha lejön velünk legki-
sebbik öcsénk, vele együtt 
lemegyünk ; egyébként 

ha ő  nem lesz velünk, nem 
merünk annak a férfiú-
nak a színe elé kerülni. 
27Erre ő  azt felelte : Tud-
játok, hogy csak kettőt 
szült nekem ez a felesé-
gem ; 28az egyik kiment 
s ti azt mondtátok Fene-
vad falta fel, - s mind-
eddig nem került meg. 
"Ha ezt is elviszitek s éri 
valami az úton, ősz feje-
met bánatával juttatjátok 
az alvilágba. 30Ha tehát 
én nzost -  bemegyek a szol- 

testvérei lopták el poharát. (Vö. 44, 5. jegyzetét.) - 17. Itt rejlik 
a próba : elmennek-e a testvérek s cserbenhagyják-e Benjámint, 
vagy hajlandók-e áldozatot hozni érte s az öreg Jákobért? 

18-34. Júda felajánlja önmagát Benjámin helyett. - 18-19. A 
héber szöveg szerint a mondat vége Igy hangzik : ne haragudjál 
meg szolgádra, hisz te olyan vagy, mint a fáraó. Az én uram 
(vagyis József) azt kérdezte szolgáitól stb. - Az értelem azonban 
lényegében megegyezik a latin fordítás értelmével. - 21. Hadd 

9* 
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gádhoz, az atyánkhoz s 
hiányzik a fiú (minthogy 
lelke annak a lelkén csüng), 
3'ha meglátja, hogy nincs 
velünk, meghal s ősz fejét 
bánatával juttatják szol-
gáid az alvilágba. 32Hadd 
legyek én a rabszolgád, 
ért, ki kezességet vállal- . 
tam érette s jótállottam, 
mondván: Ha vissza nem 
hozom, bűnös legyek 
atyám előtt minden időre. 
33 Hadd maradjak tehát 
én, szolgád, a gyermek he-
lyett uram s r,olgálatában, 
a gyermek pedig hadd 
menjen fel testvéreivel. 
megysem tudnék vissza-
térni atyámhoz e gyermek 
nélkül, hogy ne legyek 
tanuja a bajnak, amely 
alatt összeroskad atyám. 

45. FEJEZET. 
József megismerteti magát test-
véreivel s elküldi Ókat atyjukért. 

I-Nem bírta József to-
vább tartóztatni magát, 
noha sokan állottak körü-
lötte megparancsolá te-
hát, hogy menjen ki min-
denki, hogy senki idegen 
se legyen jelen, mikor fel-
ismerik egymást. 2Aztán 
hangos sírásra fakada, —
úgyhogy meghallották az 
egyiptomiak s a fáraó 
egész háza — 3és mondá  

testvéreinek : Én vagyok 
József! Él-e még az atyám? 
Nagy félelmükben meg-
rémülten felelni sem bír-
tak testvérei. 46 azonban 
k-gyesen mondá nekik : 
J:rtek ide hozzám ! S mi-
kor közelebb kerültek, 
mondá: Én vagyok Jó-
z3ef, a testvéretek, kit 
eladtatok Egyiptomba. 
5.Nle féljetek s ne is ször-
nyülködjetek azon, hogy 
eladtatok engem ebbe az 
országba : 	megmentés- 
tekre küldött engem az 
Isten előttetek Egyip-
t anba. 6Két esztendeje 
ugyanis, hogy elkezdődött 
az éhség ezen a földön 
s még öt olyan esztendő  
van hátra, amelyben sem 
szántani, sem aratni nem 
lehet. 7Előre küldött tehát 
engem az Isten, hogy ti 
megtartassatok a földön 
s legyen ennivalótok, hogy 
élhessetek. 8Nem a ti el-
határozástok, hanem az 
Isten akarata küldött en-
gem ide : Ő  tett engem a 
fáraó atyjává s egész há-
zának urává s Egyiptom 
egész földének fejedel- 
mévé. 	9Siessetek s men- 
jetek fel atyámhoz s mond-
játok neki : Ezt üzeni 
fiad, József : Az Isten 
Egyiptom egész földének 
urává tett engem : jer le 

vetem reá szememet annyi, mint hadd lássam meg Őt saját szemem-
mel. - 31. L. 37, 35. jegyzet. 

45. 1-15. József megismerteit magát testuéreivel. - 2. Az egyipto-
miakon József (egyiptomiakb íl álló) házanépét, a fáraó házán 
a fáraó udvari embereit kell értenünk. - 8. A Párló atyja s házá-
nak ura az egyiptomi leptek tanusága szerint hivatali (némileg 
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hozzám, ne késlekedjél. 
1°Gesszen földén fogsz 
majd lakni s közelemben 
leszesz, te meg a fiaid 
s fiaidnak fiai, juhaid meg 
marháid s mindened, amid 
van, filés ellátlak ott éle-
lemmel, — mert még öt 
esztendő  van hátra az éli-
ségből, — hogy el ne vessz 
házad népével és minde-
neddel együtt, amid va-
gyon. 12Ime saját sze-
metek s testvéremnek, 

Benjáminnak, szeme látja, 
hogy az én szám szól hoz-
zátok. "Mondjátok el 
atyámnak minden dicső-
ségemet s mindazt, amit 
Egyiptomban láttatok. 

sSiessetek s hozzátok el 
hozzám. "Erre Benjámin-
nak, az öccsének a nya-
kába borula és -megölelé 
és sfra : hasonlóképen síra 
az ő  nyakán az is. 15Majd 
megcsókolá József a többi 
testvéreit is mindegyi-

kén sira. Erre aztán szóba 
merészkedének ereszkedni 
vele. 

18Mikor aztán meghal- 

lották és a közismert 
szóbeszéd elterjesztette a 
király udvarában, hogy : 
Eljöttek József testvérei, 
— örüle néki a fáraó és 
egész házanépe. 17Sőt meg-
hagyá Józsefnek, hogy pa-
rancsoljon testvéreinek, 
mondván : Rakodjatok 
fel barmaitokra s menje-
tek el Kánaán földére, 
18s hozzátok el onnan 
atyátokat s rokonságtokat 
és jöjjetek el hozzám 
és nektek adom Egyip-
tom minden javát, úgy-
hogy majd e föld zsírjából 
éltek. "Parancsold meg 
azt is, hogy vigyenek ma-
gukkal szekereket Egyip-
tom földéről, hogy elhoz-
hassák gyermekeiket és 
feleségeiket. És mondd : 
Vegyétek atyátokat és sies-
setek, jertek minél előbb ; 
"ne hagyjátok el semmi 
holmitokat, mert Egyip-
tomnak minden java a 
tiétek lesz. 21-ügy  is  

cselekvének Izrael fiai, 
ahogy parancsolták né-
kik. József pedig a fáraó 

vallásos színezetű) cím volt. - 10. Gesszen (héberül Gósen, egyip-
tomul Keszem) annyit jelent, mint Keleti föld ; a Nilus alsó 
folyásának keleti vidékén feküdt, s bár bőséges vize lévén, buja 
legelőkben bővelkedett, ezidőtájt (városaitól eltekintve) meg-
lehetősen lakatlan volt. - 12. I3enjámin József édes lealvére volt. 

16-24. József a /draó engedélyével meghívta esalddlát Egyip-
tomba. - 16. A héber szöveg a mondat elejét kissé egyszerűbben 
hozza : Mikor pedig meghallották a hírt a fáraó udvarában, hogy 
azt mondják : Eljöttek József testvérei, - őrült neki a farso és 
szolgái (udvari emberei). - Ha a 46, 28-34. Jegyzetben közölt 
feltevés megfelel a valóságnak, a fáraó s udvaranak Öröme (a Jó-
zsef iránt való szereteten felül is) érthető  : a (seini) faraónak az 
akkoripolitikai helyzet következtében érdekében állott, hogy a 
(kárvita) egyiptomiakkal szemben a maga ingatag hatalmát (sémi) 
telepesek által erősítse. - 20. A héber szöveg értelme ehelyütt 
kissé más : Ne sajnáljátok holmijaitokat (melyeket t. i. Kánaán-
ban kell hagynotok), hiszen Egyiptom egész földének legjava lesz 
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parancsa szerint szekere-
ket ada nékik meg enni-
valót az útra. 22Hozata 
mindeniküknek két-két 
rend ruhát is, Benjámin-
nak azonban háromszáz 
ezüstöt és öt drága ruhát 
ada. "Ugyanannyi pénzt 
és ruhát külde atyjának 
is, azonfelül tíz szamarat, 
melyek Egyiptom min-
denféle javaiból vittek s 
ugyanannyi nőstény sza-
marat, megrakva gaboná-
val és útravaló kenyérrel. 
"Aztán elbocsátá testvé-
reit s amikor elindultak, 
mondó nekik : Ne civód-
jatok az úton 1 

25Azok 	felmenének 
Egyiptomból s eljutának 
Kánaán földére atyjuk-
hoz, Jákobhoz "és el-
beszélék néki, mondván : 
József fiad él s Ó uralko-
dik Egyiptom egész föl-
dén. Mikor ezt Jákob meg-
hallotta, úgy tünék néki, 
mintha mély álomból ser-
kent volna fel, de nem 
hitt nekik. 27Mikor azon-
ban rendre elbeszélték az 
egész dolgot és látta a  

szekereket s mindazt, 
amit ő  küldött, felélede 
lelke 28és mondá : Elég ne-
kem, ha József fiam még 
él ! Elmegyek, hadd lás-
sam, mielőtt meghalok. 

46. FEJEZET. 
Az izraeliták bevonulása Egyip-

tomba. 

lEl is indula Izrael 
mindenével, amije volt. 
Mikor eljutott az Esküvés-
kútjához, ott áldozati álla-
tokat vága atyja, Izsák 
Istenének és 2hallá, hogy 
Az szólítja Ót éjtszakai 
látomásban és azt mondja. 
néki : Jákob, Jákob! Ó fe-
leké Néki : Itt vagyok. 
3Mondá néki az Isten : 
Én vagyok atyád erős 
Istene : ne félj, csak menj 
le Egyiptomba, mert nagy 
nemzetté teszlek ott té-
ged. 4Én lemegyek oda 
veled s ha majd vissza-
térsz, én felhozlak onnan 
és József fogja lezárni a 
kezével szemedet. 

5Fölkerekedék erre Já-
kob az Esküvés-kútjától 

a tietek. - 22. A ruhákon díszruhákat kell értenünk ; mivel ünne-
pélyes alkalmakkor ezekkel váltották fel a közönséges ruházatot, 
a héber szöveg (szószerint) váltóruháknak nevezi őket. (Igy for-
dítja a szót a latin fordítás is Kir. IV. 5, 5-ben.) - Háromszáz 
ezüst = 300 X 3.60 = 1080 pengő  vagy annak kb. a fele. (Vö. 23, 
11. jegyz.) - 24. József meghagyja testvéreinek, hogy ne civód-
janak az úton, vagyis ne tegyenek egymásnak szemrehányásokat 
a multért, József eladásáért. 

26-28. A testvérek hírül adják Jákobnak a történteket. 
46. 1-4. Jákob útját jóváhagyja az Isten. - 1. Az Esküvés kút-

fánál, Bersábénál (vö. 21, 22-34. jegyz.), Kánaán déli határán 
megállapodik Jákob :úgy látszik felkél benne a félelem ; az isteni 
ígéretek ugyanis mindig Kánaánról szóltak, ó már öreg ember, 
ki tudja, visszatér-e még Kánaánba, ki tudja, akarja-e az Isten 
az egyiptomi utat. - Erre felel az isteni jelenés. 
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s fiai feltevék őt g,yerme 
keikkel s feleségeik kel 
együtt azokra a szele 
rekre, amelyeket a fáraó 
küldött, hogy elhozzák 
rajtuk az öreget 6meg 
mindenét, amit Kánaán 
földén szerzett és el is 
juta Egyiptomba minden 

uno-
káival, leányaival s egész 
nemzetségével együtt. 

sIzrael azon fiainak neve, 
akik vele s gyermekeikkel 
Egyiptomba bementek, a 
következő  volt. Az első-
szülött Rúben. 9Rúben 
fiai : Hénok, Fállu, Hesz-
ron és Kármi. "Simeon 
fiai: Jámuel, Jámin, Áhod, 
Jákin, Szohár és Saul, 
a kánaáni asszony fia. - 
11Lévi fiai : Gerson, Káát 
és Merári. — 12Júda fiai • 
Her, Onán, Sela, Fáresz 
és Zára. Her és Onán azon-
ban meghala Kánaán föl-
dén. Fáresznek ezek a 
fiai születének . Heszron 
és Hámul. — 13lsszakár 
fiai : Tóla, Fúa, Jób és 
Semron. — 14Zábulon fiai : 
Száred, Elon és Jáhelel. 
"Ezek Lia fiai, kiket Szír-
Mezopotomiában szült, 
épúgy, mint Dfnát, a leá-
nyát. Fiainak s leányai-
nak lélekszáma összesen : 
harminchárom. — 16Gád  

fiai Széfion, Hág i, Súni, 
Eszebon, Heri, Arodi és 
Áreli. 	17Áser fiai : Jám- 

1 ne Jesua, Jessui és Be-
i ria, a nővérük meg Sára. 
13eria fiai Héber és 
k iel "Ezek Zelfának a 
fiai akit Lábán adott Liá-

: nak, a leányának s ezeket 
szülé Jákobnak : tizen-
hat lelket. — 19Ráchelnek, 
Jákob feleségének fiai : 
József és Benjámin. "Jó-
zsefnek Egyiptom földén 
ezek a fiai születének, 
ezeket szülé néki Ászenet, 
Putifárénak, a heliopo-
liszi papnak a leánya : 
Mánássze és Efráim. — 
21Benjámin fiai • Bela, 
Bekor, Ásbel, Gera, Náá-
mán Echi, Rós, Mofím, 
Ofim és Áred. 22Ezek Rá-
chel fiai, ezeket szülte Já-
kobnak ; összesen : tizen-
négy lélek — 23Dán fia : 
Husím. — 24Neftáli fiai : 
Jásziel, Gúni, Jeszer és 
Sállem. 26Ezek Bála fiai, 
akit Lábán adott Ráchel-
nek, a leányának s ezeket 
szülé ő  Jákobnak össze-
sen : hét lélek. — "Azok 
lélekszáma tehát, kik Já-
kobbal Egyiptomba be-
mentek s az ő  ágyékából 
származtak, fiainak fele-
ségein kívül, összesen: hat-
vanhat. 27Meg József fiai, 

5-7. Akob Útja Egyiptom határáig. 
8-28. Az Egyiptomba vonuló zsidók jegyzéke. - 26. Jákob 

családja hatvanhat férfiből állott ; ha hozzávesszük öt magát, 
meg - 27. - a már Egyiptomban levő  Józsefet és annak két fiát, 
70 lelket nyerünk. Mivel pedig Józsefnek (vö. 50, 22 ; Krón. I. 7, 
14 skk.) három unokája és két dédunokája is volt, a görög fordítás, 
valamint Csel. 7, 14., hetvenöt lelket számlál. - Lehetséges az is, 
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kik neki Egyiptom földén 
születtek : két lélek. Já-
kob házanépének lélek-
száma tehát, mely Egyip-
tomba bement, összesen 
hetven volt. 

»majd előre küldé Júdát 
Józsefhez, hogy mondja 
meg neki, jöjjön eléje 
Gesszenbe. 29Mikor aztán 
odaérkezett, József befo-
gata szekerébe és felméne 
atyja elé Gesszenbe s mi-
kor meglátta, a nyakába 
borula, átölelé és sira. 
"Mondá ekkor az atya 
Józsefnek : Immár örö-
mest halok meg, mert lát-
tam arcodat s életben 
tudva hagylak itt téged. 
31Erre ő  igy szóla testvé- 

reihez s atyja egész házá-
hoz : Felmegyek s jelen-
tem a fáraónak és mondom 
néki : Testvéreim és atyám 
házanépe, kik Kánaán föl-
dén voltak, eljöttek hoz-
zám. 32Juhpásztorok azok 
az emberek s nyájak te-
nyésztésével foglalkoznak; 
juhaikat s marháikat s 
mindenüket, amijük csak 
volt, elhozták magukkal. 
33Ha aztán majd ő  hivat 
titeket és megkérdezi : Mi 
a foglalkozástok? - "fe-
leljétek : Pásztoremberek 
vagyunk mi, szolgáid, if-
júságunktól kezdve mos-
tanig mi is, mint atyáink. 
Ezt pedig azért mondjá-
tok, hogy Gesszen földén 

hogy Jákob hatvanhat utódjából egyesek már Egyiptomban 
születtek (Benjáminnak, ki ekkor csak 23-24 éves lehetett, pl. 
még aligha volt tíz utóda) ; viszont nem szabad figyelmen kívül 
hagynunk azt sem, hogy a Szentírás — mint mindenütt, itt sem — 
számlálja az asszony- és a rabszolganépet, melynek száma pedig 
kétségkívül nem volt csekély. (Sokan ezernél is többre teszik.) 

28-34. József fogadja atyját Egyiptom határán. — 34. Gesszen-
ről 1. 45, 10. jegyz. — A juhpásztorok mint többnyire műveletlen, 
kevésbbé tiszta népség, utálatosak voltak az egyiptomiak előtt 
s rendesen a határvidékeken tanyáztak. Valószínű  azonban, hogy 
ehelyütt a juhpásztor (baromtenyésztő) szó általában szemita 
beduint jelent, már pedig ezeket a vérbeli (kámita) egyiptomiak —
politikai okokból — nem szívesen látták. Utóbbinak igen jó ma-
gyarázatát nyerjük, ha feltesszük, hogy ebben az időben (Alsó) 
Egyiptomban nem egyiptomi (kámita) fáraók, hanem szemita 
eredetű  pásztor ( = beduin) királyok, az ú. n. Hikszoszok uralkod-
tak. Tudjuk ugyanis, hogy az ú. n. középső  birodalom (Kr. e. 
2100— kb. 1578) idején semi eredetű  beduinok(= Hikszoszok) 
vetették meg lábukat Alsó-Egyiptomban s a vérbeli (kámita) 
egyiptomiak csak Felső-Egyiptomban (Tébában) kormánykodtak. 
E hikszoszok uralma a régi írók tanusága szerint 511 esztendeig 
(Kr. e. 2089-1578), az újabb kutatások szerint azonban csak 
120-130 esztendeig (Kr. e. 1710-1578?) tartott. Ha már most 
József és Jákob családja a hikszoszok uralma alatt jöttek Egyip-
tomba, érthető, miért fogadták őket a hikszosz-fáraók olyan 
szívesen s érthető  az is, miért üldözték őket a hikszosz uralom 
bukása után az új, vérbeli egyiptomi fáraók annyira, hogy végre 
is elhagyták Egyiptomot. Bármily valószínű  is azonban e feltevés, 
minthogy az izraeliták Egyiptomba való költözésének pontos 
idejét megállapítani nen: cudjuk, e kérdésben a döntő  szót a tudo-
mányos kutatások vArd fokán kimondani nem lehet. 
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lakhassatok, mert az egyip-
tomiak minden juhpász-
tort utálnak. 

47. FEJEZET. 
Az izraeliták megkapják Gesszen 
földét. - Józb,1 gazdálkodása 
Egyiptomban. - Jákob életé-

nek alkonya. 

1Beméne tehát József s 
jelenté a fáraónak, mond-
ván : Atyám és testvé-
reim, juhaik s marháik 
s mindenük, amijük van, 
eljöttek Kánaán földéről 
s most Gesszen földén áll-
nak. 2Oda is állítá test-
vérei közül az öt utolsó 
embert a király elébe. 
3Az megkérdezé őket Mi 
a foglalkozástok? Azok 
felelék : Juhpásztorok va-
gyunk mi, szolgáid is, 
mint atyáink. 4Eljöttünk, 
hogy egy darabig földeden 
tartózkodjunk, mert nincs 
füve szolgáid nyájainak, 
mivel elhatalmasodott az 
éhség Kánaán földén; arra 
kérünk tehát, engedd meg, 
hogy mi, szolgáid, elle-
hessünk Gesszen földén.  

5Mondá erre a király Jó-
zsefnek : Atyád és test-
véreid eljöttek hozzád. 
8Előtted van Egyiptom 
földe : telepítsd le őket 
a legjobb helyen s add 
nekik Gesszen földét. 
Hogyha pedig tudsz kö-
zöttük ügyes férfiakat, 
tedd meg őket az én bar-
maim felügyelőivé. 

'Ezután bevivé József 
az atyját a királyhoz s 
eléje állítá s ő  megáldá 
a fáradt. 8Mikor az meg-
kérdezte tőle: Mennyi a te 
élted esztendeinek napja? 
- 9ő  azt felelé: Vándor-
kodásom ideje százhar-
minc esztendő, kevés és 
mostoha s nem érte el 
atyáim vándorkodásának 
idejét. "Aztán megáldá a 
királyt és kiméne. 

11József pedig birtokot 
ada atyjának meg test-
véreinek Egyiptomban, az 
ország legjobb helyén, Rá-
messzeszben, amint a 
fáraó parancsolta 12és el-
tartotta őket s atyja egész 
házát, ellátva mindegyiket 
élelemmel. 

47. 1-6. Józstl bemutatja testvéreit a fáraónak és megkapja 
Gesszen földét. - 2. Mivel a latin fordítás az őt utolsó emberről 
beszél, sokan úgy vélték, hogy József az öt leggyengébb embert 
mutatta be a fáraónak, hogy az katonákká ne tegye testvéreit. 
A héber szöveg e felfogásnak nem szolgál, s így szól : (Oda is állíta) 
testvérei összességéből ötöt stb. - Egyszerű  bemutatkozó kül-
döttségről van szó tehát. - 6. A barmok felügyelői amolyan több 
pásztor fölé rendelt számadó juhászok voltak ; a fáraó tehát bizo-
nyos rangot is szán József testvéreinek. 

7-10. József bemutatja atyját a fáraónak. - 7. Az áldás, melyet 
Jákob a fáraóra belépésekor és távozásakor (10. v.) mondott 
(áldás formájába öltöztetett) köszöntést jelent. 

11-12. József letelepiti övéit Egyiptomban. - 11. Gesszen fül-
dét (a hasonló nevű  városról?) Rámesszesz (héberül: Rámszesz) 
földének is hítták. 
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18Nem volt ugyanis ke-

nyér sehol a föld kerek-
ségén és ránehezedett az 
éhség a földre, kivált 
Egyiptomra és Kánaánra. 
"össze is szede ezekből 
minden pénzt az eladott 
gabona fejében s bevivé 
a- király kincstárába. 

15Mikor aztán a vásár-
lóknak elfogyott a pénzük, 
egész Egyiptom Józsefhez 
méne, mondván : Adj ne-
künk kenyeret ! Miért hal-
junk meg előtted pénz hiá-
nyában 1 16Ó felelé nékik : 
Hozzátok el barmaitokat 
s azokért adok nektek élel-
met, ha pénzetek nincsen ! 
17Amikor elhozták, ada 
nekik élelmet a lovakért, 
a juhokért, a marhákért s 
a szamarakért s ellátá őket 
abban az esztendőben, cse-
rébe barmaikért. 

18A következő  eszten-
dőben ismét elmenének 
hozzá és mondák neki : 
Nem titkoljuk el urunk 
elől, hogy elfogyott a 
pénzünk és elfogyott a 
barmunk is : az sem titok 
előtted, hogy testünkön és 
földünkön kívül semmink 
sincsen. "Miért haljunk 
meg tehát szemed láttára? 
Hadd legyünk a tieid : 
magunk is, földünk is ; 
végy meg minket a király 
szolgálatára s adj vető-
magot, hogy elpusztul-
ván művesei, sivataggá ne 
váljék e föld. 20Megvevé 
tehát József Egyiptom 
egész földét — mert min-
denki eladta birtokát a 
nagy éhinség miatt, — s a 
fáraó tulajdonává tevé azt 
21és egész népét, Egyip-
tom egyik határától a má- 

13-14. József pénzt szerez a fáraónak. - 13-26-ig a Szentírás 
József egyiptomi gazdálkodásáról szól ; teszi pedig ezt azért, 
hogy lássuk, mily jól választott a fáraó, amikor Józsefet bizta 
meg országa kormányzásával, mily hűségesen szolgálta József 
a fáraót s mennyi érdemet szerzett ezáltal a fáraó előtt. József 
eljárásának megítélésénél természetesen nem szabad a mai (ke-
resztény) erkölcstan mérővesszejével mérni ; az akkori világban 
az ilyesmin nem ütközött meg senki, sőt József eljárása az akkori 
idők zsarnokoskodó világában határozottan emberséges volt. 

15-17. József barmokat szerez a fáraónak. 
18-22. József földet szerez a fáraónak. - 20. A fáraóknak a 

politikai helyzet következtében is érdekükben állott, hogy men-
nél több föld legyen az ő  birtokuk s rajta mennél több ember 
az ő  rabszolgájuk. A legújabb kutatások is megerősítik, hogy ez-
időtájt Egyiptomnak csaknem egész földe a fáraók s a templomok 
tulajdona volt. - 21. A héber szöveg ehelyütt nem arról szól, 
hogy József a népei is megvette (ezt a 23. versben említi), hanem 
arról, hogy József áttelepítette a népet a városokba Egyiptom 
egyik szélétől a másikig; intézkedésének oka egyesek szerint az 
volt, hogy az állami rend biztonságát fenntartsa, esetleges forra-
dalmaknak elejét vegye, mások szerint az, hogy a nép ne legyen 
kénytelen egykori tulajdonát rabszolgaként (jobbágyként) mű-
velni. Mivel azonba a verset más régi szövegemlékek is ügy 
értelmezik, mint a latin fordítás, lehet, hogy a latin fordítás 
értelme a helyes. - E 22. vers a héber szöveg szerint így szól: 
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sik határáig, - 22kivéve 
a papok földjét, amelyet 
a király adott nekik; azok 
ugyanis meghatározott 

élelmet is kaptak az állami 
csűrökből s így nem kel-
lett eladniok birtokaikat. 

23Mondá ekkor József 
a népnek : Ime, amint 
látjátok, személytek is, 
földetek is a fáraó birtoka. 
Nesztek mag s vessétek 
be a földeket, 24hogy le-
gyen gabonátok. Egyötöd-
részt be kell szolgáltatno-
tok a királynak, a többi 
négyet nektek hagyom 
vetésre és házatok népé- 
nek meg gyermekeiteknek 
élelmére. gy

ermekeiteknek 
felelék : 

Megmentésünk a te kezed 
műve ! Csak tekintsen 

reánk urunk s mi örömest 
leszünk rabszolgái a ki-
rálynak. - 28Attól az idő-
től kezdve mind a jelen 
napig Egyiptom egész föl-
dén egy ötödrész a király-
nak jár s ez mintegy tör- 

vénnyé lőn - kivéve a 
papi földet, mely ment 
volt ettől a kötelességtől. 

2? Izrael tehát megtele-
pedék Egyiptomban, azaz 
Gesszen földén és elfog-
lalá azt és szaporodék s 
felette megsokasodék. 

28Tizenhét esztendeig éle 
ottan s életének napjai-
ból összesen száznegyven-
hét esztendő  lőn. 

"Mikor aztán látta, 
hogy közeledik halálának 
napja, magához hivatá 
fiát, Józsefet és mondá 
neki : Ha kegyelmet ta-
láltam tekintetedben, tedd 
kezedet ágyékom alá s 
cselekedjél velem irgal-
masságot és hűséget : ne 
temess el engem Egyip-
tomban, 30hanem hadd 
aludjam atyáim mellett. 
Vigy ki tehát majd engem 
erről a földről s temess 
őseim sírjába. Felelé neki 
József : Megteszem, amit 
parancsoltál. 31Erre ó azt 

Csak a papok földjét nem vette meg ; a papoknak ugyanis 
meghatározott ellátásuk volt a fáraótól s 6k abból a meghatá-
rozott ellátásból éltek, melyet a fáraó adott nékik, s igy nem 
kellett eladniok földjüket. - Hogy a papság helyzete tényleg 
ilyen volt, a legújabb kutatások is bizonyítják. 

23-26. József adót vet ki a népre. - 26. A vers vége a héber 
szövegben így hangzik : csupán a papok földje nem lett a fáraó 
tulajdona. 

27-28. Izrael családjának megsokasodása. - 27. Jákob innen 
túlnyomólag Izrael néven szerepel. Vö. 32, 28. - Mivel a Szentírás 
azt mondja, hogy Izrael (nyugodtan) lakott Gesszen földén, nyil-
vánvaló, hogy az előbb elbeszélt (11-26.) események a zsidókat 
nem érintették. 

29-31. Izrael Kánaánban akar végső  nyugalomra térni. 
29. Az ágyék alá tett kézzel való esküvésről 24, 2. jegyzetében 
szólottunk. - 31. Miért borult Izrael az ágy fejére, nem tudjuk ; 
valószínű  hogy azért, mert az Istent leborulva szokták imádni 
s ezt az öreg, ágyban fekvő  Izrael máskép nem tudta megtenni. 
A héber szöveg nem szól az Isten imádásáról, hanem csak azt 
mondja, hogy ráborult az ágy fejére (vagy : leborult, az ágy fejére 
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mondá : Esküdjél meg 
tehát nékem. Ő  meg is 
esküvék. Erre Izrael imádá 
az Istent, ráborulva az 
ágy fejére. 

48. FEJEZET. 
Jákob utolsó rendelkezései : Ef-
ráimot s Mánásszét fiaivá fo-
gadja s megáldja, Józsefnek bir-

tokot ad. 

1Ezek megtörténte után 
pedig jelenték Józsefnek, 
hogy beteg az atyja. Erre 
magához vevé két fiát, 
Mánásszét és Efráimot és 
útra kele. 2Mikor meg-
mondták az öregnek : Ime 
fiad, József eljött hoz-
zád, - összeszedé erejét s 
kiüle az ágy szélére 3s mi-
kor bement hozzá, mondá 
neki : A mindenható Is-
ten megjelent nékem Lú-
zában, mely Kánaán föl-
dén vagyon és megáldott. 
engem 4s azt mondta: Meg-
szaporltalak s megsokasí- 

talak s népek seregévé 
teszlek és neked és utó-
daidnak adom majd ezt 
a földet örökös birtokul. 
5Azért tehát két fiad, ki 
néked Egyiptomban szü-
letett, mielőtt idejöttem 
hozzád, legyen az enyém : 
Efráimot s Mánásszét szá-
ndtsák épúgy az enyém-
nek. mint akár Rúbent és 
Simeont. 8A többiek azon-
ban, akiket utánuk nem-
zesz, a field legyenek és 
testvéreik nevét visel-
jék birtokaikban. ?Mikor 
ugyanis visszatértem Me-
zopotámiából,Ráchelmeg-
halt az úton, Kánaán föl-
dén, tavasz tájban; Efrá-
tához közeledtem akkor 
s eltemettem az efrátai - 
más néven nevezve betle-
hemi - út mentén. 

8Mikor pedig meglátta 
József fiait, mondá neki : 
Kik 	ezek? 30 felelé : 
A fiaim, akiket itt adott 

támaszkodva) ; igy csak arról volna szó, hogy József elbtt meg-
hajtotta magát. — A görög fordítás, melyet az újszövetségi 
Szentírás (Zsid. 11, 21-ben) is követ, e helyet így fordítja : és 
ráborula (József) botjának (= kormánypálcájának) fejére (= meg-
hajtotta magát József kormánypálcájának feje felé). 

48. 1-7. Izrael kijelenti, hugg ,iózsel két fiát fiává fogadja. — 
3-4. Az öreg 	(Jákob), bízva Isten ígéretében (vő. 28, 13.), 
hogy övé, illetőleg fiaié lesz Kánaán földe, élte alkonyán rendel-
kezik az ígéret földéről. — 5. Elrálmot és ;Ildnásszét, József két 
(17-18 éves) fiát, fiaivá fogadja így azoknak (nemzetségüknek) 
annak idején majd épúgy Önálló birtokrész jár Kánaan földén, 
mint Izrael (Jákob) többi fiainak. — 6. József többi fia (unokája) 
Józsefé marad s (nemzetségük) nem kap önailó törzsi birtokot 
Kánaánban, hanem testvéreik nevét fogják viselni birtokaikban, 
vagyis Efráim és Mánássze törzséhez fognak tartozni s azok 
törzsi birtokának területén lakni. — 7. Ezzel Izrael egyszersmind 
hódolni akar kedvelt felesége, Ráchel emlékének, ki Őt csupán 
két fiúval (Józseffel s Benjáminnal) ajándékozta meg, de ilyen 
módon három törzs (Benjámin, Efráim, Mánássze) ősanyjává 
leszen. — A tavasz táján kifejezésről 1. 35, 19. jegyz. 

8-20. Izrael a fiaivá fogadja és megáldja József két fiát. — 
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nékem az Isten. Mondá a jelen napig, 16az Angyal, 
erre: Vezesd csak őket ide I ki megszabadított engem 

minden bajtól — áldja 
meg e gyermekeket s 
szálljon át reájuk az én 
nevem s atyáimnak, Áb-
rahámnak és Izsáknak a 
neve s növekedjenek so-
kasággá a földön. "Mikor 
azonban József látta, hogy 
atyja Efráim fejére tette 
a jobbkezét, rosszul esék 
néki; megfogá tehát atyja 
kezét s le akará venni 
Efráim fejéről s áttenni 
Mánássze fejére, 18miköz-
ben mondá az atyjának : 
Nem úgy való az, atyám, 
mert ez az elsőszülött, en-
nek a fejére tedd a jobb-
kezedet. 19(5 azonban el-
lenkezék és mondá : Tu-
dom, fiam, tudom ; ez is 
népekké lesz ugyan, meg 
is sokasodik, de kisebbik 
testvére nagyobb lesz ná-
lánál s annak ivadéka 
nemzetekké növekszik. 
2oÉs megáldá őket akko-
ron, mondván : Tebenned 
nyerjen áldást Izrael s azt 
mondják : Úgy cseleked-
jék veled az Isten, mint 
Efráimmal, meg mint Má-
násszéval. — Efráimot te-
hát Mánássze elé helyezé. 

10-12. A megölelés, amely együtt járt a térdre vagy a térdközé 
való vevéssel, ehelyütt a fiúvá fogadás, az adoptálás külső  jele 
volt (vb'. 30, 3. jegyz.). Ennek meghálálásául borult földig József, 
miután - a héber szöveg szerint - kivette őket atyja térdei 
közül. - 16. Vö. 31, 29 ; 32, 2 ; Máté 18, 10. - 17-19. Jog szerint 
Mánásszét illette volna az elsőbbség, mert ő  volt az elsőszülött, 
Izrael azonban Efráimot áldotta meg vele. Tényleg Efráim nem-
zetsége lett az izraelitáknak egyik legnagyobb, sőt egy ideig vezető-
törzse. - 20. Te benned nyerjen áldást Izrael annyit jelent, mint 
hogy a te neked jutott áldással áldják egymást az izraeliták, 
vagyis azt kívánják egymásnak, amit majd veled tesz az Isten. 

hozzám, hadd áldjam meg 
őket. — "Elhomályoso-
dott ugyanis Izrael szeme 
a nagy öregségtől s így 
nem látott tisztán. — Jó-
zsef odavivé őket hozzá, 
mire ő  megcsókolá s meg-
ölelő  őket llés mondá a 
fiának : Nem fosztattam 
meg látásodtól, sőt még 
ivadékodat is megmutatta 
nékem az Isten. 12Erre el-
vette őket József az atyja 
öléből és földig borula. 
13Aztán Efráimot a maga 
jobbjára, azaz Izrael bal-
keze elé, Mánásszét meg 
a maga baljára, azaz aty-
jának jobb keze elé állítá 
és odavivé mindkettejü-
ket hozzá. "Erre 45 ki-
nyujtá jobbkezét és Ef-
ráimnak, a fiatalabbik 
testvérnek a fejére tevé, 
a balkezét pedig Mánász-
szénak, az idősebbiknek a 
fejére, keresztbe téve ke-
zét. 15Aztán megáldá Já-
kob Józsefnek fiait s 
mondá : Az Isten, kinek 
színe előtt jártak atyáim, 
Ábrahám és Izsák, az 
Isten, ki pásztorom volt 
ifjúságomtól kezdve mind 
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21Józsefnek, a fiának 

pedig mondá : Ime én 
meghalok, de az Isten ve-
letek leszen s visszavisz 
titeket atyáitok földére. 
22Neked adok ott egy részt, 
a testvéreidén felül : azt, 
amelyet kardommal és 
íjammal vettem el az 
ámorreusok kezéből. 

49. FEJEZET. 

Jákob megjövendöli fiai sor-
sát. - Jákob halála. 

1Majd hivatá Jákob a 
fiait és mondá nekik : 

Gyűljetek egybe, tudto- 
tokra hadd adjam, 

Ami rátok következik a 
távol napokban. 

2Gyűljetek egybe s hall- 
játok, Jákob fiai, 

Halljátok atyátokat, Iz-
raelt. 

3Rúben, elsőszülöttem, te 
erőm és bánatom kez-
dete : 

Az ajándékból elsőbbség, 
a hatalomból nagyobb 
rész illetne ! 

4Kicsaptál, miként a víz 
Nem lesz elsőbbséged, 

Mert atyád fekhelyére lép-
tél s ágyát beszeny-
nyezted. 

5Simeon és Lévi : test-
vérek Ók, 

Gonoszság harcos esz-
közei. 

°Tanácsukba az én lel- 
kem ne menjen, 

Gyülekezetükben az én 
dicsőségem ne legyen, 

Mert férfit gyilkoltak dü- 
hükben, 

21-22. Izrael magát Józsefet is megjutalmazza. Józsefnek, hálá-
ból jóságáért, Izrael egy külön birtokrészt (héberül: sekem) 
hagy Kánaán földén : Szichem (héberül : Sekem) mezejét. (Vö. 
Józs. 24, 32. Csel. 7, 16.) Ezt 33, 19. jegyz. szerint Izrael 100 keszi-
tán vette Hémortól ; lehet, hogy később valamely a Szentírásban 
el nem beszélt esemény kapcsán, kardra és fira került közöttük a 
dolog. (A megfelelő  héber szavak azonban csekély változtatással 
ehelyütt is így olvashatók r amelyet megvettem 100 keszitán.) 

49. 1-2. Jákob egybegyüjti fiait s megjövendöli sorsukat. -
Az egész rész (1-27 • kétségkívül vers, melynek értelmezése 
azonban sokhelyütt igen nehéz, latin fordítása pedig számos 
helyen homályos. 

3-4. Miben sorsa. - 3. Rúbent, mint Izrael elsőszülöttét (1. 25, 
30. jegyz.), férfi erejének első  gyermekét, bánatának kezdetét (a 
héber szöveg szerint : férfi tehetségének zsengéjét) az ajándékból 
(a héber szöveg szerint : a méltóságból) és a hatalomból elsőbbség 
illette volna. --- 4. Ám Rúbent elragadta szenvedélye s kicsapott, 
miként (az áradó vagy a fazékban lobogó) víz : vértörést köve-
tett el mostohaanyjhval, Bélával (vö. 35, 22.), s azért is Izrael 
megfosztja őt elsőszülöttségi jogaitól. 

5-7. Simeon és Léui sorsa. -- 5. Simeon és Lévi igazi testvérek: 
közösen vétkeztek s közösen bűnhödnek, mert (a héber szöveg 
szerint) gonoszság 	erőszak) eszköze (volt) a fegyverük, mikor 
DIna megbecstelenítéséért embertelen és istentelen bosszút álltak 
a szichemieken. (Vő. 34, 25.) - 6. Izrael minden közösséget meg- 
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Falat ástak alá önkényük-

ben, 
'Átkozott a dühük, mert 

nyakas 
S a haragjuk, mert ke-

mény. 
Elosztom őket Jákobban 
S szétszórom őket Izrael-

ben. 

8Júda : Téged diesőftenek 
majd testvéreid ; 

Ellenségeid nyakán leszen 
kezed, 

S meghajolnak atyád fiai 
előtted. 

8Júda : fiatal oroszlán : 
Zsákmányra mégy fel, 

fiam, 

S megpihenve lefekszel, 
mint az oroszlán 

Sőt mint a nőstény orosz- 
lán : ki keltené fel őt? 

10E1 nem vétetik a feje- 
delmi pálca Júdától, 

Sem a vezér az 45 ágyé- 
kától, 

Mfg el nem jő  az Elkül-
dendő, 

Az, akire a népek vára-
koznak. 

11Szőlőtőhöz köti a vemhét, 
S venyigéhez, ó fiam, a 

szamarát. 
Borban mossa ruháját, 
És szőlő  vérében palástját. 
12Szeme szebb a bornál 
S foga fehérebb a tejnél. 

tagad ezzel a tettükkel, mert vad dühükben embert öltek és 
önkényükben (a héber szöveg szerint) bikát (= férfiakat) bénítot-
tak, - 7. - s azzal bünteti őket, hogy eloszlatja, szétszórja őket 
Jákob (= Izrael) földén, Kánaánban. Tényleg Simeon törzse Júda 
törzsének területén kapott tizenkilenc várost (vö. Józs. 19, 1. 
skk.), Lévi tőrzsének pedig 48, különböző  törzsek területén fekvő  
város jutott Kánaánban osztályrészül (vö. Józs. 21, 1. skk.). 

8-12. Júda sorsa. - 8. Júdának Izrael elsőséget jósol : méltán 
nevezik őt Júdának (= dicséret), mert dicsőíteni fogják Ót testvé-
rei, minthogy fejedelmük lesz. - 9. Most ugyan még csak fiatal 
oroszlán, de eljő  az idő, hogy diadalmas harcok után (Dávid király) 
olyan lesz, mint a helyére biztonságosan leheveredő  hím oroszlán, 
sőt mint a még annál is vadabb - mert kölykeit féltő  - nőstény 
oroszlán, melyet megzavarni nem tanácsos. - 10. Ez a fejedelem-
ség el nem vétetik Judától, sem a vezér az ő  ágyékától (a héber szö-
veg szerint : sem a fejedelmi pálca az ő  lába mellől = a térdei 
közül, vagy : utódaitól), míg el nem jő  az Elküldendő. (Utóbbi 
szó helyén a héber szövegben Siló áll ; mivel azonban ehelyütt 
Siló város említése semmiféle helyes értelmet nem ad, s az összes 
régi fordítások e szót személyre vonatkoztatják, Siló helyett 
Ezechiel 21, 27-hez hasonlóan selló-t kell olvasnunk s a szöveget 
így értenünk : míg el nem jő  Az, akié a fejedelmi pálca, a hata-
lom. - A latin fordítás Siló helyett a héber sálách = elküldeni 
szó valamilyen alakját olvasta s azért fordítja a szót - lényegé-
ben helyesen - Elküldendő-nek.) Az Elküldendő, akire a népek 
várakoznak (a héber szöveg szerint inkább : akié a népek hódolata), 
kétségkívül a Messiás. Júda nemzetsége később csakugyan felküz-
dötte magát s Dávid királytól kezdődőleg kb. ezer éven át ural-
kodott testvérein ; mikor pedig hatalmát vesztette s az első  idegen 
nemzetiségű  király, az edomita Heródes lett a zsidók királya, 
megszületett a Messiás, az űr Jézus Krisztus. - 11-12. E versek 
elsősorban kétégkívül Júda földének gazdagságára céloznak, de 
igen szépek vonatkoztathatók a Messiás országára is : ebben oly 
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13Zábulon a tenger part-

ján lakik, 
Hajók kikötőjénél és elér 

egész Szfdonig. 

14lsszakár erős szamár-
ként 

Hever a határok között, 
"Látja, hogy a nyuga-

lom jó, 
S hogy földje kiváló, 
Vállát tehát teher alá 

haj tj a 
S lesz adózó szolga. 

18Dán igazságot szolgál-
tat népének, 

Mint bármely törzse Iz-
raelnek. 

17K f gyó leszen Dán az úton, 
Vipera az ösvényen, 
Mely megmarja a ló kör- 

mét, 
Hogy lovasa hanyatt es-

sék. 
18A te szabadításodra vá-

rakozom, Uram 

18Gád : harcrakészen har-
colnak ellene, 

De harcrakészen ó kél a 
nyomukba. 

"Áser kenyere kövér 

bőséges lelki javak lesznek, mint abban az országban (Júda orsza-
gában), hol még a szamarai is — nem sövényhez, hanem — nemes 
szőlőtőhöz kötik s borban mossák a ruhát is, — 12.— annyi a bor, 
hogy az emberek szeme (a héber szöveg szerint) veres lesz tőle, 
s annyi a lej, hogy az emberek foga (a héber szöveg szerint) fehér 
lesz tőle. 

13. Zábulon sorsa. Értelme : Zábulont kedvező  földrajzi fekvése 
gazdaggá fogja tenni. — A tenger vagy a Földközi-tenger, vagy a 
Genezáreti-tenger, sőt mivel a héber szöveg tengerekről beszél, 
talán mindakettő. Szidon híres föniciai kereskedőváros volt s a 
Földközi-tenger keleti partján feküdt ; itt azonban valószínűleg 
magát Föniciát kell értenünk rajta. Mikor volt Zábulon területe 
ilyen terjedelmű, nem tudjuk ; Józs. 19, 10. skk. leírja ugyan 
Zábulon területét, de abból biztosat megállapítani ma már nem 
tudunk. 

14-15. Isszakár sorsa. — 14. A héber szöveg így szól : Isszakár 
(olyan, mint egy) csontos (= erős) szamár, mely az aklok között 
hever. — Értelme : a harc nem eleme : örvend jólétének, teher-
hordásból (= kereskedelemből) él, s hogy békén maradhasson, 
inkább adót fizet (a héber szöveg szerint ':alán inkább : robotol) 
szomszédjainak. Mikor és kinek fizetett Isszakár adót, nem tudjuk. 

16-17. Dán sorsa. Az első  két sor értelme bizonytalan ; egyesek 
arra gondolnak, hogy Dán törzséből '‘s fog származni egy bíró 
(Sámson), mások talán több valószínűséggel arra vonatkoztatják, 
hogy Dán önállóságát, t6rzs,  létét ZPlienséges) veszedelem fogja 
fenyegetni, de Dán legyőzi ellenei,  s megőrzi önállóságát. (Vö. 
Bir. 1, 34 ; 18, 27. skk.) A Zovabbíakban Dán ravaszsággal páro-
sult bátorságaról van szó. — A 18. vers valószínűleg ugyanebbe 
az összefüggésbe tartozik s azt jelenti, hogy hiába Dán minden 
bátorsága, Izrael igazi megszabadilása az Úrtól fog származni és 
pedig a Messiás elkuldese által. 

19. Gád sorsa. Az egész vers a magyarban ki sem fejezhető  
szójátékot tartalmaz, mert minden igéje a Gád szóval rokon vagy 
hasonló hangzású. Értelme az, hogy Gádra sok ellenség fog törni, 
ám 6 megkergeti őket. 

20. Áser sorsa. Áser (annyi, mint boldog) földe boldog ország 
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S királyoknak adhatna 

csemegét ! 

21Neftáli iramló szarvas, 
S kedves szózatokat hallat, 

22Növekedő  fiú József, nö-
vekedő  fiú, oly ékes, 
csinos külsejű, 

Hogy futkostak utána a 
leányok a kőfalon. 

23De megkeserítették s be- 
léje kötöttek 

S irigykedtek reá a nyila-
sok. 

24Ám erős kézben ült az 
ija 

S karján-kezén a kötelet 
megoldotta 

Jákob Hatalmasának keze: 
Onnan jött segítség : Izrael 

pásztora, sarkköve. 
25Atyád Istene a segítőd 

leszen 
S a Mindenható meg fog 

áldani téged 
Onnan felülről az ég ál-

dásaival, 
Az alant elterülő  mélység 

áldásaival, 
Az emlő  s az anyaméh 

áldásaival. 
26Atyád áldásai, melyek 

meghaladják 

leszen : kenyere kövér 	bőven lesz olaja? vő. V. 33, 24.) s csemegéi 
a szomszédos (főniciai) királyok asztalán keresettek lesznek. — Áser 
földén bőségesen termett az olaj és terményei kiválóak voltak. 

21. Neftáli sorsa. A szöveg és az értelem kétes. A hagyományos 
értelmezés szerint arról van szó, hogy Neftáli törzse követségre, 
küldöttségre alkalmas nemz-tség leszen, mert úgy fut, mint a 
szarvas és ügyesen, szépen tud beszélni. Ékesszólásuk egyik em-
léke Bárák (és Debbóra) éneke. Vö. Bír. 5. 

22-26. József sorsa. — 22. József növekedő  fiú leszen, mert 
helyét két törzs, Efráim és Mánássze foglalja el Izraelben és (a 
latin fordítás szerint) oly szép, hogy (Egyiptom) leányai futkosnak 
utána a város széles köt alán, hogy lássák. E vers azonban a héber 
szövegben — valószínűleg — így hangzik : Termékeny csemete 
József, forrás mellett álló termékeny csemete, melynek ágai túl-
nyúlnak a kőfalon (vagy : felkúsznak a falra) ; vagyis József, 
minthogy belőle két törzs (Efráim és Mánássze) származik, olyan, 
mint a forrás mellett jól öntözött földben álló fiatal csemete 
(=-- szőlőtő?), mely nem fér el a körülötte levő  falon belül (egy 
törzs számára járó határok között). — 23. Ellenségei lesznek, —
24. — de nem diadalmaskodhatnak felette, mert (a héber szöveg 
szerint) erősen, szilárdan marad az ő  íja s ernyedetlen marad 
kezének ereje, Jákob Hatalmasának (Istenének) keze által, Izrael 
sarkkövének (reményei biztos alapjának), a Pásztornak (az Isten-
nek) segítsége által. Az utóbbi szavak így is érthetők : Jákob 
Istene megszabadította Józsefet s így ő  (József) lett Izrael sark-
köve (támasza) és pásztora (táplálója Egyiptomban). — E jöven-
dölés József utódainak az ellenséggel vívott diadalmas harcaira, 
talán Mánássze törzsének a mádiánitákkal vívott küzdelmeire — 
vö. Bír. 6-8. —, mások szerint József és testvérei egykori küzdel-
mére vonatkozik. — A 25. vers Józsefnek bőséges áldást jöven-
döl : földét dúsan fogja öntözni az ég, termékenyíteni a föld mély-
ségeiből fakadó víz, jószága és családja megszaporodik. — 26. Mi-
vel tehát József ilyenformán mindenben részesül, Jákob áldása 
meghaladja azt az áldást, amit 8 (Jákob) kapott atyáitól; ennél az 
áldásnál csak az őrök halmok kívánsága nagyobb. Az örök halmok 
nyilván a pátriárkák, k. vámságuk a Messiás. (A héber szöveg s a 

()szövetség I. 	 10 
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Az ó atyái áldását, 
— Míg eljön az örök hal- 

mok kívánsága, —
Szálljanak József fejére, 
Testvérei koszorúsának 

feje tetejére. 

27Benjárnin ragadozó far-
kas : 

Reggel prédát eszik, 
Este zsákmányt osztogat. 

"Ezek Izrael törzsei, 
mind a tizenketten ; ezt 
mondá nékik atyjuk és 
megáldá őket, mindegyi-
ket a saját áldásával. 

"Aztán parancsola ne-
kik, mondván: Én immár 
népemhez térek. Temesse-
tek engem atyáimhoz a 
Kettős-barlangba, mely a 
heteus Efron mezején va-
gyon, 30Mámbréval szem-
ben, Kánaán földén, ame-
lyet Ábrahám vett meg a 
heteus Efrontól, a mező- 

vel együtt, temetőbirto-
kul. Ott temették el őt 
és feleségét, Sárát, ott 
temették el Izsákot a 
feleségével, Rebekkával 
együtt, ott fekszik elte-
metve Lia is. 

32Mikor aztán befejezte 
parancsolatait, melyeket 
fiainak adott, felhúzá lá-
bát az ágyra és meghala 
és népéhez tére. 

50. FEJEZET. 
Jákob temetése. — József ke- 
gyessége testvérei iránt. — Jó- 

zsef halála. 

'Mikor ezt József látta, 
ráborula atyja arcára és 
siratta és csókolgatta őt. 

2Aztán megparancsolá 
rabszolgáinak, az orvo-
soknak, hogy balzsamoz-
zák be atyját. 3Mialatt 
azok a parancsot teljesí-
tették, elmúlék negyven 

görög fordítás szerint az utóbbi szavak úgy is értelmezhetők, 
hogy József áldásai olyan nagyok, hogy valósággal az örök hal-
mok (= hegyek) magasságáig érnek ; ezen értelmezés helyessége 
esetén e szavak csak közvelve utalnának a messiási javakra.) 
Szálljanak tehát ez áldósok (vagy : ezek az áldások fognak szál-
lani) József fejére, ki testvéreinek koszorús fejedelme. (A latin 
fordítás szerint : nazareusa, — minek értelme ehelyütt ugyanaz.) 
Lehet, hogy utóbbi szavakkal Jákob arra céloz, hogy József utó-
dai egyitleig testvéreik egy részének fejedelmei, királyai lesznek 
(vö. Kir. 111. 11, 26.), de az is lehet, hogy velük csak József ki-
válóságát akarja hangsúlyozni. 

27. Benjámin sorsa. Benjámin bátor törzs lesz : reggel-este min-
dig zsákmányt keres és szerez. — L. az e törzsből származó Saul 
király történetét (Kir. I. 14, 47-48 ; 15, 7. s köv.), valamint 
Szt. Pálnak, a nemzetek lángbuzgalmú apostolának tetteit. (Csel. 
13. s köv.) 

28. Izrael megáldja fiait. 
29-31. Izrael utolsó rendelkezése. — 29. 1. 15,.15. jegyz. 25, 

8. jegyz. — 30-31. 1. 23, 17. 
32. Izrael halála. Izrael (= Jákob), míg szólott, ágya szélén 

üldögélt. 
50. 1-3. Izrael testének bebalzsamozása. — 2. Az orvosok, kik 

Józsefnek szolgáltak, az udvari orvosok voltak. — 3. A holtteste- 
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nap : mert így szokott 
az lenni a holttestek be-
balzsamozásánál. És si-
ratá Ót Egyiptom hetven 
napig. 

4Mikor aztán letelt a 
siratás ideje, szóla József 
a fáraó házanépéhez : Ha 
kegyelmet találtam előtte-
tek, mondjátok meg a 
fáraónak, 5hogy atyám 
megesketett engem, mond-
ván : Ime én meghalok : 
temess engem az én sírom-
ba, melyet Kánaán föl-
dén ástam meg magam-
nak. Hadd menjek fel te-
hát s hadd temessem el 
atyámat, aztán majd visz-
szatérck. 6ezené erre néki 
a fáraó : Menj fel s te-
mesd el atyádat, amint 
megesketett. 

7Felméne tehát és vele 
menének a fáraó házának 
összes vénei és Egyiptom 
földének összes vénei, 8Jó- 

zsef házanépe és test-
vérei, — csak a gyermekek, 
a nyájak és a csordák nem, 
ezeket Gesszen földén 
hagyták. 9Szekerek és lo-
vasok is voltak a kísére-
tében s Igy nem kicsi lőn 
a tábor. "Mikor aztán el-
jutottak Átád szérfijéhez, 
mely a Jordánon túl fek-
szik, ott nagy s keserves 
siránkozással gyászszer-
tartást tartának, mellyel 
hét napot töltöttek. 11Mi-
kor ezt Kánaán földé-
nek lakosai látták, mon-
dák : Nagy gyászuk ez 
az egyiptomiaknak. Épen 
azért elnevezék azt a he-
lyet Egyiptom-gyászának. 
12Úgy cselekvének tehát 
Jákob fiai, ahogy az meg-
parancsolta nékik : 13e1-
vivék Kánaán földére s el-
temeték a Kettős-bar-
langba, melyet Ábrahám 
vett meg a mezővel együtt 

ket Egyiptomban valószínűleg nátronsókkal — újabb feltevések 
szerint ricinussal — óvták meg az enyészettől s aszfalt (bitumen) 
réteggel-vonták be, hogy elzárják a levegőtől. Előkelőbb emberek 
belső, könnyen romlandó részeit kiszedték s korsókban helyez-
ték el, magát a testet pedig különböző  illatszerekkel kenték be 
és töltötték ki. Az egész eljárás 40, a köteles gyásszal együtt 
70 napig tartott. Eddig siratta Egyiptom, azaz József egyiptomiak-
ból álló házanépe Jákobot is. 

4-6. József engedélyt kér és nyer a fáraótól atyja eltemetésére. —
4. Miért fordult József a fáraó házanépéhez, vagyis udvari emberei-
hez, nem tudjuk ; talán, halottja lévén, nem volt szabad közvet-
lenül a fáraóhoz fordulnia. — 5-6. Említettük, hogy Egyiptom 
északkeleti részén fontos erődítmények állottak ; ezek átlépésé-
hez s hivatala elhagyásához Józsefnek a fáraó engedélyére volt 
szüksége. 

7-13. Izrael eltemetése. — 7. Józsefet útjára elkisérték a fáraó 
házának összes vénei s Egyiptom földének összes vénei, vagyis az 
udvari és állami élet minden (számottevő) előkelősége. — 9. A te-
temet s az útravaló felszerelést szekerek vitték, a menet bizton- 
ságát a puszta veszedelmei közepette lovas 	szekeres?) katonák 
őrizték. — 10. Átád szérű je a Jordánon túl (a Jordán jobbpartján) 
feküdt. 

10* 
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a heteus Efrontól, temető-
birtokul, Mámbréval szem-
ben. 

1.41VIaid visszatére József 
Egyiptomba testvéreivel s 
egész kíséretével együtt, 
miután eltemette atyját. 

15Minthogy azonban ez 
meghalt, megfélemlének 
testvérei és mondák egy-
másnak : Csak valahogy 
meg ne emlékezzék arról 
a bántalomról, amelyet 
szenvedett s vissza ne 
fizesse nekünk mindazt 
a gonoszságot, melyet el-
k ö vettünk I mezenének 
tehát neki, mondván : 
Atyád meghagyta nekünk, 
mielőtt meghalt, 17hogy 
ezt mondjuk néked az ő  
szavaival : Kérlek, felejtsd 
el testvéreid vétkét s a 
bűnt meg a gonoszságot, 
melyet ellened elkövettek. 
Mi magunk is kérünk, bo-
csásd meg atyád Istene 
szolgáinak ezt a gonosz-
ságot. Ennek hallatára Jó-
zsef stra. 18Aztán elmené-
nék hozzá testvérei maguk 
is s földig borulván, mon-
dák : Szolgáid vagyunk. 
19A.m g felelé nekik : Ne 
féljetek ! Ellene szegül- 

hetünk-e az Isten akara-
tának? 20Ti gonoszt gon-
doltatok ellenem, de az 
Isten azt jóra fordította, 
hogy felmagasztaljon en-
gem, amint most látjátok 
s sok népet megmentsen. 
21Ne féljetek, én eltartlak 
titeket s gyermekeiteket. 
Majd vigasztalá őket és 
nyájas szelídséggel beszéle 
velük. 

22Aztán Egyiptomban 
lakozék atyja egész háza-
népével együtt. Száztiz-
esztendőt éle és Efráim 
fiait harmadíziglen látá, 
és Mánássze fiának, Má-
kírnak fiai is József tér-
dén születének. 

23Ezek megtörténte után 
mondá testvéreinek : Ha-
lálom után meg fog emlé-
kezni rólatok az Isten s 
felvisz titeket erről a föld-
ről ama földre, melyet 
esküvel igért Ábrahám-
nak, Izsáknak és Jákob-
nak. "Majd megesketé 
őket és mondá : Ha majd 
megemlékezik rólatok az 
Isten, vigyétek fel csont-
jaimat magatokkal erről 
a helyről. Aztán 25meg-
hala, száztíz esztendőt 

14. József visszatérése Egyiptomba. 
16-21. József továbbra is jól bánik lestvéreivel. - 17. József 

testvérei arra hivatkoznak, hogy ők atyja Istenének szolgái, tehát 
hitsorsosai. - 19. A héber szövegben a mondat így hangzik : 
Ne féljetek ! Nem vagyok én az Isten ! Az értelem azonban kb. 
ugyanaz, mint a latin fordításban. 

22. József unokái és dédunokái. E gyermekek József térdein 
születtek, vagyis József fiainak számítottak. (Vö. 30, 3.) 

23-25. József halála. - 23. E szavakat : meg fog emlékezni 
rólatok : a latin fordítás szószerint így fordítja : meg fog látogatni 
titeket. - 24. Vő. II. 13, 19 ; Józs. 24, 32. - 25. A koporsó (a 
héber szöveg szerint : láda) nyilván olyan lehetett, mint az egyip- 
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érve meg életében. Erre i sóban félretevék Egyip-
bebalzsamozák és kopor- I tomban. 

tomiaknál szokásos múmia-koporsók voltak. - József a szent-
atyák szerint az Cr Jézus egyik előképe. Ártatlansága, atyja 
szeretete s választottsága gyűlöltté tették testvérei előtt : Krisz-
tust szentsége, istenfiúsága s megváltói küldetése miatt meg-
gyűlölte önnön népe, a zsidóság. - Józsefet testvérei eladták, 
ártatlanul gonosztevők között szenvedett, kiszabadulván, Egyip-
tom ura lett : Krisztust tanítványa eladta, ellenségei latrok kö-
zött keresztrefeszítették, feltámadván, övé lett minden hatalom az 
égben és a földön. - József megmentette Egyiptomot az éhhalál-
tól, vétküket bánó testvéreinek megbocsátott s ellátta őket ele-
séggel: Krisztus megváltotta a világot a lelki haláltól, minden 
megtérő  bűnösnek megbocsát s az Élet kenyerével táplálja övéit. 



MÓZES MÁSODIK KÖNYVE. 

A Kivonulás (Exodus) könyve. 
Héberül: 4e-elle semót. 

Sok esztendővel azután, hogy Izrael családja 
Egyiptomba költözött, a fáraók félelmükben sanyar-
gatni kezdik Izrael néppé növekedett utódait, az 
izraelitákat. Ekkor Isten elérkezettnek látja az időt, 
hogy Ábrahámnak adott ígéretét teljesítse s hazát 
adjon a népnek. Tíz kemény csapás által kiszaba-
dítja a fáraók kezéből s Mózes vezérlete alatt kive-
zeti Egyiptom földéről. (1-15, 21.) A pusztai ván-
dorlás első  nagy megállójánál, a Sinai (Szinaj) hegy 
lábánál Isten szövetséget köt a néppel : Ó, az Úr 
(Jahve), lesz a nép Istene, a nép pedig az Isten vá-
lasztott népe. Izraelnek imádnia s szolgálnia kell az 
Urat, az Úr pedig vezetni s oltalmazni fogja népét, 
hogy elkészüljön a Messiás útja. Ezért Isten vallást, 
törvényeket s papságot ad népének s szentélyt épít-
tet magának, hogy állandóan népe között lakozzék. 
(15, 22-40, 36.) 

Ezt mondja el Mózes második könyve, mely ilyen-
formán az izraeliták egyiptomi tartózkodásának 
utolsó esztendőitől a Sinai hegynél való tartózko-
dásig beszéli el Isten nagyságos tetteit. Exodusnak, 
azaz kivonulásnak a könyv görög fordító! nevezték 
el és pedig azért, mert a könyv első  fele erről szól ; 
tartalma azonban tulajdonképen az ószövetségi 
isteni rend, az ószövetségi egyház megalapítása. Az 
előadás részletessége, sokszor aprólékossága, mely 
olyan dolgokra is kiterjed, melyeket csupán Mózes 
tudhatott, kétségtelenné teszik, hogy a könyv lénye-
gében Mózestől származik. 
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1. FEJEZET. 
Az izraeliták sokasodása s el-

nyomása Egyiptomban. 

lEzek Izrael azon fiai-
nak nevei, akik Jákob-
bal Egyiptomba mentek, 
mindegyikük háznépestül 
ment : 2Rúben, Simeon, 
Lévi, Júda, 2Isszakár, Zá-
bulon, Benjámin, 4Dán, 
Neftáli, Gád és Áser. 
5Azoknak a lélekszáma te-
hát, kik Jákob ágyékából 
származtak, összesen het-
ven volt ; József azonban  

már Egyiptomban volt. 
°Mikor aztán meghalt 
és minden testvére s az az 
egész nemzedék, 7Izrael 
fiai szaporodának s úgy 
sokasodának, mintha a 
földből sarjadtak volna, s 
annyira elhatalmasodá-
nak, hogy megtelt velük 
az ország. 

51{ özben új király tá-
mada Egyiptomban, ki 
nem ismerte Józsefet. 9Ez 
azt mondá népének: Ime, 
Izrael fiainak népe sok és 
túlhatalmas számunkra. 

Bevezetés: Izrael sorsa Egyiptomban. (1. 1-2. 2.) 
1. 1-7. Izrael utódainak megsokasodása. - 7. Innen kezdve a 

Szentírás állandóan Izrael fiainak nevezi Izrael 	Jákob) utódait, 
az izraelitákat ; e kifejezés tehát a következőkben nem Izrael 
közvetlen fiaira, hanem a tőle származott népre, az izraelitákra 
vonatkozik. - Izrael fiainak megsokasodása egyfelől a keleti 
népek természetes szaporaságának, másfelől Isten különös oltal-
mának volt a következménye ; így tehát a nép csakhamar ellepte 
Gesszen (1. I. 45, 10. jegyz.) egész földét. 

8-14. Az új fáraó robotra fogja az izraelitákat. - 8. Közben, 
vagyis a héber szöveg számadatai szerint mintegy 400 esztendő  
mulya, új király támadt Egyiptomban. Ha az I. 46, 34. jegyzeté-
ben közölt feltevés helyes, a dolgot ügy kell gondolnunk, hogy 
ezidőtájt (Alsó-) Egyiptomban új, nemzeti uralkodóház (dinasztia) 
került a hatalom birtokába. Ez, ha hallott is Józsefről, annak 
a régi (idegen) uralkodóház szolgálatában szerzett érdemeit nem 
ismerte el s az izraelitákat, kiknek földet s jólétet az idegen ural-
kodók adtak, gyanakvó szemmel nézte, annál is inkább, mert 
az izraeliták épen az országnak hadi szempontból is legjelentő-
sebb részén, a keleti oldalon laktak. Ki volt azonban ez az új 
király (= fáraó), az időrendi nehézségek miatt bizonyosan meg-
állapítani nem lehet. Annyi kétségtelen bizonyos, hogy a Hikszo-
szok uralmát Kr. e. 1578 táján sikerült megtörni és nagyon való-
színű, hogy Izrael Kr. e. 1400 táján már Kánaánban volt. Ha az 
új királyt a Hikszoszok elűzése után uralomra jutó uralkodók 
elsejének tekintjük, akkor (Amozist, I. Amenofist) I., II., III. Tut-
mózist kell az izraeliták sanyargatóinak gondolnunk és III. Tut-
mózist a kivonulás fáraójának tekintenünk. Mivel azonban a 
Szentírás szerint úgy látszik, hogy az izraeliták sanyargatásának 
ideje alatt csak egy fáraó halt meg s az hosszú uralkodású (vü. 
2, 23.) volt, újabban mind többen III. Tutmózist (Kr. e. 1501-
1447.) tekintik az izraeliták első  sanyargatójának, fiát és utódját, 
II. Amenofist (Kr. e. 1448-1420) pedig a kivonulás fáraójának. 
Az első  feltevés szerint Izrael kivonulása Kr. e. 1490, a második 
szerint Kr. e. 1447 táján történt. Vannak azonban jeles tudósok, 
kik Izrael sanyargatását és kivonulását nem a Hikszoszok buká-
sával, hanem Egyiptom egyéb, külpolitikai eseményeivel hozzák 
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"Jertek, nyomjuk okosan 
el, hogy el ne sokasodjék s 
ha háború támad ellenünk, 
ellenségeinkhez ne szegőd-
jék, meg ne víjjon velünk 
s ki ne vonuljon e földről. 
11Robottiszteket rendele 
tehát föléjük, hogy nehéz 
munkával sanyargassák 
őket s raktárvárosokat 
épitének a fáraónak : Fi-
tomot s Rámesszeszt. 12De 
mennél inkább nyomor-
gatták őket, annál inkább 
sokasodtak és növeked-
tek. 13Meggyűlölék erre az 
egyiptomiak Izrael fiait s 
gyalázatosan megsanyar-
gatták őket : Hmegkeserí-
tették életüket az agyag-
és léglavetés kemény mun-
kájával s mindenféle olyan 
szolgálattal, amellyel-  a  

mezei munkában nyomor-
gatták őket. 

15Majd mondá Egyip-
tom királya a héberek 
bábáinak, kik közül az 
egyiket Szeforának, a má-
sikat Fuának hívták, 19pa-
ranesolván nekik : Amikor 
a héber asszonyoknál bá-
báskodtok s eljön a szülés 
ideje : ha fiú, öljétek meg, 
ha leány, hagyjátok élet-
ben. 17Am a bábák félék 
az Istent s nem cselekvé-
sek Egyiptom királyának 
parancsa szerint, hanem 
életben hagyták a fiúgyer-
mekeket. 18Magához hi-
vatá erre őket a király s 
mondá nékik : Miért cse-
lekedtétek azt, hogy élet-
ben hagytátok a fiúgyer-
mekeket? 19Azok felelék : 

kapcsolatba s Izrael sanyargatását és kivonulását II. Rámzes 
és Merneptáli idejére (Kr. e. 1292-1215) helyezik. - 10-11. 
A fáraó először cselhez folyamodik : kemény testi munka által 
akarja elsenyveszteni az ahhoz nem szokott (pásztorkodó) népet, 
remélve, hogy így megakadályozza szaporodását. -- Fitom annyit 
tesz, mint Tum (= a leszálló nap istenének) lakhelye ; nyilván 
az ott szokásos naptiszteletről nyerte ezt a (vallási) nevét. A pol-
gári életben a körülötte levő  tartománnyal együtt Tuku-nak is 
hívták ; nagyon valószínű , hogy a Szentírás Szokót-ja (vö. 12, 37.) 
utóbbinak héber formája. - A város a szűkebb értelemben vett 
Egyiptom keleti határszélén feküdt. - Rámesszesz (megkülönböz-
tetendő  a hasonlónevű, máskép Gesszennek is nevezett tarto-
mánytól, vö. Móz. I. .17, 11.) Pitomtól nyugatra feküdt • egyesek 
szerint azonos a híres régi Tánisszal (héberül Szoán-nal), II. Rám-
zes kedvelt székhelyével. - 13. Mikor az egyiptomiak látták, 
hogy ravaszkodásuk hiábavaló, meggyűlölték az izraelitákat (a 
héber szöveg szerint rettegni, borzadni kezdtek tőlük), nyilván, 
mert tervük meghiúsulásában az izraeliták Istenének kezét sej-
tették. Erre aztán (a héber szöveg szerint) szigorral fogták őket 
munkára ; - 14. eljárásokban fokozás van : téglát vetni nehezebb, 
mint építeni, a mezei munkák (főleg az öntözés) pedig a legkegyet-
lenebb munkák közé tartoztak Egyiptomban. (A nagy piramisok 
építésében az izraeliták nem vettek részt, mert az sokkal előbb 
történt.) 

15-21. A fáraó a bábák által akarja elveszíteni Izrael fiait. -
15. Lehet, hogy Szefora és Fua az izraelitáknak főbábái voltak, 
minthogy két bába nyilván kevés lett volna. - 19. A bábák 
válasza kétségkívül csupán kifogás, mely legfeljebb egy pár 
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Nem olyanok ám a héber 
asszonyok, mint az egyip-
tomiak : értenek a bába-
sághoz s mire mi hozzá-
juk jutunk, megszülnek. 
"Jót tőn ezért az Isten a 
bábákkal, — s a nép soka-
sodék s felette elhatalma-
sodék, — 21s mivel félték 
a bábák az Istent, házat 
építe nékik. 

22Erre egész népének 
megparancsolá a fáraó, 
mondván : Ha fiú szüle-
tik, vessétek megannyit a 
folyóba, ha leány, hagyjá-
tok megannyit életben. 

2. FEJEZET. 
Mózes születése, neveltetése, me-

nekülése, házassága. 

lElméne pediglen egy 
Lévi házából való férfiú  

s feleséget vőn a maga 
nemzetségéből. 2Az fogana 
s fiút szüle s mivel látta, 
hogy szép, rej tegeté há-
rom hónapig. 3Mikor aztál 
tovább már nem titkol-
hatta, vőn egy gyékény-
kosárkát, bekené aszfalt-
tal és szurokkal, beletevé 
a gyermeket s kitevé a 
folyó partján levő  sás 
közé ; 4nénje pedig mesz-
sziről megálla s figyelé a 
dolog kimenetelét. 

5Leméne pedig, íme, a 
fáraó leánya, hogy meg-
fürödjék a folyóban ; szol-
gálóleányai ezalatt a folyó 
partján járkáltak. Mikor 
ez meglátta a kosárkát a 
sás között, odaküldé egyik 
szolgálóját, elhozatá, gki-
nyitá s mikor látta, hogy 
egy nyöszörgő  gyermek 

esetben lehetett igaz. — 20. Isten a bábákat istenfélelmükért 
(nem a fáraónak mondott megtévesztő  válaszukért) azzal jutal-
mazta, hogy házat épített nékik, vagyis a keleti ember legnagyobb 
kincsével, fiúgyermekkel s azok révén családdal ajándékozta meg. 

22. A fáraó nyílt erőszakkal akarja elpusztítani Izrael fiait. 
A nép Izrael népe ; különös kegyetlenség volt, hogy a népnek 
magának kellett végrehajtania önmagán az ítéletet. — Valószínű  
különben, hogy e rendelet nem sokáig maradt érvényben. 

T. Izrael kiszabadítása Egyiptomból. (2, 1-12, 36.) 

2. 1-4. Mózes születése és kilevése. — 1. A latin fordításban 
e vers első  szava : ezek után ; e kifejezésnek azonban ehelyütt 
általánosabb értelme van (fordításunkban pediglen-ne) fordítottuk), 
mert a szóban forgó házasság kétségkívül a fáraó utolsó, gyilkos 
rendelete előtt jött létre, minthogy az ezen házasságból született 
idősebbik fiú (Áron) ekkor már háromesztendős volt és őt még 
nem kellett kitenni a folyóba. A férfiú, akiről szó van (Mózes 
atyja), Ámrám ; felesége (Mózes anyja), Jókábed volt ; mind-
ketten Lévi törzséből (annak is káátita nemzetségéből) származ-
tak, vö. 6, 20. — ;J. A gyékénykosárka a héber szöveg tanusága 
szert inkább papirjszládika (vö. Móz. I. 6, 14. jegyz.) volt. 
A folyó a Nilus. — 4. Mózes nénjét Mirjámnak (= Már:s1 hítták ; 
a név 1Nvalószínűbb jelentése Teofila = Istenszerpt . 

5-10. A fáraó leánya fiává fogadja Mózest. — J. A fáraóról 
1. :. R. jegyz. Leányát állítólag Tmer-en Mut-na (Mut istennő  
kegyeltjének) hítták. — A. folyóban való fürdés úgylátszik val- 
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van benne, megkönyörüle 
rajta és mondá : Ez a hé-
berek gyermekei közül 
való. 7Mondá ekkor néki 
a gyermek nénje : Aka-
rod-e, hogy elmenjek s 
hívjak néked egy héber 
asszonyt, aki szoptassa a 
gyermeket? 8Az felelé : 
Menj ! Elméne a leány s 
elhívá anyját. 9Szóla ehhez 
a fáraó leánya, mondván : 
Vedd ezt a gyermeket s 
szoptasd nekem, majd 
megadom utalmadat. Az 
asszony vevé s szoptatá a 
gyermeket s mikor fel-
nőtt, átadá a fáraó leányá-
nak. 10Ez fiává fogadá s 
elnevezé Mózesnek, mond-
ván : Mert a vízből vet-
tem ki. 

"Azokban a napokban, 
mikor Mózes már felnőtt, 
kiméne testvéreihez s látá 
sanyargatásukat s hogy 
egy egyiptomi ember üti  

az ő  egyik héber testvérét. 
12Ekkor körültekinte, erre 
is, arra is, s amikor látta, 
hogy nincs ott senki sem, 
leüté az egyiptomit s el-
rejté a homokban. 13Más-
nap ismét kiméne s látá, 
hogy két héber ember 
civódik. Mondá erre an-
nak, aki igaztalanul csele-
kedett : Mit ütöd feleba-
rátodat? 14Az felelé : Ki 
tett téged fejedelemmé és 
bíróvá fölénk? Talán meg 
akarsz ölni, mint ahogy 
tegnap megölted az egyip-
tomit? Megfélemlék erre 
Mózes és mondá : Hogyan 
derült ki ez a dolog? ! 

15Meghallá azonban a 
fáraó is ezt a dolgot és 
halálra kerestette Mózest. 
Erre ó elmeneküle a fáraó 
színe elől és Mádián föl-
dén telepedék meg. .Leüle 
ugyanis a kút mellé.18Volt 
pedig Mádián papjának 

lásos cselekmény számba ment. - 10. A fáraó leánya (állítólag) 
gyermektelen volt, azért fogadta fiává a gyermeket ; Mózes 
(inkább hangzása, mint értelme szerint) kb. annyit jelent, mint 
Vízből kihúzott. (Eredetileg - egyiptomi nyelven - talán inkább 
fiút jelent ; vö. Rá-mzes = Rának - a napistennek - fia, Tut-
mózis = Tut-nak - a holdistennek fia.) 

11-14. Mózes védelmére kél népének. - 11. Mózes 40 eszten-
dős koráig tartózkodott a fáraó házában (Csel. 7, 23.) ; ezalatt 
természetesen elsajátította az egyiptomiaknak akkor igen ma-
gas műveltségét, de megőrizte nemzete iránti szeretetét. Ilyen 
módon alkalmas eszközzé növekedett az Isten kezében, hogy 
megszabadítsa Izraelt az egyiptomiak szolgaságából. - 12. Mózes 
isteni hivatottsága tudatában üté le az egyiptomit, Szent István 
diakonus szavai szerint azt vélve, hogy népe megérti, hogy az 
Isten az ő  keze által ad nekik szabadulást. (V6. Csel. 7, 25.) 

15-22. Mózes menekülni kénytelen. - 15. Mádián földe a Vörös-
tenger keleti (eláni) öbléből délkeletre terült el ; mivel azonban 
a lIóreb (másként Szinaj)-hegy - az értelmezők túlnyomó tObb-
ségének tanítása szerint - a mai Sinai-félsziget déli részében 
feküdt s Mózes Mádiánból a hegyig jutott (vö. 3, 1.), fel kell 
tennünk, hoiy a mádiániták egy része a Vörös-tenger keleti (eláni) 
öblének (dél) nyugati oldalán tanyázott. Földükre nem ért el a 
fáraó keze. A mádiániták egyébként az izraeliták rokonai is vol- 
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hét leánya ; ezek odaj övé-
nek vizet meríteni s meg-
tölték az itatókat s meg 
akarták itatni atyjuk nyá-
ait. 170 daj övének azon-

ban a pásztorok s elkerge-
ték őket. Felkele erre Mó-
zes, megvédelmezé a leá-
nyokat s megitatá juhai-
kat. 18Mikor aztán azok 
visszatértek atyjukhoz, 
Ráguelhez, ez azt mondá 
nékik : Miért jöttetek meg 
hamarabb a szokottnál ? 
19ők felelék : Egy egyip-
tomi férfi kiszabadított 
minket a pásztorok kezé-
ből, sőt vizet is merített 
velünk s megitatta a juho-
kat. "Erre ő  azt mondá : 
Hol van? Miért engedté-
tek el azt az embert? Hív-
játok meg kenyerezésre. 
21Mózes aztán megeskü-
vék, hogy vele fog lakni 
s feleségül vevé Szeforát, 
a leányát. 22Ez fiút szüle 
neki s ő  azt elnevezé Ger-
sámnak, mondván : Jöve- 

vény voltam idegen föl-
dön. Másikat is szüle, azt 
meg elnevezte Eliezernek, 
mondván : Mert atyám 
Istene, az én segítőm, ki-
szabadított engem a fáraó 
kezéből. 

23Sok idő  mulya aztán 
meghala Egyiptom királya. 
Ekkor Izrael fiai sóhajto-
zának és segítségért kiál-
tának a munka miatt és 
kiáltásuk felszálla az Is-
tenhez a munkából, 24s 
meghallá sóhajtozásukat 
és megemlékezék arról a 
szövetségről, melyet Áb-
rahámmal, Izsákkal és Já-
kobbal kötött, 25és ráte-
kinte az Cr Izrael fiaira és 
figyelembe vevé őket. 

3. FEJEZET. 
Mózes küldetése. 

1Mózes pedig legeltette 
apósának, Jetrónak, Má-
dián papj ának j uhait.Egy-
szer, mikor behajtotta a 

tak, mert ősatyjuk Mádián, Ábrahám (negyedik) fia volt. (Vö. 
I. 25, 2. 4.)- 18. A mádiáni papot a Szentírás hol Ráguelnek (IV. 
10, 29.), hol Jetrónak (3, 1; 4, 18 ; 18, 1.) hívja ; mivel Ráguel 
(héberül Reu-El) annyit jelent, mint Isten-barátja (vagy pász-
tora), sokan úgy vélik, hogy ez a neve papi címe volt. - 20. Ke-
nyerezni annyit tesz, mint lakomázni. - 22. Gersam (Gerson = 
Gerzson) kb. annyit jelent, mint jövevény, idegen, elűzött, Eliezer 
pedig annyit, mint az én Istenem a segítőm. - Eliezer születésé-
ről a héber szöveg ehelyütt nem beszél, csak 18, 4-ben szól róla. 

23-25. Isten elhatározza, hogy megszabadítja Izraelt. - 23. A sok 
idő  kb. negyven esztendő. (Vö. Csel. 7, 30.). A fáraóról 1. 1, 8. 
jegyz. - 24-25. Mikor annak ideje elérkezett, az Isten, aki 
addig szenvedni hagyta Izrael fiait, rájuk tekinte és figyelembe 
vevé (szószerint : megismeré) őket, vagyis - emberileg szólva -
hozzálátott megszabadításukhoz. 

3. 1-15. Mózes küldetése. - 1. Forró nyári időben, amikor a 
puszta amúgyis szegényes legelője egészen elaszik, a pásztorok 
felhúzódnak a magasabban fekvő  (nedvesebb) hegyvidékre. A 
mádiáni puszta mögött emelkedett a Hóreb hegye, melyet a később 
rajta történt isteni jelenés miatt már itt is Isten-hegyének nevez 
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nyájat a puszta belsejébe, 
eljuta az Isten hegyéhez, 
a Hórebhez. 2Ekkor meg-
jelenék néki az Úr, tűz 
lángjában egy csipkebokor 
közepéből. Látá ugyanis, 
hogy a csipkebokor lángol, 
de nem ég el. 3Mondá te-
hát Mózes : Odamegyek s 
megnézem ezt a különös 
látványt, miért nem ég el 
a csipkebokor. 4Mikor az 
Úr látta, hogy odamegy 
megnézni, szólítá a csipke-
bokor közepéből s mondá : 
Mózes, Mózes ! Ő  azt fe-
lelé : Itt vagyok. 5Mondá 
ekkor az Ur: Ne közelíts 
ide. Oldd le lábadról saru-
dat : mert a hely, amelyen 
állasz, szent föld. 8Majd 
mondá : Én vagyok atyád 
Istene, Ábrahám Istene, 
Izsák Istene és Jákob Is-
tene. Eltakará erre Mózes 
az arcát, mert nem mert 
az Istenre nézni. 7Mondá 
néki továbbá az Cr : Lát-
tam népem nyomorúságát 
Egyiptomban s hallottam  

kiáltását a munkatisztek 
kegyetlensége miatt 8s 
ismerem szenvedését ; le-
szállottam tehát, hogy 
megszabadítsam az egyip-
tomiak kezéből s kivezes-
sem arról a földről jó és 
tágas földre, tejjel s méz-
zel folyó földre, a káná-
neusok, a heteusok, az 
ámorreusok, a ferezeusok, 
a heveusok meg a jebu-
zeusok lakóhelyére. 8Fel-
hatott tehát hozzám Iz-
rael fiainak kiáltása s 
láttam sanyargatásukat, 
mellyel az egyiptomiak 
nyomorgatják őket, - 
10nos jer, hadd küldelek 
a fáraóhoz, hogy kive-
zesd népemet, Izrael fiait 
E gyiptomból. 11Mon dá erre 
Mózes az Istennek : Ki 
vagyok én, hogy a fáraó-
hoz menjek s kivezessem 
Izrael fiait Egyiptomból? 
1205 azt mondá néki : Én 
leszek véled s ez legyen 
a jeled, hogy én küldöt-
telek : ha majd kivezet- 

a Szentírás. A hagyományos magyarázat szerint e hegy a Sínai-
félsziget déli végében, a Vörös-tenger villaszerűen elágazó két 
öble között feküdt ; újabban egyesek a Sínai-félszigeten kívül 
keresik. - 2. A héber szöveg szerint az Úr angyala jelent meg 
Mózesnek ; e kifejezés - vb. Móz. I. 16, 7. jegyz. - az isteni 
jelenéseknél sokszor (itt is) magára az Istenre vonatkozik. -
A csipkebokor szó héberül így hangzik : szene ; mivel a Hóreb-
hegyet, főként annak egyik részét - hol Mózes 40 napig beszélt 
az Úrral - Sínai (héberül Szináj)-hegynek is nevezték, lehet, 
hogy a csipkebokor szó és a Sínai szó között valamilyen össze-
függés van. - .5. Sarut a keleti ember csak az úton visel ; ha 
valahova betér, az illendőség megkívánja, hogy tegye le s ne 
vigye be az Út porát ; százszorosan megkívánja ezt az Isten 
szenthelyének méltósága. (A keleti ember ma is mezítelen lábbal 
járja szenthelyeit.) - 8. A kánáneusokról, heteusokról, ámorreusok-
ró', ferezeusokról, heveusokróll. I. 12, 6. - A jebuzeusok Jeruzsálem 
vidékén laktak. - 12. A kislelkű  Mózest azzal bátorítja az Isten, 
hogy csak tegye meg, amit parancsol s meg fogja látni, hogy 
épen ennél a hegynél (a Sinainál) fog áldozni (a héber szöveg sze- 
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ted népemet Egyiptom-
ból, e hegyen fogsz ál-
dozni az Istennek.13Mondá 
erre Mózes az Istennek : 
Ime, én elmegyek Izrael 
fiaihoz s azt mondom 
nékik : Atyáitok Istene 
küldött engem hozzátok. 
Ha ők azt mondják né-
kem : Mi a neve? - mit 
mondjak nékik? 14Mondá 
az Isten Mózesnek : Én 
vagyok az «Aki vagyok». 
Majd mondá : Ekkép 
mondd Izrael fiainak : Az 
«Aki van» küldött engem 
hozzátok. 15Mondá to- 

vábbá az Isten Mózesnek : 
Ezt mondd Izrael fiainak : 
Az Úr, atyáitok Istene, 
Ábrahám Istene, Izsák Is-
tene és Jákob Istene kül-
dött engem hozzátok. Ez 
az én nevem mindörökké, 
s ekkép emlegessenek en-
gem nemzedékről-nemze-
dékre. 

16Menj, gyüjtsd egybe 
Izrael véneit s mondd né-
kik : Az űr, atyáitok Is-
tene, Ábrahám Istene, 
Izsák Istene és Jákob 
Istene megjelent nékem 
és azt mondotta : Ime 

rint : szolgálni) 6 és népe az Istennek. - 13. Abban az időben 
az Isten szó még nem annyira tulajdonnév, mint inkább köznév 
volt : a régi Kelet számtalan istent tisztelt s mindegyiknek meg-
volt a maga tulajdonneve. - Mózes tehát hiába állt volna a nép 
elé, ha egyszerűen csak istenre hivatkozik. - 14. Azért Isten 
néven nevezi magát : Ő  az Ehje = a Vagyok, mert az örökké-
való, legteljesebb s legtisztább, minden időtől s tértől független 
lét. (Vö. Jel. 1, 4. 8 ; 4, 8.) Mózes tehát Arra hivatkozzék, Aki van 
(a többi (isten. nincs) és - 15. - Izrael fiai is igy hívják öt ezentúl. 
- Istennek ez a neve az *Aki van. (a Mózes korabeli) héber nyelv-
ben Jahvénak hangzott. (Eredetileg talán Jáh, Jáhu vagy Jáó 
volt.) A zsidóság azonban, hogy az Isten (Jáhve) nevét soha meg 
ne szentségteleníthesse, e nevet sohasem ejtette ki, hanem helyette 
mindenkor Adonájt 	Űr), vagy ha e szó már előzőleg amúgyis 
szerepelt, Elohímot (= Istent) mondott. A Jáhve szót a latin 
fordítás is - csekély kivételektől eltekintve - mindig az űr 
szóval fordítja ; valahányszor tehát a következőkben az Űr szó-
val találkozunk, mindig a Jáhve névre kell gondolnunk. A Jáhve 
és az Adonáj szó keveredéséből származott aztán - a keresztény 
középkor folyamán - a Jehova szó, melyet a zsidók sohasem 
használtak s melynek semmi értelme nincsen. Mikor ugyanis a 
zsidók a Szentírás héber szövegét, mely eredetileg csak a mással-
hangzókat jelölte, a hagyományos kiejtés magánhangzóival ellát-
ták, a Jáhve(h) szó mássalhangzói (J h v h) alá az Adonáj (= Űr) 
szó (illetőleg az Elohim = Isten szó) magánhangzóit írták. Ezt 
ők mindig Adonájnak olvasták és olvassák, a keresztény közép-
kor azonban a J h v h szó mássalhangzóit s az Adonáj szó magán-
hangzóit (melyek közül az első  *a* a J és h között a héber nyelv 
hangtani törvényei szerint «es színezetet nyert) összeolvasták 
s ígyjött létre a Jehova (illetőleg Jehovi) szó, mely először Kr. u. 
1303-ban merül fel. 

16-22. Isten részletesebb utasítást ad Mózesnek. - 16-18. Mózes-
nek tehát először Izrael véneivel kellett közölnie Isten üzenetét ; 
a vének az egyes nemzetségek feje!. (Izrael népe 13 törzsre, minden 
törzs több nemzetségre, minden nemzetség több atyafiságra, 
minden atyafiság több családra oszlott.) - A kánáneusokról stb. 
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megemlékeztem rólatok s 
láttam mindazt, ami ve-
letek Egyiptomban tör-
tént, 17S elhatároztam, 
hogy kivezetlek titeket 
Egyiptom nyomorúságá-
ból a kánáneusok, a heteu-
sok, az ámorreusok, a fe-
rezeusok, a heveusok meg 
a jebuzeusok földére, tej-
jel s mézzel folyó földre. 
"ők hallgatni is fognak 
szavadra. Aztán menj be 
Izrael véneivel Egyiptom 
királyához és mondd néki: 
Az Cr, a héberek Istene 
hívott minket ; hadd men-
jünk háromnapi útra a 
pusztába, hogy áldozzunk 
az Űrnak, a mi Istenünk-
nek. 19Ám én tudom, hogy 
Egyiptom királya nem 
fogja megengedni, hogy el-
menjetek, csak ha erős 
kéz kényszeríti. 20Ki fo-
gom tehát majd nyujtani 
kezem s megverem Egyip-
tomot mindazon csodáim- 

mal, melyet közöttük 
véghezvinni szándékozom, 
azokra aztán majd elbo-
csát titeket. 21E népet pe-
dig kedvessé teszem az 
egyiptomiak előtt, úgy, 
hogy amikor kijöttök, nem 
jöttök ki üresen, 22hanem 
az asszonyok kérni fognak 
szomszédasszonyuktól s a 
lakótársnőjüktől ezüst- és 
aranyholmikat meg ruhá-
kat és ti azokat rárakjátok 
fiaitokra s leányaitokra s 
így kifosztjátok Egyip-
tomot. 

4. FEJEZET. 
Mózes csodatevő  hatalmat nyer 

s visszatér Egyiptomba. 

1Felelé Mózes és_mondá: 
Nem hisznek majd nékem 
s nem hallgatnak sza-
vamra, hanem azt fogják 
mondani : Nem jelent meg 
néked az Úr 1 2Ezért Ő  azt 
mondá néki : Mi az mit 

1. I. 12, 6. jegyz. - 18-20. Aztán Mózes menjen a király, a fáraó 
(II. Amenofis? vö. 1, 8. jegyz.) elébe s kérjen háromnapi szabad-
ságot a népnek, hogy Jahvét a pusztában, az Isten hegyénél, a 
Hórebnél, hol Mózesnek megjelent, tisztelhesse; a fáraó ezt sem 
fogja megadni, de az Isten éreztetni fogja vele erős kezét, csoda-
tevő  (kényszerítő) hatalmát s erre majd nemcsak három napra, 
hanem egészen elengedi a népet. - 21-22. Végül Mózes nyug-
tassa meg a népet, hogy jóléte (földje) elhagyása által nem fogja 
veszteség érni őket : Isten kárpótolni fogja őket és pedig úgy, 
hogy kedvessé teszi őket az egyiptomiak előtt s így azok szívesen 
fognak adni mindenféle ezüstöt, aranyat s ruhákat. Ilyenformán 
az izraeliták ki fogják fosztani Egyiptomot. A Szentírás héber 
szövege nem tartalmaz semmi olyat, amiből arra kellene követ-
keztetnünk, hogy az izraelita asszonyok ezzel az eljárással valami 
fondorkodást vagy ravaszkodást követtek volna el. Az egyip-
tomiak a holmikat önként adták, az izraeliták pedig elhagyott 
földjelk s végzett munkájuk jogos kárpótlásának tekintették. (V6. 
Bölcs. 10, 17.) A kifosztás szó elsősörbaii a szerzett holmi bősé-
gére (nem a szerzés jogos vagy jogtalan módjára) vonatkozik. 

4. 1-9. Mózes isteni küldetésének zálogául hármas csodatevő  
hatalmat nyer. - 2-5. Az első  jel (vő. 9. vers), vagyis Mózes isteni 
küldetését igazoló csoda az, hogy pásztorbotját Mózes kígyóvá 



MÓZES II. KÖNYVE, EXODUS 4. 159 
kezedben tartasz? Ó azt 
felelé : Bot. 3Mondá erre 
az Úr : Dobd csak a földre! 
Ő  odadobá s az kígyóvá 
változék, úgyhogy Mózes 
megszaladt. 4Aztán azt 
mondá néki az Úr: Nyujtsd 
ki kezedet s fogd meg a 
farkát ! Ő  kinyujtá és meg-
fogá s • az bottá válto-
zék. — 5Hogy elhigyjék — 
mondá, — hogy megjelent 
néked az Úr, atyáik Is-
tene, Ábrahám Istene, 
Izsák Istene és Jákob Is-
tene. — 6Mondá továbbá. 
az Úr : Dugd csak be keze-
det a kebledbe. Ó bedugá 
keblébe s mikor kihúzta, 
olyan volt a poklosságtól, 
mint a hó. 7Dugd vissza — 
mondá — kezedet keb-
ledbe ! Visszadugá s mi-
kor megint kivette, olyan 
volt, mint a többi test-
része. — 8Ha nem hinné-
nek néked — mondá — és 
nem hallgatnának az első  
jel szavára, majd hisznek 
a második jel szavára. 61-la 
pedig e két jelre sem hin-
nének s nem hallgatnának  

szavadra, végy vizet a 
folyóból s öntsd szét a 
szárazon s amit a folyó-
ból merítettél, vérré fog 
változni. 

16Mondá erre Mózes : 
Kérlek, Uram, sohasem 
voltam én ékesen szóló, 
s mióta szólottál szolgád-
hoz, még akadozóbb és 
lassúbb nyelvű  vagyok. 
11Mondá néki az Úr : Ki 
teremtett szájat az em-
bernek, avagy ki tesz né-
mává meg siketté, látóvá 
és vakká? Nem én-e? 
12Eredj tehát s majd én 
a száddal leszek s meg-
tanítlak, mit beszélj. "Ám 
ő  mondá : Kérlek, Uram, 
küldd azt, akit küldeni 
akarsz. Hmegharaguvék 
erre az Úr Mózesre és 
mondá : Áron, levita bá-
tyád, tudom, hogy ékesen 
szóló : íme ő  eléd fog jönni 
s ha meglát, szívből fog 
örülni. "Beszélj majd vele 
s add szájába szavaimat s 
én a száddal s az ő  szájá-
val leszek s megmutatom 
néktek, mit kell tennetek. 

(vb. 7, 9. jegyz.) és ismét bottá változtathatja. - 6-8. A második 
jel az, hogy kezét poklossá s ismét egészségessé teheti. A poklos-
ságról 1. III. 14. Egyik faja hófehér kiütésekben nyilvánult. -
9. A harmadik jel az, hogy Mózes a Nilus folyóból vett vizet vérré 
változtathatja. 

10-17. Az Isten megígéri Mózesnek, hogy tolmácsul melléje adja 
Áront. - 10. Mózes arra hivatkozva, hogy ő  nem embere a száni k, 
vonakodik küldetését elfogadni. A héber szöveg így szól : . .. Kér-
lek, Uram, nem vagyok én a szónak embere, sem azelőtt nem 
voltam az, sem azóta nem vagyok az, amióta szólottál szolgád-
hoz - nehézkesszájú és nehézkesnyelvű  vagyok én I - Utóbbi 
kifejezések azonban nem jelentik szükségképen azt, hogy Mózes-
nek valami beszédhibája volt. - 13. Mózes el akarja hárítani 
magáról küldetését. E verset egyes szentatyák Igy értelmezték : 
küldd inkább el (most mindjárt, azt), akit el akarsz küldeni: a Mes-
siást. - 14. Áron épúgy, mint Mózes, Lévi törzséből származott. 
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-6(5 beszél majd helyetted a 
néphez s ő  lesz a te szájad, 
te meg az övé az Isten dol-
gaiban. 17Vedd kezedbe 
ezt a botot is, hogy véghez 
vidd vele a jeleket. 

18Elméne Mózes és visz-
szatére apósához, Jetróhoz 
és mondá néki : Elmegyek 
s visszatérek testvéreim-
hez Egyiptomba, hogy 
lássam, élnek-e még. Mon-
dá neki Jetró : Menj bé-
kességgel. 19Ezt mondotta 
ugyanis az Úr Mádiánban 
Mózesnek : Eredj, térj 
vissza Egyiptomba, mert 
meghaltak mindazok, kik 
életedre törtek. "Mózes 
tehát vevé feleségét és 
fiait s szamárra ülteté 
őket s visszatére Egyip-
tomba, kezében az Isten 
botjával. 21Mikor aztán  

visszatérőben volt Egyip-
tomba, mondá néki az Úr : 
Vigyázz, hogy minden cso-
dát végbevigy a fáraó 
előtt, melyet a kezedbe 
adtam ; én azonban meg-
keményftem szívét s ő  nem 
fogja elengedni a népet. 
22Mondd azért majd néki : 
Ezt üzeni az Úr : Izrael 
nékem elsőszülött fiam ; 
23mondtam néked : En-
gedd el fiamat, hogy szol-
gáljon nékem s te nem 
akartad elengedni, - íme 
én megölöm a te elsőszü-
lött fiadat. 

"Mikor aztán az úton 
volt,, a szálláson eléje álla 
az Úr s meg akará 
25Erre Szefora legott vőn 
egy jó éles követ s körül-
metélé fia fitymáját és 
érinté vele a lábát és 

tehát levita volt. (Vő. 2, 1. jegyz.) - 16. A héber szöveg így szól : 
. . . s 6 lesz a te szájad, te pedig az 6 Istene - vagyis : miként az 
Isten emberei (a próféták) az Isten szavát tolmácsolják, ügy tol-
mácsolja Áron a népnek azt, amit neki Mózes (az Isten paran-
csára) mond. 

18-23. Mózes visszatér Mádiánba s útrakél Egyiptomba. -
18. Mózes a Hórebt61 (vö. 3, 1. jegyz.) visszatér apósához Má-
diánba (vö. 2, 15.) s ott marad, míg az Űr - 19.- azt nem mondja 
neki, hogy induljon el Egyiptomba. - 21. Az Isten lelkére kőti 
Mózesnek, hogy vigye végbe a fáraó előtt a jeleket (1. 4, 1-9), 
melyeket a kezébe adott (= melyekre neki hatalmat adott), mert 
erre szükség lesz, mivel 6 (az Isten) megkeményíti a fáraó szívét, 
vagyis megengedi a fáraó megátalkodását s ezt egyszersmind fel-
használja, hogy csodái által megmutassa dicsőségét. - 22-23. Az 
Isten Úgy szereti Izraelt, mint az egyiptomiak elsőszülötteiket ; 
ha tehát az égyiptomiak megfosztják Istent az ő  elsőszülöttétől, 
Izraeltől, akkor az Isten is megfosztja az egyiptomiakat az ő  
elsőszülötteiktől. (Vö. 12, 29. skk.) 

24-26. Mózes fiának körülmetélése.- 24. Miként az összefüggés-
ből következik, az Űr azért akarta megölni Mózest, mert fia, 
Gersám (vö. 2, 22.) nem volt körülmetélve. - 25. A körülmeté-
lést ekkoriban kőkéssel végezték. (Vő. Józs. 5, 2.) - A vers 
második felének értelme felette vitás. Egyesek ügy vélik, hogy 
Szefora a levágott bőrt az Űr lába elé vetette, mások azt tartják, 
hogy Szefora a bőrrel Mózesnek vagy fiának lábát (= férfiúságát) 
érintette. A vérvőlegény kifejezésnek is többféle magyarázata van. 
Egyesek szerint Szefora ezzel azt akarta mondani, hogy Mózest, 
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mondá : Vérvőlegényem 
vagy te nékem. "Erre 
elhagyá őt, miután az asz-
szony azt mondotta : Vér-
vőlegényem, a körülmeté-
lés miatt. 

27Áronnak pedig mondá 
az Úr : Menj Mózes elé a 
pusztába. Ó elméne és az 
Isten hegyénél találkozék 
vele és megcsókolá. 28Erre 
Mózes elbeszélé Áronnak 
az Cr minden igéjét, mely-
lyel őt küldötte és mind-
azokat a jeleket, amelye-
ket rendelt. 

29Aztán elmenének egy-
mással s egybegyüjték Iz-
rael fiainak valamennyi 
vénét, 30és Áron elbeszélé 
mindazokat az igéket, ame-
lyeket az Cr Mózesnek 
mondott, Mózes pedig me g-
cselekvé a jeleket a nép 
előtt. 31A nép hitt is, s 
mikor meghallották, hogy 
az Úr megemlékezett Iz-
rael fiairól s megtekintette  

nyomorúságukat, meghaj-
lának s leborulának. 

5. FEJEZET. 
A fáraó nem hallgat Mózesre, 
a népet még inkább sanyargatja. 

1Ezután Mózes és Áron 
bemenének és mondák a 
fáraónak : Ezt üzeni az 
Cr, Izrael Istene : Engedd 
el népemet, hogy áldozzék 
nékem a pusztában. 2Ám 
az felelé : Kicsoda az az 
Cr, hogy hallgassak sza-
vára és elengedjem Izraelt? 
Én nem ismerem az Urat 
s nem engedem el Izraelt ! 
3Erre Ók azt mondák: 
A héberek Istene szólított 
minket ; hadd menjünk 
háromnapi útra a pusz-
tába, hogy áldozzunk az 
Úrnak, a mi Istenünknek, 
különben pestis vagy kard 
talál sujtani reánk. 4Mon-
dá nekik Egyiptom ki-
rálya : Mózes és Áron, mit 

kinek meg kellett volna halnia, fia vére által újra a vőlegényévé 
tette. Mások szerint Szefora a levágott bőrrel véletlenül hozzáért 
fia testéhez s ezt rossz jelnek tekintette s azért azt mondotta, 
hogy (miként a vőlegény házasságot, úgy) Mózes neki vért (= ve-
szedelmet) jelent. Utóbbi magyarázat mellett szól az a körülmény, 
hogy Szefora ez esemény után (önként-e vagy Mózes paran-
csára-e, nem tudjuk) visszatért atyjához, Jetróhoz s csak a nép 
Egyiptomból való kivezetése után csatlakozott ismét Mózeshez. 
(Vö. 18, 1. skk.). - 26. A héber szöveg így szól : Erre ő  elhagyá 
(= az Cr nem bántotta Mózest). Ekkor mondotta (Szefora) a 
körülmetélésre vonatkozólag (azt, hogy :) Vérvőlegény. 

27-28. Isten Áront Mózes elé küldi. (Vö. 14-16.). Az Isten 
hegye a Hóreb. (Vó. 3, 1. jegyz.) 

29-31. Izrael népe hisz Mózesnek és Áronnak. - 31. A mondat 
utolsó része úgy is érthető, hogy a nép Mózes és Áron előtt borult 
le - keleti szokás szerint - meghajtván magát előttük. 

5. 1-4. A fáraó elutasítja Mózest és Áront. - 1. A fáraóról 
1. 1, 8. jegyz. - 2. A 3, 14. jegyz. mondottak szerint a fáraó 
szavát úgy kell értenünk : Ki az `h Jáhve... én nem ismerem 
Jáhvét. - 3. Erre Mózes megmagyarázza, hogy Jáhve a héberek 
Istene. 

ószövetséo I. 	 11 
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vonjátok el a népet mun-
kájától? Menjetek csak 
robotolni ! 

5Mondá erre a fáraó : 
Máris sok a föld népe s 
láthatjátok, hogy meg-
növekedett száma ; hát 
még ha megengeditek, 
hogy nyugodjék a robot-
tól? 6Ezért még aznap 
megparancsolá a robot-
tiszteknek s a nép elöl-
járóinak, mondván : 7Ne 
adjatok többé szalmát a 
népnek a tégla készítésé- 
hez, mint azelőtt, 	ha- 
nem ők maguk menjenek 
s tallózzanak maguknak 
szalmát. 8De azért vessé-
tek ki rájuk ugyanazt a 
téglaszámot, amelyet ez-
előtt készít ettek, semmivel 
se szállítsátok alább : rá-
érnek ugyanis, azért lár-
máznak, mondván : Men-. 
jünk s áldozzunk az Iste-
nünknek. 9E1 kell nyomni 
őket a munkával, hogy 
azt végezzék s ne hajolja-
nak hazug szavakra. "Ki-
menének tehát a robot-
tisztek és az elöljárók és 
mondák a népnek : Ezt 
üzeni a fáraó : Nem adok 
néktek szalmát : "menje-
tek s szedj etek ott, ahol 
találtok ; a munkátokat  

azonban semmivel sem 
szállítják alább. 12Elszé-
lede erre a nép Egyiptom-
nak egész földén, hogy 
szalmát tallózzék. 13A ro-
bottisztek pedig szorítot-
ták őket, mondván : Vé-
gezzétek el napi munkáto-
kat, mint ahogy azelőtt 
szoktátok, amikor kaptá-
tok a szalmát. "Majd meg-
ostoroztaták a fáraó tisztei 
Izrael fiainak munkafel-
ügyelőit, mondván : Miért 
nem készítettétek el sem 
tegnap, sem ma a tégla-
számot, mint azelőtt? 
"Erre elmenének Izrael 
fiainak elöljárói és kiáltá-
nak a fáraóhoz, mondván: 
Miért cselekszel így szol-
gáiddal? 16Szalmát nem 
adnak nékünk, mégis 
ugyanannyi téglát köve-
telnek ; minket, szolgái-
dat íme ostoroznak s 
népeddel igazságtalanul 
bánnak. 170 azonban mon-
dá : Ráértek henyélni, 
azért mondjátok : Men-
jünk s áldozzunk az Úr-
nak. "Menjetek csak s 
dolgozzatok. Szalmát nem 
kaptok, de a szokásos 
téglaszámot be kell szol-
gáltatnotok. 

"Láták ekkor Izrael 
5-18. A fáraó még jobban megsanyargattatja az izraelitákat. -

5. A föld népe kifejezés a Szentírásban néha csőcseléket jelent ; 
lehet azonban, hogy itt a fáraó Gesszen földének, az izraeliták 
lakóhelyének népéről beszél. - 6. A robottisztek egyiptomiak, a 
nép elöljárói (= jegyzői) izraeliták voltak. - 7. A téglát apróra 
vágott szalmával (szecskával) kevert agyagból készítették ; mikor 
ezt a fáraó megtagadta, a nép - 12. - (a héber szöveg szerint) 
szalmacsutkát tallózott a szalma pótlására. - 14. A fáraó tisztjei 
a nép (izraelita) felügyelőit tették felelősekké az elvégzendő  
munkáért. 
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fiainak elöljárói, hogy baj-
ban vannak, mivel azt 
mondották nekik : Sem-
mivel sem szabad alább-
szállítani a napi tégla-
számot. 20Mikor aztán ki-
jöttek a fáraótól, találko-
zának Mózessel és Áron-
nal, kik épen velük szem-
ben állottak, 21és mondák 
nekik : Tekintsen az Úr 
reálok és ítéljen felettetek, 
amiért kiállhatatlanná tet-
tétek szagunkat a fáraó és 
szolgái előtt és kardot 
nyujtottatok neki, hogy 
megölj ön minket. 22Vissza-
tére erre Mózes az Úrhoz 
és mondá : Uram, miért 
sanyargattatod e népet? 
Miért küldöttél engem? 
23Hiszen mióta bementem 
a fáraóhoz, hogy szóljak 
nevedben, azóta még in-
kább sanyargatja népedet, 
s meg nem szabadítottad 
őket. 

6. FEJEZET. 
Isten bátorítja Mózest.— Mózes 

és Áron nemzetségtáblája. 

1Mondá erre az Cr Mó-
zesnek : Nos, majd meglá-
tod, mit cselekszem a fá-
raóval, mert erős kéz 
kényszerítésére el fogja 
őket engedni és hatalmas  

kéz kényszerítésére el fogj a 
őket űzni földéről. 

2Majd szóla az úr Mó-
zeshez, mondván : Én, az 
Úr, 3jelentem meg Ábra-
hámnak, Izsáknak és Já-
kobnak mint Mindenható 
Isten, - mert ezt a neve-
met : Cr, nem közöltem 
velük, 4s kötöttem velük 
szövetséget, hogy nekik 
adom Kánaán földét, azt 
a földet, melyen idegen-
ként tartózkodtak. 5Én 
meghallottam Izrael fiai-
nak sóhajtozását, hogy 
elnyomják őket az egyip-
tomiak s megemlékeztem 
szövetségemről. °Mondd 
tehát Izrael fiainak : Én, 
az Úr, vagyok az, aki ki-
viszlek titeket az egyip-
tomiak robotos házából s 
kiszabadítalak titeket a 
szolgaságból s megválta-
lak titeket kinyujtott kar-
ral s nagy ítéletek által 
'és népemmé fogadlak ti-
teket s Istenetek leszek, s 
megtudjátok, hogy én, az 
Cr, a ti Istenetek, vagyok 
az, aki kiviszlek titeket 
Egyiptom robotos házá-
ból 8és beviszlek arra a 
földre, amely felől esküre 
emeltem kezem, hogy Áb-
rahámnak, Izsáknak és 
Jákobnak ' adom s oda- 

19-23. A munkafelügyelők támadása Mózes és Áron ellen. Mózes 
csüggedése. 

6. 1. Az Isten bátorítja Mózest. — Az erős kéz az Isten csoda-
tevő, büntető  hatalma. 

2-9. Az Isten a néphez küldi Mózest, hogy bátorítsa őket, de a 
nép nem hallgat Mózesre. — 2-8. Az Isten azt hangsúlyozza, hogy 
Ő, az Úr 4 = Jáhve, vö. 3, 14. jegyz.), ugyanaz az Isten, mint aki 
annak idején mint Mindenható Isten (El-Sáddáj, vb. Móz. L 17, 1.) 

11* 
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adom azt nektek birtokul, 
én, az Úr ! - 9E1 is mondá 
Mózes mindezt Izrael fiai-
nak, de azok nem hallga-
tának reá kislelkűségük s 
felette kemény munkájuk 
miatt. 

loma  j d szóla az Úr Mózes- 
hez, mondván : 11Menj be 
és szólj a fáraónak, Egyip-
tom királyának, hogy en-
gedje el földéről Izrael 
fiait. 12Felelé Mózes az Úr 
előtt : Ime, Izrael fiai sem 
hallgatnak reám, hogy 
hallgatna tehát reám a 
fáraó, mikor hozzá még 
körülmetéletlen ajkú is 
vagyok! 

"Mózesnek és Áronnak 
szóla tehát az Úr s őket 
parancsolá Izrael fiaihoz 
és a fáraóhoz, Egyiptom 
királyához, hogy vezessék 
ki Izrael fiait Egyiptom  

földéről. 14A következők 
az atyafiságok fejei, nem-
zetségük szerint : ~en-
nek, Izrael elsőszülöttének 
fiai : Hénok, Fállu, Hesz-
ron és Kármi ; 18ezek Rú-
ben nemzetségei. Simeon 
fiai: Jámuel, Jámin, Áhod, 
Jákin, Szoár és Saul a 
kánaáni asszony fia ; ezek 
Simeon nemzetségei. - 
18Lévi fiainak, származá-
suk szerint, a következő  a 
nevük : Gerson, Káát és 
Merári. Lévi százharminc-
hét esztendőt éle. 17Gerson 
fiai : Lobni és Semei, nem-
zetséaeik szerint. 18Káát 
fiai : Ámrám, Iszaár, Heb-
ron és Óziel. K áát százhar-
minchárom esztendőt éle. 
19Merári fiai : Moholi és 
Musi. Ezek Lévi nemzet-
ségei, származásuk sze-
rint. "Ámrám Jókábedet, 

az ősatyákkal szövetséget kötött, csakhogy akkor még nem 
közölte ezt a nevét: Úr (= Jáhve), vagyis akkor még nem kívánta 
meg, hogy az ösatyák Őt e néven tiszteljék és imádják. Mivel 
tehát az Űr (= Jáhve) a Mindenható Isten, ne féljen a nép, mert 
az Úr tudja is, fogja is teljesíteni ígéreteit. 

10-12. Az Isten ismét a fáraóhoz küldi Mózest, de ez szabódik. -
12. Körülmetéletlen ajkú annyit jelent, mint ékesszóláshoz nem 
értő. (V6. 4, 10-13.) Mózes szabódására az Isten azzal felel, 
hogy csodáival fogja pótolni Mózes ékesszólásának hiányát ; 
mielőtt azonban ezt a Szentírás elbeszélné, közbeiktatja(13-27.) 
Mózes és Áron családfáját, aztán mégegyszer elmondja (28-30.) 
Mózes szabódását s csak azután tér reá az Isten szavainak köz-
lésére (7, 1. skk.). 

13-27. Mózes és Áron családfája. - 14. A héber szöveg így 
szól : Ezek atyáik házának fejei. Az atyák háza kifejezés a Szent-
írásban rendesen (tágabb értelemben vett) családot, atya! iságot 
jelent. Izrael ugyanis törzsekre, a törzsek nemzetségekre, a nem-
zetségek atyafiságokra, az atyafiságok (szűkebb értelemben vett) 
családokra (egy-egy férfire és feleségeire) oszlottak. Ehelyütt 
azonban e kifejezés kb. annyit jelent, mint nemzetség. E jegyzék 
szemmelláthatólag valamely nagyobb nemzetségtábla kiszakí-
tott s megrövidített része : Jákob fiainál kezdődik, az első  két 
fiúról, Rubenről és Simeonról, csak az első  nemzedéket közli, de 
a harmadik fiúnál, Lévinél kiszélesedik, hogy Mózes és Áron 
eredetét láthassuk ; Jákob többi fiairól azután már nem szól. 
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atyai nagybátyjának leá-
nyát vevé feleségül ; ez 
néki Áront és Mózest szülé. 
Ámrám százharminchét 
esztendőt éle. 21lszaár 
fiai : Köré, Nefeg és Zekri. 
226ziel fiai : Misáel, Eliszá-
fán és Szetri. 23Áron Erzsé-
betet, Áminádáb leányát, 
Náháson nővérét vevé 
feleségül ; ez néki Nádá-
bot, Ábiut, Eleázárt meg 
Itámárt szülé. 24Kóré fiai : 
Ászer, Elkána és Ábiá-
száf. Ezek a kóriták nem-
zetségei. 25Eleázár, Áron 
fia, Fiitiel leányai közül 
vőn magának feleséget ; 
ez neki Fineeszt szülé. 
Ezek a leviták atyafiságai-
nak fejei, nemzetségük sze-
rint. 26Ez az az Áron és az 
a Mózes, kiknek azt paran-
csolta az Űr, hogy vezes-
sék ki Izrael fiait Egyip-
tom földéről, seregeik sze-
rint, - "ezek azok, kik 
szóltak a fáraónak, Egyip-
tom királyának, hogy ki-
vezethessék Izrael fiait 
Egyiptomból, - ez az a 
Mózes és Áron. 

28T ehcít azon a napon, 
amelyen szólott az űr Mó-
zeshez Egyiptom földén, 
29ekképen szóla az Cr Mó- 

zeshez, mondván: Én, az 
Úr, parancsolom : mondd el 
a fáraónak, Egyiptom ki-
rályának mindazt, amit 
mondok néked. "Mondá 
erre Mózes az Úr előtt : 
Ime, én körülmetéletlen 
ajkú vagyok : hogyan hall-
gatna reám a fáraó 

7. FEJEZET. 
Mózes bemutatja a fáraó előtt 
isteni küldetése tanujelét. -
A fáraó megátalkodik. - Az 
első  egyiptomi csapás : a vizek 

vérré változnak. 

1Mondá erre az Úr Mó-
zesnek : Ime, téged a fáraó 
Istenévé tettelek és bá-
tyád, Áron leszen a pró-
fétád : 2te mondj el néki 
mindent, amit parancso-
lok néked, ő  meg szóljon 
a fáraóhoz, hogy engedje 
el földéről Izrael fiait. 3En 
azonban megkeményitem 
szívét : megsokasítom je-
leimet s csodáimat Egyip-
tom földén 4s ő  mégsem 
hallgat majd reátok. Erre 
majd kinyujtom kezeimet. 
Egyiptomra és nagy ítéle-
tek által vezetem ki sere-
gemet s népemet, Izrael 
fiait Egyiptom földéről. 
5Akkor majd megtudják 

28-7. 7. Az Isten ismét a fáraóhoz küldi Mózest s Mózes szabó-
dására megígéri, hogy csodálva' fogja pótolni Mózes ékesszólásának 
hiányát. - 28-30. E versek megismétlik azt, amit 6, 10-12. 
elbeszélt, hogy a nemzetségtábla által megszakított elbeszélés 
folytatható legyen. (Vö. 6, 12. jegyz.) - 7. 1. Mivel a szép szó a 
fáraónak nem használt, most már jelekből (csodákból) és csapá- 
sokból kell megismernie az 	Jáhve) nagyságát és dicsőségét. 
E csodák végrehajtását az Isten Mózesre bízza s ilyenképen őt 
mintegy a fáraó Istenévé teszi, prófétája (vagyis aki helyette be-
szél)Áron leszen. - 3. L. 4, 21. jegyz. - 4. Itélet = büntetés, 
csapás. 
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az egyiptomiak, hogy én, 
az Úr, vagyok az, aki ki-
nyujtom kezemet Egyip-
tomra s kivezetem Izrael 
fiait közülük. 8Úgy cselek-
vének tehát Mózes és 
Áron, amint az Úr paran-
csolta : úgy cselekvének. 
7Mózes nyolcvaneszten-
dős volt, Áron pedig nyolc-
vanhárom, amikor a fá-
raóhoz szólottak. 

8Majd mondá az űr Mó-
zesnak és Áronnak : 9Ha 
azt mondja néktek a fá-
raó : Mutassatok jeleket, 
— mondd Áronnak : Vedd 
botodat s dobd a fáraó 
elé s kígyóvá változik. 
"Beméne tehát Mózes és 
Áron a fáraóhoz s úgy 
cselekvének, ahogy az Úr 
parancsolta : Áron oda-
dobá a botot a fáraó és 
szolgál elé s az kígyóvá 
változék. liElhivatá azon-
ban a fáraó a bölcseket és  

a varázslókat s azok 
egyiptomi bűbájosság s 
holmi titkos mesterség ál-
tal hasonlókép cselekvé-
nek. 120dadobá ugyanis 
mindegyikük a botját s 
az kígyóvá változék,— ám 
Áron botja elnyelé botju-
kat. 13De a fáraó szíve 
m egk eményedék s nem 
hallgata rájuk, miként az 
Úr előre megmondotta. 

"Mondá erre az Úr Mó-
zesnek : Megátalkodott a 
fáraó szíve, nem akarja 
elengedni a népet. 15Reg-
gel tehát majd menj eléje : 
íme Ó kimegy a vízhez, 
állj elébe a folyó partján, 
vedd kezedbe botodat, 
mely kígyóvá változott, 
16S mondd néki : Az Úr, 
a héberek Istene elküldött 
engem hozzád, üzenvén : 
Engedd el népemet, hogy 
áldozzék nékem a pusztá-
ban, — s te mindeddig 

8-13. Mózes és Áron csodával igazolja az Úr hatalmát. - 9. A 
héber szöveg ehelyütt más szóval fejezi ki a kígyó szót, mint 4, 
2-ben, miért is sokan úgy vélik, hogy itt krokodilusról van szó ; 
a krokodilusok állítólag gyakran felfalják egymást. - 11. Az 
egyiptomi varázslókat vagy legalább is fejeiket Tim. II. 3, 8. sze-
rint Jánnesnek és Mámbres-(Jámbres)nek hívták ; mesterkedésüket 
vagy szemfényvesztésnek, vagy a természeti erők ügyes alkalma-
zásának (v45. kígyóbűvölés) vagy a gonosz lélek közreműködésé-
nek kell tulajdonítanunk. 

14-25. Az első  csapás: a vizek vérré változnak. - A következők-
ben (7, 14-12, 36.) Isten tíz csapás által kényszeríti a fáraót, 
hogy engedje el Izraelt. Minthogy mindazokat a dolgokat, melyek 
e csapásokban szerepeltek, az egyiptomiak vagy istentiszteletben 
részesítették, vagy valamely egyiptomi istenség kizárólagos ha-
talma alatt levőknek gondolták, a tíz csapás mindegyike az 
Úrnak, az igaz Istennek egy-egy (közvetlen vagy közvetett) 
diadala a tehetetlen istenek felett, mely hangosan hirdeti, hogy 
az Úron (= Jáhvén) kívül nincs más isten. - Ámbár e csapások 
Egyiptom természeti jelenségeihez sokban hasonlók, sőt egyikük-
másikuk (jégeső, sötétség, sáskajárás, marhavész) egészen termé-
szetesnek látszik, fellépésük rendkívüli módja, ideje, mértéke s 
kiterjedése lehetetlenné teszi, hogy bennük csupán természetes 
jelenségeket lássunk. - 14. A víz a Nilus. - 20-21. Igaz ugyan, 
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nem akartál hallani. "Ezt 
üzeni tehát az Cr : Erről 
tudod meg, hogy én, az 
Cr, vagyok: íme ráütök e 
bottal, mely kezemben va-
gyon, a folyó vizére s az 
vérré változik, '8és oda-
vész a hal, mely a folyó-
ban van s megbüdösödik 
a víz s undor fogja el az 
egyiptomiakat, mikor a 
folyó vizét isszák. 19Mondá 
tovább az Cr Mózesnek : 
Mondd Áronnak : Vedd 
botodat s nyujtsd ki keze- 
det 	Egyiptom vizeire : 
folyóikra, patakjaikra, ta-
vaikra s minden víztartó-
jukra, hogy vérré változ-
zanak s vér legyen Egyip-
tomnak egész földén, fa-
és kőedényben egyaránt. 
20e g y is cselekvék Mózes 
és Áron, amint az Cr pa-
rancsolta : Áron felemelé 
a botot, ráüte a fáraó és 
szolgái előtt fi. folyó vizére 
s az vérré változék 21és 
odavesze a hal, mely a 
vízben volt s megbüdösö-
dék a folyó s nem bírtak 
inni az egyiptomiak a 
folyó vizéből és vér lőn  

Egyiptomnak egész föl-
dén. 22De az egyiptomi va-
rázslók bűbájosságuk ál-
tal hasonlóképen cselek-
vének. Megkeményedék 
erre a fáraó szíve és nem 
hallgata reájuk, - miként 
az Cr előre megmondotta, 
- 23s megfordula, haza-
méne és ezt sem vevé 
szívére. 24Az egyiptomiak 
mindnyájan vízért ásának 
ekkor a folyó környékén, 
hogy ihassanak : nem bír-
tak ugyanis inni a folyó 
vizéből. 

"Hét nap telék, el attól 
fogva, hogy az Úr meg-
verte a folyót. 

8. FEJEZET. 
2. Békák, 3. szúnyogok, 4. le-

gyek lepik el Egyiptomot. 

'Ekkor azt mondá az 
Cr Mózesnek : Menj be 
a fáraóhoz s mondd neki : 
Ezt üzeni az Cr : engedd 
el népemet, hogy áldozzék 
nékem. 2Ha pedig elen-
gedni nem akarod, íme 
békával sujtom egész ha-
tárodat. 3Hemzsegni fog a 
folyó a békától s feljön- 

hogy a Nilus, amikor esztendőről-esztendőre (július-szeptember 
között) megárad, bizonyos, nyilván az áradás által elmosott 
ásványi anyagok, homokszemek következtében, vöröses-lilás színt 
nyer, de ugyanakkor - néhány naptól eltekintve - a folyó vize 
iható marad s a halnak semmi baja sem esik ; minthogy továbbá 
a változás Mózes botjának ütésére ment végbe, a csapás nemcsak 
a Nilust, hanem minden vizet sujtott s valószínűleg februárban 
történt, a csapást pusztán természetes okokkal megmagyarázni 
nem lehet. - 22. Az újonnan ásott kutak tiszta, iható vizet ad-
tak ; ezt használták fel a bűbájosok mesterkedésükre. (L. 7, 11. 
jegyz.) 

8. 1-15. Második csapás: békák lepik el Egyiptomot. - 3. A fáraó 
szolgái a fáraó udvara ; az élelemkészletek helyett a héber szöveg 
a sütőteknőkről (dagasztóteknőkről) szól. - Igaz ugyan, hogy 
Egyiptom vizeiben temérdek béka tanyázik, világos azonban, 
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nek s bemennek házadba, 
hálószobádba s ágyadba, 
szolgáid házába és néped 
közé, sütőkemencéidbe és 
élelmed készleteibe: 4hoz-
zád, népedhez s minden 
szolgádhoz bemennek a 
békák. 5Mondá továbbá az 
Úr Mózesnek : Mondd 
Áronnak : Nyujtsd ki ke-
zedet a folyókra, a pata-
kokra és a tavakra és 
hozd fel a békákat Egyip-
tom földére. 6Kinyujtá 
erre Áron a kezét Egyip-
tom vizeire s feljövének 
a békák s ellepék Egyip-
tom földét. 7De a varázs-
lók is hasonlóképen cse-
lekvének bűbájosságuk ál-
tal s felhozák a békákat 
Egyiptom földére. 5I-livatá 
erre a fáraó Mózest és 
Áront és mondá nékik : 
Könyörögjetek az Úrhoz, 
hogy vigye el rólam és né-
pemről a békákat s elen-
gedem a népet, hogy ál-
dozzék az úrnak. 9Mondá 
erre Mózes a fáraónak 
Határozd meg nekem, mi-
kor könyörögjek érted, 
szolgáidért s népedért, 
hogy eltávozzanak a bé-
kák tőled és házadtól, szol-
gáidtól s népedtől s csak 
a folyóban maradjanak 
meg. 1°Az felelé : Holnap. 

Erre ő  azt mondá : Szavad 
szerint cselekszem, hogy 
megtudd, hogy nincs ha-
sonló az Úrhoz, a mi Is-
tenünkhöz : nel fognak 
távozni a békák tőled és 
házadtól, szolgáidtól és 
népedtől s csak a folyó-
ban maradnak meg. 12Mi-
kor aztán Mózes és Áron 
kimentek a fáraótól, Mózes 
az Úrhoz kiálta a békák 
ügyében a fáraónak adott 
ígéretéhez képest. "Erre 
az Úr Mózes szava szerint 
cselekvék és kiveszék a 
béka a házakból, az udva-
rokból s a mezőkről, "és 
mérhetetlen rakásokba 
hányták őket s büdös lőn 
tőlük az ország. "Mikor 
azonban a fáraó látta, hogy 
nyugalmat nyert, megke-
ményíté szívét s nem hall-
gata reájuk, miként az Úr 
előre megmondotta. 

"Mondá ekkor az Úr 
Mózesnek : Szólj Áronnak: 
Nyujtsd ki botodat s üss 
a föld porára, hogy szú-
nyoggá legyen Egyiptom-
nak egész földén. "Ugy is 
cselekvének : Áron ki-
nyujtá a kezét s benne a 
botot s ráüte a föld porára 
és szúnyog lőn emberen és 
barmon : a föld minden 
pora szúnyoggá változék 

hogy azt, amit a Szentírás elbeszél, pusztán természetes okokkal 
megmagyarázni nem lehet. - A bűbájosok mesterkedéséről 1. 
7, 11. jegyz. 

16-19. A harmadik csapás: szúnyog lepi el «Egyiptomot. - Való-
színűleg moszkitóról (mások szerint tetűről vagy általában féreg-
ről) 'Van szó. - Ámbár mindezek Keletnek ma is súlyos csapásai, 
a Szentírás elbeszélését pusztán természetes okokkal megmagya-
rázni nem lehet. 
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Egyiptomnak egész föl-
dén. 18Ugyanígy cselekvő-
nek a varázslók is, hogy 
bűbájosságukkal szúnyo-
got támasszanak, de nem 
bírának. Szúnyog volt te-
hát emberen és barmon. 
19Mondák erre a varázslók 
a fáraónak: Az Isten újja 
ez 1 Ám a fáraó szíve meg-
keményedék s nem hall-
gata reájuk, miként az Úr 
előre megmondotta. 

"Mondá ekkor az Cr 
Mózesnek : Kora reggel 
kelj fel s állj a fáraó elébe 
- kimegy ugyanis a víz-
hez - és mondd néki : 
Ezt üzeni az Űr : Engedd 
el népemet, hogy áldozzék 
nékem, 21mert ha el nem 
engeded, íme mindenféle 
legyet bocsátok reád, szol-
gáidra, népedre s házaidra, 
úgyhogy megtelik külön-
féle léggyel az egyipto-
miak háza s az az egész 
föld, amelyen vannak. 
22Ugyanakkor azonban 
csodát teszek Gesszen föl-
dével, hol az én népem 
vagyon, hogy ott ne tá-
madjon légy ,és megtudd, 
hogy én, az Ur, itt vagyok 
e földön. 23Igy teszek kü- 

lönbséget az én népem s a 
te néped között. Holnap 
lesz meg ez a jel. "Úgy is 
cselekvék az «Úr : tömér-
dek légy jöve a fáraónak 
és szolgálnak házára s 
Egyiptom egész földére s 
e legyek tönkretevék az 
országot. 25Hivatá erre a 
fáraó Mózest és Áront s 
mondá nekik : Menjetek 
s áldozzatok az Istenetek-
nek, de ezen a földön. 
26Mondá azonban Mózes : 
Azt nem lehet ; mert az 
egyiptomiak előtt utálatos 
az, amit mi áldozunk az 
Úrnak, a mi Istenünknek 
s ha mi azt, amit az egyip-
tomiak tisztelnek, ő  előt-
tük levágjuk, megkövez-
nek minket. 27Hadd men-
jünk tehát háromnapi 
útra a pusztába, hogy ott 
áldozzunk az rrnak, a mi 
Istenünknek, amint meg-
parancsolta nékünk.28Mon-
dá erre a fáraó : Elenged-
lek titeket, hogy áldozza-
tok az Úrnak, a ti Istene-
teknek a pusztában ; de 
nagyon messzire ne men-
jetek s könyörögjetek éret-
tem. 29Mondá erre Mózes : 
Amint kimegyek tőled, 

20-32. Negyedik csapás: legyek lepik el Egyiptomot. - 21. Való-
színűleg csak egyfajta légyről (némelyek szerint az ú. n. bögöly-
ről, marhalégyről) van szó ; sokan a megfelelő  héber szót vad-nak 
fordítják. - 22-24. Eddig a Szentírás Gesszen jaldének (1. L 45, 
10. jegyz.) kiváltságáról nem szólt, de azt sem mondta, hogy 
Gesszen földén is dúltak a csapások. Hogy a dolog pusztán ter-
mészetes úton nem magyarázható meg, kétségtelen. - 26. Az izrae-
liták olyan állatokat (pl. bikát) is áldoztak az "Úrnak, melyeket 
az egyiptomiak istentiszteletben részesítettek ; érthető  tehát, hogy 
ezt. Egyiptomban nem tehették. Különb9n is - az ószövetségi 
felfogás szerint - az Urat az ő  földén (a Hórebnél, Kánaánban) 
kell tisztelni. 
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imádkozni fogok az Úrhoz 
s holnap eltávozik a légy 
a fáraótól s szolgáitól S 
népétől. De aztán rá ne 
szedj megint, el nem en-
gedve a népet, hogy áldoz-
zék az Úrnak. 30Mikor az-
tán Mózes kiment a fáraó-
tól, imádkozék az Úrhoz 
31s az Ur az ó szava sze-
rint cselekvék : elvivé a 
legyet a fáraóról, szolgál-
ről és népéről : nem ma-
rada egy sem. 32Ám a fá-
raó szíve megkeményedék, 
úgyhogy ezúttal sem en-
gedte el a népet. 

9. FEJEZET. 
5. Marhavész, 6. fekély, 7. jég-

eső  sujtja Egyiptomot. 

1Mondá ekkor az Cr Mó-
zesnek : Menj be a fáraó-
hoz s szólj hozzá : Ezt 
üzeni az Úr, a héberek Is-
tene : Engedd el népemet, 
hogy áldozzék nékem, 
2mert ha tovább is ellen-
állsz s visszatartod Őket, 
3ime kezem felette súlyos 
dögvészt bocsát mezőidre: 
lovaidra, szamaraidra, te-
véidre, marháidra s ju- 
haidra. 	'Egyszersmind 
Csodálatos különbséget 
tesz az Űr Izrael jószága 
és az egyiptomiak jószága 
között, úgy, hogy semmi  

sem vész el abból, ami 
Izrael fiaié. 6Az időt is 
megállapítá az Cr, mond-
ván : Holnap cselekszi 
meg az Cr ezt a dolgot e 
földön. 6Meg is cselekvé 
másnap az Úr ezt a dol-
got s elhulla az egyipto-
miak minden marhája, de 
Izrael fiainak marháiból 
nem hulla el egy sem. 
7A fáraó oda is külde, hogy 
megnézze : és íme semmi 
sem hullott el abból, ami 
Izraelé volt. Ám a fáraó 
szíve megkeményedék s 
nem engedé el a népet. 

8Mondá ekkor az Úr 
Mózesnek s Áronnak: Ve-
gyetek egy teli marok ke-
mencehamut s szórja azt 
Mózes az ég felé a fáraó 
előtt, °s legyen porrá. 
Egyiptom egész földe fe-
lett s legyenek belőle fe-
kélyek s hólyagos kelések 
emberen és barmon Egyip-
tomnak egész földén. 1°Ve-
vék tehát a kemence-
hamut s a fáraó elé állának 
s Mózes az ég felé szórá 
s hólyagkelések fekélyei 
támadának emberen és 
barmon. 11A varázslók 
nem is állhattak Mózes 
elébe, mert fekélyek vol-
tak rajtuk és Egyiptom-
nak egész földén. 12Ám az 

9. 1-7. Ötödik csapás: marhavész támad Egyiptomban. -
A dolog csodás természetét maga a Szentírás is kifejezi. 

8-12. Hatodik csapás: fekélyek lepnek el embert és barmot Egyip-
tomban. - 8. A héber szöveg szerint Mózes és Áron (nem hamut, 
hanem) kemencekormot szórtak az ég felé ; ez a korom egész 
Egyiptom földén eloszlott s lehullva, felfakadó kelevényeket oko-
zott. Hogy milyen kelevényekről van szó, megállapítani nem 
tudjuk ; annyi bizonyos, hogy az, amit a Szentírás elbeszél, pusztán 
természetes okokkal nem magyarázható meg.- 12. L. 4, 21. jegyz. 
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Cr megkeményíté a fáraó 
szívét s az nem hallgata 
reájuk, miként az Úr előre 
megmondotta Mózesnek. 

13Mondá ekkor az Cr 
Mózesnek : Reggel kelj fel 
s állj a fáraó elé s mondd 
néki : Ezt üzeni az Cr, a 
héberek Istene : Engedd el 
népemet, hogy áldozzék 
nékem, "mert különben 
ezúttal minden csapáso-
mat ráküldöm szívedre, 
szolgáidra és népedre, hogy 
megtudd, hogy nincs hoz-
zám hasonló az egész föl-
dön. 15Már ugyan eddig is 
kinyujthattam volna ke-
zem s döghalállal sujt-
hattalak volna téged s né-
pedet, úgy, hogy eltiín-
tél volna a földről, 16de 
megtartottalak, hogy meg-
mutassam rajtad hatalma-
mat és hirdessék nevemet 
az egész földön. 17Még 
mindig visszatartod népe-
met s nem akarod elen-
gedni ? 18Ime holnap 
ugyanebben az órában 
igen nagy jégesőt hulla-
tok, olyat, aminő  még nem 
volt Egyiptomban attól a 
naptól fogva, hogy meg-
alapították, mindeddig. 
19Most tehát küldj ki s ho-
zasd be barmodat s min-
denedet, mid a mezőn va-
gyon ; mert ember, barom 
s minden, ha künn marad 
s be nem kerül a mezőről  

és rázúdul a jégeső, el-
vész. - "Aki félte a fáraó 
szolgái közül az Úr szavát, 
fedél alá menté szolgáit és 
barmait ; 21aki pedig nem 
törődött az Űr szavával, 
a mezőn hagyá szolgáit és 
barmait. - 22Mondá ek-
kor az Úr Mózesnek : 
Nyujtsd ki kezedet az ég 
felé, hogy jégeső  hulljon 
Egyiptom egész földére, 
emberre, baromra s a 
mező  minden füvéreEgyip-
tomnak földén. - 23Erre 
Mózes kinyultá botját az 
ég felé s az Ur mennydör-
gést, jégesőt és cikázó vil-
lámokat bocsáta a földre 
és jégesőt hullata az Úr 
Egyiptom földére, 24és sza-
kadt a jégeső  meg a tűz 
vegyesen s akkora volt, 
hogy sohasem láttak olyat 
azelőtt Egyiptomnak egész 
földén, amióta azt a nem-
zetet megalapították. 25E1 
is vere a jégeső  Egyiptom-
nak egész földén mindent, 
mi a mezőn volt, embert, 
barmot egyaránt : a mező  
minden füvét elveré a jég-
eső  s a föld minden fáját 
összetöré. 26Csak Gesszen 
földén, hol Izrael fiai vol-
tak, nem esék jégeső. 27E1-
külde erre a fáraó s hivatá 
Mózest és Áront s mondá 
nekik : Vétkeztem most is; 
az Űr az igaz, én és né-
pem vagyunk a gonoszok. 

13-35 : Hetedik csapás : szörnyű  jégeső  ver el mindent Egyiptom-
ban. - 23. Mennydörgés és villámlás Egyiptomban aránylag ritkán 
fordul elő, azért ijed meg tőlük annyira a Fáraó (vö. 28. v.). -
24. A láz = villámlás. - 31. Az árpa Egyiptomban február végén 
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28lmádkozzatok az Úrhoz, 
hogy szűnjék meg az Isten 
mennydörgése meg a jég-
eső  s elengedlek titeket és 
semmiképen sem kell to-
vább itt maradnotok. - 
2°Mondá Mózes : Amint 
kimegyek a városból, ki-. 
terjesztem kezemet az Úr-
hoz s megszűnik a menny-
dörgés s nem leszen jégeső, 
hogy megtudd, hogy az 
Úré a föld, 30bár tudom, 
hogy te és szolgáid még 
mindig nem félitek az Úr 
Istent. - 31Kárt szenvede 
pediglen a len meg az 
árpa, mert az árpa zsen-
dülőben, a len meg már 
virulóban volt 32de a 
búza meg a tönköly nem 
szenvede kárt, mert azok 
késdiek. - 33Mikor aztán 
Mózes kiment a fáraótól, 
a városból, kiterjeszté ke-
zét az Úrhoz s megszűnék 
a mennydörgés és a jégeső  
és nem ömlék tovább az 
eső  a földre. "Amint azon-
ban a fáraó látta, hogy 
megszűnt az eső, a jég 
meg a mennydörgés, to-
vább vétkezék 35s meg-
keményedék szíve a szol- 

gáéival együtt : felette 
megkeményedék s nem en-
gedé el Izrael fiait, miként. 
az Úr Mózes által megmon-
dotta. 

10. FEJEZET. 
8. Sáskajárás és 9. háromnapos 

sötétség sujtja Egyiptomot. 

1Mondá ekkor az Úr Mó-
zesnek : Menj be a fáraó-
hoz, mert én megkeményí-
tettem szívét és szolgáinak 
szívét, hogy megcseleked-
jem rajta ezen jeleimet, 
2s hogy majd elbeszéld 
fiaid s unokáid hallatára, 
hányszor törtem meg az 
egyiptomiakat s cseleked-
tem meg rajtuk jeleimet 
és így megtudjátok, hogy 
én, az Cr, vagyok. 3Be-
méne tehát Mózes és Áron 
a fáraóhoz s mondák néki : 
Ezt üzeni az Úr, a héberek 
Istene: Meddig nem akarsz 
meghódolni előttem? En-
gedd el népemet, hogy ál-
dozzék nékem. 4Ha pedig 
ellenszegülsz s nem aka-
rod elengedni, ime holnap 
sáskát hozok határodra, 5s 
az úgy ellepi a föld színét, 

vagy március elején zsendül s ugyanakkor virágzik a len is. -
32. A búza és a tönköly kb. egy hónappal később érik. A tönköly 
(Triticum spelta) a vadontermő  Triticum dicoccoides búzafajnak 
rokona ; a ,megfelelő  héber szó - melynek biztos jelentését nem 
ismerjük - egyesek szerint utóbbit, mások szerint az ú. n. tönkét 
(Triticum dicoccum) jelenti. A latin fordítás megfelelő  szava tön-
kölyt jelent, de talán rozsnak is értelmezhető. A jégeső  keletke-
zésének, nagyságának és megszűnésének körülményei lehetetlenné 
teszik, hogy tisztán természetes jelenségre gondoljunk. 

10. 1-20. Nyolcadik csapás : sáskajárás Egyiptomban. - 7. A fá- 
raó szolgái 	udvari emberei) már maguk is ünják ezt az örökös 
veszedelmet, mely - a szöveg értelme szerint - ügy leselkedik 
reájuk, mint a madárra a IciáJlított tőr (hurok) s azért ajánlják 
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hogy semmi sem látszik ki 
majd belőle, s megeszi, mi 
a jégesőből megmaradt, s 
lerág minden fát, mely a 
mezőn hajt, 6s megtölti 
házaidat és szolgáidnak 
s az összes egyiptomiak-
nak házait : nem láttak 
annyit atyáid és őseid at-
tól fogva, hogy lettek a 
földön, mindmáig. Azzal 
megfordiila és kiméne a 
fáraó elől. 7Mondák erre a 
fáraó szolgál: Meddig szen-
vedjük még ezt a veszedel-
met? Engedd el azokat az 
embereket, hadd áldozza-
nak az Úrnak, az Ó Iste-
nüknek. Nem látod-é, hogy 
elvész Egyiptom? 8Vissza-
hívák erre Mózest és Áront 
a fáraó elé s ő  azt mondá 
nékik : Menjetek, áldozza-
tok az 'úrnak, a ti Istene-
teknek. Kik mennek el kö-
zületek? 9Mondá Mózes : 
Kicsinyeinkkel s öregeink-
kel megyünk, fiainkkal 
s leányainkkal, juhainkkal 
és barmainkkal együtt, - 
mert ünnepe lesz az «Úr-
nak, a mi Istenünknek. 
10Felelé erre a fáraó :Úgy 
legyen az Cr veletek, 
ahogy én elengedlek tite-
ket és gyermekeiteket ! 
Ki vonhatná kétségbe, 
hogy szándékotok gonosz?  

11Nem úgy lesz az, - ha-
nem menjetek csupán ti, 
a férfiak s áldozzatok az 
Úrnak, hisz magatok is 
ezt kértétek 1 Legott ki is 
űzék őket a fáraó színe 
elől. - 12Mondá erre az 
Úr Mózesnek : Nyujtsd ki 
kezed Egyiptom földe fölé 
a sáskáért, hogy jöjjön fel 
reája s faljon fel minden 
füvet, mely a jégesőből 
megmaradt. - 13Erre Mó-
zes kinyujtá botját Egyip-
tom földe fölé s az Cr forró 
szelet fúvata azon az egész 
napon és éjtszakán s mi-
kor reggel lett, a forró szél 
felhozá a sáskát. 14Ez fel-
jőve Egyiptom egész föl-
dére s leereszkedék az 
egyiptomiak egész terüle-
tére oly nagy számban, 
hogy annyi sem azelőtt 
nem volt , sem azután nem 
lesz. 15ÉS ellepé a föld 
egész színét s elpusztíta 
mindent : felfalá a föld 
füvét s a fák minden gyü-
mölcsét, melyet a jégeső  
meghagyott, úgy, hogy 
nem maradt semmi zöld 
sem fán, sem mezei füvön 
egész Egyiptomban. - 
16Erre a fáraó sietve el-
hivatá Mózest és Áront 
és mondá nekik : Vétkez-
tem az Úr, a ti Istenetek 

Izrael elengedését. - 9. Keleten általában csak a férfiak vesznek 
részt az áldozati cselekményekben, méltán gyanús tehát a fáraó 
előtt, hogy Mózes az asszonyokat is el akarja vinni. - 13. Forró 
szél helyett a héber szöveg keleti szélről beszél ; vö. I. 41, 6. jegyz.-
15. A héber szöveg szerint annyi volt a sáska, hogy elsötétedett a 
föld, amint jöttek ; a 10 minden mezei növényt (veteményt is) 
jelent. - Ámbár a (vándor) sáska Egyiptomban manap is leírha-
tatlan károkat okoz, a Szentírás elbeszélte eseményt pusztán ter-
mészetes alapon megmagyarázni nem lehet. 
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ellen és ellenetek. 17Bocsás-
sátok meg azonban ezúttal 
is vétkemet s könyörögje-
tek az Úrhoz, a ti Istene-
tekhez, hogy vegye le ezt 
a halált rólam. 18Mikor az-
tán Mózes kiment a fáraó 
színe elől, könyörge az 
Úrhoz, igaz Úr igen erős 
nyugati szelet fúvata s az 
felkapá a sáskát s bele-
veté a Vörös-tengerbe, - 
nem marada egy sem 
Egyiptomnak egész terü-
letén. "Ám az Úr megke-
ményíté a fáraó szívét s az 
nem engedé el Izrael fiait. 

21Mondá ekkor az Úr 
Mózesnek : Nyujtsd ki ke-
zedet az ég felé és olyan 
síírű  sötétség legyen Egyip-
tomnak földén, hogy meg 
lehessen tapogatni. 22Ki-
nyujtá erre Mózes a kezét 
s iszonyú sötéség lőn 
Egyiptomnak egész föl-
dén három napig. "Senki 
sem látá a másikat és 
senki sem mozdula ki ar-
ról a helyről, ahol volt ; 
ahol azonban Izrael fiai 
laktak, világosság volt. 
24Hivatá erre a fáraó Mó-
zest és Áront s mondá 
nekik : Menjetek, áldozza-
tok az "Úrnak ; csak juhai- 

tok s barmaitok maradja-
nak itten, gyermekeitek 
elmehetnek veletek.25Mon-
dá Mózes : Vágóáldozatra 
valót s egészen elégő  áldo-
zatra valót is kell adnod 
nékünk, hogy bemutathas-
suk az Úrnak, a mi Iste-
nünknek. "Minden nyá-
junknak velünk kell jön-
nie, egy pata sem marad-
hat el, mert szükségünk 
van reájuk az Úrnak, a mi 
Istenünknek tiszteletére, 
- annál is inkább, mint-
hogy nem is tudjuk, mit 
kell majd áldoznunk, míg 
arra a helyre nem jutunk. 
27Ám az Úr megkeményíté 
a fáraó szívét s az nem 
akará elengedni őket, 28.sőt 
azt mondá a fáraó Mózes-
nek: Távozzál tőlem s vi-
gyázz, színem elé ne kerülj 
többé, mert amely nap 
elém jössz, meghalsz. "Fe-
lelé Mózes: Úgy lesz, ahogy 
mondottad : nem fogok 
többé a színed elé kerülni. 

11. FEJEZET. 
Az Űr az elsőszülőttek halálá-
val fenyegeti meg Egyiptomot. 

1Azt mondotta ugyanis 
az Úr Mózesnek : Még egy 

21-29. Kilencedik csapás : háromnapos sötétség borul Egyip-
tomra. - Bár a Szentírás leírása némileg hasonlít a napfogyatko-
zás vagy az ú. n. chámszin-szél alatt fellépő  sötétség jelenségeihez, 
a dolgot pusztán természetes alapon már csak azért sem lehet meg-
magyarázni, mert az egyiptomiak, kik híres csillagászok voltak, 
közönséges napfogyatkozástól nem estek volna kétségbe, a chám-
szin alatti elsötétedést pedig jól ismerték. (A chámszin délkeleti 
szél, mely temérdek port és homokot hord magával s így sőtétsé-
get okoz.) 

11, 1-9a. Az Úr az elsőszülöttek halálával fenyegeti meg 
Egyiptomot. E részben az egyes események összefüggése és egymás 
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csapással sujtom a fáraót 
és Egyiptomot, arra aztán 
elenged titeket, sőt kény-
szerít, hogy kimenjetek. 
2Mondd tehát i  az egész 
népnek; hogy kérjenek a 
férfiak a barátjaiktól, az 
asszonyok a szomszéd-
asszonyaiktól ezüst- és 
aranyholmikat 3s az Cr 
majd kedvessé teszi né-
pét az egyiptomiak előtt. 
Maga Mózes is igen nagy-
tekintélyű  ember volt 
Egyiptom földén, a fáraó 
szolgái s az egész nép 
előtt. - 4Aztán így szóla 
Mózes : Ezt üzeni az Cr : 
Éjfélkor kimegyek Egyip-
tomba, 5s meghal minden 
elsőszülött az egyiptomiak 
földén, a trónján ülő  fáraó 
elsőszülöttétől fogva a 
kézimalomnál levó rab-
szolganő  elsőszülöttéig, va-
lamint a barmok minden 
elsőfajzata. 601y nagy jaj-
gatás lesz akkor Egyip-
tomnak egész földén, ami- 

lyen sem azelőtt nem volt, 
sem azután nem lesz. 
?Izraelnek azonban egyet-
len fiánál sem fog voní-
tani a kutya sem ember, 
sem barom miatt, hogy 
megtudjátok, mily csodál-
latos különbséget tesz az 
Cr az egyiptomiak és Iz-
rael között. 9.Akkor majd 
leereszkednek hozzám ezek 
a szolgáid mindnyájan s 
leborulnak előttem s azt 
mondják : Vonulj ki az 
egész néppel, mely alattad 
vagyon, - s aztán kivo-
nulunk. 9Azzal nagy ha-
raggal kiméne a fáraó elől. 

Megmondotta az Cr Mó-
zesnek : Nem fog hallgatni 
a fáraó reátok, hogy sok 
jel történjék Egyiptom-
nak földén. 19Mózes és 
Áron meg is tették az itt 
leírt valamennyi csodát a 
fáraó előtt, de az Űr meg-
keményítette a fáraó szí-
vét s ő  nem engedte el 
földéről Izrael fiait. 

utánja nem egészen világos. A legvalószínűbb feltevés szerint —
melyet fordításunk is követ—az események sorrendjét a következő-
képen kell gondolnunk. Mielőtt Mózes a fáraóhoz megy, közli vele 
az Isten (11, 1-3), hogy már csak egy csapást bocsát Egyiptomra 
s aztán jön a kivonulás. Azért itt az ideje, hogy a nép kérjen az 
egyiptomiaktól arany- és ezüstholmikat s azok adni is fognak neki, 
mert az Úr ügy hangolja őket s mert Mózest félve tisztelik. Erre 
Mózes bemegy a fáraóhoz s mikor a fáraó durván elutasítja 
(10, 29), kijelenti, hogy (magától) nem megy többé a fáraó elé 
(12, 31 : a fáraó hivatja !) és tudtára adja (11, 4-8), mi vár Egyip-
tomra. Aztán nagy haraggal kimegy a fáraó elől (11, 9). — 2-3. 
Vö. 3, 22 ; 12, 35. — 7. A latin fordításban ehelyütt úgy látszik 
egy népies gondolat csendül : a nép azt tartja, hogy a kutya meg-
érzi a veszedelmet s akkor szűkül, vonít ; Izrael fiainál ez nem fog 
történni, mert őket nem éri baj. (A héber szöveg így is fordítható : 
Izrael fiai ellen kutya sem ölti ki nyelvét = Izrael fiainak bántó-
dásuk nem esik.) 

11. 9b-10. A fáraó megátalkodottsága igazolta az Úr szavait. —
9b. Vö. 4, 21 ; 7, 3. — 10. Megkeményítette a fáraó szívét = meg-
engedte a fáraó megátalkodását. 
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12. FEJEZET. 
Az izraeliták kivonulásának elő-
készítése. - A pászka áldozata 
és ünnepe. - A. tizedik egyip-
tomi csapás : az elsőszülöttek 
halála. - Izrael kivonulása Rá- 

messzeszből Szokótba. 

1Mondá továbbá az Lir 
Mózesnek és Áronnak 
Egyiptom földén : 2Ez a 
hónap legyen nálatok a 
hónapok kezdete : ez le-
gyen az első  az esztendő  
hónapjai között. 3Szólja-
tok Izrael fiainak egész 
községéhez s mondjátok 
nekik : E hó tizedik nap-
ján vegyen kiki, atyafi-
sága és háza szerint, egy-
egy bárányt. 4Ha háznépé-
nek száma kicsi egy bá- 

rány elköltésére, vegye 
maga mellé háza legköze-
lebbi szomszédját, annyi 
számú lelket, amennyi elég 
egy bárány elköltésére. 
5A bárány hibátlan, hím, 
egyesztendős 	legyen ; 
ugyanezen szabály szerint 
gödölyét is vehettek. 6Az-
tán tartsátok őrizet alatt 
e hó tizennegyedik nap-
jáig : akkor, estefelé, vágja 
le Izrael fiainak egész so-
kasága. 7A véréből vegye-
nek és tegyenek mind a két 
ajtófélfára meg a szem-
öldökfára azokban a há-
zakban, amelyekben el-
költik, 8a húsát pedig 
egyék meg azon éjjel, 
tűzön sütve, kovásztalan 

12. 1-13. Az Úr elrendeli az első  pászkát. - 2. A régi Kelet a 
gazdasági esztendőt ősszel, a gazdasági év fordultával kezdte ; 
Isten elrendeli, hogy az izraeliták esztendejének kezdete, első  
hónapja az Egyiptomból való kivonulás hónapja legyen. E hóna-
pot eleinte Első  hónapnak, néha Ábíbnak ( = Kalász-hónapnak, 
vö. 13, 4), a babiloni fogság (Kr. e. 607-538) után Niszánnak 
(vö. Ezdr. II. 2, 1 ; Eszt. 3, 7. 12 ; 11, 2) nevezték. Kezdete a 
mi márciusunk végére esett. - 3. Az atyafiság szóról 1. 6, 14. 
jegyz. - A későbbi zsidó hagyományok a bárány elköltésére 
tíz embert kívántak meg. - 5. Az áldozati állatok hibátlan-
ságának feltételeiről 1. Móz. III. 22, 17. skk. - A pászkaáldozat 
tehát akár bárány, akár gödölye lehetett ; később általában bárányt 
áldoztak pászkaáldozatul. -- 6. A bárányt azért tartották négy 
napig őrizet alatt, hogy figyelmeztesse az izraelitákat megváltásuk 
közeledtére (mások szerint azért, hogy megfigyelhessék hibátlan-
ságát) ; később - úgy látszik - ezt nem gyakorolták. - Az estefelé 
szó helyett a héber szöveg azt mondja : a két este között ; ezt 
később a zsidók közül egyesek a nap leáldozása és a sötétség beállta 
közötti időre, mások (általában) a nap lefelé való szállása és le-
áldozása közötti időre (d. u. 3-6 óra) vonatkoztatták. - 7. Az 
ajtófélfákra s a szemöldökfákra kent vér azt jelképezte, hogy 
Izrael, az Úr népe, az Űr kíméletét kéri ; a pászkabárány tehát 
engesztelő  jellegű  békeáldozat (vö. Móz. III. 3, 1. jegyz.) volt. -
8. A kovász a régiek felfogása szerint a romlás jelképe volt ; lehet, 
hogy e felfogás abba az időbe nyúlik vissza, amikor a kenyeret még 
általában nem kovászosították s így a kovásztalan kenyér az ősi, 
egyszerű  idők emlékét őrizte. Az áldozatoknál általában kovász-
talan kenyeret használtak ; alkalmazását ehelyütt azonban úgy 
látszik az izraeliták sietése is indokolta. Vad saláta helyett a héber 
szöveg keserű  salátáról (ftivekről) beszél ; elfogyasztása úgy lát-
szik az Egyiptomban szenvedett keserűségek végére, befejeződé- 
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kenyérrel, vad salátával. 
9Ne egyetek belőle se 
nyersen, se vízben főzve, 
hanem csak tűzön sütve : 
fejét lábszáraival és belső  
részeivel együtt egyétek. 
"Semmi se maradjon be-
lőle reggelre : ha valami 
marad, égessétek el a tűz-
ben. iins  pedig ekkép 
egyétek: derekatokat övez-
zétek fel, sarutok legyen 
lábatokon, bototokat tart-
sátok kezetekben és sietve 
egyétek, mert az Úr Fá-
zéja (vagyis : Elvonulása) 
az. 	12B ej árom ugyanis 
azon az éjtszakán Egyip-
tom földét s megölök min-
den elsőszülöttet Egyip-
tom földén, embert, bar-
mot egyaránt s ítéletet 
tartok Egyiptom minden  

istenén : én, az Úr. "Reá-
tok nézve azonban jelül 
lesz a vér a házakon, ame-
lyekben lesztek s én meg-
látom a vért és elvonulok 
mellettetek s nem lesz raj-
tatok pusztító csapás, 
amikor megverem Egyip-
tom földét. 

"Legyen azért ez a nap 
emléknap nálatok : üljétek 
meg ünnepül az Úrnak, 
nemzedékről -nemzedékre, 
örök szertartásként. "Hét 
napig kovásztalant egye-
tek, már az első  napon se 
legyen kovász házatok-
ban : aki kovászosat eszik, 
az első  naptól kezdve a 
hetedik napig, az a lélek 
irtassék ki Izraelből. "Az 
első  nap szent és ünnepé-
lyes legyen s hasonló ün- 

sére utalt. - 9. A vers vége azt fejezi ki, hogy az állatot nem sza-
bad feldarabolva elkészíteni. - 11. A keleti ember odahaza bő, 
jóval térden alul érő  (alsó) ruhában járt ; ha útrakelt, ruháját övvel 
felkötötte (hogy a járásban ne akadályozza), sarut öltött s botot vett 
a kezébe : az izraeliták tehát legyenek útrakészen. A vers vége a 
héber szövegben így szól : sietve egyétek ; peszách(-áldozat) az az 
Úr tiszteletére. - A peszách (a későbbi zsidók nyelvén pászka, a 
latin fordítás szerint fáze) szó valaki mellett való elvonulást, elmene-
telt jelent. (Magyarul a pászkát a kereszténység berendezkedései 
következtében húsvétnak hí vják, mert régente a húshagyó keddel 
kezdődő  nagyböjt után húsvétkor vették magukhoz az első  húst.) 
- Az Űr tehát fázét tart, vagyis elvonul az izraeliták házai mel- 
lett, anélkül, hogy őket bántaná. 	12. !leletet tartani annyi, mint 
a büntető  ítéletet végrehajtani, megbüntetni ; az istenek szó Egyip-
tom előkelőit, főembereit is jelentht,'.i. - - 13. A jel szó az izraeli-
tákra is, az Úrra is vonatkozta t hat° ; elsó esetben a kifejezés azt 
jelenti, hogy Izraelnek nem kell félnie, mert e jel biztosítéka sza-
badulásuknak, a második esetben azt jelenti, hogy az Isten -
emberileg szólva - erről a jelről :oltja megismerni övéit. 

14-20. Az Úr a pászkát és nyolcadát esztendőnkint visszatérő, 
örök ünneppé teszi. (Vő. 13, 3; 23. 15 ; 34, 18. 25; Móz. III. 23, 5 ; 
Móz. IV. 9, 2; 28, 16; Móz. V. 16, g-8.) - 14. Szt. Pál szerint a mi 
(őrök) pászkánk Krisztus. (Vö. Kor. X. 5, 7.) - 15. Az egész nyol-
cad alatt kovásztalan kenyeret (héberül : másszót, vö. mai : macesz) 
kellett enni ; hogy pedig senkise egyék kovászos (ízesebb) kenye-
ret, a kovászt el is kellett távolítani a házból. Az irtassék ki kifeje-
zésről I. Móz. I. 17, 14. jegyz. - 16. A szent és ünnepélyes legyen sza-
vaknak megfelelő  héber kifejezés értelme vitás. Egyesek így for- 
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nepélyesség szentelje meg 
a hetedik napot ; semmi-
féle munkát se végezzetek 
ezeken, kivéve azt, ami az 
evéshez tartozik. "Tart-
sátok meg tehát a kovász-
talanok ünnepét, mert az 
az a nap, amelyen kiveze-
tem seregeiteket Egyip-
tom földéről ; tartsátok 
meg azt a napot nemze-
dékről-nemzedékre örök 
szertartásként. 18Az első  
hónapban, a hó tizen-
negyedik napjának estéjé- 
tííl 	egyetek 
ugyanazon hó huszonne-
gyedik napjának estéjéig. 
19E hét napon ne akadjon 
kovász házatokban. Aki 
kovászosat eszik, az a lé-
lek irtassék ki Izrael köz-
ségéből, akár jövevény, 
akár földetek szülöttje. 
"Semmiféle kovászosat se 
egyetek, valamennyi lakó-
helyeteken kovásztalant 
egyetek. 

21Egybehívá tehát Mózes 
Izrael fiainak valamennyi 
vénét s mondá nékik :  

Menjetek, vegyetek esalá-
donkint egy-egy állatot s 
vágjátok le a Fázét. 22Az-
tán mártsatok egy izsóp-
csomót a küszöbre állított 
vérbe s hintsetek belőle a 
szemöldökfára s mind a 
két ajtófélfára és senki se 
menjen ki közületek háza 
ajtaján reggelig. 23Körül-
jár ugyanis az Úr s meg-
veri az egyiptomiakat ; de 
ha látja a vért a szemöl-
dökfán s a két ajtófélfán, 
elvonul a ház ajtaja előtt 
s nem engedi, hogy az Öl-
döklő  bemenjen házatok-
ba ártani. "Tartsd meg 
ezt a dolgot, törvény le-
gyen az néked s fiaidnak 
mindörökre. 25Ha majd 
bejuttok arra a földre, me-
lyet az űr majd nektek 
ad, amint megígérte, ott is 
tartsátok meg ezt a szer-
tartást ; 26ha pedig majd 
fiaitok azt mondják nék-
tek : Micsoda szertartás 
ez? — 27mondjátok nékik: 
Az Cr elvonulásának áldo-
zata ez, mert elvonult 

dítják : szent gyülekezés legyen, s ezen azt. értik, hogy ezeken a 
napokon az egész községnek meg kell jelennie a szent helyen (a szt. 
sátornál) ; mások Igy fordítják : hirdettessék megszentelődés s 
ezen azt értik, hogy szigorú ünnepet kell tartani. - Annyi bizo-
nyos, hogy a kovásztalanok első  és hetedik napja szigorú ünnep 
volt s ezeken teljes (csaknem szombati, vö. 35, 3.) munkaszünetet 
kellett tartani. (A közbenső  napok félünnepek voltak.) 

21-28. Mózes kihirdeti az Úr parancsát. — 21. Az állat szó 
helyett a héber szövegben az aprómarha kifejezés áll ; utóbbi a 
Szentírás nyelvhasználatában a juh- éskecskefélék gyüjtőneve. 
22. A héber szöveg Igy szól : Aztán vegyetek egy köteg izsópot, 
mártsátok a medencében levő  vérbe és hintsetek stb. - Az izsóp 
(Hysoppus officinalis) seprőságú cserje ; a megfelelő  héber szó 
azonban talán egy majoránaféle növényt (Majorana maru) jelöl. 
Utóbbi egy gyapjaslevelű  félcserje. - 23. Az Öldöklő  (tulajdon-
képen a Veszedelmethozó, a Pusztító) maga az Isten, ki megöli 
az egyiptomiak elsőszülötteit. (Vö. Zsid. 1128 ; Bölcs. 18, 14. sk.) 
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Izrael fiainak háza fe-
lett Egyiptomban, ami-
kor megverte az egyip-
tomiakat s megmentette 
házainkat. - Meghajtá 
magát erre a nép és le-
borula 28S elmenének Iz-
rael fiai s úgy cselekvé-
nek, amint az Úr megpa-
rancsolta Mózesnek és 
Áronnak. 

"Éjfélkor aztán az tör-
ténék, hogy az Cr meg-
ölt minden elsőszülöttet 
Egyiptom földén, a trón-. 
ján ülő  fáraó elsőszülötté-
től kezdve a tömlöcben 
levő  rabnő  elsőszülöttéig, 
valamint a barmok min-
den elsőfajzatát. 3°Felkele 
erre azon éjjelen a fáraó 
és minden szolgája s egész 
Egyiptom s nagy jaj-
veszékelés támada Egyip-
tomban, mert nem volt 
ház, melyben halott nem 
lett volna. 31Még az éjjel 
el is hivatá a fáraó Mózest 
és Áront s mondá : Kel-
jetek fel s menjetek ki 
népem közül, ti is, Izrael 
fiai is ; menjetek, áldozza-
tok az Úrnak, amint mon-
dottátok. 32Juhaitokat s  

barmaitokat is vigyétek 
magatokkal, amint kíván-
tátok s menjetek el és 
áldjatok meg engem. 33Az 
egyiptomiak pedig sürget-
ték a népet, hogy csak 
gyorsan menjen ki a föld-
ről, mondván : Mindany-
nyian meghalunk. 34Vevé 
tehát a nép a bekevert 
tésztát, mielőtt megková-
szosithatta volna s a ru-
hájába köté s a vállára 
veté. 35Egyszersmind úgy 
cselekvének Izrael fiai, 
amint Mózes parancsolta : 
kérének az egyiptomiak-
tól ezüst- meg aranyhol mi-
kat s igen sok ruhát, 38s az 
Úr kedvessé tevé a népet 
az egyiptomiak előtt, úgy-
hogy azok adtak nékik s 
így kifoszták az egyip-
tomiakat. 

37Aztán elindulának Iz-
rael fiai Rámesszeszből 
Szokót felé, mintegy hat-
százezer gyalogos férfi a 
gyermekeken kívül : 38de 
nagyszámú gyülevész nép-
ség is fehnéne velük, vala-
mint igen sok juh és ba-
rom meg mindenféle jó-
szág. "Majd megsüték a 

29-36. Tizedik csapás. Az Úr megöli Egyiptom elsőszülötteit. —
29. Mivel (a trónörököstől kezdve a rabnő  gyermekéig) minden 
házban csak az elsőszülöttek pusztultak el, s azok is mind egy s 
azon éjtszakán, a dolgot pusztán valamely természetes okkal (be- • 
tegséggel, járvánnyal) megmagyarázni nem lehet. — '31. A fáraó 
a csapás súlya alatt most kénytelen hivatni Mózest (vö. 10, 28-29.) 
s most őmaga s népe sürgeti az izraeliták távozását. (Vö. 6, 1.) 
— 35-36. Vö. 3, 21. jegyz., 11, 2. jegyz. 

II. Izrael útja Egyiptomtól a Sínai-hegyig. (12, 37-18, 27.) 
12. 37-42. Az izraeliták elindulása. — 37. Rámesszeszről és Szo-

kóiról 1. 1,11. jegyz. — A Szentírás csupán a hadköteles (20-60 év 

12* 
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bekevert tésztát, melyet 
még Egyiptomból hoztak 
s hamuban sült kovászta-
lan lepényeket készítének 
belőle ; nem tudták ugyan-
is megkovászosítani, mert 
az egyiptomiak hajtották 
őket, hogy menjenek s 
nem engedték, hogy kés-
lekedjenek : s így még 
útravaló eleséget sem ké-
szíthettek. 4°Izrael fiainak 
Egyiptomban töltött tar-
tózkodása négyszázhar-
minc esztendő  volt. 41En-
nek elteltével, épen azon 
a napon, kivonula az Úr 
egész serege Egyiptom föl- 

déről. 42Az 'Úrnak kell 
szentelni ezt az éjtsza-
kát, amikor kivezette őket 
Egyiptom földéről: meg 
kell azt tartania Izrael 
minden fiának nemzedék-
ről-nemzedékre. 

43Mondá tovább az Úr 
Mózesnek s Áronnak : Ez 
a fáze rendtartása. Sem-
miféle idegen honos sem 
ehetik belőle. "Minden 
vásárolt rabszolgát körül 
kell metélni s akkor ehe-
tik belőle. 45.Jövevény és 
napszámos nem ehetik be-
lőle. "Egy házban kell 
megenni : ne vigyetek ki 

közötti) férfiak számát közli ; ha minden férfira csak egy feleséget 
és egy-két gyermeket számítunk, a kivonuló izraeliták számát 
több mint kétmillióra kell tennünk. Nem lehetetlen azonban, hogy 
az ezer szót valamilyen más értelemben kell vennünk (a megfelelő  
héber szó nemzetséget, törzsi családot is jelenthet) s a kivonuló 
izraeliták számági ennek megfelelően jóval kevesebbre tennünk. -
40. A latin fordítás és a héber szöveg az izraeliták tartózkodását 
négyszázharminc esztendőre teszik. Ennek megfelel a Móz. I. 15, 
16-ban említett négy nemzedék, melyet Szt. István diakonus Csel. 
7, 6-ban (kerekszámban szólva) négyszáz esztendővel azonosít. 
Szt. Pál az Ábrahámnak g.i  ivadékának adott ígéretek és a Sinai 
törvényhozás közötti időt teszi 430 esztendőre. (L. Gal. 3, 17 ; vö. 
Csel. 13, 20.) A görög fordítás ehelyütt az izraeliták egyiptomi 
tartózkodását 215 esztendőre teszi, mert a 430 esztendőből levonja 
az Ábrahámnak adott ígéretek és az izraeliták Egyiptomba való 
vonulása között eltelt 215 esztendőt. Az újabb magyarázók jelen-
tékeny része a görög fordítás adatát követi, annál is inkább, mert 
ezzel jó összhangba lehet hozni az újabb történeti kutatások (Ham-
murápi, Hikszoszok idejére vonatkozó) megállapításait. Az izrae-
liták kivonulásának idejét 1, 8. jegyz. 

43-50. A pászkatörvény kiegészítése. - 43. Alapelv : Izrael 
vallási és társadalmi közösségében csak az részesedhetik, aki körül-
metélkedik. -- Nem izraelita természetesen izraelitává (egészen) 
sohasem lehetett, mert ez azt feltételezte, hogy valaki izraelitának 
szülessék ; de ha valamely idegen (nem izraelita) körülmetélkedett 
s az izraelita vallás alaptörvényeit elfogadta, csaknem teljesen 
egyenjogúvá lett az izraelitákkal. - Ezeket nevezi a Szentírás 
«közöttetek tartózkodó», vagy «kapudban 	városodban) levő» 
jövevényeknek s ezeket nevezték később a görög világban proze-
litáknak (azaz jövevényeknek, csatlakozottaknak). Ezeken kívül 
voltak olyanok is, akik nem metélkedtek ugyan körül, de az izrae-
lita törvények alapelveit elfogadták s így az izraeliták között lak-
hattak. - A rabszolgák rendesen körülmetélkedtek, - 45. - a jöve-
vények és a (nem izraelita) napszámosok csak az izraelita törvények 
alapelveit fogadták el. 
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húsából s ne törjétek szét 
csontjait. 47Izrael fiainak 
egész községe készítsen. 
fázét. "Ha valamely ide-
gen közétek akar tele-
pedni s fázét akar készí-
teni az Úrnak : előbb me-
télkedjék körül minden-
kije, aki férfinemen va-
gyon s akkor annak rendje 
s módja szerint megülheti 
s olyan leszen, mint föl-
detek szülötte ; aki azon-
ban körül nem metélke-
dik, nem ehetik belőle. 
"Ugyanegy törvénye le-
gyen a bennszülöttnek s a 
közöttetek tartózkodó ide-
gennek. - "Úgy is cselek-
vék Izrael valamennyi fia, 
amint az Úr megparan-
csolta Mózesnek és Áron-
nak. 

51Tehát ugyanezen a 
napon kivezet az Úr Iz-
rael fiait Egyiptom földé-
ről, seregeik szerint. 

13. FEJEZET. 
Izraelnek, csodás megszabadu-
lása emlékére, évenkint kovász-
talan hetet kell tartania s min-
den elsőszülöttjét az Űr tulaj-
donának tekintenie. - Izrael 

Útja Szokótból Etámba. 
1Szóla ekkor az Cr Mó-

zeshez, mondván : 2Ne-
kem szentelj minden első-
szülöttet, mely méhet nyit  

Izrael fiainál, akár ember, 
akár barom, mert az enyém 
valamennyi. 

3Mondá erre Mózes a 
népnek : 	Emlékezzetek 
meg erről a napról, ame-
lyen kijöttetek Egyiptom-
ból, a rabszolgaság házá-
ból, mert erős kézzel ho-
zott ki az Úr onnan titeket 
s ne egyetek kovászos ke-
nyeret. 4Ezen a napon vo-
nultok ki, az Újgabona 
havában. 5Épen azért, ha 
majd bevisz téged az Úr 
a kánáneusok, a heteusok, 
az ámorreusok, a heveu-
sok meg a jebuzeusok föl-
dére, amely felől megeskü-
dött atyáidnak, hogy né-
ked adja, arra a tejjel-
mézzel folyó földre, vé-
gezd el ezt a szent szolgá-
latot ebben a hónapban. 
6Hét napon át kovászta-
lant egyél s a hetedik nap 
az Úr ünnepe legyen. 7Ko-
vásztalant egyetek hét na-
pon át : ne lehessen látni 
semmiféle kovászosat se 
nálad, se egész határodban. 
8Fiadnak pedig majd be-
széld el ezen a napon, 
mondván : Ez és ez az, 
amit az Úr cselekedett ve-
lem, amikor kijöttem 
Egyiptomból. 9Legyen 

azért ez jelként a kezeden 
13. 1-2. Minden elsőszülött az Urai illeti. - Mivel Isten men-

tette meg Izrael elsőszülötteit, minden elsőszülött az Úré. Ennek 
emlékezetét kétféleképen kell megülni : a) a kovásztalanok ünne-
pének megünneplésével és b) az elsőszülöttekről szóló törvény 
megtartásával. 

3-10. A kovásztalanok ünnepe, mint az elsőszülöttek szabadulásá-
nak emlékezete. - 4. Az Új gabona (Ábíb, tulajdonképen kalász) ha-
váról 1. 12, 2. jegyz. - 5. Az itt szereplő  népekről I. I. 12, 6. ; 15, 20. 
jegyz. - Az egész részhez vö. I. 17, 9-14. jegyz. - 9. E szavak 
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és emélkeztetőként a sze-
med előtt, hogy minden-
kor az Úr törvénye legyen 
a szádban, mert erős kéz-
zel hozott ki téged az Cr 
Egyiptomból. "Tartsd 

meg tehát e szertartást a 
megszabott időben, esz-
tendőről-esztendőre. 

nHa pedig majd bevisz 
téged az Úr a kánáneusok 
földére, amint megeskü-
dött néked és atyáidnak 
s odaadja azt néked : 12vá-
laszd el az Cr számára 
mindazt, ami méhet nyit 
és barmaidnak minden 
első  hím fajzatát, melyre 
szert teszesz, szenteld az 
Úrnak. 13A szamár első  
fajzatát váltsd meg egy 
bárányon, ha meg nem 
váltod, öld meg, de az em-
ber minden elsőszülöttét 
fiaid közül meg kell vál- 

tanod pénzen. "Ha pedig 
majd fiad maholnap meg-
kérdez téged, mondván : 
Mire való ez? - feleld 
néki : Erős kézzel hozott 
ki minket az Úr Egyip-
tom földéről, a rabszolga- 
ság 	házából ; 15amikor 
ugyanis a fáraó megátal-
kodott s nem akart elen-
gedni minket, megölt az 
Úr minden elsőszülöttet 
Egyiptom földén, az em-
ber elsőszülöttétől a ba-
rom első  fajzatáig. Ezért 
áldozok minden hímet, 
mely méhet nyit, az Úr-
nak s ezért váltok meg 
fiaim közül minden első-
szülöttet. "Legyen tehát 
ez jelként a kezeden s em-
lékeztető  jelvényként a 
szemed között, mert erős 
kézzel hozott ki minket az 
Űr Egyiptomból. 

értelme kétségkívül az, hogy cselekedjél kezeddel e törvény szerint, 
s tartsd szem előtt e rendelkezéseket. Hasonló szavakat találunk 
még a Szentírás másik három helyén : II. 13, 16 ; V. 6, 9 ; 11, 20. 
A későbbi zsidóság (egy része) e szavakat szószerinti értelemben 
vette s azért a Szentírásnak ezen négy részletét (II. 13, 1-10 ; 
13, 11-16 ; V. 6, 4-9 ; 11, 13-21-) pergamentlapra írta, bőr-
tokocskába helyezte, s szíjakkal a balkarra (a szív mellett levő  
karra) kötötte ; ugyancsak e négy részletet, külön-külön leírva s 
egy négyrétű  bőrtokocskába helyezve, szíjjal a két szemöldökív 
közé is felkötötte. Ezeket hívják imaszíjaknak (tefillin, vagy tefil-
lesz) ; a farizeusi korban a vallásos előírások végeláthatatlan tö-
mege szabályozta készítésük s használatuk módját. (Vö. Máté 
23, 5.) 

11-16. Az elsőszülöttekről szóló törvény. Mivel az Úr megmentette 
Izrael minden elsőszülöttét (csak a férfiakról, illetőleg a hím álla-
tokról van szó), minden elsőszülött az övé. Épen ezért, amit fel sza-
bad áldozni (hibátlan szarvasmarha és aprómarha), azt fel kell 
áldozni, - 13. - amit nem szabad feláldozni (pl. a szamarai), vagy 
áldozható állattal (juh) meg kell váltani, vagy meg kell ölni. -
Mivel embert áldozni nem szabad, minden anya elsőszülött fiát 
pénzzel meg kell váltani ; a pénz azoké lett, akik az elsőszülöttek 
helyett magukat Isten szolgálatára szentelték : a levitáké. (Vö. IV. 
18, 16.) - 16. A jelvény szónak megfelelő  héber szó jelentése bizony-
talan ; a későbbi zsidóság értelmezése szerint homlokkötőt jelent. 
Vö. 9. v. jegyzetét. 
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"Miután így a fáraó el-

engedte a népet, az Isten 
nem a filiszteusok földe 
felé vivő  úton vezeté őket, 
bár az a közelebbi, mert 
azt gondolta, hátha meg-
bánja a nép, ha látja, hogy 
háború kél ellene s vissza-
tér Egyiptomba, ___ »ha-
nem kerülővel, a pusztai 
úton, a Vörös-tenger felé 
vivé őket. Felfegyverkezve 
vonulának ki Izrael fiai 
Egyiptom földéről. 19Mó-
zes magával vivé József 
csontjait is, mivel az meg-
eskette Izrael fiait, mond-
ván : Ha majd megemlé-
kezik rólatok az Isten, vi-
gyétek el magatokkal 
csontjaimat innen. 

29Elindulának tehátSzo- 

kótból s Etámban, a 
puszta legszélső  határán 
ütének tábort. 21Az Úr 
előttük vonult, hogy mu-
tassa az utat, nappal 
felhőoszlopban, éjjel meg 
tűzoszlopban, hogy vezé-
relje őket az úton mind a 
két napszakon. 22Sohasem 
hiányzék nappal a felhő-
oszlop, éjjel meg a tűzosz-
lop a nép elől. 

14. FEJEZET. 
Izrael útja Etámból a Vörös- 
tengerhez. - Izrael csodás át- 

kelése a Vörös-tengeren. 

1Szóla ekkor az Úr Mó-
zeshez és mondá : 2Szólj 
Izrael fiaihoz : Kanyarod-
janak vissza s Fiháhirót 
előtt, Mágdálum s a ten- 

17-19. A kivonulás útvonala. - 17-18. Egyiptomból Ká-
naánba két út vezetett : egyik a Földközi-tenger partjain, a filisz-
leusok városai felé, a másik a Sínai-félsziget nagy pusztáján át a 
Vörös-tenger felé. Vörös- (a héber szöveg szerint : Sás) tengernek, 
a Szentírás a mai értelemben vett Vörös-tengert s ennek mindkét 
(nyugati = szuezi és keleti = eláni) ágát nevezi. A hagyományos 
értelmezés szerint, mely a Sínai-hegyet a mai Sínai-félsziget déli 
részére helyezi, ehelyütt a Vörös-tenger nyugati (= szuezi) ágáról 
van szó ; egyes újabb értelmezők, kik a Sínai-hegyet a Vörös-tenger 
keleti öblétől keletre keresik, ehelyütt a Vörös-tenger keleti öblére. 
gondolnak. - 19. Vő. I. 50, 24. 

20-22. Szokóiból Etámba. - 20. Etám az ugyanilyen nevű  (néha 
Súniak is nevezett) puszta szélén, Egyiptom és az arábiai puszta 
határán feküdt. - 21. Szokóttól az Cr maga vezette a népet és 
pedig (a héber szöveg szerint) : nappal felhőoszlopban, hogy vezesse 
őket az úton, éjjel pedig tüzoszlopban, hogy világítson nekik s így 
nappal és éjjel egyaránt mehessenek. - Valószínűleg csak egy 
felhőről van szó, mely nappal felhőszerű, éjjel tűzoszlopszerű  volt. 
Pusztai vándorlásokon, karavánok élén sokszor szoktak nappal 
füst-, éjjel tűzjelekkel utat mutatni az utasoknak ; az Úr felhőjét 
ehhez hasonlítani lehet, de azt ezzel azonosítani a szentírási elbe-
szélés egész szellemével ellenkezik. 

14. 1-5. Etámtól Fiháhirótig. - 2. Mivel egyrészt Etám kör-
nyéke (úgylátszik) nem volt alkalmas arra, hogy az izraeliták ott 
átvonulhassanak, másrészt pedig mivel az Isten meg akarta mu-
tatni hatalmának és dicsőségének nagyságát, azért az izraeliták-
nak az eddig követett nyugat-keleti irányból dél felé kellett vonul-
niok. Sajnos, azokat a földrajzi helyeket, melyeket a Szentírás itt 
felsorol, pontosan meghatározni nem tudjuk. A hagyományos véle- 
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ger között üssenek tábort; 
Beelszefonnal átellenben, 
vele szemben üssetek tá-
bort a tenger mellett. 
3Ekkor a fáraó majd azt 
mondja Izrael fiairól: 
Megszorultak földemen, 
bezárta őket a puszta. 4Én 
pedig majd megkeményl-
tem szívét, hogy vegyen 
űzőbe titeket s megdicsőü-
lök a fáraó és egész had-
serege által s megtudják 
a7, egyiptomiak, hogy én, 
a7. Ik, vagyok. — Ők 
úgy is cselekvének. 

5Jelenték eközben az 
egyiptomiak királyának, 
hogy megszökött a nép. 
Megváltozék erre a fáraó-
nak és szolgáinak szíve a 
nép iránt és mondák : 
Mit is cselekedtünk, hogy 
elengedtük szolgálatunk-
ból Izraelt?1 6Befogata te-
hát harciszekerébe s maga 
mellé vevé egész hadné- 

pét 7s vőn hatszáz válo-
gatott harciszekeret s 
minden egyéb harciszeke-
ret, mely Egyiptomban 
volt és minden hadvezért. 
8Az Úr pedig megkemé-
nyíté a fáraónak, Egyip-
tom királyának szívét s ő  
űzőbe vevé Izrael fiait, 
jóllehet azok hatalmas kéz 
oltalma alatt vonultak ki. 
9Mikor aztán az egyipto-
miak követték az előttük 
haladók lábnyomait, a 
tenger mellett levő  tábor-
ban rájuk bukkanának : 
a fáraó minden lovassága, 
harciszekere és egész had-
serege ott volt Fiháhirót 
mellett, Beelszefonnal 

szemben. "Miközben pe-
dig a fáraó közeledett, Iz-
rael fiai felemelék szemü-
ket és láták, hogy mögöt-
tük vannak az egyipto-
miak. Erre igen megfélem-
lének s az Úrhoz kiáltá- 

mény szerint a kérdéses helyek a Vörös-tenger nyugati (= szuezi) 
öblének északnyugati partvidékén, a mai Szuez táján feküdtek. 
Az újabb kutatók úgy vélik, hogy ekkor a Vörös-tenger nyugati 
(szuezi) öblétől északra fekvő  Keserű-tavak és az ezektől északra 
elterülő  Timszáh-tó többé-kevésbbé egy egészet alkottak s Fiháhi-
rót (héberül Pi-Háchirót) a Timszáh-tó nyugati oldalán feküdt. 
(Vö. 22. v. jegyz.) Mágdálumról (héberül Migdol = torony, vár) 
és Beel-szefonról jóformán semmit sem tudunk ; utóbbit egyesek az 
egyiptomiak egyik istenségéről, Tifónról elnevezett hegynek tart-
ják. - 3. A héber szöveg így szól . . . Izrael fiairól : Eltévedtek 
az országban (= országomban), bezárta őket a puszta. Hogy me-
lyik pusztáról van szó, el nem dönthető. - 4. Vö. 4, 21. jegyz. 

5-14. A fáraó űzőbe veszi a népet. - 5. A fáraó elengedte ugyan 
a népet, de csak áldozni (vő. 12, 31-32) ; most a határőrök jelen-
tik, hogy a nép megszökik. A bajok is elmúltak, a fáraó tehát meg-
bánja engedékenységét. - 6. A gyorsjáratú harciszekerek Egyip-
tom félelmetes harci eszközei voltak. - 7. A vers vége a héber 
szövegben igy szól : és sálisokat mindegyik (szekéren). A sális szó 
úgy látszik valamely magasabb katonai rangot jelent s azért 
fordítja a latin fordítás e szót vezérrel. - 8. L. 4, 21. jegyz. 
9. A héber szöveg így szól: És az egyiptomiak utánuk nyo-
imultak és - a fáraó minden lova, szekere, lovasai és se-
rege - utól is érték őket Fiháhirót mellett, Beelszefonnal szem- 
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nak, 11Mózesnek pedig 
mondák : Talán bizony 
nem voltak sírok Egyip-
tomban, hogy ide a pusz-
tába hoztál ki minket 
meghalni? Miért is cse-
lekedted azt, hogy ki-
hoztál minket Egyiptom-
ból? 12Nem ez volt-e a 
szó, amelyet szóltunk hoz-
zád Egyiptomban, mond-
ván : Hagyj minket, hadd 
szolgáljunk az egyipto-
miaknak? Hiszen sokkal 
jobb volt szolgálni nékik, 
mint meghalni a pusztá-
ban. 13Mondá erre Mózes 
a népnek : Ne féljetek, 
maradjatok veszteg s lás-
sátok az Úr nagy tetteit, 
melyeket ma cselekedni 
fog : mert az egyiptomia-
kat, akiket most láttok, 
nem látjátok többé soha-
sem. "Az Úr fog harcolni 
értetek és ti hallgatni 
fogtok. 

18Mondá ekkor az Úr 
Mózesnek : Mit kiáltasz 
hozzám 1 Szólj Izrael fiai-
hoz, hogy induljanak. 16Te 
pedig emeld fel botodat s  

nyujtsd ki kezedet a ten-
ger fölé s hasítsd kétfelé, 
hogy szárazföldön járja-
nak Izrael fiai a tenger 
közepén. 17Én meg majd 
megkeményítem az egyip-
tomiak szívét, hogy nyo-
mulj anak utánatok s meg-
dicsőülök a fáraó s egész 
hadserege meg harcisze-
kerei és lovasai által 18és 
megtudják az egyipto-
miak, hogy én, az Úr, 
vagyok, - ha majd meg-
dicsőülők a fáraó és harci-
szekerei s lovasai által. - 
'9Felkele erre az Isten an-
gyala, ki Izrael tábora 
előtt vonult és mögéjük 
méne s vele együtt el-
vonula a felhőoszlop is 
elülről s a hátuk mögé 
20álla, az egyiptomiak tá-
bora és az izraeliták tábora 
közé ; arra sötét volt a 
felhő, erre világossá tette 
az éjtszakát, Úgyhogy 
egész éjtszaka nem köze-
líthettek egymáshoz, 21Mi-
kor pedig Mózes kinyuj-
totta kezét a tenger fölé, 
az Úr egész éjtszaka fúvó 

ben, amint a tenger mellett táboroztak. - 11. Egyiptom, mi-
vel népe a túlvilági életben erősen hitt, valósággal a sírok országa 
volt, tele pompásabbnál-pompásabb sírokkal ; keserű  gúnnyal 
kérdi tehát a nép Mózest, hogy talán bizony nem talált elég sírt 
számára Egyiptomban? - 14. Hallgattok .= nem fogtok panasz-
kodni. 

15-22. Az izraeliták csodás átkelése a Vörös-tengeren. - 17. L. 4, 
21. jegyzetét. - 19-20. Az Isten anggala (az Isten) s vele 
a felhőoszlop, mely öt takarta, a két tábor ,közé állott és pedig úgy, 
hogy az egyiptomiak tábora felé sötétséget vetett, az izraeliták 
felé pedig világított s Így az egyiptomiak az egész éjtszaka nem 
közelíthettek az izraelitákhoz, kik ezalatt átvonultak a tengeren.-
21. A forró szél ismét a keleti szél. (Vö. I. 41, 6 ; II. 10, 13. jegyz.) 
A tenger szétválása s medrének kiszáradása sem az árapállyal, 
sem , más egyéb kizárólagosan természetes jelenséggel meg nem 
magyarázható ; a Szentírás itt is, egyebütt is mint a mindenható 
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erős és forró szél által el-
hajtá és szárazzá tevé a 
tengert és a víz kétfelé vá-
lék. 22Erre Izrael fiai be-
menének a kiszáradt ten-
ger közepébe, miközben a 
víz olyan volt jobbjuk és 
baljuk felől, mint a kőfal. 

23Ekkor az egyiptomiak 
űzőbe vevék őket s beme-
nének utánuk : a fáraó 
minden lovassága, harci-
szekere s lovasa be a ten-
ger közepébe. "Mikor az-
tán eljött a hajnali őrállás 
ideje, íme rátekinte az Úr 
a tűz- és felhőoszlopból az 
egyiptomiak táborára és 
megbontá hadseregüket 
"és kidönté harciszeke-
reik kerekeit, • úgyhogy 
megfeneklettek. Mondák 
ekkor az egyiptomiak : 
Fussunk Izrael elől, mert 
az Cr harcol érettük elle-
nünk. "Mondá azonban az 
Cr Mózesnek : Nyujtsd ki 
kezedet a tenger fölé, hogy 
térjenek vissza a vizek, rá 
az egyiptomiakra, harci- 

szekereikre és lovasaikra. 
"Mikor aztán Mózes ki-
nyujtotta kezét a tenger 
fölé, az hajnalban vissza-
tére előbbi helyére és a 
vizek nekifutának a mene-
külő  egyiptomiaknak s az 
Úr belesodrá őket a habok 
közepébe. "Igy a vissza-
térő  vizek elboríták a fá-
raó egész hadseregének 
harciszekereit s lovasait, 
kik utánuk nyomultak a 
tengerbe : egy sem marada 
meg közülük. "Izrael fiai 
azonban átkelének a ki-
száradt tenger közepén, 
miközben a víz olyan volt 
jobbjuk és baljuk 
mint a kőfal. 30Igy szaba-
dítá meg az Úr azon a 
napon Izraelt az egyip-
tomiak kezéből.31Mikor az-
tán látták a megholt egyip-
tomiakat a tenger partján 
s azt a nagy hatalmat, 
mellyel az űr velük elbánt, 
félé a nép az Urat és hiué-
nek az Úrnak és szolgáj á-
nak, Mózesnek. 

Isten nagy csodáját ünnepli. - 22. Az izraeliták csodálatos átkelé-
sének helyét pontosan meghatározni nem tudjuk. A tudósok egy 
része az átkelés helyét a mai Szuez vidékén keresi, más része 70---80 
km-rel északabbra, az akkor még a Vörös-tengerhez tartozott 
Keserű- és Timszáh-tó vidékére helyezi. (Vő. 2. v. jegyz.) Az Új-
szövetségi Szentírás e csodás átkelést a keresztség előképének 
tekinti. (L. Kor. I. 10, 1 sk. ; vö. Kor. I. 6, 11 ; Zsid. 10, 19. 22 ; 
Ján. I. 1, 7 ; 5, 6 ; Pét. I. 1, 19.) 

23-31. A fárad serege belevész a tengerbe. - 24. Ezidőtájt az 
izraeliták három őrállásra osztották az éjtszakát : a naplementétől 
este 10 óráig (vő. Jer. Sir. 2,19.), este 10 órától éjjel 2 óráig (vö. Bir. 
7, 19.) és éjjel két órától napkeltéig ; utóbbit nevezték hajnali őr-
állásnak. (Az Úr Jézus idejében a rómaiak beosztása alapján négy, 
három-háromórás időszakra osztották az éjtszakát.) Az Űr való-
színűleg azáltal tekintett rá az egyiptomiak táborára, hogy a felhő-
oszlopból hirtelenül fényözön áradt reájuk; Zsolt. 76, 18. szerint 
az egyiptomiak veszedelmét hatalmas égiháború, villám és ferge-
teg kísérte. 



MÓZES II. KÖNYVE, EXODUS 15. 187 

15. FEJEZET. 
Mózes hálaéneke. - Az izraeli-

ták Márában és Elimben. 

'Akkor éneklék Mózes 
és Izrael fiai ezt az éneket 
az Úrnak, mondván : 

Énekeljünk az Úrnak, 
mert fenségeset mívelt, 

Lovat és rajtaülőt a ten- 
gerbe vetett, 

2Az eré, az én erőm és dí-
csérő  énekem, 

Mert Ő  lett az én menek-
vésem. 
az én Istenem, hadd 

dicsőítem, 
Atyámnak Istene, hadd 

magasztalom. 

801yan az Úr, mint a hősi 
harcos : Mindenható az 
ő  neve. 

4A fáraó szekereit és sere-
gét a tengerbe vetette, 

Válogatott vezérei elme-
rültek a Vörös-tenger-
ben. 

8Hullámok borították el 
őket, 

Miként a kő, a mélységbe 
süllyedtek, 

8Jobbodat, Uram, felma-
gasztalta ereje, 

Jobbod, Uram, az ellensé-
get megverte, 

?Dicsőséged nagyságában 
megbuktattad ellenei-
det, 

Kibocsátottad haragodat 
s az mint tarlót meg-
emésztette őket, 

8Haragod leheletére vizek 
feltorlódtak, 

Hömpölygő  habok meg-
állottak, 

Hullámok tenger közepén 
egybesorakoztak. 

9Szólt az ellen : Űzőbe ve- 
szem és elérem, 

Zsákmányt osztok és ki- 
elégül a lelkem, 

Kirántom kardomat s 
megöli őket kezem. 

"De lehelt leheleted és 
tenger borította el őket. 

Hatalmas vizekben, mint 
ólom, elmerültek. 

"Ki olyan, mint Te, Uram, 
az erősek között, 

Ki olyan, mint Te, szent-
ségben dicső, 

Félelmetes, 	dicsérendő, 
csodatevő? 

12Kinyujtottad kezed s 
föld nyelte el őket. 

13E népet, melÉret megvál-
tottál, irgalmadban ve-
zetted; 

15. 1-19. - A férfiak hálaéneke 1. Ezt az éneket valószínűleg 
úgy énekelték, hogy először Mózes elénekelte egy-egy részét s azt 
aztán a férfiak kara megismételte. - Alapgondolata : nagy az Űr 

Jáhve) s az, hogy dicsősége nagyságát megmutatta az egyip-
tomiakon, záloga annak, hogy bevezeti Izraelt az Igéret-földére. -
A latin fordítás egyes kifejezésekben többhelyütt eltér az eredeti 
(héber) szövegtől, de értelmét hűen adja. - 2. Erőm = diadalom, 
győzelmem. - 3. A héber szöveg így szól : Vitéz harcos az gr 
(= Jáhve), Jáhve az ő  neve. (Vö. 3, 14. jegyz.) - 7. Mint tarlót = 
miként a tűz a tarlót. - 9. Kielégül a lelkem = kitöltöm bosszú-
mat, kielégítem bosszúvágyamat. - 11. Az erősek között = a (po-
gány) istenek között. - 13-15. E rész, mint a prófétai jövendő- 
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Szent lakóhelyedre hatal-

maddal vitted, 
14A népek felserkentek és 

haragra gerjedtek : 
Filisztea lakóit gyötrelem 

szállta meg, 
15Edom fejedelmei akkor 

megrökönyödtek, 
Moáb erőseit remegés 

szállta meg, 
Kánaán minden lakója 

megdermedett. 
16Szakadjon is reájuk féle-

lem és rettegés, 
Károd erejétől kővé me-

redjenek, 
Míg átvonul közöltük, 

Uram, a te néped, 
Míg átvonul e néped, me- 

lyet magadévá tettél. 
17Vidd be s ültesd őket 

örökséged hegyére,  

Erős lakóhelyedre, melyet, 
Uram, készítettél, 

Szenthelyedre, melyet ke- 
zed erősített össze 

"S uralkodjék az Úr min-
denkor, örökre. 

"Bement ugyanis a fá-
raó lovassága, szekereivel 
és lovasaival együtt a ten-
gerbe és az Űr visszatérí-
tette reájuk a tenger vi-
zeit, Izrael fiai pedig szá-
razföldön jártak a tenger 
közepén. 

2°Ekkor kezébe vevé 
Mária próféta asszony, 
Áron nővére a dobot és 
kimenének utána az ösz-
szes asszonyok dobokkal, 
táncoló karokban 21S 
énekelgette előttük, mond-
ván 

lésekben szokásos, mul t időben mond el jövőben történő  dolgokat. 
- Szent lakóhelyed = az a föld, melyet hajlékod meg fog szentelni, 
az Igéret-földe, Kánaán. - A 14. vers elsó fele a héber szövegben 
így szól : (A) népek 	Kánaánnak és környékének lakói) hallják 
(ezt, amit tettél) és reszketnek. Filisztea a filiszteusok földe, a ten-
gerparti Palesztina. (Utóbbi név is a filiszteus szóból származik.) -
15. Edom a Holt-tengertől délre, Moáb a Holt-tengertől keletre fe-
küdt ; mindkettő  a Kánaánba költöző  izraeliták útjába esett. 
Moáb erősei = Moáb fejedelmei, vitézei. Kánaán az Igéret-földe, 
főleg annak közepe. -- 17. Kánaánt, azt a földet, melyet az Isten 
Izraelnek örökségül (= birtokul) szánt, a Szentírás mindig mint 
hegyes földet (hegyvidéket) dicséri ; keleten a hegyvidékek és a 
fennsíkok igen termékenyek. A vers második sora a héber szö-
vegben igy szól : Arra a helyre, melyet lakásodnak készítettél. -
Kezed erősített őssze = kezed épített, állított fel. - 18. Uralkodjék= 
legyen király. - 19. Magyarázó összefoglalás. Sem a héber szöveg-
ből, sem a latin fordításból nem lehet megállapítani, hogy maga 
a fáraó is elpusztult-e vagy sem. 

20-22. Az asszonyok karának éneke. - 20. Máriát (Mózes és 
Áron nővérét) prójétaasszonunak nevezi a Szentírás, úgy látszik 
azért, mert szólott hozzá az Űr 	Móz. IV. 12, 2.) s azt, akivel 
az Űr beszélt, (régente) prófétának nevezték. - A dob kis, kézi, 
valószínűleg csörgőkkel is ellátott hangszer volt. A régi Kelet tánca 
hódolatot és megtiszteltetést jelentett, azért hódoltak tánccal az 
Űr előtt is. (A táncot az asszonyok mindig külön, magukban jár-
ták.) - 21. Az asszonyok kara egyesek szerint ugyanazt az éneket 
énekelte (végig), mint a férfiak (vö. 15, 1. skk.), mások szerint min-
dig csak ezt a két sort ismételgette. A héber szöveg ehelyütt az 
énekeljünk szó helyett azt mondja : énekeljetek. 
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Énekeljünk az Úrnak, 

mert fenségeset mívelt, 
Lovat és rajtülőt a ten- 

gerbe vetett. 

22Mózes aztán elindítá 
Izraelt a Vörös-tengertől 
s kimenének a Súr-pusz-
tába és három napig já-
rának a pusztában, anél-
kül, hogy vízre akadtak 
volna. 23Igy jutának Má-
rába, de Mára vizét sem 
ihatták, mert keserű  ,Tolt, 
miért is találó nevet adá«: 
nak annak a helynek ; el-
nevezék Márána' k, azaz 
Keserűségnek. "Ekkor a 
nép zúgolódék Mózes ellen, 
mondván : Mit igyunk? 
25Erre ő  az Úrhoz kiálta 
s az Úr egy fát mutata 

22-26. Az izraeliták útja a csodás átkelés helyétől Máráig. - 22. 
Az izraeliták útja - a hagyományos és legvalószínűbb felfogás 
szerint - az átkelés helyétől dél felé, a Vörös-tenger nyugati 
(szuezi) ágának keleti partvidékén vonult. E vidék pusztájának 
darabonkint - többnyire a környező  falvak vagy városok nevével. 
megegyező  - más és más, gyakran többféle neve volt. A Vörös-
tenger nyugati (szuezi) ágának keleti partjain fekvő, Elimig húzódó 
sivár, kietlen pusztát a Szentírás ehelyütt Egyiptom határos 
erődítményeiről 	Súr (= fal) pusztájának, IV. 33, 8-ban - 
a szélén fekvő  városró; 	Etám pusztájának nevezi. (L. 13, 20. 
jegyz.) - 23. A vándorlás természetesen oázisról-oázisra haladt, 
akárcsak manapság ; ilyen oázis lehetett az a hely is, melyet (az 
Izraeliták) az ottani víz keserűségéről ~ának = Keserüségnek 
neveztek el. -- 25. Állítólag a mai arabok is ismernek olyan fákat, 
melyekkel a keserű  vizeket többé-kevésbbé édessé, ihatóvá teszik, 
sőt úgy látszik maga a Szentírás is (Sirák 38, 4-5) megengedi, 
hogy e változás a vízbe dobott fa természetes hatására állott elő  ; 
mindazonáltal csoda nélkül az egész esemény aligha magyarázható 
meg. - A Szentatyák a  fában Krisztus keresztjének előképét lát-
ják. - Micsoda parancsokat adott az Űr Izraelnek Márában, nem 
tudjuk ; a próbáratélel nyilván e parancsok megtartására vonatko-
zott : - 26. - - ha megtartja őket Izrael, Isten, ki meggyógyította 
(édessé tette) a keserű  vizet, meggyógyítja (mentesít!) Izraelt is a 
betegségektől (Isten csapásaitól). 

27. Márától Elimbe. Utóbbi talán a Vörös-tenger szuezi ágának 
keleti oldalán, Márától délre kb. 10 km távolságban fekvő  dúsvizű  
oázis volt. Hogy milyen vizek mellett ütöttek tábort az izraeliták, 
vitás. Jelen vers értelme szerint úgylátszik a tizenkét forrás vizé-
ről van szó ; Móz. IV. 33, 10. szerint azonban az izraeliták Elim- 

néki s mikor ő  azt bele-
dobta a vízbe, az édessé 
változék. Ott ada paran-
csolatokat és rendeleteket 
néki és ott tevé próbára, 
26mondván Ha hallgatsz 
az Úr, a te Istened sza-
vára s azt cselekszed, ami 
igaz előtte s engedelmes-
kedel parancsainak s meg-
tartod minden rendeletét : 
azon betegségek közül, 
melyeket Egyiptomra bo-
csátottam, egyet sem bo-
esátok reád : mert én, az 
Cr, vagyok a te gyógyf-
tó d. 

27Aztán Izrael fiai Elimbe 
jutának, hol tizenkét for-
rás s hetven pálmafa volt 
és tábort ütének a vizek 
mellett. 
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16. FEJEZET. 
Izrael Útja Elimből a Sín-pusz-
tába. - A fürjek és a manna. 

1Maj d elindulának Enni-
ből és Egyiptom földéről 
való kivonulásuktól szá-
mítva, a második hónap ti-
zenötödik napján eljuta Iz-
rael fiainak egész sokasága 
a Sfn-pusztába, mely Elim 
és a Sfnai között vagyon. 
2Zúgolódék ekkor Izrael 
fiainak egész gyülekezete 
Mózes és Áron ellen a 
pusztában. 3Azt mondák 
nékik Izrael fiai : Bárcsak 
meghaltunk volna az úr 
keze által Egyiptom föl-
dén, amikor a húsos faze--
kak mellett ültünk s jól-
lakásig ettünk kenyeret. 
Miért hoztatok ki minket 
ebbe a pusztába, hogy 
éhen veszftsétek ezt az 
egész sokaságot? 

4Mondá erre az Űr Mózes-
nek : Ime, én majd kenye-
ret hullatok néktek az ég-
ből ; menjen ki a nép és 
szedjen egy-egy napra va-
lót, hogy próbára tegyem, 
vajjon törvényem szerint 
jár-e el vagy sem. 5A hato-
dik napon is készftsék el 
azt, amit bevisznek, de 
az kétszerannyi legyen, 
mint amennyit naponkint 
szedni szoktak. 6Mondá 
erre Mózes és Áron Izrael 
valamennyi fiának : Es-
tére megtudjátok, hogy az 
Cr hozott ki titeket Egyip-
tom földéről, 7reggel pedig 
meglátjátok az Ur dicső- 
ségét. Meg 	gyhallotta uan- 
is, hogy zúgolódtok az Úr 
ellen : mik is vagyunk mi, 
hogy mi ellenünk zúgolód-
tatok? 8Mondá továbbá 
Mózes : Estére az Cr húst 
ad nektek enni, reggelre 

ből való elindulásuk után a Vörös-tenger partján is tábort ütöttek 
és lehet, hogy a Szentírás itt is (27. v.) erre a táborozásra céloz. 

16. 1-3. Éhséglázadás a Sín-pus.itában. - 1. A Vörös-tenger 
mellett való táborozás után az izraeliták most, úgy látszik, 
befelé tartanak a Sínai-félsziget közepe felé. Az Elim és a Sínai-
hegység északnyugati nyúlványai között elterülő  pusztát Sín-
pusztának hívták. (Tulajdonképen a hegyet is, a pusztát is - a 
héber szöveg szerint - Színáj-hegynek, Szín-pusztának nevezték.) 
- 3. A lázadást, úgy látszik, a nép előkelői vezették : a húsos fazék 
ugyanis Egyiptomban az előkelőségek járandósága volt, míg a 
szegény nép inkább halat és zöldségfélét evett. (Vü. Móz. IV. 11, 
4. skk.) Az Úr keze által meghalni annyi, mint természetes halállal 
meghalni ; a kifejezésnek ehelyütt lázadó éle is van : itt Mózes 
keze által halunk meg, mert ő  (nem az Isten) vezetett ki minket 
Egyiptomból. Vö. 6. vers. 

4-12. Az Úr húst és kenyeret ígér a népnek s dicsősége megjelené-
sével igazolja Mózest és Áront. - 4. A héber szöveg kifejezése a 
magyarban alig adható vissza : a kenyeret hullatok kifejezés t. i. 
az eső  esésére gondol s leginkább így lenne fordítható : Kenyér--
esőt adok én majd néktek az égből. - A próbáralétel kettős : meg-
tartja-e a nép az Űr parancsát, hogy naponkint csak egy-egy 
napra valót szedjen és hogy - 5. - pénteken kétannyit szedvén, 
megülje a szombatot. - 7. Az Úr diesőségének megnyilvánulásán 
ehelyütt a másnapi mannahullást kell értenünk. A 10. versben 
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meg kenyeret jóllakásig, 
mert meghallotta zúgoló-
dástokat, mellyel ellene 
zúgolódtatok. Mik is va-
gyunk mi? Nem mi elle-
nünk irányul zúgolódás-
tok, hanem az Úr ellen. 
9Áronnak pedig mondá 
Mózes : Mondd Izrael fiai 
egész gyülekezetének : Já-
ruljatok az Úr elé, mert 
meghallotta zúgolódásto-
kat. "Mikor aztán ezt Áron 
Izrael fiai egész gyüleke-
zetének elmondotta, ők a 
puszta felé tekintének s 
íme megjelenék az Cr di-
csősége a felhőben. 11Szóla 
ekkor az Úr Mózeshez, 
mondván : 12Hallottam Iz-
rael fiainak zúgolódását. 
Mondd nekik: Estére majd 
húst esztek, reggel pedig 
jóllaktok kenyérrel, hogy  

megtudjátok, hogy én, az,  
Úr, vagyok a ti Istenetek. 

13Este aztán az törté-
nék, hogy fürjek jöttek 
fel s lepték el a tábort, 
reggel pedig harmat szál-
lott a tábor köré 14s mi-
után elborította a föld 
színét, apró, mozsárban 
tört dologhoz hasonló va-
lami lett látható a pusz-
tán, olyan, mint a földre 
hullott dér. 15Mikor Izrael 
fiai meglátták, mondák 
egymásnak: Man-hu? ami 
annyit tesz, mint : Mi ez? 
Nem tudták ugyanis, hogy 
micsoda. Mondá nekik Mó-
zes : Ez az a kenyér, ame-
lyet az Úr néktek eledelül 
adott. 16Ezt parancsolja 
az Úr : Szedjen belőle min-
denki annyit, amennyi ele-
delére elég : fejenkint egy- 

ugyanez a kifejezés mást jelöl. L. ott. - 9. Az Úr elé járulni ki-
fejezés rendesen annyit jelent, mint az Úr szentélye elé járulni. 
Lehet, hogy itt is arról van szó, mert nagyon valószínű, hogy az 
izraelitáknak a Sínai-szövetség megkötése előtt is volt valamely 
sátorszerű  szentélyük. (Vő. 34. v. jegyz.) Az is lehet azonban, 
hogy e kifejezés itt csak annyit jelent, mint az 1.-Jr felhőoszlopa 
felé fordulni. - 10. A puszta felé azért tekintettek, mert ott állott 
(a szentély vagy) az Űr felhője. Az Úr dicsősége valószínűleg azáltal 
nyilvánult meg, hogy a felhőoszlop hirtelenül fénybe borult és tün-
dökölni kezdett. 

13-36. Isten beváltja Ígéretét húst és kenyeret ad a népnek s pró-
bára teszi őket. - 13. A fürjek költöző  madarak, melyek tavasszal 
nagy csapatokban húzódnak délről észak felé, többnyire éjjel s 
mindig a szél irányában. (Vö. Zsolt. 77, 26.) I-Ia a csapat kimerül, 
vagy ha a szél elül, óriási tömegekben hullanak a földre s néha 
napokat töltenek egészen elkábulva egymás hegyén-hátán ; a lakos-
ság ilyenkor kézzel-bottal tömérdek mennyiséget szed össze belő-
lük, melyet napon megszárítva, hónapokra eltesz. Igy tehát a 
Szentírás ezen és IV. 11, 4-6-ban elbeszélt eseménye természetes 
alapon is nyugszik ; egyszersmind azonban az Isten csodája is volt, 
mert az Isten parancsara ment végbe. - 14. A héber szöveg szerint 
a manna a harmat felszállása után lett látható a föld színén. 
A manna szónak kettős vonatkozása van : man annyit tesz, mint 
micsoda, de - más szógyök alapján - ajándékot is jelent ; a nép 
kérdésére (mi ez ?) Mózes a szó második értelmével felel : Az Cr 
(= Jáhve) ajándéka. (L. 31. vers jegyzetét.) - 16-31. A mannára 
vonatkozólag a Szentírás négy parancsolatot közöl s mindegyik 
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egy gomornyit ; a sátra-
tokban lakó lelkek számá-
hoz mérten szedjétek. 
"Úgy is cselekvések Iz-
rael fiai és szedének, ki 
többet, ki kevesebbet. 
18Aztán megmérék a go-
mor mértékével és sem 
annak nem volt többje, 
aki többet szedett, sem 
annak nem volt keve-
sebbje, aki kevesebbet 
szerzett, hanem ki-ki any-
nyit gyüjtött, mint ameny-
nyit megehetett. "Mondá 
ekkor nékik Mózes: Senki 
se hagyjon belőle reggelre! 
20Ám ők nem hallgatá-
nak reá, hanem némelyek 
közülük hagy ának reg-
gelre, de az megférgesedék 
s megrothada. Erre Mózes 
megharaguvék reájuk. - 
21Szedték pedig azt regge-
lenkint, ki-ki annyit, 
amennyi élelmére kellett, 
mert ha a nap kisütött, 
elolvadt. - 22A hatodik 
napon azonban kétszer-
annyi . eleséget szedének 
össze, azaz két gomornyit 
egy-egy emberre. Erre el-
méne a sokaság valameny-
nyi fejedelme és jelenté ezt  

Mózesnek. 2305 azt mondá 
nekik : Ezt mondotta az 
Cr : Holnap az Úrnak 
szentelt szombati nyuga-
lom vagyon ; amit el akar-
tok készíteni, készítsétek 
el, amit meg akartok főzni, 
főzzétek meg, ami pedig 
megmarad, azt tegyétek 
el reggelre. 24  Úgy is cse-
lekvének, ahogy Mózes pa-
rancsolta s nem rothada 
meg s féreg sem támada 
benne. 25Mondá ekkor Mó-
zes : Ezt egyétek ma, mert 
ma az Cr szombatja va-
gyon, ma nem találni a 
mezőn. "Hat napon szed-
hettek, de a hetedik napon 
az Űr szombatja vagyon, 
azért nem találni. 27A he-
tedik nap eljöttekor is ki-
menének azonban néhá-
nyan a nép közül, hogy 
szedjenek, de nem találá-
nak. 28Mondá erre az Úr 
Mózesnek • Meddig vona-
kodtok megtartani paran-
csolataimat és törvénye-
met? "Láthatjátok, hogy 
az űr adta néktek a szom-
batot s ezért ad néktek 
kétannyi eledelt a hatodik 
napon : maradjon min- 

parancsolatérvényét egy-egy példával is megvilágítja. -1. 16-18. 
Mindenkinek egy gomorral (= omerrel, kb. 3.64 literrel) kellett 
szednie ; ha valaki ezt a törvényt megszegte s többet szedett, nem 
használt neki : mert az Isten csodás úton megakadályozta, hogy 
többje legyen, mint egy gomornyi. (Mások szerint : az elöljárók 
ellenőrizték s a felesleget elkóbozták.) - 2. 19-21. A mannát 
nem volt szabad eltenni másnapra ; ha valaki eltette, mannája 
megférgesedett. - 3. 22-24. Pénteken kétannyit kellett szedni 
s abból aznap élni, a megmaradtat pedig szombatra eltenni : ezen 
a napon nem férgesedett meg a manna. - 4. 25-30. Szombaton 
nein - szabad dolgozni : hiába akartak tehát szedni az izraeliták, 
szombaton nem volt manna. (Ez utóbbi törvényből látható, hogy 
a szombat már a Sínai-szövetség előtt is szent nap volt az izraeli- 
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denki otthon, ne menjen 
ki senkise a helyéről a he-
tedik napon. 3°Erre szom-
bati nyugalmat tarta a 
nép a hetedik napon. - 
31Nevezé pedig azt Izrael 
háza mannának ; olyan 
volt, mint a koriandrom 
magva, fehér s olyan ízű, 
mint a mézeskalács. - 
32Mondá továbbá Mózes : 
Ezt parancsolta az Úr : 
Tölts meg vele egy gomort 
s őriztesd meg a jövendő  
nemzedékek számára,hogy 
lássák azt a kenyeret, 
amellyel tápláltalak tite-
ket a pusztában, amikor 
kihoztalak titeket Egyip- 

tom földéről. 33Mondá 
azért Mózes Áronnak : 
Végy egy edényt s tégy 
bele egy gomornyi mannát 
s tedd az Úr elé, hogy őriz-
zék meg nemzedékeitek 
számára, 34amint az Úr 
parancsolta Mózesnek. 

Áron be is tevé a szent-
sátorba, hogy őrizzék meg. 
35Negyven esztendőn át 
ették a mannát Izrael 
fiai, addig, míg lakott 
földre nem jutottak : 
ezzel az eledellel táplál-
koztak, míg el nem érték 
Kánaán földének hatá-
rait. - 36A gomor tized-
része az éfának. 

táknál. Vö. 20, 8. jegyz.) - 31. A koriandrom köménymagszerű, 
zöldessárga, gömbölydedalakú termény. A Szentírás ehhez hason-
lítja a manna alakját. (A manna színe olyan volt, mint a bdel-
liumé, 1. IV. 11, 7.) - Tény, hogy a Sínai-félszigeten és pedig annak 
épen ezen a nyugati oldalán bizonyos fák (Tamarix mannifera) 
ágaikból - valószínűleg apró rovarok szúrására - mézédes anya-
got izzadnak ki, mely reggel cseppekké sűrűsödik és borsónagy-
ságú, fehér, viaszszerű, a napon elolvadó gömböcskék alakjában 
lehull ; az arabok szedik, kenyérrel eszik és kereskednek vele. Meg-
őrölni, megtörni nem lehet és csak nyáron (június-júliusban) ta-
lálható, de akkor is csak aránylag kis mennyiségben. Mivel a bib-
liai manna az egész úton kísérte az izraelitákat, az év minden részé-
ben egyaránt hullott, szombaton nem volt található és sajátságai-
ban is sokban elütött a természetes mannától, a bibliai manna-
hullást pusztán a természetes mannával maradék nélkül megma-
gyarázni nem lehet, Ugyanez áll a Lecanora esculenta nevű  zuz-
móra, az ú. n. tatárkenyérre is. Az Úr.Jézus szavai szerint a manna 
az Oltáriszentség előképe. (Vö. Ján. 6, 33.) - 32-34. Végül az Cr 
meghagyja, hogy egy gomornyll 	3.61 liter) be kell tenni az Cr 
elé és Aron teljesíti is a parancsot és beteszi a szent sdlorba (a héber 
szöveg szerint : a bizonvság ládája = a frigyláda elé). Mivel azon-
ban a szent sátor (és a frigytála) Móz. II. 25, 10. skk. szerint csak 
később készült el, vagy azt kell feltennünk, hogy az izraelitáknak 
már a mózesi szent sátor előtt is volt valamilyen szent sátoruk, 
vagy azt, hogy a Szentírás itt későbbi, a szent sátor elkészülte 
után történt dolgot mond el. -- Később a mannával telt edény 
(a héber szöveg szerint inkább : kcrsó) a frigyládába (mások sze-
rint : mellé) került (vő. Zsid. 9, 4.), de Salamon idejében már nem 
volt benne. (Vő. Kir. I. 8, 9.) - 35. Valószínű  azonban, hogy e 
negyven esztendő  alatt a manna nem volt az egyedüli eledele Izrael-
nek, hiszen a népnek nagy nyájai Is voltak s az úton, melyen min-
denféle eleséggel megrakodott karavánkereskedők sűrűn jártak, 
sokszor lehetett egyéb eledelt is szerezni. - 36. Az éla száraz dol- 

ószövetség I. 	 1 '4 
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17. FEJEZET. 
Izrael Útja a Sín-pusztából Rá-
fidimba. - A kősziklából fa-
kasztott víz. - Az ámálekiták 

legyőzése. 

1Aztán elindula Izrael 
fiainak egész sokasága a 
Sín-pusztából, állomásról-
állomásra, az Úr parancsa 
szerint s tábort ütének 
Ráfidimban. Itt nem volt 
ivóvize a népnek. 2Perbe 
szálla tehát Mózessel és 
mondá : Adj nekünk vizet, 
hogy ihassunk. Mondá ne-
kik Mózes : Mit pereltek 
velem? Miért kísértitek az 
Urat? 3Ám mindjobban 
szomjazék ott a nép a víz 
hiánya miatt és zúgoló-
dik Mózes ellen, mond-
ván : Miért hoztál ki min-
ket Egyiptomból? Azért-e, 
hogy szomjan veszíts min-
ket, gyermekeinket és bar-
mainkat? 'Ekkor Mózes 
az Úrhoz kiálta és mondá :  

Mitévő  legyek e néppel? 
Kis híja és megkövez en-
gem 1 Mondá erre az Úr 
Mózesnek : Vonulj el a 
nép előtt s végy magad 
mellé néhányat Izrael vé-
neiből, aztán vedd ke-
zedbe botodat, mellyel a 
folyóvízre ütöttél és jöjj. 
8Ime én majd oda állok 
eléd a Hóreb szikláj ára s 
üss a sziklára és víz fakad 
belőle, hogy ihassék a nép. 
Úgy cselekvék Mózes Iz-
rael vénei előtt, 7a helyet 
pedig elnevezé Kísértés-
nek és Perelésnek, Izrael 
fiainak perelése miatt, 
meg azért, mert kísértet-
ték az Urat, mondván : 
Köztünk van-e az Úr, 
vagy sem? 

8Eljöve ekkor Ámálek 
s hadat indíta Izrael ellen 
Ráfidimban. 8Mondá erre 
Mózes Józsuénak : Válassz 
férfiakat s vonulj hadba 
Ámálek ellen ; én holnap 

gok (pl. liszt) mérésére szolgáló, 36.4 liternyi űrmérték volt ; ennek 
tizedrésze volt a gomor (héberül : omer). 

17. 1-7. Ráfidimban az ivóvíz hiánya miatt zúgolódik a nép, mire 
Mózes vizet fakaszt a sziklából. - 1. Az állomásokat az Úr jelölte ki 
Izraelnek (vö. 13, 21). A Sín-pusztából való elindulás után Izrael 
először Dáfkában, aztán Álusban (vö. Móz. IV. 33, 12-13) tartott 
megállót s csak aztán jutott Ráfidimba. Utóbbi a Sinai-puszta 
szélén, a Hóreb-hegység közelében feküdt (vö. 6. v. 18, 5. v.), tehát 
(a hagyományos vélemény szerint) a mai Sínai-félsziget déli csúcsá-
nak közepén (egyes újabb kutatók szerint a Vörös-tenger keleti 
öblének északi vidékén) terült el. - 5. A véneket azért kellett Mó-
zesnek msgával vinnie, hogy tanul legyenek a csodának. - 7. A hé-
ber szöveg szerint Mózes a helyet Másszának (= Kísértésnek) és 
Meríbának (= Perelésnek) nevezte el, mert a nép ott kísértette meg 
az Urat (= kételkedett az Űr segítségében) és ott szállott perbe 
Mózessel. (Vö. 2. v.) 

8-16. Izrael elsó ellenségei a pusztában : az ámálekilák. - 8. Az 
Ámálek szón itt mindenütt az ámálekitákat kell értenünk. E har-
cias nép főleg a Vörös-tenger keleti öblétől északra tanyázott 
(vö. Móz. I. 14, 7 ; IV. 14, 43.). - 9. Itt fordul elő  először Józsue. 
Efráim törzséből származott, eredetileg Hóseának(latin fordítás 
szerint oseénak Szabadításnak) hítták, a Józsue (= Jáhve sza- 
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a halom tetejére állok, ke-
zemben az Isten botjával. 
ioegy cselekvék Józsué, 
ahogy Mózes mondotta és 
harcba bocsátkozék Ámá-
lekkel ; Mózes, Áron meg 
Húr pedig felmenének a 
halom tetejére. "Vala-
hányszor aztán Mózes fel-
emelte kezét, győzedel-
meskedék Izrael ; ha azon-
ban egy kissé leeresztette, 
Ámálek kerekedék 
"Mózes keze azonban el-
fáradt. Vevének tehát egy 
követ, alája tevék s ő  rá-
üle, Áron meg Húr pedig 
kétfelől felemelve tarták 
kezét. Igy az történék, 
hogy keze nem ernyedt el 
naplementéig 13és Józsue 
megszalasztotta Ámáleket 
és népét a kard élével. 
"Mondá erre az Úr Mózes-
nek : Ird be ezt emlékez-
tetőül a könyvbe és add 
Józsue tudtára, hogy el  

fogom törölni Ámálek em-
lékét az ég alól. "Mózes 
erre oltárt építe és annak 
ezt a nevet adá : Az Úr 
az 	én felemelőm ! — 
mondván : 16 Felerneli ke-
zét trónusán az Úr és har-
col az Úr az ámálekiták 
ellen nemzedékről-nemze-
dékre. 

18. FEJEZET. 
Mózes Jetró tanácsára alsófokú 

bíróságot szervez. 

1Mikor aztán Jetró, Má-
dián papja, Mózes apósa 
meghallotta mindazt, amit. 
az Isten Mózessel és népé-
vel, Izraellel cselekedett, 
meg azt, hogy az Úr ki-
hozta Izraelt Egyiptom-
ból, 2vevé Szeforát, Mózes 
feleségét, kit az visszakül-
dött volt, 3meg a két fiát. 
— Ezek közül az egyiket 
Gersámnak hítták, mivel 

badítását élvező) nevet talán épen ez alkalommal kapta. (Vö. Méz. 
IV. 13, 9.17. skk. ; V. 32, 44.) - 10. Húr a zsidó hagyományok sze-
rint Mózes nővérének, Máriának (Mirjámnak) volt a férje. Az ő  uno-
kája volt Bezéleel, a szent sátor mestere. ( Vö. II. 31, 2 ; 35, 30 ; 38, 
22. Krón. I. 2, 18. skk.) - 13. Ámáleket és népét.--- az ámálekitákat 
és hadnépüket. - 14. A könyv, amelybe Mózesnek az úr ezen sza-
vait be kellett írnia, talán épen az előttünk fekvő  könyv. A be-
jegyzésnek, valamint .Józsue figyelmeztetésének az volt a célja, 
hogy feledésbe ne merüljön az Úrnak e győzelem által igazolt elha-
tározása, mely az ámálekiták teljes kiirtását rendelte el. (Vö. IV. 24, 
20 ; V. 25, 17-19.) - 15. A héber szöveg szerint Mózes ezt a nevet 
adta az oltárnak (= ezen a néven hódolt rajta az Úrnak) : jáhve 
az én lobogóm. - 16. E vers szószerinti értelme bizonytalan. A la-
tin fordítás értelme kb. az, hogy az Úr harcolni fog trónusáról az 
ámálekiták ellen. A héber szöveget sokan így fordítják : (Esküre 
emelte) kezét trónusán az Úr, hogy harcban lesz az Úr az ámáleki-
tákkal nemzedékről-nemzedékre. Annyi bizonyos, hogy a vers azt 
akarja kifejezni, hogy az izraelitáknak szent háborút kell viselniök 
az ámálekiták ellen s e szent háború sikerrel fog járni. 

18. 1.-12. Izrael első  jóbarátai: a mádiániták. - 1. Jetró erre-
felé, a Hóreb vidékén lakott Mádiánban (vö. 3,1. jegyz.) ; a terü-
letén átvonuló Mózest üdvözölnie illett. (Vö. I. 14, 18. jegyz.) 
2-4. Vö. 2, 22. jegyz. 4, 26. jegyz. -- 6. Az Isten hegyéről 1. 3, 1. 

13* 
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atyja azt mondotta : Jöve-
vény voltam idegen föl-
dön, 4a másikat pedig Elie-
zernek, mivel azt mon-
dotta : Atyám Istene segí-
tőm volt és megmentett 
engem a fáraó kardjától. — 
5Aztán elméneJetró, Mózes 
apósa Mózes fiaival és fe-
leségével Mózeshez a pusz-
tába, oda, ahol ő  az Isten-
hegye mellett táborozott 
6és megüzené Mózesnek, 
mondván : Én, Jetró, az 
apósod jövök hozzád, fele-
ségeddel meg vele két fiad-
dal. 7Erre ő  kiméne apósa 
elébe, meghajtá magát, 
megcsókolá és köszönték 
egymást békességes szók-
kal. Mikor aztán betértek 
a sátorba, 8Mózes elbeszélé 
apósának mindazt, amit 
az űr Izraelért a fáraóval 
s az egyiptomiakkal csele-
kedett, meg mindazt a 
bajt, amely őket az úton 
érte, meg azt, hogy az 
Úr megszabadította őket. 
90rüle erre Jetró mind-
annak a jónak, amelyet az 
Isten Izraellel cselekedett, 
hogy kiszabadította őket 
az egyiptomiak kezéből 
16és mondá : Áldott legyen  

az Úr, aki megszabadított 
titeket az egyiptomiak ke-
zéből s a fáraó kezéből s 
aki megszabadította né-
pét Egyiptom kezéből. 

né- 
pét 
	már tudom, hogy 

nagyobb az Úr minden 
istennél : mivel ők olyan 
elbizakodottan jártak el 
velük. "Erre Jetró, Mózes 
apósa egészen elégő  és 
vágó áldozatokat mutata 
be az Istennek és Áron 
meg Izrael valamennyi 
véne eljöve, hogy lako-
mázzanak vele az Isten 
előtt. 

13Másnap aztán Mózes 
leüle, hogy igazságot szol-
gáltasson a népnek s ez 
ott állt Mózes körül reg-
geltől estélig. "Mikor ezt 
apósa látta, tudniillik 
mindazt, amit ő  a néppel 
cselekedett, mondá : Mi 
az, amit te a néppel csi-
nálsz? Miért ülsz te itt 
egyedül és miért várako-
zik az egész nép reggeltől 
estélig? 15Felelé Mózes : 
Hozzám jön a nép, hogy 
megtudja az Isten ítéletét. 
16Ha ugyanis valami vete-" 
kedés esik közöttük, eljön-
nek hozzám, hogy szolgál- 

jegyz. - 11. A vers végének szövege és értelme bizonytalan. 
Talán így kell értenünk : Nagyobb az 11r (= Jáhve) minden 
istennél, mert az által (víz által, a Vörös-tenger által) pusztította 
el az egyiptomiakat, ami által azok akarták elpusztítani az 
izraelitákat, amikor meghagyták, hogy minden izraelita újszülött 
fiúgyermeket vízbe kell vetni. (Vö. 1, 22.) - Jetró e szavakkal 
elismeri, hogy az Úr (= Jáhve), az izraeliták Istene, az igaz 
Isten - 12. - miért is áldozatokkal hódol neki, szövetségre lép 
népével, az izraelitákkal s ennek megpecsételéséül az áldozat 
(el nem égetett) részeiből áldozati lakomát készít. (Vö. III. 3, 
1-17.) A mádiánitáknak ez az ága később is jóban volt az izraeli-
tákkal, sőt köztük földet is kapott. 
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tassak igazságot közöttük 
s közöljem az Isten paran-
csait és törvényeit. 17Erre 
Ó azt mondá : Nem jól csi-
nálod a dolgot. 18Kimerít 
e botor munka téged is, 
a nálad levő  népet is : az 
ügy meghaladja erőidet, 
egyedül azt nem bírod. 
1 9Hallgass tehát szavamra 
és tanácsomra s veled lesz 
az Isten. Te azokban légy 
a nép szolgálatára, amik 
az Istent illetik : terjeszd 
Eléje, amit hozzá intéz-
nek, "közöld a néppel a 
szertartásokat meg az is-
tentisztelet módját s az 
utat, amelyen járniok kell, 
a dolgokat, melyeket ten-
niök kell. 21Szemelj ki 
azonban az egész népből 
derék, istenfélő, megbíz-
ható férfiakat, kik gyülö-
lik a haszonlesést s tedd 
őket ezredesekké, száza-
dosokká, ötvenedesekké és 
tizedesekké 22és ők szol-
gáltassanak igazságot a 
népnek minden időben; ha 
azonban valami fontosabb 
dolog akad, terjesszék te 
eléd s ők csak az apróbb 
dolgokban ítélkezzenek ;  

így könnyebb lesz néked, 
mert megosztod másokkal 
a terhet. 23Ha ezt meg-
teszed, az Isten parancsát 
teljesíted s eleget tudsz 
tenni rendeleteinek s ez az 
egész nép is békességgel 
tér vissza helyére. 24Meg-
fogadá ezt Mózes és meg-
tevé mindazt, amit mon-
dott. 25Választa derék fér-
fiakat egész Izraelből és 
megtevé őket a nép feje- 
delmeivé : 	ezredesekké, 
századosokká, ötvenede-
sekké meg tizedesekké. 
26Ezek szolgáltattak igaz-
ságot a népnek minden 
időben ; ha azonban va-
lami fontosabb akadt, Ó 
eléje terjesztették és ők 
csak a könnyebb dolgok-
ban ítélkeztek. - 27Aztán 
elbocsátá apósát s az visz-
szatére és elméne földére. 

19. FEJEZET. 
Izrael útja Ráfidimból a Sínal-
hegyig. - Az Űr szövetséget 
ajánl Izraelnek. - A nép haj-
landó a szövetségre. - Az Ur 

megjelenik a Sinai-hegyen. 

1A harmadik hónapban, 
Izraelnek Egyiptomból 

13-27. Mózes Jetró tanácsára alsóbbloká bíróságokat szervez. -
19-20. A héber szöveg így szól : Hallgass tehát szavamra, én 
tanácsot adok neked s az Isten legyen veled (= segítségedre). 
Légy te a nép szószólója az Isten előtt, terjeszd ügyeiket az Isten 
elé, - 20. - tanítsd őket a rendeletekre és a törvényekre, mutasd 
meg nekik az utat, amelyen járniok kell stb. - 23. A héber szöveg 
így szól : Ha ezt megteszed s ha ezt az Isten (is) megparancsolja 
neked (= ha szózata által megbíz ezzel téged), akkor megállhatsz 
és ez az egész nép is stb. 

III. Izrael tartózkodása a Sínai hegynél. 
(19, 1 - Móz. IV. 10, 11.) 

19. 1-9a. Az Úr szövetséget ajánl Izraelnek. - 1. E kifejezés 
azon a napon, lehet általános értelmű  is, de jelenthet annyit Is, 
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való kijövetele után, azon 
a napon eljutának a Sínai- 
pusztába. 	2Elindulának 
ugyanis Ráfidimból s mi-
kor a Sínai-pusztába ér-
keztek, tábort, ütének ezen 
a helyen. Izrael itt a hegy-
gyel szemben üté fel sát-
rait, 3Mózes pedig felméne 
az Istenhez. Szólftá ekkor 
őt az Úr a hegyről és 
mondá : Ezt mondd Jákob 
házának és ezt hirdesd Iz-
rael fiainak : 4Ti magatok 
láttátok, mit műveltem az 
egyiptomiakkal s mi mó-
don hordoztalak titeket 
sasszárnyakon, míg ide-
hoztalak titeket magam-
hoz. 5Ha tehát majd 
hallgattok szavamra és 
megtartjátok szövetsége- 

met, tulajdonommá lesz-
tek minden nép közül —
hiszen az egész föld az 
enyém — 6és ti lesztek az 
én papi királyságom és 
szent népem. Ezek azok 
a szavak, amelyeket el 
kell mondanod Izrael fiai-
nak. — 7Mózes elméne, 
egybehívá a nép véneit 
és eléjük terjeszté mind-
azokat a szavakat, ame- 

l
yeket az Úr meghagyott. 
Egy szívvel-lélekkel fe-

lelé erre az egész nép : 
Megtesszük mindazt, amit 
az Úr szólott. Mikor aztán 
megvitte Mózes a nép sza-
vait az Úrnak, 3mondá 
néki az Úr : Most akkor 
majd eljövök hozzád, felhő  
homályában, hogy hallja 

mint : a harmadik hó első  napján. Utóbbi értelmezés szerint a 
izraeliták Útja eddig 45 napig (I. hó 15-étól III. hó 1-ig) tartott 
s a tízparancsolat kihirdetése a pászkától számított ötvenedik 
napra esett. - A Sinai (héberül : Szináj) puszta a Sínai hegyvidék 
előtt terült el. Hol feküdt azonban a Sínai (héberül : Szináj) hegy, 
felette vitatott kérdés, A hagyományos magyarázat szerint a mai 
Sínai-félsziget déli csücskén húzódó három nagy hegység középső-
jét nevezi a Szentírás Sínai- vagy máskép Hóreb-hegynek. Ennek 
északi csúcsa 1994 m (tengerszín feletti) magasságot ér el : ezt 
tartják a szorosabb értelemben vett Hörebnek ; déli csúcsa 
2244 m magas : ezt tekintik a szorosabb értelemben vett Sínai 

Szináj)-hegynek. - Egyes újabb kutatók a Sínai-hegyet jóval 
északabbra, a mai Sínai-félsziget területén kívül keresik. - 
3. Mózes vagy az Isten külön hívására ment fel (egy-két nap mulya) 
a hegyre, vagy pedig azért, mert tudta, hogy ezen a hegyen kell 
majd szolgálnia az Istennek. (Vö. 3, 12.) Ott az Isten szól is hozzá 
és szövetséget ajánl Izrael (= Jákob) fiainak, az izraelitáknak. - 
4. A régi népies felfogás szerint a sas a szárnyaira (vagy a karmai 
közé) veszi fiókáit és úgy repül velük : ebből eredt e költői ki-
fejezés : sasszárnyakon vinni = nagy erővel és szeretettel vinni. - 
á. A megkötendő  szövetség abból fog állani, hogy a nép az Urat 
(= Jahvet) választja Istenének s neki engedelmeskedik, az Úr 
pedig, noha övé az egész föld, Izraelt különleges tulajdonává vá-
lasztja (»választott nép») s oltalmazó gondviselésével vezeti, hogy 
a Messiás útját elkészítse. - 6. A papi királyság (a héber szöveg 
szerint : papok királysága) kifejezés vagy azt jelenti, hogy Izrael 
országa olyan szerepet fog betölteni a nemzetek között, mint 
a pap az emberek között, vagy azt, hogy Izrael olyan ország lesz, 
melyen maga az Isten fog uralkodni (= teokrácia = istenuralom). 
Szent = teljesen az Istené. - 8-9. Mivel a nép hajlandó a szövet- 
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a nép, amikor beszélek ve-
led s higgyen neked mind-
örökre. 

Jelenté tehát Mózes a 
nép szavait az úrnak "s 

azt mondá néki : Eredj 
a néphez és tartass velük 
ma és holnap megszentelő-
dést, és mossák ki ruhái-
kat, ilhogy készen legye-
nek a harmadik napra, 
mert a harmadik napon 
leszáll az Úr az egész nép 
előtt a Sínai hegyére. 
12Szabj továbbá körös-kö-
rül határt a nép számára 
és mondd nekik : Vigyáz-
zatok, fel ne menjetek a 
hegyre, még a széléhez se 
érjetek 1 Mindaz, ami a 
hegyhez ér, halállal lakol- 
jon, 	13kéz azonban ne  

érintse, hanem kövekkel 
verjék agyon, vagy nyíllal 
lőjjék le — akár barom, 
akár ember, ne maradjon 
életben. Ha majd aztán 
harsogni kezd a kürt, ak-
kor jöjjenek fel a hegyre. 
"Leméne erre Mózes a 
hegyről a néphez s elren-
delé, hogy szentelődjék 
meg, s miután kimosták 
ruháikat, 15mondá nekik : 
Legyetek készen a harma-
dik napra és feleségeitek-
hez ne közelítsetek. 

18Mikor aztán eljött a 
harmadik nap és felvir-
radt a reggel, íme menny-
dörgések kezdének hallat-
szani, villámok cikázni és 
felette sűrű  felhő  fogá el 
a hegyet és egyre erősbödő  

ség elfogadására, az Isten megígéri, hogy felhő  homályában eljön 
és megköti a szövetséget. 

9b-15. A nép készülete az Úr megjelenésére. — 9a. E szavak így 
is fordíthatók : Miután tehát jelentette Mózes az Úrnak a nép 
szavait, — 10. — mondá neki az gr stb. — Nincs szó tehát Mózes 
Újabb jelentéséről : e szavak csak ismétlései a 8. versben mon-
dottaknak. — Annak, aki vallásos cselekményekre készült, az 
ószövetségi felfogás szerint meg kellett «szentelődnie. ; utóbbi 
abból állott, hogy az esetleges vallási .tisztátalanságok►-tól meg-
tisztult (ezt célozta a ruhaváltás, — vö. Móz. I. 35, 2. — vagy a 
ruha kimosása, esetleg a fürdés) s az olyan cselekményektől 
((házasélet, vö. 15. v.), melyek vallásilag atisztátalanná. tettek, 
tartózkodott. Mindez természetesen a lélek megfelelő  fegyelme-
zését is feltételezte. — 12. Egyesek Úgy vélik, hogy Mózes a 
halári csak szavakkal szabta meg, mások azt tartják, hogy Mózes 
korlátokkal vette körül a hegyet ; ez azonban három nap alatt 
bajosan mehetett volna végbe. — A parancs oka nyilván az volt, 
hogy a nép még nem hajtotta végre a megszentelődést ; az eredeti 
terv szerint ugyanis (vö. 13. vers) a harmadik napon a népnek 
(úgylátsik) fel lehetett, sőt fel kellett volna mennie a hegyre. —
13. Mivel a hegy eszent►  volt (vö. 23. v.), mindaz, ami hozzáért, 
eszent►  lett, vagyis teljesen és kizárólagosan az Isten tulajdona 
lett s a világi (profán) életbe vissza nem térhetett ; ezért kellett 
elpusztulnia. Kéznek az ilyet azért nem volt szabad érintenie, 
mert így az érintők (az ószövetségi felfogás szerint), közvetve 
bár, érintették volna a hegyet. — A kari (maisként harsona) 
szarvból készült. 

16--19. Az Úr megjelenése a Sínai-hegyen. — 16. A harmadik 
nap a hagyományos értelmezés szerint a kivonulástól számított 
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harsonazengés zú ott úgy 
hogy megrémült a nép, 
mely a táborban volt. 
"Erre Mózes kivezeté őket 
a táborhelyről az Isten 
elébe s ők odaállának a 
hegy tövébe. "Az egész 
Sínai-hegy pedig, füstöl-
gött, - mert az Ur tűzben 
szállott le reá, - és szállt 
belőle a füst felfelé, mint 
az olvasztókemencéből, 
úgyhogy rettenetes volt 
az egész hegy. 19És a 
harsonazengés lassankint 
mindinkább növekedett s 
egyre erősebben szólott : 
Mózes beszélt és az Isten 
válaszolt neki. 

"Miután pedig leszállt 
az Úr a Sínai hegyére, a 
hegy tetejére, felhívá Mó- 

zest a hegy tetejére. Mikor 
felment, 21mondá neki : 
Menj le és figyelmeztesd a 
népet, hogy kedve ne kere-
kedjék átlépni a határt, 
hogy megnézze az Urat, 
mert akkor elvész belőlük 
igen nagy sokaság. 22A pa-
pok is, kik az Úr közelébe 
járulhatnak, szentelődje-
nek meg, hogy meg ne 
verje őket. 23Mondá erre 
Mózes az Úrnak : Nem jö-
het fel a nép a Sínai he-
gyére, hiszen te figyelmez-
tettél és parancsoltad meg, 
mondván : Szabj határt a 
hegy körül és tedd szentté 
a hegyet. 24Mondá neki az 
Úr : Eredj, menj le 1 Aztán 
jer fel Áronnal együtt, de 
a papok és a nép ne lépjék 

50. nap volt. (Pünkősd = ötvenedik nap.) --- 18. Az (érc)olvasztó-
kemence kékes sárga füstöt okád ; e hasonlat alapján egyesek 
vulkanikus tüneményekre, mások - talán helyesebben - csak 
viharos, zivataros jelenségekre gondolnak. 

20-25. A nép visszautasítása, a régi papság elvetése. E rész 
elbeszélése és összefüggése nehezen érthető  s azt a gondolatot 
kelti, hogy itt Mózes valami igen kényes természetű  dolgot mond 
el, melyről nem szívesen beszél. A nehézségeket csak fokozza a 
latin fordítás egynémely különössége. A 21. vers ugyanis a héber 
szövegben így szól : . figyelmeztesd (óva intsd) a népet, hogy 
előre ne rontsanak megnézni az Urat, mert különben sokan el-
vesznek belőlük. A parancs értelme tehát úgylátszik az, hogy 
a nép jöjjön fel a hegyre, de ott álljon meg tisztes távolban a felhő  
előtt, melyben azilür rejtőzik s ne törjön a felhőbe, - 22. -- a 
papok azonban közelebb mehetnek, az Úr elé járulhatnak (talán 
magában a felhőben helyezkedhetnek el vö. 24, 18.). A szóban 
forgó papok a mózeselőtti papság tagjai. Igen valószínű  ugyanis, 
hogy az izraelitáknak a Sínai-szövetség megkötése előtt is volt 
valamilyen papságuk (sőt sátorszerű  szent helyük is) ; 4brahám 
Izsák, Jákob idejében ugyan a család feje volt egyszersmind 
a család papja is, de ezen családfői papság helyébe Egyip-
tomban - igeőt jeles szentírásmagyarázók szerint - állandó 
papi szervezet lépett, mely valószínűleg József elsőszülött fiának, 
Mánásszénak utódai közül került ki. - 23. Ám a nép egyáltalában 
nem mer felmenni a hegyre s kifogásul Mózes által az Istennek 
arra a parancsára hivatkozik, mely a készület három napja alatt 
szentté (= érinthetetlenné) tette a hegyet. - 24. Erre az Úr 
csupán Mózest és Áront hívja fel a hegyre, de a népet s a papokat 
visszautasítja. Valószínű, hogy a nép kicsinyhitű  ellenkezésének 
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át a határt s ne jöjjenek 
fel az Úrhoz, hogy meg ne 
ölje őket. 25Leméne erre 
Mózes a néphez és elbe-
szélé nékik mindezt. 

20. FEJEZET. 
Az er kihirdeti a szövetség fel-
tételeit : a tízparancsolatot. —
A megrémült nép Mózest bízza 
meg képviseletével. — Isten 
közli Mózessel a szövetség fel-
tételeit : az (ideiglenes) isten- 

tiszteleti törvényeket. 

'Majd kihirdeté az Cr 
mindezeket az igéket: 2Én, 
az Úr, vagyok a te Iste-
ned, aki kihoztalak téged  

Egyiptom földéről, a rab-
szolgaság házából. 3Raj-
tam kívül más istened ne 
legyen. 4Ne csinálj magad-
nak faragott képet, se va-
lamely képmást arról, ami 
fenn az égen, vagy lenn a 
földön, vagy a föld alatt, 
a vizekben vagyon. 5Ne 
imádd s ne szolgáld ezeket, 
mert én, az Úr, a te Iste-
ned, erős és féltékeny va-
gyok s megtorlom az 
atyák vétkét azoknak a 
gyermekein meg a harma-
dik ,és negyedik nemzedé-
kén, akik gyűlölnek en- 

a (Mánássze törzséből való) papok voltak az okai. Ezzel az Isten 
a régi (Mánássze törzséből való) papságot elvetette. (Másodszor 
a szövetség megkötésénél éri mellőzés őket, -- 1. 24, 5. jegyz. —
végül pedig a valószínűleg szintén nekik tulajdonítandó arany-
borjúlázadással kapcsolatban a leviták, az Új papi nemzedék 
tagjai végleg leszámolnak velük. 32, 1. sk.) 

20. 1-17. Az Úr kihirdeti a tízparancsolatot. — (Vö. V. 6-21.) 
A tízparancsolat a Sinai-szövetség alapokmánya. Lényegében 
véve az Isten által tételekbe foglalt természeti törvény. Hogy 
tíz parancsolatot tartalmaz, kiviláglik Móz. II. 34, 28 ; V. 4, 13 ; 
10, 4. szavaiból ; hogy azonban miként határolódnak el az egyes 
parancsolatok, a Szentírásból eldönteni nem lehet. Az Ú. n. Orige-
nes-féle felosztás az első  parancsolatnak az igaz Isten tiszteletét, 
a másodiknak a faragott képek tilalmát, a tizediknek az összes 
bűnös kívánságok tilalmát tekinti, míg az Ú. n. Szt. Ágoston-féle 
felosztás, melyet a katholikus Egyház is használ, az Origenes-
féle felosztás első  két parancsolatát egynek számítja, a tizedik 
parancsolatát pedig két részre : a házasságtörő  kívánságok és 
a kapzsi kívánságok tilalmára osztja. 

2-6. Az első  parancsolat. — 2. A héber szöveg így szól : Én, 
Jáhve, vagyok a te Istened stb. — A Jáhve szót fordítja a latin 
fordítás Úrnak. (Vő. 3, 14. jegyz.) — 3. A latin fordítás szószerint 
így szól : Idegen isteneid ne legyenek én előttem. Ez annyiban 
helyes, amennyiben minden más isten valamely idegen nemzetnek 
volt az istene ; mivel azonban a héber szöveg más istenről beszél, 
itt (és valamennyi ilyen helyen) a héber szöveg világosabb kifeje-
zését követjük. — A vers második fele a bálványimádás veszedelme 
miatt megtiltja a faragott képek (= fából vagy kőből készült 
szobrok) alkotását, vagyis az Isten ábrázolását. Ebben az érte-
lemben nem volt szabad ábrázolni az égi testeket, a földön és a föld 
felszíne alatt, a vizek mélységeiben élő  lényeket sem. Egyébként, 
ahol és amennyiben a bálványimádás veszedelme nem forgott 
fenn, szobrokat és képeket alkalmazni nem volt tilos ; ismeretes, 
hogy a frigyládán is két kerub állott, kerubok díszítették a szt. 
sátor függönyét s az Isten maga rendelte a rézkígyó elkészítését 
is. — 5. Az Űr (a héber szöveg szerint) féltékeny Istennek mondja 
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gem, 6de irgalmasságot 
gyakorlok 	ezredíziglen 
azokkal, akik szeretnek 
engem és megtartják pa-
rancsolataimat. 

?Ne vedd hiába az Úr, 
a te Istened nevét : mert 
nem hagyja büntetlenül az 
Úr azt, aki hiába veszi az 
Úr, az ő  Istene nevét. 

8Emlékezzél meg arról, 
hogy a szombat napját 
megszenteljed. 9Hat na-
pon dolgozzál és végezd 
minden dolgodat, 10a hete-
dik napon azonban az, Úr-
nak, a te Istenednek szom-
batja vagyon : semmiféle 
munkát se végezz azon  

se te, se fiad, se leányod, 
se rabszolgád, se 	'rabszol- 
gálód, se barmod, se a jö-
vevény, ki kapuidon be-
lül vagyon. 11Hat napon 
alkotta ugyanis az Úr az 
eget és a földet meg a ten-
gert és mindazt, ami ben-
nük vagyon, de a hetedik 
napon nyugodott : azért 
áldotta meg az űr a szom-
bat napot és s azért szen-
telte meg. 

12Tiszteld atyádat (s 
anyádat, hogy hosszúéletű  
légy azon a földön, ame-
lyet az Úr, a te Istened 
majd néked ád. 

13Ne ölj 1 

magát (az Isten szót fordítja a latin fordítás erősnek), mert az ószö 
vetség egyik sokszor előforduló, kedvelt hasonlata szerint az Űr és 
Izrael viszonya olyan, mint a házasság, melyre az Űr (a férj) 
féltékenyen vigyáz. - Sok vitára adott okot e mondat : meg-
torlom az atyák vétkét gyermekeiken, harmadik és negyedik nem-
zedékükön (= fiaikon, unokáikon és dédunokáikon). Nyelvi és 
tárgyi okokból e mondat máskép nem értelmezhető, mint ahogy 
a latin fordítás fordítja. Közismert tény, hogy a természetes 
világban (pl. az egészség, vagyon stb. területén) a gyermekek 
sokszor lakolnak atyjuk vétkeiért, sőt az üdvösség egész története 
is azon alapszik, hogy Ádám bűnéért az egész emberiség bűnhö-
dött. Legfeljebb arról lehet szó, hogy egyes Újabb katholikus 
szent írásmagyarázókkal e mondatnak általánosabb értelmet 
adjunk : ha a szövetség megkötésében résztvevő  atyák hűtlenek 
lesznek e szövetséghez, az Űr büntetése éri őket és rajtuk keresztül 
nemzetüket. 

7. A második parancsolat. - A héber szöveg szerint tulajdon-
képen az Űr (= Jáhve) névnek üres dologra való vételéről (tehát 
a hamis és könnyelmű  esküről, átkozódásról stb.) van szó. A ké-
sőbbi zsidóság, hogy e parancs megszegését lehetetlenné tegye, 
sohasem ejtette ki az Úr (= Jáhve) nevet. (Vö. 3, 14. jegy% 
zet ). 

8-11. A harmadik parancsolat. - E parancs figyelmeztetéssel 
kezdődik (emlékezzél meg!, tehát tárgya lényegében véve régibb 
e kinyilatkoztatásnál. - 10. Az Úr szombatja = az Űr tiszteletére 
rendelt nyugalomnap. - A szombatot a kapun belül (= a város-
ban) tartózkodó idegeneknek is meg kellett tartaniok. Vö. 12, 
43. jegyz. - A szombatról 1. még 16, 22 ; 31, 13 ; 35, 2 ; III. 23, 3 ; 
IV. 15, 32 ; V. 5, 12. - 11. Vő. Dióz. I. 2, 3. 

12. A negyedik parancsolat. - A föld, amelyet az Űr ad, Kánaán, 
az Igéret-földe : ha Izrael nem tiszteli őseit, az Űr elveszi tőlük 
Kánaán földét. 

13. Az ötödik parancsolat. - Tiltja a jogtalan emberölést. 
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14Ne paráználkodjál ! 
15Ne lopj I 
16Ne tégy hamis tanu-

ságot felebarátod ellen. 
17Ne kívánd meg fele-

barátod házát, ne kívánd 
meg feleségét, se rabszol-
gáját, se rabszolgálóját, se 
marháját, se szamarát : 
semmijét se, ami az övé. 

8.Az egész nép hallotta 
a mennydörgéseket és a 
harsonazengést, látta a 
lángokat s a füstölgő  he-
gyet s megrettenve s .a 
félelemtől remegve meg-
álla a távolban 19és mondá 
Mózesnek : Te szólj hoz-
zánk s meghallgatjuk, ne 
az úr szóljon hozzánk, 
hogy meg ne találjunk 
halni. "Mondá erre Mózes 
a népnek : Ne féljetek ! 
Azért jött az Isten, hogy 
próbára tegyen titeket s  

félelme legyen bennetek, 
hogy ne vétkezzetek. 21A 
távolban marada tehát a 
nép, Mózes pedig odajá-
rula ahhoz a homályhoz, 
amelyben az Isten volt. 

22Mondá ekkor az Úr 
Mózesnek : Ezt mondd Iz-
rael fiainak : Magatok lát-
tátok, hogy az égből szó-
lottam hozzátok. 23Ne csi-
náljatok tehát ezüst istene-
ket s ne csináljatok arany 
isteneket magatoknak. 

2401tárt földből csinál-
jatok nekem s azon mu-
tassátok be egészen elégő-
és békeáldozataitokat, ap-
rójószágaitokat.és marhái-
tokat minden olyan helyen, 
hol emléke lesz nevemnek: 
eljövök hozzád és megál-
dalak. 25I-Ia pedig kőből 
csinálsz oltárt nékem, ne 
építsd faragott kövekből, 

14. A hatodik parancsolat. - A héber szöveg (sőt a latin fordítás 
is) szószerint így szól : Ne kövess el házasságtörést. - E parancs 
tehát a tettleg elkövetett házasságtörésről beszél. (A vágyban 
elkövetett házasságtörésről a IX. parancsolat szól.) Az úr Jézus 
Krisztus e parancsolatot tökéletesítette. (Vö. Máté 5, 27. skk.). 

15. A hetedik parancsolat. - Tiltja a tulajdon ellen elkö-
vetett vétkeket. 

16. A nyolcadik parancsolat. - Elsősorban a bíróság előtt 
való hamis tanuzásról beszél, de magában foglalja minden hamis-
ság és hazugság tilalmát. 

17. A kilencedik és tizedik parancsolat. - Tiltja a szemérmet-
len (házasságtörő) és kapzsi kívánságokat. 

18-21. A nép Mózest bízza meg az Úr parancsainak átvételé-
vel. - 18. A hagyományos értelmezés szerint a nép félelmében 
meghátrált, visszahúzódott a hegyvidék távolabb eső  völgyeibe. 
- 19. Vö. Móz. I. 16, 14. jegyz. 

22-26. A külső  istentisztelet alaptörvényei. a) 22-23. Mivel az 
Úr az égből szólott, de látható nem volt, ne csináljon a nép semmi-
féle (akár az igaz Istent, akár valamely hamis istent ábrázoló) 
képet vagy szobrot. Vö. 20, 3. jegyz. - b) 24-25. Izraelnek az 
istentisztelethez csak áldozati oltárra van szüksége. Ennek, hogy 
babonás vagy bálványimádó jelvényeket alkalmazni ne lehessen, 
földből vagy faragatlan kövekből kell készülnie ; minden olyan kő, 
melyhez véső  ért, eleve szentségtelen (= profán), oltárépítésre alkal-
matlan. Oltárt is csak ott szabad építeni, ahol az Úr - valamilyen 
jelenése vagy csodája által - emlékezetessé tette nevét. - Az egé- 
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mert ha vésőt emelsz reá, 
szentségtelen leszen. 26Ne 
lépcsőn járj fel oltárom-
hoz, hogy fel ne táruljon 
szemérmed. 

21. FEJEZET. 
Az Úr közli Mózessel a szövet-
ség feltételeit : a polgári törvé-
nyeket a rabszolgákról s a testi 
épség ellen elkövetett vétkekről. 

lEzek azok a rendele-
tek, amelyeket eléjük kell 
terjesztened : 

2Ha héber rabszolgát  

vásárolsz, - hat eszten-
deig szolgáljon néked, - a 
hetedikben váljék ingyen 
szabaddá. 3Amilyen ruhá-
ban belépett, olyanban 
menjen el ; ha feleséges 
volt, felesége is menjen el 
vele. 4Ha azonban gazdája 
adott neki feleséget s ez 
fiúkat és leányokat szült, 
akkor az asszony és gyer-
mekei gazdájáé maradnak, 
Ó pedig menjen el ruháza-
tával. 5De ha a rabszolga 
azt mondja: Szeretem gaz- 

szen elégő  áldozatokról 1. Móz. III. 1, 2. skk. ; a békeáldozatokról 
1. Móz. III. 3, 1. skk. - Aprójószág = juh- és kecskeféle. - 26. Mi-
vel a keleti ember alsóruhát nem viselt, ha lépcsőn ment fel az 
oltárhoz, ruhája könnyen fellebbenhetett. Ezért az oltárhoz föld-
ből készült, lassan emelkedő  lejtőt kellett feljáróul építeni ; később 
(vö. 28, 42. sk.) az Úr a papságnak alsóruhát (nadrágot) írt elő. 

21. 1. Az Úr megbízza Mózest, terjessze a nép elé a következő  jogi 
törvényeket. - E törvények kétfélék : egy részük (21, 2-23, 13.) 
az izraeliták polgári jogviszonyait, más részük (23, 14-19.) az 
izraelitáknak az Úrral szemben való legfőbb kötelességeit szabá-
lyozza. A polgári törvények egyszersmind bírói. vonatkozásúak. 
E törvények az akkori élet szükségleteihez mértek : önmagukban 
véve nem a lehető  legtökéletesebbek (az Isten fokról-fokra vezette 
az emberiséget a tökéletes vallás felé), viszonylagosan azonban 
messze felette állnak az akkori idők más népeinél található törvé-
nyeknek és mélységes bölcseséggel szolgálják azt a célt, amelyet 
elérni akarnak. 

2-6. A héber rabszolga jogai. - 2. Héber (izraelita) ember azáltal 
lehetett rabszolgává, hogy nyomorúságában önmagát (III. 25, 39.) 
vagy gyermekeit (II. 21, 7.) eladta, vagy pedig mint fizetni nem 
tudó adós (Kir. IV. 4, 1.), vagy jóvátenni nem tudó tolvaj (II. 22, 
3.) rabszolgasorsba került. A rabszolgaság a régi Keletnek annyira 
általános intézménye volt, hogy azt az Űr megszüntetni abban az 
időben nem látta jónak ; törvényei által azonban (vö. 21, 20, 26 ; 
23, 12 ; Móz. III. 25, 6. 39. 43. 53 ; Móz. V. 12, 18 ; 15, 12. sk. ; 
16, 11 ; 21, 17. sk.) az akkori idők egyebütt található szokásaihoz 
képest emberséges sorsot biztosított a rabszolgáknak. - A héber 
rabszolga mindenkor megválthatta vagy megváltathatta magát 
(vö. Móz. III. 25, 47. skk.) ; ha ezt nem tette, a rabszolgaságának 
kezdetétől számított hetedik évben (vagy ha ú. n. jóbel év esett 
közbe, akkor előbb is, vö. Móz. III. 25, 41.) a törvény értelmében 
szabaddá vált. - 3. A héber szöveg ruháról (sem itt, sem a 4. v.-ben) 
nem beszél, hanem azt mondja: ha egyedül jött, egyedül menjen el, 
ha (azelőtt szabad) asszonnyal jött, asszonya is menjen el vele. -
4. Ha a héber rabszolga rabszolgasága tartama alatt ura egyik 
(nem héber) rabszolganőjét kapta feleségül, az és gyermekei a hete-
dik évben nem szabadultak fel, a férfi egyedül (nem : ruházatával, 
1. előbbi jegyzet) vált szabaddá. - 5. Ha a (nem héber) rabszolga-
nővel rabszolgasága tartama alatt házasságra lépett héber rab- 
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dámat, feleségemet s gyer-
mekeimet, nem akarok 
szabaddá válni, Bakkor 
vigye el gazdája az istenek 
elé s állítsa az ajtóhoz vagy 
az ajtófélfához és fúrja át 
fülét az árral s legyen rab-
szolgája örökre. 

'Ha valaki a leányát 
szolgálóul adja el, akkor 
az ne szabaduljon fel úgy, 
mint ahogy a rabszolga-
nők fel szoktak szaba-
dulni. 81-la nem lel tet-
szést a gazdája szeme 
előtt, akié lett, akkor az 
bocsássa el ; arra azon-
ban, hogy idegen ember-
nek eladja, nincs hatalma, 
ha megveti. - 9Ha a fia 
számára jegyzi el, akkor 
úgy bánjék vele, mint a  

leányaival. 16I-Ia ennek 
más nőt vesz el, akkor 
gondoskodjék a leány me-
nyegzőj éről, ruházatáról 
és ne tagadja meg tőle 
szűzessége árát ; uha e 
hármat nem teljesíti, ak-
kor szabaduljon fel in-
gyen, váltságpénz nélkül. 

12Aki valakit szándéko-
san agyonver, az halállal 
lakoljon. 13Ha azonban 
nem leselkedett utána, ha-
nem az Isten ejtette a ke-
zébe, akkor meneküljön 
arra a helyre, amelyet 
majd rendelek néked. 14Ha 
azonban valaki szántszán-
dékkal és orozva öli meg 
felebarátját, oltáromtól is 
szakítsd el, hogy meghal-
jon. 

szolga a hetedik év után is rabszolgasorsban akart maradni, akkor 
ezt - 6. - az istenek (vagyis az Isten törvényeire ügyelő  s az ő  
nevében ítélkező  bírák) előtt ki kellett jelentenie ; ez esetben füle 
cimpáját átfúrták s felszabadulási joga örökre elveszett. 

7-11. A szolgálóul eladott héber nő  jogai. - 7. Ehelyütt olyan 
héber rabszolganőkről van szó, akiket uruk azzal a szándékkal 
vásárolt, hogy őket gyszersmind a maga vagy a fia mellékfele-
ségeivé is teszi. (A mellékfeleségek törvényes, de a feleségekkel 
nem egyenlőrangú hitvesek voltak.) Ezekről a törvény ast mondja 
ki, hogy a rabszolganőkkel (a héber szöveg szerint : a rabszolgákkal) 
ellentétben hatévi szolgálat után sem szabadulnak fel, hanem to-
vábbra is uruk (rabszolganői és) mellékfeleségei maradnak. -
8. Ha uruknak a házasság megkötése (előtt vagy) után nem tet-
szenek, akkor uruk (a héber szöveg szerint) váltassa ki őket ; idegen 
(= más családbeli vagy : nem-héber) embernek azonban nem ad-
hatja el őket. - 10-11. A héber szöveg így szól : FIa más feleséget 
(is) vesz magának (vagy : a fiának), akkor (a szolgálófeleségnek) 
húseledelét, ruházatát és lakását (= házassági együttélését?) alább 
ne szállítsa ; ha e hármat nem teljesíti, (a nő) ingyen, váltságpénz 
nélkül felszabadul. 

12-14. Gyilkosság és emberölés. - 12. A szántszándékos gyil-
kosság büntetése halál ; - 13.- de ha valaki úgy ölt meg vala-
kit, hogy az Isten ejtette azt kezébe, vagyis - mint ma mondanók 
- véletlenül, akkor a megölt ember rokonainak vérbosszúja elől 
a menedékhelyekre menekülhetett. - 14. Ilyen menedékhelynek 
számított eleinte az Úr (minden) oltára ; később az Isten hat ú. n. 
menedékvárost rendelt. (Vö. IV. 35, 6. 11 ; V. 19, 2 ; Józs. 20.) -
A szántszándékos gyilkost a menedékhely sem védte meg a 
haláltól. (A szántszándékosságot a vénekből álló bíróság állapí-
totta meg.) 
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15Aki megveri atyját 

vagy anyját, halállal la-
kolj on. 

"Aki embert lop és el-
adja, vagy rábizonyul a 
vétek, halállal lakoljon. 

"Aki megátkozza aty-
ját vagy anyját, halállal 
lakoljon. 

18Ha férfiak civakod-
nak s az egyik megüti a 
másikat kővel vagy ököl-
lel, de az nem hal meg, ha-
nem csak ágynak esik : 
"ha felkel s botján künn 
járkál, maradjon büntet-
len, aki megütötte, csak 
munkaveszteségét s az or-
vosi költségeket térítse 
meg. 

2°Aki rabszolgáját vagy 
rabszolganőjét úgy meg- 

botozza, hogy az a keze 
alatt eghal : bűnhödjék 
érte ; m 21ha azonban még 
egy-két napig él, ne bűn-
hödjék, mert az ő  pénze az. 

22Ha férfiak összevesz-
nek s egyikük megüt egy 
viselős asszonyt s az idét-
lent szül ugyan, maga 
azonban életben marad : 
akkora kártérítésre köte-
les az illető, amekkorát az 
asszony férje követel s a 
bírák megítélnek ; 23ha 
azonban az asszony bele-
hal, akkor adjon életet az 
életért. 

24Szemet szemért, fogat 
fogért, kezet kézért, lábat 
lábért, 25égetést égetésért, 
sebet sebért, sérülést sérü-
lésért. 

15. Szülők bántalmazása. 
16. Az emberlopás. - Az embert azért lopták, hogy rabszolgának 

eladhassák ; akár eladta már a tolvaj, akár rábizonyul a vétek (a hé-
ber szöveg szerint világosabban : akár keze között van még az 
ellopott ember), büntetése halál. 

17. Szülők átkozása. 
18-19. Szabad emberen elkövetett múló testi sértés. 
20-21. Rabszolgán elkövetett haláltokozó testi sértés. - A rabszolga 

megbotozása a régi Kelet felfogása szerint jogos fenyíték volt ; ha a 
rabszolga azonnal belehalt, a gazdát (a bíróság) megbüntette. E bün-
tetés, mivel a héber szöveg azt mondja, hogy toroltassék meg, né-
melyek szerint szintén halál volt ; mások - mivel a héber szöveg, 
szokása ellenére, nem mondja, hogy halállal lakoljon - csak más, 
kisebb büntetésre gondolnak. 

22-23. Terhes asszony bántalmazása. - A héber szöveg két es-
hetőségről beszél : ha az asszony szül ugyan, de (más) baj nem tör-
ténik, akkor kártérítést kell fizetni ; - 23. -- ha azonban (más) 
baj történik (vagyis ha az asszony vagy gyermeke, vagy mindkettő  
belehal), akkor a tett büntetése halál. - Természetesen, ha a 
dolog nem volt szántszándékos, a menedékhely oltalmat nyuj-
tott. 

24-25. A hasonlóval való búnhödés törvénye. (Jus talionis.) Aki 
tehát másnak kiütötte szemét, annak szemét kiütötték stb. - E tör-
vény megítélésénél nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy 
a régi ember általában keményebben gondolkodott, mint mi, hogy 
e törvény célja nem az emberek megcsonkítása, hanem védelme 
volt s ezt szigora következtében igen hathatósan szolgálta, s végül, 
hogy minden valószínűség szerint a hasonlóval való büntetést 
csak a bíróság mondhatta ki. 
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26Ha valaki megüti rab-

szolgája vagy rabszolga-
nője szemét, úgyhogy őt 
félszeművé teszi : bocsássa 
szabadon kiütött szemé-
ért. 27Ha rabszolgájának 
vagy rabszolganőjének a 
fogát üti ki : szintén bo-
csássa szabadon. 

28Ha a marha férfit 
vagy asszonyt öklel meg 
szarvával s az illető  meg-
hal kövezzék agyon a 
marhát s húsát meg ne 
egyék, — de a marha gaz-
dája büntetlen maradjon. 
"Ha azonban a marha 
tegnap is, tegnapelőtt is 
öklelős volt s a gazdáját 
figyelmeztették s az még-
sem zárta be, s a marha 
férfit vagy asszonyt ölt 
meg : kövezzék meg a 
marhát s öljék meg a gaz-
dáját is ; 30ha azonban 
pénzváltságot vetnek ki 
reá, adjon életéért annyit, 
amennyit megszabnak. 

31Ha a marha fiút vagy  

leányt öklel meg szarvá-
val : ugyanilyen megítélés 
alá essék. 32Ha rabszolgát 
vagy rabszolgadőt öklel 
agyon, harminc siklus 
ezüstöt kell adni a gazdá-
juknak, a marhát pedig 
meg kell kövezni. 

33Ha valaki kinyitja a 
vermet, vagy újat ás és 
nem födi be és marha 
vagy szamár esik bele : 
"a verem tulajdonosa té-
rítse meg a barom árát, de 
a illi beleveszett, legyen az 
övé. 

35Ha valakinek a mar-
hája úgy megsebesíti más-
nak a marháját, hogy az 
elhull : adják el az élő  
marhát s felezzék meg az 
árát s osszák meg egymás 
között az elhullott állat hú-
sát. 36Ha azonban tudott 
dolog volt, hogy a marha 
tegnap is, tegnapelőtt is 
öklelős volt s a gazdája 
mégsem vigyázott reá : 
adjon egy marhát a mar- 

26-27. Rabszolga bántalmazása esetén a hasonlóval való bilnhödés 
törvénye nem állott fenn, hanem csak a rabszolga felszabadulása 
volt a büntetés. 

28-32. Gondatlanságból származó emberölés. - 28. A gyilkos 
marhát épúgy meg kellett kövezni, mint a gyilkos embert (vö. 
I. 9, 5.), hogy ezáltal az emberek szemében a gyilkosság bűnének 
súlyossága növekedjék. Ha a gazdát felelősség nem terhelte, nem 
bűnhödőtt, de - 29. - ha vétkes gondatlanságot követett el s az 
áldozat szabad ember volt, akkor büntetése halál volt, melyet 
azonban - 30.- gondatlansága vétkességének fokához mérten 
a bíróság pénzbüntetésre is változtathatott ; - 32. - ha az áldo-
zat rabszolga volt, akkor a (szarvasmarha) gazdája köteles volt a 
ragszolga rendes piaci árát, 30 ezüst siklust = 97.50 pengőt meg-
fizetni. 

33-34. A nyitva hagyott verembe esett jószág megtérítése. 
35-36. Az öklelős szarvasmarha által megölt szarvasmarha megté-

rítése. - Ha az öklelős szarvasmarha gazdáját felelősség nem ter-
helte, a kárt a két gazda közösen viselte ; ha vétkes gondatlanság 
forgott fenn, az egész kárt a vétkesen gondatlan gazda tartozott 
viselni. 
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háért, de az elhullott álla-
tot kapja meg egészen. 

22. FEJEZET. 
Az Űr közli Mózessel a szövetség 
feltételeit : a polgári törvénye-
ket az anyagi javak elleni vét-
kekről, a varázslókról, a szegé-
nyek gyámolításáról, a felsőbb-
ségről, továbbá a zsengéről, az 
elsőszülőttekről s a vér élvezeté- 

ről szóló rendelkezéseket. 

1Ha valaki marhát vagy 
aprójószágot lop s levágja 
vagy eladja : akkor öt bar-
mot adjon egy marháért s 
négy aprójószágot egy juh-
ért. - 2Ha éitszaka kapják 
rajta a tolvajt a ház be-
törésén vagy aláásásán s 
az olyan sebet kap, hogy 
meghal : aki megölte, nem 
felelős a vérért ; 3ha azon-
ban napkelte után tette, 
gyilkosságot követett el s 
haljon meg Ó maga is. Ha 
a tolvajnak nincs miből 
megtéríteni a lopást, el 
kell adni őt magát. - 4Ha, 
amit ellopott, elevenen ta- 

lálják meg nála, akár 
marha, akár szamár, akár 
juh : kétszeresét térítse 
meg. 

5Ha valaki kárt tesz a 
mezőben vagy a szőlőben, 
azáltal, hogy barmát a 
máséra ereszti legelni : 
mezejének és szőlőjének 
javával fizessen a kár 
becslése szerint. 6Ha tűz 
támad s tövist ér s meg-
emészti az asztagokat 
vagy az álló gabonát a 
mezőn : térítse meg a kárt, 
aki a tüzet gyujtotta. 

?Ha valaki pénzt vagy 
holmit bíz felebarátjára 
megőrzés végett s azt at-
tól, aki vállalta, ellopják : 
ha a tolvaj megkerül, két-
annyit térítsen meg ; . 8ha 
a tolvaj titokban marad, 
állítsák a ház gazdáját az 
istenek elé és esküdjék 
meg, hogy nem nyujtotta 
ki kezét felebarátja holmi-
jára. 9Csalárdság elköve-
tése ügyében, akár marhá- 

22. 1-4. Az ellopott állat megtérítése. - Két eset lehetséges : az 
ellopott jószág vagy nincs már a tolvaj kezében (1. v.), vagy a 
kezében van még (4. vers). Az első  esetben kártérítésül és bünteté-
sül a tolvajnak egy szarvasmarháért öt marhát (a héber szöveg 
szerint), egy bárányért négy aprójószágot (= juhot vagy kecskét) 
kellett adnia ; a második esetben büntetésül kétszeresen kellett 
visszatérítenie az ellopott jószágot. - 2-3. Ha a tolvaj éjjel pró-
bál behatolni a házba (a ház aláásásáról a héber szöveg nem be-
szél), agyonüthető  s érte vérbosszúnak helye nincsen ; nappal azon-
ban a tolvajt könnyebben el lehet kergetni, megölni tehát gyilkos-
ság és vérbosszú alá esik. Utóbbi esetben ugyanis a tolvajt - mint 
a héber szöveg ki is fejezi - kártérítésre lehet ítélni, ha pedig erre 
nem képes, akkor rabszolgának kell eladni. (Vö. 21, 2-6.) 

5-6. A mezei károk megtérítése. - 5. Mivel feltehető, hogy az 
állat a termés javát pusztította el, a kártérítésnek is a termés javá-
ból kell történnie. - 6. Ha valaki a szántóföldjén valamit (pl. sze-
metet) éget s a tűz átcsap a szomszéd földre (a földeket sokszor 
.tövisbokrok szegélyezték), a kárt meg kell téríteni. 

7-9. A letétben elveszett holmi megtérítése. - 8. Istenek = az 
Isten nevében ítélkező  bírák. - A 9. vers általános - nemcsak 
az előzőkre vonatkozó - törvényt mond ki. 
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ról, akár szamárról, akár 
juhról, akár ruháról, akár 
bármiféle kártételről van 
sz : az istenek elé kell  
vinni mindkét ember 
ügyét s akit azok elítél-
nek, az térítsen meg két-
annyit felebarátjának. 

"Ha valaki szamarat, 
marhát, juhot vagy bár-
miféle barmot bíz fele-
barátjára megőrzés végett 
s az elhull vagy megsérül 
vagy az ellenség elfogja, 
de senki sem látta : "eskü 
bizonyítsa kettejük kö-
zött, hogy nem nyujtotta 
ki kezét felebarátja jószá-
gára s a tulajdonos fo-
gadja el az esküt, amazt 
pedig ne kötelezzék kár-
térítésre. 1211a azonban el-
lopták : térítse meg a kárt 
a tulajdonosnak. 13Ha vad 
tépte szét : vigye el hozzá 
a széttépett állatot s ne 
térítse meg. 

14Ha valaki kölcsön kér 
valami effélét a felebarát-
jától s az megsérül vagy 
elhull : ha a tulajdonos 
nem volt jelen, akkor az 
illetőt kötelezzék a kártérí-
tésre ; 15ha azonban a tu-
lajdonos jelen volt, nem 
kell megtérítenie, főkép, ha 
munkabére fejében kapta 
bérbe. 

16Ha valaki elcsábít egy 
el nem jegyzett szűzet s 
hál vele : adja meg érte a 
jegyajándékot s vegye fe-
lesegül. 17Ha a szűznek 
atyja nem akarja oda-
adni, akkor is adja meg 
érte azt a pénzt, amit 
a szűzek jegyajándékul 
kapni szoktak. 

"Varázslót ne hagyj 
életben. 

19Aki barommal közö-
sül, halállal lakoljon. 

"Aki isteneknek áldo-
zik, nemcsak magának 

10-13. A megőrzésre adott s azalatt elpusztult állat megtérítése. — 
12. Ha nem a megbízott lopta el a jószágot, a 10-11. v. alapján meg 
kell eskiidnie ; ha ezt nem teszi s azt állítja, hogy az állatot ellopták 
tőle, akkor vagy vétkes gondatlanságot követett el, vagy maga 
lopta el s így kártérítésre köteles. 

14-15. A kölcsönbe adott s azalatt elpusztult jószág megtérítése. —
A 15. vers szövege és értelme bizonytalan. A latin fordítás úgy 
értelmezi, hogy ha a gazda a jószágot a megszolgált munkabér 
fejében adta munkásának kölcsön, a munkás az elhullott állatért 
kártérítéssel nem tartozik. A héber szöveget többnyire úgy értel-
mezik : ha az állat bérben volt, a bérlő  kártérítéssel nem tartozik, 
mert a kockázat, épúgy mint a haszon, a bérbeadót illeti. 

16-17. A csábflásért járó kártérítés. — Az eljegyzett leány elcsá-
bítása házasságtörésszámba ment s büntetése halál volt. (Vö. 
V. 22, 23. sk.) — A jegyajándék á leány atyjának (vagy családjá-
nak) a leány neveltetéséért járó ellenszolgáltatás volt. — 17. Mivel 
a csábítás következtében a leány értéke csökkent s jövendőbeli 
férje az elcsábított leányért csak kevesebb jegyadományt fog 
fizetni, a csábítónak meg kellett adnia a leány atyjának (vagy 
•családjának) az egész jegyadományt. 

18-20. Három főbenjáró vélek : a varázslás (mágia, a héber szö-
veg varázslónőről szól), az állatiasság (bestialitás) és a bálvány-
imádás. 

Ószövetség I. 	 14 



210 MÓZES II. KÖNYVE, EXODUS 22. 
az Úrnak, azt meg kell 
ölni. 

21A jövevényt ne zak-
lasd s ne nyomorgasd, hi-
szen ti is jövevények vol-
tatok Egyiptom földén. 

22Özvegynek vagy árvá-
nak ne ártsatok. 23Ha sa-
nyargatjátok őket, hoz-
zám kiáltanak s én meg-
hallgatom kiáltásukat 24s 
felgerjed haragom és meg-
öllek titeket karddal, úgy-
hogy özvegyekké lesznek 
feleségeitek és árvákká 
fiaitok. 

25Ha pénzt adsz kölcsön 
az én népemből való sze-
génynek, ki közötted la-
kik, ne szorongasd, mint 
az uzsorás s ne vess ki  

reá kamatot. 26Ha ruhát 
veszesz zálogba felebará-
todtól, naplemente előtt 
add vissza néki : 27mert az 
az egyetlen takarója, teste 
öltözete s nincs egyebe, 
amiben hálhatna ; ha hoz-
zám kiált, meghallgatom, 
mert én irgalmas vagyok. 

28Az isteneket ne rágal-
mazd s néped fejedelmét 
ne átkozd. 28Tizedeidet s 
zsengéidet ne halogasd 
megadni. Fiaid közül az 
elsószülöttet nekem add ; 
3°hasonlókép cselekedjél 
marháddal s aprójószá-
goddal : hét napig marad-
jon anyjánál, a nyolcadik 
napon add nekem. 

31Szent emberek legye- 

21. A jövevény kimélele. A jövevények az izraeliták közt lakó nem-
izraeliták. Indokolásul a Szentírás az egyiptomiak bánásmódjára 
utal : az izraeliták már tudják, mily keserves sorsa van a jövevény-
nek, ha a föld urai nyomorgatják. 

22-24. Özvegyek és árvák sanyargatása az égbe kiált bosszúért. -
24. Büntetése, hogy a vétkes karddal (= háborúban) elpusztul és 
így saját felesége lesz özvegy és saját gyermeke árva. 

25-27. Kamaiszedés és zálogolás. - 25. Ha izraelita izraelitának 
ad kölcsön, ne szorongassa azt, mint az uzsorás (= mint a kamatot 
kívánó hitelező) : ne kérjen tőle semmiféle kamatot. (Nemcsak az 
uzsora, hanem minden kamatszedés tilos ; idegentől azonban sza-
bad volt kamatot szedni. Vö. V. 23, 19. sk.) - 26. A keleti ember, 
legalább is a szegénye, éjjel nagy felsőruhájába takarózik s abban 
alszik ; ezt tehát, ha zálogba adta, este vissza kellett neki adni. -
E törvény nagy, meleg szívről tesz tanuságot. 

28. Az istenek (= bírák, vő. 21, 6. jegyz.) s a fejedelmek (magas-
rangú elöljárók) tisztelete. (Vö. Csel. 23, 5.) 

29-30. A zsenge. - 29. A héber szöveg így szól: Gabonáddal s 
folyadékoddal (= bor és talán olaj) ne késlekedjél ; a latin fordítás 
az ezekből adandó tizedekre és zsengékre gondol. Talán inkább csak 
az utóbbiakról van szó. Zsenge a növényi termésnek az a része, 
melyet (a termés élvezésének megkezdése előtt) az 'Úrnak kell 
bemutatni. A növényi zsengének megfelel az elsőszülött fiú s az 
áldozható állatok első  hím fajzata. Az elsőszülött fiút meg kellett 
váltani (vö. 13, 11-16.), az áldozható állatok első  hím fajzatát 
fel kellett áldozni. (Vö. III. 22, 27.) 

31. A vallásszabta tisztaság megőrzése. - Az ószövetségi felfogás 
szerint szent az, aki nem teszi magát vallásilag tisztátalanná (vö. 
Móz. III. 11, 1. jegyz.), ehhez tat tonik az is, hogy vadállat által 
széttépett búst nem szabad enni. (Vö. Móz. III. 17,15.) 
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tek 	előttem : vadállat- 
ízlelte húsból ne egyetek : 
a kutyának vessétek. 

23. FEJEZET. 
Az Úr közli Mózessel a szövetség 
feltételeit : az igazságszolgálta-
tásról, a szombatról, a szombat-
évről, az esküről, a három fő-
ünnepről, végül közli az áldoza-
tokról szóló parancsolatokat s a 

maga szövetségi ígéreteit. 

'Hazug vádat ne vál-
lalj s ne nyujtsd kezedet 
arra, hogy a gonosz em-
ber érdekeben hamis tanu-
ságot mondasz. 2Ne kö-
vesd a tömeget gonoszság 
elkövetésében és ne csat-
lakozzál a perben a több-
ség vallomásához, eltérve 
az igazságtól. 3Szegényen 
se könyörülj a perben. 

4Ha ellenséged eltévedt 
marhájára vagy szama-
rára bukkansz, hajtsd 
vissza hozzá. 5Ha látod, 
hogy gyűlölőd szamara a 
terhe alatt leroskadt, ne 
menj el mellette, hanem 
segítsd fel vele. 

°Ne csavard el a szegény 
ember igazát. ?Óvakodj ál 
a hazugságtól. Ártatlan 
és igaz embert meg ne 
öless, mert én elfordulok 
a gonosz embertől. °Aján-
dékot el ne fogadj, mert  

az megvakítja az okosak 
szemét és elferdíti az iga-
zak szavát. 9A jövevényt 
ne zaklasd, hiszen ismeri-
tek a jövevény lelkét, 
minthogy ti is jövevények 
voltatok Egyiptom föl-
dén. 

"Hat esztendőn át vesd 
be szántódat s gyüjtsd 
be termését, na hete-
dik esztendőben azonban 
hagyd ugaron s termését 
hagyd szabadjára, hadd 
egyék meg néped szegé-
nyei s amit azok meg-
hagynak, hadd egye meg 
a mező  vadja. Szőlőddel 
s olajos kerteddel hasonló-
kép cselekedjél. 12Hat na-
pon dolgozzál, a hetedik 
napon szünetelj, hogy pi-
henjen marhád és szama-
rad s felüdüljön rabszol-
ganőd fia és a jövevény. 

"Tartsátok meg mind-
azt, amit mondtam nék-
tek : más isten nevére ne 
esküdjetek, hallani se le-
hessen azt a te szádból. 

"Esztendőnkint három-
ízben zarándokünnepet 
tartsatok nekem. 15Tartsd 
meg a kovásztalanok ün-
nepét : hét napon át ko-
vásztalant egyél, amint 
parancsoltam neked, az 

23. 1-3. Bíróság előtt az igazságot kell szolgálni ; ettől el ne térít-
sen - 1. - se rábeszélés, - 2. - se közhangulat, - 3. - se szé-
na kozás. 

4-5. A felebaráti segitségngujtás. ügy látszik, elsősorban a bíró-
sághoz menő, egymással perlekedő  emberekről van szó. 

6-9. A bíró kötelességet. - 7. Hazugságon ehelyütt talán hamis 
ítéletet kell értenünk. - 8. Ajándék = megvesztegetés. 

13. Esküdni csak az igaz Istenre szabad. 
10-12. Szombatév (vó. III. 25, 4.) és szombatnap (vö. 20, 9. skk.). 
14-17. A három zarándokünnep. - 16. A kovásztalanok ünnepe 

14* 
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Űjgabona havának ide- 19Földed terményeinek_ 
jén, mert akkor jöttél 	 U zsengéjét vidd el az r, a 
Egyiptomból : ne jelenjél te Istened házába. 
meg üres kézzel színem Ne főzz gödölyét anyja 
előtt. 16  Tartsd meg továbbá tej ében. 
munkád zsengéinek, szán- 	2oi-- me én elküldöm an-
tód minden veteményének gyalomat, hogy előtted 
aratási ünnepét, — meg az menjen s őrizzen az úton 
esztendővégi ünnepet, ami- s bevigyen arra a helyre, 
kor betakarftod minden amelyet neked szántam. 
termésedet a mezőről. 21Féld őt s hallgass a sza-
"Háromszor jelenjék meg vára s ne véld, hogy meg-

esztendőnkint közüled vetheted, mert nem nézi 
mindenki, ki férfinemen el, ha vétkezel s az én 
vagyon az Űr, a te Iste- nevem van Benne. 22Ha 
ned előtt. 	 hallgatsz a szavára s meg- 

"Ne áldozd kovászos teszed mindazt, amit mon-
kenyér mellett áldozatom dok, akkor ellensége leszek 
véret s ne maradjon meg ellenségeidnek és szoron-
ünnepi áldozatom hája gatni fogom szorongatói- 
reggelig. 	 dat. 231/a  tehát majd előt- 

az Új gabona (= Ábíb, vö. 12, 2.) havában volt. Ilyenkor (vala-
mint a másik két főünnepen) mindenkinek áldozati ajándékokat 
kellett vinnie az Úrnak. (Vö. V. 16, 16.) - Ez ünnepről 1. 12, 13 ; 
13, 3 ; 23, 15 ; 34, 18. 25 ; III. 23, 5 ; IV. 9, 2 ; 28, 16 ; V. 16, 1. 
- 16. A második zarándokünnep az aratás befejezésének ünnepe 
(a pünkösd) volt ; ilyenkor az új lisztből két kenyeret vittek zsen-
géül az Úrnak. Ez ünnepről 1. 34, 22 ; III. 23, 15 ; IV. 28, 26 ; 
V. 16, 9. - A harmadik ünnep a gazdasági év végén, szeptember-
októberben volt ; később sátoros ünnepnek nevezték. L. róla 
III. 23, 40 ; IV. 29, 12 ; V. 16, 13. - 17. E három ünnepen minden 
férfiszemélynek meg kellett jelennie a szent sátorban lakozó Úr 
előtt. Nőknek ez nem volt kötelességük, de azért megtehették. 
(Vö. Luk. 2, 41. skk.) 

18. A pászkabárcíng megölése és elfogyasztása. A pászkabárány 
megölése előtt minden kovászos kenyeret el kellett távolítani a 
házból (vö. 12, 15. 20 ; 13, 7.) s a bárány húsát még az éjjel meg 
kellett enni. (A háj szó ehelyütt valószínűleg a húst jelenti ; a hájat 
semmiféle áldozatból sem hagyták meg reggelig.) 

19a. A zsenge bemutatása. Vö. 22, 29 ; IV. 18, 12 ; V. 26.2-11. -
Egyesek ehelyütt a zsengén (vagy a pászka, vagy) a pünkösdi zsen-
gét értik. (Vö. III. 23, 9. skk.) 

19b. Gödölyét anyja tejében (egyes értelmezők szerint: zsírjában) 
elkészíteni embertelenség (talán egyszersmind babonás szokás) 
s ezért tilos. 

20-33. Az Úr szövetségi igérelei. - Eddig arról hallottunk, mi-
lyen kötelességeket ró a megkötendő  szövetség az izraelitákra, most 
az Úr a maga igéreteit (mondhatnók szövetségi kötelességeit) közli. 
- 20. Az angyal, akiben az Úr neve (= lényege) vagyon, az ószö-
vetségi kifejezésmód szerint maga az Isten, a szentatyák szerint 
a második isteni személy, a Fiúisten. (Vö. Máz. I. 16, 7. jegyz.) -
23. Az itt felsorolt népekről 1. I. 1.5, 20. jegyz. - 24. Az alkolásokon 
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ted megy angyalom s be-
vezet téged az ámorreu-
sok, a heteusok, a ferezeu-
sok, a kánáneusok, a he-
veusok és a jebuzeusok 
közé, akiket majd kiirtok, 
— 24ne imádd és ne tisz-
teld isteneiket, ne utánozd 
alkotásaik at,hanem rontsd 
le bálványaikat és törd ösz-
sze emlékoszlopaikat. 

25Szolgáljátok tehát az 
Urat, a ti Isteneteket s 
akkor megáldom kenyere-
det s vizedet s távol tar-
tom tőled a betegséget, 
esnem lesz gyermektelen s 
meddő  asszony földeden s 
teljessé teszem napjaid 
számát. 27Rettentésemet 
küldöm el előtted s meg-
ölök minden népet, amely 
közé bemégy s megsza-
lasztom minden ellensége-
det előled. 28Darazsakat 
küldök előtted, hogy űz- 

zék ki a heveusokat, a ká-
náneusokat meg a heteu-
sokat, mielőtt bevonulsz. 
29Nem egy esztendőben 
űzöm ki majd őket színed 
elől, hogy sivataggá ne 
váljék az ország és meg 
ne szaporodjék ellened a 
vadállat : ° lassacskán 
űzöm ki majd őket színed 
elől, míg megszaporodol s 
birtokodba veheted az or-
szágot. 31Űgy szabom meg 
határaidat, hogy a Vörös-
tengertől a filiszteusok 
tengeréig s a pusztától a 
folyóvízig érjenek: keze-
tekbe adom az ország la-
kóit s kiűzöm őket színe-
tek elől. 32Ne lépj szövet-
ségre velük és isteneikkel, 
33ne lakjanak földeden, 
hogy bűnbe ne vigyenek 
ellenem : mert ha isteneik-
nek szolgálnál, bizony 
vesztedre lenne az néked. 

a bálványszobrokat és jelvényeket kell értenünk. Az emlékoszlopok 
(másszebák) vö. I. 28, 16-22. jegyi.) többé-kevésbbé obeliszk-
szerű  kőoszlopok voltak, melyeket a kánáneusok Báál (= Úr) 
nevű  istenük tiszteletére szenteltek. - 27. Értelme : félelmetes 
tetteinek hírével előre elrettenti az Úr Izrael ellenségeit (= a káná-
neusokat) és (a héber szöveg szerint) zavart (= pánikot) kelt 
minden népben (= a kánáneusokban), úgyhogy mind meghátrál 
Izrael elől. - 28. A darazsak (egyesek a héber szót itt és V. 7, 20., 
valamint Józs. 24, 12-ben jégesőnek, mások poklosságnak fordít-
ják) elkilldéséről a Szentírásban részletes elbeszélést nem talá-
lunk ; ez azonban korántsem zárja ki azt, hogy tényleg történt 
valamely esemény, amelyben a darazsaknak valami szerepük ju-
tott s amelyre a Szentírás, mint a maga korában közismert ese-
ményre többször céloz, anélkül, hogy az eseményt részletesen el-
beszélné. Az sem lehetetlen azonban, hogy a kifejezést csak képes 
értelemben kell vennünk és rajta a félelem fullánkját értenünk. 
- 31. Izrael földének nyugati határa később a Vörös-tenger keleti 
(= eláni) öblétől a filiszteusok tengere (= a Földközi-tenger dél-
palesztinai partvidéke) felé húzódott, keleti határa az arab pusz-
tától a folyóig terjedt; a folyón a régiek az Eufrátest értették. 
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24. FEJEZET. 
A szövetség megkötése. - Az 
Úr megjelenik Izrael képviselői-
nek s Mózest további rendel-
kezések végett felhívja a Sínai 

hegyére. 

1Mondá végül Mózes-
nek : Jöjj fel majd az Úr-
hoz, te és Áron, Nádáb és 
Ábiu meg hetven vén Iz-
raelből s imádjátok Őt a 
távolban. 2Egyedül csak 
Mózes jöjjön közel az Úr-
hoz, ők ne jöjjenek a kö-
zelébe, a nép pedig ne 
jöjjön fel véle. 

3Elméne tehát Mózes és 
elmondá a népnek az Úr 
minden igéjét és rendele-
tét, mire a nép egy szív-
vel-lélekkel felelé : Meg-
tesszük mindazt, amit az 
Úr mondott. 4Erre Mózes 
leírá az 'Úr minden beszé-
dét s kora reggel felkele 
s oltárt építe a hegy tövé-
ben és tizenkét emlékosz-
lopot állíta, Izrael tizen-
két törzsének megfelelően.  

5Aztán odaküldé Izrael 
fiainak ifjait, hogy mutas-
sanak be egészen elégő  
áldozatokat s vágjanak 
békeáldozatokul fiatal bi-
kákat az Úrnak. 6Erre Mó-
zes vevé a vér felét s a 
medencékbe tölté, a má-
sik felét pedig az oltárra 
önté. ?Aztán vevé a szö-
vetség könyvét s felolvasá 
a nép hallatára, mire azok 
azt mondák : Megtesszük 
mindazt, amit az Úr mon-
dott s engedelmesek le-
szünk. 8Erre ő  vevé a vért 
és ráhinté a népre és 
mondá : Ez annak a szö-
vetségnek a vére, amelyet 
az Úr veletek mindezen 
igék alapján megkötött. 

9Aztán felmenének Mó-
zes és Áron meg Nádáb és 
Ábiu meg hetvenen Izrael 
vénei közül "s láták Iz-
rael Istenét - olyasmi volt 
a lába alatt, mintha zafir-
kőből készült volna s mint 
az ég, amikor tiszta - lls 

24. 1-2. Az Úr maga elé rendeli Izrael képviselőit. - Mózes men-
jen le a hegyről, kösse meg a mondottak alapján a szövetséget 
s aztán ő  és Áron, a jövendő  főpap, valamint Nádáb és Ábitt, 
Áron két legidősebb, papoknak kiszemelt fia, és Izrael vénei 
(elöljárói) közül hetven jöjjön fel az Úr elé. - (I. 46. hetven 
családfőt sorol fel, nyilván ezért kell 70 vénnek az Úr elé járulnia). 

3-8. A Sínai-szövetség megkötése. - 5. Az if jak minden való-
színűség szerint a közösség szolgálatában (a vének alatt) álló 
világi emberek voltak ; Mózes ezek által mutattatja be az áldoza-
tokat, s így a meglevő  (régi, mánásszita vö. 19, 24. jegyz.) papsá-
got tudatosan mellőzi. - 6-8. A vérrel való meghintés, mely 
mind a két szerződő  felet, az oltárt (mely az Istent jelképezte) 
s a népet érte, kb. ugyanannyit jelentett, mint a régi, Ábrahám-
féle szövetségkötés szertartása. (Vö. I. 15, 7-20. jegyz.) -
E szövetségben, melyet mi, keresztények ószövetségnek neve-
zünk, az Isten bikák vére által szövetséget köt egy néppel ; 
az újszövetségben Jézus Krisztus vére által szövetséget köt az 
egész emberiséggel. (Vö. Máté 26, 28 ; Zsid. 9, 15. skk.) 

9-11. Az Úr megjelenik Izrael képviselőinek. E jelenés a szövet-
ségkötés megerősítését s Mózes igazolását szolgálta. - 11. A héber 
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45 nem veté reájuk kezét, a hetedik napon szólítá őt 
pedig messzire távoztak a felhő  közepéből. — 17 Iz-
Izrael fiaitól, hanem láták rael fiainak szeme előtt 
az Istent és evének és ivá- olyan jelenség volt az Cr 
nak. 	 dicsősége, mint a hegy or- 

12Mondá aztán az Cr mán égő  tűz. — 18Erre 
Mózesnek: Jer fel hozzám Mózes beméne a felhő  kö-
a hegyre s maradj ott s én zepébe s felméne a hegyre 
átadom neked a kőtáblá- s ott volt negyven nap és 
kat, a törvényt és a paran- negyven éjen át. 
csolatokat, amelyeket ok-
tatásukra írtam. 13Fel is 
szedelőzködék Mózes és 
szolgája, Józsue s mikor 
elindult Mózes az Isten 
hegyére, 14mondá a vének-
nek : Várjatok itt, míg 
vissza nem térünk hozzá-
tok. Áron és Húr veletek 
vannak, ha valami peres 
dolog felmerül, ő  eléjük 
vigyétek. 16Mikor aztán 	1Szóla ekkor az Cr Mó- 
Mózes felment, a felhő  el- zeshez, mondván : 2Szólj 
boritá a hegyet 16s az Úr Izrael fiainak, hogy szed-
dicsősége leszálla a Sínai jenek nékem adományo-
hegyére s miután azt hat kat ; minden embertől, 
napig borította a felhővel, aki önként ajánlja fel, fo- 

szöveg így szól : s ő  Izrael fiainak (ezen) választottjaira nem veté 
rá kezét (= nem bántotta őket, vö. Móz. I. 16, 13. jegyz.) s ők 
láták az Istent és evének és ivónak (= az Isten előtt hálaadó 
áldozati ,lakomát tartottak). 

12-18. Az Úr további rendelkezések végett felhívja Mózest a Sínai 
hegyére. - 12. A régi Kelet a törvényeket - mint az újabb leletek 
bőségesen igazolják - kövekre véste ; azért ígér az Isten is 
kőtáblákat Mózesnek. - 13. Az Isten hegye a Sínai (Szináj)-hegy 
és pedig ehelyütt - a hagyományos értelmezés szerint - annak 
déli, magasabb csúcsa. (Vö. 19, 2. jegyz.) - 14. Húrról 1. 17, 
10. jegyz. - 17. Izrael népe alulról szintén látta, hogy az Cr 
megjelent Mózesnek, mert a hegy teteje lángban égett. 

25. 1-9. Az Úr új szentély készítésére önkéntes adományok gyüj-
tését rendeli el. - A Sínai-szövetség új helyzetet teremtett : a régi 
szentélynek és papságnak (vö. 19, 22. jegyz.) távoznia kell, hogy 
helyet adjon az újnak. - 2. A héber szöveg így szól : Szólj Izrael 
fiaihoz, hogy szedjenek számomra (= tiszteletemre) terumát ; 
mindenkitől, kit szíve arra indít, fogadjátok el terumámat. -
A teruma általában vallási (áldozati) adományt jelent ; a latin 
fordítás itt (s sokszor egyebütt is) primitiának, zsengének fordítja; 
mivel az utóbbi kifejezés elsősorban a terményekből bemutatandó 
adományt jelenti, fordításunkban a héber szöveg kifejezését 

25. FEJEZET. 
Az Cr közli Mózessel, hogy a 
nép között akar lakni s azért 
építsenek szent sátort neki ; 
meghatározza a felhasználandó 
anyagot s ennek összegyüjtési 
módját, szavakkal leírja s min-
tában megmutatja a készítendő  
frigyládát, szent asztalt és mécs- 

tartót. 
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gadjátok el. 3.ÉS pedig a 
következő  dolgokat , kell 
szednetek : aranyat, ezüs-
töt, rezet ; 4kék, bíbor és 
kétszer festett karmazsín-
színű  fonalat, bisszust 
kecskeszőrt ; 5veresre fes-
tett kosbőrt, táchásbőrt ; 
szétimfát ; 6olajat a mé-
csesek felszerelésére, fű-
szereket a kenetre, jóillatú 
füstölőszereket ; 7ónixkö-
veket és drágaköveket az 
efód és a tudakoló ékesíté- 

sére. 8És csináljanak szen-
télyt nékem, hogy közöt-
tük lakhassam, 9minden-
ben annak a hajléknak és 
ahhoz tartozó eszközöknek 
a mintájára, amelyet majd 
mutatok néked. A követ-
kezőképen csináljátok : 

"Csináljatok szétimfá-
ból egy ládát ; két és fél 
könyöknyi legyen a hosz-
sza, másfél könyöknyi a 
szélessége s szintén másfél 
könyöknyi a magassága. 

követjük. - A 3. vers a fémeket sorolja fel. - A 4. vers a szövött 
vagy szövendő  anyagokat számlálja el. A kék (egyesek szerint 
sötét égszínkék, mások szerint viola) színű  fonal valószínűleg egy 
kövi csiga levétől nyerte színét. A bíbor veres szint a föniciai 
partokon tenyésző  bíborcsiga (vő. Makk. I. 4, 23.) leve szolgál-
tatta. A karmazsin (skarlátvörös) színt a karmintetű  testéből 
és petéiből nyerték ; a héber szöveg e színt tolaat-sáni 	bíbor-. 
tetű) kifejezéssel illeti ; a sáni szó helyett a latin fordítás min-
denütt seni-t olvasott, ami pedig kétszert jelent ; így került a 
latin fordításban a kétszer festett kifejezés, amely a héber szövegben 
mindenütt hiányzik. - A bisszus fehér, finom, gyolcsszerű, egyip 
tomi eredetű, növényi anyagból (valószínűleg gyapotból) készült 
kelme volt. rgy látszik ez alkotta az alapanyagot : ezt szőtték, 
hímezték a másik három színnel. Ezek szerint tehát az ószövetség-
nek négy szent színe volt ; jelentésük kb. megegyezik e színek 
mai szimbolikájával. A hosszú, selymes, sötétszínű  kecskeszőrt 
szintén szövésre használták. - 5. A láchásbőr valamilyen, ma már 
pontosan meg nem határozható állat bőre volt ; egyesek borznak>  
mások delfinnek, legtöbben mánátusznak vagy dugongnak 
(utóbbiak a fókákhoz hasonló tengeri emlősállatok) tartják. 
A latin fordítás jantinabőrnek nevezi, mit egyesek kékszínű  
bőrrel fordítanak. - A fák közül az egész szentélyben csak a 
szetimfa került alkalmazásra, az is mindig valami fémmel (arany, 
ezüst, réz) teljesen beborítva ; a szetim (héberül : sittim) fa az 
igazi akácfák közé tartozó, kemény, idővel szépen, ébenfa módjára 
megfeketedő  fa volt. (Mimosa nilotica.) - 7. Az ónix (= köröm) kö 
fehér és fekete csíkos, körömhöz hasonló drágakő. A héber szöveg 
itt és minden hasonló helyen a sohám (= halvány) kőről beszél, 
miért is egyesek valamilyen halványzöld vagy kék drágakőre 
gondolnak. Az elődről és a tudakolóról 1. II. 28, 6-21. - 9. Az 14 
a szentélyt és részeit a következőkben néhány szóval leírja, de 
egyszersmind (látomásban) meg is mutatja Mózesnek ; sajnos>  
a leírás túlságosan szűkszavú ahhoz, hogy mi annak alapján 
mindent egészen el tudnánk gondolni. 

10-22. A szövetség ládája. (Máskép frigyszekrénynek is szokták 
nevezni, noha nem volt szekrény és sem a héber szó, sem a latin 
fordítás szava nem jelent szekrényt.) Egy könyök 45-55 cm; 
a következőkben középértékben 50 cm-rel számítjuk. A láda 
hossza tehát 1.25 m, szélessége és magassága 75 cm volt. A szetim- 
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11Ezt aztán vond be szín- nálj továbbá színaranyból 
arannyal belülről, kívül- egy kegyelemtáblát, két és 
ről és csinálj reá körös- fél könyöknyi legyen a 
körül arany pártázatot. hossza, másfél könyöknyi 
12önts továbbá négy arany a szélessége, 18és csinálj 
karikát s illeszd a láda két kerubot vert aranyból 
négy szegletére : két ka- a felelőhely két szélére. 
rika legyen az egyik olda- 19Az egyik kerub az egyik 
lon és kettő  a másikon. oldalon legyen, a másik a 
13Csinálj aztán szétimfából másikon, 20úgy, hogy a 
rudakat s vond be őket kegyelemtábla mindkét 
arannyal 14s dugd be őket oldalát fedjék ; terjesszék 
a láda oldalain levő  kari- ki szárnyukat és borítsák 
kákba, hogy hordozni le- be a felelőhelyet, egymás-
hessen rajtuk a ládát; sal szemben legyenek s 
15ezek mindig benn legye- arcukkal a kegyelemtábla 
nek a karikákban, sohase felé forduljanak. Ezzel az-
húzzák ki őket onnét. tán fedd be a ládát, 21abba 
18Ebbe a ládába tedd majd pedig tedd bele a bizony-
azt a bizonyságot, amelyet ságot, amelyet majd adok 
adni fogok néked. 17Csi- néked. 22Onnan fogom 

fáról 1. 6. v. jegy. - 11-14. Színarany helyett mindenütt tiszta 
(= finom) aranyat is érthetünk. - Az aranypártázatnak a hagyo-
mányos értelmezés szerint az volt a célja, hogy a láda fedelének 
szilárd fekvését biztosítsa és a fedél és a láda között levő  rést 
eltüntesse. újabban egyesek úgy vélik, hogy inkább a láda oldalá-
nak alsó részét szegélyezte s belöle jött ki az a négy aranykarika, 
mely a láda hordozórúdjait tartotta ; célja ezek szerint az volt, 
hogy a láda egyfelől semmiféle közvetlen kapcsolatban se legyen 
a hordozók testével (ha nempap ért a ládához, halállal kellett 
lakolnia, vö. IV. 4, 19.), másfelől pedig, ha vitték, a hordozók 
válla felett egész nagyságában kiemelkedjék és látható legyen. -
15. Vö. IV. 4, 6. - 16. A bizonyság a tízparancsolat két kőtáblája ; 
ez bizonyította egyfelől, hogy az Úr szólott Mózeshez s a néphez 
s ez volt másfelől bizonysága a megkötött szövetségnek, a nép 
kötelességeinek s az Isten ígéreteinek. (újabban egyesek ügy 
vélik, hogy a megfelelő  héber szót [edut] nem bizonyságnak, 
hanem találkozásnak kell fordítani s a két kőtábla ezt a nevet 
azért kapta volna, mert felette, a kegyelemtáblán találkozott 
az Úr a fópap által Izraellel, ha Izrael az Ur akaratát kérdezte.) -
17. A kegyelemtábla (helyesebben engesztelőtábla, héberül kápporet) 
a láda fedelét alkotta. Nevét úgy látszik az engesztelőnapi szer-
tartástól (vö. Móz. III. 16, 13. skk.) nyerte ; mivel az Úr onnan 
felelt a főpapnak, a latin fordítás (vö. 18. 20. v.) felelőhelynek is 
nevezi. Méretei megegyeztek a láda felső  peremének méreteivel : 
1.25 m hosszú és 0.75 m széles volt. - 18-20. A kerubok alakjáról 
bizonyosat nem tudunk ; Ezekiel próféta látomása szerint (Ezek. 
1, 5. skk.) emberi formájuk, négy (emberi, oroszlán, bika és sas). 
arcuk, négy szárnyuk és borjúlábuk volt ; mennyi ebből a jelkép 
és mennyi a valóság, épúgy nem tudjuk, mint azt, hogy a frigy 
láda kerubjai olyanok voltak-e, mint Ezekiel látomásai. - A két 
kerubot (a héber szöveg szerint) a kegyelemtábla két széléből 
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adni parancsolataimat és 
a kegyelemtábláról s a 
bizonyság ládája felett 
levő  két kerub közül szó-
lok majd hozzád mindar-
ról, amit általad Izrael 
fiainak parancsolok. 

"Csinálj továbbá szétim-
fából egy asztalt ; két kö-
nyöknyi legyen a hossza, 
egy könyöknyi a széles-
sége és másfél könyöknyi a 
magassága. "Ezt aztán 
vond be színarannyal 
és csinálj reá köröskörül 
arany pártázatot: 25a pár-
tázatra négy újj magas, 
átszegett párkányzatot s 
e fölé egy másik arany pár-
tázatot. "Készíts továbbá 
négy arany karikát s il- 

leszd azt rá az asztal négy 
sarkára, minden lábhoz 
egyet. 27A pártázat alatt 
legyenek az arany karikák, 
úgy, hogy rudakat lehes-
sen beléjük dugni és hor-
dozni lehessen az asztalt. 
"Csináld meg magukat a 
rudakat is szétimfából 
s vond be őket arannyal ; 
rajtuk hordozzák az asz-
talt. "Készítsd el továbbá 
a tálakat, a csészéket, a 
tömjéntartókat és az ital-
áldozatok bemutatására 
szolgáló serlegeket, szín-
aranyból. 30Tedd aztán az 
asztalra a kiteendő  kenye-
reket: ezek mindenkoron 
színem előtt legyenek. 

31Csinálj továbbá mécs- 

kellett készíteni, tehát az egész fedélnek egy darabból kellett 
lennie. A kerubok szárnyukkal sátorszerű  felelőhelyet alkottak. 

23-30. A szent asztal. - 23. A szétimfáról 1. 6. v. jegyz. Az 
asztal felső  lapja tehát 1 m hosszú 50 cm széles, az asztal maga 
75 cm magas volt. - 24. E verset igen sokféleképen értelmezik ; 
általában úgy vélik, hogy az asztal felső  lapjának peremét egy 
fából készült (de arannyal bevont) négy ujj (= 8 cm) magas 
párkányzat (keretléc) szegélyezte (az átszegett szó a héber szöveg-
ben hiányzik), melynek alsó (az asztal peremén nyugvó) és felső  
szélét egy-egy aranypártázat díszítette. Mások azt hiszik, hogy 
e léc (lenn) az asztal lábait kötötte össze s a rajta levő  arany-
pártázat viselte az asztal hordására szolgáló aranykarikákat, 
hogy így az asztalt vivő  emberek semmiféle közvetlen érintkezés-
ben se legyenek a szent asztallal, a szent asztal pedig hordás 
közben teljes egészében (a hordozók válla felett) kiemelkedjék. 
Vö. 11-14. v. jegyz. - 2.9. Az asztalhoz négy, színaranyból 
készült eszköz tartozott : tálak (amelyekbe a kenyereket tették), 
csészék (amelyekbe a kenyerek mellé teendő  tömjént helyezték), 
továbbá (a héber szöveg szerint) kannák és serlegek az ital (= bor) 
áldozatok bemutatására. - 30. Az asztalra állandóan 12 kenyeret 
kellett helyezni. (L. Móz. III. 24, 5. skk.) Ezeket a latin fordítás 
panes propositionisnak (= szó szerint) a kitétel kenyereinek 
nevezi. A megfelelő  héber kifejezés értelme vitás ; egyesek szín 
(t. i. az Cr színe előtt levő) kenyereknek mondják, mások (ellen-
tétben a künn, a szent udvaron bemutatott és sokszor az Isten 
kenyerének nevezett égőáldozatokkal) belső  kenyereknek fordítják. 

31-40. A hétágú mécstarló. (Latinosan : kandeláber, héberül : 
világító.) - 31. Az egész mű  (a mécsesek kivételével) egy darabból 
készült. Méreteiről a Szentírás nem szól ; a rabbik szerint 3 könyök 
(=1 V2 m) magas és 2 könyök (= 1 m) széles volt. A héber szöveg e 
versben a mécstartó lábát, nyelét (főágát), kelyhecskéit. 
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tartót, színaranyból verve; 
szára, ágai, kelyhei, göm-
böcskéi, liliomai egy da-
rabból jöjjenek létre. 
32Hat ág jöjjön ki oldalai-
ból : három az egyik ol-
dalból, három a másikból. 
33Három dióalakú kehely 
legyen az egyik ágon, 
mindegyik gömböcskével 
s liliommal ; hasonlóké-
pen három dióalakú ke-
hely a következő  ágon, 
mindegyik gömböcskével 
s liliommal : ilyen művű  
legyen mind a hat ág, 
mely a szárból kijő. "Ma-
gán a mécstartó szárán 
pedig négy dióalakú ke-
hely legyen, mindegyik 
gömböcskével s liliommal; 
35egy-egy gömböcske le-
gyen két-két ág tövén, 
mind a három helyen, 
mind a hat áq alatt, mely 
a szárból kijő  ; megy da- 

rabból legyenek a göm-
böcskék és az ágak, — 
színaranyból legyen verve 
az egész. 37Csinálj továbbá 
hét mécsest s rakd fel 
őket a mécstartóra, úgy, 

hogy túlra világítsanak. 
Hamvvevői is, meg azok 

az edények is, amelyek-
ben a leszedett hamvat 
eloltják, színaranyból le-
gyenek. 39A mécstartó 
egész súlya — minden 
eszközével együtt — egy 
tálentum színarany le-
gyen. 4°Nézd meg s arra 
a mintára csináld, melyet 
a hegyen mutattam néked. 

26. FEJEZET. 
Az úr szavakkal leírja és min- 
tában megmutatja Mózesnek a 

készítendő  szent sátort. 

lA hajlékot pedig a kő- 
vetkezőképen csináld: Csi- 
nálj tíz szőnyeget sodrott 

pöcskéit és virágait említi. — 32-33. A középső  (fő-)ágból 3-3 
mellékág jött ki ; mindegyikükön 3-3 stilizált (a héber szöveg 
szerint) mandulavirágalakú virágkehely fűződött a szárra ; 
mindegyik ilyen virág egy-egy gömböcskével kezdődött, egy-egy 
kehelyben (= virágcsészében) folytatódott s egy-egy virágpártá-
ban végződött. (Utóbbit fordítja a latin fordítás liliomnak.) —
34. Magán a főágon négy ilyen díszítés volt és pedig úgy, hogy 
az alsó három fokozatosan felfelé haladva, 2-2 mellékág ki-
indulási pontját alkotta. — 37. A mécslarló a szentély déli falánál, 
keletnyugati irányban állott ; mécseseinek lángja észak felé 
( =túlra), a szent kenyerek asztala felé vilás;ított. — 38. Hogy 
az edények a leszedett hamu eloltására szolgáltak, a héber szöveg 
nem mondja ; sokak szerint lalan inkább azokról a serpenyőkről 
van szó, melyekben az égőáldoza ti oltár állandóan égő  tüzéből 
tüzet (parazsat) vittek be a szent élvbe a mécsesek niegyujtására. 
— 39. Egy talentum arany kb. 60 kg volt és mintegy 180.000 
pengőt ért. 

26. 1-6. A hajlék. (Szószerint : a lakás, t. i. az Isten lakása.) —
1. A szent sátor tulajdonképen egy három deszkafalból álló épít-
mény volt, melynek tetejét szőnyegek borították ; úgylistszik 
a Szentírás a szent sátort belülről (a belső  — alsó — szőnyegek-
alkotta helységet) hajléknak, kívülről (az egészet) sátornak 
nevezi. — A belső  (a belülről nézve látható) tíz szőnyeg fehér 
bisszusból készült, melybe a másik három szent színből (vő. 25, 
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bisszusból, kék, bíbor s 
kétszer festett karmazsin-
színű  jonalból, műszövő  
munkával tarkítva. 2Hu-
szonnyolc könyöknyi le-
gyen egy-egy szőnyeg 
hossza, négy könyöknyi 
a szélessége ; egy mérete 
legyen valaplennyi sző-
nyegnek. 3Öt szőnyeget 
aztán fűzz össze egymás-
sal s a másik ötöt is fog-
lald egybe, ugyanolyan 
módon. 4Majd csinálj hur-
kokat kékszínű  fonalból 
a szőnyegek oldalára, a 
szélükre, hogy össze lehes-
sen fűzni őket egymással. 
5Ötven hurok legyen mind-
két szőnyeg oldalán, úgy  

alkalmazva, hogy hurok 
hurokkal szembe kerüljön 
s egyiket a másikhoz le-
hessen kapcsolni. 6Aztán 
csinálj ötven aranykari-
kát s kapcsold velük 
egybe a szőnyegek két 
szárnyát, hogy a hajlék 
eggyé legyen. 

7Csinálj továbbá tizen-
egy kecskeszőrtakarót a 
hajlék tetejének betaka-
rására. 8Harminc könyök-
nyi legyen egy-egy takaró 
hossza, négy a szélessége 
egyenlő  mérete legyen.  va-
lamennyi takarónak. 9Otöt 
közülük aztán fűzz össze 
külön s foglald egybe a 
hatot is egymással, úgy, 

4. jegyz.) - a héber szöveg szerint : - művészi szövéssel kerubok 
voltak szőve. (A műszövésen valószínűleg damasztszerű  szövést 
kell értenünk ; ellentéte a műhímzés vagy tarka 'Llímzés, mely 
a zsidó hagyományok szerint tűvel történt, az újabb vélemények 
szerint kockás vagy csíkos szövés -)1t. A latin fordítás bizony-
talan értelmű  kiferezéseit fordításunkban lehetőség szerint a hébér 
szöveg megkülönböztetései alapján fordítjuk.) - 2. Egy-egy 
szőnyeg huszonnyolc könyök = 14 m hosszú, négy könyök = 2 m 
széles volt. - 3. E tíz szőnyegből ötöt-ötöt összefoglaltak ; az így 
nyert szárnyak egyik oldala huszonnyolc könyök, a másik oldala 
5 X 4 = 20 könyök = 10 m volt. - 4-6. E két szárnyat ötven-
ötven kékszínű  (v45. 25, 4. jegyz.) hurok és ötven aranykarika 
(a héber szöveg szerint inkább horog, kapocs) által összefűzték 
és így egy negyven könyök (= 20 m) hosszú és huszonnyolc 
könyök (= 14 m) széles szőnyeget kaptak. Hogyan helyezték 
e szőnyeget a harminc könyök hosszú és tíz könyök széles deszka-
építményre, vitás. A régebbi magyarázat szerint e szőnyeg lapos-
tető  formájában fedte a deszkaépítményt, horgai a szentek szentjé-
nek választófüggönye fölé estek, hosszából tíz, szélességéből 
kilenc-kilenc könyöknyi a deszkaépítmény (belső?) falát fedte. 
Újabb értelmezők szerint e szőnyeg nyeregtető  alakjában fedte a 
deszkaépítményt s mivel ehhez tizennégy könyőknyi szélesség kel-
lett, a fennmaradó tizennégy könyöknyi szőnyeg jobbról-balról ki-
feszítve ereszt alkotott, melynek a földre eső  vetülete öt könyök 
= 2•5 m) volt ; ugyanilyen ereszt alkotott a hosszából fenn-

maradó tíz könyök is, úgyhogy az egész deszkaépítményt körös-
körül öt-öt könyöknyi eresz övezte. 

7-13. A hajlék védőtakarója. - 7. A hajlékot (a belső, alsó 
szőnyeget) egy kecskeszörtakaró (a héber szöveg szerint : szőnyeg) 
védte. Tizenegy darabban szőtték, - 8. - mindegyiknek harminc 
könyök (= 15 m) volta hossza, négy könyök (= 2 m) a szélessége. -
9. Ezekből két nagy szárnyat alkottak, a két nagy szárnyból 



MÓZES II. KÖNYVE, EXODUS 26. 221 
hogy a hatodik takarót 
kétrét hajthasd a fedél 
elejére. "Csinálj aztán öt-
ven hurkot az egyik ta-
karó szélére, hogy a má-
sikkal egybe lehessen kap-
csolni, s ötven hurkot a 
másik takaró szélére, hogy 
amazzal egybe lehessen 
kapcsolni. "Csinálj aztán 
ötven rézkapcsot s kap-
csold velük egybe a hur-
kokat, hogy egy takaró 
legyen az összesből. 12Ami 
pedig a fedél takarójából 
fennmarad, tudniillik az az 
egy takaró, amellyel több 
van, annak a felével a haj-
lék hátulját fedd be. 13Ab-
bél meg, ami a takarók 
hosszából marad fenn, egy  

könyöknyi függjön le az 
egyik oldalon, egy meg a 
másikon, befedve a hajlék 
mindkét oldalát. 

"Csinálj egy másik ta-
karót is a fedélre vörösre 
festett kosbőrből, efölé pe-
dig még egy takarót 
táchásbőrből. 

"Csináld meg a hajlék 
deszkáit is szétimfából, 
úgy, hogy fel lehessen 
állítani őket ; "tíz kö-
nyöknyi legyen mind-
egyiknek a hossza s más-
fél a szélessége. "A desz-
kák oldalain két-két eresz-
ték legyen, hogy az egyik 
deszkát a másik deszká-
hoz lehessen velük fog-
lalni ; ekép készüljön va- 

pedig egy nagy takarót csináltak, melynek hossza negyvennégy 
könyök (= 22 m), szélessége harminc könyök (= 15 m) volt. 
A hagyományos magyarázat szerint ezt Úgy tették a lapos tetőt 
alkotó alsó szőnyeg fölé, hogy az egész deszkaépítményt - kívül-
ről - mindhárom oldalon csaknem a földig borítsa, egy részét 
(kb. 2 könyöknyit) pedig a sátor bejárója fölé hajtották vissza. 
Az újabb magyarázók szerint ez a takaró is nyeregtetőt alkotott 
és pedig a hajlék (= az alsó szőnyeg) fölött. Mivel a hajlék (az alsó 
szőnyeg) alkotta tető  és eresz jobbról és balról 14 + 14 = 28 
könyök = 7 + 7 = 14 méter volt, ez a védőtakaró pedig 30 
könyök (= 15 m) széles volt, e védőtakaró az alsó szőnyeget 
jobbról-balról 1-1 könyökkel ( 17,- 1/2  méterrel) túlhaladta 
s védte ; mivel pedig az alsó, szónyegalkotta sátortető  és eresz 
hosszában 40 könyök (= 20 m) volt, ez a védőtakaró pedig 
44 könyök (= 22 m) volt, belőle 4 könyöknyi (2 méternyi) fenn-
maradt ; ennek a felét (2 könyök = 1 méter) a sátor bejárata 
felett levő  ereszre hajtották vissza, úgy, hogy ott a védőtakaró 
kétrétben feküdt, a másik felét pedig a natsú eresz végén enged-
ték le. 

14. A két legfelső  védőtakaró. - A hajlékra (a belső  szőnyegre) 
jött a kecskeszőrből készült védőtakaró, erre egy vörösre cserzett 
kosbőrtakaró, erre egy táchásbőrból (vö. 25,6. jegyz.) készült védő.-
(Utóbbi kettőt egyes magyarázók egynek vélik.) 

15-30. A Szent sátor deszkaépítménye.- 15. A hajlék (a szoro-
sabb értelemben vett szent sátor) vázát deszkaépítmény alkotta ; 
mivel - 16.- e deszkák magassága tíz könyök (= 5 m), szélessége 
másfél könyök (= 75 cm), vastagsága valószínűleg fél könyok 
(= 25 cm) volt, inkább gerendáknak kellene őket neveznünk. - 
17. A héber szöveg szerint minden gerendának (alul) két keze, 
vagyis csapja, eresztéke volt ; ezek az eresztékek a gerendák 
alatt elhelyezett ezüsttalpakba kerültek és pedig valószínűleg úgy, 
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lamennyi deszka. 18Húsz 
belőlük a déli oldalon, a 
délfelé eső  szárnyon le-
gyen ; "ezek számára 
negyven ezüsttalpat önts, 
úgy, hogy egy-egy deszka 
alá, a két eresztékhez ké-
pest két-két talp kerül-
jön. 20A hajlék másik ol-
dalán, az észak felé esőn, 
szintén húsz deszka le-
gyen 21negyven ezüst talp-
pal ; egy-egy deszka alá 
két-két talp kerüljön. 
22A hajlék nyugati ol-
dalául pedig hat deszkát 
csinálj : "azonkívül még 
kettőt, utóbbiak a szeg-
letekre kerüljenek, a haj-
lék hátulján. "Legyenek 
pediglen 	egybefoglalva  

alulról fölig s egy foglalat 
tartsa össze valamennyit ; 
azon a két deszkán is, 
melyet a szegletekre kell 
helyezni, hasonló foglalat 
legyen. 25Összesen tehát 
nyolc deszka legyen tizen-
hat ezüsttalppal, — két-
két talpat számítva egy-
egy deszka alá. — 26Csi-
nálj továbbá reteszruda-
kat szétimfából a desz-
kák összetartására, — Ötöt 
a hajlék egyik oldalához, 
"Öt másikat a másikhoz 
s ugyanannyit a nyugati 
oldalhoz 28és bocsásd át 
őket a deszkák közepén 
az egyik végtől a másik 
végig "Magukat a deszká-
kat pedig vond be arany- 

hogy pl. az egyik gerenda Jobboldali eresztéke s a mellette levő  
gerenda baloldali eresztéke egy közös talpba került. - 18-21. 
A deszkaépítmény - hosszával - keletnyugati irányban állott. 
(Keleti fala nem volt.) Hossza 20 x 1.5 könyök = 30 könyök 
(= 15 m), szélessége minden valószínűség szerint 10 könyök 
(.. 5 m) volt. - 23-24. A héber szöveg igy szól : Két deszkát 
csinálj a hajlék szegleteiül, a két hátsó oldalon (= sarkon). 
Legyenek pediglen kettősek alulról kezdve és együttesen legyenek 
összefoglalva (szó szerint : egészek) fönt, az egyik karikához, 
ilyen legyen mind a kettő  : a két szeglet számára legyenek. -
E rendkívül nehéz fogalmazású mondatok értelme felette vitás. 
Abban a legtöbb magyarázó megegyezik, hogy e deszkáknak 
(gerendáknak) két, egymással derékszögben összeillesztett darab-
ból kellett készülniök, ügy, hogy egyik oldaluk a hajlék hátulján 
elhelyezkedő, másik oldaluk a hajlék oldalán sorakozó deszkák 
(gerendák) felé nyúljon. A karikára vonatkozólag a régebbi 
értelmezők azt tartják, hogy az a szegletek élén, kb. a közepén 
helyezkedett el és beléje nyúlott a hajlék hátulsó deszkáit össze-
tartó, középső  reteszrúd is, meg a hajlék oldalának deszkáit 
összetartó középső  reteszrúd is. (Vö. 26-28. jegyz.) Az újabb 
értelmezők egy része azt tartja, hogy a szegletdeszkák (gerendák) 
felső  végéből egy-egy 45°-os szöget alkotó kar nyúlott ki s e karok 
fönt, a szent sátor hátsó falának felső  vonalával háromszöget 
alkotva, egy karikában találkoztak ; ugyanilyen t zerkezetűnek 
vélik a szentek szentjének és a szentélynek határán levő, valamint 
a hajlék bejáratán levő  deszkákat (gerendákat) is. Eszerint fönt 
a szent sátor középvonalában három karika helyezkedett el : 
ezeken húzódott keresztül a sátortető  gerincét alkotó oromrúd, 
mely a nyeregtető  formájában elhelyezkedő  szőnyegeket tartotta. 
- 26-28. A deszkákat (gerendákat) alul a talpak sora, oldalt a 
deszkák (gerendák) külső  lapjára erősített karikákon (reteszeken) 
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nyal és önts reájuk arany-
karikákat, hogy ezeken 
keresztül a reteszrudak 
összet.rthassák a deszká- 
kat 	a releszrudakat is 
vond be arannyal. "Aztán 
állítsd fel a hajlékot azon 
minta szerint, melyet a 
hegyen mutattam néked. 

31Csinálj továbbá füg-
gönyt kék-, bíbor-, kétszer-
festett karmazsinszínű  fo-
nalból és sodrott bisszus-
ból, műszövő  munkával, 
szép tarkára szövötten. 
32Ezt aztán függeszd fel 
előlről négy szétimfaosz-
lopra : ezeket magukat 
ugyan arany borítsa, a  

fejük is arany legyen, de 
a talpuk ezüst. 33Aztán 
iktasd be a függönyt a 
karikák mentén és helyezd 
el mögötte a bizonyság 
ládáját : ez a függöny vá-
lassza el a szentélyt a 
szentek szentjétől. "He-
lyezd aztán a kegyelem-
táblát a bizonyság ládá-
jára, a szentek szentjébe, 
35az asztalt pedig a függö-
nyön kívülre, a mécs-
tartót meg az asztallal 
szembe, a hajlék déli ol-
dalára,— az asztal ugyanis 
az északi oldalon álljon. 

36Csinálj továbbá leplet 
a sátor bejáratára kék-, 

áthúzódó reteszrudak tartották össze. A 28. vers a héber szöveg-
ben így szól : A középső  reteszrúd a deszkák közepén vonuljon 
át, az egyik végtől a másik végig. Ennek alapján a régebbi értel-
mezők azt tartották, hogy az öt-öt reteszrúd közül (minden 
oldalon) csak a középső  futott végig az egész deszkafalon, míg 
fenn és lenn két-két (félakkora) reteszrúd - húzódott ; eszerint 
minden deszkán három karika (reteszrúdtartó) volt. Az újabb 
értelmezők egy része úgy véli, hogy az öt-öt reteszrúd minden 
oldalon átfutott az egész deszkafalon, - tehát minden deszkán 
öt karika (reteszrúdtartó) volt, - az ú. n. középső  reteszrúd 
(28. v.) pedig fenn, a szent sátor középvonalában feküdt és a sátor-
tető  gerincét alkotó oromrúd volt. 

31-35. A szentek szentje előtt levő  függöny. - 31. A szent sátor 
deszkaépítménye belülről két részre oszlott : a szentek szentjére 
(= szentséges helyre) és a szentélyre (= szent helyre). A kettőt 
egymástól függöny választotta el ; itt erről a választó függönyről 
van szó. A függöny fehér bisszusból készült, melybe a másik három 
szent színnel (a héber szöveg szerint) művészi szövéssel kerubok 
voltak szőve. (Vö. 26, 1-6. jegyz.) - 32. A függöny négy szétimfa 
(vö. 25, 5. jegyz.) oszlopon függött ; az oszlopok feje (a héber szö-
veg szerint horga, egyesek szerint : a talpba bocsátandó csapja) 
is arany volt. - 33. A függönyt a belső  tetőszőnyeg karikái 

horgai, vö. 6, 11. v.) mentén (a héber szöveg szerint : alatt) 
kellett elhelyezni : a függöny ilyenképen a sátor belsejét két 
(egyenlőtlen) részre osztotta. A függöny mögött, a szentek szentjé-
ben (mely a sátor belső  egyharmadát foglalta el) állott a bizonyság 
(= a két kőtábla, vö. 25, 16. jegyz.) ládája, - 34. - melyet a ke-
gyelemtábla (vö. 25, 17. jegyz.) fedett. - 35. A függönyön kívül, 
a szentélyben (mely a sátornak a bejárat felé eső  kétharmadát fog-
lalta cl) három dolog állott : (a függöny előtt) a füstölő-oltár (vö. 
30, 1. skk.), a szentély déli falánál a hétágú mécstartó (vö. 25, 31. 
skk.), északi falánál a szent kenyerek asztala (vö. 25, 23. skk.). 

36-37. A szent sátor (a szentély) bejáratának leple. 36.- E lepel 
(a héber szöveg megfelelő  szava takarót jelent) szintén a négy 
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bíbor, kétszer festett kar-
mazsinszfnű  fonalból és 
sodrott bisszusból, hímző  
munkával. "Aztán vonj 
be öt szétimfaoszlopot 
arannyal és akaszd reájuk 
előlről a leplet : fejük 
arany, talpuk réz legyen. 

27. FEJEZET. 
Az úr szavakban leírja s mintá-
ban megmutatja Mózesnek a 
készítendő  égőáldozati oltárt és 
szent udvart, meghatározza a 
mécsesekben égetendő  olaj minő- 

ségét. 

1Csináld meg az oltárt 
is szétimfából, öt kö-
nyöknyi legyen a hossza 
s ugyanannyi a szélessége, 
tehát négyzet legyen, és 
három könyöknyi a ma-
gassága. 2Szarvai, a négy 
szegleten, belőle magából  

jöjjenek elő. Az egészet 
vond be rézzel. 3Csinálj 
továbbá hozzá hamuszedő  
üstöket, lapátokat, villá-
kat és parázstartókat: réz-
ből készftsd valamennyi 
eszközét. 4Csinálj továbbá 
egy hálószerű  rézrostélyt, 
melynek négy rézkarika 
legyen a négy sarkán 
5s tedd az oltár párkány-
zata alá, úgy, hogy a ros-
tély az oltár közepéig ér-
jen. 6Csinálj aztán szétim-
fából két rudat az oltár 
számára, s vond be őket 
rézlemezekkel lés dugd be 
a karikákba és legyenek 
az oltár két oldalán, hogy 
hordozni lehessen. 8Ne tö-
mörre, hanem belül üresre, 
üregesre csináld, úgy, 
amint a hegyen mutattam 
neked. 

szent színből készült és pedig himzőmunkával. (Vö. 26, 1. jegyz.) —
37. E lepel öt oszlopon függött ; az oszlopok feje (a héber szöveg 
szerint : horga, egyesek szerint : a talpba bocsátandó csapja) réz 
volt. 

27. 1-8. Az égőáldozatok oltára. — 1. Hossza öt könyök (= 2.5 m), 
szélessége ugyanannyi, magassága három könyök (= 1.5 m) volt. —
2. Az oltár négy sarkán négy szarv volt ; eredetük és jelentésük 
vitás, szerepükre Kir. III. 1, 50. sk. ; 2, 28. (a menedékjog) és Móz. 
II. 29, 12 ; III. 4, 7. 18. 25. (a bűnért való áldozatok vérével tör-
ténő  szertartás) vet világot. — 3. A héber szöveg itt (és 38, 3.-ban) 
ez oltár öt eszközét sorolja fel : a hamuszedő-üstöket (fazekakat), 
lapátokat, a (vérszedő) medencéket, a (hús forgatására szolgáló) 
villákat és a parázstartó serpenyőket. — 4-5. E hálószerű  rostély 
szerkezete és alkalmazása vitás. Valószínű, hogy az oltár (alsó) 
szélességével és hosszával megegyező, magasságában az oltár feléig 
terjedő, az oltárt magában foglaló alkotmány volt, melynek négy 
felső  végén voltak az oltár hordozására szolgáló karikák ; az oltárt 
tehát tulajdonképen ennél a hálónál fogva vitték (rudakon) s így 
célja ugyanaz volt, mint a frigyláda és a szent asztal aranypártá-
zatának : megakadályozta, hogy az oltár hordozói a szent oltárral 
közvetlen érintkezésben legyenek. Mivel az asztal és a frigyláda 
75 cm magas volt, az oltáron pedig a hordozókarikák az oltár felé-
ben, (75 cm) magasságban állottak, ha e három szent tárgyat vit-
ték, mindhárom egyenlő  magasságban emelkedett a hordozók 
válla fölé. Az oltár párkánya valószínűleg az oltár közepén elhelyez-
kedő, köröskörül futó, padszerű  kiugrás volt ; ezen jártak a papok. 
— 8. Az oltárt földdel és kövekkel töltötték ki. 
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9Csináld meg a hajlék 

udvarát is : déli oldalán, 
délre eső  szárnyán kárpi-
tok legyenek, sodrott bisz-
szusból, - százkönyöknyi 
legyen a hossza ennek az 
oldalnak, - "húsz oszlop-
pal és ugyanannyi réz-
talppal ; az oszlopfők met-
széseikkel együtt ezüstből 
legyenek. 11Északi olda-
lán, hosszában, szintén 
százkönyöknyikárpit,húsz 
oszlop és ugyanannyi 
számú réztalp legyen ; az 
oszlopfők metszéseikkel 
együtt ezüstből legyenek. 
12Az udvar nyugatra néző  
szélességében 	ötvenkö- 
nyöknyi kárpit, tíz osz-
lop és ugyanannyi talp le-
gyen. 13Az udvar ke-
letre néző  szélessége szin-
tén ötvenkönyöknyi le- 

. 14 egyik egyik oldalán ti-
zenötkönyöknyi kárpit, 
három oszlop és ugyan-
annyi talp legyen, 15a má- 

sik oldalán is tizenöt kö-
nyökre terjedő  kárpit, há-
rom oszlop és ugyanannyi 
talp legyen, "az udvar be-
járatán pedig húszkö-
nyöknyi lepel legyen kék-, 
bíbor-, kétszer festett kar-
mazsinszínű  fonalból és 
sodrott bisszusból, ímző-
munkával : ennek négy 
oszlopa legyen, ugyanany-
nyi talppal. 17Az udvar 
minden oszlopát körös-
körül ezüstlemezek bo-
rítsák ; fejük ezüst, talpuk 
réz legyen. 181-Iosszában 
százkönyöknyi legyen az 
udvar, széltében ötven, 
magassága ötkönyöknyi 
legyen ; sodrott bisszus-
ból készüljön, talpai réz-
ből legyenek. 19A hajlék 
minden eszközét, bármely 
célra és szolgálatra való, 
valamint annak s az ud-
varnak cövekeit, rézből 
csináld. 

20Parancsold meg Izrael 
9-19. A szent udvar. - 9-11. A szent udvar a szent sátort kör-

nyező, fedetlen, bekerített térség volt. Kerítését oszlopokra agga-
tott (fehér) bisszuskárpitok alkották. Két hosszanti oldalán 20-20 
oszlop foglalt helyet ; az oszlopok feje (a héber szöveg szerint : 
horga, egyesek szerint : a talpba süllyesztendő  csapja), valamint 
díszítő  metszése (a héber szöveg szerint : abroncsa, vagy : a hor-
gokra helyezett, a kárpitok tartására szolgáló összekötőrúdja) 
ezüst, talpa réz volt. - 12. A nyugati (hátsó) oldalon 10 hasonló 
oszlop állott. - 13. A keleti oldalon ugyancsak tíz ilyen oszlop 
helyezkedett el, de ezek közül a 4., 5., 6., 7. és 8. (nem fehér, bisszus 
hanem) a négy szent színből tarkára szőtt leplet (=.takarót, vö. 
26, 36. jegyz.) tartott s ilyenformán bejáratot alkotott. - Az 
1., 2., 3. oszlop, valamint a 8., 9. és 10. oszlop között (épúgy, mint 
köröskörül) fehér bisszusfüggöny függött. - 18. Az egész udvar 
tehát 100 könyök (= 50 m) hosszú és 50 könyök (= 25 m) széles 
volt ; oszlopainak magassága csak 5 könyök (2 % m) lévén, az 
udvar közepén álló szent sátor 10 könyök magas falai az udvar 
kerítése felett kilátszottak. - 19. A hajlék eszközein valószínűleg 
a hajlék felállításához szükséges *szerszámokat kell értenünk ; a 
cövekeket a földbe verték s hozzájuk erősítették a szent sátor fedő-
szőnyegeit és az oszlopokat. 

20-21. A szent mécsesek olaja. - 20. Az olajbogyókból zúzás 

()szövetség I. 	 15 



226 MÓZES II. KÖNYVE, EXODUS 28. 
fiainak, hogy hozzanak 
néked színtiszta, törővel 
zúzott faolajat, hogy min-
denkoron mécses égjen 
21a bizonyság sátrában, a 
bizonyság előtt kifeszített 
függönyön kívül. Ezt Áron 
és fiai helyezzék oda, 11Q.7, 
hogy reggelig égjen az Úr 
előtt. Örök szolgálat le-
gyen ez nemzedékről-nem-
zedékre Izrael fiai részé-
ről. 

28. FEJEZET. 
Az Űr szavakban leírja és min-
tában megmutatja Mózesnek a 
készítendő  főpapi és papi szent 

ruhákat. 

'Állítsd továbbá magad 
elé Izrael fiai közül Áront, 
a bátyádat fiaival együtt, 
hogy papjaimmá legyenek: 
Áront, Nádábot, Ábiut, 
Eleázárt és Itámárt. 

2Csinálj azért szent ru-
hákat Áronnak, a bátyád-
nak, dicsőségül és ékes-
ségül. 3Szólj tehát minden  

bölcsszívű  embernek, kit 
betöltöttem a bölcseség 
lelkével, hogy csinálják 
meg Áron ruháit, hogy fel 
lehessen szentelni és szol-
gálhasson nekem bennük. 
4A következő  ruhákat kell 
csinálniok : tudakolót, 

vállravalót, felsőköntöst, 
szoros gyolcsruhát, föve-
get és övet. Csináljanak 
tehát szent ruhákat a bá-
tyádnak, Áronnak meg a 
fiainak, hogy papjaimmá 
legyenek. 5Aranyat, kék-, 
bíbor-, kétszer festett kar-
mazsínszínű  fonalat meg 

bisszust használjanak 
hozzá. 

6Csinálják pedig a váll-
ravalót aranyból, kék-, 
bíbor-, kétszer festett kar-
mazsínszínű  fonalból és 
sodrott bisszusból, mű-
szövő  munkával. 7Kétváll-
pánt fűződjék reá, fönn, 
a két oldalon, úgy, hogy 
vele egyet alkosson. 8Szö-
vése és művének egész 

(verés) által tiszta világosszínű  olaj csurgott ki, míg sajtolás által 
sötétebb, zavarosabb olaj állott elő  ; amaz finomabb és értékesebb 
volt, azért a szent mécsekhez is olyanra volt szükség. - 21. Bi-
zonyság sátra helyett a héber szöveg itt (és minden hasonló helyen) 
találkozás sátráról (ohel-móéd) beszél ; ezt a nevet a szent sátor 
azért viselte, mert ott találkozott az 1.1r (a főpap közvetítése által) 
Izraellel. A bizonyság (= edút) a két kőtábla. (Vö. 25, 16. jegyz.) -
A hétágú mécstartón éjjel (eleinte) mind a hét mécses égett, de mivel 
e mécsesek célja egyszersmind világítás is volt, csak reggelig égtek. 

28. 1. A jövendő  papok. 
2-5. A Iőpapi ruhák. - 3. A héber szöveg értelme a következő  : 

Szólj tehát minden műértő  embernek, kit műértő  (= művészi) szel-
lemmel láttam el, hogy stb. - 4. A felsoroltakon kívül a főpap 
még nadrágot is hordott. Vö. 42. sk. 

6-14. A vállravaló (héberül : efód). - Alakja többé-kevésbbé 
a mai vállpántos kötényekhez hasonlított ; derékon öv fogta kö-
rül. - 6. Anyaga fehér bisszus volt, melyet a másik három szent 
színnel és (szálakra sodrott) 'arannyal damasztszerűen szőttek. 
(Vö. 26, 1. jegyz.) - 7. A két vállpánt már kb. az övnél kezdő-
dött s elválaszthatatlanul fűződött az efód elülső  lapjára. -
8. A héber szöveg így szól : A rajta levő  szorítóöv ugyanolyan 
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hímzése aranyból, kék-, 
bíbor-, kétszer festett kar-
mazsínszínű  fonalból és 
sodrott bisszusból legyen. 
9Végy továbbá két ónix-
követ s vésd reájuk Izrael 
fiainak nevét : "hat nevet 
az egyik kőre s a másik 
hat nevet a másikra, szü-
letésük rendjében ; 
metszőmunkával, a pe-
csétmetsző  mesterségével 
vésd reájuk Izrael fiainak 
nevét. Ezeket aztán szo-
rítsd és foglald köröskörül 
aranyba 12és illeszd a 
vállravaló két vállpánt-
jára, emlékeztetőül Izrael 
fiaira, hogy viselje Áron 
a nevüket a két vállán az 
Úr előtt emlékeztetőül. 
13Csinálj továbbá horgocs-
kákat aranyból 14meg két 
sodrott láncocskát szín-
aranyból s fűzd rá őket a 
horgocskákra. 

15Csináld meg az ítélet 
tudakolóját is : műszövő-
munkával, a vállravaló szö-
vésének módjára, arany-
ból, kék-, bíbor- és kétszer 
festett karmazsinszínű  fo-
nalból és sodrott bisszus-
ból. 16Négyzet legyen és 
kétrétű, - hosszában is, 
széltében is egy-egy arasz-
nyi méretű. 17Ebbe aztán 
foglalj négy sor drágakö-
vet : az első  sorban kár-
neol, topáz és smaragd le-
gyen, 18a másodikban kar-
bunkulus, zafir és jáspis, 
19a harmadikban jácint, 
achát és ametiszt, 20a ne-
gyedikben krizolit, ónix és 
berill. Aranyba legyenek 
foglalva rendenkint 21és 
Izrael fiainak neve legyen 
rajtuk, a tizenkét név le-
gyen beléjük vésve, kö-
venkint egy-egy név, a 
tizenkét törzs szerint. - 

mívű  legyen (mint maga az efód) és belőle magából (= vele egy 
darabból) való legyen : aranyból stb. — 9. Az ónixról 1. 25, 7. 
jegyz. — 10. Mivel csak tizenkét névről van szó, úgy látszik József 
két fia, Efráim és Mánássze egynek számított. - 11. A köveket 
a héber szöveg szerint fonott mívű  arany foglalatokba (mások 
szerint : arany kockákba) kellett helyezni. — 12. E két követ 
azért viselte Áron a vállán, hogy emlékeztesse az Urat Izrael fiaira, 
kiknek képviseletében tisztét végezte. - 13. Horgocskák helyett 
a héber szöveg ismét arany fonatékokról (mások szerint : koc-
kákról) beszél ; ezeket épen azért sokan azonosoknak tartják a 
11. versben említett két foglalattal. — 14. A héber szöveg így 
szól : És (csinálj) két láncocskát színaranyból, sodrott zsinór 
formára csináld őket és tedd e sodrott láncocskákat a fonatékokra 
(vagy : a kockákra, vő. 13. v. jegyz.). — Mivel e láncocskák a tuda-
koló felcsatolására szolgáltak, a következőkben a Szentírás áttér 
a tudakoló készítésére. 

15-30. A tudakoló. Héberül chósen, ami tulajdonképen pajzsot 
jelent ; a latin fordítás — a görög alapján — rácionálénak = tuda-
kolónak nevezi, mert ezzel - helyesebben a benne rejlő  Urimmal 
és Tummimmal —1. 30. v. jegyz. — tudakolta meg a főpap az *Úr 
ítéletét (= döntését, akaratát). — 16. Alakja olyanféle lehetett, 
mint a mai kehelytarsolyé (burzáé), azzal a különbséggel, hogy 
első  lapján 12 drágakő  díszlett. — Mérete 1 X 1 arasz = 25 X25 cm 
volt. — 18. A héber szöveg karbunkulus helyett rubinról, jáspis 
helyett jahalom 	gyémánt?) kőről, — 20. -.-- krizolit helyett 

15* 
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22Csinálj továbbá a tuda-
kolóra sodrott láncocská-
kat színaranyból 23meg két 
aranykarikát s illeszd az 
utóbbiakat a tudakoló két 
felső  sarkára. "Aztán fűzd 
be az arany láncocskákat a 
tudakoló sarkain levő  kari-
kákba, 25a láncocskák vé-
gét pedig kapcsold a két 
horgocskával a vállravaló-
nak a tudakolóval szembe 
eső  két vállpántj ára. 26Az-
tán csinálj két aranykari-
kát s illeszd a tudakoló két 
alsó sarkára, a vállravaló-
val szembeeső, befelé néző  
szélére, 27meg két másik 
aranykarikát s illeszd a 
vállravaló két vállpántjá-
nak alsó részére, az alsó 
egybefoglalással szembe, 
hogy a tudakolót össze le-
hessen fűzni a vállravaló- 

val. 28Szorftsák aztán a 
tudakolót kék zsinórral, 
karikáinál fogva, a vállra-
való karikáihoz, úgy, hogy 
a mesterien készült egybe-
foglalás látható maradjon 
és a tudakoló meg a vállra-
való el ne válhassék egy-
mástól. "Igy viselje Áron 
Izrael fiainak nevét az 
ítélet tudakolóján, a mel-
lén mindenkor, amikor be-
megy a szentélybe, emlé-
keztetőül az Úr előtt. 30Az 
ítélet tudakolójába pedig 
tedd bele a Tudományt és 
az Igazságot, hogy Áron 
mellén legyenek, amikor 
bemegy az Úr elé : így 
viselje Izrael fiainak íté-
letét a mellén az Úr színe 
előtt mindenkoron. 

31Csináld meg a vállra-
valóhoz tartozó felsőkön- 

társiskőről, a berill helyett jáspisról szól. - 22-25. A tudakoló 
négy sarkán egy-egy aranykarika volt ; a felső  kettőbe fűzték azt 
a két sodrottmlvű  láncocskát, melyről a 13. versben olvastunk s 
mely a tudakolót az efód két boglárához fűzte. - 26-28. A tuda-
koló két alsó karikájába, mely befelé, a test felé fordulva állott, 
kék (vö. 25, 4. jegyz.) zsinórt fűztek és ezt (a héber szöveg értelme 
szerint) a vállravaló és vállpántjainak találkozásánál, a vállravaló 
öve felett elhelyezett két karikába fűzték. Ilyen módon tehát a 
tudakoló felül a vállravaló két boglárához, alul a vállravaló két 
oldalához volt kötve s a főpap mellén foglalt helyet. - 30. A tuda-
kolóba be kellett tenni a Tudományt és az Igazságot (a héber sze-
rint : az Urimot és a Tummimot, szószerint : a Világosságot és a 
Tökéletességet, a héber nyelvhasználat szerint : a tökéletes vilá-
gosságot). Hogy ez mi volt, nem tudjuk ; annyi tény, hogy a fő-
papnak, ha bement az Úr elé, az Urimot és a Tummimot viselnie 
kellett. Némelyek két drágakőnek vélik s úgy hiszik, hogy az Úr 
ezek csillogása által adta meg a főpapnak a választ (a felvilágosí-
tást) az eléje terjesztett kérdésre ; mások, talán helyesebben, úgy 
gondolják, hogy az Urim és a Tummim viselése csupán törvény-
szabta, szükségszerű  feltétele volt az Cr megkérdezésének s inkább 
csak a jogot adta meg ahhoz. - Újabban egyesek valami írott 
dolognak tartják s olyanféle szerepet tulajdonítanak neki a tuda-
kolóban, mint a két kőtáblának a szövetségládájában. 

31-35. A felsököntös (héberül : meil). - 31. A felsőköntöst a 
vállravaló (= efód) alatt viselték s mivel a két darab összetarto-
zott, a vállravaló (= efód) felsőköntősének is nevezték. (Azért mond-
ják felsőköntösnek, mert alatta volt egy alsóköntös is.) Térdigérő. 
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töst is, kékszínű  fonalból 
az egészet. 32Fenn a köze-
pén nyílás legyen rajta a 
fej számára, akörül meg 
szövött szegély, olyan, 
mint a ruhák szélén szo-
kott lenni, hogy egyköny-
nyen be ne szakadjon. 
33Alulra pedig, a felső-
köntös alj ára, csinálj kö-
röskörül gránátalmához 
hasonló díszeket, kék-, bí-
bor- és kétszer festett kar-
mazsinszínű  fonalból, azok 
közé pedig tégy csenge-
tyűket, 34úgy, hogy arany-
csengetyű  aztán gránát-
alma és megint arany-
csengetyű  és megint grá-
nátalma legyen rajta. 
35Öltse fel ezt Áron, ha 
szolgálatot teljesít, hogy 
hallatszék a csengés, ami- 

kor bemegy a szentélybe 
az Úr színe elé, meg ami-
kor kijön, hogy halállal ne 
lakoljon. 

36Csinálj továbbá egy 
lemezt színaranyból és 
vésd reá a pecsétmetsző  
mesterségével: Szentség 
az Úrnak. 37Ezt aztán 
kösd egy kékszínű  zsinórra 
és legyen a fövegen 88s 
nyugodjék a főpap homlo-
kán, hogy így Áron ma-
gára vegye azokat a vét-
keket, amelyek Izrael fiai-
nak áldozataihoz és szen-
telményeihez, bármilyen 
ajándékaihoz és adomá-
nyaihoz tapadnak. Min-
denkor legyen e lemez a 
homlokán, hogy az Cr ke-
gyelmes legyen irántuk. 

39Készíts továbbá egy 

(sötét) égszínkék, valószínűleg újjas ruhadarab volt. - 33. - Alsó 
szegélyzetén - egyesek szerint 12, mások szerint 72 - (három 
szent színből készült) gránátalma és színarany csengetyű  válta-
kozott. A gránátalma (Punica granatum) dúslevű, sokmagú, üdítő  
gyümölcs, melyet (a termékenység és) a kedvesség jelképének te-
kintettek. Ilyenformán a gránátalma a főpapot és a népet a főpapi 
hivatal Isten előtt való kedvességére, a szín (tiszta) arany csen-
getyű  a (vallási köteles) tisztaságra figyelmeztette. - Ezt kellett 
viselnie Aronnak, ha az Úr színe elé, vagyis a szentek szentjének 
függönye elé járult, hogy magáért vagy a népért engesztelő  áldo-
zatot mutasson be. (Vö. III. 4.) Ilyenkor a csengés figyelmeztette, 
hogy nem szabad tovább mennie, mert különben meg kell halnia. 
(Az engesztelés nagy napján, amikor Áron a szó szorosabb értel-
mében az Úr színe - a szövetség ládája - elé járult, főpapi ruháit 
- köztük e köntöst - levetette.) 

36-38. A főpap homlokpártája. - 36. A főpap személye tehát 
szentség volt az Úrnak, vagyis teljesen az 'Úrnak volt szentelve, 
épúgy, mint pl. az oltár. Ennek következtében a benne rejlő  szent-
ség által - 38. - magára vette = megsemmisítette az áldozatok 
s az ajándékok megszentségtelenítése által elkövetett vétkeket. 
Hogy kik követték el az itt említett vétkeket, az vitás dolog. Egye-
sek úgy vélik, hogy az izraeliták - azáltal, hogy nem egészen meg-
felelő  minőségű  áldozatokat mutattak be -, mások azt tartják, 
hogy a papok - azáltal, hogy az engesztelő  áldozatoknak azokat 
a részeit, amelyeket nekik kellett megenniök, nem megfelelő  
(«tiszta») állapotban fogyasztották el. (Vö. Máz. III. 22.) 

39. A főpapi alsókönlös, föveg és öv. - Szoros köntös helyett a 
héber szöveg kockás (szövésű) köntösről beszél. Hosszú, jóva 
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szoros köntöst bisszusból 
és csinálj egy bisszusföve-
get meg egy hímzettmívű  
övet. 

4°Áron fiainak pedig 
készíts gyolcsköntösöket, 
öveket és süvegeket di-
csőségül s ékességül. őségül 

öltöztesd fel 
mindezekbe Áront, a bá-
tyádat s vele fiait és szen-
teld fel valamennyiük ke-
zét és szenteld fel Őket, 
hogy papjaimmá legyenek. 

"Csinálj továbbá gyolcs-
nadrágokat, hogy beföd- 
jék 	a csíp& 
M a combig. "Viseljék 
ezeket Áron és fiai, amikor 
bemennek a bizonyság sát-
rába vagy amikor az oltár-
hoz járulnak, hogy szolgá- 

latot teljesítsenek a szen-
télyben, hogy vétket ne 
vonjanak magukra és ha-
lállal ne lakoljanak. Örök 
törvény legyen ez Áronra 
és utódaira nézve. 

29. FEJEZET. 
Az Űr közli Mózessel a felszen-
telendő  papság felszentelési szer-
tartását, a mindennapi áldozat 

parancsolatát és módját. 

lA következőképen kell 
pedig majd eljárnod, hogy 
papjaimmá szenteltesse-
nek. Végy majd egy fiatal 
bikát a csordából meg két 
hibátlan kost, 2továbbá ko-
vásztalan kenyereket, olaj-
jal meghintett, kovászta-
lan kalácsokat és olajjal 
megkent, kovásztalan le- 

térden alul érő, fehér, ingszerű  ruha volt. Ilyet a papok is viseltek, 
azzal a különbséggel, hogy az övék nem volt kockásszövésű.(Vő. 
39, 27.) - Derékon hímzett művű  (e kifejezésről 1. 26, 1. jegyz.) öv 
fogta körül és pedig úgy, hogy az öv kétszer futott körül a derékon 
és végei alul (a felsőköntös - meil - alatt) kicsüngtek. - A fő-
papi föveg alakjáról bizonyosat mondani nem tudunk ; talán tur-
bánszerű  volt. A papok süvegétől különbözött. 

40. A papok ruházata. Az egyszerű  papok ruházata fehér (hisz-
szus, nem kockásszövésű) ingszerű  köntösből, továbbá (39, 29. sze-
rint tarka) övből és (fezhez hasonló?) süvegből állott. 

41. A felszentejésről 1. 29, 1-37. - A kéz felszentelése helyett a 
héber szöveg szó szerint a kezek (áldozati ajándékkal való) meg-
töltéséről beszél. (Vö. 29, 24.) 

42. Az (alsó )nadrágok. - 43. Ilyet tehát Áron és fiai egyaránt 
viseltek. (Vő. 20, 26.) 

29. 1-37. Áronnak és fiainak felszentelési szertartása. - Ehelyütt 
a felszentelés módjáról, Móz. III. 8-9. a felszentelés végrehajtásá-
ról van szó. A szertartásnak két része van, mindkét rész három-
három cselekvésből áll : 1. a tisztítószertartás, a szent ruhákba 
való felöltöztetés és a felkenés, 2. bűnért való áldozat, egészen 
elégő  áldozat, és különleges jellegű  békeáldozat bemutatása. 

1-3. Az előkészületek. - 1. A csordából szó a héber szövegben 
(itt és minden hasonló helyen) hiányzik - Az áldozati álla-
tok törvényszabta hibátlanságáról 1. Móz. III. 22, 17. skk. -
2. A kovásztalan kalácsokat már készítésükkor meghintették (a 
héber szöveg szerint inkább : keverték) olajjal (mint nálunk 
vajjal vagy zsirral), a lepényt csak kész állapotában kenték 
meg (keresztalakban?) olajjal. - A lisztláng finom (zsemlye-) 
liszt. 
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pényeket : búzalisztláng-
ból készítsd valamennyit. 
3Utóbbiakat aztán rakd 
egy kosárba és hozd elém 
a tulokkal meg a két kos-
sal együtt. 

4Aztán léptesd Áront és 
fiait a bizonyság sátrának 
ajtaja elé s miután meg-
mostad az atyát és fiait 
vízzel, 5öltöztesd fel Áront 
ruháiba, vagyis a gyolcs-
köntösbe, a felsőköntösbe, 
a vállravalóba, a tuda-
kolóba, fogd össze ezt az 
övvel, °tedd fejére a föve-
get, a fövegre a szent le-
mezt ?és öntsd fejére a ke-
net olaját és szenteld fel 
őt e szertartással. -8Fiait 
is léptesd előre s öltöztesd 
fel a gyolcsköntösökbe s 
övezd át őket az övvel - 
9tudniillik Áront és fiait - 
s tedd reájuk a süvegeket  

és papjaimmá lesznek örök 
jogon. 

Miután így felavattad 
kezüket, "állítsd a bikát 
a bizonyság sátra elé s te-
gyék rá Áron és fiai a ke-
züket a fejére "és vágd le 
az 'Úr színe előtt, a bizony-
ság sátrának ajtaja mel-
lett. 12Aztán végy a bika 
véréből s tedd ujjaddal az 
oltár szarvaira, a többi 
vért pedig öntsd az oltár 
aljára. 13Végül vedd az 
egész hájat, mely a belet 
fedi, továbbá a máj hár-
tyáját és a két vesét meg 
a rajtuk levő  hájat és 
égesd el áldozati füstként 
az oltáron, "a bika húsát, 
bőrét és ganéját pedig 
égesd el a táboron kívül, 
mert bűnért való áldozat. 

15Aztán vedd az egyik 
kost, tegyék rá Áron és 

4-9a. A tisztítószertartás, a ruhák átadása és a főpap felkenése. - 
4. A vízzel való mosás (fürdetés?) célja a vallásszabta tisztátalan • 
ságok megszüntetése volt és a belső  tisztulást jelképezte. - 
5. E ruhákról I. 28, 2. skk. - A héber szöveg gyolcsköntös helyett 
csak köntösről beszél, a vers végét pedig így fogalmazza : s övezd 
fel őt az efód övével. - 6. Vö. 28, 39 ; 36. skk. - 7. A héber szöveg 
így szól : És vedd a kenet olaját s öntsd a fejére s kend fel őt. -
A kenet olajáról 1. 30, 22. skk. - Az olajjal való felkenés a hatalom 
teljességének átadását jelképezte. Fejét csak Áronnak (a főpapnak) 
kenték fel s épen ez volt egyik legjellemzőbb megkülönböztetése 
a papokkal szemben (vö. Móz. III. 8, 10 ; 21, 10. 12.) ; a papok-
nak csak a kezét kenték fel, vagy - miként a rabbik állítják -
homlokát jelölték meg olajjal. (Vö. 28, 41 ; 30, 30 ; 40, 13. 
Móz. III. 7, 35 ; 10, 7. Móz. IV. 3, 3.) - 9a. A vers vége a héber 
szövegben igy szól : 	. és legyen övék a papság 	a papi jog) 
örök(re szóló) rendelet alapján. 

9b-14. A bűnért való áldozat bemutatása. - 9b. A héber szöveg 
így szól : És (= így? vagy : azután?) töltsd meg kezüket. (Vö. 24. 
v. jegyz.) - 10-14. A szertartás megegyezik a pap bűneiért 
bemutatni szokásos engesztelő  áldozatok szertartásával (vö. Móz. 
III. 4, 3. skk.), azzal a különbséggel, hogy az áldozati vért nem 
vitték be a szentélybe, hanem csak (a szent udvaron álló) égő-
áldozati oltár szarvaira kenték. 

15-18. Az egészen elégő  áldozat bemutatása. - Szertartása 
lényegében megegyezik az egyébként szokásos egészen elégő  
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fiai a kezüket a fejére, 
16vágd le és végy a véré-
ből és öntsd köröskörül az 
oltárra ; 17magát a kost 
pedig vagdald darabokra, 
mosd meg belét és lábszá-
rait s tedd rá felvagdalt 
húsára és fejére "és égesd 
el az egész kost áldozati 
füstként az oltáron : egé-
szen elégő  áldozat az az 
Úrnak, kedves tűzáldo-
zati illat az az Úrnak. 

"Erre vedd a másik 
kost, tegyék rá Áron és 
fiai a kezüket a fejére, 
"vágd le, végy a véréből 
s kend meg vele Áronnak 
és fiainak jobb fülcimpá- 

ját meg jobb kezüknek és 
lábuknak hüvelykujját s 
aztán öntsd a vért körös-
körül az oltárra. 21Majd 
végy az oltáron levő  vér-
ből meg a kenet olajából 
és hintsd meg Áront és ru-
háit, fiait és azok ruháit. 
Miután így megszentelted 
őket s ruháikat, 22vedd a 
kos háját, farkát, a belet 
fedő  hájat, a máj hártyá-
ját, a két vesét s a rajtuk 
levő  hájat meg a jobbol-
dali lapockát, - mert ez 
felszentelési kos, - 23to-
vábbá egy kenyércipót, 
egy olajjal meghintett ka-
lácsot meg egy lepényt 

áldozatok szertartásával. L. Móz. III. 1. skk. - 18. A héber 
szöveg így szól : . . . az oltáron, egészen elégő  áldozat az az 
Úrnak, kedves illat (= az Úrnak tetsző  áldozat), tűzáldozat 
(= tűz által bemutatott áldozat) az az Úrnak. 

19-28. A lelavató békeáldozat bemutatása. - Szertartása főleg 
a vérrel és a hússal követett különleges eljárás által üt el az 
egyébként szokásos békeáldozatok (vő. Móz. III. 3, 1. skk.) szer-
tartásától. - 19-21a. Az egyébként szokásos békeáldozatoknál 
az áldozati vért - minden további szertartás nélkül - körös-
körül az oltárra öntötték. Az ehelyütt követett szertartás Áront 
és fiait az Úr oltárára és a reájuk kerülő  áldozati vér azonossága 
révén személyükben és hivatali minőségükben tetőtől-talpig az 
Úrnak szenteli. - 21b. A héber szöveg így szól : (és hintsd meg 
Áront és ruháit és vele együtt fiait és fiainak ruháit), hogy szent 
legyen ő  és ruhái s vele együtt fiai és fiainak ruhái. - 22-26. Az 
egyébként szokásos békeáldozatoknál a bemutató az áldozati 
állat itt - 22. v. - felsorolt részeit (a jobb lapocka nélkül) az 
oltárhoz vitte s azokat a pap az oltáron elfüstölögtette. Ugyan-
csak odavitte a bemutató az áldozati állat szegyét ; ezt a pap 
a bemutató kezére helyezte s aztán vele ú. n. tenufaszertartást 
végzett. Utóbbi abból állott, hogy a pap a kezét a bemutató keze 
alá tette s a bemutató kezében levő  szegyet az Úr (= a szent sátor) 
felé nyujttatta (a rabbik szerint a négy égtáj felé lóbáltatta), 
vagyis jelképileg az Úrnak felajánlotta. E szegy a papságé lett. - 
Ugyancsak odaadta a bemutató a jobb lapockát is a papnak 
és pedig mint úgynevezett terumát. A teruma szó tulajdonképen 
emelést jelent ; ebből a rabbik azt következtetik, hogy a lapockát 
a bemutató először felemelte (= jelképileg felajánlotta) az Úr 
(= a szent sátor) előtt s aztán adta oda a papnak ; valószínűbb 
azonban, hogy a szó inkább csak azt jelenti, hogy a bemutató 
e részt az áldozati húsból az Úr (illetőleg a pap) számára leemelte = 
odaadta. - A felavatási békeáldozat e részben tehát abban 
különbözött az egyébként szokásos békeáldozatoktól, hogy a jobb 



MÓZES II. KÖNYVE, EXODUS 29. 233 
a kovásztalanoknak az Úr 
színe elé helyezett kosará-
ból "s tedd mindezeket 
Áronnak és fiainak kezére 
és szenteld meg és ajánld 
fel őket az űr előtt. 25Az-
tán vedd el mindezt a ke-
zükből s égesd el az ol-
táron, az egészen elégő  ál-
dozat felett, kedves illatul 
az Úr színe előtt, mert az 
ő  tűzáldozata az. "Vedd 
aztán annak a kosnak a 
szegyét, mellyel Áront fel-
avattad és tedd szentté 
és ajánld fel az Űr előtt 
s legyen a te részed. 27Igy 
tedd szentté a szegyet, 
melyet felajánlottál és a  

lapockát, melyet elvettél 
abból a kosból, "mellyel 
Áront és fiait felavattad, 
hogy ezek Áronnak és fiai-
nak a járandóságai legye-
nek Izrael fiai részéről, 
örök törvény alapján : 
adományrészek ugyanis 
ezek és mint adományrésze-
ket kell ezeket odaadniok bé-
keáldozataikból, az úrnak 
kell adományozniok eze-
ket. 29A szent öltözet pe-
dig, melyet Áron visel, 
utána fiaira szálljon, hogy 
abban kenjék fel őket és 
abban szenteljék meg ke-
züket. "Hét napon át vi-
selje, aki főpappá lesz he- 

lapockát is, meg az egyik kenyeret, kalácsot és lepényt is Áronnak 
és fiainak kezére tették és aztán - 24. v. - (a héber szöveg 
szerint) tenufaszertartást végeztek velük (a latin fordítás szerint : 
megszentelték és felajánlották őket). A (héber szöveg és a) latin, 
fordítás személyekre (őket) vonatkoztatja e szertartást : azért 
sokan úgy vélik, hogy Áronnal és fiaival végeztette Mózes a 
tenufát (szószerint : a lóbálási szertartást) s az valószínűleg. 
úgy ment végbe, hogy Áront és fiait - kezükön ez áldozati 
részekkel - az Úr (= a szent sátor) elé és onnan visszavezette. 
Az áldozati részeknek a felavatandók kezére való helyezését 
töltésnek (a kéz megtöltésének) nevezték, azért hívták e kost 
(a héber szöveg szerint) töltési (a latin fordítás szerint : fel-
szentelési - 22. v. - vagy felavatási) kosnak. - 25. A jobb. 
lapockát - mely más békeáldozatoknál a szertartást végző  pap 
terumája = járandósága volt - ennél az áldozatnál szintén 
elfüstölögtették az oltáron. - 26. A héber szöveg így szól : Aztán 
vedd Áron töltési 	felavatási vő. 24. v. jegyz.) kosának szegyét 
s végezz vele tenufát (vö. 22. sk. jegyz.) az gr előtt s aztán legyen 
a te részed. - Más békeáldozatoknál e tenufa (= lóbálási) szegy 
a papságé, ennél Mózesé lett. - 2 7-28. Értelme : ezzel a szer-
tartással Áron és fiai jogot nyernek arra, hogy a békeáldozatokból 
a szegyet (a papság) és a lapockát (a szolgálattevő  pap számára),  
megkapják. - A 28. vers vége a héber szövegben így szól : mert 
ez (= a jobb lapocka) teruma (= a papnak adandó járandóság) 
és teruma (= papi járandóság) is legyen Izrael fiai részéről, az ő  
békeáldozataikból, (mint) az Úrnak (adott, de az Úr által a 
papoknak átengedett) terumájuk (= adományuk). - A latin 
fordítás a teruma szót zsengének vagy kezdetnek fordítja ;. 
mivel ezt a magyarban így kifejezni nem lehet, fordításunkban e 
szót adományrésznek, vagy adománynak fordítjuk. 

29-30. A főpapi örökség. - E két vers - megszakítva a fel-
avató áldozatra vonatkozó törvényeket - azt mondja ki, hogy 
a főpapi ruhák Áron halála után Áron utódaira szálljanak s a 
mindenkori főpap ezek átvétele, továbbá felkenés és a kéz meg- 
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lyette a fiai közül s bemegy 
a bizonyság sátrába, hogy 
szolgáljon a szentélyben. 

31Vedd továbbá a fel-
szentelési kost és főzd meg 
szent helyen a húsát, 32éS 
egyék meg Áron és fiai. Ők 
egyék meg a kosárban, 
levő  kenyereket is a bi-
zonyság sátrának ajtajá-
nál, 33hogy engesztelő  le-
gyen az áldozat és szentté 
váljék bemutatóinak 

keze : idegen ember ne 
egyék belőlük, mert szen-
tek. 34Ha valami megma-
rad a felszentelési húsból 
vagy a kenyérből reggelig, 
égesd el a maradékot a  

tűzben : megenniök nem 
szabad, mert szent. 

35Mindazt, amit paran-
csoltam néked, tedd meg 
majd Áronnal s fiaival. 
Hét napon át szenteld meg 
majd kezüket 36és napon-
kint mutass be egy bikát 
bűnért való áldozatul, en-
gesztelésül s tisztítsd meg. 
az oltárt az engesztelő  ál-
dozat bemutatása által és 
kend fel megszentelésül. 
37Hét napon tisztftsd és 
szenteld meg így az oltárt 
s akkor szentséges leszen : 
mindenki, aki érinti, szent-
té leszen. 

"Ezt kell majd áldoz- 
szentelése (a héber szöveg szerint : megtöltése, vö. 24. v. jegyz.) 
által lépjen tisztébe. - (Vö. Móz. IV. 20, 25. skk.) 

31-34. A békeáldozati lakoma. - Minden békeáldozat befejezése 
az volt, hogy a bemutatók az áldozati húst (az oltáron elégetett 
részeken, a papoknak adott szegyen és lapockán kívül) elfogyasz-
tották. - 33. A héber szöveg így szól : Ők egyék meg azokat, 
amik által az engesztelés történt, amikor kezüket megtöltötték 
(= felavatták vö. 24. v. jegyz.) és őket felszentelték, idegen 

nem pap) ne egyék (ezekből), mert ezek szentek 	profán 
célra, idegenek eledelére nem használhatók). - 34. Felszentelési 
hús helyett a héber szöveg ismét a töltési (= felavatási, vö. 24. v. 
jegyz.) húsról beszél. 

35-37. A felszentelési áldozatokat hét napon át meg kell ismételni 
s az oltárt engesztelő  áldozat és felkenés által szentségessé tenni. -
35. A héber szöveg így szól : . . . Hét napon át töltsd meg (= avasd 
fel vö. 24. v. jegyz.) kezüket. - 36. Valószínű, hogy az itt említett, 
bűnért való áldozati bika nem volt külön áldozat, hanem a 
papok felszentelésénél szereplő  áldozat. (Vö. 29, 10. skk.) Tisztítsd 
meg = szerezd meg az oltárhoz tapadó bűnök bocsánatát. 
37. A törvény megkülönböztet szent és szentséges dolgokat ; 
utóbbiak szentebbek voltak az előbbieknél. Az utolsó mondat 
a latin fordításban személyi értelmű  : mindenki, aki az oltárhoz 
ér, szentté lesz ; ezt egyesek úgy értelmezik, hogy az oltárral 
érintkezésbe jutó papoknak a profán világba való visszatérésük 
előtt bizonyos tisztulási szertartáson kellett átesniök (meg kellett 
mosakodniok stb.), mások pedig parancsoló értelemben veszik : 
a papnak, ha az oltárhoz járul, szentnek (= vallásilag tisztának) 
kell lennie. A héber szöveg dologi értelmű  : minden, ami az oltár-
hoz ér, szentté leszen (vagy : legyen) ; ezt egyesek olyanféle 
értelemben veszik, mint Móz. III. 6, 28-29. törvényeit, mások 
viszont arra vonatkoztatják, hogy az áldozatok el nem égetett 
részeit szentnek (vagy szentségesnek) kell tartani. (Vő. Móz. 
III. 2, 3.) 

38-46. A szüntelen égő  áldozat. - 38-40. Hogy az oltáron 
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nod az oltáron : Két egy-
esztendős bárányt, min-
den nap, szüntelen, - 
39az egyik bárányt reggel, 
a másikat este, —"és egy 
tizedrész lisztlángot, meg-
hintve egy negyed hín-nyi, 
vert olajjal, italáldozatul 
pedig ugyanannyi meny-
nyiségű  bort, — az egyik 
bárányhoz. 41A másik bá-
rányt pedig estefelé ál-
dozd, a reggeli áldozat, 
szertartása és a mondot-
tak szerint, kedves illatul. 
42Ez legyen az Úrnak be-
mutatandó egészen elégő  
áldozat, ezt kell szűntele-
nül bemutatni nemzedék-
ről-nemzedékre közötte-
tek, a bizonyság sátrának 
ajtajánál, az Úr előtt. Oda 
foglak majd téged rendelni, 
hogy szóljak hozzád, "ott 
parancsolok majd Izrael 
fiainak és dicsőségem 
megszenteli az oltárt 44S 
az oltárral együtt meg-
szentelem a bizonyság sát- 

rát meg Áront és fiait, 
hogy papjaimmá legye-
nek, 45és Izrael fiai között 
fogok lakni és Istenük le-
szek, 46s megtudják, hogy 
én, az Úr, vagyok az ő  
Istenük, aki kihoztam őket 
Egyiptom földéről, hogy 
közöttük lakozzam, én, az 
Úr, az ő  Istenük. 

30. FEJEZET. 
Az Úr szavakban leírja és min-
tában megmutatja Mózesnek a 
készítendő  füstőlőoltárt, félsik-
lusnyi (egyszeri) szent adót vet 
ki a harcosokra, szavakban le-
írja és mintában megmutatja a 
készítendő  rézmedencét, meg-
szabja a szent kenetolaj és 
füstölőszerkeverék készítésének 

módját s használatát. 

'Csinálj továbbá szétim-
fából egy oltárt füstölő-
szerek égetésére ; 2hosszú-
ságban egykönyöknyi, 

szélességben szintén egy, 
tehát négyzet, magasság-
ban kétkönyöknyi legyen. 
Szarvai belőle magából 

állandóan áldozat füstölögjön, naponkint, reggel és estefelé (a héber 
szöveg szerint : a két este között, vö. 12, 6. jegyz.) egy-egy 
egyesztendős hím bárányt kellett bemutatni ; mindegyikhez 
egy-egy tized áfa 	3.64 liter) lisztláng, egy-egy negyed Ml 
(= F50 liter) vert (1. 27, 20. jegyz.) olaj és ugyanannyi bor is 
tartozott. A reggeli áldozat estig, az esti másnap reggelig füstöl-
gött az oltáron. - 41. A héber szöveg így szól : (. . . áldozd) 
ugyanannyi eledel- és italáldozattal, mint a reggeli (áldozatot), -
kedves illatul. - 42-43. A héber szöveg így szól : Tűzáldozat 
(vö. 18. v.) legyen ez az Úrnak, állandó egészen elég() áldozat 
nemzedékről-nemzedékre részetekről, a bizonyság sátrának 
ajtajánál, az Úr előtt, ahol majd megjelenek, hogy szóljak hozzád. 
Ott jelenek majd meg Izrael fiainak s dicsőségem megszenteli 
(őket? - a latin fordítás szerint : az oltárt ). - Az áldozatot a 
bizonyság (vő. 25, 16. jegyz.) sátrának ajtaja előtt, az ott elhelyezett 
oltáron mutatták be ; e sátorban (a szentek szentjében) állott 
az Úr szóba a főpap által Izrael népével. 

30. 1-10. A füstölőoltár. - 1-2. Két könyök (= 1 m) magas, 
felső  lapján 1 X 1 könyök (50 X 50 cm) területű  szétimfából 
(vö. 25, 6. jegyz.) készült asztalka volt ; négy felső  sarka (ugyan- 
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jöjjenek elő. 3Ezt aztán 
vond be színarannyal, - a 
rostélyát is, köröskörül a 
falait is, meg a szarvait 
is, - és csinálj reá körös-
körül aranypártázatot,  

tölőszeráldozat legyen ez 
részetekről az úr előtt 
nemzedékről- nemzedékre. 
9Más összetételű  füstölő-
szert, egészen elégő  áldo-
zatot s eledeláldozatot ne 
mutassatok be rajta s 
italáldozatot se öntsetek 
reá. "Esztendőnkint egy-
szer pedig könyörögj ön 
Áron ez oltár szarvai felett 
a bűnért való áldozat véré-
vel s végezzen engesztelést 
rajta, nemzedékről-nemze-
dékre közöttetek. Szentsé-
ges legyen az Úrnak. 

11Szóla továbbá az úr Mó-
zeshez, mondván : 
kor majd számszerint ösz-
szeírod Izrael fiainak ösz-
szességét, adjon mindeni-
kük váltságot életéért az 
Úrnak, hogy ne legyen 
rajtuk csapás, amikor 
megszámlálják őket. 13Ezt 
adja pedig mindenki, ki-
nek nevét felveszik : fél 

4a pártázat alá meg mind 
a két oldalon két arany-
karikát, hogy rudakat le-
hessen dugni beléjük s hor-
dozni lehessen az oltárt. 
5Csináld meg magukat a 
rudakat is szétimfából s 
vond be őket arannyal. 
6Aztán tedd az oltárt azon 
függöny elé, mely a bizony-
ság ládája, a bizonyságot 
fedő  azon kegyelemtábla 
előtt függ, ahonnan majd 
szólok hozzád. 'Áron pe-
dig majd égessen rajta jó-
illatú füstölőszert : reggel, 
amikor rendbeszedi a mé-
cseseket, égessen rajta 
ilyet 8s amikor estefelé 
felrakja őket, szintén éges-
sen : szüntelen való füs- 
abból az egy fadarabból faragott) szarvban végződött. — 3. Rosté-
lyát (a héber szöveg szerint : felső  lapját), valamint többi részét 
arany borította. (A füstölőszer a felső  lapra elhelyezett, az égő-
áldozati oltárról hozott parazsat tartalmazó serpenyőben, füstölő-
ben égett.) — A pártázat egyesek szerint csupán díszül szolgált, 
mások szerint arra, hogy azokat a karikákat, melyek a rudakat 
befogadták, tartsa, hogy így a hordozók teste és az oltár között 
semmi közvetlen kapcsolat se legyen. Vö. 27, 4-5. Valószínűleg 
csupán két karikája volt, egyik az egyik, másik a másik oldalon. —
6. Ez az oltár a szentek szentjének függönye előtt, a szentélyben 
állott. — 7-9. Reggel és este jóillatú füstölöszerkeveréket (vö. 34. 
skk.) gyujtottak rajta, — 10. — esztendőnkint egyszer, az engeszte-
lés napján, a főpap engesztelőszertartást végzett rajta (vö. Móz. 
III. 16. fej.) a naponkinti füstölőáldozat bemutatása közben 
(esetleg) elkövetett bűnökért. Ez az oltár is szentséges volt. (Vö. 29, 
37. jegyz.) 

11-16. A harcosok szent adója. — 12. Hogy miért kellett a 
megszámlált 	hadakozók jegyzékébe felvett) férfiaknak vált- 
ságot adniok, bizonyosan megmondani nem tudjuk. Legvalószí-
nűbb talán még az a magyarázat, hogy mivel a harcosok esetleg 
vért fognak ontani, e váltság által ennek következményeitől kellett 
mentesíteniök magukat. — 13. A szentély súlyegysége helyett a 
héber szöveg (itt és minden hasonló helyen) a szent sekelről beszél 
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siklust a szentély súlyegy-
sége szerint, - egy siklus-
ban húsz gera vagyon, - 
fél siklust ajánljon fel az 
Úrnak. 14Aki bekerül a 
számba, húsz esztendőstől 
fölfelé, adja meg e váltsá-
got : 15a gazdag ne adjon 
többet fél siklusnál, a sze-
gény ne kevesebbet. 18Te 
pedig vedd a pénzt, melyet 
Izrael fiai adnak és for-
ditsd a bizonyság sátrának 
szolgálatára, hogy emlé-
keztetőjük legyen az az 

Ő 
 

Úr előtt smegkegyel-
mezzen éltüknek. 

17Szóla továbbá az Úr 
Mózeshez, mondván: 18Csi- 

nálj majd rézből egy mos-
dómedencét s egy hozzá-
való talapzatot s tedd a 
bizonyság sátra és az oltár 
közé és tölts bele vizet. 
19Mossák meg majd belőle 
Áron és fiai kezüket és lá-
bukat, "amikor bemen-
nek a bizonyság sátrába 
vagy amikor az oltárhoz 
járulnak, hogy azon illatot 
mutassanak be az Úrnak, 

gy halállal ne lakolja-
nak. örök törvény legyen 
ez neki és ivadékának 
nemzedékről- nemzedékre. 

22Szóla továbbá az Úr 
Mózeshez, 28mondván : 

Végy majd fűszereket : öt- 

Szentnek ezt azért nevezték, mert a szent (= vallási) dolgokban 
ezt használták. Súlya 16.8, (mások szerint 16.37 vagy 14.55) 
gramm volt s így ezüstben kb. 3.25 pengőnek felelt meg. llúsz 
gera 	szemei.) volt benne ; a gera kb. 0.84-0.72 grammot nyo- 
mott s kb. 16-17 fillérnek felelt meg. - (Mivel a Szentírás szent 
sekelről beszél, kellett lennie közönséges sekelnek is ; utóbbi 
egyesek szerint 14.55 gramm, mások szerint ennél valamivel keve-
sebb, ismét mások szerint kb. 8.4 gramm volt.) - 14. Az össze-
írási jegyzékbe a húsz és hatvan év között levő, fegyverfogható 
férfiak kerültek be. - 16. Úgy látszik, e rendelkezés csak egy-
szeri érvénnyel bírt. Valószínűleg ebből fejlődött ki az évi temp-
lomadó, melyről Kir. IV. 12, 4 ; Krón. II. 24, 6 ; Ezdr. II. 10, 
32 ; Máté 17, 23. beszél. 

17-21. A rézmedence és talapzata. - 18. Máz. II. 38, 8. szerint 
e rézmedence és talapzata a szent sátornál szolgálatot tevő  asz-
szonyok réztükreiből készült. Alakjáról semmit sem tudunk. 
A bizonyság sátra (vö. 25, 16. jegyz.) és az égőáldozati oltár között, 
a szent udvaron állott ; - 19. - amikor a papok bementek a 
bizonyság sátrába (vö. 25, 16. jegyz.), - 20. - vagy amikor az 
(udvaron álló, égőáldozati) oltárhoz járultak, hogy illatot (a héber 
szöveg szerint : tűzzel való áldozatot) mutassanak be, kezüket 
.és lábukat - az ószövetségi papok mezítelen lábbal szolgáltak, 
vő. 3, 5. jegyz. - a belőle vett vízzel meg kellett mosniok. 

22-33. A szent kenet olaja. - 23. Minthogy a felsorolt szilárd 
részek (fűszerek) súlya 500 + 250 + 250 500 = 1500 sekelnyi, 
tehát 8.40 + 4.20 4.20 + 8.40 = 25'20 kgr, az olaj pedig, 
melybe mindezt bele kellett tenni, csak egy hin = 6.56 vagy 6 ltr 
volt, egyesek a sekelt ehelyütt vásárlóértéke (összesen 4875 pengő) 
szerint veszik ; mások viszont úgy gondolják, hogy a szilárd anya-
gokat először vízben felfőzték s úgy keverték az olajhoz. -
A mirrha (helyesebben mirrának kellene neveznünk) a mirrhafa 
(Commiphora abyssinica) gyantája ; részben magától, részben a 
fán mesterségesen ejtett sebekből szivárog. Előbbit, az ú. n. 
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száz siklus finom mirrha-
zsengét, félannyi, azaz két-
százötven siklus fahéjat, 
ugyancsak kétszázötven 
siklus illatos nádat, 24meg 
ötszáz siklus kassziát, a 
szentély súlyegysége sze-
rint, és egy hín men-
nyiségű  faolajat 25és csi-
nálj kenetre való szent 
olajat, a kenetkészítők 
mestersége szerint készí-
tett kenetet. 26Ezzel az-
tán kend meg a bizonyság 
sátrát, a szövetség ládáját, 
27az asztalt és eszközeit, a 
mécstartót és eszközeit, a 
füstölőszer oltárát umeg 
az egészen elégő  áldozatét 
s minden eszközt, mely 
szolgálatukhoz tartozik. 
"Igy szenteld meg mind-
ezt és szentségesek lesz-
nek : aki hozzájuk ér, 
szentté válik. 3°Kend fel  

és szenteld meg vele Áront 
és fiait is, hogy papjaim- 
má legyenek. 

hogy 
fiai- 

nak pedig mondd : Ne-
kem szentelt kenetolaj-
nak számítson ez közöt-
tetek nemzedékről-nem-
zedékre. 32Senkise kenje 
meg ezzel a testét s össze-
tétele szerint másikat se 
készítsetek, mert szent ez 
és szentnek számítson előt-
tetek.33Mindaz, aki ugyan-
ilyet készít vagy ebből 
idegen embernek ad, irtas-
sék ki népéből. 

34Mondá továbbá az Úr 
Mózesnek : Végy majd fű-
szereket : mirrhazsengét, 
ónixot, jóillatú galbánt, 
világos tömjént - egyenlő  
mennyiségű  legyen vala-
mennyi - 35és csinálj a 
kenetkészítők mestersége 
szerint készített, jól össze- 

mirrhazsengét értékesebbnek tartották. A megfelelő  héber kifeje-
zést egyesek folyékony mirrhának, mások balzsamnak fordítják. -
A fahéj (= cimet) egy fának illatos, gyenge kérge. Az illatos nád 
(kalmus) egy növény (Acorus calamus?) illatos gyökere. - 24. 
A kasszia egy cimetféle növény illatos kérge. - A szentély siklusáról 
1. 13. v. - 29. Vö. 29, 37. jegyz. - 31. Nekem szentelt = kizárólag 
az én céljaimra használható. - 32. A (profán) keneteket pipere-
és gyógycélokra használták. - 33. Idegennek ád = nem vallási 
célokra fordít. - A kiirtásról 1. Móz. I. 17, 14. jegyz.) 

34-38. A füstölőszerkeverék. - 34. A mirrhazsengéről 1. 23. v. 
jegyz. - A héber szöveg megfelelő  szava itt azonban valószínűleg 
nem ezt, hanem a sztóraxot (vö. Móz. I. 43, 11. jegyz.) jelenti. -
Az ónix (megkülönböztetendő  a hasonló nevű  drágakőtől) átható 
illatú, tengeri csigahéj. - A galbán növényi gyanta, mely más illat-
szerrel keverve, annak illatát fokozza ; önmagában csaknem kelle-
metlenül csípős. - A tömjén a Boswellia Carteri nevű, arábiai fa 
gyantája ; világos, áttetsző  darabjait különösen értékesnek tar-
tották. (A héber szöveg nem «világos», hanem tiszta tömjénről 
beszél.) - 35. A vers vége a héber szövegben így szól : . . . só-
zott, tiszta (= idegen alkatrészektől mentes), szent (= csak 
szent célokra használható) legyen. - 36. E füstölőszert a bi-
zonyság hajléka (a héber szöveg szerint : a találkozás sátrában 
levő  bizonyság) előtt, vagyis a frigyláda előtt levő  függöny előtt, 
a szentélyben álló füstölóoltáron égették. A szentségesről 1. 29, 37. 
jegyz. - A kiirtásról 1. Móz. L 17, 14. jegyz. 
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vegyített, tiszta és szen-
telésre méltó füstölőszert. 
36Aztán törd az egészet 
finom porrá és tégy belőle 
a bizonyság sátra elé, ahol 
majd megjelenek néked. 
Szentséges legyen előtte-
tek e füstölőszer : "ilyen 
vegyítéket a magatok 
használatára ne csináljg-
tok, mert az Úrnak szen-
telt dolog ez. "Mindaz, 
aki ilyet készít, hogy él-
vezze illatát, irtassék ki 
népéből. 

31. FEJEZET. 
Az Cr közli Mózessel, hogy kiket 
választott ki a szent sátor elké-
szítésére, a szövetség jelévé szom-
batot teszi, a szövetség bizony-
ságául átadja a két kőtáblát. 

1Szóla továbbá az Úr 
Mózeshez, mondván: 2Ime 
névszerint meghívtam Be-
zéleelt, Úrinak, a Júda 
törzséből való Húr fiának 
a fiát 3és betöltöttem az 
Isten lelkével, bölcseség-
gel, értelemmel és tudás-
sal minden munkára, 
4mindannak kigondolásá-
ra, amit csak alkotni lehet 
aranyból, ezüstből, rézből, 
5márványból, drágakövek- 

ből és mindenféle fából. 
6Egyszersmind társul ad-
tam mellé Óliábot, a Dán 
törzséből való Áchiszámek 
fiát és bölcseséget adtam 
minden műértő  ember szí-
vébe, hogy el tudják ké-
sziteni mindazt, amit ne-
ked parancsoltam : 7a szö-
vetség sátrát, a bizonyság 
ládáját, az e fölé való ke-
gyelemtáblát, a sátor min-
den eszközét, 8az asztalt 
s eszközeit, a színarany 
mécstartót s eszközeit, a 
füstölőszer oltárát, 9meg 
az egészen elégő  áldozatét 
s minden eszközüket, a 
medencét és talapzatát, 
10a szent ruhákat, Áron-
nak, a papnak és fiainak 
szolgálatához, hogy gya-
korolhassák szent tisztü-
ket, 11a kenet olaját s a 
fűszerekből készült füs-
tölőszert a szentély szá-
mára : mindent tegyenek 
meg, amit parancsoltam 
néked. 

12Szóla végül az Úr Mó-
zeshez, mondván : 13Szólj 
majd Izrael fiaihoz és 
mondd nekik : Vigyázza-
tok, hogy szombatomat 
megtartsátok, mert jel az 

31. 1-11. A szentély készítői. - 1. Bezéleel (héberül : Beszálel = 
Isten árnyékában - oltalmában - levő) valószínűleg egyiptomi 
ember volt, de atyját, Úrit, Húr (1. 17, 10.) a maga fiává fogadta. -
5. A héber szöveg márvány és drágakövek helyett foglalni való kövek 
metszéséről beszél. - 6. Bezéleel társa Óliáb (héberül : Oholiáb) 
volt ; mellettük (alattuk) műértö mesteremberek állottak. - 10. 
A héber szöveg így szól : a keresztbe szőtt szövetből (?) készült 
(mások szerint : szolgálati) ruhákat ; Áronnak, a papnak szent 
ruháit és- fiainak ruháit, a papi szolgálatra. - A vers élén említett 
ruhák egyesek szerint a rendes papi ruhák voltak, mások szerint 
a szent szerek betakarására szolgáltak. (Vö. 35, 19 ; 39, 41.) 

12-18. A szombat, mint a Sínai-szövetségkötés jele. 



240 MÓZES II. KÖNYVE, EXODUS 32. 
közöttem és közöttetek 
nemzedékről -nemzedékre, 
hogy, tudjátok, hogy én, 
az Úr, szentséget kívánok 
tőletek. "Tartsátok meg 
szombatomat, mert szent 
az néktek ; aki megszent-
ségteleníti, halállal lakol-
jon, aki dolgozik rajta, ir-
tassék ki népéből. 15Hat na-
pon dolgozzatok : a hetedi-
ken szombat van, szent 
nyugalom az Úr tisztele-
tére : mindaz, aki munkát 
végez azon a napon, halál-
lal lakoljon. "Tartsák meg 
Izrael fiai a szombatot s 
üljék meg nemzedékről-
nemzedékre : örök szövet-
ség az "közöttem és Izrael 
fiai között, örök jel az, 
mert hat nap alatt alkotta 
az Úr a mennyet és a föl-
det s hetednapra fel-
hagyott a munkával. 

18Mikor befejezte ezeket 
a beszédeket a Sínai-he-
gyen, átadá az Cr Mózes-
nek a bizonyság Isten  

újjával beírt két kőtáb-
láj át. 

32. FEJEZET. 
A szövetség megszegése : az 

aranyborjú. 

1Mikor azonban a nép 
látta, hogy Mózes késik le-
jönni a hegyről, egybegyűl e 
Áron ellen s mondá : No-
sza, csinálj nekünk istene-
ket, kik előttünk járjanak; 
mert hogy Mózessel, azzal 
az emberrel, aki kihozott. 
minket Egyiptom fóldé-
ről, mi történt, nem tud-
juk. 2Mondá erre nékik 
Áron : Szedjétek le az 
aranyfüggőket feleségei-
tek, fiaitok és leányaitok 
füléről s hozzátok el hoz-
zám. 3Meg is tevé a nép, 
amit parancsolt s elvivé 
Áronhoz a fülönfüggőket. 

átvevé, öntőmesterség-
gel megformálá és öntött 
borjút készíte belőlük. 
Erre ők azt mondák : 

18. A Slnai törvényhozás befejezése. Az első  törvénytáblák. A bi 
zonyságról 1. 25, 16. jegyz. - Az Isten szellemi lény, teste, újja 
tehát nincsen. (Átvitt értelemben az Isten újja = mindenható 
akarata. Vő. Luk. 11, 20.) 

32. 1-6. Az aranyborjú. - 1. Említettük (Móz. 1, 1.), hogy a 
héber nyelvben az Isten szó többesszámú forma. A latin fordítás 
ehelyütt e szót mindenütt istenek-nek fordítja, a héber szöveg 
azonban Igy is fordítható : 	csinálj nekünk Istent, ki előttünk 
járjon. Vö. 4. v. jegyz. - 2. Áron nyilván azt hitte, hogy a nép 
nem fogja elhozni fülbevalóit ; tettét (bár nem igazolja) némileg 
menti kényszerhelyzete. - 3. A héber szöveg így szól : Erre az 
egész nép leszedé magáról arany fülbevalóit és elvivé Áronhoz. -
4. Öntőmesterséggel :a héber szöveg szerint : vésővel ; utóbbi ki-
fejezésből egyesek azt következtetik, hogy a borjú tulajdonképen 
fából készült s az arany csak burkolat volt rajta. - A régi Kelet 
igen sokszor ábrázolta isteneit (fiatal) bika képében, mert a bikát 
az erő  és hatalom jelképének tekintette, sőt Egyiptomban néha a 
bikát az istenség (Ptah) megtestesülésének tartották. Úgy látszik, 
hogy a Szentírás némi gúnnyal használja ehelyütt a bika szó he-
lyett a borjú szót. - A vers végét a héber nyelvhasználat alapján 
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Ezek a te isteneid, Izrael, 
kik kihoztak téged Egyip-
tom földéről. 5Mikor ezt 
Áron látta, oltárt építe 
eléje s hírnök szavával 
kiáltatá, mondván : Hol-. 
nap ünnepe leszen az Úr-
nak. 6Másnap aztán kora 
reggel felkelének, egészen 
elégő- és békeáldozatokat 
áldozának, aztán leüle a 
nép enni és inni, majd 
nekiálla játszani. 

7Szóla ekkor az Cr Mó-
zeshez, mondván : Eredj, 
menj le : vétkezett néped, 
melyet kihoztál Egyiptom 
földéről. 9Hamar letértek 
arról az útról, melyet mu-
tattál nékik : öntött bor-
jút csináltak maguknak, 
imádták, áldozatokat mu-
tattak be néki s azt mond-
ták : Ezek a te isteneid, 
Izrael, kik kihoztak téged 
Egyiptom földéről. 

9Mondá továbbá az Úr 
Mózesnek : Látom immár, 
hogy keménynyakú e nép, 

hagyj, hadd gerjedjen 
fel ellenük haragom, hogy 
eltöröljem őket s téged 
tegyelek nagy nemzetté. 
I-I-Kérlelte erre Mózes az 
Urat, Istenét, mondván : 
Miért gerjedne fel, Uram, 
haragod néped ellen, me-
lyet kihoztál Egyiptom 
földéről, nagy erővel és 
hatalmas kézzel? '2Kérlek, 
ne mondhassák az egyip-
tomiak : Álnokul vitte ki 
őket, hogy megölje őket a 
hegyekben s eltörölje őket 
a földről. Szűnjék meg 
haragod s légy kegyel-
mes néped gonoszságával 
szemben. 	"Emlékezzél 
meg Ábrahámról, Izsák-
ról és Izraelről, a te szol-
gáidról, kiknek megesküd-
tél tenmagadra, mondván: 

így is fordíthatjuk : Ez a te Istened, Izrael, aki kihozott téged 
Egyiptom földéről. Nagyon valószínű, hogy a nép (és Áron) e bikát 
az igaz Isten képmásának szánta (vő. 5. v. Holnap az Úr ünnepe 
leszen !), mint ahogy később Jeroboám király is bika képében 
ábrázoltatta az Urat. (Vö. Kir. III. 12, 28.) Izrael vétke tehát (nem 
annyira bálványimádás, mint inkább) az volt, hogy megszegte a 
Sínai-szövetség egyik alapvető  törvényét : az Isten ábrázolásának 
tilalmát. (Vö. 20, 4. 23.) - Nem lehetetlen, hogy az egész esemény 
nem volt egyéb, mint a régi (Mózes előtti) papság (vő. 19, 24 ; 
20, 18 ; 24, 6. 10. jegyz.) és vallás utolsó kísérlete az új, mózesi 
rend ellen. - 6. A békeáldozatok végét mindig lakoma alkotta. 
A játék ehelyütt talán elsősorban (vallási) táncot (vö. 19. v.) vagy 
általában mulatozást jelent. 

7-8. Az Úr közli Mózessel a történteket. Mivel az izraeliták az 
aranyborjú készítése által felbontották a Sinai-szövetséget (mely 
őket az' Úr népévé tette, vö. 19, 5. sk.), az Úr riem is nevezi őket 
többé a maga népének, hanem Mózes népének (= néped) mondja 
őket. - 8. L. 4. v. jegyz. 

9-14. Az Úr haragja és Mózes esdeklése. - 9-10. Az Űr el 
akarja törölni Izraelt és Mózest akarja Izrael helyett néppé soka-
sítani. - 11. Mózes hangsúlyozottan az Űr népének (= néped) 
nevezi Izraelt. - 12. A vers végét a héber szöveg alapján így 
kell értenünk : állj el attól a rossztól (= bajtól, büntetéstől), 
melyet népedre hozni akarsz. - 13. Vö. Móz. I. 12, 7 ; 15, 7 ; 

ósz5vetség I. 	 16 
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Megsokasítom ivadékoto-
kat, mint az ég csillagait 
s ezt az egész földet, 
amelyről szólottam, iva-
dékotoknak adom és bírni 
fogjátok örökké. 14Megen-
gesztelődék erre az Úr és 
nem tevé meg azt a rosz-
szat, melyet népe ellen 
mondott. 

15Visszatére erre Mózes 
a hegyről, kezében a bi-
zonyság két táblájával ; 
mindkét oldalukon írás 
volt, "magának az Isten-
nek a művei voltak, a táb-
lákba vésett írás is az Is-
tené volt. "Mikor Józsue 
meghallotta az ujjongó nép 
zajongását, mondá Mózes-
nek : Harci lárma hallat-
szik a táborból. 18Az fe-
lelé : Nem harcra buzdítók 
kiáltása ez s nem futni 
kényszerítők ujjongása ez: 
éneklők szavát hallom én. 
19Mikor aztán a tábor kö-
zelébe ért s meglátta a bor-
jút és a táncokat, igen 
megharaguvék s elveté ke-
zéből a táblákat s össze- 

töré őket a hegy tövében. 
"Aztán megragadá a bor-
jút, amelyet csináltak, el-
égeté, porrá zúzá és bele-
szóró a vízbe s megitatá 
Izrael fiaival. 21Áronnak 
pedig mondá : Mit tett né-
ked e nép, hogy ilyen nagy 
bűnt hoztál reá? 22Felelé 
az néki : Ne haragudjék az 
én uram, hiszen ismered e 
népet, hogy hajlandó a 
gonoszra. 23Azt mondták. 
nékem : Csinálj nékünk is-
teneket, kik előttünk jár-
janak ; mert hogy ezzel a 
Mózessel, ki minket kiho-
zott Egyiptom földéről, 
mi történt, nem tudjuk. 
24Én azt mondtam nékik : 
Kinek van közületek ara-
nya? - Elhozták s idead-
ták nékem s én a tűzbe 
vetettem s ez a borjú ke-
rült ki belőle. 

25Mikor Mózes látta, 
hogy a nép fegyvertelen,--. 
Áron ugyanis fegyverte-
lenné tette az undok gya-
lázatosság által és fegy-
vertelenül állította őket 

48, 16. - 14. A héber szöveg így szól: Erre az Cr elállott 
attól a rossztól 	bajtól, büntetéstől), melyet népére hozni 
szándékozott, - vagyis attól, hogy eltörli a népet. (Vö. 10. 
v.; 34. sk. v.) 

15-24. Mózes visszatér és összezúzza az aranyborjút. - 18. A hé-
ber szöveg így szól : Nem győzők (diadal-) kiáltása ez s nem legyő-
zöttek kiáltása ez : karének hangját hallom én. - 20. Az arany-
borjút nem kell túlságosan nagynak képzelnünk; valószínű, hogy 
belseje fából volt (vö. 4. v. jegyz.), így tehát Mózes elégethette és 
porrá zúzhatta, hogy pedig lássa a nép, mennyire nem isten.(Isten) 
az aranyborjú, porát (= hamuját) megitatta vele. - 23. Vö. 1. v. 
jegyz. 

25-29. Mózes és a leviták diadala a lázadók felett. - 25. A latin 
fordítás értelme bizonytalan. Az undok gyalázatosság = az arany-
borjú tisztelete. - A héber szöveg így szól : Mikor Mózes látta, 
hogy a nép féktelenkedik, mert Áron féktelenkedni engedte őket, 
hogy kudarcot valljanak ellenségeik 	Mózes és a leviták) előtt 
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ellenségeik elé 	26me-gálla 
a tábor kapujában és azt 
mondá : Aki az Úrral tart, 
álljon ide mellém 1 Erre 
köréje seregiének Lévi fiai 
mindnyájan, 27ő  pedig azt 
mondá nékik : Ezt mondja 
az Úr, Izrael Istene : Kös-
sön mindegyitek kardot 
derekára és menjetek át s 
jertek vissza a tábor kö-
zepén, kaputól-kapuig s 
ölje meg kiki még testvé-
rét, barátját és rokonát is. 
28Mózes szava szerint cse-
lekvének erre Lévi fiai és 
elhulla aznap mintegy 
huszonháromezer ember. 
29Mondá erre Mózes : Az 
Úrnak szenteltétek ma ke-
zeteket, kiki a fia s a test-
vére által s így majd nek-
tek adja áldását. 

"Másnap aztán szóla 
Mózes a néphez : Felette 
nagy vétekkel vétkezte-
tek ; felmegyek az Úrhoz, 
talán valahogy megkérlel- 

hetem vétketekért. 31Visz-
sza is méne az Úrhoz és 
mondá : Kérlek, felette 
nagy vétekkel vétkezett 
e 	nép : aranyisteneket 
csinált magának. De vagy 
bocsásd meg nékik e vét-
ket, 32vagy ha ezt nem 
teszed, törölj ki engem 
könyvedből, amelyet írtál. 
33Mondá néki az Úr : Aki 
vétkezett ellenem, azt tör-
löm ki könyvemből. 34Te 
csak menj s vezesd azt a 
népet, ahová mondtam 
néked : angyalom majd 
előtted megyen, de a meg-
torlás napján majd meg-
torlom ezt a vétküket is. 
"Meg is veré az Úr a népet 
e vétekért, a borjúért, 
amelyet csinált Áron. 

33. FEJEZET. 
Az Úr közli Mózessel, hogy a 
szövetség megszegésének bünte-
téséül magára hagyja a népet, 
miért is Mózesnek ki kell vinnie 

- 26. - megálla stb. - Aki az Úrral larl = aki Jáhve híve, aki 
hű  a SInai-szövetséghez. - 27. A héber szöveg így szól : ... és jár-
játok be mindenfelé a tábort az egyik kaputól a másikig stb. -
28. Mózes szavára tehát az «Úr hívei, a leviták (akik tehát nem 
vettek részt a borjú imádásában) végigjárják a tábort és levágnak 
(a latin fordítás kivételével minden szöveg és fordítás szerint) 
háromezer embert. Ezzel a régi papság és híveik megsemmisítő  vere-
séget szenvedtek. (Vö. 4. v. jegyz.) - 29. A vers szövege és értelme 
bizonytalan ; egyesek szerint azt fejezi ki, hogy részrehajlást nem 
ismerő  buzgóságáért Lévi törzséé lesz az új rend papsága, mások 
szerint azt jelenti, hogy a leviták mutassanak be engesztelő  áldo-
zatot az .Úrnak a lefolyt öldöklésért. 

30-35. A nép btinhödése. - 32. A könyv, amelyből Mózes kitöről-
tetni kíván, az élők könyve ; a kifejezés képes értelmű  és annyit 
jelent, mint kitöröltetni az élők sorából = meghalni. Egyes szent-
atyák szerint Mózes ezt úgy értette, hogy népe megmentéséért 
még arra is kész, hogy életét áldozza. - 34. Az angyalom kifeje-
zést ehelyütt szószerinti értelemben kell vennünk és (nem az 
Istenre, vö. Móz. I. 16, 7. jegyz., hanem) angyalra vonatkoztat-
nunk. - 35. Mikor és hogyan verte meg ezért az Úr a népet, nem 
tudjuk ; egyesek valamilyen (járványos) betegségre gondolnak: 

16* 
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a táborból az eddigi szent sá- dotta ugyanis az Ür Mó-
tort. - Mózes közbenjárására zesnek : Mondd Izrael fiai-
az úr megígéri, hogy ismét ve- nak : Keménynyakú nép 
zére lesz a népnek ; kegyessége vagy, ha csak egy kissé is zálogául azt kéri Mózes, mutassa közötted járnék, eltöröl-meg magát az Úr neki. 

nélek. Most azonban tedd 
1Szóla továbbá az Úr Mó- le ékességedet, hogy meg-

zeshez, mondván : Eredj, tudjam, mit tegyek veled. 
menj fel erről a helyről, 6Le is tevék Izrael fiai 
te és néped, melyet kihoz- ékességüket a Hóreb he-
tál Egyiptom földéről, arra gyénél. 
a földre, amely felől meg- 	7Mózes pedig vevé a 
esküdtem Ábrahámnak, sátrat és messze a táboron 
Izsáknak és Jákobnak, kívül üté fel és elnevezé 
mondván : Ivadékodnak szövetség sátrának. Igy a 
adom. 2Angyalt is küldök népből mindenkinek, ki-
előtted és kiűzöm a ká- nek valami kérdezni valója 
náneusokat, az ámorreu- volt, ki kellett mennie a 
sokat, a heteusokat, a fe- szövetség sátrához, a tá-
rezeusokat, a heveusokat boron kívülre. 8Valahány-
még a jebuzeusokat, 3és szor pedig Mózes kiment a 
bemégy a tejjel-mézzel sátorhoz, fölkelt az egész 
folyó földre, de én magam nép és mindenki kiállott 
nem megyek fel véled, sátra ajtajába és Mózes 
mert keménynyakú nép után nézett, míg be nem 
vagy és el találnálak pusz- ment a sátorba. 9Mihelyt 
títani az úton. 4Mikor a pedig ő  bement a szövet-
nép meghallotta e felette ség sátrába, leszállott a 
rossz hírt, gyászba borula felhőoszlop és megállott az 
és senkisem vevé fel szo- ajtónál és beszélt az Úr 
kott ékességét. 5Azt mon- Mózessel. "Mikor az izrae- 

33. 1-6. Az Úr el akarja hagyni a népet. - 1. Erről a helyről = a 
Sinai-hegy tövéből. - 2. Az angyalról 1. 32, 34. jegyz. Az itt elő-
forduló népekről 1. Móz. I. 15, 19. jegyz. 

7-11. Mózes kiviszi a találkozás sátrát a táborból. - 7. Mózes 
nyilván az úr parancsára vitte ki a sátrat a táborból, annak ki-
fejezéséül, hogy az úr - a szövetség megszegésének büntetéséül - 
nem akar a nép között lenni. Sokat vitatott kérdés, milyen sátor 
volt ez ; egyesek Úgy vélik, hogy Mózes sátráról van szó, mások -
talán nagyobb valószínűséggel - a régi, Mózes előtti szent sátorra 
gondolnak. Utóbbi feltevés szerint tehát a régi szent sátor ez 
alkalommal került volna ki a táborból, hogy helyet adjon a készí-
tendő  Újnak. - E sátrat Mózes - a héber szöveg szerint - a talál-
kozás sátrának nevezte el, mert ott találkozott az Űr Mózessel (s 
rajta keresztül a néppel), ott adta kinyilatkoztatásait és (Mózes 
által) feleleteit a nép kérdeznivalóira. - 9-11. Az, hogy az Úr 
Mózessel beszélt, igazolása volt az Új, mózesi rendnek. Józsue talán 
azért nem távozott a sátortól, hogy esetleges Újabb lázadásoknak 
elejét vegye. 



MÓZES II. KÖNYVE, EXODUS 33. 245 
liták látták, hogy a felhő-
oszlop ott áll a sátor ajta-
jánál, mindannyian felál-
lottak és leborultak sátruk 
ajtajában. 11Az Úr pedig 
beszélt Mózessel, szemtől-
szembe, úgy, ahogy az em-
ber a barátjával szokott 
beszélni. Aztán Mózes visz-
szatért a táborba, de szol-
gája, az ifjú Józsue, Nún- 
nak a fia, nem távozott a 
sátortól. 

12Mondá erre Mózes az 
Úrnak : Azt parancsolod, 
hogy vezessem fel ezt a 
népet, de nem adod tud-
tomra, kit küldesz majd 
velem, pedig azt mondot-
tad : Névszerint ismerlek 
és kegyelmet találtál előt-
tem. "Nos, ha kegyelmet 
találtam színed előtt, mu-
tasd meg nékem arcodat, 
hogy ismerjelek s valóban 
kegyelmet találjak szemed 
előtt. Vedd figyelembe, 
hogy a te néped ez a nem-
zet. "Mondá erre az Úr : 
Magam fogok előtted men-
ni és nyugodalmat sze-
rezni néked. 15Mondá erre  

Mózes : Ha nem te magad 
mégy előttünk, ne is ve-
zess ki minket erről a 
helyről. "Miből is tudhat-
nók meg, én és néped, hogy 
kegyelmet találtunk szí-
ned előtt, hacsak velünk 
nem jársz, hogy igy di-
csőbbek legyünk minden 
népnél, mely a földön 
lakik? ! 17Mondá erre az 
Úr Mózesnek : Ezt is, amit 
mondtál, megteszem, mert 
kegyelmet találtál előttem 
s névszerint ismerlek té-
ged. 

18Mondá erre Mózes : 
Mutasd meg nékem dicső-
ségedet. 19Felelé : Megmu-
tatom majd neked egész 
jóságomat s kiáltom előt-
ted az Úr nevét, mert kö-
nyörülök azon, akin aka-
rok s kegyelmes vagyok 
az iránt, aki iránt nekem 
tetszik. 20Majd mondá : 
Ám arcomat nem látha-
tod, mert nem láthat en-
gem ember Úgy, hogy élet-
ben maradjon. 21Majd 
mondá : De, íme, itt van 
egy hely mellettem : állj 

12-17. Az Úr Mózes kérésére ismét átveszi a nép vezérletét. — 
12. VS. 33, 1-3. — Névszerint ismertek = választottam vagy. — 
13. A héber szöveg így szól : Nos tehát, ha (csakugyan) kegyelmet 
találtam szemedben, tudasd velem utaidat 	szándékaidat) s 
hadd értselek meg, (hogy tudjam,) hogy kegyelmet találok szemed-
ben és vedd tekintetbe, hogy a te néped ez a nemzet. — 14. A héber 
szöveget így fordítják : . . . Magam menjek és szerezzek neked 
nyugodalmat (= vezesselek a célhoz)? 

18-23. Mózes azt kéri az Úrtól, hogy megengesztelődése jeléül mu-
tassa meg neki magát színről-színre. — 19. A héber szöveg így szól : 
— . Elvonultatom előtted egész jóságomat (= dicsőségemet) s 
kiáltom előtted az tJr nevét, hogy kegyelmezek annak, akinek ke-
gyelmezek és irgalmazok annak, akinek irgalmazok (= hirdetem, 
hogy az Űr = Jáhve mindig kegyelmes és irgalmas). — 20. Arco- 
mat 	színről-színre egész isteni lényegemet. — Az ószövetségi fel- 
fogás szerint (vö. Móz. I. 16, 14 ; II. 33, 20 ; Bír. 13, 22.) annak, aki 
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erre a kősziklára 22s ha 
majd elvonul előtted di-
csőségem, beállítalak a kő-
szikla hasadékába s be-
födlek jobbommal, mig 
el nem vonulok ; 23aztán 
elveszem kezemet s utá-
nam tekinthetsz - de ar-
comat nem láthatod. 

34. FEJEZET. 
Az Úr megmutatja dicsőségét 
Mózesnek, megismétli a Sínai-
szövetség legfőbb parancsait s 
azok alapján újra szövetségre 
lép Izraellel s új kőtáblákat ad. 

Mózes arcának tündöklése. 

lAztán pedig mondá : 
Vágj magadnak két ugyan-
olyan kőtáblát, mint az 
elsők voltak, hogy reájuk 
írhassam azokat az igéket, 
amelyek ama táblákon 
voltak, amelyeket össze-
törtél. 2Reggelre légy ké-
szen, hogy akkor mindjárt 
feljöhess a Sfnai hegyére 
s ott állj elém a hegy tete-
jén. 3Senki se jöjjön fel 
veled és senkit se lehessen 
látni az egész hegyen, se  

marha, se juh ne legeljen 
arrafelé. 

4Vága tehát két ugyan-
olyan kőtáblát, mint az 
előbbiek voltak és felkele 
az éjtszakából és fölméne 
a Sfnai hegyére, amint az 
Úr parancsolta néki és fel-
vfvé magával a két kőtáb-
lát. 5Mikor aztán az Úr le-
szállott a felhőben, Mózes 
odaálla melléje és kiáltá 
az Úr nevét, 6s miközben 
Ő  elvonult előtte, mondó : 
Uralkodó Úr, irgalmas és 
kegyes Isten, hosszantűrő, 
nagykönyörületességű  és 
hűségű, 'te irgalmassá-
got gyakorolsz ezerfzig-
len, megbocsátasz gonosz-
ságot, vétket és bűnt, de 
előtted önmagában véve 
senki sem marad büntet-
len, mert te megtorlod az 
atyák gonoszságát gyer-
mekeiken, unokáikon, har-
madik és negyedik nemze-
dékükön. sEkkor Mózes 
sietve leborula a földre, 
meghajtá magát 9és mon-
dá : Ha kegyelmet talál- 

az Istent látta, (a félelemtől) meg kellett halnia. - 21-23. Épen 
azért Mózes majd álljon be a Sínai-hegyen egy sziklahasadUba, 
az Cr elvonul előtte (a felhőoszlopban?), közben befedi őt a jobb-
jával (= a felhővel?), hogy Mózes ne lássa őt, elvonulta után azon-
ban utána tekinthet. 

34. 1-3. Az Úr felhívja Mózest a Sínai hegyére. Ezzel kezdődik 
Mózes második negyvennapos tartózkodása a Sínai hegyén. 

4-9. Az Úr dicsősége elvonul Mózes előtt (vő. 33, 18. skk.) és 
Mózes kéri az Urat, bocsássa meg a nép bűnét. - 4. Az éjtszakából = 
kora reggel. - 5. A héber szöveg így szól : Ekkor leszállott az Úr 
(= Jáhve) a felhőben s odaállt melléje és kiáltá az Cr (= Jáhve) 
nevet. A héber szövegből tehát nem világlik ki, hogy kicsoda állt 
oda és kicsoda kiáltotta a Jáhve nevet. E kifejezés : kiáltotta a 
Jáhve nevet, annyit is jelenthet, mint : kifejtette előtte Jáhve 
(= az Úr) legfőbb sajátságait. Vö. köv. v. jegyz. - 6-7. E szava-
kat a héber szöveg szerint (nem Mózes, hanem) maga az Úr mon-
dotta. Értelmük : Jáhve egyfelől irgalmas, másfelől igazságos Isten. 
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tam színed előtt, Uram, 
kérlek, járj velünk (bár 
keménynyakú e nép) s bo-
csásd meg gonoszságain-
kat és bűneinket s fogadj 
tulajdonoddá minket. 

1°Felelé az úr : Megkö-
töm a szövetséget : min-
denki láttára olyan jeleket 
fogok mívelni, amilyene-
ket még nem láttak a föl-
dön semmiféle népnél, 
hogy lássa e nép, amely 
között vagy, az 

nép,, 
 rette-

netes tetteit, amelyeket 
cselekedni fogok. n  Vi-
gyázz azonban mindarra, 
amit ma parancsolok ne-
ked. Én magam fogom ki-
űzni előled az ámorreuso-
kat, a kánáneusokat, a he-
teusokat, a ferezeusokat, 
a heveusokat meg a jebu-
zeusokat. 12övakodjál te-
hát attól, hogy valaha is 
barátságra lépj azon föld 
lakosaival, mert az romlá-
sodra lenne, 13hanem 

rontsd le oltáraikat, törd 
össze emlékoszlopaikat, 
vágd ki berkeiket : 14ne  

imádj más istent, mert 
féltékenynek nevezik az 
Urat, feltékeny Isten ő  
"Ne köss szövetséget azon 
föld lakóival, hogy amikor 
isteneikkel paráználkod-
nak és bálványaiknak ál-
doznak, meg ne hívjanak 
téged, hogy egyél áldoza-
taikbó1.16Feleséget se végy 
leányaik közül fiaidnak, 
hogy amikor azok paráz-
nálkodnak, ne paráznál-
kodtassák fiaidat is iste-
neikkel. 

17Öntött isteneket ne 
csinálj magadnak. 

19Tartsd meg a kovász-
talanok ünnepét. Hét na-
pon át egyél kovásztalant, 
amint megparancsoltain 
neked, az Újgabona havá-
nak idején, mert a tavaszi 
idő  hónapjában jöttél ki 
Egyiptomból. 

19Minden hím, mely mé-
het nyit, az enyém legyen. 
A barmok közül minden 
ilyen, akár marha, akár 
aprójószág, az enyém le-
gyen. "Szamarad elsőfaj 

10-28. Az Úr megújítja a Sinai-szövetséget s megismétli annak 
legfőbb törvényeit. - 10. Mivel az aranyborjú által a Sínai-szövetség 
felbomlott, azt újra meg kell kötni s azért az Isten megismétli a 
szövetség legfőbb törvényeit : 

11-16. Izraelnek csak az Urat szabad imádnia s azért nem sza-
bad szövetségre lépnie a vallását veszélyeztető  kánáneusokkal. -
13. Az emlékoszlopokról 1. Móz. I. 28, 18. jegyz. - Berkek helyett a 
héber szöveg (itt és minden hasonló helyen) az ú. n. aserá-król 
beszél ; utóbbiak cölöpféle, az oltárok mellé állított, Astarte po-
gány istennőt jelképező  bálványképek voltak. - 14. Vö. 20, 5. -
15-16. Az ószövetségi Szentírás az Űr és Izrael között fennálló 
szövetséget sokszor házassághoz hasonlítja ; ha Izrael más ista-
neknek hódol, megszegi e szövetséget s így paráznaságot (= házas-
ságtörést) követ el az igaz Istennel szemben. 

17. Az öntött istenképek tilalma. - Vö. 20, 4. 23. 
18. A kovásztalanok ünnepe. Vő. 12, 15. skk. 
19-20. Az elsőszülöttekről szóló törvény. Vő. 13, 2 ; 12. skk. 
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zatát váltsd meg egy 
juhon, ha nem adsz érte 
váltságot, meg kell ölni. 
Fiaid közül az elsőszülöt-
tet meg kell váltanod s ne 
jelenjél meg üres kézzel 
színem előtt. 

21Hat napon dolgozzál : a 
hetedik napon szűnj él meg 
még szántani és aratni is. 

22Tartsd meg a hetek 
ünnepét, amikor búzád 
zsengéjét aratják, meg azt 
az ünnepet, amikor az esz-
tendő  végén mindenedet 
betakarftlák. 

23Háromízben eszten-
dőnkint mindenki, ki férfi-
nemen vagyon közüled, 
jelenjék meg a minden-
ható Úrnak, Izrael Istené-
nek színe előtt. 24Ha 
ugyanis majd elűzöm a 
nemzeteket színed elől, 
bár kiterjesztem határo-
dat, senkisem fog földed 
után leselkedni, amikor te 
felmégy, hogy megjelenjél 
az Úr, a te Istened színe 
előtt, esztendőskint há-
romszor. 

25Ne ontsd kovász mel- 

lett áldozatom vérét és ne 
maradjon reggelre semmi 
sem a fázé-ünnep áldoza-
tából. 

26  Földed termésének 
zsengéjét vidd fel az Úr-
nak, Istenednek házába. 

Ne főzz gödölyét anyja 
tej ében. 

27Mondá végül az Úr 
Mózesnek : Ird fel magad-
nak ezeket az igéket, mert 
ezek alapján kötöttem szö-
vetséget veled s Izraellel. 

28U-tehát ott volt az Úr-
nál, negyven nap és negy-
ven éjen át, kenyeret nem 
evett és vizet nem ivott 
és felírá a táblákra a szö-
vetség tíz igéjét. 

29Mikor aztán Mózes 
leszállt a Sínai hegyéről, 
kezében a bizonyság két 
táblájával, nem tudta, 
hogy sugárzik az arca az 
Úrral való beszélgetés kö-
vetkeztében. 3°Áron és Iz-
rael fiai azonban meglá-
ták, hogy sugárzik Mózes 
arca s azért félének a kö-
zelébe menni. 31De ő  hívá 
őket s arra hozzájárulá- 

21. A szombat. Vő. 20, 8. skk. 
22. A hetek ünnepe (= pünkösd) és az écaégi ünnep (= sátoros 

ünnep). Vö. 23, 16 ; III. 23, 34. skk., 39. skk. ; V. 16, 13. skk. 
23-24. A háromszori zarándoklás kötelessége. - 23. Vö. 23, 17. 

- 24. Ne legyen kibúvó az, hogy vigyázni kell az országra és a 
házakra : az Űr majd gondoskodni fog arról, hogy ellenség ne 
bántsa a földet. 

25. A pászkaáldozat. Vö. 23, 18. 
26a. A zsenge. Vő. 23, 19. 
26b. A gödölye főzése. Vö. 23, 19. 
27. Az Úr meghagyja Mózesnek, írja lel ez igéket. 
28. A második két kőtábla. 34, 1-ből az következik, hogy az Űr 

írta jel a táblákra a tíz igét (= parancsolatot). 
29-35. Mózes arcának tündöklése. - 29. A latin fordítás a su-

gárzik szó helyett mind a három helyen (29, 30, 35. v.) szószerint 
azt írja, hogy - fénysugarakból - szarva volt Mózes arcának ; 
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nak Áron is, a gyülekezet 
fejedelmei is miután pe-
dig ezekkel beszélt, 32oda-
menének hozzá Izrael fiai 
is mindnyájan s ő  meg-
parancsolá nekik mindazt, 
amit az Úrtól a Sínai he-
gyén hallott. 33Mikor az-
tán befejezte beszédét, 
leplet tőn arcára. "Ezt, 
ha bement az Úrhoz, hogy 
beszéljen Vele, levette, 
mindaddig, míg ki nem 
jött ; akkor aztán elmon-
dotta Izrael fiainak mind-
azt, amit az Úr neki pa-
rancsolt. 35Amint kijött, 
látták, hogy sugárzik Mó-
zes arca, ó azonban ismét 
eltakarta arcát, mikor hoz-
zájuk szólott. 

35. FEJEZET. 
Mózes közli a néppel az Úr pa-
rancsolatait : lelkükre köti a 
szombatot, anyagot gyüjtet a 
szent sátor elkészítésére, felso-
rolja az elkészítendő  szent sze-
reket. — Izrael egybegyüjti az 
anyagot, Mózes megbízza a mes-
tereket a szent sátor elkészíté- 

sével. 

lAztán egybegyüjté Iz-
rael fiainak egész sokasá-
gát és mondá nékik : Ez 
az, amit az Úr megtenni 
parancsolt : 21-lat napon 
végezzétek munkátokat, a  

hetedik nap szent legyen 
nektek : szombat és nyu-
godalom az Úr tiszteletére; 
aki azon munkát végez, 
ölessék meg. 3Tüzet se 
gyujtsatok szombatnapon 
semmiféle lakóhelyeteken. 

4Mondá továbbá Mózes 
Izrael fiai egész gyülekeze-
tének : Ezt parancsolta az 
Úr, mondván : 5Szedjetek 
magatok közt adományo-
kat az Úrnak ; önként, j ó-
szántából hozza azokat 
kiki az Úrnak : aranyat, 
ezüstöt, rezet, ekék-, bíbor-, 
kétszer festett karmazsin-
színű  fonalat meg bisszust, 
kecskeszőrt, 7veresre fes-
tett kosbőrt, táchásbőrt, 
szétimfát, 8olajat a mécse-
sek felszerelésére és a ke-
net elkészítésére, kellemes 
illatú füstölőszert, 9ónix-
köveket és drágaköveket 
a vállravaló és a tudakoló 
ékesítésére. 

"Aki bölcs köztetek,j öj-
j ön és csinálja meg, amit az 
Úr parancsolt : 
a hajlékot és fedelét meg 
takaróját, a karikákat, a 
deszkázatot, a reteszruda-
kat, a cövekeket s a talpa-
kat, 12a ládát és rúdjait, 
kegyelemtábláját s az 
eléje való függönyt, 13az 

e kifejezés következtében szokták Mózest két szarvval ábrázolni. 
— 33. E lepel jelentéséről 1. Kor. II. 3, 13. 

35. 1-3. Mózes közli az Úr parancsát a szombatról. — Vő. 31, 12. 
skk. — 3. Szombat napon tehát nem volt szabad meleg ételeket 
készíteni. 

4-9. Mózes közli az Úr parancsát a szent sátorra való adakozásról. 
(Vö. 25, 1. skk. jegyz.) 

10-19. Mózes közli az Úr parancsát a szent sátor készítéséről. —
11. A haj lék a legalsó szőnyeg, a fedél ennek kecskeszőrből készült 
védőtakarója, a takaró a legfelül levő  (harmadik és negyedik) bőr- 
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asztalt, rúdjait, eszkö-
zeit s a kiteendő  kenye-
reket, 14a mécstartót a 
mécsesek tartására, eszkö-
zeit, mécseseit s az olajat 
a világosság táplálására, 
15a füstölőszeroltárt és 
rúdjait, a kenet olaját s a 
fűszerekből való füstölő-
szert, a hajlék ajtajára való 
leplet, 16az égőáldozati 
oltárt, rézből való rosté-
lyát, rúdjait és eszközeit ; 
a mosdómedencét és ta-
lapzatát, 17az udvar kár-
pitjait, oszlopait és talpait, 
az udvar ajtajára való 
leplet, 18a hajlék és az ud-
var cövekeit s a hozzájuk 
való köteleket, 13a ru-
hákat, a szentély szolgála-
tában való használatra, 
Áronnak, a főpapnak s 
fiainak ruháit a nekem 
való papi szolgálatra. 

"Elméne erre Izrael 
fiainak egész sokasága Mó-
zes színe elől, aztán "kész-
séges és ájtatos szívvel 
adományokat hozának az  

Úrnak a bizonyság sátrá-
nak elkészítésére és mind 
arra, ami a szolgálathoz és 
a szent ruhákhoz kellett. 
22Férfiak, asszonyok adó-
nak karpereceket, fülbe-
valókat, gyűrűket, kar-
ékességeket : mindenféle 
aranytárgy került az Úr 
ajándékai közé. 23Akinek 
volt kék, bíbor, kétszer 
festett karmazsin anyaga, 
bisszusa, kecskeszőre, ve-
resre festett kosbőre, tá-
chásbőre, 24ezüstje vagy 
reze, avagy szétimfája a 
különféle célokra, elhozá 
az «Úrnak. 25Az ahhoz értő  
asszonyok beszolgáltaták 
azt, amit megfontak : a 
kék-, bíbor-, karmazsin-
színű, bisszus 26és kecske-
szőrfonalat, jószántukból 
adva mindent. 27A fejedel-
mek meghozák az ónix-
köveket és a drágaköveket 
a vállravalóra és a tuda-
kolóra, 28valamint a fűsze-
reket és az olajat a mécse-
sek felszerelésére, a kenet 

takaró. (Vő. 26, 1. skk.) - Cövekek helyett a héber szöveg valószí-
nűleg az oszlopokról (mások szerint a deszkák alsó, a talpakba bo-
isátandó csapjairól) szól. - 19. A héber szöveg ehelyütt is kétféle 
ruháról beszél : vö. 31, 10. jegyz. 

20-29. Izrael fiainak adakozása a szent sátorra. - 21. A héber 
szöveg így szól : Aztán eljött mindenki, akit szíve arra indított 
és mindenki, akit lelke arra hajtott és elhozta az Úr terumáját 
(vö. 25,1. jegyz.) a találkozás sátrának elkészítésére, annak minden 
szolgálatára és a szent ruhákra. - 22. A héber szöveg így szól : 
Eljöttek pedig a férfiak s az asszonyok egyaránt, mindenki, akit 
szíve arra indított; hoztak csattokat, orrdíszeket, gyűrűket, ék-
szereket és mindenféle aranytárgyakat, (eljöttek) továbbá azok is 
mindnyájan, akik aranyat ajánlottak fel ajándékul az Úrnak. -
25-26. A héber szöveg így szól : Minden asszony, aki értett hozzá, 
font saját kezével és elhozta azt, amit font, a kék, bíbor, karmazsin 
és bisszus fonalat ; azok az asszonyok pedig, kiket szívük tudásuk 
alapján arra indított, megfonták a kecskeszört. - (Ügy látszik 
tehát, hogy ezek az asszonyok azt fonták meg, amit a nép - 23. v. 
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elkészítésére és a kellemes 
illatú füstölőszer elkészí-
tésére. 29Minden férfi és 
asszony ájtatos szívvel 
hoza ajándékot, hogy elké-
szültön a munka, melyet 
az Úr Mózes által paran-
csolt : Izrael fiai mindnyá-
jan jószántukból ajándé-
kozának az Úrnak. 

3°Mondá erre Mózes Iz-
rael fiainak : Ime, az Úr 
névszerint meghívta Bezé-
leelt, Úrinak, a Júda tör-
zséből való Húr fiának fiát 
31s betöltötte az Isten lel-
kével, bölcseséggel, érte-
lemmel, tudással és min-
den ismerettel, 32aranyból, 
ezüstből s rézből való mun-
kák kigondolására és elké-
szítésére, 33kövek metszé-
sére, fa faragására: mind-
azt, amit mesterséggel el 
lehet érni, "a szívébe adá. 
öliábnak, a Dán törzséből 
való Áchiszámek fiának 
szintén. 35Betöltötte mind-
kettejüket bölcseséggel, 
hogy tudjanak faragó-, mű-
szövő- és hímzőmunkákat 
végezni, kék-, bíbor-, két-
szer festett karmazsinszínű  
fonalból és bisszusból, tud-
janak mindenfélét szőni és 
mindenféle új dolgokat ki-
találni. 

36. FEJEZET. 
A szent hajlék elkészítése. 

1Munkálkodának tehát 
Bezéleel és Óliáb meg 
mindazok a bölcs férfiak, 
kiknek az Úr bölcseséget 
és értelmet adott, hogy 
mesterileg meg tudják csi-
nálni, ami a szentély szol-
gálatára szükséges s amit 
az Úr parancsolt. 2Mózes 
ugyanis előhívá őket meg 
mindazokat a hozzáértő  
férfiakat, kiknek az Úr 
bölcseséget adott és kik 
önként ajánlkoztak a 
munka elvégzésére, 3és át-
adá nekik Izrael fiainak 
minden adományát. Ezek 
már javában szorgalma-
toskodtak a munkában, 
mikor a nép még minden 
reggel hozott önkéntes 
adományokat. 4Ez arra 
indítá a mestereket, hogy 
menjenek el 5és mondják 
meg Mózesnek : Többet 
hord a nép, mint amennyi 
szükséges. 6Erre Mózes 
megparancsolá, hogy hir-
dessék ki a hírnökök : Se 
férfi, se asszony ne hozzon 
többé semmit se a szen-
tély munkájára. Igy aztán 
megszűnének hordani az 
ajándékokat, Imivel elég 

- nyers állapotban hozott.) - 29. Ájtatos szívvel : a héber szöveg 
szerint : szíve ösztönzésére. 

30-35. Mózes közli a néppel, hogy kikel választott ki az Úr a szent 
sátor elkészítésére. (Vö. 31, 2. skk.) 	35. Új dolgokat kitalálni : a 
héber szöveg szerint : terveket alkotni. 

36. 1-7. A mesterek hozzálátnak a munkához ; a nép áldozatkész-
sége. - 1. E vers valószínűleg még az előző  gondolatkörhöz (35, 
30-35.) tartozik és felszólító értelmű  : Csinálják meg tehát ... 
egészen úgy, ahogy az Úr parancsolta. 
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volt az, amit hoztak, sőt 
sok is. 

8Csinálának pedig mind-
azok, kik bölcsszívűek vol-
tak, - a hajlék munkájá-
nak elvégzésére tíz sző-
nyeget, sodrott bisszus-
ból, kék-, bíbor- és kétszer 
festett karmazsínszínű  fo-
nalból, tarka művekkel, 
műszövőmunkával. °Hu-
szonnyolc könyöknyi volt 
egynek-egynek a hossza, 
négy a szélessége ; egyenlő  
mérete volt valamennyi 
szőnyegnek. "Aztán egy-
befoglalá az egyik öt sző-
nyeget, egyiket a másik-
hoz s egybefoglalá a má-
sik ötöt is. "Majd kék-
színű  hurkokat csinála 
mindakét oldalra: az egyik 
szőnyeg szélére is s ugyan-
úgy a másik szőnyeg szé-
lére is, 12úgy, hogy a hur-
kok egymással szembe ke-
rüljenek s egymásba le-
hessen kapcsolni őket. 
13Ugyanezért ötven arany-
karikát is önte, hogy azok 
összekapcsolják a szőnye-
gek hurkait s a hajlék 
eggyé legyen. eggyé 

továbbá tizen-
egy kecskeszőrtakarót a 
hajlék tetejének betaka-
rására. 15Harminckönyök-
nyi volt egy-egy takaró 
hossza, négykönyöknyi a  

szélessége; egyenlő  méretű  
volt valamennyi takaró. 
16Ötöt közülük egybefog-
lala külön, a hat másikat 
is külön. "Aztán csinála 
ötven hurkot az egyik ta-
karó szélére és ötven hur-
kot a másik takaró szé-
lére, hogy össze lehessen 
kapcsolni őket egymással, 
18meg ötven rézkapcsot, 
hogy egybe lehessen kap-
csolni a fedelet és egy lepel 
legyen valamennyi taka-
róból. 

"Csinála takarót is a 
sátorra, veresre festett 
kosbőrből, afölé pedig egy 
másik takarót, táchás bőr-
ből. 

2°Megcsinálá a deszká-
kat is a hajlékhoz, szétim-
fából, úgy, hogy fel lehes-
sen állítani őket. 21Tiz-
könyöknyi volt egy-egy 
deszka hossza, másfélkö-
nyöknyire terjedt széles-
sége. 22Két-két ereszték 
volt mindenik deszkán, 
hogy össze lehessen fog-
lalni őket egymással. Igy 
csinálá a hajlék valameny-
nyi deszkáját. 23Húsz kö-
zülük a déli oldalon, a dél 
felől eső  szárnyon volt 
24negyven ezüsttalppal. 
Két-két talpat tettek egy-
egy deszka alá, egyet-egyel 
mind a két szegletre, oda, 

8-13. A hajlék (= a belső  mennyezetszőnyeg) elkészítése. Vö. 26, 
1. skk. és jegyz. 

14-18. A második takaró elkészítése. Vő. 26, 7. skk. és jegyz. 
19. A harmadik és negyedik (védő ) takaró elkészítése. Vö. 26, 14. 

s jegyz. 
20-34. A szent sátor deszkaépítményének elkészítése. Vö. 26, 15. 

skk. és jegyz. 
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ahol az oldalt levő  eresz-
tékek a szegletekben vég-
ződtek. 25A hajléknak arra 
az oldalára, mely északra 
néz, szintén húsz deszkát 
csinála, "negyven ezüst-
talppal, két - két talpat 
egy-egy deszkához. 27Nyu-
gat felé pedig, vagyis a 
hajléknak arra az oldalára, 
mely a tenger felé néz, hat 
deszkát csinála, "meg két 
másikat a hajlék mind-
egyik hátsó szegletére ; 
29utóbbiak alulról fölig 
egybe voltak foglalva s 
egy foglalat tartotta őket 
össze ; így cselekvék mind-
két oldal szegletén, 30úgy-
hogy hátzd összesen nyolc 
deszka volt, tizenhat ezüst-
talppal, két-két talp tudni-
illik egy-egy deszka alatt. 
31Csinála továbbá retesz-
rudakat szétimfából: ötöt 
a hajlék egyik oldalán levő  
deszkák 	összetartására, 
32másik ötöt a másik oldal 
deszkáinak összefogására 
s rajtuk kívül másik öt 
reteszrudat a hajlék nyu-
gati, a tenger felé eső  ol-
dalára. 33Megcsinálá azt a 
másik reteszrudat is, mely-
nek a deszkák közepén, az 
egyik végtől a másik vé-
gig kellett érnie. "Magu-
kat a deszkákat bevoná 
arannyal s ezüsttalpakat 
önte hozzájuk. Megcsinálá  

aranykarikáikat is, ame-
lyekbe a reteszrudakat 
kellett dugni s utóbbiakat 
is bevoná aranylemezek-
kel. 

35Megcsinálá a függönyt 
is, kék-, bíbor-, kétszer fes-
tett karmazsinszínű  fonal-
ból és sodrott bisszusból, 
műszövőmunkával, tarka. 
diszítéssel, "és a négy osz-
lopot szétimfából ; utób-
biakat bevoná fejükkel 
együtt arannyal és ezüst-
talpakat önte hozzájuk. 

37Csinála leplet is a sátor 
bej áratára, kék-, bíbor-, 
kétszer festett karmazsin-
színű  fonalból és sodrott 
bisszusból, hímzőmunká-
val 38és öt oszlopot s ezek-
hez fejeket : utóbbiakat 
bevoná arannyal, talpukat 
rézből önté. 

37. FEJEZET. 
A frigyláda, a szent asztal, a 
mécstartó, a füstölőoltár és a 

kenet olajának elkészítése. 

1Megcsinálá Bezéleel a 
ládát is, szétimfából ; két 
és fél könyök volt a hosz-
sza, másfél könyök a szé-
lessége és szintén másfél 
könyök a magassága. Az-
tán bevoná belülről-kívül-
ről színarannyal 2s csinála 
reá köröskörül egy arany-
pártázatot. 3Maj d önte 
hozzá négy aranykarikát, 

35-36. A szentek szentje előtt levő  függöny elkészítése. Vö. 26, 
31. skk. 

37-38. A szentély bejáratán levő  lepel elkészítése. Vö. 26, 36. skk. 
és jegyz. 

37. 1-9. A szövetség ládájának elkészítése. Vö. 25, 10. skk. és jegyz. 
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a négy szegletére, két ka-
rikát az egyik oldalára s 
kettőt a másikra. 4Aztán 
rudakat csinála szétim-
fából, bevoná őket arany-
nyal 5s bedugá a láda ol-
dalain levő  karikákba, 
hogy hordozni lehessen a 
ládát. 6Csinála kegyelem-
táblát is, azaz felelőhelyet, 
színaranyból - két és fél-
könyöknyi volt a hossza, 
másfélkönyöknyi a szé-
lessége - 7meg két keru-
bot vert aranyból. Utób-
biakat rátevé a kegyelem-
tábla két szélére : saz 
egyik kerubot az egyik ol-
dal végére, a másik keru-
bot a másik oldal végére, 
egy-egy kerubot a kegye-
lemtábla mindkét szélére; 
9kiterjeszték szárnyukat 
s befödték a kegyelem-
táblát, egymásfelé és a felé 
nézének. 

loMegcsinálá az asztalt is, 
szétimfából ; kétkönyök-
nyi volt a hossza, egy-
könyöknyi a szélessége és 
másfélkönyöknyi a ma-
gassága. 11Aztán bevoná 
színarannyal, s csinála reá 
köröskörül egy aranypár-
tázatot, "a pártázat fölé 
pedig egy négy újj magas 
átszegett párkányzatot s 
a fölé egy másik aranypár-
tázatot. 13önte továbbá 
négy aranykarikát, ráil-
leszté az asztal négy sar-
kára, minden lábhoz egyet  

14a pártázat mellé, s ke-
resztüldugá rajtuk a ruda-
kat, hogy hordozni lehes-
sen az asztalt. 15Megcsi-
nálá magukat a rudakat is 
szétimfából, aztán bevoná 
őket arannyal, 	igmeg a  
különféle célokra szolgáló 
asztali edényeket : a tála-
kat, a csészéket, a serlege-
ket meg a tömjénezőket, 
színaranyból az italáldo-
zatok bemutatására. 

17Megcsinálá a mécs-
tartót is, színaranyból ver-
ve ; a szárából ágak, kely-
hek, gömböcskék s lilio-
mok jöttek ki, 18hat a két 
oldalból: három ág az 
egyik oldalból és három 
a másikból. 19Három dió-
alakú kehely volt az egyik 
ágon, mindegyik egy-egy 
gömböcskével s liliommal; 
három dióalakú kehely 
volt a másik ágon, mind-
egyik egy-egy gömböcské-
vel s liliommal: egyenlő  
művű  volt mind a hat ág, 
mely a mécstartó szárá-
ból kijött. "Magán a szá-
ron négy dióalakú kehely 
volt, mindegyik egy-egy 
gömböcskével s liliommal: 
21egy-egy gömböcske volt 
két-két ág tövén, mind 
a három helyen, mind a 
hat ág alatt, mely a szár-
ból kijött. 22A gömböcskék 
is, az ágak is belőle magá-
ból jöttek elő, színarany-
ból volt verve az egész. 

10-16. A szent kenyerek asztalának elkészítése. Vő. 25, 23. skk. 
és jegyz. 

17-24. A hétágú mécstartó elkészítése. Vő. 25, 31. skk. 
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23Megcsinálá a hét mé-
csest is, hamvvevőikkel s 
azokkal az edényekkel 
együtt, melyekben a le-
szedett hamvat eloltják, 
színaranyból. 24Egy talen-
tum aranyat nyomott a 
mécstartó, minden eszkö-
zével együtt. 

25Mcgcsinálá a füstölő-
szer oltárát is, szétimfá-
ból ; egykönyöknyi volt 
mind a négy oldala, kettő  
a magassága, szegletei-
ből jöttek elő  a szarvak. 
26Aztán bevoná színarany-
nyal, rostélyával, falaival, 
szarvaival együtt 27s csi-
nála reá köröskörül egy 
aranypártázatot, a pártá-
zat alá pedig mindegyik 
oldalára két-két arany-
karikát, hogy rudakat le-
hessen beléjük dugni és 
hordozni lehessen az ol- 
tárt. 28Megcsinálá magu-
kat a rudakat is, szétim-
fából s aztán bevoná őket 
aranylemezekkel. 

28.Elkészíté az olajat is, 
a szentelés kenetére, meg 
a füstölőszert szintiszta 
fűszerekből, a kenetkészí-
tők mestersége szerint. 

38. FEJEZET. 
Az égőáldozatok oltára, a réz-
medence, a szent udvar elkészí- 

tése. - A felhasznált fémek 
számadása. 

1Megcsinálá az egészen 
elégő  áldozat oltárát is 
szétimfából - ötkönyök-
nyi volt mind a négy ol-
dala, három a magassága, 
2szegleteiből jöttek elő  
a szarvak - s aztán be-
voná rézlemezekkel. 3E1-
készíté rézből a hozzátar-
tozó különféle eszközöket 
is : az üstöket, a lapátokat, 
a villákat, a horgokat meg 
a parázstartókat. 4Meg-
csinálá hálószerű  rézros-
télyát is s ez alá az oltár 
közepére a párkányzatot 
5s önte négy karikát a ros-
tély ugyanannyi szegle-
tére, hogy rudakat lehes-
sen beléjük dugni s hor-
dozni lehessen az oltárt. 
6Utóbbiakat is megcsinálá 
szétimfából s aztán bevoná 
rézlemezekkel lés bedugá 
az oltár oldalain kiálló 
karikákba. Maga az oltár 
nem volt tömör, hanem 
üreges, deszkákból való és 
belül üres. 

8Megcsinál á a rézmeden-
cét is talapzatával együtt 
a sátor ajtajánál őrködő  
asszonyok tükreiből. 

9Megcsinálá az udvart 
is. Déli oldalán százkö-
nyöknyi kárpit volt sod- 

25-28. A füstölőoltdr elkészítése. Vö. 30, 1. skk. 
29. A szent olaj és füstölőszer elkészítése. Vö. 30, 22. skk. és jegyz. 
38. 1-7. Az égőáldozati oltár elkészítése. Vö. 27, 1. skk. és jegyz. 

- 4. A héber szöveg ehelyütt is azt mondja, mint 27, 5-ben, I. ott. 
8. A rézmedence elkészítése. Vö. 30, 17. skk. jegyz. - A héber 

szöveg a találkozás sátrának nyilásánál szolgáló asszonyokról be-
szél ; miből állott szolgálatuk, nem tudjuk. A régi Kelet tükrei csi-
szolt rézlemezek voltak. 

9-20 A szent udvar elkészítése. Vö. 27, 9. skk. és jegyz. 
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rott bisszusból nés húsz 
rézoszlop és talp ; az osz-
lopfők s az egész mű  met-
szései ezüstből voltak. 
11Északi oldalán a kárpi-
tok, az oszlopok, a talpak, 
az oszlopfők szintén ugyan-
ilyen méretűek s művűek, 
s ugyanilyen fémből valók 
voltak. "Nyugatra néző  
oldalán ötvenkönyöknyi 
kárpit, tíz rézoszlop és 
talp volt ; az oszlopfők s 
az egész mű  metszései 
ezüstből voltak. "Kelet 
felé is ötvenkönyöknyi 
kárpitot készíte : "ezek 
közül tizenötkönyöknyi, 
három oszloppal és talp-
pal az egyik oldalt fog-
lalta el, 15a másik oldalon 
(a két oldal közé csinálta 
ugyanis az udvar bejára-
tát) szintén tizenötkö-
nyöknyi kárpit, három 
oszlop s ugyanennyi talp 
volt. 16Az udvar vala-
mennyi kárpitja sodrott 
bisszusszövet volt. "Az 
oszlopok talpa rézből, fe-
jük pedig összes metszé-
seikkel együtt ezüstből 
volt ; magukat az udvar 
oszlopait is bevoná ezüst-
tel. 19Bejáratára hímző- 

munkával, kék-, bíbor-, 
karmazsinszínű  fonalból és 
sodrott bisszusból csinálá 
a leplet ; ennek hossza 
húszkönyöknyi, magas-
sága ötkönyöknyi volt, 
az udvar valamennyi kár-
pitjának méretével meg-
egyezőleg. 19A bejáratnak 
négy oszlopa volt, réz-
talppal, ezüstfővel és met- 
szésekkel. 	20Megcsinálá 
köröskörül a hajléknak s 
az udvarnak cövekeit is, 
rézből. 

21A következők voltak 
a bizonyság hajlékához 
felhasznált dolgok ; Mózes 
parancsára, a leviták szol-
gálata által, Itámár, Áron 
papnak a fia számlálta 
össze őket. 22Bezéleel, Úri-
nak, a Júda törzséből való 
Húr fiának a fia készítette 
el mindazt, amit az Lir Mó-
zes által parancsolt ; 23társa, 
Óliáb, a Dán törzséből 
való Áchiszámek fia, volt, 
ki maga is kiváló mester 
volta fafaragásban, a kék-, 
bíbor-, karmazsinszínű  fo-
nallal és bisszussal való 
műszövésben és hímzés-
ben. 24Az arany, melyet a 
szentély elkészítésére for- 

21-31. Itámár számadása a felhasznált fémekről. - 24. Miként a 
25. versből (1. jegyzetét) következik, ehelyütt a Szentírás a talentu-
mot 3000 sekellel számítja ; eszerint a 29 talentum és 730 sekel = 
87.730 sekel. Egy arany sekel kb. 16.8 (mások szerint : 16.37) 
gramm volt és kb. 60 pengőnek felelt meg ; az egész összeg tehát 
87.730 x 60 = 5,263.800 pengőnek felelt meg. (Súlyban kb. 1500 
kgr arany.) - 25. A héber szöveg így szól : A község megszámlált-
jaitól (= azoktól, akiket a sorozásszerü számlálásnál a fegyver-
fogható férfiak számába, jegyzékébe felvettek) származó ezüst : 
száz talentum és ezerhétszázhetvenöt sekel : egy-egy bekát, vagyis 
egy-egy félsekelt - a szent sekel szerint - szedtek ugyanis fejen-
kint mindenkitől, aki átesett a megszámláláson (= akit a jegyzé- 
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ditottak s amelyet aján-
dékul felajánlottak, össze-
sen huszonkilenc talentum 
és hétszázharminc siklus 
volt a szentély súlyegy-
sége szerint. 25Ezt azok 
ajánlották fel, akiket fel-
vettek a számba, a húsz 
esztendőn felül levő  hat-
százháromezerötszázötven 
fegyverfogható férfiú. 

26Volt továbbá száz talen-
tum ezüst : ebből öntötték 
a szentélynek s a függönyt 
tartó bejáratnak a tal-
pait : 27száz talp készült 
a száz talentumból, egy-
egy talentumot számítot-
tak minden talpra. 28Ezer-
hétszázhetvenöt siklusból 
pedig oszlopfőket készített 
s bevonta az oszlopokat 
ezüsttel. 29Rézből hetven-
kétezer talentumot és 
négyszáz siklust ajánlot-
tak fel ; 3°ebből öntötték 
a talpakat a bizonyság 
sátrának bejáratához, a 
rézoltárt és rostélyát és 
mindazokat az eszközö- 

ket, melyek annak szolgá-
latához tartoznak 31meg 
az udvar talpait, körös-
körül és a bejáratánál, meg 
a hajlék és az udvar cöve-
keit köröskörül. 

39. FEJEZET. 
A főpapi és papi öltőzetek elké-
szítése. - Az elkészített szent 
szereket bemutatják Mózesnek. 

1A kék-, a bíbor- s a kar-
mazsinszínű  fonalból meg 
a bisszusból pedig ruhákat 
csinála, hogy azokba öl-
tözzék Áron, amikor a 
szentélyben szolgál, - 
úgy, ahogy az űr megpa-
rancsolta Mózesnek. 2Meg-
csinálá tehát a vállra-
valót aranyból, kék-, bí-
bor-, kétszer festett karma-
zsinszínű  fonalból és sod-
rott bisszusból, 3műszövő-
munkával ; az aranyat vé-
kony lemezekre vágá s 
fonalakra ny hogy ujtá, ho 
bele lehessen szőni az 
előbb említett színű  fona-
lak közé. 4Megcsináld a két 

kekbe felvettek) húszévestől felfelé, a 603.550 férfiútól. (Vö. 30, 
11-16.) - A befolyt összeg tehát 603.550 x 0.5 = 301.775 sekel, 
vagyis - mivel 3000 sekel egy talentum - száz talentum és ezer-
hétszázhetvenöt sekel volt. A szentély súlyegységéről (a szent sekelről) 
1. 30, 13. jegyz. - Mivel egy ezüst sekel 16.8 (mások szerint : 16.37 
vagy 14.55) gramm volt és kb. 3.25 pengőnek felelt meg, az 
egész összeg kb. 980.768.75 pengőnek felelt meg és kb. 5000 
kgr-ot nyomott. - A szentélynek (a deszkaépítménynek) 48 
deszkája (gerendája) alá két-két talp = 96 talp, a szentek szent-
jének függönyét tartó 4 oszlop alá 4 talp, összesen tehát száz talp 
kellett. - 28. A héber szöveg így szól : Az 1775 sekelből pedig 
horgokat készített az oszlopoknak, bevonta fejüket és ellátta őket 
abroncsokkal (mások szerint : függőnytartó rudakkal, vö. 27, 10 ; 
38, 10.). - 29. A héber szöveg hetven talentum és kétezernégyszáz 
sekel (összesen tehát kb. 3500 kg) rézről beszél. 

39. 1. A szent ruhák elkészítése. A héber szöveg ismét kétféle ru-
háról szól : a szolgálati ruhákról és a szent ruhákról. Vö. 35, 19. 
jegyz. 

2-7. A vállravaló elkészítése. Vö. 28, 6. skk. és jegyz. 

öszővetség I. 	 17 
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hozzáfűzött vállpántot is 
a két felső  végére 5meg az 
övet ugyanazokból a szf-
nekből, úgy, ahogy az Cr 
parancsolta Mózesnek.6E1-
készíté a két ónixkövet is 
aranyfoglalatba szorítva 
és reájuk vésve pecsét-
metszőmunkával Izrael 
fiainak nevét, 7s aztán rá-
tevé őket a vállravaló váll-
pántj aira, emlékeztetőül 
Izrael fiaira, úgy, ahogy az 
Úr parancsolta Mózesnek. 

8Megcsinálá a tudakolót 
is műszövőmunkával, a 
vállravaló szövése szerint, 
aranyból, kék-, bíbor-, két-
szer festett karmazsinszínű  
fonalból meg sodrott bisz-
szusból ; °négyzet volt, 
kétrétű, egy-egy arasznyi 
méretű. "Aztán tőn reá 
négy sor drágakövet : az 
első  sorban karneol, topáz 
és smaragd volt, 11a máso-
dikban karbunkulus, zafir 
és jáspis, 12a harmadikban 
jácint, achát és ametiszt, 
13a negyedikben krizolit, 
ónix meg berill, arany-
fdglalatba szorítva ren-
denkint. 14E tizenkét kőre 
Izrael tizenkét törzsének 
neve volt vésve, egy-egy  

név mindegyikre. 15Csiná-
lának a tudakolóra sod-
rott láncocskákat is szín-
aranyból 16meg két hor-
gocskát és ugyanannyi 
aranykarikát. A karikákat 
aztán ráilleszték a tuda-
koló két sarkára, 17hogy 
róluk függjön a két arany-
lánc, ezeket pedig hozzá-
fűzék a vállravaló pánt-
jain kiálló horgocskákhoz. 
"Ezek a dolgok elől is, 
hátul is úgy egymáshoz 
illettek, hogy a vállravaló 
meg a tudakoló egymás= 
hoz simultak, "mert az 
övnél össze voltak szorítva 
és a kék zsinórral odakap-
csolt karikák révén jó erő-
sen összefogva, hogy lazán 
ne álljanak és egymástól 
el ne váljanak, - úgy, 
ahogy az Úr megparan-
csolta Mózesnek. 

2°Megcsinálák a vállra-
való köntösét is, kék fonal-
ból az egészet, 21meg a 
nyílást a fej számára, fenn, 
a középen meg a nyílást 
körülvevő  szövött sze-
gélyt, 22alul pedig, a láb-
nál, a gránátalmákat,kék-, 
bíbor-, karmazsinszínű  fo-
nalból s sodrott bisszus- 

8-19. A tudakoló elkészítése. Vö. 28, 15. skk. és jegyz. -
18-19. E versekben a latin fordítás, melyet követünk, csak 
összefoglalólag közli a héber szöveget. Utóbbi így szól : Csinálának 
továbbá két aranykarikát s ezeket ráilleszték a tudakoló két alsó 
sarkára, a vállravaló felé, befelé levő  szélére. Aztán csinálának 
két aranykarikát s ezeket ráilleszték a vállravaló két vállpántjára, 
alul, az előrésze felől, az összefűzés mellé ( = oda, ahol a vállravaló 
és vállpántjai egymáshoz voltak fűzve), a vállravaló öve fölé. Aztán 
a tudakolót karikáinál fogva kék zsinórral odacsatolák a vállravaló, 
karikáihoz, hogy a vállravaló öve felett legyen és el ne váljék a 
tudakoló a vállravalótól, - amint az úr parancsolta Mózesnek. 

20-24. A felsőköntös elkészítése. Vb. 28, 31. skk. és jegyz. 
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ból, 23meg a csengetyűket 
színaranyból. Utóbbiakat 
a köntös alsó szegélyére 
helyezték a gránátalmák 
közé, köröskörül, 24egy_, 

egy aranycsengetyűt az-
tán meg egy-egy gránát-
almát, hogy ezekkel éke-
sítve járjon a főpap, ha 
szolgálatot teljesít, - úgy, 
ahogy az Úr parancsolta 
Mózesnek. 

25Megcsinálák a bisszus-
köntősök et is Áronnak 
és fiainak szövőmunká-
val, 26meg a süvegeket 
ékességükkel együtt bisz-
szusból, 27valamint a 
gyolcsnadrágokat bisszus-
ból, 28meg az övet sodrott 
bisszusból, kék-, bíbor-, 
kétszer festett karmazsin-
színű  fonalból, himzőmun-
kával, úgy, ahogy az Úr 
parancsolta Mózesnek. 

29Megcsinálák a szent 
méltóság lemezét is szín-
aranyból s reálrák pecsét-
metszőmunkával: Az Úr 
szentsége, 3°s hozzászorí-
ták kék zsinórral a föveg-
hez, úgy, ahogy az Úr pa-
rancsolta Mózesnek. 

31Elkészüle tehát a haj-
léknak s a bizonyság sát-
rának minden munkája s 
megtevének Izrael fiai 
mindent, amit az Úr 
megparancsolt Mózesnek.  

32Erre elvivék Mózeshez a 
hajlékot és fedelét és min-
den eszközét, karikáit, 
deszkáit, 	reteszrúdjait, 
oszlopait, talpait, 33a vö-
rösre festett kosbőrből ké-
szült takarót meg a másik 
takarót, a táchásbőrből 
valót, "a függönyt, a lá-
dát, rúdjait, a kegyelem-
táblát, 35az asztalt, eszkö-
zeivel s a kiteendő  kenye-
rekkel együtt, 36a mécs-
tartót, a mécseseket esz-
közeikkel s az olajjal 
együtt, 37az aranyoltárt, a 
kenetet, a fűszerekből való 
füstölőszert, 38a sátor be-
járatára való leplet, 39a 
rézoltárt, rostélyát, rúd-
jait és minden eszközét, a 
mosdómedencét talapza-
tával együtt, az udvar kár--
pitjait s oszlopait talpuk-
kal együtt, 4°az udvar be-
járatára való leplet meg 
köteleit és cövekeit: semmi 
sem hiányzott azokból az 
eszközökből, melyeket a 
hajlék szol gálatára a szö-
vetség sátra számára a 
parancs szerint készíteni.  
kellett. 41A ruhákat, ame-
lyeket a szentélyben a pa-
pok, Áron tudniillik és fiai, 
viselnek, szintén 42elhozák 
Izrael fiai, úgy, ahogy az 
Úr parancsolta. "Mikor 
Mózes látta, hogy elké- 

25-28. A főpapi és papi alsóköntös, süveg, öv és nadrág elkészítése. 
Vö .28, 40. skk. és jegyz. - 26. A héber szöveg a (főpapi) fövegről 
és a papi siivegekről beszél. 

29-30. A főpapi homlokpárta elkészítése. Vö. 28, 36. skk. és jegyz. 
31-43. A szent sátor alkatrészeit és felszerelését bemutatják Mózes-

nek. - 41. A héber szöveg ismét kétféle ruhákról beszél : vö. 35, 
19. jegyz. 

17* 



260 MÓZES II. KÖNYVE, EXODUS 40. 
szült minden, megáldá 
Őket. 

40. FEJEZET. 
Mózes Isten parancsára felállítja 
a szent sátort. - Isten beköltö- 

zik a szent sátorba. 

1Szóla ekkor az Cr Mó-
zeshez, mondván : 2Az első  
hónapban, a hó első  nap-
ján, állítsd fel a bizonyság 
hajlékát 3s helyezd el 
benne a ládát s bocsásd 
le ez előtt a függönyt. 
4Azután vidd be az asz-
talt s tedd reá azt, amit 
annak rendje s módja sze-
rint megparancsoltam, ál-
lítsd fel a mécstartót mé-
cseseivel együtt, 5helyezd 
az aranyoltárt, melyen a 
füstölőszert égetik, a bi-
zonyság ládája elé és tedd 
fel a leplet a hajlék bejá-
ratára. 8Ez elé aztán tedd 
az egészen elégő  áldozat 
oltárát, 7az oltár és a sátor 
közé pedig a mosdómeden-
cét és töltsd meg ez utób-
bit vízzel. 8Végül vond be 
a kárpitokkal az udvart, 
köröskörül és a bejáratnál. 
9Aztán vedd a kenet ola-
ját és kend fel a hajlékot 
felszerelésével együtt, hogy  

szentté legyen, "s kend fel 
az egészen elégő  áldozat 
oltárát és minden eszkö-
zét, na mosdómedencét és 
talapzatát : mindezt a ke-
net olajával szenteld fel, 
hogy szentségesek 'egye-
nek. 12Aztán állítsd Áront s 
fiait a bizonyság sátrának 
ajtajához, mosd meg őket 
vízzel s 13öltöztesd fel őket 
a szent ruhákba, hogy szol-
gáljanak nekem és felke-
netésük örökös papságot 
biztosítson nékik. 

"Meg is tevé Mózes 
mindazt, amit az űr pa-
rancsolt. 18A második esz-
tendő  első  hónapjában, a 
hó első  napján tehát fel-
állíták a hajlékot. "Mózes 
ugyanis felállítá a hajlékot, 
elhelyezé a deszkákat, a 
talpakat meg a reteszru-
dakat, felállítá az oszlopo-
kat, "ráterité a hajlékra a 
fedelet, arra meg rátevé 
a takarót, úgy, ahogy az 
Úr parancsolta. '8Betevé 
továbbá a bizonyságot a 
ládába, arra pedig rátevé 
alul a rudakat, felül a ke-
gyelemtáblát. "Aztán be-
vivé a ládát a hajlékba s 
feltevé előtte a függönyt, 
hogy teljesítse az Cr pa- 

40. 1-13. Az Úr parancsot ad a szent sátor felállítására. - 2. Az 
első  hónapban, a hó első  napján : tehát két héttel az Egyiptomból 
való kivonulás első  évfordulója előtt. - Bizongság hajlékát : a 
héber szöveg szerint : a találkozás sátrának hajlékát. Vö. jegyz. 
4. A szent asztalra a kenyereket kellett kitenni. - 10-11. A héber 
szöveg így szól : Kend meg az égöáldozati oltárt is és minden esz-
közét : így szenteld meg az oltárt, hogy az oltár szentséges legyen ; 
kend meg a mosdómedencét is és talapzatát ; így szenteld meg azt. 
- 13. A vers végének értelme : felkenetésük folytán övék (és 
utódaiké) legyen a papi tisztség mindörökre. 

14-31a. A szent sátor felállítása. 
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rancsát. "Aztán betevé 
az asztalt a bizonyság sát-
rába, az északi oldalra, a 
függönyön kívülre 21s el-
rendezé rajta a kitett ke-
nyereket, úgy, ahogy az 
Úr parancsolta Mózesnek. 
22Betevé a mécstartót is a 
bizonyság sátrába, szembe 
az asztallal, a déli oldalra 
23s rendre reáraká a mé-
cseseket az Úr parancsa 
szerint. 24Betevé az arany-
oltárt is a bizonyság sát-
rába, a függöny elé 25s fű-
szerekből való füstölőszert 
gyujta rajta, úgy, ahogy 
az Ur parancsolta Mózes-
nek, 26majd feltevé a leplet 
a bizonyság haj lék ának be-
járatára. "Aztán elhelyezé 
az egészen elégő  áldozat 
oltárát a bizonyság bejá-
rata előtt s egészen elégő  
és eledeláldozatokat mu-
tata be rajta, úgy, ahogy 
az Úr parancsolta. 28E1-
helyezé a mosdómedencét 
is a bizonyság sátra és az 
oltár köZé s megtölté víz- 

zel, 29és Mózes meg Áron 
és fiai megmosák kezüket 
és lábukat, "ha a szövet-
ség sátrába mentek vagy 
ha az oltárhoz ,járultak, 
úgy, ahogy az Ur paran-
csolta Mózesnek. 31Felá1-
lítá az udvart is, a hajlék 
és az oltár köré és feltevé 
bejáratára a leplet. 

Mikor aztán minden el-
készült, 32befedé a felhő  a 
bizonyság sátrát s be-
tölté azt az Úr dicsősége. 
"Mózes nem is tudott be-
menni a szövetség sátrába, 
míg a felhő  mindent befö-
dött és az Úr dicsősége 
tündöklött, mert mindent 
beborított a felhő. 341Ia 
felemelkedett a felhő  a 
hajlékról, elindultak Izrael 
fiai, seregről-seregre ; 3511a 
állt felette, azon a he-
lyen maradtak. 36Az Úr 
felhője lebegett ugyanis 
nappal a hajlék felett, éjt-
szaka meg tűz, Izrael egész 
népének láttára, egész uta-
zásuk alatt. 

31b-36. Az Úr beköltözik a szent sátorbaés dicsőségével megszenteli 
a hajlékot. - 32. A héber szöveg így szól : elboríta a felhő  a talál-
kozás sátrát és betölté az Űr dicsősége a hajlékot. - Az Űr a szent 
sátorban (a frigyláda felett, a két kerub között) úgy látszik valami-
féle érzékelhető  alakban lakozott, dicsőségét azonban felhő  fedte 
el az emberi szemek elől.. - A szent sátor és felszerelése előképe 
az újszövetségi templomnak. - 33. A héber szöveg így szól: 

. bemenni a találkozás sátrába, mert rajta nyugodott a felhő  
és az Cr dicsősége betöltötte a hajlékot. - 34-35. Vö. Móz. IV. 9, 
15. skk. 



MÓZES HARMADIK KÖNYVE. 

A Leviták könyve. 
Héberül: Vájjikrá. 

Mózes harmadik könyve azokat a törvényeket és 
rendeleteket közli, melyeket az Isten az áldozatok-
ról és az ünnepekről adott Izrael fiainak. Mivel e 
törvények végrehajtója, őre a Lévi nemzetségéből 
származó papság volt, a könyvet a görög fordítók 
elnevezése nyomán liber Leviticusnak, vagyis Levi-
ták könyvének nevezik. A könyv tehát lényegében 
véve az ószövetségi egyház Rituale-ja, szertartás-
könyve. Mikor kapta Mózes e törvényeket az Isten-
től, nem tudjuk ; a könyv helyzetéből az következik, 
hogy még a Sínai-hegynél, a szent sátor felállítása 
,(a második év I. havának 15. napja) és a Sínai-
hegytől való elindulás előkészítése (a második év 
II. havának első  napja) között. Minthogy azonban 
a könyv bizonyos rendszerben sorolja fel a törvé-
nyeket, az sem lehetetlen, hogy szerzője a későbbi 
törvényekkel kiegészítette. - Hogy a könyv lénye-
gében véve Mózes műve, a hagyomány tanuságán 
kívül egész felépítése, hangja s a benne tükröződő  
korrajz bizonyítja. 

1. FEJEZET. 
Az egészen elégő  áldozatok tör- 

vénye. 

1HÍVá pedig az Úr Mó-
zest és szóla hozzá a bi- 

zonyság sátrából, mond-
ván : 2Szólj Izrael fiaihoz 
és mondd nékik : Ha va-
laki áldozati ajándékot 
mutat be közületek az Úr-
nak és barmot, azaz 

I. Az áldozatokról. (1, 1-7, 38.) 

Bevezetés. Áldozni annyit tesz, mint valamely javunkat Isten-
nek ajándékozni, hogy általa őt dicsőítsük, engeszteljük, Néki 
hálát adjunk vagy Tőle valamit kérjünk. Mivel pedig Isten földi 
ajándékainkat közvetlenül nem veszi át, az ember azokat vagy 
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szarvasmarhát vagy apró- I ajándékul, — 3ha áldozati 
marhát mutat be áldozati I ajándéka egészen elégő  ál- 
megsemmisíti (elégeti), vagy az Isten képviselőinek, a papságnak 
adja. 

Az ószövetségi áldozatok a bemutatott ajándék szempontjá-
ból kétfélék lehettek : véres és vérnélküli áldozatok. 

Véres áldozatul olyan állatokat áldoztak, melyekért az ember 
(a tenyésztés és nevelés által) megdolgozott : szarvasmarhát 
(fiatal bikát és tehenet, hím és nőstény borjút), aprómarhát 
(kost, juhot, hím és nőstény bárányt, bakkecskét és nőstény 
kecskét, hím és nőstény gödölyét) és néhány szárnyast (gerlét, 
galambfiat). Az állatnak megfelelő  korúnak (vő. 22, 27.) és vallási 
szempontból hibátlannak (vö. 22, 20. skk.) kellett lennie. A véres 
áldozatoknak általában öt közös szertartásuk volt. Az állatot 
először is bevezették a szent sátor ajtaja elé, a szent udvarra ; 
ez azt fejezte ki, hogy a bemutató az állatot áldozati ajándékul 
szánta. Azután a bemutató rátette kezét az áldozati állat fejére. 
(Utóbbi szertartást a Szentírás nem minden áldozatnál említi, 
de mivel olyankor sem említi, amikor minden bizonnyal elő- 
fordult - vö. 1, 10. skk. 	valószínű, hogy minden véres áldo- 
zatnál szerepelt.) A kézfeltétel a legvalószínűbb értelmezés szerint 
azt fejezte ki, hogy a bemutató az áldozatot bizonyos (kérő, 
engesztelő, dicsőítő, hálaadó) szándékkal ajánlja az Úrnak. 
A zsidó hagyományok szerint a kézfeltételt imádság kísérte. 
A szertartás harmadik ténye az állat levágása volt. Ezzel áldozta 
fel a bemutató tulajdonképen az állatot arra a szándékra, amelyre 
szánta. A szertartás negyedik és ötödik cselekménye a vér és a 
hús bemutatása volt. Céljuk egyfelől engesztelés (v8. 17, 11.), 
másfelől az állat bizonyos szándékra történt halálának szertartási 
kifejtése volt. A vérrel és a hússal végzett szertartások külön-
féleségei és az áldozatok legfőbb célja szerint háromféle véres 
áldozatot különböztettek meg : voltak 1. egészen elégő-, 2. vé-
tekért vagy bűnért bemutatott engesztelő- és 3. békeáldozatok. 
Egyes esetekben ezenfelül különleges szertartású áldozatokat is 
bemutattak. 

Vérnélküli áldozatul növényi termékeket mutattak be : gabo-
nát, lisztet, kenyeret, bort (mustot), olajat és tömjént. Többnyire 
valamely véres áldozat kísérő, kiegészítő  áldozatai voltak, de 
gyakran önállóan is szerepeltek ; legtöbbjük közös szertartása 
az áldozat egy részének, az ú. n. emlékeztető  résznek elégetéséből 
állott. 

Hogy mikor és milyen áldozatot kellett bemutatni, a tör-
vény szabta meg ; voltak azonban önkéntes és fogadalomból 
köteles áldozatok is. 

Hatásuk elsősorban az istenszabta (teokratikus) rend ápolása, 
illetőleg a bűn és vétek által megzavart rend helyreállítása volt. 
Ha azonban az áldozó áldozatát igaz töredelemmel s a messiási 
ígéretekbe vetett hittel mutatta be, a megigazulást is megszerez-
ték bemutatójuknak. 

Az egész ószövetségi áldozati-, papi- és ünnepi rendszer elő-
képe az újszövetségi örök áldozatnak, szentségeknek, papságnak 
s ünnepeknek. 

1. 1-9. Az egészen elégő  áldozatok szertartása szarvasmarha bemu-
tatása esetén. - 1. A bizonyság sátra helyett a héber szöveg itt és 
csaknem minden hasonló helyen a találkozás (= Mózes és az Isten 
találkozásának) sátráról beszél. - 2. Áldozati ajándéknak (héberül : 
korbán) nevez a Szentírás csaknem minden olyan adományt 
(vö. Márk. 7, 11.), melyet az Úr tiszteletére ajánlottak, még akkor 
is, ha nem került az oltárra (vö. pl. 2, 14.). - 3 .Egészen elégő  áldo- 
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dozat és pedig szarvas-
marha : akkor hibátlan 
hímet mutasson be. Vigye 
a bizonyság sátrának aj-
tajához, hogy kedvessé 
tegye magát az Úr előtt. 
4Aztán tegye rá kezét az 
áldozat fejére, hogy az 
kedves legyen és engesz-
telést szerezzen neki.5Majd 
vágja le a bikát az Úr 
előtt, Áron fiai, a papok 
pedig mutassák be a vérét: 
öntsék rá köröskörül arra 
az oltárra, mely a sátor 
ajtaja előtt vagyon. 6Az-
tán húzzák le az áldozat 
bőrét, tagjait pedig vágják 
darabokra. ?Majd tegye-
nek tüzet az oltárra, arra 
először rakjanak fát, 8arra 
pedig rakják rá a szét-
vágott tagokat, valamint 
a fejet és mindazt, ami a 
májra tapad, 9- a beleket  

s a lábszárakat mossák 
meg vízben, — végül égesse 
el a pap mindezt az oltá-
ron, egészen elégő  áldo-
zatul, kedves illatul az Úr-
nak. 

1°Ha aprómarha az ál-
dozati ajándék, azaz juh 
vagy kecske és pedig egé-
szen elégő  áldozat : akkor 
hibátlan hímet mutasson 
be. 11Ezt vágja le az oltár-
nak északra néző  oldalá-
nál, az Úr előtt, vérét 
pedig öntsék Áron fiai 
köröskörül az oltárra.12Az-
tán válasszák el a tago-
kat, a fejet s mindazt, ami 
a májra tapad s rakják rá 
a fára, az alá meg tegye-
nek tüzet. 13A beleket s 
a lábszárakat mossák meg 
vízben. Végül mutassa be, 
égesse el a pap az oltáron 
az egészet, egészen elégő  

zatnak nevezték azokat a véres áldozatokat, amelyeket, a bőr 
kivételével, teljesen elégettek az oltáron. Az állatok vallási hibátlan-
ságáról 1. 22, 17. skk. — Az egészen elégő  áldozatok főcélja az 
Úrnak való hódolat volt, bár bizonyos engesztelő  jelleggel (vö. 
4. v.) is bírtak ; épen azért sokszor engesztelő  (bűnért vagy vétekért 
bemutatott) áldozatok után mutatták be őket, hogy az engeszte-
lődést (= bocsánatot) nyert ember kedvessé is tegye magát az Úr 
előtt. — 5. Az állatot maga a bemutató (a közösség áldozatainál 
a papság) vágta le. A levágás az Úr előtt = a szent sátor előtt és 
pedig az egészen elégő  áldozatok oltárának északi oldalán ment 
végbe. Ugyanekkor a papok felfogták az állat vérét s azt — a zsidó 
hagyományok szerint — két lendülettel úgy öntötték az oltár 
sarkai felé, hogy az oltárnak mind a négy oldalát érje. — 6. A héber 
szöveg szerint az állat megnyúzását és feldarabolását is a bemutató 
végezte. A bőr a szolgálattevő  papé lett (vö. 7, 8.). — 7. Mivel 
a tűz mindig égett az oltáron, itt valószínúleg csak arról van szó, 
hogy igazítsák a tüzet a farakás alá. — 8. Májról a héber szöveg 
nem szól ; helyette a hájról beszél. — 9. Elégetés helyett tulajdon-
képen elfüstölögtetésről van szó : a húsnak illat formájában kellett 
az ég, felé szállnia. A vers vége a héber szövegben így szól : Egészen 
elégő  áldozat (ez), kedves illatú tűzáldQzat (ez) az Úrnak. Kedves 
illatú = szívesen fogadott. — Tűzáldozatnak nevezték azokat az 
áldozatokat, amelyeket részben vagy egészben az úrnak elégettek. 

10-13. Az egészen elégő  áldozat szertartása aprómarha (juh- és 
kecskeféle) bemutatása esetén. V. ő. 1-9. jegyz. 
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áldozatul, kedves illatul 
az Úrnak. 

"Ha madár, gerle vagy 
galambfi az Úrnak egé-
szen elégő  áldozatul szánt 
áldozati ajándék, 15akkor 
vigye azt a pap az oltár-
hoz, tekerje fejét a nyaká-
hoz, szakasszon sebet rajta 
s csurgassa vérét az oltár 
falára. 16Aztán vesse be-
gyét és tollait az oltár 
keleti oldalára, arra a 
helyre, ahová a hamut 
szokták önteni, "szárnyait 
pedig törje meg s anélkül, 
hogy összevagdalná és kés-
sel feldarabolná, égesse el 
az oltáron a tűzre rakott 
fán : egészen elégő  áldo-
zat az, kedves illatú tűz-
áldozat az az Úrnak. 

2. FEJEZET. 
Az eledeláldozatok törvénye. 

'Ha valaki eledeláldo-
zatot mutat be áldozati 
ajándékul az Úrnak : ak-
kor lisztláng legyen áldo-
zati ajándéka és öntsön 
arra olajat és tegyen reá 
tömjént. 2Ezt aztán vigye 
el Áron fiaihoz, a papok-
hoz. Azok egyike vegyen 
egy tele marékkal a liszt-
lángból meg az olajból s 
azt az egész tömjénnel 
együtt égesse el emlékez-
tetőül az oltáron, kedves 
illatul az Úrnak. 3Ami az 
eledeláldozatból megma-
rad, az Ároné és fiaié 
legyen : szentséges rész az 

' az Úr tűzáldozataiból. 

14-17. Az egészen elégő  áldozat szertartása szárnyas bemutatása 
esetén. - Ez volt a szegények áldozata. - 14. A héber szövegből 
az domborodik ki, hogy a galambnak (v. gerlének) fiatalnak s 
hímnek kellett lennie. - 15. E szertartás a nagyobb állatok levá-
gásának s vérszertartásának felelt meg. - 16. A madár tollainak 
leszedése a nagyobb állatok megnyúzásának, - 17. - a szárnyak 
megtörése a nagyobb állatok feldarabolásának felelt meg. (Vő. I. 
15, 10.). - A vers eleje a héber szövegben így szól : És szakítsa 
be (a madarat) a szárnyainál, anélkül, hogy (a testet a szárnyaktól) 
elválasztaná. Tűzáldozat = tűz által bemutatott, égő  áldozat. 

2. 1-3. Az eledeláldozat szertartása nyers liszt bemutatása esetén. 
A következőkben elsősorban azokról az eledeláldozatokról van 
szó, melyeket önként, vagy fogadalmon alapuló kötelességből 
mutattak be ' • a kötelező  eledeláldozatok minőségé ről s mennyi-
ségéről Móz. IV. 28, 1. skk. intézkedik. - 1. A lisztláng finom 
búzaliszt (zsemlyeliszt). - 2. Az emlékeztető  rész (mások szerint : 
illatrész, héberül : ázkára) emlékeztette az Urat az áldozóra. -
3. Az ószövetségi szertartási törvények egyik fontos fogalma a 
szent és a szentséges (tulajdonképen : szentek szente, tehát igen 
szent) között való megkülönböztetés. A szent az Úré, a szentséges 
fokozottabb mértékben az úré. Ami szent volt, azt csak az ehette 
meg, aki vallásilag tiszta volt, ami szentséges volt, azt csak Áron 
és fiai (a papi nemzedék vallásilag tiszta férfitagjai) költhették el. 
(6, 16. 18. 22 • 7, 1. 6 ; 10, 12. 17 • 14, 13.) - Az eledeláldozatból 
fennmaradt, el nem égetett részeket tehát csak Áron és fiai (= a 
papok) ehették meg. (Vö. 21, 22. és 22, 1. skk.) 

4-10. Az eledeláldozat szertartása sütemény bemutatása esetén. 
Háromféle dologról van szó : 1. kemencében, 2. serpenyőben, 3. 
rostélyon (a héber szöveg szerint talán inkább tepsiben) sült süte- 
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4Ha kemencében készült 

süteményt mutatsz be ele-
deláldozatul : akkor liszt-
lángból való, kovásztalan, 
olajjal meghintett kalá-
csokat vagy olajjal meg-
kent kovásztalan lepénye-
ket hozz. 5Ha áldozati 
ajándékod a serpenyőből 
való : akkor olajjal meg-
hintett, kovásztalan liszt-
lángból legyen ; 6oszd da-
rabokra s önts reá olajat. 
?Ha az eledeláldozat a ros-
télyról való, akkor szintén 
olajjal meghintett liszt-
lángból legyen. 511a ilyes-
mit viszel az Úrnak, add 
a pap kezébe ; 9ez, amikor 
bemutatja, vegye el az 
eledeláldozatból az emlé-
keztető  részt s égesse el 
azt az oltáron, kedves il-
latul az Úrnak. 10Ami 
megmarad, Ároné és fiaié 
legyen : szentséges rész az 
az 'Úr tűzáldozataiból. 

11Valamennyi eledelál-
dozat, melyet az Úrnak be- 

mutatnak, kovász nélkül 
készüljön ; kovászból és 
mézből semmit sem sza-
bad tűzáldozatul elégetni 
az Úrnak. "Ezeknek csak 
zsengéit mutassátok be 
áldozati ajándékul az Úr-
nak, de az oltárra azok se 
kerüljenek fel kedves il-
latul. "Mindazt, amit ele-
deláldozatul bemutatsz, 
sózd meg ; el ne hagyd ele-
deláldozatodból Istened 
szövetségének jelképét : a 
sót ; minden áldozati aj án-
dékodban mutass be sót. 

14Ha gabonád zsengé-
jéből mutatsz be eledel-
áldozatot az Úrnak, akkor 
még zöld kalászokat hozz; 
ezeket pörköld meg a 
tűzön s törd meg, mint a 
darát szokás és úgy mu-
tasd be zsengéidet az Úr-
nak. 15Önts reá olajat és 
tégy reá tömjént is, mert 
az Űr eledeláldozata az. 
"Ebből égesse el a pap az 
ajándék emlékeztető  ré- 

ményről. - A kovászt erjesztő  hatása miatt a romlás és a bűn 
jelképének tekintették ; ezért az Úr áldozataiból ki volt zárva. 
L. köv. szakasz jegyzeteit. A kalács lisztjét olajjal hintették meg 
= gyúrták), a lepényeket kész állapotban kenték meg (tetejükön) 

olajjal ; az olaj szerepe olyan volt, mint nálunk a vajé vagy a 
zsíré. - 10. A szentségesről 1. 2, 3. jegyz. 

11-13. Általános törvény az eledeláldozatokra. - 11. A kovász 
és a méz a romlandóság (az erjedés) jelképe volt (vö. Kor. I. 5, 8.) 
s azért áldozatul nem volt szabad bemutatni őket az Úrnak. -
12. A termés élvezésének megkezdése előtt az izraelitáknak egy 
részt az Úrnak kellett felajánlani ; ezt nevezték zsengének. A zsen-
gék nem kerültek az oltárra, hanem a papoké lettek. Pünkösdkor, 
mint az új termésből készült kenyerek zsengéjét, két kovászos kenye-
ret ajánlottak (de nem áldoztak) fel az Úrnak (vö. 23, 17.). A méz 
zsengéjének bemutatásáról semmit sem tudunk. - 13. A sónak 
semmiféle eledelből sem szabad hiányoznia, nem hiányozhatott 
tehát az (eledel-)áldozatokból sem. A só a romlatlanság jelképe 
volt (Jób 6, 6.) és szépen kifejezte az Úr szövetségének romolhatat-
lanságát, maradandóságát. 

14-16. Az eledeláldozat szertartása gabonazsenge bemutatása ese- 
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széül a megtört darának s 
az olajnak egy részét és az 
egész tömjént. 

3. FEJEZET. 
A békeáldozatok törvénye. 

1Ha békeáldozat vala-
kinek az áldozati aján-
déka és szarvasmarhát 
akar bemutatni, akár hí-
met, akár nőstényt : hi-
bátlant mutasson be az 
Úr előtt. 2Tegye rá kezét 
áldozati ajándéka fejére, 
aztán vágja le a bizonyság 
sátrának bejáratánál, s 
Áron fiai, a papok, önt-
sék vérét köröskörül az ol-
tárra. 3Majd mutassák be 
a békeáldozatból tűzáldo-
zatul az Úrnak : azt a há-
jat, mely a beleket bo-
rítja s azt az egész hájat, 
mely a belek között va-
gyon, 4a két vesét, a vék-
nyakot borító háj ukkal 
együtt s a vesékkel együtt 
a máj hártyáját : 5égessék  

el az oltáron, az egészen 
elégő  áldozattal, a tűzre 
tett fán, kedves illatú ál-
dozatul az Úrnak. 

°Ha aprómarha valaki-
nek az áldozati ajándéka 
és békeáldozatnak szánja: 
akár hímet, akár nőstényt 
mutat be, hibátlan legyen. 

711a bárányt mutat be 
az Úr előtt, °akkor tegye 
rá kezét áldozati ajándéka 
fejére, aztán vágja le a bi-
zonyság sátrának bejára-
tánál, Áron fiaipedig önt-
sék vérét köröskörül az 
oltárra. °Majd mutassák 
be a békeáldozatból tűz-
áldozatul az Úrnak : a há-
jtt, az egész farkat, 10a 
vesékkel együtt, meg azt 
a hájat, mely a hasat és 
az összes beleket borítja, 
meg a két vesét, a vék-
nyaknál levő  hájukkal 
együtt s a vesékkel együtt 
a máj hártyáját : 11  égesse 
el a pap az oltáron tűzál-
dozati eledelül az 'Úrnak. 

tén. Az érett, de még friss (nedves) kalászt tűzön megpörkölték 
s aztán belőle a szemeket kimorzsolták (vagy, mint a latin fordítás 
is mondja, a szemeket megtörték). 

3. 1-5. A békeáldozatok szertartása szarvasmarha bemutatása 
esetén. - 1. A békeáldozatok tulajdonképen lakomák, melyeket 
az ember könyörgésből, hálából vagy fogadalomból az Istennek 
rendez s melyen mintegy közös asztalhoz ül az Istennel. Az Istent 
illető  részt részben elégették, részben a papoknak adták, a többit 
a bemutató költötte el. - Az általános szertartásokra nézve 1. 
a Bevezetést s 1, 1-9. jegyz. - 3-4. Az itt felsorolt részek, keleti 
felfogás szerint, egyfelől a legízesebb falatok voltak, másrészt az 
élet legfőbb szerveinek számították. - 5. Az elégetés a mindennapi 
(szüntelen égő) áldozat (1. II. 29, 38. skk ; IV. 28, 30. skk.) felett 
történt. 

6. Általános szabály békeáldozatokra aprómarha bemutatása esetén. 
7-11. A békeáldozatok szertartása barány ( juh ) bemutatása ese-

tén. A szertartás ugyanaz, mint szarvasmarha bemutatása esetén, 
azzal az egy különbséggel, hogy a juhok kövér (ízes, zsírtartalmú) 
farkát is el kellett égetni. 
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12Ha kecske valakinek 
az áldozati ajándéka és 
azt mutat be az Úrnak : 
"akkor tegye rá kezét az 
állat fejére, aztán vágja le 
a bizonyság sátrának be-
járatánál, Aron fiai pedig 
öntsék rá vérét köröskörül 
az oltárra. "Majd vigyék 
el belőle tűzáldozati ele-
delül az Úrnak : azt a 
hájat, mely a hasat bo-
rítja s az összes beleket 
fedi, 15a két vesét, azzal 
a hártyával együtt, mely 
rajtuk a véknyaknál va-
gyon s a vesékkel együtt 
a máj háját Igés a pap 
égesse el mindezt az oltá- 

ron tűzáldozati, kedves 
illatú eledelül. 

Minden háj az Urat il-
leti ! "Örök törvény le-
gyen ez nemzedékeitek 
számára, minden lakó-
helyeteken : vért és hájat 
egyáltalán ne egyetek. 

4. FEJEZET. 
A bűnért való áldozatok tör-

vénye. 

1Majd szála az Úr Mó-
zeshez, mondván : 2Szólj 
Izrael fiaihoz : Ha valaki 
tudatlanságból bűnt követ 
el azáltal, hogy az űr va-
lamely tilalma ellenére 

12-16a. A békeáldozatok szertartása kecske bemutatása esetén. 
16b-17. A vér és a háj az Úré. A vért a régiek az élet hordozó-

jának tekintették (vö. Móz. I. 9, 4.) s az áldozható állatok (szarvas-
és aprómarha) vérét az ószövetségi törvény engesztelő  eszközül 
(vő. 17, 11.) rendelte. Ezért az izraelitáknak vért nein volt szabad 
enniök, hanem az áldozható állatok vérét áldozatul kellett bemu-
tatniok az élet Urának, a nem-áldozható állatok (pl. vadak) vérét 
ki kellett önteniök. (Vö. 745. skk ; 17, 10. skk ; 19, 26.) Hájon azt 
a hájat kell értenünk, amelyet az ószövetségi törvény szerint 
(3, 3. 4. 9.) a zsigerekkel (az életszervekkel) együtt az Úrnak kel-
lett bemutatni. Ezt azért nem volt szabad megenni, mert ezt a 
törvény áldozati résznek nyilvánította. - Ez a törvény elsősorban 
az izraeliták pusztai vándorlásának idejére vonatkozott. Ekkor 
ugyanis csak a szent sátornál volt szabad áldozható állatot vágni 
s minden ilyen levágott állat vérét és háját áldozatul kellett bemu-
tatni. (Vö. 17, 3. skk.) Később, mikor a törvény Kánaánban a 
szenthelytől való távolság miatt az áldozható állatok nem-áldozati 
jellegű  levágását is megengedte, az áldozhatő  állatok vérét is csak 
ki kellett önteni (Móz. V. 12, 16. 23. sk ; 15, 23.) ; arról, hogy ilyen-
kor a (zsigereken levő) hajjal mi történjék, a törvény nem intéz-
kedik. 

4. 1-12. A (jő-) pap bűnért való áldozatának szertartása. -
2. Az ószövetségi áldozatoknál a bűn fogalma más, mint az, amit 
a kereszténységben bűnnek ismerünk. A kereszténységben a bűn 
Isten törvényének alanyi (tudva és akarva való) megszegése s 
következménye a megszentelő  kegyelem elvesztése vagy erejének 
csökkenése. Az ószövetségi szertartási törvényekben a bűn az 
Isten törvényének tárgyi megszegése, elsősorban számbajövő  
következménye pedig a szövetségszabta isteni (teokratikus) rend 
megzavarása. Ha valaki Isten törvényét lázadó szándékkal szegte 
meg, büntetése halál volt. (Vö. IV. 15, 30.) Ha azonban Isten 
(valamely tiltó) törvényét gyengeségből, gyarlóságból szegte meg 
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megtesz valamit, amit az 
Úr cselekedni megtiltott : 
aha a fölkent pap követ el 
bűnt, bűnbe, t,,jtve népét : 
akkor mutasson be bűné-
ért egy hibátlan fiatal 
bikát az Úrnak. 4Vigye 
ezt a bizonyság sátrának 
ajtajához, az Úr elé, tegye 
rá kezét a bika fejére és 
vágja le az Úr előtt. 5Az-
tán merítsen a bika véré-
ből, vigye be a bizonyság 
sátrába, 6mártsa bele újját 
a vérbe és hintsen belőle 
hétszer az űr elé, a szen-
tély függönye felé. ?Az-
tán tegyen ugyanebből 
a vérből az Úr előtt ked-
ves füstölőszer oltárának 
szarvaira, arra, amely a  

bizonyság sátrában va-
gyon, az egész többi vért 
pedig öntse a sátor bejá-
ratánál levő  égőáldozati 
oltár aljára. 8A..z tán szedje 
ki a bűnért való áldozatul 
szolgáló fiatal bika háját, 
azt, amely a beleket bo-
rítja és mindazt, ami a 
belek között vagyon, 9a 
két vesét, azzal a hártyá-
val együtt, mely rajtuk, 
a véknyaknál vagyon s a 
vesékkel együtt a máj 
háját, "úgy, ahogy a béke-
áldozatra való szarvas-
marhából kiszedni szo-
kás és égesse el az égő-
áldozatok oltárán. nv é_ 
gül a bőrt s az egész húst, 
a fejjel, a lábszárakkal, a 

akkor is, ha ezt tudtán kívül cselekedte, vagy pedig ha bizonyos 
állapotokba került, melyeket a törvény vallásilag (súlyosan) tisz-
tátalanoknak jelentett ki, még akkor is, ha ez személyes hibája 
nélkül esett meg vele, sbűnt' követett el, melyért bűnért való 
áldozatot (héberül: cháttát) kellett bemutatnia. A bűnért való 
áldozatot akkor kellett bemutatni, amikor az ember ráeszmélt 
bűnére, vagy amikor 'bűnös» állapota véget ért ; mivel azonban 
épen a bűn fogalma következtében sohasem lehetett biztosan 
tudni, van-e valakinek bűne, biztonság kedvéért időnkint is szok-
tak (hivatalosan és önkéntes elhatározásból) bűnért való áldozatot 
bemutatni. Igy érthető, hogy a törvény bűnért való áldozatot 
parancsol minden hó elsején (IV. 28, 15.), a pászka (IV. 28, 22.) 
és a pünkösd (IV. 28, 30.) ünnepén, az (polgári) újesztendő  napján 
(IV. 29, 5.) s az engesztelő  napon (III. 16, 5 ; IV. 29, 11.) ; ugyan-
csak bűnért való áldozatot ír elő  a gyermekszülés után (12, 6. 8.), 
a poklosok (14, 20.), a magfolyásosok (15, 14.) s a vérfolyásosok 
<15, 29.) tisztulási szertartásában, a fogadalom leteltekor (IV. 6, 
14.), a názir önkéntelen beszennyeződésekor (IV. 6, 10.), végül 
a tudatlanul vagy gyarlóságból elkövetett bűnökért (amikről itt 
van szó). - Utóbbi esetben a bűnért való áldozat anyaga a bűnös 
személyének rangja szerint változott. - 3. Ha olyan bűnről van 
szó, melyet a (fő) pap (fő) papi minőségében követett el s így bűne 
a népre is kiáradt, bűnért való áldozatul fiatal bikát kellett be-
mutatnia. - 6-7. Ennek a vérét bevitték az Úr elé, vagyis a szen-
tek szentének függönye elé (a szentélybe), ott a pap először hétszer 
a szent függöny felé hintett belőle, aztán megkente vele a füstölő  
oltár szarvait, a többit a szent udvaron álló égőáldozati oltár 
alapjához öntötte. (Ilyen módon mintegy engesztelést mutatott 
be a szentélyben s a szent udvaron elkövetett bűnökért.) -
8-10. 1. 3, 1-5. jegyz. - 11-12. A bűnért való áldozatok szer-
tartásához általában az is hozzátartozott, hogy a papok egyék 
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belekkel, a ganéjjal 12s az 
egyéb testtel együtt vi-
gye ki a táboron kívülre, 
tiszta helyre, oda, ahova 
a hamut szokták önteni és 
gyujtsa meg egy rakás 
fán : azon a helyen kell 
elégetni, ahova a hamut 
szokták önteni. 

"Ha Izrael egész soka-
sága téved meg és tesz 
meg tudatlanságból vala-
mit, ami az Úr tilalma el-
len vagyon 14s azután reá-
jön bűnére : mutasson be 
bűnéért egy fiatal bikát. 
Vigye a sátor ajtajához 
15s a nép vénei tegyék rá 
kezüket az Úr előtt a 
fejére. Aztán vágják le 
a fiatal bikát az Úr 
színe előtt 16s a felkent 
pap vigyen be a véré-
ből a bizonyság sátrába, 
17mártsa bele ujját s hint-
sen hétszer a függöny felé. 
18Aztán tegyen ugyaneb-
ből a vérből annak az ol-
tárnak a szarvaira, mely 
az Úr előtt, a bizonyság 
sátrában vagyon, a többi.  
vért pedig öntse az égő-
áldozati oltár aljára, arra, 
mely a bizonyság sátrá- 

nak ajtaja előtt vagyon. 
"Aztán vegye az állat 
egész háját és égesse el az 
oltáron ; 20úgy járjon el 
ezzel a fiatal bikával is, 
mint ahogy az előbb emlí-
tettel kell eljárnia ; így kö-
nyörögjön értük a pap s 
az Úr megbocsát nekik. 
21Magát a fiatal bikát pe-
dig vigye ki a táboron 
kívülre s égesse el, úgy, 
mint az előbb említett 
fiatal bikát, mert a soka-
ság bűnéért való áldo-
zat az. 

22Ha fejedelem követ 
el bűnt és tesz meg tudat-
lanságból valami olyas-
mit, amit az Úr törvénye 
tilt 23s azután reájön bű-
nére : akkor vigyen egy hi-
bátlan kecskebakot áldo-
zati ajándékul az 'Úrnak. 
"Tegye rá kezét a kecske-
bak fejére, aztán vágja le, 
azon a helyen, ahol az 
egészen elégő  áldozatra 
valókat szokták levágni, 
az Űr előtt, mert bűnért 
való áldozat az, 25a pap 
pedig mártsa bele újját a 
bűnért való áldozat vé-
rébe s érintse meg vele az 

meg az állat húsát s ilyenképen vegyék magukra s a felszentelés 
által nyert szentségük által semmisítsék meg a bemutató bűneit, 
melyet az a kézfeltétel által jelképileg az állatra helyezett ; ennél 
az áldozatnál a húst a táboron kívül elégették, mert a papság a 
saját bűneivel terhelt állatot nem ehette meg. - (A táborból való 
kivitel és az elégetés a bűn eltávolítását és megsemmisítését jel-
képezte.) 

13-21. Az egész közösségért bemutatott bűnért való áldozatok 
szertartása. - L. az előző  szakasz jegyzeteit. - 20. A héber 
szöveg itt és minden hasonló helyen nem azt mondja, hogy a pap 
könyörögjön a népért, hanem, hogy (a szertartás elvégzése által) 
szerezze meg (az Cr) megengesztelődését. - 21. A közösségbe a 
pap is bele tartozik ; vö. 11-12 v. jegyzetét. 

22-26. A fejedelmek (törzsfák stb.) bűnéért bemutatott áldozat 
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égő  áldozatok oltárának 
szarvait; aztán a többi 
vért öntse az oltár aljára, 
26a hájat pedig égesse el 
az oltáron, mint a béke-
áldozatoknál szokás ; így 
könyörögjön a pap érte 
és bűnéért és akkor Ó 
bocsánatot nyer. 

27Ha a föld népe közül 
követ el valaki tudatlan-
ságból bűnt, azáltal, hogy 
megtesz valamit, amit az 
Úr törvénye tilt s így vé-
tekbe esik, 28ha reájön 
bűnére, mutasson be egy 
hibátlan nősténykecskét. 
"Tegye reá kezét a bűn-
ért való áldozat fejére, az-
tán vágja le az egészen el-
égő  áldozatok helyén, 30a 
pap pe,dig vegyen a vér-
ből az újjára és érintse 
meg vele az égő  áldozatok 
oltárának szarvait, a többi 
vért pedig öntse az oltár 
aljára ; 31aztán vegye el 
az egész hájat, úgy, ahogy-
azt a békeáldozatokból 
szokás elvenni és égesse el 
az oltáron kedves illatul 
az Úrnak ; így könyörög-
jön érte és akkor ő  bocsá-
natot nyer. — 32Ha valaki 
a juhnyájból visz bűnért  

való áldozatot, tudniillik 
egy hibátlan nőstényjuhot, 
33tegye rá kezét a bűnért 
való áldozat fejére s vágja 
le azon a helyen, ahol az 
egészen elégő  áldozatra 
való állatokat szokás le-
vágni, 34a pap pedig ve-
gyen a véréből az újjára 
és érintse meg vele az 
égő  áldozatok oltárának 
szarvait, a többi vért pe-
dig öntse az oltár aljára ; 
35aztán szedje ki az egész 
hájat, úgy, ahogy a béke-
áldozatul levágott kosok 
háját szokás kiszedni és 
égesse el az oltáron az Úr 
tűzáldozatai felett ; így 
könyörögjön érte és bűné-
ért és akkor ő  bocsánatot 
nyer. 

5. FEJEZET. 
A bűnért való áldozatok tör- 
vénye. — A vétekért való áldo- 

zatok törvénye. 

Ina valaki bűnt követ 
el azáltal, hogy hallja az 
esküvő  szavát s bár tanuja 
volt a dolognak, minthogy 
vagy maga látta vagy tu-
domást szerzett róla s r •rn 
jelenti be s így gonoszságát 
viseli, 2ha valaki valamely 

szertartása. — 26. Vö. 20. v. jegyzetét. — Az áldozati húst a pap-
ság ette meg. Vő. 11-12. v. jegyzetét. 

27-35. A közember bűnéért bemutatott áldozat szertartása. — 31. 
Vő. 20. v. jegyzetét. — 35. Vö. 20. v. jegyzetét. 

5. 1-14. Néhány bűneset 1)11~ való áldozatának szertartása. —
Eddig a Szentírás a bűnösök személyének minősége szerint csopor-
tosította mondanivalóit, most néhány (4) bűnesetről szól. —
1. Arról az emberről van szó, aki valamely nyilvános bírói tárgya-
láson, noha ismerte a per tárgyát alkotó ügy tényállását, az esküvő  
szava = az ünnepélyes bírói felszólítás ellenére sem jelentkezett 
tanuságtételre s így hallgatásával magára vonta a bírói felszólítás-
ban kimondott átok következményeit. — 2. Arról az emberről van 
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tisztátalan állatot érint, 
akár olyat, amelyet a vad 
tépett szét, akár olyat, 
amely magától hullott el, 
akár valamely más csúszó-
mászót s nem tudja, hogy 
tisztátalanná lett és így bű-
nös és vétkes marad, avagy 
ha valamely embernek a 
tisztátalanságát érinti, 

bármely tisztátalanságát, 
mely tisztátalanná szo-
kott tenni s nem tudja, 
de később reájön, hogy 
vétkessé lett, ha valaki 
esküt tesz, kiejtve ajkain, 
hogy valamit, akár jót, 
akár rosszat, megcselek-
szik s ezt esküvel és szó-
val erősíti, anélkül, hogy 
észrevenné, de később 
reájön vétkére - 5tartson 
bűnéért bűnbánatot 8és 
vigyen áldozatul egy nős- 

tény bárányt vagy egy nős-
tény kecskét a nyájból s a 
pap könyörögjön érte és 
bűnéért. 7I-la aprómarhát 
vinni nem bír, két gerlét 
vagy két galambfiat vigyen 
áldozatul az Úrnak, egyet 
bűnért való áldozatul, 
egyet pedig egészen elégő  
áldozatul. 8Adja oda őket 
a papnak, az meg mutassa 
be az elsőt bűnért való 
áldozatul : tekerje fej ét 
hátra a szárnyához, de 
úgy, hogy rajtamaradjon 
a nyakán s egészen le ne 
szakadjon 9és hintsen vé-
réből az oltár falára, a 
többi vért pedig csurgassa 
az oltár aljára, mert bűn-
ért való áldozat az, 19- a 
másikat pedig égesse el 
egészen elégő  áldozatul, 
úgy, ahogy az történni 

szó, aki valamely vallásilag tisztátalan dolgot és pedig (a héber 
szöveg szerint) vagy valamely (vallásilag) tisztátalan vadállat, 
vagy valamely (vallásilag) tisztátalan háziállat, vagy valamely 
(vallásilag) tisztátalan csúszó-mászó (pl. gyík, féreg) hulláját érin-
tette, anélkül, hogy tudta volna. Mivel az ilyen ember vallásilag 
tisztátalanná lett s a köteles tisztulási szertartást elmulasztotta, 
bűnössé lett s «bűnéért» engesztelő  áldozatot kellett bemutatnia. -
3. Arról az emberről van szó, aki valamely vallásilag tisztátalan 
(pl. magfolyásos, hószámos stb.) emberrel, vagy ilyen által vallási-
lag tisztátalanná tett holmival érintkezett s a köteles tisztulási 
szertartást elmulasztotta. - 4. Arról az emberről van szó, aki meg-
gondolatlanul megesküdött valamire, anélkül, hogy tudta volna, 
hogy esküszik. Ha az ilyen ember az esküjét nem teljesítette, bűnt 
követett el s bűnéért engesztelő  áldozatot kellett bemutatnia. 
(A héber nyelvhasználatban e kifejezés : akár rosszat, akár jol, csak 
annyit jelent, mint: bármit.) - Az 5. vers a héber szövegben így 
szól . . . ismerje el azt, amivel bűnössé lett. Ez az elismerés egye-
sek szerint a bűnös lelkiismeretében ment végbe mások úgy 
vélik, hogy az ilyennek a pap előtt kellett beismernie bűnét, tehát 
bizonyos gyónásféle bűnvallomást kellett tennie. - 6. Könyörög-
jön: 1. 4, 20. jegyz. - 7-13. egyesek szerint nem a 6. versnek, 
hanem 4, 35-nek a folytatása s általában a közember bűnért való 
áldozatáról szól. - 7-10. Az engesztelő  áldozatok vérének egy 
részét rendesen az oltár szarvára kenték, a zsírrészeket elégették, 
a húst a papok ették meg. Mivel galambnál vagy gerlénél ez 
alig lehetséges, azért a - 9. - vér egyik részét az oltár falára 
hintették, másik.  részét pedig - ellentétben az egészen elégő  áldo- 
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szokott ; így könyörögjön 
a pap érte és bűnéért és 
akkor bocsánatot nyer. - 
11Ha két gerlét vagy két 
galambfiat sem tud bemu-
tatni keze, akkor egy tized 
éfa lisztlángot vigyen áldo-
zatul bűnéért ; olajat ne 
tegyen bele s tömjént ne 
tegyen reá, mert bűnért 
való áldozat az. 12Adja 
oda a papnak, az vegyen 
belőle egy tele marokkal 
s azt égesse el az oltáron, 
emlékeztetőül arra, aki 
bemutatta ; "így könyö- 

rögjön érte és igy szerez-
zen engesztelést néki. 
A fennmaradt rész a papé 
legyen, épen úgy, mint az 
eledeláldozatnál. 

"Szóla továbbá az Úr 
Mózeshez, mondván: 15Aki 
hűtlenséget követ el a 
szertartások ellen és téve-
désből valamit bűnös mó-
don elvesz az Úrnak szen-
telt dolgokból : az vigyen 
áldozatul vétkéért egy hi-
bátlan kost a nyájból, 
olyat, amely a szentély 
súlyegysége szerint két 

zatokkal, vő. 1, 15. - az oltár aljára csurgatták. Mivel galambnál 
vagy gerlénél bajos lett volna a zsírrészeket és a húst elválasztani, 
azért - a zsidó hagyományok szerint - a bűnért való áldozatul 
bemutatott galambot vagy gerlét a papok ették meg, - 12. - az 
elégetendő  zsírrészek helyett pedig egy galambot vagy gerlét 
(engesztelőjellegű) egészen elégő  áldozatul kellett (az 1, 14. skk. 
törvényei szerint) bemutatni. - A könyörgésről 1. 4, 20. jegyz. -
11-13. Egy tized éfa = 3'64 liter. - Olajat és tömjént csak a hó-
dolójellegű  eledeláldozatra volt szabad tenni (vö. 2, 1.), az engesz-
telőjellegű  eledeláldozatra nem. Amaz ugyanis feltételezte, hogy 
a bemutató kedves az Űr előtt, emez pedig épen ezt a kedvességet 
akarta (az engesztelés által) megszerezni. - 13. A könyörgésről 
1. 4, 20. jegyz. - A fennmaradt részről 1. 2, 3. 

14-6, 7. A vétekért való áldozatok (héberül: ásám) szertartása. 
Míg a kereszténység erkölcstanában a bűn és vétek ugyanazt 
jelenti, az ószövetségi szertartási törvények a kettő  között különb-
séget tesznek. Miből állott tulajdonképen e különbség, sokat vita-
tott kérdés. Valószínűleg abból, hogy a vétek egyszersmind más 
jogát is sértette s így kártérítésre kötelezett. A törvény hat eset-
ben írt elő  vétekért való áldozatot : a meggyógyult poklosság 
tisztulási szertartásában és a beszennyeződött názir engesztelő  
szertartásában. (A poklos ember ugyanis ki volt zárva a szövetsé-
gen alapuló isteni rend - teokrácia - tagjai közül s így bizonyos 
értelemben megszegte a szövetséget ; a beszennyeződött názir 
viszont, minthogy fogadalmával a beszennyeződés össze nem fért, 
bizonyos értelemben megszegte fogadalmát.) Ugyancsak vétekért 
való áldozatot kellett bemutatni annak is, ki más rabnőjével élt, 
valamint az alább következő  három esetben. - 15. A héber szöveg 
Igy szól : Aki hűtlenséget követ el és tévedésből stb. - Arról van 
szó, aki valamely, szent dolgot (tizedet, zsengét, áldozati részeket 
stb.), melyet az Urnak (vagy az ő  nevében a papoknak) kellene 
adnia, tévedésből profán (hétköznapi, közönséges) célokra fel-
használ, pl. elfogyaszt. Az ilyennek egy olyan kost kellett bemu-
tatnia, amely (a héber szöveg szerint) siklusokba, - tehát leg-
alább két siklusba került. A siklusról s a szentély súlyegységéről 1. 
Móz. II. 30, 13. jegyz. Az állat nagyságát - az elkövetett vétek 
nagyságához mérten - a héber szöveg értelme szerint a pap becs- 

()szövetség I. 
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siklusba kerül, "és térítse 
meg azt a kárt, amelyet 
okozott s ráadásul tegye 
hozzá az ötödét s adja oda 
a papnak s az könyörögj ön 
érte s mutassa be a kost 
és akkor bocsánatot nyer. 
17Aki tudatlanságból bűnt 
követ el, azáltal, hogy 
megtesz valami olyasmit, 
amit az Úr törvénye tilt s 
így vétkessé válik s aztán 
reájön gonoszságára: 18vi-
gyen áldozatul egy hibát-
lan, a vétek megbecsült 
nagyságának 	megfelelő  
kost a nyájból a paphoz, 
s az könyörögjön érte, mi-
vel tudatlanságból csele-
kedett és akkor bocsána-
tot nyer, 19minthogy téve-
désből vétkezett az Úr 
ellen. 

6. FEJEZET. 
A vétekért való áldozatok tör-
vénye. — A mindennapi egészen 
elégő-, az eledel- és a papi áldo-
zat törvénye. — Kiegészítő  füg-
gelék a bűnért való áldozatok 

törvényéhez. 

1Szóla továbbá az Űr 
Mózeshez, mondván: 2Ha 
valaki bűnt követ el, az-
által, hogy semmibe sem 
véve az Urat, letagadja 
felebarátjának nála elhe-
lyezett, az ő  hűségére bí-
zott holmiját, vagy vala-
mit erőszakkal kicsikar, 
vagy hamisságot követ el, 
3vagy elvesztett jószágot 
talál és azt eltagadja s a 
tetejébe hamisan meg is 
esküszik, vagy pedig más 
olyasvalamit követ el, ami-
vel az emberek vétkezni 
szoktak, - 4ha reájön, 
hogy vétkezett, térítse 
meg 5mindazt, amit csa-
lárdsággal szerezni akart, 
a maga egészében s rá-
adásul tegye hozzá az ötö-
dét és adja oda a tulajdo-
nosnak, akinek a kárt 
okozta. 6Vétkéért pedig 
vigyen áldozatul egy hi-
bátlan, a vétek megbe-
csült nagyságának meg-
felelő  kost a nyájból s 
adja oda a papnak 7s az 

lése sabta meg. — 16. A könyörgésről 1. 4, 20. jegyz. — E kos 
bemutatásáról 1. 7, 1. skk. — 17-19. Arról van szó, aki valamely 
tiltó parancs ellen, tévedésből, tudtán kívül vétkezik. Hogy 
azonban az itt közölt eset, melyet a Szentírás ehelyütt véteknek 
minősít, mennyiben különbözik a bűntől (vö. 4, 27.), nem tudjuk. —
A könyörgésről 1. 4, 20. jegyz. — 

6. 2-4. A héber szöveg így szól : Aki bűnt követ el és hűtlen-
séget követ el az Űr ellen, azáltal, hogy letagadja felebarátja 
letétjét (= amit az reábízott megőrzés végett), vagy a kezébe adott 
holmiját (pl. zálogát) vagy azt, amit tőle elrabolt, vagy azáltal, 
hogy felebarátját elnyomja (= tőle valamit kicsikar vagy vala-
mit — pl. megszolgált bért — megtagad) — 3. — vagy azáltal, 
hogy elvesztett jószágot talál s azt letagadja s azonfelül hamisan 
esküszik, bármi olyasmi miatt, aminek elkövetésével az ember (a 
felebarátjának javai ellen) bűnt szokott elkövetni; — 4. — ha 
tehát így bűnössé lett és vétkezett, térítse meg stb. — A 3. vers 
ben említett hamis eskü úgylátszik az összes itt említett cseleke-
detekre vonatkozik s az teszi mindezt hűtlenséggé az Úrral szem-
ben. -- 7. A könyörgésről 1. 4, 20. jegyz. 
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könyörögjön érte az Úr-
nál s akkor az Úr megbo-
csátja neki mindazt, ami-
nek elkövetése által vét-
kezett. 

8Szóla továbbá az Úr 
Mózeshez, mondván: 9Pa-
rancsold meg Áronnak s 
fiainak : Ez az egészen 
elégő  áldozat törvénye : 
Égjen az az oltáron egész 
éjtszaka, reggelig ' • a tűz 
ugyanarról az oltárról való 
legyen. "Akkor vegye fel 
a pap a gyolcsköntöst és 
nadrágot és szedje ki az 
emésztő  tűz által kiége-
tett hamvakat s öntse az 
oltár mellé ; 11aztán vesse 
le az imént felvett ruhát, 
öltsön másikat és vigye ki 
a hamvakat a táboron kí-
vülre s hagyja valamely 
tiszta helyen az utolsó 
szikráig elégni. 12A tűz 
mindenkor égjen az oltá-
ron s táplálja azt a pap : 
minden reggel rakjon reá  

fát s tegye reá az egészen 
elégő  áldozatot s a fölött 
égesse el a békeáldozatok 
háját. 13Szűntelen való tűz 
legyen az, sohase aludjék 
ki az az oltáron. 

14Ez az eledeláldozatul 
szánt adományok törvé-
nye. Vigyék az ilyet Áron 
fiai az Ur elé, az oltár elé. 
15 Aztán vegyen a pap az 
olajjal meghintett liszt-
lángból egy marékkal s azt 
meg a lisztlángra tett 
egész tömjént égesse el 
az oltáron kedvesillatú 
emlékeztető  részül az Úr-
nak. 18A lisztláng többi 
részét aztán egye meg 
Áron a fiaival ; kovász 
nélkül, a sátor udvarának 
szent helyén egye meg. 
"Azért ne kovászosítsák 
meg, mert egy részét az 
Úr tűzáldozatául mutat-
ták be. Szentséges az, ép-
úgy, mint a bűnért vagy 
a vétekért való áldozat. 

8-13. Mit kell tennie a papnak a mindennapi egészen elégő  áldo-
zattal? A 9. vers az esti, a 12. vers a reggeli egészen elégő  áldozatról 
szól. - 9. A vers végét a héber szöveg alapján így is fordíthatni 
. . . reggelig : vele tartassék égve az oltár tüze. - 10-11. A pap-
nak az oltárhoz a szent ruhákban kellett járulnia, viszont a tábor-
hó! kimennie más (= közönséges) ruhákban kellett. A héber szö-
veg értelme szerint a papnak az egészen elégett hamvakat kellett a 
táborból kivinnie, épen azért a héber szöveg nem mondja, hogy a 
hamvaknak a táboron kívül kellett az utolsó szikráig elégniök. 
12. A békeáldozatok elégetendő  részeit mindenkor a mindennapi 
egészen elégő  áldozatok felett égették el. - 13. Az állandóan áldo-
zattal égő  tűz Izrael állandó hódolatát fejezte ki az ICI-mi szemben. 

14-18. Mit kell tennie a papnak az eledeláldozatokkal? - 14. A 
héber szöveg így szól: Ez az eledeláldozatok törvénye. Vigyék 
stb. - (A latin fordítás szószerint igy szól : Ez az ételáldozatnak 
és a libamentumoknak a törvénye. A libamentum szót rendesen 
italáldozatnak szokták fordítani, s mivel itt - és számos hasonló 
helyen italáldozatról szó sincsen, a latin fordítást hibával szokták. 
vádolni. Minthogy azonban a libamentum szó a latinban nem-
csak italáldozatot, hanem általában áldozati adományt jelent, 
ezt a szót fordításunkban mindic,

' 
 a szöveg értelme szerint fordít-

juk.) - 15. Vö. 2, 2. sk. - 17.A szentségesről 1. 2, 3. jegyz. 

18* 
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18Áron nemzetségének csu-
pán férfitagjai egyenek 
belőle. Örök járandóság le-
gyen ez nemzedékeitek 
számára az Úr tűzáldoza-
taiból. Mindaz, aki érinti, 
szentté legyen. 

19Szóla továbbá az Űr 
Mózeshez, mondván: 29Ez 
Áronnak és fiainak áldo-
zati ajándéka, ezt kell 
majd bemutatniok az Úr-
nak, Áron felkenetésének 
napjától fogva : egy tized 
éfa lisztlángot mutassanak 
be állandó eledeláldozatul, 
felét reggel, felét este. 
21Serpenybben készüljön, 
olajjal meghintve s mele-
gen mutassa be azt kedves 
illatul az Úrnak 22az a 
pap, aki a törvény szerint 
atyja örökébe lép. Egé-
szen égessék el az oltáron, 
"mert a papok minden  

eledeláldozatát a tűznek 
kell megemésztenie és be-
lőle senkinek sem szabad 
ennie. 

24  Szóla továbbá az Úr 
Mózeshez, mondván: 25Szólj 
Áronhoz és fiaihoz: Ez 
a bűnért való áldozat tör-
vénye : Ahol az egészen 
elégő  áldozatokat szokás 
levágni, ott vágják le, az 
Úr előtt : szentséges az. 
26Az a pap egye meg, aki 
bemutatja : szent helyen, 
a sátor udvarában egye 
meg. 27Mindaz, ami a húsá-
hoz ér, szentté leszen ; ha 
a véréből valami ráfrecs-
csen a ruhára, azt ki kell 
mosni a szent helyen. 
28A cserépedényt, amely-
ben főzték, össze kell törni; 
ha rézedény volt, ki kell 
súrolni s vízzel kiöblíteni. 
29A papi nemzetségnek 

18. E vers utolsó mondatának értelme kétes. A latin fordítás alap-
ján egyesek úgy vélik, hogy arról van szó, hogy mindenkinek, aki 
ezzel a szentséges résszel (pl. evés által) érintkezésbe kerül, utána 
bizonyos tisztulási szertartáson (fürdés) kell átesnie ; mások sze-
rint : olyan szentségre* köteles, mint a papok (vb'. 21, 1-8.) 
s így anélkül, hogy a papság jogait élvezné, viselnie kell a pap-
ság kötelességeinek terheit. A héber szöveg dologi értelemben is 
vehető  : minden, ami ezzel érintkezésbe kerül (pl. az edény, amely-
ben van), szentté válik s így 6, 27-28. törvényei szerint kezelendő. 

19-23. A papság (mindennapi) elede?áldozata. - 20-21. Áron-
nak (és utána minden főpapnak) felkenetése napjától fogva (= a fel-
szentelési szertartás befejezése után, a nyolcadik naptól fogva) 
mindennap egy tized éfa (= 3.64 liter) lisztlángból készült, olajban 
pörkölt, serpengőben készített (tehát sütött), darabokra tört (e sza-
vakat a latin fordítás melegen-nek fordítja) eledeláldozatot kellett 
bemutatnia vagy bemutattatnia. (A költségek mindenkor a fő-
papot terhelték, de bemutatását - később - sokszor csak a 
papok végezték.) 

24-30. Mit kell tennie a papnak a bűnért való áldozattal? A 25-
29. vers a fejedelmek és a közemberek (vö. 4, 22-5, 19.), a 30. vers 
a főpap és a közösség (vö. 4, 1-21.) bűnért való áldozatáról 
beszél. - 25. A szentségesről 1. 2, 3. jegyz. - 28. A cserépedény egy-
felől magába szívja a benne főzött hús levét s így teljesen meg 
nem tisztítható, másfelől olcsó s azért azt a rézüsttel ellentétben 
meg kell semmisíteni. --s- 29. V8. 2, 3. jegyz. - 30. V8.4.11 sk. 21. 
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csupán minden férfitagja 
ehetik a húsából, mert 
szentséges az. 3°De azt 
a bűnért levágott áldoza-
tot, melynek vérét bevi-
szik a bizonyság sátrába, 
hogy a szentélyben tartsa-
nak engesztelést vele, nem 
szabad megenni, hanem 
tűzben el kell égetni. 

7. FEJEZET. 
Kiegészítő  törvények a vétekért 
való áldozatokra és a békeáldo-
zatokra vonatkozólag. - A háj 
és a vér evésének tilalma. -
A papok része a békeáldozatok- 

ból. 
'Ez a vétekért való ál-

dozat törvénye : szentsé-
ges az. 2Teha' t, ahol az egé-
szen elégő  áldozatot szo-
kás megölni, ott öljék meg 
a vétekért való áldozatot. 
is. Vérét öntsék körös-
körül az oltárra. 'Mutassák 
be belőle a farkat meg a 
beleket borító hájat, 4a 
két vesét s a véknyaknál 
levő  háj ukat s a vesékkel 
együtt a máj hártyáját : 
'égesse el a pap az oltáron; 
tűzáldozat az az Úrnak, 
vétekért való áldozat az. 
°A papi nemzetségnek csu-
pán minden férfitagj a ehe-
tik ebből a húsból : szent 
helyen, mert szentséges az. 
?Ahogy a bűnért való ál-
dozatot szokás bemutatni,  

úgy kell a vétekért valót. 
is : ugyanegy törvénye va-
gyon mindkét áldozatnak. 
Azé a papé legyen, aki be-
mutatja. 

8Az a pap, aki az egé-
szen elégő  áldozatot be-
mutatja, az kapja meg a 
bőrét. °A lisztlángból való 
minden olyan eledeláldo-
zat, melyet kemencében 
sütnek, rostélyon vagy 
serpenyőben készítenek,. 
azé a papé legyen, aki be-
mutatja ; 10az olajjal meg-
hintettet vagy a szárazat 
szét kell osztani Áron va-
lamennyi fia között, ki-
nek-kinek egyenlő  mér-
tékkel. 

"Ez az Úrnak bemuta-
tott békeáldozat törvénye: 
12Ha hálaadásból történik 
az áldozat, akkor kovász-
talan, olajjal meghintett 
kalácsokat, kovásztalan, 
olajjal megkent lepénye-
ket, főtt lisztlángot és olaj-
jal kevert süteményeket 
kell bemutatni, 13de ková-
szos kenyereket is hozza-
nak a hálaadó békeáldo-
zatul bemutatott áldozati 
ajándékhoz. "Ezek közül 
egyet-egyet be kell mu-
tatni adományul az Úr-
nak s az aztán azé a papé 
legyen, aki az áldozati ál-
lat vérét kiontja. "A húst 

7. 1-7. Mit kell tennie a papnak a vétekért való áldozattal? 
6. A szentségesröll. 2, 3. jegyz. 

8-10. Kinek jár az egészen elégő  áldozat böre s az eledeláldozatok 
el nem égetett része? 

11-16. Mi történjék a hálaadásul bemutatott békeáldozatokkal? 
12. A főtt lisztláng és az olajjal kevert sütemény a héber szöveg sze- 
rint csak egy dolog. - 15. Minthogy a hálaadó áldozat (el nem 
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még aznap meg kell enni : 
reggelre ne maradjon be-
lőle semmi sem. 

16Ha valaki fogadalom-
ból vagy jószántából mu-
tat be békeáldozatot, 

ugyancsak aznap meg kell 
enni azt ; ha másnapra is 
marad belőle valami, meg 
szabad enni ; 17amit azon-
ban a harmadik nap talál 
belőle, azt a tűz eméssze 
meg. "Ha a harmadik na-
pon eszik valaki a békeál-
dozat húsából, érvényte-
lenné válik az áldozat és 
nem használ a bemutató-
nak, sőt az, aki magát 
efféle eledellel beszennyezi, 
törvényszegés vétkébe 

esik. 19Azt a húst, amely 
valami tisztátalanhoz ért, 
nem szabad megenni, ha-
nem a tűzben el kell égetni. 
Csak annak szabad ennie 
belőle, aki tiszta ; 20aki 
tisztátalan létére eszik az 
Úrnak bemutatott békeál- 

dozatok húsából, az vesz-
szen el népéből s 21aki 
érinti embernek, barom-
nak vagy bármi olyas do-
lognak a tisztátalanságát, 
mely tisztátalanná tesz s 
eszik az efféle húsból, az 
vesszen el népéből. 

22Szóla továbbá az 
Úr Mózeshez, mondván : 
23Szólj Izrael fiaihoz : Se 
juh, se marha, se kecske 
háját ne egyétek. 24Az el-
hullott vagy a vadállat 
által széttépett állat háját 
bármily célra felhasznál-
hatj átok. 25Ha valaki 
olyan hájat eszik, melyet 
az Úr tűzáldozatául kell 
bemutatni, vesszen el né-
péből. 26Vérét se egyétek 
semmiféle állatnak, se ma-
dárnak, se baromnak 
27mindaz, aki vért eszik, 
vesszen el népéből. 

28Szóla továbbá az 
Űr Mózeshez, mondván : 
29Szólj Izrael fiaihoz és 

égetett s a papnak nem adott) részeit a bemutatóknak még aznap 
el kellett fogyasztaniok, a bemutatóknak rendszerint másokat 
(szegényeket, levitákat) is meg kellett hívniok az áldozati lako-
mához. 

16-21. Mi történjék az önként vagq fogadalomból származó köte-
lesség alapján bemutatott békeáldozatokkal? - A 19-21. vers min-
den békeáldozatra érvényes törvényt közöl. - 19. Ha a hús 
valami vallásilag tisztátalan dologgal (pl. vallásilag tisztátalan 
ember ruhájával, állati hullával stb.) érintkezett, el kellett égetni.-
20-21. Az olyan embernek, aki vallásilag vagy maga tisztátalan 
(vö. pl. 12-15 fej.) vagy valamilyen vallásilag tisztátalan dolog 
(p1. emberi tetem, állati hulla stb.) érintése által lett vallásilag 
tisztátalanná, nem volt szabad az áldozati húsból ennie, különben 
el kellett vesznie (a héber szöveg szerint : ki kellett irtatnia, vö. 
Móz. I. 17, 14. jegyz.) népéből. 

22-27. A háj és vér élvezésének tilalma. Vö. 3, 16. jegyz. -
26-27. Vesszen el- a héber szöveg szerint : irtassék ki. Vö. Móz. 
I. 17, 14. jegyz. 

28-36. Mi jár a papoknak a békeáldozatok húsából? - 20-30. 
A héber szöveg így szól : Aki békeáldozatot mutat be az Úrnak, 
vigye el békeáldozatából áldozati ajándékát az Úrnak (= az Úr- 
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mondd : Aki békeáldo-
zatot mutat be az Úrnak, 
vigyen Neki áldozati aján-
dékot, vagyis megfelelő  
áldozati adományokat is. 
30Vegye kezébe a tűzáldo-
zatra szánt hájat meg a 
szegyet s miután mind-
kettőt felajánlotta és az 
Úrnak szentelte, adja oda 
a papnak. 31Ez a hájat 
égesse el az oltáron, a 
szegy pedig legyen Ároné  

s fiaié. 32A békeáldozatok-
ból a jobblapocka is a 
papnak jusson adományul. 
33Aki bemutatja a vért és 
a hájat Áron fiai közül, 
annak legyen osztályrésze 
a jobblapocka is. 34A fel-
ajánlási szegyet s az ado-
mány-lapockát ugyanis 

elvettem Izrael fiaitól, az 
ő  békeáldozataikból s Áron 
papnak s fiainak adtam 
örök járandóságul Izrael 

nak járó áldozati részeket). Az ő  keze (= ő  maga) vigye el az Úr 
tűzáldozatát (= az Úr tiszteletére elégetendő  részeket) : a háj-
részeket vigye el a szeggyel együtt, a szegyet (azonban nem azért, 
hogy elégessék, hanem azért), hogy tenufaszertartást végezzenek 
vele az Úr előtt. - A tenufa 	lóbálás) szertartása úgy ment 
végbe, hogy a pap a megfelelo áklozati ajándékot a bemutató 
kezére helyezte, a maga kezét a bemutató keze alá tette s a be-
mutató kezét a rajta levő  ajándékkal együtt a szent hely felé 
kinyujtatta és visszahúzatta. (Egyesek szerint ugyanezt a mozdu-
latot jobbra és balra is elvégeztette, tehát az áldozó kezével -
némi lendülettel eltekintve a vízszintes síkban - keresztet írt le.) 
E cselekvény az odanyujtás által azt fejezte ki, hogy tiz áldozó 
a megfelelő  ajándékot odaadja az Úrnak, a visszahúzás által 
pedig azt, hogy az Úr a szóbanforgó ajándékot átengedi a papok-
nak. E szertartás minden békeáldozatnál előfordult ; azonkívül 
szerepelt még az aratás megkezdésekor (vb'. 23, 10.) és a názireatus 
befejezésekor (vö. Móz. I'. 6, 20.) bemutatott áldozati ajándékok-
nál s némileg különleges jelleggel a papok felavató áldozatánál 
(vő. Móz. II. 29, 22. skk ; Móz. III. 8, 25. skk.), a bélpoklos tisztu-
lási áldozatánál (vö. Móz. III. 14, 12. 24.), az aratás befejezésekor 
bemutatott hálaáldozatnál (vö. Móz. III. 23, 20.), a féltékenységi 
áldozatnál (vö. Móz. IV. 5, 25.) s a leviták felavatásánál (Móz. 
IV. 8, 11. skk.). - A tenufa szót a latin fordítás rendesen - ehe-
lyütt nem - elevationak fordítja, ami szószerint felemelést 
jelent; fordításunkban e szót, ahol csak a latin fordítás meg-
engedi, mindenütt felajánlásnak fordítjuk. - 32. A héber szöveg 
így szól : A jobb (hátsó) combot pedig adjátok a (szolgálattevő) 
papnak, mint terumát békeáldozatotokból. - Teruma szószerint 
annyit jelent, mint emelés ; így neveztek csaknem minden vallási 
jellegű, az Úrnak, illetőleg papjainak adott adományt, melyet 
valaki az Úr, illetőleg papjai számára a maga javaiból le-«emelt», 
elkülönített. (A rabbik úgy vélik, hogy az ilyen adományokat, 
mielőtt őket a papnak odaadták volna, az Úr előtt felemelték ; 
erről azonban a Szentírásban nem olvasunk s a Szentírás olyan 
adományokat is terumáknak nevez - vö. Móz. II. 25, 2. -, 
amelyeket bizonyosan nem emeltek fel az Úr előtt.) A teruma szót 
a latin fordítás hol primitiae-nek ( = zsenge), hol separationak 
( = elkülönítés) fordítja ; mivel a magyar nyelvben a megfelelő  
fogalmat másként kifejezni nem lehet, fordításunkban a héber 
teruma (illetőleg a latin primitiae, separatio stb.) szót lehetőleg 
mindenütt adománynak fordítjuk. - 34. A héber szövegben tehát 
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egész népétől. 35Ez Áron-
nak és fiainak felkenetési 
járandósága az Úr szertar-
tásaiból, attól a naptól 
fogva, amelyen Mózes oda-
állította őket, hogy pa-
pokká legyenek 36és ezt 
kötelesek Izrael fiai az Cr 
parancsára nekik adni, 
örök járandóságul, nem-
zedékről-nemzedékre. 

37Ez az egészen elégő  ál-
dozatnak, az eledeláldo-
zatnak, a bűnért és a vé-
tekért való áldozatnak, a 
felszentelési és a békeáldo-
zatnak azon törvénye, 
"melyet az űr Mózesnek 

a Sfnai-hegyen megha-
gyott, akkor, amikor meg-
parancsolta Izrael fiainak, 
hogy mutassák be áldozati 
ajándékaikat az Úrnak a 
Sinai-pusztában. 

8. FEJEZET. 
Áronnak s fiainak felszentelése. 

1Szóla továbbá az 
Úr Mózeshez, mondván : 
2Vedd Áront és fiait meg 
öltözeteiket, a kenet ola-
ját, a bűnért való áldo-
zatra szánt -fiatal bikát, 
a két kost meg a -kosár 
kovásztalan kenyeret 3s 
gyüjtsd egybe az egész 
községet a sátor ajtaja elé. 
4Úgy cselekvék Mózes, 
ahogy az Úr parancsolta, 
s mikor egybegyűlt az 
egész tömeg a sátor ajtaja 
előtt, 5mondá : Ez és ez 
az a dolog, amelyet az Úr 
megtenni parancsolt. 

6Aztán legott odaállttá 
Áront és fiait s miután 
megmosta őket, 7felöltöz-
teté a főpapot a gyolcs 

a tenufa szegyéről és a teruma combjáról van szó. - 35. A héber 
szöveg így szól : Ez (t. I. a szegy és a comb) Áronnak és fiainak 
járandósága az Cr túzáldozataiból, (melyet az Cr) azon a napon 
(szabott meg számukra), amelyen őket (a maga) közelébe léptette, 
hogy az Cr papjaivá legyenek. 

37-38. Az áldozatról szóló (1, 1-7, 36.) törvény befejező  záradéka. 
- 37. A jelszentelési (= töltő) áldozatról tulajdonképen Móz. II. 
29, 19. skk. beszél ; lehet azonban, hogy itt e szó a 6, 20. skk. 
említett papi áldozatokra vonatkozik. 

II. Az ároni papság felszentelése és igazolása. (8, 1-10, 20.) 
8. 1-5. Mózes az Úr parancsára megteszi az előkészületeket a fel-

szenteléshez. - E rész (1-36.) azt beszéli el, miként teljesítette 
Mózes az Úrnak a papság (Móz. II. 29, 1-36 ; 40, 12-15.) és a 
szentély (Móz. II. 29, 37 ; 30, 26-29 ; 40, 9-11.) felszentelésére 
vonatkozó parancsát. - 2. Az öltözetekről 1. Móz. II. 28 ; a kenet 
olajáról 1. Móz. II. 30, 23. skk ; az itt előforduló áldozati ajándé-
kokról 1. Móz. II. 29, 1. skk. - 3. Mivel az egész község a sátor ajtaja 
előtt (= a szent sátor udvarán) nem fért volna el, valószínű, hogy 
az egész község kifejezés a nép vénekből álló képviseletére vonat-
kozik. - 5. Mózes először nyilván elmondotta a nép képviselői-
nek a Móz. II. 29, 1-37-ben közölt szertartás legfőbb részeit. 

6-13. Mózes megmosdatja, felöltözteti és felkeni Áront és fiait. 
(V45. Móz. II. 29, 4-9.). - 6. A mosakodás (melyet Mózes paran-
csára Áron és fiai maguk végeztek) a lelki tisztulást jelképezte. -
7. A gyolcs alsóköntösről (a gyolcs szó a héber szövegben nincs meg) 
I. Móz. II. 28, 39 ; az övről 1. Móz. II. 28, 39. és 39, 23 ; a kék köntös- 
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alsóköntösbe, átövezé az 
övvel, reáadá a kék kön-
töst, e fölé rátevé a váll-
ruhát, 8azt megszorítá az 
övvel s ráilleszté a tuda-
kolót, melyben a Tudo-
mány s az Igazság volt, 
9aztán befödé fejét a fö-
veggel, arra meg elül 
reátevé a szenteléssel 
megszentelt aranylemezt, 
úgy, ahogy az Ur meg-
parancsolta neki. 1°Majd. 
vevé a kenet olaját és fel-
kené a hajlékot és minden 
eszközét. 11Aztán hétszer 
meghinté az oltárt, hogy 
azt felszentelje és felkené 
azt és minden eszközét s 
megszentelé az olajjal a 
vízmedencét és talapza-
tát. 12Aztán önte az olaj-
ból Áron fejére és felkené 
és felszentelé őt, 13majd 
odaállítá fiait, felöltözteté 
őket a gyolcsköntösökbe s 
felövezé őket az övekkel 
s reájuk tevé a süvegeket, 
amint az Ur parancsolta. 

"Erre eléhozá a bűnért 
való áldozatra szánt fiatal 
bikát s miután Áron és fiai 
rátették a kezüket a fejére, 
"levágá, felfogá a vért, 
belemártá újját és meg-
érinté vele köröskörül az 
oltár szarvait ; miután ezt 
így megtisztította és fel-
szentelte, a megmaradt 
vért az alj ára önté. "Erre 
elégeté a beleken levő  há-
jat meg a máj hártyáját 
és a két vesét, a hájukkal 
együtt az oltáron, 17a bi-
kát pedig, a bőrrel, a hús-
sal és a ganéjjal együtt. 
elégeté a táboron kívül, 
amint az Úr parancsolta. 

"Erre odaállítá az egé-
szen elégő  áldozatra szánt 
kost s miután Áron és fia 
rátették a kezüket a fejére, 
181evágá és vérét ,ráönté 
köröskörül az oltárra.20Az-
tán magát a kost dara-
bokra vagdalá s fejét, da-
rabjait és háját elégeté a 
tűzön, 21a beleket s a láb- 

ről (= mell-ről) 1. Móz. II. 28, 31-35 ; a vállruháról 	efódról) 1. 
Móz. II. 28, 6-14 ; - 8. — a tudakolóról (= chósen) s a Tudomány' 
és igazságról = Urim és Tummimról) 1. Móz. II. 28, 15-30 ; -
9. - a fövegrol 1. Móz. II. 28, 39 ; az arany lemezről 1. Móz. II. 28, 
36. skk. - 10. Vö. Móz. II. 30, 26-30 ; 40, 9-11. — Minden 
eszközét (a héber szöveg szerint : mindazt, ami benne volt) = a 
frigyládát, a füstölő  oltárt, a mécstartót, a szent kenyerek asztalát 
s az ezekhez tartozó eszközöket. - 11. E vers a szent sátor udva-
rán álló szerek felkenéséről beszél. - 12-13. Áron fiainak fel-
kenését ugyan e rész nem mondja el, de azt a Szentírás számos 
helye parancsolja és feltételezi (vö. Móz. II. 28,-41 ; 40, 13 ; Móz. 
III. 7, 35 ; 10, 7 ; Móz. IV. 3, 3.) s így kétségkívül megtörtént. 
Áron felkenése azonban a zsidó hagyományok szerint más volt, 
mint fiaié : utóbbiakat csak a homlokukon jelölték meg olajjal. 
A papi ruhákról I. Móz. II. 28, 40. skk. 

14-17. Mózes bemutatja a felszentelési, bűnért való áldozatot. 
Vó. Móz. II. 29, 10-14. — 15-17. Ez áldozat különleges szertar-
tásait felszeni elési jellege indokolja. 

18-21. Mózes bemutatja a felszentelési, egészen elégő  áldozatot. 
Vö. Móz. II. 29, 15-18. — 21. A vers vége a héber szövegben így 
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szárakat azonban előbb 
megmosta ; az egész kost 
mindenestül elégeté az ol-
táron, mert kedvesillatú 
egészen elégő  áldozat volt 
az az Úrnak - úgy, amint 
parancsolta néki. 

22Erre odaállítá a má-
sik, a papok felszentelé-
sére való kost és Áron és 
fiai rátevék a kezüket a 
fejére, 23Mózes pedig le-
vágá és vőn a véréből és 
megérinté vele Áron jobb 
fülcimpáját, jobbkeze és 
ugyanazon lába hüvelykét. 
"Aztán odaállítá Áron 
fiait s miután megérin-
tette mindenikük jobb fül-
cimpáját, jobbkezének 

és lábának hüvelykét az 
áldozati kos vérével, a 
megmaradt vért ráönté 
köröskörül az oltárra. 
25Erre vevé a hájat, a 
farkat, azt az egész hájat, 
mely a beleket borítja, a 
máj hártyáját, a két vesét 
a hájukkal együtt meg a 
jobblapockát 26és vőn a 
kovásztalan kenyereknek 
az Úr előtt levő  kosarából 
egy kovásztalan kalácsot, 
egy olajjal meghintett ka-
lácsot és egy lepényt s rá-
tevé a hájrészekre és a 
jobblapockára 27és átadá  

mindezt Áronnak és fiai-
nak. Miután azok felaján-
lották az Úr előtt, 28ismét 
elvevé kezükből s elégeté 
az egészen elégő  áldozatok 
oltárán, mivel felszente-
lési áldozat volt, kedves 
illatul s tűzáldozatul az 
Úrnak. "Aztán vevé a 
szegyet és felajánlá az Úr 
előtt s elvevé a maga ré-
szére a felszentelési kos-
ból, amint az űr paran-
csolta neki. "Végül vevé 
a kenetet és az oltáron levő  
vért s meghinté Áront és 
ruháit, fiait és azok ru-
háit. 31-Miután így felszen-
telte őket s ruháikat, pa-
rancsola nékik, mondván : 
Főzzétek meg a húst a sá-
tor ajtaja előtt s egyétek 
meg ugyanott. Egyétek 
meg a kosárban levő  fel-
szentelési kenyereket is, 
miként az Úr parancsolta 
nekem, mondván : Áron s 
fiai egyék meg azokat. 
32Arni meg a húsból s a 
kenyérből megmarad, azt 
a tűz eméssze meg. 

33A. sátor ajtajától pedig 
el ne távozzatok hét napig, 
addig a napig, amelyen le-
telik felszenteléstek ideje, 
mert hét napon át kell vé-
gezni a felszentelést,Múgy, 

szól : . . . az oltáron, kedvesillatű, egészen elégő  áldozatul, tűz-
áldozatúl az Úrnak, - miként az Úr parancsolta Mózesnek. 

22-32. Mózes bemutatja a felszentelési békeáldozatot. Vö. Móz. 
II. 29, 19-28. - 22. E részben a héber szöveg felszentelés helyett 
mindenütt beiktatásról (tulajdonképen : töltésről) beszél ; ezzel 
az áldozattal iktatta be ugyanis Mózes Áront és fiait a papi t►sztbe 
és jogokba. - 27. Felajánlották, tenufaszertartást végeztek vele. 
Vö. Méz. II. 29, 24. jegyz. 
• 33-36. Mózes elrendeli a felszentelési szertartás hét napon át való 
megismétlését. - Vö. Móz. II. 29, 35. 
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ahogy most történt, hogy 
az áldozati szertartás tel-
jessé legyen. 35Nappal-éjjel 
egyaránt maradjatok a 
sátornál s tartsátok meg, 
amit az Űr megtartani 
rendelt, hogy meg ne hal-
jatok : mert ezt a paran-
csot kaptam. — 36Meg is 
tevék Áron és fiai mind-
azt, amit az Úr Mózes által 
szólott. 

9. FEJEZET. 
Áron első  áldozatát csodával 

dicsőíti meg az Úr. 

1A nyolcadik napon az-
tán szólítá Mózes Áront és 
fiait meg Izrael véneit és 
mondá Áronnak : 2Végy 
egy borjút a csordából 
bűnért való áldozatul, meg 
egy kost egészen elégő  ál-
dozatul — mindkettő  hi-
bátlan legyen — és mutasd 
be őket az Úr előtt. 3lzrael 
fiaihoz pedig szólj : Ve-
gyetek egy kecskebakot 
bűnért való áldozatul, meg 
egy-egy egyesztendős hi-
bátlan borjút és bárányt 
egészen elégö áldozatul 
4és egy szarvasmarhát 
meg egy kost békeáldo-
zatul és vágjátok le őket 
az úr előtt, eledeláldo-
zatul pedig hozzatok  

mindegyikhez olajjal meg-
hintett lisztlángot, — mert 
ma megjelc -"ik az Úr nék-
tek. 5Elhozák tehát mind-
azt, amit Mózes paran-
csolt, a sátor ajtaja elé, 
s mikor ott együtt volt az 
egész sokaság, 6mondá Mó-
zes : Ezt és ezt parancsolta 
az Úr : tegyétek meg s 
megjelenik nektek dicső-
sége. 'Azzal mondá Áron-
nak : Járulj az oltárhoz s 
mutasd be bűnért való ál-
dozatodat s áldozd fel egé-
szen elégő  áldozatodat s 
könyörögj magadért s a 
népért, aztán pedig mu-
tasd be a nép áldozatát s 
könyörögj érette, — amint 
az 13r parancsolta. 

8Erre Áron legott az ol-
tárhoz járula s levágá a 
borjút bűnért való áldoza-
tul, önmagáért; 9vérét fiai 
odavivék hozzá s ő  bele-
mártá ujját és megérinté 
vele az oltár szarvait, a 
maradékot pedig az oltár 
alj ára öntő. 1  °Aztán elégeté 
a hájat meg a veséket és a 
máj hártyáját, mint ame-
lyek bűnért valók, az oltá-
ron, amint az Úr paran-
csolta Mózesnek, 11a húsát 
és a bőrét pedig elégeté a tá-
boron kívül, tűzben.12Erre 

9. 1-7. Mózes felszólítja Áront és fiait, mutassák be első  áldozatai-
kat. Háromféle áldozatról van szó : a papság és a nép bűnért való 
áldozatáról, a papság és a nép egészen elégő  áldozatáról és a nép 
békeáldozatáról. Az elsőnek a célja engesztelés, a másodiké hódo-
lat, a harmadiké hálaadás volt. - 7. Könyörgés helyett a héber 
szöveg ismét engesztelésről beszél. (Vö. 4, 20. jegyz.) 

8-22. Áron, fiai segítségével, bemutatja első  áldozatait. - 8-11. 
A papság bűnért való áldozata szertartása, a papság egyéb bűnért 
való áldozataitól (vő. 4, 3. skk.) eltérőleg ugyanolyan, mint a 
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levágá az egészen elégő  ál-
dozatra való állatot, fiai 
odavivék hozzá a vérét s 

ráönté köröskörül az ol-
tárra. 13Aztán odavivék 
hozzá magát a darabokra 
vágott áldozatot, a fejet 
s az egyes tagokat s ő  el-
égeté mindezt az oltáron, 
a tűzben, "a beleket s a 
lábakat azonban előbb 
megmosta vízzel. 15Erre 
bemutatá a nép bűnért 
való áldozatát : levágá a 
kecskebakot s elvégzé az 
engesztelést az oltáron. 
16Aztán elkészíté az egé-
szen elégő  áldozatot 17s 
rátevé az eledeláldozatból 
azt a részt, melyet azzal 
egyidejűleg be szokás mu-
tatni és elégeté az oltáron, 
a reggeli egészen elégő  ál-
dozat szertartásán felül. 
18Aztán levágá a szarvas- 

marhát és a kost, a nép 
békeáldozatait, s fiai oda-
vivék hozzá a vért s ő  rá-
önté köröskörül az oltárra, 
19a szarvasmarha háját 
pedig, valamint a kos far-
kát meg a veséket a há-
jukkal együtt és a máj 
hártyáját "rátevék a sze-
gyekre s miután a hájat 
elégette az oltáron, 21a 
szegyeket és a jobblapoc-
kákat felajánlá Áron az 
Úr előtt és félretevé magá-
nak, amint Mózes paran-
csolta. 22Aztán kiterjeszté 
kezét a népre és megáldá. 
Miután így elvégezte a 
bűnért való, az egészen 
elégő  és a békeáldozatot, 
lej öve. 

23Erre beméne Mózes és 
Áron a bizonyság sátrába ; 
mikor aztán kijöttek, meg-
áldák a népet. Ekkor meg- 

felszentelési, bűnért való áldozaté (vö. 8, 14-17.). - 12-14. 
A papság egészen elégő  áldozata ; szertartása megegyezik az egyéb, 
egészen elégő  áldozatokéval. (Vö. 1, 3-9 ; 8, 18-21.) - 15. A nép 
bűnért való áldozata. A 15. v. vége a héber szövegben így szól : 
. . . a kecskebakot s bemutatá bűnért való áldozatul, úgy mint 
az előbbit. - Ennek szertartása ugyanis - a nép egyéb bűnért 
való áldozataitól (4, 13. skk.) eltérőleg - ugyanolyan volt, mint 
a papság előbb (8-11. v.) bemutatott áldozatáé, azzal a különb-
séggel, hogy húsát nem kellett volna elégetni, hanem a papoknak 
eltogyasztaniok (vö. 10, 16.). - 16. A nép egészen elégő  áldozata. -
17. A héber szöveg így szól : Aztán bemutatá az eledeláldozatot : 
vett belőle egy tele marokkal s azt elfüstölögtette az oltáron (vö. 
2, 1. skk.), a reggeli egészen elégő  áldozaton (= az ahhoz járó 
eledeláldozaton vö. Méz. II. 29, 40.) felül. - 18-21. A nép béke-
áldozata ; szertartása megegyezik az egyéb békeáldozatokéval 
(vö. 3, 1. skk ; 7, 30. skk.), azzal a különbséggel, hogy - 21. - a 
jobb lapockákat (a héber szöveg szerint : a jobb combot) is fel-
ajánlották (a tenufaszertartás által vö. 7, 29-30. jegyz.) az Úr 
előtt. - 22. A papi áldásról 1. Móz. IV. 6, 22. skk. - Lejöve : 
t. i. az oltártól. 

23-24. Az Úr csodával dieső fli Áron áldozatait. - 23. A bizonyság 
(a héber szöveg szerint: a találkozás, vö. II. 27, 21. jegyz.) sátrába 
azért vitte be Mózes Áront, hogy átadja neki szent hivatalát s 
mintegy bemutassa őt az Úrnak. - Az Úr diesőségének megjele-
nése valószínűleg a felhőoszlop hirtelen felvillanása által ment 
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jelenék az Úr dicsősége az 
egész sokaságnak 24s íme 
tűz jöve ki az Úrtól s meg-
emészté az egészen elégő  
áldozatot s a hájrészeket 
az oltáron. Mikor ezt a 
tömeg látta, dicséré az 
Urat és arcra borula. 

10. FEJEZET. 
Csak a törvényespapi szolgálat 

kedves az 111r előtt. 

1Áron fiai, Nádáb és 
Ábiu pedig vevék tömj é-
nezőj üket, tüzet tőnek 
belé s füstölőszert reá s 
idegen tüzet vivének az 
Úr elé, amit nem paran-
csolt nékik. 2Erre tűz jöve 
ki az Úrtól s megemészté 
őket s meghalának az Úr  

előtt. 3Mondá ekkor Mó-
zes Áronnak : Ez azt bizo-
nyítja, amit az Úr mon-
dott : Megmutatom szent-
ségemet azokon, akik hoz-
zám közelítenek s dicsőnek 
bizonyulok az egész nép 
előtt. - Mikor Áron ezt 
hallotta, hallgata. 4Majd 
odaszólttá Mózes Misáelt 
és Eliszáfánt, Ozielnek, 
Áron atyai nagybátyj ának 
fiait és monda neki : Men-
jetek, szedjétek fel testvé-
reiteket a szentély elől s 
vigyétek ki őket a táboron 
kívülre.5Azok tüstént oda-
menének, fogák őket, úgy, 
ahogy gyolcsköntösükben 
feküdtek s kivivék őket, 
amint parancsolta nékik. 
6Szóla aztán Mózes Áron- 

végbe. - 24. Tűz jöve ki az Úrtól = villámszerűleg tűz csapott ki 
a felhőoszlopból. Mivel a 10., 13., 17., 20. versben arról van szó, 
hogy Áron elégette (= elfüstölögtette) az egyes áldozati részeket, 
nem tudjuk biztosan megmondani, hogy az 'Úrtól kijövő  tűz meg-
gyujtotta-e vagy csak hirtelen megemésztette-e az oltáron levő  
áldozati részeket. Annyi bizonyos, hogy e csodával az Cr azt 
akarta kijelenteni, hogy törvényesnek ismeri el az ároni papságot 
s kegyesen fogadja annak áldozatait. 

10. 1-7. Nádáb és Ábiu bűne és bűnhödése. - 1. Móz. II. 30, 
7. sk. szerint reggel és este füstölőszert kellett gyujtani az Úr 
előtt és pedig, mint Móz. III. 16, 12.-ből látszik, az egészen elégő  
áldozatok oltáráról vett tűzön. Nádáb és Ábiu úgylátszik a törvény-
szabta időn kívül és más tűzzel akartak füstőlőszert bemutatni az 
Űr előtt, ami által figyelmen kívül hagyták az Isten által szente-
sített ároni papság törvényeit. - 2. Villám sujtotta agyon őket 
(vő. 9, 24. jegyz.) az Úr előtt =a szent sátor előtt, a szent udvaron, 
annak bizonyítékául, hogy aki megveti az ároni papság isteni 
törvényeit, halállal lakol. - 3. Mózes megmagyarázza a történ-
teket : mivel az Cr szent, nem tűr közelében semmi szentségtelen-
séget. Áron ellenvetés nélkül elismeri az Cr igazságosságát. -
4. Testvéreiteket = rokonaitokat. Vigyétek ki t. i. eltemetni. -
6. A papi (gyolcs) köntösök szentségtelenné váltak s azért azokkal 
együtt viszik ki az elpusztultakat. - 6. Mózes megtiltja Áronnak 
és fiainak, hogy Nádábot és Ábiut meggyászolják. Gyász idején 
a zsidók fejüket díszétől megfosztották (helyesebben : hajukat 
nem ápolták) s ruháikat megszaggatták (betépték). - Az Úr 
haragja azért zúdult volna az egész községre, mert a főpap hiva-
talos minőségben elkövetett bűnei az egész községre kihatottak. 
(Vö. 4, 3.) 
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hoz és fiaihoz, Eleázárhoz 
és Itámárhoz : Fejeteket 
díszétől meg ne fosszátok, 
ruháitokat meg ne szag-
gassátok, hogy meg ne 
találjatok halni és harag 
ne zúduljon az egész köz-
ségre. Testvéreitek, Izrael 
egész háza, sirassák meg a 
tűzvészt, melyet az Úr tá-
masztott, 7ti azonban ne 
távozzatok a sátor ajtajá-
tól, különben elvesztek, 
mert a szent kenet olaja 
van rajtatok. - Azok 
mindenben Mózes pa-

rancsa szerint cselekvének. 
8Mondá erre az Úr Áron-

nak : !Sort vagy más ré-
szegítő  italt ne igyatok, 
se te, se fiaid, ha a bizony-
ság sátorába mentek, hogy 
meg ne haljatok : örök pa-
rancs legyen ez nemzedé-
keitek számára, »hogy 
különbséget tudjatok tenni 
a szent és a közönséges, a 
tisztátalan és a tiszta kö-
zött 11s taníthassátok Iz-
rael fiait valamennyi tör- 

vényemre, melyet nekik 
az Úr Mózes által megha-
gyott. 

12Szóla aztán Mózes 
Áronhoz és megmaradt. 
fiaihoz, Eleázárhoz és Itá-
márhoz : Vegyétek az ele-
deláldozatot, mely fenn-
maradt az Úr tűzáldozatá-
ból és egyétek meg, - ko-
vász nélkül, az oltár mel-
lett, mert szentséges az. 
13Egyétek meg szent he-
lyen : neked s fiaidnak jár 
az az Úr tűzáldozataiból, 
amint parancsolta nékem. 
14A felajánlott szegyet s 
az adományul adott la-
pockát is egyétek meg 
és pedig tiszta helyen, 
te és fiaid meg leányaid 
veled, mert azok neked 
és gyermekeidnek járnak. 
Izrael fiainak békeáldoza-
taiból ; 15a lapockát meg 
a szegyet ugyanis felaján-
lották az oltáron elége-
tendő  hájjal az Űr előtt s 
ezek neked meg gyerme-
keidnek járnak, örök tör- 

8-11. A szolgálatot teljesítő  papnak tilos az ital. - 9. E parancs-
ból sokan azt következtetik, hogy Nádáb és Ábiu ittas fővel követ-
ték el tettüket. Részegítő  Italnak (héberül sekárnak) nevez a Szent-. 
írás a boron kívül minden más (árpából, datolyából, mézből stb.) 
készített szeszesitalt. - 10. Kőzőnséges az, ami nem szent (= a 
szent szolgálatban nem alkalmazható), bár a polgári életben 
nem tilos. 

12-20. Mózes felszólítja a papokat, vegyék el áldozati részüket. --
12-13. A nép egészen elégo áldozatát kísérő  eledeláldozat (9, 4.) 
el nem égetett részéről van szó. Ez szentséges (vö. 2, 3. jegyz.) volt, 
tehát Áronnak és fiainak (a papi nemzetség férfitagjainak) kellett 
elfogyasztaniok. (Vő. 6, 14. skk.) - 14-15. A békeáldozatokból 
(9, 21.) a papságnak járó tenufaszegyről és terumacombról van 
szó. (Vö. 7, 30-32. jegyz.) Ez csak szent volt s így a papi nemzet-
ség minden vallásilag tiszta tagja (nők is) ehetett belőle. A 15. 
vess a héber szövegben így szól : A terumacombot és a tenufa-
szegyet hozzák el (Izrael fiai békeáldozataikból) a hájrészek tűz-
áldozatán felül (= az elégetendő  hájrészeken kívül), hogy (a szegy-
gyel) tenufaszertartást végezzenek az űr előtt és (a szegy és a 
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vény alapján, amint az Cr 
parancsolta. 16Ezenköz-
ben, mikor Mózes a bűn-
ért való áldozatul bemu-
tatott kecskebakot kereste, 
rájöve, hogy elégették. 
Megharaguvék erre Eleá-
zára és Itámárra, Áron 
megmaradt fiaira és mon-
dá : 17Miért nem ettétek 
meg a szent helyen a bűn-
ért való áldozatot? Szent-
séges az és az Úr tinéktek 
adta, hogy magatokra ve-
gyétek a sokaság gonosz-
ságát s könyörögjetek érte 
az Űr színe előtt. 18Hiszen  

ennek a véréből nem vit-
tek be a szentélybe : meg 
kellett volna tehát enne-
tek a szent helyen, amint 
parancsolta nékem. 19Fe-
lelé Áron : Ma mutatták 
be az úr előtt a bűnért 
való áldozatot meg az egé-
szen elégő  áldozatot, mi-
kor engem az ért, amit 
látsz : hogy tudtam volna 
megenni s hogy tetszhet-
tem volna az Úrnak a szol-
gálatban keseredett szív-
vel ! 20Mikor ezt Mózes 
hallotta, elfogadá ment-
ségül. 

comb) téged s veled fiaidat (= gyermekeidet) illessen mindenkor, 
amint az 13r parancsolta. (Vö. 7, 28. skk.) - 16-20. A nép bűnért 
való áldozatának (9, 3. 15.) húsáról van szó. Ezt - mivel vérét nem 
vitték be a szentélybe és nem kenték a füstölő  oltár szarvaira -
a papoknak meg kellett volna enniök s így a kézfeltétel által jel-
képileg az áldozatra helyezett bűnöket magukra venniök, a fel-
szentelés által nyert szentségük révén megsemmisíteniők s a nép-
nek az Úr kiengesztelődését megszerezniök. (A könyörgésről I. 
4, 20. jegyz.) 

• 
III. A vallási tisztaság törvényei. (11, 16-16, 34.) 

Az ószövetségi törvény bizonyos dolgokat és körülményeket 
állapít meg, melyek az embert az istentiszteleti és társadalmi élet 
bizonyos cselekvéseire hosszabb-rövidebb ideig alkalmatlanná, 
vagy ahogy a Szentírás kifejezi : tisztátalanná teszik. Ezek a tisz-
tátalanságok sokszor az ember erkölcsi akaratától teljesen függet-
lenül is bekövetkezhetnek. (Poklosság, havibaj stb.) Okuk, amiért 
általuk az ember tisztátalanná válik, a törvény, amely pedig nem 
indokolja önmagát ; általában azonban többnyire olyan körül-
mények, melyek (az ószövetségi felfogás szerint) nem férnek össze-
az Isten méltóságával s szentségével vagy pedig olyan intézkedések, 
melyek Izrael isteni küldetését, a messiási ígéretek teljesedésének , 
ügyét szolgálták. (Téves lenne pusztán egészségi törvényeknek 
tekinteni őket.) Az egyes tisztátalanságok a körülmények s az 
állapotok szerint igen különböző  időtartamú s fajtájú következ-
ményeket vontak maguk után : néha csak egy napra, máskor 
hosszabb időre, sőt az egész életre is (poklosság) terjedhettek. 
A tőlük való szabadulás vagy egyszerű  mosdások (fürdések), vagy 
az ú. n. tisztulás vizének alkalmazása vagy különleges tisztulási 
szertartások által ment végbe. - A következőkben a Szentírás. 
a tisztátalanságok négy csoportját tárgyalja : az eledel és az 
állati hulla által (11, 1-47.), a szülés által (12, 1-8.), a poklos-
ság által (13, 1-14, 13.) és a nemi élet (egészséges és kóros).jelen-
ségei által (15, 1-33.) előidézett vallási tisztátalanságokról szól. 
Az emberi holttest által létrejövő  vallási tisztátalanságról Móz.., 
IV. 19, 11-22. tárgyal. 
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11. FEJEZET. 
A tiszta és tisztátalan állatok. 

1Szóla továbbá az Úr 
Mózeshez és Áronhoz, 
mondván : 2Mondjátok Iz-
rael fiainak : Ezeket az ál-
latokat szabad ennetek a 
föld minden barma közül : 
3mindazt, aminek hasadt 
körme vagyon és kérődzik 
a barmok közül, ehetitek. 
4Viszont ami kérődzik 
ugyan s van körme, de 
nem hasadt, mint amilyen 
a teve s a többi, azt ne 
egyétek, hanem számlál-
játok a tisztátalanok közé. 
5A tengeri nyúl, mely ké-
rődzik ugyan, de körme 
nem hasadt, tisztátalan ; 
43a nyúl is, mert az is ké-
rődzik, de körme nem ha-
sadt ; 7a sertés szintén, 
mert az meg hasadtkörmű  

ugyan, de nem kérődzik. 
8Ezeknek húsát ne egyé-
tek s hullájukat ne illessé-
tek, mert tisztátalanok 
néktek. 

9Ezeket szabad ennetek 
a vízben élő  állatok közül : 
mindazt, aminek úszó-
szárnya és pikkelye va-
gyon, akár a tengerben, 
akár a folyókban, akár a 
tavakban, ehetitek. "Vi-
szont aminek nincsen úszó-
szárnya és pikkelye a vi-
zekben nyüzsgő  és élő  
állatok közül, az utálatos 
legyen nektek : "undok 
legyen, . húsukat ne egyé-
tek, hullájúkat utáljátok. 
"Mindaz, aminek nincsen 
úszószárnya és pikkelye 
a vizekben : utálatos le-
gyen. 

"Ezeket nem szabad 
ennetek s kell utálnotok 

11. 1-47. Tiszta és tisztátalan állatok. - E részben a Szentírás 
a tisztátalan állatok megevése és az állati hulla által előidézett 
vallási tisztátalanságról szól. Tisztátalannak nevezi a Szentírás 
azokat az állatokat, amelyeknek megevése az embert vallásilag 
tisztátalanná teszi. A tiszta és tisztátalan állatok közötti megkülön-
böztetés a Szentírásban tehát nem egészségi szempontokon alap-
szik, hanem első  sorban vallási jellegű. Főcélja kétségkívül az 
volt, hogy az izraelitákat a többi néptől elválassza s így a pogány 
vallások behatásától mentesítse s alkalmassá tegye arra, hogy a 
messiási ígéretek hordozója legyen. - A következőkben felsorolt 
állatok pontos természetrajzi (magyar) nevét meghatározni sok 
esetben nem lehet, mert a megfelelő  héber szavak biztos jelentése 
ismeretlen. Az állatok természetrajzi sajátságainak megjelölésé-
nél a Szentírás a korabeli egyszerű  ember látszaton alapuló meg-
figyeléseit és kifejezéseit követi s azért mondja pl., hogy a nyúl 
kérődzik. 

1-8. Tiszta és tisztátalan nagyobb szárazföldi állatok. - 3. Vö. 
Máz. V. 14, 4-6. - 5. A tengeri nyúl helyett a héber szöveg a 
sáfán-ról (= hegyi egér, vagy hörcsög vagy borz?) szól. -
6. A nyulat ajkainak mozgatása miatt a régiek a kérődzők közé 
sorolták. 

9-12. Tiszta és tisztátalan vízi állatok. 
13-19. A tisztátalan (madárféle) szárnyasok. - 13. A héber 

szövegben nem madarakról, hanem szárnyasokról van szó s azért 
sorolja ide a Szentírás a denevért (19. v.) is. - A megfelelő  héber 
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a madarak közül : a sast, 
a saskeselyűt, a tengeri 
sast, 14a kányát és a héja-
fajtát, 15valamennyi holló 
és hasonló fajtát, 16a struc-
cot, a baglyot, a sirályt és 
a karvalyfajtát, 17a kuvi-
kot, a búvárt, az ibiszt, 
18a hattyút, a pelikánt, a 
dögkeselyűt, 19a gémet, a 
lilefajtát, a büdös bankát, 
a denevért. 

"A szárnyas rovarok 
közül mindaz, mi négy 
lábon jár, utálatos legyen 
néktek. 21Ami azonban 
négy lábon jár ugyan, de 
hosszabb hátsólábakkal 
bír, amelyekkel szökdécsel 
a földön, 22azt megehetitek; 
ilyen a cserebogársáska 
és fajtája, a szarvasbogár- 

sáska, a kígyóval vívó 
sáska, a nagy sáska és ezek 
fajtái. 23Aminek azonban 
csak négy lába van a szár-
nyas rovarok közül, az 
utálatos legyen néktek. 

"Aki ezek hulláját érinti, 
tisztátalanná teszi magát 
és tisztátalan leszen estig, 
25aki pedig vinni kénytelen 
ezek valamelyikének hul-
láját, mossa ki ruháit és 
legyen tisztátalan estig. 

26Minden olyan barom, 
melynek van ugyan kör-
me, de nem hasadt és nem 
kérődzik, tisztátalan le-
gyen ; aki ilyet érint, tisz-
tátalan legyen. 

27Mindaz, ami a talpán 
jár a négylábú állatok kö-
zül, tisztátalan legyen ; 

szó sas helyett talán inkább dögkeselyűt (vö. Mik. 1, 16.), a sas-
keselyű  helyett talán inkább szakállaskeselyűt vagy ölyvet, tengeri 
sas helyett talán inkább keselyűt, - 14. - kánya helyett egyesek 
szerint sólymot, héja helyett egyesek szerint sólymot, - 16. - ba-
goly helyett egyesek szerint fecskét, sirály helyett egyesek szerint 
baglyot vagy kakukot, karvaly helyett egyesek szerint sólymot, -
17. - buvár helyett egyesek szerint hattyút, fbisz helyett talán 
inkább fülesbaglyot, uhut, - 18. - hattyú helyett talán inkább 
baglyot vagy bölömbikát, dögkeselyű  helyett egyesek szerint héját 
vagy harkályt, - 19. - gém helyett talán inkább gólyát, lile 
(= bibicszerű  vízimadár) helyett egyesek szerint gémet, bölöm-
bikát, papagályt vagy szarkát jelent. 

20-23. Tiszta és tisztátalan (rovarféle) szárnyasok. - 20. A szár-
nyas rovaroknak hat lábuk van ugyan, de ezek közül kettőt 
a népies felfogás kéznek tekintett. A szárnyas rovarok közül 
az izraelitáknak csak azokat volt szabad enniök, amelyek-
nek - 21. - ugrólábaik vannak ; ilyenek a 22. versben felsorolt 
sáskafajták, a héber szöveg szerint : a vándorsáska, a szolám-
sáska, a chárgol-sáska és a chágáb-sáska. (Utóbbi sáskafajtákat 
közelebbről meghatározni nem tudjuk.) A sáska a szegény emberek 
eledele volt : pirítva, megfőzve, vajjal és sóval ették vagy meg-
őrölve lisztnek használták. - 23. Csak négy lába van = ugró-
lába nincs. 

24-25. A tisztátalan (madár és rovarféle) szárnyasok hullája 
tisztátalanná tesz. 

26. A tisztátalan nagyobb szárazföldi állatok hullája tisztátalanná 
tesz. A hulla érintéséről van szó, mert egyébként a tisztátalan 
állat (pl. teve, ló, szamár) érintése nem idézett elő  tisztátalanságot. 

27-28. A tisztátalan, talponjáró állatok (medve, kutya stb.) 
hullája tisztátalanná tesz. 

Ószövetség I. 
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aki hullájukat érinti, tisz-
tátalan legyen estig, 28aki 
pedig ilyen hullát viszen, 
mossa ki ruháit és legyen 
tisztátalan estig, mert 
mindez tisztátalan néktek. 

29Ugyancsak a tisztáta-
lanokhoz kell számítani a 
földön nyüzsgő  állatok kö-
zül a következőket : a me-
nyétet, az egeret, a kroko-
dilust és ezek fajait, 30a cic-
kányt, a kaméleont, a tarka 
gyíkot, a zöld gyíkot és a 
vakondokot. 31Mindez tisz-
tátalan. Aki hullájukat 
érinti, tisztátalan legyen 
estig. 32Amire ezek egyiké-
nek hullája esik, tisztáta-
lan legyen, akár faholmi, 
akár ruha vagy bőr, vagy 
zsák vagy valamilyen szer-
szám : vízbe kell tenni és 
estig tisztátalan legyen, 
akkor aztán tiszta leszen. 
33A cserépedény azonban, 
melybe valami ezek közül 
esik, végleg tisztátalanná  

válik és azért össze kell 
törni. "Minden fertőzött 
ennivaló eledel, melyre vi-
zet öntenek, tisztátalan le-
gyen és minden ilyen inni-
való folyadék, bármilyen 
edényben vagyon, tisztáta-
lan legyen. 35Mindaz, amire 
valami ilyen hulla esik, tisz-
tátalan legyen: ha kemence 
vagy tűzhely, le kell ron-
tani és tisztátalan legyen. 
36Forrás, vízverem s min-
den vízmedence azonban 
tiszta marad ; de aki a 
bennük levő  ilyen hullát 
illeti, tisztátalan legyen. 
37Ha vetőmagra esik ilyes-
mi, nem teszi tisztátalan-
ná ; 38ha azonban a mago t 
leöntik vízzel s aztán éri 
ilyen hulla, legott tisztá-
talan leszen. 

39Ha elhull valamely 
olyan barom, melyet sza-
bad ennetek, aki a hullá-
ját érinti, tisztátalan le-
gyen estig, "aki pedig 

29-38. A tisztátalan, csaknem egész testükkel a földön járó állatok 
hullája tisztátalanná tesz. - 29. Azokról az állatokról van szó, ame-
lyek vagy apró lábakkal surrannak a földön (mint p1. az egér) 
vagy pedig csúszómászók (mint pl. a gyíkok). Itt a Szentírás először 
a hullájuk által előidézett tisztátalanságról beszél (és pedig mivel 
ezek a ház körül fordulnak elő, részletesen), evésüket 41-45. 
tiltja. - A megfelelő  héber szó menyét helyett egyesek szerint 
vakondokot, krokodilus helyett általában gyíkot, - 30. - cickány, 
kaméleon, tarka gyík, zöld gyík és vakondok helyett különböző  (ma 
már közelebbről meg nem határozható) gyíkfajtákat jelent. -
33. A héber szöveg szerint a cserépedényen kívül annak tartalma 
is tisztátalanná lett. - 34. E vers valószínűleg a más (nem-cserép) 
edényben levő  ételről és italról szól s azt mondja ki, hogy az ilyen 
hulla által tisztátalanná vált edényben minden olyan ennivaló 
(pl. gabona, liszt), melyre elkészítésekor vizet öntenek s minden 
ital tisztátalanná válik. (Az ószövetségi törvények felfogása szerint 
ugyanis a víz oldja és terjeszti a tisztátalanságot.) - 38. Az aztán 
szó a héber szövegben nincs meg. 

39-40. A tiszta állat hullája is tisztátalanná tesz. A betegségben 
stb. kimúlt tiszta állat hullájáról van szó ; a levágott tiszta állat 
nem tett tisztátalanná. 
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eszik vagy visz belőle va-
lamit, mossa ki ruháit és 
legyen tisztátalan estig. 

41Mindaz, ami csúszik-
mászik a föld színén, utá-
latos legyen : eledelül ne 
szolgáljon. 42Semmit, mi 
a hasán jár, akár négy 
lábbal, akár sok lábbal, 
akár csúszva-mászva a 
földön, ne egyetek, mert 
utálatos. 43Ne tegyétek 
utálatossá magatokat ál-
taluk és semmit se érintse-
tek közülük, hogy tisztá-
talanokká ne legyetek, 
"mert én, az Úr, vagyok a 
ti Istenetek : szentek le-
gyetek, mert én szent va-
gyok. Ne tegyétek tisztá-
talanná magatokat semmi-
féle csúszó-mászó által, 
mely a földön mozog, 
45mert én, az Úr, hoztalak 
ki titeket Egyiptom földé-
ről, hogy Istenetek legyek: 
szentek legyetek, mert én 
szent vagyok. 

46Ez a törvény a bar-
mokról, a szárnyasokról 
s minden élő  lényről, mely 
a vizekben mozog s mely  

a földön csúszik-mászik,-
47hogy különbséget ismer-
jetek a tiszta és a tisztáta-
lan között s tudjátok, mit 
szabad ennetek s mit kell 
megvetnetek. 

12. FEJEZET. 
A gyermekágyas asszonyról 

szóló törvény. 

1Szóla továbbá az Úr 
Mózeshez,mondván: 2Szólj 
Izrael fiaihoz és mondd 
nekik : Ha valamely asz-
szony magzatot fogan és 
fiút szül, hét napig olyan 
tisztátalan legyen, mint a 
havibaj miatt való elkü-
lönzés napjaiban. 3A nyol-
cadik napon aztán metél-
jék körül a kisdedet, 4ő  
maga pedig maradjon har-
minchárom napig otthon, 
tisztulása vérében ; semmi 
szent dolgot ne illessen, a 
szent helyre be ne menjen, 
míg le nem telnek tisztu-
lása napjai. 5Ha leányt 
szül, két hétig legyen olyan 
tisztátalan, mint a havi-
bajban szokás és hatvan- 

41-45. A csaknem egész testükkel a földön járó állatok megevése 
tilos. Vö. 29-38. — 44. Szentség és tisztátalanság kizárja egymást. 

46-47. E törvények összefoglaló záradéka. 
12. 1-5. A gyermekágyas asszony vallási tisztátalansága. (Vö. 11, 

1. bevezető  jegyzetét.) — 2-4. Fiú születése esetén az anya hét 
napig súlyosabb, a havibaj által előidézett vallási tisztátalanság-
gal (vö. 15. 19-24.) egyenlő  jellegű, harminchárom napig pedig 
enyhébb vallási tisztátalanságba esett. A törvény ezen intézkedései 
összefüggnek a szülésutáni következő  természetes jelenségekkel, 
de a hetes és a (7 +33 =) negyvenes számnak elsősorban vallási 
jellege van. — 5. Leány születése esetén az anya tizennégy napig 
súlyosabb, hatvanhat napig enyhébb vallási tisztátalanságba esett. 
Hogy miért tartott az anya vallási tisztátalansága leány születése 
után kétszer annyi ideig, mint fiú születése után, biztosan meg-
mondani nem tudjuk. Az bizonyos, hogy a régiek felfogása szerint 
leány születése után a szülést követő  jelenségek hosszabb ideig 

19* 
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hat napig maradjon ott- 	13. FEJEZET. 
hon tisztulása vérében. 

	

6Mikor aztán letelnek a 	A poklosság felismerése. 

fiú vagy a leány miatt való Szóla továbbá az Cr 
tisztulása napjai, vigyen Mózeshez és Áronhoz, 
egy egyesztendős bárányt mondván : 2Az olyan em-
egészen elégő  áldozatul bert, kinek teste bőrén 
meg egy galambfiat vagy színbeli különbség, vagy 
egy gerlét bűnért való ál- fakadék vagy valami fe-
dozatul a bizonyság sátrá- hér folt, vagyis poklosság-
nak ajtajához s adja oda a szerű  kiütés támad, el kell 
papnak, 7az pedig mutassa vinni Áronhoz, a paphoz, 
be azokat az Úr előtt vagy valamelyik fiához. 
és könyörögjön érte s ak- 3Ha az megnézve a kiütést 
kor megtisztul vérfolyása a bőrön, azt látja, hogy 
miatt való tisztátalanságá- szőre fehérszínűvé válto-
tó/. Ez a törvény a fiút- zott s a kiütés felszíne mé-
vagy a leánytszülő  asz- lyebb, mint a test többi 
szonyra vonatkozólag.8Ha bőre, akkor poklos kiütés 
azonban tehetsége nem az s mondja ki az illető  
bírja és bárányt vinni nem felett az elkülönítő  ítéle-
tud, két gerlét vagy két tet. 4Ha azonban csak 
galambfiat vigyen : egyet fénylő  fehér folt van a bő-
egészen elégő  áldozatul s rön, de az nem mélyebb, 
egyet bűnért való áldo- mint a többi test s a szőr 
zatul s könyörögj ön érte színe a régi, akkor zárassa 
a pap s akkor megtisztul. el őt a pap hét napig ; 5a 

tartottak, mint fiú születése után ; kétségkívül hatott azonban 
az a gondolat is, hogy a bűn az asszony (Éva) által jött a világra. 

6-8. A gyermekágyas asszony tisztulási áldozata. - 6. Az anya 
vallási tisztátalanságát a törvény (ószövetségi értelemben vett) 
bűnnek minősíti s azért parancsol bűnért való áldozatot. (L. 4, 1. 
jegyz.) - 7. A könyörgésről 1. 4, 20. jegyz. - 8. Ez volt a szegények 
áldozata. (Vö. Luk. 2, 24.) - A könyörgésről 1. 4, 20. jegyz. 

13. 1-14. 57. A poklosság által előidézett vallási tisztátalanság 
s ennek megszüntetése. A poklosság bacillusok által terjedő  fertőző  
betegség, melynek igen különböző  formái vannak. Hogy a Szent-
írás a poklosság melyik fajtájáról beszél, sok esetben bizonyosan 
megállapítani nem lehet, valószínű  azonban, hogy a Szentírásban 
előforduló poklosság nem azonos a Keleten ma is elég sűrün elő-
forduló ú. n. gümős poklossággal (Lepra tuberosa.). A Szentírás 
szerint a poklosság három jellegzetes tünet együttes fellépéséből 
állapítható meg : 1. a bőrön világos kiütés támad, 2. a kiütés 
helyén a keleti embernek rendesen fekete testszőre elszőkül és 
3. a kiütés fe zíne mélyebben fekszik, mint a többi bőrfelület. 
Egyébként a Szentírás a poklossággal nem egészségi, hanem val-
lási szempontból foglalkozik, mert a poklosság az ószövetségi 
törvény szerint vallási tisztátalanságot (1. erről 11, 1. jegyz.) idé-
zett elő. 

13. 1-8. Kiütés és poklosság megkülönböztetése. -- 2. A héber 
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hetedik napon aztán nézze 
meg s ha a kiütés nem ter-
jedt tovább s nem ha-
ladta meg a bőrön a mult-
kori határokat, akkor is-
mét zárassa el újabb hét 
napig ; 6a hetedik napon 
aztán nézze meg : ha a 
kiütés homályosabb lett s 
nem terjedt tovább a 
bőrön, akkor nyilvánítsa 
tisztának, mert fakadék 
az ; az illető  mossa ki ru-
háit s tiszta leszen ; 7ha 
azonban tovább terjed a 
fakadék, miután a pap az 
illetőt megnézte és tisztá-
nak nyilvánította, akkor 
vigyék el őt ismét hozzá, 8Ő  
meg ítélje tisztátalannak. 

9Ha poklos kiütés tá-
mad valakin, vigyék el az 
illetőt a paphoz "s az 
nézze meg Őt ; ha fehér 
folt van a bőrön s az 
megváltoztatta a szőr szí-
nét s maga az eleven hús  

is kitetszik, nidült, a bőrbe 
rögzött poklosságnak kell 
azt ítélni ; nyilvánítsa te-
hát őt a pap tisztátalan-
nak, ne is zárassa el, mert 
nyilvánvalóan tisztátalan. 
12Ha azonban a poklosság 
rohamosan tör ki a bőrön 
és ellepi az egész bőrt tető-
től-talpig, bármerre tekint 
a szem, "nézze meg őt a 
pap s ítélje teljesen tiszta 
poklosságban levőnek, mi-
vel az egészen fehérré vál-
tozott s ennélfogva az il-
lető  tiszta. "Mihelyt azon-
ban eleven hús mutatko 
zik rajta, 16Itélje őt a pap 
tisztátalannak és számít-
sák a tisztátalanok közé, 
mert az eleven hús, ha 
poklosság van rajta, tisz-
tátalan. 16De ha ismét fe-
hérré változik s ellepi az 
egész embert, 17nézze meg 
őt a pap és ítélje tisztá-
nak. 

szöveg értelme szerint olyan emberről van szó, akinek bőrén 
daganat, sömőr (kiütés) vagy világos folt támad s félő, hogy a 
dolog poklossággá fajul. -- 7-8. A héber szöveg így szól: Ha 
azonban a kiütés terjedt a bőrön, miután (először) megjelent a 
papnál, hogy az őt tisztának nyilvánítsa, - és másodszor meg-
jelenik a papnál s a pap megnézi s íme terjedt a kiütés a bőrön, 
akkor nyilvánítsa őt a pap tisztátalannak, mert poklosság az. 

9-17. Az idült és a megtört poklosság megkülönböztetése. - 
9-11.Ha a poklosság három jellegzetes tünetén (1. bevezető  jegyz.) 
kívül a kiütéses helyen eleven hús = vadhússzerv sarjadzás támad, 
akkor idült, fennálló poklosságról van szó. - 12-17. Ha a beteg 
egész testét fehér pörkök lepik el, akkor ez annak a jele, hogy, a 
betegség ereje megtört s az illető  meggyógyult. A héber szöveg 
így szól : - 13. - és a pap megnézi és íme a poklosság ellepte az 
illető  egész testét, akkor ítélje azt, akit ez ért, tisztának : egészen 
fehérré változott, ennélfogva tiszta. - 14. Mihelyt azonban vad-
hús mutatkozik rajta, tisztátalanná válik, - 15. - s ha a pap 
látja a vadhúst, ítélje az illetőt tisztátalannak, mert a vadhús tisz-
tátalan, az poklosság(nak a jele). - 16. Ha azonban a vadhús 
eltűnik s az illető  fehérré változik, akkor menjen a paphoz 
17. - s ha a pap megnézi s íme az a hely, amelyet ez ért, fehérré 
változott, akkor ítélje a pap azt, akit ez ért, tisztának, (mert) az 
illető  tiszta. 
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18Ha a test bőrén fekély 

volt s az meggyógyult, 
19de a fekély helyén fehér 
vagy vörhenyes folt tá-
mad, vigyék az illetőt a 
paphoz ; "ha az azt látja, 
hogy a kiütés helye mé-
lyebb a többi húsnál s a 
szőr fehérré változott, 
ítélje tisztátalannak, mert 
poklos kiütés támadt a 
fekélyen. 21Ha azonban a 
szőr színe a régi, a folt 
homályos s nem mélyebb 
a körülötte levő  húsnál, 
zárja el őt hét napig : 22ha 
továbbterjed, ítélje őt 
poklosnak, 23ha pedig meg-
állapodik a helyén, akkor 
a fekély sebhelye az s az 
illető  tiszta. 

24Ha a test bőrét tűz 
égette meg s mikor az 
meggyógyult, sebhelye fe-
hér vagy vörhenyes,25nézze 
meg a pap s ha szőre íme 
fehérré változott s helye 
mélyebb a többi bőrnél, 
ítélje tisztátalannak az 
illetőt, mert poklos kiütés 
támadt a sebhelyen ; 26ha 
pedig a szőr színe nem vál-
tozott meg s a kiütés nem 
mélyebb a többi húsnál s 
a kiütés színe homályos, 
zárja el az illetőt hét 
napig 27s a hetedik napon 
nézze meg : ha a kiütés 
tovább terjedt a bőrön, 
ítélje tisztátalannak az il-
letőt ; 28ha azonban a fe-
hér folt megállapodott a  

helyén s nem elég élénk, 
az égés helye az, ítélje te-
hát az illetőt tisztának, 
mert égési heg az. 

29Ha valamely férfiúnak 
vagy asszonynak kiütése 
támad a fején vagy a sza-
kállában, nézze meg az 
illetőt a pap, 30és ha a hely 
mélyebb a többi húsnál, 
a haj pedig szőke s a szo-
kottnál vékonyabb, ítélje 
tisztátalannak, mert a fej 
vagy a szakáll poklossága 
az ; 31ha azonban azt látja, 
hogy a var felszíne egyenlő  
a körülötte levő  hússal, a 
haj pedig fekete, zárja el 
az illetőt hét napig, 32S a 
hetedik napon nézze meg : 
ha a var nem terjedt s a 
hajnak megvan a maga 
színe s a kiütés felszíne 
egyenlő  a többi hússal, 
33az illető  borotválkozzék 
meg, kivéve a var helyén 
és zárják el másik hét 
napig. 34Ha a hetedik na-
pon az látszik, hogy a ki-
ütés megállapodott a he-
lyén s nem mélyebb a 
húsnál, ítélje tisztának az 
illetőt : mossa ki ruháit s 
tiszta leszen. 35Ha azon-
ban a tisztánaknyilvání-
tás után a var tovább ter-
jed a bőrön, 36ne is vizs-
gálja többé, szőkévé vál-
tozott-e a szőr, minthogy 
nyilvánvalóan tisztátalan 
az illető. 37Ha azonban a 
var megállapodott s a szőr 

18-23. Keleuéngheg és poklosság megkülönböztetése. 
24-28. Égési sebheg és poklosság megkülönböztetése. 
29-37. Ótvar és poklosság megkülönböztetése. 
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fekete, tudja meg, hogy 
az illető  meggyógyult s 
ítélje bízvást tisztának. 

38Ha valamely férfi vagy 
asszony bőrén fehér folt 
támad, "nézze meg őket 
a pap : ha azt találja, hogy 
a fehér folt homályosan 
fehérlik a bőrön, tudja 
meg, hogy nem poklosság 
az, hanem fehérszínű  sö-
mör s az illető  tiszta. 

"Ha valamely férfi feje--
búbján kihull a haj, az il-
lető  kopasz és tiszta ; 41ha 
elöl hull ki a haj, az illető  
elöl kopasz és tiszta. 42Ha 
azonban a hátul levő  ko-
paszságon vagy az elöl 
levő  kopaszságon fehér 
vagy vörhenyes folt tá-
mad 43s azt a pap látja, 
ítélje kétkedés nélkül pok-
losságnak : az támadt a 
kopaszságon. 

"Mindaz pedig, kit a 
poklosság tisztátalanná 
tett s a pap ítélete elkülö- 

nített, 45megszaggatott ru-
hában s hajadon fővel jár-
jon, száját fedje be kendő-
vel s kiáltsa magáról: 
Tisztátalan, tisztátalan ! 
"Mindaddig, míg poklos 
és tisztátalan, egyedül la-
kozzék, a táboron kívül. 

47Ha poklosságszerű  folt 
támad valamely gyapjú-
vagy lenruhán 48a láncfo-
nalon avagy a vetülékfo-
nalon, vagy pedig valamely 
bőrön vagy bőrből készült 
holmin 49s a rajtuk levő  
folt fehér vagy vörhenyes : 
poklosságnak kell tartani 
és meg kell mutatni a pap-
nak. 50Az, miután meg-
nézte, zárassa el hét napig; 
51a hetedik napon aztán 
nézze meg újra s ha azt 
találja, hogy terjedt, ak-
kor makacs poklosság az : 
tiszt( alannak ítélje azt a 
ruhát vagy egyebet, amin 
található 52S azért éget-
tesse el tűzzel. 53Ha pedig 

38-39. (Fehér) sömör és poklosság megkülönböztetése. 
40-43. Kopaszság és poklosság megkülönböztetése. Mivel a kopasz 

embernek haja nincsen, a poklosság megállapításához a másik két 
tünet (1. bevezető  jegyz.) jelenléte elegendő. 

44-46. A poklos ember kötelességei. A betegnek a vallási (és 
egészségi) fertőzés veszedelme miatt a gyász jeleit kellett viselnie 
(megszaggatott ruha, hajadon fő  - helyesebben : ápolatlan haj-
viselet, vö. 10, 6. jegyz. - és betakart bajusz, vö. Ez. 24, 17. 22.) 
s a feléje közeledőket figyelmeztető  kiáltásával távol kellett 
tartania. 

47-59. Kelmék és bőrök poklossága. - Ehelyütt nem valódi 
poklosságról van szó, hanem penészszerű  evesedési tünetekről, 
amelyeket az emberi poklossághoz való hasonlóságuk miatt 
szintén poklosságnak neveztek s ahhoz hasonlóan kezeltek. - 
48. Láncnak, illetőleg vetüléknek nevezik a szövetek hosszanti, 
illetőleg keresztszálait ; ha tényleg erről van szó, akkor való-
színűleg a még össze nem szőtt, lánc-, illetőleg vetülékfonalnak 
szánt fonalra kell gondolnunk. A megfelelő  héber szavak jelentése 
kétes ; újabban így fordítják őket : lenből vagy gyapjú;)ól készült 
fonadék, illetőleg kelme. - 49. Fehér folt helyett a héber szöveg 
zöldes foltról beszél. - 51-57. A héber szöveg az 51. versben 
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azt látja, hogy nem ter-
j edt, "akkor parancsolja 
meg, hogy mossák ki azt, 
amin a kiütés van s zá-
rassa el ismét hét napig. 
55Ha akkor azt látja, hogy 
régi színét nem nyerte 
vissza, noha a kiütés nem 
terjedt, akkor ítélje tisz-
tátalannak s égettesse el 
tűzzel, mivel poklosság 
lepte el az egész ruhát 
vagy felszínét. 56Ha pedig 
a ruha kimosása után a 
kiütés helye elhomályoso-
dott, akkor szakítsa azt 
le és válassza el az éptől ; 
57ha aztán előtünik azo-
kon a helyeken, amelyek 
azelőtt nem voltak folto-
sak, akkor terjedő, ván-
dorló poklosság az : el kell 
égetni tűzzel ; 58ha nem 
mutatkozik, mosassa ki a 
tiszta részt másodszor is 
vízzel s az tiszta leszen. 
59Ez a törvény a gyapjú-
és a lenruha, a láncfonal  

és a vetülékfonal s min-
den, bőrből készült holmi 
poklosságáról, hogy mi 
módon kell őket tiszták-
nak vagy tisztátalanok-
nak ítélni. 

14. FEJEZET. 
A poklosságokozta vallási tisz-

tátalanság megszüntetése. 

1Szóla továbbá az Úr 
Mózeshez, mondván : 2Ez 
a törvény áll a poklosra, 
amikor őt meg kell tisztí-
tani. Vigyék el a paphoz, 
akinek azonban ki kell 
mennie a tábor elé, s ha 
az azt találja, hogy a pok-
losság meggyógyult, 4pa-
rancsolja meg a megtisztí-
tandónak, hogy hozzon 
magáért két élő, ehető  ma-
dárkát, cédrusfát, kar-
mazsinszínű  fonalat meg 
izsópot. 5Aztán paran-
csolja meg, hogy vágják 
le az egyik madárkát cse- 

makacs poklosság helyett rosszindulatú poklosságról, az 55. vers-
ben a ruhán vagy felszínén levő  poklosság helyett a (holmi) színén 
vagy fonákján levő  evesedésről, az 57. versben a terjedő, vándorló 
poklosság helyett újra kitörő  (poklosságról) beszél. - 59. Vö. 
48. v. jegyz. 

14. 1-20. Az emberi poklosság által előidézett vallási tisztátalanság 
megszüntetése. - Az eljárás két részből áll : az első  (1-8.) a meg-
gyógyult poklost az izraeliták társadalmi, a második (9-20.> 
az izraeliták vallási közösségébe veszi vissza ; az egyik a táboron 
kívül, a másik a táborban, a szent helyen ment végbe. - 2-3. 
A meggyógyult poklost meg kellett mutatni a papnak, mert a gyó-
gyulást a papnak kellett megállapítania. (Vö. Máté 8, 4.) - 
4. Ehető  = vallásilag tiszta. Hogy milyen madárkát kellett hozni, 
a héber szöveg nem szabja meg ; a latin fordítás megfelelő  szava 
tulajdonképen verebet jelent. - Valószínű, hogy az izsópot a 
karmazsinszínű  fonallal rákötötték a cédrusfára s így hintőt-
(aspersoriumot) készítettek belőle. Az izsópról 1. Móz. II. 12, 26. 
jegyz. • a karmazsinról 1. Móz. II. 25, 2. jegyz. A cédrus a fenyő-
félék közé tartozó fa. Az izsópot a tisztulás, karmazsint az élet, 
a cédrusfát a romolhatatlanság jelképének tekintették..- 5. Az 
élővíz kifejezés (itt és mindenütt) forrás- vagy folyóvizet jelent. 



MÓZES III. KÖNYVE, LEVITÁK 14. 297 
répedényben lévő  élővíz 
felett, 6a másikat pedig, 
az élőt, mártsa a cédrus-
fával, a karmazsinszínű  
fonállal és az izsóppal 
együtt a levágott madárka 
vérébe. 'Aztán hintse meg 
ezzel hétszer a megtisztí-
tandót, hogy így annak 
rendje s módja szerint 
megtisztuljon, az élő  ma-
dárkát pedig engedje el-
repülni a mezőre. 8Aztán 
az illető  mossa ki ruháját 
és borotválja le testének 
minden szőrét s fürödjék 
meg vízben s tiszta leszen 
s bemehet a táborba, de 
hét napig még sátrán kívül 
kell maradnia. 9A hetedik 
napon aztán borotválja le 
fejének haját, szakállát, 
szemöldökét s egész testé-
nek szőrét és mossa meg 
ismét ruháját és testét. 
10A nyolcadik  napon ve-
gyen két hibátlan hím 
bárányt s egy egyeszten-
dős hibátlan nőstény 
bárányt s háromtized,  

olajjal meghintett liszt-
lángot, eledeláldozatul s 
külön még egyhatod ola-
jat. 11Aztán állítsa a pap, 
aki az illető  tisztítását 
végzi, őt és mindezt az 
Úr elé, a bizonyság sátrá-
nak ajtajához 12és vegye 
az egyik bárányt s mutassa 
be a hatod olajjal vétekért 
való áldozatul s ajánlja 
fel mindkettőt az Úr előtt. 
130tt vágja le a bárányt, 
ahol a bűnért való áldo-
zatot és az egészen elégő  
áldozatot szokták levágni, 
tudniillik a szent helyen : 
mert, miként a bűnért 
való áldozat, úgy ez a vé-
tekért való áldozat is a 
papé : szentséges az. "Az-
tán vegyen a pap a vétek-
ért bemutatott áldozat 
véréből s kenje meg vele 
a megtisztítandó ember 
jobb fülcimpáját, jobb-
keze és lába hüvelykét. 
16Aztán öntsön a hatod 
olajból a maga balkezébe, 
16mártsa bele jobbújját s 

6-7. E szertartás a tisztátalanságtól való megszabadulást jel-
képezte. - 8. Mivel az ószövetségi felfogás szerint a vallási tisztá-
talanság beszennyezte a ruhát, a test szőrözetét és a testet, azért 
a ruhát ki kellett mosni, a szőrözetet le kellett nyírni, a testet 
meg kellett füröszteni. - 9. Ez előkészületül szolgált a szertartás 
második részéhez : a másnap végbemenő, vallási közösségbe való 
visszavételhez. - 10. Háromféle áldozatot kellett bemutatni : 
1. vétekért valót, mert a poklosság egy időre kiszakította az 
embert a vallási közösségből s ezért kártérítést kellett bemutatni 
az Istennek (vő. 5, 14. jegyz.), 2. bűnért valót, mert a poklosság-
okozta tisztátalanság bűnnek számított (vö. 4, 1. jegyz.) s 3. egé-
szen elégő  áldozatot, mert az Istennel való közösséget újra meg 
kellett kezdeni. - Háromtized (éfa) = 3 X 3.64 = 10.92 liter ; a 
hatod (héberül : a log) = 0.5 liter. - Bizonyság sátra helyett a 
héber szöveg a találkozás sátráról beszél. (L. II. 27, 21. jegyz.). -
12. Ajánlja fel = végezzen tenufaszertartást velük. (Vö. 7, 29. 
jegyz.) - 13. A szentségesről 1. 2, 3. jegyz. - 14. E szertarás a 
tetőtől-talpig való megtisztulást jelképezte. - 16. Az Úr elé = a 
szent sátor vagy az egészen elégő  áldozatok oltára felé az olajat 
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hintsen belőle hétszer az 
Úr elé, 17ami pedig meg-
marad az olajból a bal-
kezében, azt kenje a meg-
tisztítandó ember jobb 
fülcimpájára, j obbkezé-
nek és lábának hüvelykére 
a vétekért való áldozatul 
kiontott vér fölé, "meg a 
fejére, "és könyörögj ön 
érte az Úr előtt. Aztán 
végezze el a bűnért való 
áldozatot, majd vágja le 
az egészen elégő  áldozatot. 
2Os rakja fel az oltárra, ele-
deláldozatával együtt, s az 
illető  annak rendje s módja 
szerint megtisztul. 

211-la azonban az illető  
szegény s keze nem bír 
szert tenni a mondottakra, 
akkor vegyen egy bárányt, 
vétekért való áldozatul, a 
felajánlás céljára, hogy a 
pap könyöröghessen érte, 
meg egy tized, olajjal meg-
hintett lisztlángot, eledel-
áldozatul, meg egy hatod 
olajat, 22továbbá két ger-
lét vagy két galambfiat, 
egyet bűnért való áldo-
zatul, egyet pedig egé-
szen elégő  áldozatul, 23és 
vigye ezeket, tisztulása 
nyolcadik napján, a pap-
hoz, a bizonyság sátrá- 

nak ajtajához, az Úr 
elé. 24Az vegye a vétekért 
való áldozatul szánt bá-
rányt meg a hatod olajat 
s ajánlja fel mindkettőt. 
25Aztán vágja le a bárányt, 
kenjen a véréből a meg-
tisztítandó ember jobb fül-
cimpáj ára, jobbkeze és 
lába hüvelykére, "az olaj 
egy részét pedig öntse a 
maga balkezébe, 27mártsa 
bele jobbkeze újj át s hint-
sen belőle hétszer az Úr 
elé 28S illesse vele a meg-
tisztítandó ember jobb fül-
cimpáját, jobbkeze s lába 
hüvelykét, a vétekért való 
áldozatul kiontott vér he-
lyén, 29a maradék olajat 
pedig, mely balkezében 
vagyon, öntse a megtisztí-
tandó ember fejére, hogy 
kiengesztelje érte az Urat. 
3°Aztán mutassa be a két 
gerlét vagy galambfiat, 
31az egyiket bűnért való 
áldozatul, a másikat egé-
szen elégő  áldozatul, ele-
deláldozatával együtt.32Ez 
legyen az áldozata annak 
a poklosnak, ki nem bír 
mindent megszerezni tisz-
tulásához. 

33Szóla továbbá az Úr 
Mózeshez és Áronhoz, 

azért hintették, hogy ezáltal az olajat megszenteljék. - 19. A kö-
nyörgésről 1. 4, 20. jegyz. - Bűnért való áldozatul a nőstény bárányt, 
egészen elégő  áldozatul a második hím bárányt mutatták be. 

2 1-32. A szegénysorsú volt poklosok tisztulási áldozata. -
21-22. Mivel e tisztulási áldozatok legfontosabbika a vétekért 
való áldozat volt, ennek céljára a szegénysorsúaknak is azt kellett 
bemutatniok, amit a jómódúaknak, a többiből azonban lényegesen 
kevesebbet. - Felajánlás = tenufa. (Vö. 7, 29. jegyz.). - A kö-
nyörgésről 1. 4, 20. jegyz. - Egytized (éfa) = 3'64 liter a többiről 
1. 1-20. jegyz. - 24. Ajánlja lel = végezzen tenufaszertartást 
velük (1. 7, 29. jegyz.). 
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mondván : 34Ha majd be-
juttok Kánaán földére, 
melyet én nektek fogok 
adni birtokul, és poklosság-
szerű  kiütés támad vala-
melyik házon, 35menjen el 
az, akié a ház és jelentse 
a papnak s mondja : Pok-
losságszerű  kiütést látok 
házamon. 36Erre az para', 
csolja meg, hogy hordja-
nak ki mindent a házból, 
mielőtt ő  bemegy, hogy 
megnézze, poklos-e az, 
hogy tisztátalanná ne vál-
jék mindaz, ami a házban 
vagyon. Aztán menjen be, 
hogy megnézze a ház pok-
losságát 37és ha azt látja, 
hogy falain zöldes vagy 
vörhenyes horpadásfélék 
éktelenkednek s azok mé-
lyebbek a többi falfelület-
nél, 38menjen ki a ház aj-
taján s tüstént zárassa be 
hét napig. 39A hetedik 
napon aztán menjen el 
ismét és nézze meg. Ha 
azt találja, hogy a kiütés 
terjedt, "parancsolja meg, 
hogy szedjék ki azokat a 
köveket, amelyeken a ki-
ütés vagyon és hányják 
valamilyen tisztátalan, a 
városon kívül levő  helyre, 
41a ház belsejét edig kö-
röskörül vakarják le s a 
levakart port öntsék vala-
milyen tisztátalan, a vá-
roson kívül levő  helyre  

42s tegyenek más köveket 
a kivettek helyére s ta-
passzák be más sárral a 
házat. 43Ha aztán, miután 
a köveket kiszedték, a 
port levakarták s a házat 
más földdel kitapasztot-
ták, "bemegy a pap és azt 
látja, hogy a kiütés újra 
előjött s a falak foltosak, —
akkor makacs poklosság 
az s a ház tisztátalan : 
"tüstént rontsák le s kö-
vét, fáját s minden porát 
vessék valamilyen tisztá-
talan, a városon kívül 
levő  helyre. — 46Aki be-
megy a házba, míg az zár 
alatt vagyon, tisztátalan 
legyen estig, 47aki pedig 
hál vagy eszik valamit 
benne, mossa ki ruháit. — 
48Ha azonban a pap be-
megy és azt látja, hogy a 
kiütés nem terjedt a há-
zon, miután újra tapasz-
tották, ítélje tisztának, 
mert visszanyerte épségét. 
49Megtisztítására pedig ve-
gyen két madárkát, céd-
rusfát, karmazsinszínű  fo-
nalat és izsópot 5°s vágja 
le az egyik madárkát cse-
répedényben lévő  élővíz 
felett 51S vegye a cédrus-
fát, az izsópot meg a 
I ar nazsinszínű  fonalat s 
az élő  madárkát s mártsa 
mindezt a levágott ma-
dárka vérébe és az élő- 

33-53. A házak poklosságáról. - Ehelyütt ismét nem valódi 
poklosságról van sző, hanem a falakon kiütő  (salétrom, ammoniák 
vagy legvalószínűbben) növényi (zuzmó) eredetű  foltokról, melye-
ket az emberi poklossághoz való hasonlóságuk miatt szintén 
poklosságnak neveztek s ahhoz hasonlóan kezeltek. - 49-53. Vő. 
14, 1-7. - A könyörgésről 1. 4, 20. jegyz. 
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vízbe s hintse meg ezzel 
hétszer a házat 52S tisz-
títsa meg azt a ma-
dárka vérével meg az élő-
vízzel, az élő  madárkával, 
a cédrusfával, az izsóppal 
s a karmazsinszínű  fonál-
lal. 53Aztán engedje a ma-
dárkát szabadon elrepülni 
a mezőre s könyörögjön a 
házért s az annak rendje 
s módja szerint tiszta le-
szen. 

54Ez a törvény a külön-
féle poklosságról és kiütés-
ről, 55a ruha és a ház pok-
losságáról, 56a sebhelyről, 
a fakadékról, a fehér és a 
különböző  színváltozatú 
foltról, 57hogy tudni lehes-
sen, mikor tiszta vagy tisz-
tátalan valami. 

15. FEJEZET. 
A nemi élet vallási tisztátalan- 

ságai. 

1Szóla továbbá az Úr 
Mózeshez és Áronhoz, 
mondván : 2Szóljatok Iz-
rael fiaihoz s mondjátok 
nekik : Az olyan férfiú, 
aki magfolyásban szen-
ved, tisztátalan legyen. 
3Akkor kell pedig valakit 
e bajban levőnek ítélni, 
ha testén szüntelenül fo-
lyik és megalszik az az  

undok nedvesség. 4Minden 
fekvőhely, amelyen hál s 
minden, amire ül, tisztá-
talan legyen. 5Ha valaki 
érinti ilyennek a fekvő-
helyét, mossa ki ruháját, 
maga pedig fürödj ék meg 
vízben s legyen tisztátalan 
estig ; 6ha ráül valamire, 
amin ilyen ült, szintén 
mossa ki ruháját, fürödjék 
meg vízben s legyen tisztá-
talan estig ; 7ha érinti 
ilyennek a testét, mossa 
ki ruháját, fürödjék meg 
vízben s legyen tisztáta-
lan estig. 8Ha az ilyen 
ember leköp valakit, aki 
tiszta, akkor az mossa ki 
ruháját, fürödjék meg víz-
ben s legyen tisztátalan 
estig. 9A nyereg, amely-
ben az ilyen ült, tisztáta-
lan legyen "s mindaz, ami 
a magfolyásban szenvedő  
alatt volt, tisztátalan le-
gyen estig ; ha valaki visz 
valamit ezen dolgok közül, 
mossa ki ruháját, fürödjék 
meg vízben s legyen tisztá-
talan estig. 11Mindaz, akit 
az ilyen érint, a nélkül, 
hogy előzőleg leöblítené 
kezét, mossa ki ruháját, 
fürödjék meg vízben s le-
gyen tisztátalan estig. 12Az 
olyan cserépedényt, me- 

54-57. A poklosságról szóló fórvények összefoglaló záradéka. -
56. A héber szöveg a daganatokról, a sömörökről (kiütésekről) és 
a foltokról beszél. (Vö. 13, 2. jegyz.) 

15. 1-15. A magfolyás vallási tisztátalansága és ennek megszün-
tetése. - 2. A héber szöveg nem magfolyásról, hanem csak folyás-
ról beszél ; utóbbin vagy a kóros magfolyást, vagy (valószínűbben) 
bizonyos hurutos folyásokat kell értenünk. - 3. A héber szöveg 
a folyásról vagy a folyás (időleges, meg nem gyógyult) megszűné-
séről beszél. - 9. Nyereg helyett a megfelelő  héber szó a kocsi 
bakját is jelentheti. 	12. VO. 6, 28 ; 11, 33. jegyz, - 13. . É lő- 
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lyet ilyen érint, össze kell 
törni, a faedényt vízzel ki-
öblíteni. - 13Ha meggyó-
gyul az ilyenfajta bajban 
szenvedő, számláljon hét 
napot tisztulása után s 
mossa meg ruháját s egész 
testét élővízzel s tiszta 
leszen. 14A nyolcadik na-
pon pedig vegyen két ger-
licét vagy két galambfiat s 
menjen az Úr színe elé, a 
bizonyság sátrának ajtajá-
hoz s adja oda azokat a 
papnak, 15az meg áldozza 
fel az egyiket bűnért való 
áldozatul, a másikat egé-
szen elégő  áldozatul s kö-
nyörögjön érte az gr előtt, 
hogy megtisztuljon mag-
folyása miatt való tisztá-
talanságától. 

16Ha valamely férfiútól 
elmegy a közösülés magva, 
fürössze meg egész testét 
vízben s legyen tisztátalan 
estig 17a ruhát vagy a 
bőrt, amely rajta volt,  

mossa ki vízzel s az tisztá-
talan legyen estig. 18Az 
asszony, akivel hált, fü-
rödjék meg vízben s legyen 
tisztátalan estig. 

19Az asszony, mikor a 
hó fordultával vérfolyást 
szenved, különüljön el hét 
napig. "Mindaz, aki érinti, 
tisztátalan legyen estig. 
21Amin hál vagy ül elkü-
lönzése napjaiban, tisztá-
talan legyen. 22Aki érinti 
a fekvőhelyét, mossa ki 
ruháját, maga pedig fü-
rödjék meg vízben s legyen 
tisztátalan estig. 23Aki 
érint valami holmit, ame-
lyen ilyen nő  ült, mossa ki 
ruháját, maga pedig fü-
rödjék meg vízben s legyen 
tisztátalan estig. 24Ha va-
lamely férfi hál vele havi 
vérzése idején, akkor hét 
napig tisztátalan legyen s 
minden fekvőhely, ame-
lyen hál, tisztátalan le-
gyen. 

víz = forrás vagy folyóvíz. A bizonyság sátra helyett a héber 
szöveg a találkozás sátráról beszél. (L. II. 27, 21. jegyz.) -
15. Bűnért való áldozatot azért kellett bemutatni, mert a vallási 
tisztátalanságnak ez a foka bűnnek számított. (Vő. 11, 1. jegy.) 
A könyörgésről 1. 4, 20. jegyz. 

16-18. A magömlés vallási tisztátalansága. - 16-17. Egyesek 
szerint e törvény csak a házassági együttélésen kívül történő  
magömlésre, mások szerint a házassági együttéléskor bekövetkező  
magömlésre is vonatkozik. Utóbbi felfogás mellett szól az, hogy 
szent cselekmények előtt és alatt a házassági együttéléstől tartóz-
kodni kellett. (Vö. Móz. II. 19, 15 ; Sám. I. 21, 5. sk ; II. 11, 4.) -
18. Egyesek szerint a természetes vagy mesterséges magömlés 
után következő  házassági együttélésről, mások szerint minden 
házassági együttélésről van szó. 

19-24. A havibaj vallási tisztátalansága. - E törvény elsőd-
leges célja a vallási tisztaság, másodlagos célja az asszonyi egész-
ség és szemérem védelme. - 24. Arról az esetről van szó, amikor 
a férfi az asszony ilyen állapotáról nem tudott, vagy amikor az 
asszony ilyen állapota a házassági együttélés alatt következett 
be ; ha a férfi a dologról előre tudott, büntetése kiirtás volt. (Vö. 
III. 20, 18.) 
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25Az olyan asszony, aki 

sok napon át szenved vér-
folyást, a havibaj idején 
kívül, vagy akinél a havi-
baj után a vérfolyás meg 
nem szűnik, - mindaddig, 
míg e bajban szenved, 
olyan tisztátalan legyen, 
mint havibaj ának idején. 
26Minden fekvőhely, ame-
lyen hál s minden holmi, 
amelyen ül, tisztátalan le- 

. 2? aki aik ezeket érinti, 
mossa ki ruháját, maga 
pedig fürödjék meg víz-
ben s legyen tisztátalan 
estig. - 28Ha megáll a 
vérzés s megszűnik folyása, 
számláljon hét napot tisz-
tulására 29S a nyolcadik 
napon vigyen magáért két 
gerlét vagy két galamb-
fiat a bizonyság sátrának 
ajtajához, a paphoz 30s 
az áldozza fel az egyiket 
bűnért való áldozatul, a 
másikat egészen elégő  ál-
dozatul s könyörögj ön 
érte az Úr előtt, tisztá-
talanságot okozó folyása 
miatt. 

31Ekként oktassátok Iz-
rael fiait arra, hogy óva-
kodjanak a tisztátalanság-
tól, hogy meg ne haljanak  

tisztátalanságuk miatt, ha 
tisztátalanná teszik hajlé-
komat, mely közöttük va-
gyon. - 32Ez a törvény 
arról, aki magfolyásban 
szenved, aki közösülés ál-
tal tisztátalanná lesz,83akit 
a havibaj ideje elkülönit 
vagy aki szüntelen vér-
folyásban vagyon és arról 
a férfiúról, aki az ilyennel 
hál. 

16. FEJEZET. 
Az engesztelő  nap szertartása. 

1-Áron két fiának halála 
után pedig, mikor azok 
idegen tüzet vittek az Úr 
elé s azért halállal lakol-
tak, stóla az Úr Mózeshez 
lés parancsola néki, mond-
ván : Szólj bátyádnak, 
Áronnak, hogy ne menjen 
be akármikor a függönyön 
belül levő  szent helyre, a 
ládát fedő  kegyelemtábla 
elé, hogy meg ne haljon 
(mert a felhőben megjele-
nek a kegyelemtábla fe-
lett), 3hanem csak akkor, 
ha előbb ezt megtette : ve-
gyen egy fiatal bikát bűn-
ért való áldozatul s egy 
kost egészen elégő  áldo- 

25-30. A kóros (női) vérzés vallási tisztátalansága s ennek meg-
szüntetése. - 29. A bizonyság sátra helyett a héber szöveg a talál-
kozás sátráról beszél. (L. II. 27, 21. jegyz.) - 30. A vallási tisztáta-
lanság ezen foka bűnnek számított. (Vö. 11, 1. jegyz.; 4, 1. jegyz.) 
A könyörgésről 1. 4, 20. jegyz. - 

31-33. A nemi élet vallási tisztátalanságáról szóló törvény össze-
foglaló záradéka. - 32. A héber szöveg a (mag)folyásban• szen-
vedő  s a magötnlés által tisztátalanná váló férfiről beszél. (Vö. 
16-18. jegyz.) 

16. 1-10. Az engesztelő  nap szertartási előkészületei. - 1. Vö. 
10, 1-5. -- 2. A szent hely kifejezés ebben az egész fejezetben a 
szentek szentére, a szent sátor legszentebb részére vonatkozik. - 
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tatul, 4öltözzék gyolcskön-
tösbe, fedje be szemérmét 
gyolcsnadrággal, övezked-
jék körül gyolcsövvel, te-
gyen a fejére gyolcsföve-
get, - szent ruhák ezek : 
fürödjék meg azért s aztán 
vegye fel mindezeket, - 
5lzrael fiainak egész soka-
ságától pedig vegyen két 
kecskebakot, bűnért való 
áldozatul és egy kost egé-
szen elégő  áldozatul. 6Az-
tán mutassa be a bikát és 
könyörögjön magáért és 
házáért. ?Előbb azonban  

állítsa a két kecskebakot, 
az Úr elé, a bizonyság sát-
rának ajtajához 8s vessen 
mindkettőre sorsot, egyet 
«az Úrnak, egyet pedig «ki-
bocsátandó kecskebakul» 
felírással; 9amelyikre «az 
Úrnak» sors esik, azt majd 
áldozza fel bűnért való ál-
dozatul, "amelyikre pedig 
a «kibocsátandó kecske-
bakul», azt majd állítsa 
elevenen az 'Úr elé, hogy 
könyörögjön felette s ki-
bocsássa a pusztába. 

11Mikor aztán ezt annak 
4. űgylátszik, ezek a ruhák csak erre az alkalomra szolgáltak. 
Más istentiszteleti cselekmények előtt a papoknak csak kezüket 
és lábukat kellett megmosniok (vö. Móz. II. 30, 19. sk.), ekkor 
Áronnak meg kellett fürdenie, hogy (vallásilag) egészen tiszta 
legyen. - 6. A héber szöveg így szól : Aztán mutassa be Áron a 
maga bűnért való áldozati bikáját és végezzen engesztelést magáért 
és házdórt = a papságért. - 7. A héber szöveg bizonyság sátra 
helyett (az egész fejezeten keresztül) találkozás sátráról beszél. 
(L. II. 27. 21. jegyz.) - 8. A héber szöveg így szól: . . . sorsot a két 
bakra ; egy sorsot az Űr számára s egy sorsot Ázázel szamára. -
A zsidó hagyományok szerint ez úgy történt, hogy a főpap két 
kis fadarabot vetett egy edénybe ; az egyik ezt a felírást viselte : 
az űré, a másikon ez állott : Azázelé ; aztán jobbkezével kihúzta 
az egyik sorsot s akinek a nevét húzta, azé lett a jobboldalon álló 
kecskebak. Ki vagy mi volt tulajdonképen Ázázel, biztosan meg-
mondani nem tudjuk. Jelenthet annyit is, mint elmenő  (kiküldendő) 
kecskebak ; azt a kecskebakot ugyanis, amelyre ez a sors esett, 
kiküldték a pusztába. Jelenthet azonban annyit is, mint : legyő-
zött (engemet) az Isten ; ebben az értelemben a Talmud és az 
őskeresztény írók tanusága szerint e szót a sátánra kell vonatkoz-
tatni s a kecskebak kiküldését úgy kell érteni, hogy azáltal, hogy 
ezt a kecskebakot kiküldötték a pusztába (mely a maga kietlen 
sivárságával és számos, különös természeti jelenségeivel a régi 
keleti ember felfogásában a gonosz lélek lakóhelyét jelentette, 
vö. Iz. 13, 21 ; Tób. 8, 3 ; Máté 12, 43 ; Luk. 11, 24.), az izraeliták 
mintegy visszaküldötték bűneiket annak, akitől azok származtak, 
a Sátánnak. - Végül az sem lehetetlen, hogy e szó (Ázázel) ere-
detileg valamely földrajzi hely tulajdonneve volt, valahol a Sínai-
félsziget szakadékos pusztaságai között, ahova az izraeliták első-
ízben engedték ki e .bűnbakot.. - 10. Könyörgés helyett a héber 
szöveg itt és minden hasonló helyen engesztelés végzéséről beszél. 
(Vö. 4, 20. jegyz.) 

• 11-19. Az engesztelő  szertartás a szentek szente, a szentély és a 
szent udvar ellen elkövetett bűnökért. - Elsősorban azokról a bűnök-
ről van szó, melyeket a szent szolgálatban s a szertartásokban 
követtek el. Az engesztelő  szertartást a főpap a szent hely mind-
három részében először önmagáért és a papságért, aztán a népért 
végezte el. - Először (11-14.) önmagáért és a papságért, a 
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rendje s módja szerint el-
végezte, mutassa be a 
fiatal bikát s könyörögve 
magáért és házáért, vágja 
le. 12Aztán vegye a töm-
jénezőt, töltse meg az ol-
tárról parázzsal, vegye tele 
kezét fűszerekből kevert 
füstölőszerrel és menjen 
be a függönyön belülre, a 
szent helyre 13s tegye a 
tűzre a füstölőszert, hogy 
felhője s füstje elfedje a 
bizonyság felett levő  ke-
gyelemtáblát s meg ne 
haljon. "Aztán vegyen a 
bika véréből s hintse ujjá-
val hétszer a kegyelem-
tábla felé, napkelet felé. 
15Majd vágja le a kecske-
bakot a nép bűnért való 
áldozatául és vigye be vé-
rét a függönyön belülre, - 
ügy, ahogy a bika vérére  

vonatkozólag parancsol-
tam, - hogy a kegyelem-
tábla felé hintse. "Igy 
tisztitsa meg a szent helyet. 
Izrael fiainak tisztátalan-
ságaitól, törvényszegései-
től s minden bűnétől. 
Ugyanilyen módon csele-
kedjék a bizonyság sátrá-
val is, mely közöttük, la-
kóhelyük tisztátalanságai 
között áll. 'Senkise le-
gyen a sátorban, amikor a 
főpap bemegy a szent 
helyre, hogy könyörögjön 
magáért, házáért s Izrael 
egész gyülekezetéért, mind-
addig, míg ki nem jő. - 
"Erre aztán menjen ki 
ahhoz az oltárhoz, mely 
az Úr előtt vagyon s kö-
nyörögjön magáért s ve-
gyen a fiatal bikának és 
a kecskebaknak véréből 

szentek szentjében végezte el az engesztelést. - 12. Először is 
levágta a szent udvaron a maga és a papság bűneinek kiengesz-
telésére szánt bikát. Aztán parazsat vett a szent udvaron álló 
(égőáldozati) oltárról s azzal s kétmaroknyi füstölőszerrel (ezúttal 
először) bement a szentek szentjébe és - 13. - ott rátette a 
füstölőszert a parázsra, hogy a keletkező  füst elfedje a bizonyság 
<= a két kőtábla) felett levő  kegyelemtáblát (a frigyláda tetejét) ; 
ennek célja egyesek szerint az volt, hogy ne lássa a felhőoszlopban 
jelenlevő  Istent, mások szerint az, hogy kellő  hódolattal közeled-
jék a felhőoszlopban jelenlevő  Úrhoz. - 14. Erre kiment a szent-
udvarba, vett a bika véréből s ezzel (ezúttal másodszor) bement 
a szentek szentjébe s ott ujjával - a héber szöveg szerint - 
•(egyszer) a kegyelemtábla előrészére (a keletre néző  szélére) és 
hétszer a kegyelemtábla elé (a földre) hintett belőle. Ezzel elvé-
gezte a maga és a papság bűneiért való engesztelést a szentek 
szentjét illetőleg. - 15. Következett ugyanennek elvégzése a nép 
bűneiért. A főpap kiment a szent udvarba, levágta a Jáhvénak 
szánt kecskebakot, vett a véréből s ezzel (ezuttal harmadízben) 
bement a szentek szentjébe s ott a vérrel ugyanazt az engesztelő  
szertartást végezte, mint előbb. Ezzel - 16. - a szentek szentjét 
illetőleg az engesztelés bevégződött. - Következett a sátornak = a 
szentélynek hasonló megtisztítása. Ezt ugyan a Szentírás részlete-
sen nem írja le, valószínűleg azonban úgy ment végbe, hogy a 
főpap a bika és a bak (összekevert ?) vérével először megkente a 
füstölő  oltár szarvait, aztán hétszer meghintette a füstölő  oltár 
előtt levő  földet. - Végül (18-19. v.) az égőáldozati oltár és vele 
.a szent udvar hasonló megtisztítása következett. 
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s kenje köröskörül az oltár 
szarvaira, 19majd hintsen 
belőle az újjával hétszer 
az oltárra; így tisztítsa 
meg és így szentelje meg 
Izrael fiainak tisztátalan-
ságaitól. 

"Miután így megtisztí-
totta a szent helyet, a sát-
rat és az oltárt, hozza elő  
az élő  kecskebakot, 21tegye 
rá mindkét kezét a kecske-
bak fejére s vallja meg Iz-
rael fiainak minden go-
noszságát, minden vétkét 
s bűnét s átkozza azokat 
a kecskebak fejére s küldje 
ki azt egy arra rendelt em-
berrel a pusztába. 22Mikor 
aztán a kecskebak kivitte 
minden gonoszságukat va-
lamely kietlen földre s azt 
elengedték a pusztában, 
23menjen be Áron ismét a 
bizonyság sátrába s vesse 
le azokat a ruhákat, me-
lyeket az elébb, amikor a 
szent helyre bement, fel-
vett s hagyja ott azokat 
24s fürössze meg testét a 
szent helyen s vegye fel a 
maga ruháit. Aztán men-
jen ki, mutassa be a maga  

és a nép egészen elégő  ál-
dozatát s könyörögjön  
mind magáért, mind a 
népért. 25A bűnért való 
áldozat háját égesse el az 
oltáron. 26Az, aki a kibo-
csátandó kecskebakot el-
engedte, mossa meg ru-
háját és testét vízben s 
úgy menjen be a táborba. 
27A fiatal bikát meg a 
kecskebakot, melyeket 

bűnért való áldozatul mu-
tattak be s melyeknek vé-
rét bevitték a szent helyre 
engesztelés végzésére, - 
vigyék ki a táboron kí-
vülre s mind bőrüket, 
mind húsukat, mind gané-
jukat égessék el tűzben ; 
28az, aki elégeti Őket, 
mossa meg ruháját és tes-
tét vízben s úgy menjen 
be a táborba. 

29Ez pedig örök törvény 
legyen számotokra : a he-
tedik hónapban, a hó tize-
dik napján, sanyargassá-
tok meg magatokat és 
semmiféle munkát se \ré-
gezzetek, - se a benn-
szülött, se a köztetek tar-
tózkodó jövevény. "Ezen 

20-28. A bűnbak eltávolítása és az egészen elégő  áldozat bemuta-
iása. - 21. A főpap Izrael vétkeit (jelképileg) rárakta Ázázel 
bakjára (vö. 8. v. jegyz.), a bűnbakra s az állattal együtt kivitette 
a táborból a pusztába, hogy ott az állattal együtt megsemmisül-
jenek ; e szertartás tehát lényegében véve a (megtörtént) engesz-
telés és megtisztulás (szemléltető) kifejezése. - 24. A fürdés azért 
volt szükséges, mert a bűnbakkal való érintkezés folytán maga 
a főpap is beszennyeződött. A maga ruháit = a rendes, főpapi 
díszruhákat. Az egészen elégő  áldozat bemutatása egyrészt szintén 
engesztelésül szolgált (vö. 1, 4.), másrészt és főképen azonban a 
törvény szerint való megigazultság első  (hódolati) cselekvése volt. 
- 27. Vö. III. 4, 12. 21. 

29-34. Az engesztelő  nap, mint évenkint megtartandó ünnep. -
29. A hetedik hónap (később Tisrinek nevezték) őszre, szep-
tember tájára esett. - A parancsolt önsan.gargatást (legalább is 

()szövetség I. 	 20 
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a napon engesztelés leszen 
értetek, megtisztítás min-
den bűnötöktől : megtisz-
tultok az Úr előtt. 31Nyu-
galom szombatja legyen 
ez tehát és sanyargassátok 
meg magatokat örök tör-
vény alapján. 32A jövőben 
pedig majd az a pap vé-
gezze az engesztelest, akit 
fel fognak kenni s kinek 
kezét fel fogják avatni, 
hogy pappá legyen atyja 
helyett : öltözzék a gyolcs-
ruhába, a szent öltözetbe 
33és végezzen engesztelést 
a szent helyért, a bizonyság 
sátráért, az oltárért, vala-
mint a papokért és az 
egész népért. "Örök tör-
vény legyen az számo-
tokra, hogy esztendőnkint 
egyszer könyörgést tart- 

satok Izrael fiaiért s min-
den bűnükért. 

Áron úgy is cselekvék, 
amint az Úr parancsolta 
Mózesnek. 

17. FEJEZET. 
A (hús-)eledel megszentelése : 
az állatok levágásáról szóló tör- 

vény. 

1Szóla továbbá az Úr 
Mózeshez, mondván: 2Szólj 
Áronhoz és fiaihoz s Iz-
rael valamennyi fiához s 
mondd nékik : Ezt paran-
csolta az Úr, mondván : 
3Ha valaki Izrael házából 
marhát, juhot vagy kecs-
két vág, akár a táborban, 
akár a táboron kívül 4és 
nem a sátor ajtajához 
viszi áldozatul az Úrnak : 
vérontásban legyen bűnös; 

később) szigorú bőjt által teljesítették az izraeliták. — 31. Nyu-
galom szombatja = a legteljesebb nyugalom napja. 

IV. A szent élet alaptörvényei. (17, 1-25. 55.) 

Mivel Izrael az Űr népe volt, teljésen az Úrnak kellett élnie. 
Épen azért kerülnie kellett mindazt, ami az Úrtól elszakíthatta 
volna (bálványimádás, pogány szokások stb.) s magát különleges 
módon (ünnepek, társadalmi berendezkedések stb. által) kizáró-
lagosan az Úrnak szentelnie. Az erre vonatkozó legfőbb törvénye-
ket e rész közli. 

17. 1-7. (Áldozatul) háziállatot csak akkor szabad vágni, ha azt 
a szent sátornál vágják le és vérét és háját az Úrnak mutatják be. —
3-4. Altalános keleti szokás volt, hogy a levágott háziállatokból 
áldozatot mutattak be valamely istenségnek. Hogy az izraeliták 
ezt az áldozatot mindenkor csak az igaz Istennek és az igaz Isten 
által megparancsolt módon mutassák be, az Isten meghagyja, 
hogy ezentúl minden (ilyen célra szánt) háziállatot a szent sátor 
ajtajánál (= a szent udvaron, az oltárnál) kell levágni s vele a 
békeáldozatokra vonatkozó törvények (1. 3 ; 7, 12-20.) szerint 
eljárni. A törvény ügy szól, mintha minden háziállat levágására 
vonatkoznék. Mivel azonban Máz. V. 12, 15. skk. a háziállatoknak 
áldo 'ati jelleg nélkül való levágákáról is beszél, vagy azt kell tar-
tanunk, hogy e törvény csak az izraeliták negyvenéves pusztai 
vándorlása alatt volt érvényben, vagy azt, hogy e törvény kez-
dettől fogva csak az áldozati jelleggel levágott állatokra vonat-
kozott. — Aki e tövényt megszegte, olyan büntetés alá esett, 
mintha vért ontott volna (= gyilkosságot követett el volna), vagyis 
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mintha vért ontott volna, vagy vágó áldozatot mutat 
épúgy vesszen el népéből. be 9s azt nem a bizonyság 
5Azért kell a paphoz vin- sátrának ajtajához viszi, 
niök Izrael fiainak vágó- hogy az Úrnak mutassa 
áldozataikat, melyeket az- be : vesszen el népéből. 
előtt a mezőkön szoktak le- 1611a valaki, Izrael házá-
vágni, hogy az Úrnak ból, vagy a közöttük tar-
szenteljék azokat a bi- tózkodó jövevények közül, 
zonyság sátrának ajtaja vért eszik, én ellene fordf-
előtt és békeáldozatul vág- tom arcomat s elvesztem 
ják le az Úrnak 6és a pap őt népéből. 11A test lelke 
a vért a bizonyság sátrá- ugyanis a vérben vagyon 
nak ajtajánál az Úr oltá- és én a vért arra rendel-
rára hintse, a hájat pedig tem nektek, hogy engesz-
kedves illatul elégesse az telést végezzetek vele lel-
Úrnak, 7s ne áldozzák ketekért az oltáron és a 
többé vágóáldozataikat az vér a lélek által engeszte-
ördögöknek, akikkel pa- lésre szolgáljon. 12  Ezért 
ráználkodtak. Örök tör- mondtam Izrael fiainak : 
vény legyen ez nekik s 
utódaiknak. 

8Mondd továbbá nékik : 
Ha valaki, Izrael házából 
vagy a közöttetek tartóz-
kodó jövevények közül, 
egészen elégő  áldozatot  

Senkise egyék vért közü-
letek vagy a közöttetek 
tartózkodó jövevények kö-
zül. 

13Ha valaki, Izrael fiai 
közül vagy a közöttetek 
tartózkodó jövevények kö- 

el keltett vesznie (a héber szöveg szerint : ki kellett irtatnia, vö. 
Móz. I. 17, 14. jegyz.) népéből. - 5. A mezőkön = a szent sátoron 
kívül. - Bizonyság sátra helyett a héber szöveg a találkozás sátrá-
ról beszél. (L. II. 27 21. jegyz.) - 6. Vö. 3, 2. skk. - 7. Az ördögök 
szónak megfelelő  héber szó tulajdonképen kecskebakot, kecske-
bakalakú lényeket jelent. (Vö. Pán.) Ezekkel az izraeliták annyi-
ban paráználkodtak (= követtek el házasságtörést), amennyiben 
nekik áldozva, megszegték az Cr iránt köteles (a házassági kap-
csolathoz hasonló) hűséget. (Vő. Móz. II. 34, 14. jegyz.) 

8-9. Egészen elégő- és vágó áldozatot csak az Úrnak s azért csak a 
szent sátornál szabad bemutatni. Vö. Móz. V. 12. - 9. Vesszen el: 
a héber szöveg szerint : irtassék ki. (Vö. Móz. I. 17, 14. jegyz.) 

10-12. Az áldozható állatok vérét nem szabad megenni, hanem 
be kell mutatni az Úrnak. Vö. 3,17. jegyz. ; 7, 26. sk. - 10. Ellene 
fordítom arcomat = rázúdítom haragomat. - Elvesztem: a héber 
szöveg szerint : kiirtom. (Vö. Móz. I. 17, 14. jegyz.) - 11-12. 
A régiek a vért tekintették a lélek (= az élet) hordozójának. A bű-
nösnek a vétekért tulajdonképen életével kellett volna lakolnia, 
de az Úr kegyessége megengedte, hogy a bűnös az állat életével 
nyujtson engesztelést Néki életéért. 

13-14. Nem áldozható (tiszta) állatok vérét sem szabad meg-
enni. - 13. Az állat vérét azért kellett kifolyatni és földdel befedni, 
hogy a vért, mint az élet hordozóját, senki meg ne ehesse s meg ne 
szentségtelenítse. 

20* 
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zül, vadászással vagy ma-
darászással olyan vadat 
vagy madarat ejt, melyet 
meg szabad enni, folyassa 
ki vérét s födje be földdel. 
"Minden testnek a lelke 
ugyanis a vérben vagyon. 
Azért mondtam Izrael fiai-
nak : Semmiféle test vérét 
se egyétek, mert a test 
lelke a vérben vagyon, - 
s aki eszi, vesszen el. 

15Ha valaki elhullott 
vagy vad által széttépett 
állatot eszik, akár benn-
szülött, akár jövevény : 
mossa meg ruháját s ön-
magát vízzel s legyen tisz-
tátalan estig ; ezen rend-
tartás után tiszta leszen. 
16Ha azonban nem mossa 
meg ruháját és testét, 
viselje gonoszságát. 

18. FEJEZET. 
A házasélet megszentelése. 

1Szóla az Úr Mózeshez, 
mondván : 2Szólj Izrael 
fiaihoz s mondd nékik :  

Én, az Ur, vagyok a ti 
Istenetek. 3Ne cselekedj e-
tek úgy, ahogy Egyiptom 
földén szokás, ahol lakta-
tok s ne cselekedjetek úgy, 
ahogy Kánaán földén szo-
kás, hova majd beviszlek 
titeket és ezek törvényei 
szerint ne járjatok. 4Az én 
rendeléseim szerint csele-
kedjetek, az én parancso-
lataimat tartsátok meg s 
azok szerint járjatok : én, 
az Úr, vagyok a ti Istene-
tek. 5Tartsátok meg tör-
vényeimet s rendeleteimet, 
mert az az ember, aki sze-
rintük cselekszik, élni fog 
általuk. Én vagyok az 'Úr 1 

6Senkise közelítsen vér-
szerinti rokonához, hogy 
felfedje szemérmét. Én va-
gyok az Úr 1 ?Atyád sze-
mérmét, azaz anyád sze-
mérmét fel ne fedd: anyád 
ő, fel ne fedd szemérmét. 
8Atyád feleségének sze-
mérmét fel ne fedd: atyád 
szemérme az. 9Atyádtól 
vagy anyádtól való nővé- 

15-16. Elhullott vagy vadlépte (tiszta) állat megevése is tilos. - 
15. Az ilyesmit már csak azért sem volt szabad megenni, mert vére 
(esetleg) benne maradt. Aki ilyet evett, tisztátalanná vált s tisz-
tulási szertartást kellett végeznie. - 16. Viselje gonoszságát = 
lakoljon gonoszságáért. 

18. 1-5. Izraelnek az Úr törvényei szerint kell rendeznie házas-
életét. - 3. Egyiptom és Kánaán házassági törvényeiről és érzéki 
szabadosságairól van szó. - 4-5. Az Ur rendeletein ehelyütt az 
itt következő  házassági és erkölcsi törvényeket kell értenünk. -
Aki ezeket megtartja, az élni fog általuk = hosszú (boldog) életet 
nyer jutalmul. 

6-17. A vérfertőzés tilalma. E rész elsősorban kétségkívül há-
zassági akadályokat tartalmaz, másodsorban azonban a házas-
ságon kívül végbemenő  vérfertőzésekre is vonatkozik. Törvényei 
a férfiakhoz szólnak, de a nőkre is érvényesek. Az idevágó büntető  
intézkedéseket 20, 11. skk. közlik. - A 7. v. az édesanyáról, a 
8. v. a mostohaanyáról beszél. (Mivel az izraeliták több fő- és 
mellékfeleséget tarthattak, egy embernek több mostohaanyja is 
lehetett.) A 9. v. az atya vagy az anya előző  házasságából szár- 
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rednek, akár a házban 
született, akár azon kívül, 
szemérmét fel ne fedd. 
"Fiad leányának vagy leá-
nyod leányának szemérmét 
fel ne fedd a te szemér-
med az. "-Atyád felesége 
leányának, kit ő  atyádnak 
szült s ki neked nővéred, 
szemérmét fel ne fedd. 
12Atyád nővérének sze-
mérmét fel ne fedd : atyád 
teste az ; "anyád nővéré-
nek szemérmét fel ne fedd: 
anyád teste az. "Atyád fi-
vérének szemérmét fel ne 
fedd ne közelíts tehát fe-
leségéhez : nagynénéd ő  
néked. 15Menyed szemér-
mét fel ne fedd : fiad fele-
sége ő, fel ne fedd szemér-
mét. 16Fivéred feleségének 
szemérmét fel ne fedd : 
fivéred ‘szemérme az.17Fe-
leségednek és a leányának 
szemérmét fel ne fedd, fiá- 

nak leányát vagy leányá-
nak leányát el ne vedd, 
hogy szemérmét felfedjed: 
az ő  teste az és vérfertőzés 
az ilyen közösülés. 

"Fel eséged nővérét társ-
feleségül el ne vedd mellé 
és szemérmét fel ne fedd 
az ő  életében. 

"Havibajban szenvedő  
asszonyhoz ne közelíts s 
fel ne fedd szemérmét. 

2°Felebarátod feleségé-
vel ne hálj és a mag vegyí-
tése által magadat vele 
tisztátalanná ne tedd. 

21Magzatodat ne add 
oda, hogy a Molok bál-
ványnak szenteljék : ne 
szentségtelenítsd meg a te 
Istened nevét. Én vagyok 
az Úr 1 

22Férfiúval ne hálj asz-
szonnyal való hálás mód-
jára : undokság az 1 23Sem-
miféle barommal se közö- 

mazó leányairól szól és tilalma az atya vagy az anya későbbi 
házasságából származó fiaira vonatkozik. - A 10. v. az (édes) 
unokákról szól. Vö. 17. v. - A 11. v. az atya későbbi házasságából 
származó leányairól beszél s tilalma az atya előző  házasságából 
származó fiaira vonatkozik. (Vö. 9. v. jegyz.) - A 16. v. a férfiági 
sógornőről szól ; ha azonban valakinek a fivére gyermek nélkül 
halt meg, akkor a meghalt férfi fivérének el kellett vennie sógor-
nőjét. (Vö. Móz. V. 25, 5.) - A 17. v. a mostohaleányokról és a 
mostoha unokákról beszél. 

18. Két nővérrel (egyszerre) nem szabad házasságban élni. 
19. Havibaj idején tilos a házassági élés. (A héber szöveg tágabb 

értelmű  és a szülés után következő  tisztátalanság idejére is vonat-
kozik.) 

20. A házasságtörés 
21. Nem szabad a gyermekeket a Moloknak szentelni. - Az óká- 

naáni népek legfőbb bálványistensége Báál 	az Úr) a napisten 
volt ; mivel a nap forró keleti nyáron perzsel és éget, 8 volt a tűz 
istene is, de ebben a formában Moloknak (a héber szöveg sze-
rint : Moleknek, eredetileg talán Meleknek = királynak) nevezték. 
Tiszteletére gyermekeket szenteltek, vagy mint a héber szöveg 
mondja, vittek át (t. I. a tűzön). Utóbbi kifejezésen nem kell 
szükségképen a gyermekek elégetését értenünk, bár kétségtelen, 
hogy sokszor tényleg el is égették tiszteletére a gyermekeket. 

22-23. A természetellenes fajtalankodás tilalma. 
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sülj és ne tedd magadat 
tisztátalanná vele, asszony 
pedig ne feküdjék barom 
alá, hogy közösüljön vele: 
iszonyú bűn az ! 

"Ne tegyétek magato-
kat tisztátalanná semmi-
vel se ezek közül : ezekkel 
tették magukat tisztátala-
nokká mindazok a nemze-
tek, amelyeket ki fogok 
űzni szinetek elől, 25és ezek 
által lett tisztátalanná az a 
föld, melynek bűneit szá-
mon fogom kérni, hogy 
okádja ki lakóit. 26Tartsá-
tok meg törvényeimet és 
rendeleteimet s ne köves-
setek el semmit se ez un-
dokságok közül, se a benn-
szülött, se a közöttetek tar-
tózkodó jövevény. "Eze-
ket az undoks(:gokat csele-
kedték ugyanis mind meg 
fMdeteknek előttetek levő  
lakói és "gy tették azt tisz-
tátalanná : 28vigyázzatok 
tehát, mert ha hasonló-
kat cselekesztek, titeket 
is úgy kiokád, mint ahogy 
kiokádta az előttetek levő  
nemzetet. 29Mindaz, aki 
elkövet valamit ez undok-
ságok közül, vesszen el né-
péből. "Tartsátok meg  

parancsolataimat s ne te-
gyétek azt, amit az előtte-
tek levők cselekedtek és ne 
tegyétek magatokat tisz-
tátalanokká ezekkel a dol-
gokkal. Én, az Úr, vagyok 
a ti Istenetek. 

19. FEJEZET. 
A mindennapi élet megszentelése. 

1Szóla az Úr Mózeshez, 
mondván : 2Szólj Izrael 
fiainak egész gyülekezeté-
hez és mondd nékik : Szen-
tek legyetek, mert én, az 
Úr, a ti Istenetek, szent 
vagyok. 

3K1-ki tisztelje atyját és 
anyját. 

Szombatjaimat tartsá-
tok meg : én, az Úr, va-
gyok a ti Istenetek I 

4Ne forduljatok a bálvá-
nyok felé és ne csináljatok 
magatoknak öntött iste-
neket : én, az Úr, vagyok 
a ti Istenetek. 

5Ha békeáldozatot vág-
tok az Úrnak, akkor, hogy 
az kedves legyen, gaznap, 
amelyen levágjátok, meg 
a következőn meg kell en-
netek ; ami harmadnapra 
marad belőle, azt égessétek 
el tűzben. 7Ha valaki a két 

24-30. E törvények buzdító és szentesítő  záradéka. - A büntető  
intézkedéseket részletesen a 20. fej. közli. - 25. Az a föld = 
Kánaán. - 29. Vesszen el: a héber szöveg szerint : irtassék ki. 
(Vö. Móz. I. 17, 14. jegyz.) 

19. 1-37. A mindennapi élet megszentelésének legfőbb feltételei. 
1-2. Az itt következő  törvények bevezető  indokolása. Vö. III. 11, 

44 ; Pét. I. 1, 16. 
3a. A szülők tisztelete. Vö. Móz. II. 20, 12. 
3b. A szombatok (= nyugalmi napok, ünnepek) megtartása. Vö. 

Móz. II. 20. 9. skk.; 31, 13, 
4. A bálványimádás tilalma. Vö. Móz. V. 31, 18. 20 ; II. 34, 17. 
5-8. A békeáldozati hús szentsége. - Vö. III. 7, 12-20. -

7-8. A héber szöveg így szól : Ha valaki a harmadik napon eszik 
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nap után eszik belőle, 
szentségtelen leszen és is-
tentelenségben vétkes; 8vi-
selje is gonoszságát, mert 
megszentségtelenítette az 
Úr szentségét : vesszen el 
az ilyen ember népéből. 

9Mikor földed termé-
nyeit aratod, ne arasd le 
egész a föld színéig és ne 
szedd össze az elmaradt 
kalászokat ; 18szőlődben se 
szedd össze az elmaradt 
gerezdeket s a lehullott 
szemeket : hadd szedjék 
össze a szegények és a jö-
vevények, - én, az Úr, 
vagyok a ti Istenetek. 

"Ne lopjatok, ne tagad-
jatok le semmit és ne csalja 
meg egyitek a másikát. 
12Ne esküdjél nevemre ha-
misan, hogy meg ne szent-
ségtelenítsd Istened ne-
vét ; én vagyok az Úr  

13Ne keress ürügyet fele-
barátod ellen és erőszak-
kal se nyomd el őt. Nap-
számosod bére ne marad-
jon reggelig tenálad. 

14Ne átkozz süketet és 
ne tégy gáncsot vak elé : 
féld az Urat, a te Istene-
det, - mert én vagyok az 
Úr. 

15Ne kövess el jogtalan-
ságot és ne ítélj igazság-
talanul. Ne nézd a szegény 
személyét s ne légy tekin-
tettel a hatalmas arcára : 
igazság szerint ítélj fele-
barátodnak. 

18Ne légy rágalmazó, se 
besúgó a nép között. Ne 
törj felebarátod,vérére, 
- én vagyok az r 

17Ne gyűlöld testvére-
det szívedben, hanem fedd 
meg nyiltan, hogy ne le-
gyen bűnöd miatta. 18Ne 

belőle, akkor az (a hús) romlottnak fog számítani s nem lesz ked-
ves (az Úr előtt) s aki eszi, viselni fogja gonoszságát (= vétket 
von magára, vagy : lakolni fog gonoszságáért), mert megszentség-
telenítette az Úr szentségét s (azért) az ilyen léleknek (= ember-
nek) ki kell irtatnia (vö. Móz. I. 17, 14. jegyz.) népéből. 

9-10. Aratáskor és szürelkor juttatni kell a szegényeknek is. -
9. A héber szöveg így szól . . . ne arasd le meződet egészen a szé-
léig (hanem hagyd meg szántód szélén a gabonát a szegényeknek) 
s ne szedd össze stb. - Vö. III. 23, 22. 

11-13. Ne károsítsd meg felebarátodat. - 11. Vő. II. 20, 15. -
A letétben levő  vagy talált jószág letagadásáról van szó. Vö. 5, 
12. - 12. E vers elsősorban a csalárd (mást megkárosító) hamis 
esküről beszél. - 13. A héber szöveg így szól : Ne nyomd el fele-
barátodat s ne rabold meg őt (hanem add meg mindenkinek azt, 
ami neki jár s azért) ne maradjon a napszámos bére tenálad 
reggelig (hanem add ki azt neki aznap, amikor megszolgálta. Vö. 
Móz. V. 24, 14. sk.). 

14. Ne élj vissza más gyengeségével. 
15. A (bírói) ítéletet ne befolyásolják személyi szempontok. Ne 

állj a szegény ember pártjára, azért, mert ő  szegény s ne kedvezz 
a hatalmas embernek, azért, mert ö hatalmas: az igazságot keresd ! 

16. Ne töri felebarátod vesztére. A besúgásról a héber szöveg nem 
szól. Arról az emberről van szó, aki mást hamis vádak alapján 
halálra akar juttatni. 

17-18. Szeresd felebarátodat. - 17. Fedd meg = mondd meg 
neki, mit hibázott és utasítsd rendre. 
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állj bosszút s ne emlékez-
zél meg polgártársaid igaz-
talanságáról : szeresd fele-
barátodat, mint tenmaga-
dat : — én vagyok az Űr 

19Tartsátok meg törvé-
nyeimet : ne párosítsd bar-
modat másféle állattal, ne 
vesd be szántódat kétféle 
maggal, ne öltözzél két-
féléből szőtt ruhába. 

2°Ha valaki olyan asz-
szonnyal hál és közösül, 
aki másnak sem váltság-
díjjal ki nem váltott, sem 
szabadsággal meg nem 
ajándékozott rabszolga-
nője és jegyese : veréssel 
lakoljanak mind a ketten, 
de halállal ne bűnhödje-
nek, mert a nő  nem volt 
szabad. 21Vétkeért pedig 
vigyen a férfiú áldozatul  

egy kost az Úrnak, a bi-
zonyság sátrának ajtajá-
hoz 22s a pap könyörögjön 
érte és vétkéért az Úr 
előtt s (5 megkegyelmez 
neki és megbocsátja bűnét. 

"Ha majd bejuttok föl-
detekre és gyümölcsfákat 
ültettek rajta, távolítsá-
tok el fitymájukat ; a gyü-
mölcs, amelyet hoznak, 
tisztátalan legyen néktek : 
ne egyetek belőle. 24A ne-
gyedik esztendőben pedig 
minden gyümölcsüket há-
laadásul az Úrnak kell 
szentelni. 25Az ötödik esz-
tendőben aztán egyétek 
gyümölcsüket és gyüjtsé-
tek be a termést, amelyet 
hoznak. Én, az Ur, vagyok 
a ti Istenetek 

"Véreset ne egyetek. 

19. A természetes különbségeket meg kell tartani. - Barmon a 
Szentírás ehelyütt úgylátszik csak a szarvas- és aprómarhát érti 
s így a törvény pl. a szamár és a ló párosítására nem vonatkozik, - 
mintahogy az öszvér (ké,,,l)b) tényleg gyakori állat volt az izraeli-
táknál. - Kétféle mag: pl. búza és árpa; kétféle anyag: pl. gyapjú-
és lenfonal. Hogy azonban mi volt tulajdonképen e törvény oka, 
nem tudjuk. 

20-22. Másnak mellékfeleségül szolgáló rabnő jét sem szabad elcsá-
bítani. Arról a rabszolganőről van szó, aki gazdájának egyszersmind 
mellékfelesége is volt. Ameddig az asszony vagy váltságdíj vagy 
gazdájának önkéntes elhatározása következtében fel nem szaba-
dult, gazdája tulajdona volt. Ha az ilyen nbt vétkéért megkövez-
ték volna - mint azt a törvény a szabad nő  házasságtörésére 
megszabta, vö. 20, 10 ; V. 22, 23. sk. -, akkor a gazdát anyagi 
károsodás is érte volna. - 21. L. 5, 14. sk. jegyz. - 22. A könyör-
gésről 1. 4, 20. jegyz. 

23-25. A gyümölcsfák első  termései. - 23. Az első  három eszten-
dőben a gyümölcsfákat olyannak kellett tekinteni, mint a körül-
metéletlen gyermeket : gyümölcsüket, melyeket a Szentírás a fity-
mához (= praeputium) hasonlít, - nem volt szabad felhasználni. -
24. A negyedik esztendő  termése már élvezhető  volt, de azt teljes 
egészében az Úrnak kellett szentelni, vagyis (valószínűleg) az er 
szolgáinak 	a papságnak) átengedni .  vagy (mások szerint) 
áldozati lakomákon elfogyasztani. - 25. Az ötödik esztendőtől 
fogva a fa termésének élvezését semmi sem korlátozta többé. 

26a. Olyan húst, amelyből a vért kellőleg ki nem folyatták, nem 
szabad enni. Vö. 3, 17 ; 7, 26 ; 17, 10. skk. jegyz. 

26b-28. A babona tilalma. - 26b. A héber szöveg így szól: 
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Ne jósolgassatok, ál-

mokra ne adjatok. "Haja-
tokat ne vágj átok kerekre, 
szakálltokat le ne nyírjá-
tok. "Halott miatt teste-
teket be ne vagdaljátok, 
semmiféle jelet vagy bé-
lyeget se csináljatok ma-
gatokra. Én vagyok az Ur! 

"Leányodat ne add pa-
ráználkodásra, hogy gya-
lázatossá ne legyen az or-
szág s meg ne teljék go-
noszsággal. 

30Szombatjaimat tart-
sátok meg s szentélyemet 
félj étek. Én vagyok az Úr! 

31Ne forduljatok a ha-
lottidézőkhöz és semmit 
se kérdezzetek a jósoktól, 
hogy tisztátalanná ne te-
gyétek magatokat általuk. 
En, az Úr, vagyok a ti 
Istenetek ! 

32Ősz fő  előtt kelj fel s 
tiszteld az öreg ember sze- 

mélyét : félj az Úrtól, a te 
Istenedtől : én vagyok az 
Úr! 

33  Ha jövevény lako-
zik földeteken s tartóz-
kodik köztetek, ne tegye-
tek szemrehányást néki : 
"olyan legyen köztetek, 
mint a bennszülött s úgy 
szeressétek, mint tenma-
gatokat, hisz ti is jövevé-
nyek voltatok Egyiptom 
földén. Én, az Úr, vagyok 
a ti Istenetek ! 

35Ne kövessetek el jog-
talanságot az ítéletben, a 
hosszmértékben, a súly-
mértékben s az ürmérték-
ben : "igaz mérleg, igaz 
súly, igaz véka, igaz me-
szely legyen köztetek. Én, 
az Ur, vagyok a ti Istene-
tek, aki kihoztalak titeket 
Egyiptom földéről. 

"Tartsátok meg min-
den parancsomat s minden 

Ne jósolgassatok (a kigyók viselkedéséből) és ne jövendöljetek 
(a felhők járásából). Utóbbi kifejezés mások szerint annyit jelent, 
mint : ne igézzetek meg a szemetekkel semmit. - 27. A hajat 
egyes pogány törzsek kerekre vágták (Úgy, hogy csak a fej tetején 
maradt meg), a szakáll szélét pedig lenyírták, hogy ezzel magukat 
istenüknek szenteljék vagy gyászukat kifejezzék. - 28. A test 
bevagdalása és jelekkel való ellátása (tetoválása) is babonás (gyász-) 
szokás volt. 

29. A leánykereskedés tilalma. A paráznaságot egyes régi népek 
isteneik tiszteletére űzték s az abból befolyó jövedelmet isteneik-
nek szentelték. 

30. A szombatok (vő. 5. v.) megtartása, az Úr szentélyének tisztelete. 
31. Halottidézés és jósolás tilalma. A jósok kifejezés ehelyütt 

valószínűleg a halottidéző  jósokat jelöli. - Vö. 20, 6. Kir. 1. 28, 
7. skk. 

32. Az öreg ember tisztelete. 
33-34. A jövevények szeretete. 
35-36. A mértékhamisítás tilalma. - 36. A héber szöveg így 

szól : igaz mérleg, igaz súlykövek, igaz éfa 	3'64 liternyi ür- 
mérték száraz anyagok mérésére), igaz hin (= 6 liternyi ürmérték 
folyadék mérésére) legyen közöttetek. Vö. Máz. V. 25, 13. skk._ 
E törvény megszegéséről 1. Péld. 16, 11 ; 20, 10, 23. Ámon 8, 5; 
Mik. 6, 10. 

37. E törvények befejező, buzdító záradéka. 
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rendeletemet s cselekedje-
tek szerintük : én vagyok 
az Cr 

20. FEJEZET. 
Büntető  törvények a bálvány-
imádás, a babona s a paráznaság 

ellen. 

1Szóla továbbá az Úr 
Mózeshez és mondá: 2Ezt 
mondd Izrael fiainak : Ha 
valaki, Izrael fiai vagy az 
Izraelben lakozó jövevé-
nyek közül, odaadja mag-
zatát a Molok bálványnak: 
halállal lakoljon, kövezze 
agyon a föld népe. 3 n 
ugyanis ellene fordítom 
arcomat s kiirtom népé-
ből, mert odaadta mag-
zatát a Moloknak s tisztá-
talanná tette szentélye-
met s megszentségtelení-
tette szent nevemet. 4Ha 
pedig a föld népe nem tö-
rődik vele s mintegy ke-
vésbe veszi parancsomat 
és hagyja azt az embert, 
aki odaadta magzatát a 
Moloknak s nem öli meg : 
bakkor én fordítom arco-
mat azon ember ellen s ro-
konsága ellen s kiirtom 
népéből őt és mindazokat,  

kik egyetértettek vele a 
Molokkal való paráznál-
kodásban. 

6Ha valaki a halottidé-
zőkhöz s a jósokhoz for-
dul s paráználkodik velük: 
ellene fordítom arcomat s 
kiirtom népéből. 

'Szentül viselkedjetek és 
szentek legyetek, mert én, 
az űr, vagyok a ti Istene-
tek. 8Tartsátok meg pa-
rancsolataimat és csele-
kedjetek szerintük : én, 
az Úr, szentséget kívánok 
tőletek. 

6I-la valaki megátkozza 
atyját vagy anyját, halál-
lal lakoljon ; atyját vagy 
anyját átkozta : vére le-
gyen rajta. 

"Ha valaki paráznál-
kodik másnak a feleségé-
vel és házasságtörést kö-
vet el felebarátja feleségé-
vel : halállal lakoljon a 
házasságtörő  férfi is, a 
házasságtörő  asszony is. 

"Ha valaki a mostoha-
anyjával hál és így felfedi 
atyja szemérmét : halállal 
lakoljon mind a kettő, vé-
rük legyen rajtuk. 12Ha 
valaki a menyével hál: 
haljon meg mind a kettő  ; 

20. 1-5. A Molok-tisztelet büntetése. (Vö. 18, 21. jegyz.) —
3. A kiirtásról 1. Móz. I. 17, 14. jegyz. — 5. A Molok-tiszteletet a 
Szentírás az Úr iránt köteles hűség megszegése miatt nevezi ráz-
nálkodásnak (= házasságtörésnek). Vö. Móz. II. 34, 16. jegyz. 

6. A halottidéztetés és jósoltatás büntetése. (Vö. 19, 31.) — A paráz-
nálkodik kifejezésről 1. 5. v. jegyz. 

7-8. E szigorú büntetések indokolása. Vö. 19, 2 ; 11, 44. 
9. A szülők megátkozásának büntetése. — Vére legyen rajta 

főbenjáró bűne van s így vérével (életével) kell lakolnia. 
10. A házasságtörés büntetése. Vö. 18, 20. 
11-16. A jajtalanság halálbüntetéssel sujtandó esetet. — 11. Vö. 

18, 7 ; V. 27, 20. — 12. Vö. 18, 15. — 13. Vö. 18, 22. — 14. 
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iszonyú bűnt követtek el, 
vérük legyen rajtuk. 13Ha 
valaki férfiúval hál asz- 
szonnyal való hálás mód-.
j ára : förtelmességet köve- 
tett el mind a kettő, halál-
lal lakoljanak, vérük le-
gyen rajtuk. 14Ha valaki 
feleségül veszi a leányt s 
hozzá annak az anyját : 
nagy vétket követett el, 
elevenen égessék el ve-
lük együtt, ne maradjon 
ilyen nagy bűn közötte-
tek. 15Ha valaki marhával 
vagy barommal közösül : 
halállal lakoljon s öljétek 
meg a barmot is ; 18ha asz-
szony valamilyen barom 
alá fekszik : öljék meg 
azzal együtt, vérük legyen 
rajtuk . 

17Ha valaki elveszi a nő-
vérét, atyja leányát vagy 
anyja leányát s meglátja 
annak szemérmét s az 
meglátja fivére szemér-
mét : gyalázatos dolgot 
cselekedtek, öljék meg 
őket népük színe előtt, 
mert felfedték egymásnak 
szemérmüket s viseljék go-
noszságukat. 18Ha valaki 
havibajban levő  asszony- 

nyal hál s felfedi annak 
szemérmét s az felfedi 
vére forrását : irtassanak 
ki mindketten népükből. 
"Anyád és atyád nővéré-
nek szemérmét fel ne fedd; 
ha valaki ezt megteszi, ön-
nön testének szemérmét 
fedi fel : viseljék mindket-
ten gonoszságukat. "Ha 
valaki atyja vagy anyja 
fivérének feleségével hál s 
így felfedi önnön rokon-
sága szemérmét : viseljék 
mindketten vétküket, hal-
janak meg gyermek nél-
kül. 21Ha valaki elveszi fi-
vére feleségét, tilalmas dol-
got követ el, fivére szemér-
mét fedte fel: gyermek-
telenek legyenek. 

22Tartsátok meg törvé-
nyeimet és rendeleteimet 
és cselekedjetek szerintük, 
hogy titeket is ki ne okád-
jon az a föld, amelyre 
lakni mentek. 23Ne járja-
tok azoknak a nemzetek-
nek a törvényei szerint, 
amelyeket én majd kiűzök 
előletek, mert mindezeket 
cselekedték és én megutál-
tam őket 24és tinéktek 
mondom : foglaljátok el 

18, 17. A héber szöveg az elevenen való elégetésről nem beszél ; 
valószinűleg a vétkest előbb megkövezték s csak azután égették 
el. - 15. Vö. 18, 23 ; II. 22, 19 ; V. 27, 21. 

17-21. A fajtalanság súlyos büntetéssel járó esetei. E részben a 
héber szöveg sehol sem beszél kifejezetten halálbüntetésről s azért 
vitás, hogy tulajdonképen milyen büntetésekről van szó. - 17. Vö. 
18, 9. 11. - E helyett : ölessenek meg, a héber szöveg ezt mondja : 
irtassanak ki. Vö. Móz. I. 17, 14. jegyz. - 18. Vö. 18, 19. - 19. Vö. 
18, 12. sk. A büntetés egyesek szerint halál, mások szerint vezek-
lés volt. - 20. Vö. 18, 14. A büntetés egyesek szerint halál volt, 
mások szerint abból állott, hogy az Isten nem adott nekik gyer-
meket, vagy ismét mások szerint abból, hogy ha lett is gyermekük, 
az nem lépett atyja örökébe. - 21. Vö. 18, 16. és az előző  v. jegyz. 

22-26. A tisztasági törvények megszegésének általános büntetése. 
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földüket, nektek adom én 
azt örökségül, azt a tejjel 
s mézzel folyó földet. En, 
az Úr, a ti Istenetek, elkü-
lönítettelek titeket a többi 
népektől. 25Tegyetek tehát 
ti is különbséget a tiszta 
és a tisztátalan barom kö-
zött, a tiszta és a tisztáta-
lan madár között, hogy be 
ne szennyezzétek magato-
kat olyan barommal, ma-
dárral vagy valamely földi 
csúszó-mászóval, melyet 
tisztátalannak nyilvání-
tottam nektek. 26Szentek 
legyetek nekem, mert 
szent vagyok én, az Úr s 
én elkülönítettelek titeket 
a többi népektől, hogy az 
enyéim legyetek. 

"Az olyan férfiú vagy 
asszony, akiben halott-
idéző  vagy jósló lélek lé-
szen, halállal lakoljon ; 
kövezzék agyon őket, vé-
rük legyen rajtuk. 

21. FEJEZET. 
A papok szentségéről szóló 

törvények. 

1Mondá továbbá az Úr 
Mózesnek : Szólj a papok-
hoz, Áron fiaihoz és mondd 
nékik : Pap ne tegye ma-
gát tisztátalanná polgár-
társainak holtteste által, 
2ha csak nem közeli vér-
rokona, azaz atyja, anyja, 
fia, leánya, fivére, avagy 
még férjhez nem ment, 
szűz nővére által, 4sőt még 
népének fejedelme által se 
tegye magát tisztátalanná. 
5Ne nyírják meg fejüket és 
szakállukat, testükön be-
vágásokat ne csináljanak. 
6Szentek legyenek Iste-
nüknek, meg ne szentség-
telenítsék nevét, mert az 
Úr tűzáldozatait, Istenük 
kenyerét áldozzák s azért 
szenteknek kell lenniök. 
7Parázna vagy becstelen 
asszonyt ne vegyenek 
nőül, olyat se, kit férje 
eltaszított, mert Istenük-
nek szentelték magukat 
8s a kiteendő  kenyereket 
áldozzák. Szentek legye-
nek tehát, mert szent va-
gyok én is, az Úr, ki szent- 

27. A halottidézők és jósok büntetése. (Vö. 19, 31.) 
21. 1-9. A (közönséges) papok szentségére vonatkozó törvények. -

1-3. A holttest az ószövetségi törvény szerint (vö. Móz. IV. 19, 
11. 14.) vallásilag tisztátalanná tette azt a helyet, ahol volt s 
azokat a személyeket, akik érintették. Mivel e tisztátalanság 
ellenkezett a szentséggel s a papot hivatása teljesítésében gátolta, 
a pap csak az itt felsorolt rokonok hólttestéhez mehetett s csak 
ezek temetésén vehetett részt. A 4. vers értelme bizonytalan. 
A héber szöveg szószerint igy szól : mint Úr (=férj? főember?), ne 
tegye magát tisztátalanná népe között, hogy szentségtelenné ne 
váljék. - 5. Kétségkívül gyászszokásokról van szó. A héber szö-
veg így szól : Ne nyírjanak kopaszságot a fejükön (Móz. V. 14, 1, 
hozzáteszi : a szemük között = elől, a homlokukon), ne vágják 
le szakálluk szélét s ne csináljanak a testükön bevágásokat. (Vö. 
19, 27. jegyz.) - 6. Az Isten kenyerén (= eledelén) ehelyütt az 
égő  áldozatokat kell értenünk. - 7. Hivatásos partízna, erőszak 
által megbeestelenflett és elvált asszonyról van szó. - 8. A latin 
fordítás ehelyütt a szentély asztalán álló szent kenyerekre (vö. 
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séget kívánok tőlük. 9A. 
pap leányát, ha paráznasá-
gon érik s így atyja nevét 
megszentségteleníti, tűz-
ben égessék el. 

főpap,  azaz testvé-
rei között a legfőbb pap, 
kinek fejére öntötték a 
kenet olaját s kinek kezét 
felszentelték a papságra s 
kit felöltöztettek a szent 
ruhákba, fejét díszétől 
meg ne fossza, ruháját 
meg ne szaggassa 11és 
egyáltalán semmiféle holt-
testhez be ne menjen, - 
még atyja vagy anyja ál-
tal se tegye magát tisztá-
talanná, - 12s ki ne men-
jen a szent helyről, hogy 
meg ne szentségtelenftse 
az Úr szent helyét, mert 
Istene szent kenetének 
olaja van rajta. Én vagyok 
az Úr 1 "Szűz leányt ve-
gyen feleségül, 14özvegyet,  

eltaszítottat, 	becstelent 
vagy parázna nőt el ne 
vegyen, hanem csak népé-
ből való, hajadon leányt, 
"hogy nemzetsége törzsét 
össze ne keverje nemzete 
köznépével, mert én, az Úr, 
szentséget kívánok tőle. 

16  Szóla továbbá az 
Úr Mózeshez, mondván 
17Szólj Áronhoz : Ha vala-
kinek utódaid közül, bár-
mely nemzedékben, testi 
hibája leszen : ne mutas-
son be kenyeret Istenének; 
18ne járuljon az ő  szol-
gálatához, aki vak, aki 
sánta, aki tömpe-, vagy 
nagy- vagy görbeorrú, 
19aki töröttlábú vagy kezű, 
20aki púpos, aki fájós-
szemű, akinek a szemén 
hályog, a testén állandó 
var avagy sömör van,vagy 
aki megszakadt. 21Senki, 
akinek testi hibája leszen 

Móz. II. 25, 30 ; 35,13 ; 39, 35 ; 40, 20. sk. ; III. 24, 5-9.) gondol 
a héber szöveg az égő  áldozatokra vonatkozik. (Vö. 6. v. jegyz.) 
9. Az elégetés nyilván a megkövezés után történt. (Vö. 20,14. jegyz.) 

10-15. A főpap (fokozottabb) szentségéről szóló törvények. - 
10. Fejét díszétől meg ne fossza = a gyász jeléül hajadon fővel 
(vagy helyesebben : ápolatlan hajjal) ne járjon. A ruha megszag-
gatásáról 1. 10, 6. jegyz. - 12. A főpapnak temetésen való rész-
vétel végett nem volt szabad elhagynia a szent helyet. - 13. Vö. 
7. v. jegyz. - 15. A héber szöveg így szól : hogy szentségtelenné 
ne tegye ivadékát népe között, mert én, az Úr, szentséget kivánok 
tőle (a főpaptól). - A latin fordítás úgy látszik azt fejezi ki, hogy 
a főpap csak a saját törzséből való (levita) leányt vegyen feleségül. 

16-23. A papi szolgálatra alkalmatlanná tevő  testi fogyatkozá-
sok. - 17. Az ószövetségben a papi hivatás választása nem jog, 
hanem kötelesség volt : aki Áron családjából származott és férfi 

.volt, az papságra született. (Viszont aki nem Áron családjából 
származott, az pappá nem lehetett.) Szolgálatot nem teljesítheti ek 
azonban azok, akik a következőkben felsorolt testi fogyatkozások 
egyikében szenvedtek. - Az Isten kenyere = az égő  áldozat. Vö. 
6. v. jegyz. - 18. Sánta helyett a héber szöveg bénáról beszél ; 
ehelyett pedig : tömpe, vagy nagy- vagy görheorrú, ezt mondja : az, 
akinek az arcán (= orrán, fülén, száján stb.) valami csorba van 
és az, akinek valamelyik tagja hosszabb (a kelleténél). - 20. 
A fájósszemű  helyett a héber szöveg a vézna, a megszakadt (=-, sér- 
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Áron pap ivadékai közül, 
elő  ne álljon, hogy tűzáldo-
zatot mutasson be az Úr-
nak, kenyeret az Istené-
nek. 22Ehetik ugyan a 
szent helyen bemutatott 
kenyerekből, 23de a füg-
gönyön belülre nem me-
het s az oltárhoz nem járul-
hat, mert testi hibája va-
gyon s nem szabad szent-
ségtelenné tennie szent 
helyemet. Én, az Úr, szent-
séget kívánok tőlük ! 

24Elmondá tehát Mózes 
Áronnak s fiainak meg 
egész Izraelnek mindazt, 
amit az Úr megparancsolt 
néki. 

22. FEJEZET. 
Az áldozati adományok, az ál- 
dozatok és az áldozati lakomák 

megszentelése. 

1Szóla továbbá az Úr 
Mózeshez, mondván: 2Szólj 
Áronnak és fiainak, hogy 
kellő  tartózkodást tanu-
sítsanak Izrael fiainak 
szent adományaival szem-
ben és ne szentségtelenít-
sék meg ama szent dol-
goknak nevét, amelyeket 
azok nekem bemutatnak. 
Én vagyok az Úr ! 3Mondd 
nekik és utódaiknak : 
Mindaz, aki nemzetsége-
tekből olyankor közelít 
azokhoz a szent adomá-
nyokhoz, amelyeket Iz-
rael fiai az Úrnak bemu-
tattak, amikor tisztátalan-
ság van rajta : vesszen el 
az Úr elől. Én vagyok az 
Úr I 4Ha valaki Áron utó-
dai közül poklos vagy 
magfolyásban 	szenved, 
mindaddig ne egyék a ne- 

ves) helyett a szétzúzott heréjű  emberről beszél. - 22-23. A héber 
szöveg így szól : Istene kenyeréből 	eledeléből, az áldozatok 
el nem égetett, a papoknak járó részéből) a szentségesből és a 
szentből ehetik, = 23. - csak a függönyhöz (= a szentélybe) be ne 
menjen stb. - *Szentséges» volt a szentélyben kitett tizenkét 
kenyér, a bűnért és a vétekért való áldozatból, valamint az eledel-
áldozatokból a papoknak járó rész ; ezeket csak Áron családjának 
vallásilag tiszta tagjai ehették és pedig csupán a férfiak és csak a 
szent helyen. (6, 18 ; 7, 16 ; IV. 18, 10.) Szent volt mindaz, ami 
ezenfelül a papságnak járt : a hálaáldozatból a papokat illető  
részek, a vallásilag tiszta állatok első  fajzata (IV. 18, 15.), a növényi 
zsengék (a termésből járó első  rész), a tized s az Istennek foga-
dott minden olyan jószág és adomány, melyet Isten a papok-
nak engedett át. - Mindezt (a tizedtől eltekintve, melyet a 
leviták is ehettek, vö. Móz. IV. 18, 25. skk. jegyz.) csupán Áron 
családjának vallásilag tiszta tagjai ehették és pedig férfiak, nők 
egyaránt és bármely tiszta helyen. Akit tehát testi hibája ki-
zárt a papi szolgálatból, nem zárta ki a papságot illető  javak 
élvezéséből. 

22. 1-9. A szent dolgokban való részesedést időlegesen gátló 
körülmények. - 2. Bizonyos körülmények között a papságnak 
(s a papi család tagjainak) tartózkodniok kellett a szent javak 
(vő. 21, 22. jegyz.) élvezetétől ; melyek ezek a körülmények, a 
következő  versek közlik. - A héber szöveg az Úr nevének, a szent 
dolgok által való megszentségtelenítéséről beszél. - 3. Vesszen el 
az Úr elől: a héber szöveg szerint : irtassék ki előlem. - 4. Vő. 13, 
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kem szentelt dolgokból, 
míg meg nem gyógyul. 
Aki pedig olyan dolgot 
érint, amely halott miatt 
tisztátalan, vagy akitől 
elmegy a mag, úgy, mint 
a közösüléskor, 5vagy aki 
valamely csúszó-mászót 
vagy bármi más olyan 
tisztátalan dolgot érint, 
melynek érintése tisztá-
talanná tesz : - 6legyen 
tisztátalan estig és ne 
egyék a szentelt dolgokból; 
miután azonban testét 
megfürösztötte lés a nap 
lenyugodott, tisztává le-
szen és ehetik a szentelt 
dolgokból, mert azok az ő  
eledelét alkotják. 8Elhul-
lott vagy vad által szétté-
pett állatot ne egyenek, 
hogy tisztátalanná ne te-
gyék magukat vele : én 
vagyok az Úr. 9Tartsák 
meg (› parancsolataimat, 
hogy bűnbe ne essenek és 
meg ne haljanak a szent 
helyen, ha azt megszent-
ségtelenítik. Én, az Űr, 
szentséget kívánok tőlük. 

"Semmiféle idegen se  

egyék a szentelt dolgok-
ból. A pap zsellére és nap-
számosa ne egyék belőlük, 
na pap vásárolt vagy há-
zánál született rabszolgája 
azonban ehetik belőlük. 
12Ha a pap leánya valaki-
hez a népből megy férjhez, 
a szentelt dolgokból és 
adományokból nem ehe-
tik ; "ha azonban özvegy-
ként vagy eltaszítottként 
visszatér atyja házába és 
gyermeke nincsen : épúgy 
ehetik atyja eledeléből, 
mint leánykorában szo-
kott. Semmiféle idegennek 
sem szabad ennie belőle. 
"Ha valaki tudatlanság-
ból mégis eszik a szentelt 
dolgokból, tegye hozzá a 
megevett mennyiséghez 
annak ötödrészét s adja a 
papnak a szent helyre. 
"Ne engedjék megszent-
ségteleníteni a papok Izrael 
fiainak ama szentelt dol-
gait,amelyeket azok az Úr-
nak adományoznak,16hogy 
azoknak ne kelljen visel-
niök vétkük gonoszságát, 
ha szentelt dolgokat esz- 

2 ; 15, 2 ; Móz. IV. 19, 22 ; Móz. III. 15, 16. 18. - 5. Vö. 11, 29. 
skk ; 11, 41. skk. - Tisztátalan dolog helyett a héber szöveg tisz-
tátalan emberről beszél. - 8. Vö. 17, 15. sk. Aki tehát ilyesmit 
evett, az nem ehetett egy napig (estig) a szent dolgokból. -
9. A héber szöveg így szól : . . . és meg ne haljanak amiatt, hogy 
(a szent dolgokat) megszentségtelenítették. 

10-16. Kik ehetnek a szent dolgokból? Elv : A szent javakból 
csak a papi családhoz tartozók ehetnek. - 10-11. idegen = aki 
nem tartozik a papi családhoz. A rabszolga a családhoz tartozónak 
számított. - 12. A nem-papi emberhez férjhez ment papi leány 
kivált a papi családból s így elvesztette azt a jogát, hogy a szent 
dolgokból ehessék. - 14. A héber szöveg így szól : Ha valaki téve-
désből (mégis) eszik a szent dolgokból, tegye hozzá annak ötöd-
részét és adja oda a papnak a szent dologgal (= a megevett rész 
megtérítésével) együtt. - 15-16. A papokat tehát felelősség 
terhelte, ha az ő  hibájukból .  jogosulatlanul ettek a szent dol-
gokból. 
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nek. Én, az Úr, szentséget 
kívánok tőlük. 

17  Szóla továbbá az 
Úr Mózeshez, mondván : 
18Szólj Áronhoz és fiaihoz 
és Izrael valamennyi fiá-
hoz és mondd nekik : Ha 
valaki Izrael házából vagy 
a nálatok lakó jövevények 
közül be akarja mutatni 
áldozati ajándékát, akár 
fogadalmat akar leróni, 
akár jószántából áldozik, 
mindannak, amit egészen 
elégő  áldozatul akar be-
mutatni az Úrnak, 19hogy 
általatok bemutatható le-
gyen, hibátlan hím állat-
nak, szarvasmarhának, 
juhnak vagy kecskének 
kell lennie. "Ha hibája 
van, he mutassátok be, 
mert nem lenne kedves. - 
21Ha valaki békeáldozatot 
akar bemutatni az Úrnak, 
akár fogadalmat akar le-
róni, akár jószántából ál-
dozik, akár szarvasmarhát, 
akár aprómarhát : hibát-
lant mutasson be, hogy 
kedves legyen. Semmiféle 
hiba se legyen benne : 22ha 
vak, ha törött tagú, ha  

sebhelyes, ha fekélyes, ha 
rühös vagy sömörös, ne 
mutassátok be az Úrnak 
és ne égessetek belőle az 
Úr oltárán. 23Levágott-
fülű  vagy farkú szarvas-
marhát s aprómarhát jó-
szántadból bemutathatsz, 
de fogadalmat nem lehet 
leróni vele. "Semmiféle 
szétnyomott, összezúzott, 
kimetszett vagy kiszakí-
tott heréjű  állatot se mu-
tassatok be az *Úrnak : 
egyáltalában ne cseleked-
j étek ezt földeteken. 25 Ide-
gen ember kezéből ne mu-
tassatok be kenyeret Iste-
neteknek vagy másvala-
mit, amit adni akarna, 
mert mindaz romlott és 
hibás : ne fogadjátok el. 

26Szóla továbbá az Úr 
Mózeshez, mondván: "Új-
szülött borjú, bárány és 
kecske hét napig anyja 
tőgye alatt maradjon; a 
nyolcadik napon és azon 
túl bemutatható az Úrnak. 
28  Se szarvasmarhát, se 
aprómarhát nem szabad 
fajzatával egy napon le-
vágni. 29Ha hálaáldozatot 

17-25. Az áldozati állatok törvényszabta hibátlansága. - 23. 
A héber szöveg a levágottfülű  és farkú állat helyett olyan állatról 
szól, melynek valamelyik tagja hosszabb vagy rövidebb a kelle-
ténél. - 24-25. A héber szöveg így szól : . az Úrnak, - se föl- 
deteken 	országotokban) ne végezzétek ezt, se idegen ember 
kezéből ne (szerezzetek és) mutassatok be ilyesmit (= herélt 
állatot) eledelül ( = áldozatul) Isteneteknek, mert a rajtuk levő  
sérelem (= a heréltség) fogyatkozás rajtuk s nem szereznek ked-
vességet nektek (az Úr előtt). 

26-30. Időbeli törvények az áldozati állatokra és lakomákra 
vonatkozólag. - 27. A nyolc napnál fiatalabb állatot nem tartották 
ízletesnek, tehát az Úrnak sem volt szabad bemutatni. - 28. 
E törvény célja egyesek szerint az embertelenségnek, mások sze-
rint bizonyos babonás szokásoknak a távoltartása volt. -- 29. 
Vö. 7, 15 ; 19, 5. sk. 
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vágtok az Úrnak, akkor, 
hogy az kedves legyen, 
3°aznap egyétek meg ; ne 
maradjon belőle semmi-
sem másnap reggelig. Én 
vagyok az Úr ! 

31Tartsátok meg paran-
csolataimat és cselekedje-
tek szerintük: Én vagyok 
az Úr ! 32Ne szentségtele-
nítsétek meg szent neve-
met, hogy szentnek bizo-
nyuljak Izrael fiai között. 
Én, az Cr, szentséget kí-
vánok tőletek, 33én hozta-
lak ki titeket Egyiptom 
földéről, hogyIstenetek 
legyek, én, az Úr. 

23. FEJEZET. 
Az Úr ünnepeinek megszente- 

lése. 

1Szóla továbbá az Úr 
Mózeshez, mondván: 2Szólj 
Izrael fiaihoz és mondd 
nekik : Ezek az Úr azon  

ünnepei, amelyeket szen-
teknek kell hívnotok. 3Hat 
napon dolgozzatok, a he-
tedik napot, mivel szom-
bat nyugodalma, szent-
nek nevezzétek ; semmi-
féle munkát se végezzetek 
rajta, szombat legyen az 
az Úr tiszteletére, minden 
lakóhelyeteken. 

4Ezek pedig az Úr azon 
szent ünnepei, amelyeket 
a maguk idejében kell 
megülnötök. 6Az 'első  hó-
napban, a hó tizennegye-
dik napján, estefelé, az 
Úr fázéja vagyon ; 6e hó 
tizenötödik napján pedig 
az Úr kovásztalan-ünnepe 
van. Hét napon át ko-
vásztalant egyetek. 7Az 
első  nap nagy és szent le-
gyen számotokra, semmi-
féle szolgai munkát se vé-
gezzetek rajta. 8Mind a 
hét napon tűzáldozatot 
mutassatok be az Úrnak. 

31-33. E törvények buzdító záradéka. 
23. 1-3. A szombat. - 2. Sokat vitatott kérdés, mit jelentenek 

a héber szövegnek azok a szavai, amelyeket a latin fordítás (több-
kevesebb változatossággal mindenütt) így fordít : (ezeket) szentek-
nek kell hívnotok. Egyesek így fordítják : (ezeken a napokon) szent 
gyülekezést kell hirdetnetek, - vagyis : meg kell jelennetek a 
szent sátornál ; mások - mivel nem bizonyítható, hogy mind-
ezeken a napokon mindenkinek meg kellett jelennie a szent sátor-
nál - így értelmezik : (ezekre a napokra) szentséget kell hirdet-
netek, - vagyis : e napokat szenteknek kell tartanotok és (első-
sorban a munkától való tartózkodás által) meg kell szentelnetek. -
3. E kifejezés : szombat nyugodalma (a héber szöveg szerint : nyu-
galomnap, nyugalomnapja) annyit tesz, mint : feltétlen, teljes 
nyugalom napja. - Szombaton (és az engesztelő  na don) ugyanis 
semmiféle munkál sem volt szabad végezni, míg a többi ünnepen 
csak a hétköznapi, (szolgai) munka volt tilos. - A szombatról 
egyébként 1. Móz. II. 16, 23 ; 20, 8 ; 31, 13 ; 35, 2 ; IV. 15, 32 ; 
V. 5, 12. 

4-8. A pászka és a kovásztalanok ünnepe. (Vö. Móz. II. 12, 13 ; 
13, 3 ; 23, 15 ; 34, 18. 25 ; IV. 9, 2 ; V. 16,1.) - A 4. vers általános 
bevezetés az itt következő  ünnepekhez, melyeket nent,hétről-
hétre (mint a szombatot), hanem bizonyos meghatározott időben 
kellett megülni. - 7. Vö. 2. v. jegyz. 

Ószövetség I. 	 21 
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A hetedik nap ismét nagy 
és szent legyen : semmi-
féle szolgai munkát se vé-
gezzetek rajta. 

9Szóla továbbá az 1.1r 
Mózeshez,mondván:10Szólj 
Izrael fiaihoz s mondd 
nékik : Ha majd bejuttok 
arra a földre, amelyet én 
nektek adok s learatjátok 
vetését, vigyetek egy ka-
lászos kévét aratástok 
zsengéjéül a paphoz, 11s 
az ajánlja fel a szombat 
után következő  napon a 
kévét az Úr előtt és szen-
telje meg, hogy kedvesen 
fogadja tőletek. 12Ugyan-
azon a napon, amelyen 
a kévét szentelik, le kell 
vágni egy hibátlan, egy-
esztendős bárányt egészen 
elégő  áldozatul az Úrnak  

13s be kell mutatni vele 
eledeláldozatul két tized, 
olajjal meghintett lisztlán-
got,kedvesillatü tűzáldoza-
tul az Úrnak, italáldozatul 
pedig egy negyed hín bort. 
14Se kenyeret, se darát, se 
kását ne egyetek a termés-
ből addig a napig, míg be 
nem mutattok belőle Iste-
neteknek. Örök parancso-
lat legyen ez nemzedékről-
nemzedékre közöttetek, 
minden lakóhelyeteken. 

15Számláljatok aztán a 
szombatot követő  naptól, 
amelyen a zsenge-kévét 
bemutattátok, hét teljes 
hetet, Ha hetedik hét le-
telte után következő  na-
pig, azaz ötven napot s ak-
kor mutassatok be új ele-
deláldozatot az Úrnak 

9-14. Az árpaaratás zsengéjének bemutatása. - 10. Kalászos 
kéve helyett a héber szöveg egy ómer (árpáról) beszél ; az ómer 
jelenthet kévét is, de jelenthet egy 3.64 liternyi ürmértéket 
is. Az aratás zsengéjének azért nevezték, mert ez volt az 
akkoriban (április közepe táján) kezdődő  árpaaratás első  ter-
méke. (Vö. 14. vers.) - 11. A pap az árpát tenufaszertartással 
(vő. 7, 29. jegyz.) felajánlotta az Úr előtt (= a szentsátor előtt), 
hogy (a héber szöveg értelme szerint) az kedvessé tegye Izrael 
fiait az úr előtt. (A kéve megszenteléséről a héber szöveg nem 
beszél.) Az árpa a pap része lett. (A zsidó hagyományok szerint 
egy részét tűzön megpörkölték s aztán apróra törve az Űr oltárán 
elégették.) Ez a szombat (= nyugalomnap, ünnep) után következő  
napon, vagyis - a hagyományos értelmezés szerint - a kovász-
talan ünnepek első  napja (Niszán hó 15-e) után következő  napon 
(niszán hó 16-án) történt. - 12. A szentelés helyett a héber 
szöveg a felajánlásról (a tenufáról) beszél. Vö. 11. v. jegyz. -
13. Két tized éfa = 2 X 3'64 = 7.28 liter ; egy negyed hin = 1.5 
liter. - 14. Dara helyett a héber szöveg pörkölt gabonaszemek-
ről, kása helyett zöld (mások szerint apróra tőrt) gabonaszemek-
ről szól. 

15-22. A pünkösd. - 15-16. Ez az ünnep a kovásztalanok 
első  napjától számított ötvenedik (görögül: pentekoszté) napra 
esett. (A pentekoszté szóból lett a magyar pünkösd szó.) Addigra 
befejeződött az (árpa- és a) búzaaratás s azért e napon hálaadásul 
eledeláldozatot kellett bemutatni az új gabonából. (Hogy a pün-
kösd egyszersmind a Sínai törvényhozás emlékünnepe volt, a 
Szentírásugyan sehol sem mondja, de a zsidó hagyományok jelen-
tős képviselői tanusítják.) Zsengekéve helyett a héber szöveg a fel- 
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"minden lakóhelyetekről: 
két zsengekenyeret, két-
tized kovászos lisztláng-
ból sütve, zsengéül az Úr-
nak. "Mutassatok be to-
vábbá a kenyerekkel 

együtt hét hibátlan egy-
esztendős bárányt meg 
egy fiatal bikát a csordá-
ból, meg két kost, egészen 
elégő  áldozatul, a hozzá-
juk tartozó étel- és ital-
áldozattal együtt, kedves 
illatul az Úrnak, 19és ké-
szítsetek el egy kecske-
bakot, bűnért való áldo-
zatul, meg két egyeszten-
dős bárányt, békeáldo-
zatu1.20Utóbbiakat ajánlj a 
fel a pap a zsengekenye-
rekkel együtt az Úr előtt s 
aztán legyenek az övéi. 
21Magát ezt a napot pedig 
nagynak és szentnek hív-
játok : semmiféle szolgai  

munkát se végezzetek 
rajta. Örök törvény le-
gyen ez minden lakóhelye-
teken, nemzedékről-nem-
zedékre közöttetek. - 
22Mikor azonban földetek 
vetését aratjátok, ne vág-
játok le egészen a földig s 
az elmaradt kalászokat ne 
szedj étek össze, hanem 
hagyjátok a szegényeknek 
s a jövevényeknek, Én, az 
Úr, vagyok a ti Istenetek. 

23Szóla továbbá az Úr 
Mózeshez,mondván:24Szólj 
Izrael fiaihoz : A hetedik 
hónapban, a hó első  nap-
ján harsonazengéssel em-
lékeztető  ünnepetek le-
gyen ; szentnek nevezzé-
tek, 25semmiféle szolgai 
munkát se végezzetek 
rajta és mutassatok be 
tűzáldozatot az Úrnak. 

26Szóla továbbá az Úr 
ajánlásra (tenufára vő, 7, 29. jegyz.) való ómerről (l. 10. v. jegyz.) 
beszél. - 17. A héber szöveg nem mondja, hogy minden lakóhely-
ről kellett kenyeret hozni ; az egész nép csak két kenyeret muta-
tott be. Zsenge kenyér helyett a héber szöveg felajánlásra (tenu-
fára vö. 7, 29. jegyz.) szánt kenyerekről beszél, merte kenyereket 
a pap a tenufaszertartás által (vö. 20. v.) felajánlotta az Úr előtt. 
Mindegyik kenyér két tized éfa = 2 X 3•64 = 7'28 liter finom liszt-
ből készült. - 20. A két bárány vérét és háját a pap úgy mutatta 
be, mint az egyéb békeáldozatokét, de egész húsukat - és a két 
kenyeret - felajánlotta a tenufaszertartás (vö. 7, 29. jegyz.) 
által az Úr előtt és teljesen ő  kapta meg. A kenyerekből, mivel 
kovásszal készültek (vö. 17. v.), semmisem került az úr oltárára 
(vö. 2, 12. jegyz.). - 21. Vö. 2. v. jegyz. - 22. Vö. 19, 9. jegyz. 

23-25. A harsonazengés ünnepe. (Vö. Móz. IV. 29, 1.). --
24. A hetedik hónap az izraeliták szent hónapja volt : épen azért 
első  napján harsonazengéssel kérték az Urat, hogy emlékezzék meg 
róluk s részesítse őket javaiban. E hó a mi szeptemberünk vége 
felé kezdődött s a gazdasági (polgári) év első  hónapja volt ; később 
Tisri-nek hívták. A harsona szarvból késziilt kürt volt ; meg kell 
különböztetnünk az ezüst trombitáktól, melyeket minden hónap 
első  napján használtak. (Vö. Móz. IV. 10, 2. skk.) 

26-32. Az engesztelő  nap. Ehelyütt a törvény az engesztelő  
napra vonatkozólag csak az önsanyargatást (= böjtöt) és a teljes 
munkaszünetet hangsúlyozza ; az engesztelő  szertartást a 16. 
fejezet, a bemutatandó áldozatokat Móz. IV. 29, 8. közli. - 
26. Vö. 2. v. jegyz. - 29. Vesszen el: a héber szöveg szerint : irtas- 

21* 



324 MÓZES III. KÖNYVE, LEVITÁK 23. 
Mózeshez, mondván : 27E 
hetedik hó tizedik napján 
az engesztelés nagy ün-
nepe legyen ; szentnek ne-
vezzétek, sanyargassátok 
meg magatokat rajta és 
mutassatok be tűzáldoza-
tot az Úrnak. 28Semmiféle 
szolgai munkát se végez-
zetek e nap folyamán, 
mert e nap az engesztelésé, 
hogy 	engesztelődjékmeg  
az Úr, a ti Istenetek, irán-
tatok. "Mindaz, aki nem 
sanyargatja meg magát 
ezen a napon, vesszen el 
népéből, 30s aki valami 
munkát végez, azt eltör-
löm népéből. 31Semmiféle 
munkát se végezzetek te-
hát rajta : örök törvény 
legyen ez minden nemze-
déketekben és lakóhelye-
teken. 32Nyugalom szom-
batja legyen és sanyargas-
sátok meg magatokat a hó 
kilencedik napján: estétől-
estéig üljétek meg nyugal-
matokat. 

33Szóla továbbá az Úr 
Mózeshez,mondván:34Szólj 
Izrael fiaihoz : E hetedik  

hó tizenötödik napjától 
fogva hét napon át sáto-
ros ünnep legyen az Úr-
nak. 35Az első  napot nagy-
nak és szentnek hívjátok: 
semmiféle szolgai munkát 
se végezzetek rajta.38Mind 
a hét napon mutassatok 
be tűzáldozatot az Úrnak. 
A nyolcadik nap ismét 
nagy és szent legyen és 
mutassatok be rajta tűzál-
dozatot az Úrnak, mert az 
a záró gyülekezés napja: 
semmiféle szolgai munkát 
se végezzetek rajta. 

37Ezek az 'Úr azon ünne-
pei, amelyeket nagynak 
és szentnek kell hívnotok 
és amelyeken tűzáldozato-
kat, egészen elégő  áldoza-
tokat és eledeláldozatokat 
kell bemutatnotok az Úr-
nak, aszerint, amint azt 
az egyes napok szertar-
tása megszabja, 38az Úr 
szombatjain felül, ajándé-
kaitokon felül, fogadalmi 
áldozataitokon felül és 
azon felül, amit jószánta-
tokból adományoztok az 
Úrnak. 

sék ki. (Vö. Móz. I. 17, 14. jegyz.) - 32. Nyugalom szombatja = a 
legteljesebb nyugalom napja. (Vő. 3. v. jegyz.) - Az ünnepek 
általában estétől-estéig (csillagkeltétől csillagkeltéig) tartottak. 

33-36. A sátoros ünnep. (Vö. Móz. II. 23, 16 ; IV. 29, 12 ; V. 
16, 13.) - A héber szöveg tulajdonképen a hajlékok ünnepéről 
beszél ; vb'. 42. v. jegyz. - 35. Vö. 2. v. jegyz. - 36. A nyolcadik 
nap tulajdonképen már nem tartozott a sátoros ünnepekhez, 
hanem az év utolsó ünnepe, az ú. n. záróünnep (héberül : ászeret) 
volt. 

37-38. Az ünnepekről szóló törvény záradéka. - 37. Vő. 2. v. 
jegyz. - A héber szöveg tüzáldozatokról, egészen elégő  áldozatok-
ról, eledeláldozatokról, vágó (= béke) áldozatokról és italáldozatok-
ról beszél ; hogy mit szab meg az egyes napok szertartása, vagyis 
hogy mit kellett mindezeken bemutatni, azt Móz. IV. 28-29. 
közli. - 38. Az Úr szombatjai = az Úr szombatjain bemutatandó 
áldozatok. (Vö. Móz. IV. 28, 9. sk.) 
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39Tehát a hetedik hó ti-

zenötödik napj ától kezdve, 
miután földetek minden 
termését betakarítottátok, 
üljétek meg hét napon át 
az Úr ünnepét ; az első  és 
a nyolcadik napon szom-
bat, azaz nyugodalom le-
gyen. "Vegyetek maga-
toknak az első  napon szép 
fákról való gyümölcsöket, 

pálmafaágakat, sűrű-
lombú fákról való gallya-
kat, patakmenti fűzfaága-
kat és örvendezzetek az 
Úr, a ti Istenetek, előtt 
41hét napig ; így üljétek 
meg ünnepét... esztendőről-
esztendőre. Orök törvény 
legyen ez nemzedékről-
nemzedékre közöttetek. 
A hetedik hónapban üljé-
tek ezt az ünnepet "és 
sátrakban lakjatok hét. 
napig : mindenki, ki Iz-
rael nemzetségéből való, 
sátorban lakjék, "hogy 
megtudj ák utódaitok,hogy 
sátrakban lakattam Izrael  

fiait, miután kihoztam 
őket Egyiptom földéről, 
én, az Ur, a ti Istenetek. 

"Mózes el is mondá Iz-
rael fiainak az Úr ünne-
peit. 

24. FEJEZET. 
A szent mécsesek olaja, a szent 
kenyerek. - Az Ur nevének 

megszentelése. 

Szóla továbbá az Úr 
Mózeshez, mondván : 2Pa-
rancsold meg Izrael fiai-
nak, hogy hozzanak neked 
teljesen tiszta, világos fa-
olajat, hogy állandóan mé-
cseseket lehessen fenntar-
tani. 3a bizonyság függö-
nyén kívül, a szövetség 
sátrában. Áron állítsa fel 
őket, estétől reggelig égje-
nek az Úr előtt : örök 
rend- és szertartás legyen 
ez nemzedékről-nemze-

dékre közöttetek. 4A szín-
arany mécstartóra kerül-
jenek, állandóan az Úr 
előtt égjenek. 

39-43. A sátoros ünnep lombsátrai. - E rész a 36. vers folyta-
tása. - 40. A gyümölcsnek megfelelő  héber szó általában sarjat 
is jelenthet ; e négy- (vagy három)féle fa ágaiból az izraelitáknak 
lombsátrakat (helyesebben : lombhajlékokat) kellett összeróniok 
és hét napig e hajlékokban lakniok. (Vö. Neh. 8, 15.) 13gylátszik, 
ilyen gallyakból készült kötegeket is viseltek (vö. Makk. II. 10, 
6. sk.) ; a későbbi zsidók ilyenkor jobbkezükben pálma-, mirtusz-
és fűzgallyakból álló köteget, balkezükben egy citromféle gyü-
mölcsöt (etrog) hordottak. - 43. Sátor helyett tulajdonképen 
hajlékról van szó ; mivel az izraeliták a pusztában többnyire sát-
rakban (nem hajlékokban) laktak, lehet, hogy e kifejezés : Hajlék-
ban lakattam Izrael fiait, annyit jelent, mint : megoltalmaztam 
Izrael fiait minden bajtól. (Vö. Iz. 4, 6.) 

44. Mózes közli a néppel az Úr parancsát. 
24. 1-4. A szent mécsesek ellátása. (Vö. Móz. II. 27, 20. sk ; 40, 

22 sk ; Móz. IV. 8, 1. skk.) -3-4. A bizonyságot (= a két törvény-
táblát) tartalmazó frigyláda előtt volt az a függöny, amely a 
szentek szentjét a szentélytől elválasztotta ; a szentélyben (= a 
szövetség sátrában) állott a színarany mécstartó, amelyre a mécse-
seket kellett helyezni. A mécsesek éjjel állandóan égtek. 
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5Végy továbbá lisztlán-

got és süss belőle tizenkét. 
kenyeret, - két-két tized-
nyi legyen mindegyik - 
6és tedd őket hatonkint 
egymás mellé a színarany 
asztalra az Úr elé lés tégy 
reájuk világos tömjént, a 
kenyérnek az 'Úr tűzáldo-
zatára szánt emlékeztető  
részéül. 8Ezeket minden 
szombaton fel kell váltani 
az Úr előtt, mint örök szö-
vetségi járandóságot Izrael 
fiai részéről, 9azután Ároné 
és fiaié legyenek, hogy 
egyék meg szent helyen, 
mert szentséges részként 
őket illetik az Ur tűzáldoza-
taiból örök törvény alapján. 

10Kiméne pedig, íme, 
egy izraelita asszonynak a 
fia, kit az egy egyiptomi 
embertől szült, Izrael fiai 
közé és összeveszék a tá-
borban egy izraelita em-
berrel. "Mivel eközben  

káromolta és szidalmazta 
a Nevet, elvivék Mózeshez 
(anyját Sálumitnak hív-
ták s a Dán törzséből való 
Dábri leánya volt) 12és 

tömlöcbe veték, míg meg-
tudják, mit parancsol az. 
Úr. 13Szóla erre az Úr Mó-
zeshez, "mondván : Vidd 
ki a káromlót a táboron 
kívülre s tegyék rá mind-
azok, akik hallották, a 
kezüket a fejére és kö-
vezze meg az egész nép. 
15lzrael fiaihoz pedig szólj: 
Aki szidalmazza Istenét, 
viselje bűnét 16s aki káro-
molja az Úr nevét, halál-
lal lakoljon : kövekkel 
verje agyon az egész so-
kaság, akár bennszülött, 
akár jövevény, mert aki az 
Úr nevét káromolja, an-
nak halállal kell lakolnia. 
- 17Aki agyonüt valakit, 
halállal lakoljon. 18Aki 
barmot üt agyon, adjon 

5-9. A szent kenyerek. (Vő. Móz. II. 25, 30 ; 35, 13 ; 39, 35 ; 
40, 21.) - 5-6. A szentélyben (= az Úr elől() levő  színarannyal 
borított asztalra minden szombaton tizenkét, két-két tized éra 
(= 7•28 liter) lisztlángból (= zsemlyelisztből) készült lapos 
kenyeret kellett tenni és pedig hatot-hatot egymás fölé. - 7. Mind-
két csoportra (vagy : mindkét csoport mellé) világos tömjént 
(vö. Móz. II. 30, 34. sk. jegyz.) kellett helyezni. Az eledeláldozatok-
nak azt a részét, amelyet elégettek (jelen esetben csak a tömjént), 
emlékeztető  résznek nevezték. (Vö. 2, 2. jegyz.) - 9. A szentséges 
részről 1. 2, 3 ; 22, 22. jegyz. 

10-23. Az istenkáromlás, a guilkosság és a testi sértés büntetése. - 
10. A szóbanforgó ember tehát nem volt Izraelita, hanem félvér s 
így nem is lakott benn a táborban, az izraeliták között. - 
11. A későbbi zsidó értelmezők azt tanították, hogy e helyütt a 
Szentírás a Névnek (az Úr = Jáhve szónak) nem káromlásáról, 
hanem kiejtéséről beszél s (többek között) ennek alapján gondol-
ták, hogy az Űr (= Jáhve) nevet sohasem szabad kimondani. 
(Vö. Móz. II. 3, 14. jegyz.) - 12. Tömlöcbevetés helyett a héber 
szöveg őrizet alá való vetésről beszél. (Tömlöc ekkoriban az 
izraeliták között nem volt.) - 14. A kézfeltétel által a fültanuk a 
történtekért minden felelősséget a vétkesre hárítottak. - 17-22. 
E versek megismétlik és az idegenekre is kiterjesztik a hasonlóval 
való bűnhődés törvényeit. (Vö. Móz. II. 21, 24 ; V. 19, 21.) 
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másikat helyette, azaz éle-
tet életért. 6Aki sebet ejt 
valamely polgártársán 
ahogy ó cselekedett, úgy 
cselekedjenek vele : QOtö-
résért törést, szemért sze-
met, fogért fogat adjon ; 
amilyen sebet ejtett, olyat 
kelljen elviselnie néki. 
21Aki barmot üt agyon, 
adjon másikat helyette, 
aki embert üt agyon, la-
koljon. 22Egyenlő  ítélet 
legyen nálatok, akár jöve-
vény, akár bennszülött 
vétkezik mert én, az Úr, 
vagyok a ti Istenetek. — 
23Szóla erre Mózes Izrael 
fiainak és kivivék a károm-
lót a táboron kívülre és 
kövekkel agyonverék és 
úgy cselekvének Izrael 
fiai, ahogy az Úr meg-
parancsolta Mózesnek. 

25. FEJEZET. 
A földbirtokviszonyok megszen-
telése a szombatév és a jóbelév 

által. 

1Szóla továbbá az Úr 
Mózeshez a Sínai-hegyen, 
mondván : 2Szólj Izrael 
fiaihoz és mondd nékik : 
Ha majd bejuttok arra a  

földre, amelyet én nektek 
adok, tartassatok vele 
szombatot az Úrnak. 3Hat 
esztendőn át vesd be szán-
tódat s hat esztendőn át 
mesd meg szőlődet s taka-
rítsd be gyümölcsét, 4a he-
tedik esztendőn azonban 
szombatja, nyugalma le-
gyen a földnek az Úr tisz-
teletére. Szántódat be ne 
vesd, szőlődet meg ne 
mesd. 6Amit a föld ma-
gától terem, be ne arasd 
és meg nem metszett 
tőkédről ne szüretelj, meri 
a föld nyugalmának esz-
tendeje az, 6hanem ne-
ked, rabsz( lgádnak, rab-
szolgálódnak, napszámo-
sodnak s a közöttetek tar-
tózkodó jövevénynek szol-
gáljon eledelül 7s barmaid-
nak meg az állatoknak 
nyujtson eledelt mindaz, 
ami magától terem. 

8Számlálj továbbá ma-
gadnak hét évhetet, azaz 
hétszer hét, tehát összesen 
negyvenkilenc esztendőt 
9s a hetedik hónapban, a 
hó tizedik napján, az en-
gesztelés idején, fuvasd 
meg a harsonát egész föl- 

25. 1-7. A szombatév. (Vö. Móz. II. 23, 10 ; V. 15,1 ; 31, 10.) -
2. A hetedik esztendőben minden termőfölddel szombatot kellett 
tartatni, vagyis a földeket míveletlenül kellett hagyni. - 5. 
A héber szöveg szószerint a názireus (szőlőtőke) szőlőfürtjeiről 
beszél ; a názireusnak ugyanis nem volt szabad a haját levágnia 
s azért a Szentírás e helyütt a meg nem metszett szőlőtőkét 
hozzá hasonlítja. - 6-7. Amit a föld magától termett, nem 
volt szabad a gazda (a tulajdonos) kizárólagos használatára lefog-
lalni, hanem szabad prédára kellett bocsátani. 

8-12. Az örvendetes ( = jóbel ) esztendő. (Vö. Méz. III. 27, 17 ; IV. 
36, 4.) - 9. A szombatévet (úgy látszik) ősztől őszig számították ; 
minden hetedik szombat év (tehát negyvenkilencedik év) hetedik hó-
napjában (őszén, vö. 20-22. jegyz.), az engesztelő  napon (I. 16. fej.) 



328 MÓZES III. KÖNYVE, LEVITÁK 25. 
deteken 19s tedd szentté 
az ötvenedik esztendőt s 
hirdess szabadulást földed 
minden lakójának, mert az 
örvendetes esztendő  az. 
Kapja vissza akkor min-
denki a birtokát és térjen 
vissza kiki eredeti család-
jához, limert az örvende-
tes, az ötvenedik esztendő  
az. Ne vessetek, ami a 
szántón magától terem, be 
ne arassátok, meg nem 
metszett tőkéitek termé-
sét be ne takarítsátok, 
uhogy szent legyen az 
örvendetes esztendő, ha-
nem azt egyétek, ami épen 
kinálkozik. 

13Az örvendetes esz-
tendőben mindenki kapja 
vissza a maga birtokát. 
1411a eladsz valamit pol-
gártársadnak, vagy vá-
sárolsz valamit tőle, ne 
szomorítsd meg testvé- 

redet, hanem az örven-
detes esztendő  óta eltel t 
évek száma szerint vásá-
rolj tőle, 15Ő  meg a termés 
száma szerint adjon el né-
ked. 16Mennél több esz-
tendő  van hátra az örven-
detes esztendő  után, annál 
nagyobb legyen az ár 
s mennél kevesebb időt 
számlálhatsz, annál ol-
csóbb legyen a vétel, 
mert a termésidőt adja 
el ő  néked. 17Ne nyomor-
gassátok meg nemzetség-
belieiteket, hanem kiki 
félje Istenét, mert én, az 
Úr, vagyok a ti Istenetek. 
18Tegyétek meg paran-
csaimat és tartsátok meg 
rendeleteimet s teljesítsé-
tek őket, hogy minden 
rettegés nélkül lakhassa-
tok országtokban 19s a 
föld megteremje néktek 
gyümölcsét s ehessetek 

harsonazengéssel jelezték, hogy itt az ötvenedik esztendő. — 1 t. 
Ezt az esztendőt a harsona-(kürt)zengésről (vagy a kosszarvból 
készült kürtökről) jóbel esztendőnek nevezték ; mivel ez az év 
sokak számára örvendetes következményekkel járt, a latin fordítás 
a jubileum (= ujjongás) esztendejének, a hagyományos magyar 
kifejezés örvendetes esztendőnek nevezi. — Az örvendetes esztendő  
három dologban nyilvánult : 1. mindenki visszakapta eladott 
birtokát (vö. 13-34. v.) ; 2. minden izraelita rabszolga felszaba-
dult (vö. 35-55. v.) és 3. a földet nem volt szabad megmívelni, 
azt, ami magától termett, nem volt szabad betakarítani. (11-12.y.) 
— E törvény egyfelől az Úr legfőbb tulajdonságaira figyelmezte-
tett, másfelől üdvösen korlátozta a kapzsiságot, lehetetlenné tette 
túlságosan nagy vagyonok keletkezését és egyes izraelita családok 
teljes elszegényedését. — 11-12. A földnek tehát épúgy mívelet-
lennek kellett maradnia, mint a szombat évben : ami magától 
termett, azt a gazda (tulajdonos) nem foglalhatta le magának, 
hanem mindenkinek jogában volt szükségletéhez mérten a mező-
ről elvinni. -.— A 12. v. vége a héber szövegben így szól : a mezőről 

rendszeres betakarítás nélkül) egyétek" meg annak termését. 
13-22. Az örvendetes esztendő, mint az ingatlan adás-vétel 

árszabályozója. — 13-17. Mivel az örvendd les esztendőben minden 
ingatlannak vissza kellett szállnia urára, azért minden ingatlan 
adás-vételi ára attól függött, hány esztendő  volt még hátra a 
legközelebbi örvendetes esztendeig. Az ingatlanokat tehát tulaj-
donképen nem adták el, hanem csak bérbe adták az örvendetes 
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belőle jóllakásig, nem ret-
tegye senki támadásától. 
"Ha erre ti azt mondjá-
tok : Mit eszünk a hetedik 
esztendőben, ha nem ve-
tünk és nem takarítjuk 
be termésünket? - 21áldá-
somat adom én néktek a 
hatodik esztendőben s há-
rom esztendőre való terem 
nektek, 22s a nyolcadik 
esztendőben vethettek s a 
kilencedik esztendeig az 
ógabonából fogtok enni : 
míg az új meg nem terem, 
a régiből fogtok enni. 

23Ne adjátok el tehát 
örökre a földet, mert az 
enyém az, ti csak jövevé-
nyek s zsellérek vagytok 
nálam. "Épen azért bir-
tokotok minden földjét a 
visszaválthatóság kiköté- 

sével kell eladni. 25Ha test-
véred elszegényedik s el-
adja kicsi birtokát, ha 
rokona úgy akarja, visz-
szaválthatja, amit ő  el-
adott. 26Ha pedig nincs 
ilyen rokona, de ő  maga 
szert tesz a kiváltási költ-
ségre, 27akkor számítsa ki 
a termés értékét az eladás 
idejétől kezdve s ami azon 
felül van, adja vissza a 
vevőnek s nyerje vissza 
ilyenképen birtokát. 28Ha 
pedig keze nem tud szert 
tenni arra, hogy vissza-
adja a vételárt, bírja a 
vevő, amit vett, egészen 
az örvendetes esztendőig ; 
akkor ugyanis minden el-
adott birtok visszaszáll 
urára s eredeti birtoko-
sára. 

esztendeig terjedő  időre. - 20--22. Ha e verseket a jóbel évre 
vonatkoztatjuk, akkor különbséget kell tennünk a március táján 
kezdődő  vallási és az őszkor kezdődő  gazdasági év között és a 
hatodik esztendőn a 48., a hetedik esztendőn a 49., a nyolcadik 
esztendőn az 50., tavasszal kezdődő  évet kell értenünk. A hatodik 
(vallási) év nyarán volt aratás, őszén - mely a gazdasági értelem-
ben a hetedik (szombat év) kezdete volt - nem volt vetés ; a 
hetedik vallási év nyarán - a szombat év derekán - nem volt 
aratás ; a hetedik, vallási év őszén - gazdasági értelemben a 
nyolcadik (jóbel) év elején - nem volt vetés ; a nyolcadik vallási 
év nyarán - a jóbel év derekán - nem volt aratás ; a nyolcadik 
vallási év őszén - a gazdasági értelemben kilencedik év elején -
volt vetés és aztán már rendes aratás. Nem volt tehát aratás a 
szombat évben s a rákövetkező  jóbel évben s Igy a föld az «Úr áldá-
sából a szombat évet megelőző  évben három évre valót termett : 
szombat évre valót, jóbel évre valót s a jóbel éV után következő  
esztendő  aratásáig valót. (Egyes újabb értelmezők e verseket csak 
a szombat évre vonatkoztatják.) 

23-28. Az örvendetes esztendő, mint a földbirtok visszaszállásának 
esztendeje. - 24-27. Ha valaki az eladott (tulajdonképen bérbe-
adott) földet vissza akarta váltani, akkor a vételárnak a vissza-
váltás idejétől a legközelebbi jóbel évig terjedő  időszakra eső  
hányadát vissza kellett adni a vevőnek. - 28. Ha a földet a jóbel 
évig nem váltották vissza, akkor a jóbel évben minden további 
nélkül visszaszállt urára. (Ezzel a vevőt nem érte károsodás, mert 
a vételár amúgyis a legközelebbi jóbel évhez igazodott - 25, 
13-18. - s a vétel tulajdonképen nem volt egyéb, mint előre ki-
fizetett bérlet, mely a jóbel évben lejárt.) 

29-34. Az örvendetes esztendő, mint a földbirtokhoz tartozó házak 
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29Ha valaki olyan házat 

ad el, mely város falain 
belül vagyon, szabadságá-
ban áll visszaváltani, míg 
egy esztendő  el nem telik. 
"Ha nem váltja vissza s 
az esztendő  tartama leper-
gett, a vevő  és utódai bír-
ják azt örökre : nem lehet 
visszaváltani, még az ör-
vendetes esztendőben sem. 
31Ha azonban a ház körül-
kerítetlen faluban vagyon, 
a szántóföldekre vonat-
kozó törvény szerint kell 
eladni : ha előbb vissza 
nem váltják, az örvende-
tes esztendőben vissza-
száll urára. 32A leviták 
azon házait, melyek az ő  
városaikban vannak, min-
denkor vissza lehet vál-
tani ; 33ha nem váltják 
őket vissza, az örvende-
tes esztendőben vissza-
szállnak urukra, mert a 
levita városok házai föld-
birtokszámba mennek Iz- 

rael fiai között. 34A váro-
saikhoz tartozó legelőiket 
azonban soha el ne adják, 
mert azok örökös bir-
tokuk. 

35Ha testvéred elszegé-
nyedik és vagyonilag meg-
inog s felsegíted mint jö-
vevényt vagy idegent s 
így eléldegél melletted, 
36ne végy tőle kamatot 
vagy többet, mint adtál 
féld Istenedet, hogy meg-
élhessen melletted testvé-
red. 37Pénzedet ne ka-
matra add néki s gabonád-
ért ráadást ne követelj 
tőle. 38Én az Úr vagyok, 
a ti Istenetek, ki kihozta-
lak titeket Egyiptom fül-
déről, hogy nektek adjam 
Kánaán földét és Istene-
tek legyek. 

"Ha a szegénység arra 
kényszeríti 	testvéredet, 
hogy eladja magát néked : 
ne terheld rabszolgamun-
kával, 40Ilanem napszá- 

visszaszállásának ideje. - 29-30. A városi házak nem mentek 
földbirtokszámba s azért csak egy évig voltak visszaválthatók, 
aztán a vevő  örök tulajdonába mentek át. - 31. A falusi házakat-
majorokat - a törvény földbirtoknak minősíti s azért reájuk a 
földbirtokra vonatkozó törvények - 23----28. v. - állottak. -
32-33. A levitáknak nem voltak törzsi birtokaik, hanem csak 
bizonyos városokban - melyek más törzsek tulajdonát alkották -
házaik és legelőik. Háza ika t - de csak a levitavárosokban levő-
ket - a törvény földbirtoknak minősíti s azért azok az örvendetes 
esztendőben visszaszálltak reájuk. - 34. Legelőiket azonban még 
ideiglenesen sem volt szabad eladni, mert akkor barmaikat nem 
tudták volna eltartani. 

35-38. Az elszegényedett izraelitát fel kell karolni. - 35. A héber 
szöveg így szól : Ha testvéred elszegényedik és vagyonilag meg-
inog (szószerint : keze meginog = tönkremenés fenyegeti), karold 
fel öt, hogy mint idegen vagy telepes megélhessen melletted. -
36-37. E törvény nemcsak az uzsorát, hanem általában a kamatot 
s a (kölcsönadott gabonáért követelt) ráadást tiltja. 

39-46. Az izraelitánál szolgáló izraelita rabszolgával emberségesen 
kell bánni s neki szabadságát az örvendetes esztendőben vissza kell 
adni. - 40-41. Az izraelita rabszolgák szolgálatuk hetedik esz-
tendejében (1116z. II. 21, 2. skk.) visszanyerték szabadságukat ; ha 
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mosnak vagy zsellérnek 
tekintsd. Az örvendetes 
esztendőig szolgáljon ná-
lad 41s aztán szabaduljon 
fel gyermekeivel együtt és 
térjen vissza rokonságá-
hoz és atyái birtokához. 
42Az én szolgáim ugyanis 
ők, én hoztam ki őket 
Egyiptom földéről: nem 
lehet eladni őket rab-
szolgák módjára. 43Ne 
sanyargasd hatalmaddal, 
hanem féljed Istenedet. 
"Rabszolgáitok és rab-
szolgálóitok a körülötte-
tek levő  nemzetekből ke-
rüljenek ki, 45meg a közöt-
tetek tartózkodó jövevé-
nyekből s azokból, kik tő-
lük születtek földeteken ; 
ezeket rabszolgákként 

tarthatjátok, "örök ségül 
hagyhatjátok utódaitokra 
s bírhatjátok örökké : test-
véreiteket, Izrael fiait 

azonban ne sanyargassá-
tok hatalmatokkal. 

47Ha valamely jövevény 
vagy idegen vagyonilag 
megerősödik nálatok s el-
szegényedett testvéred el-
adja magát néki vagy va-
lakinek az ő  nemzetségé-
ből : 48az eladás után ki le- 

hessen váltani. Ha akarja, 
válthassa ki őt valamelyik 
testvére 49vagy atyai nagy-
bátyja vagy atyai nagy-
bátyjának fia, vagy vala-
melyik vérrokona és hoz-
zátartozója, vagy ha ő  
maga bírja, maga is ki-
válthassa magát. 50K1 kell 
ugyanis számítani az esz-
tendőket attól az időtől 
fogva, hogy magát eladta, 
egészen az örvendetes esz-
tendeig s a pénzt, amelyen 
eladta magát, az eszten-
dők száma szerint s nap-
számbérszerűleg kell elszá-
molni. 51Ha sok esztendő  
van hátra az örvendetes 
esztendőig, ahhoz mérten 
fizesse a váltságot is, 52ha 
kevés, akkor is az eszten-
dők száma szerint ejtse 
meg az elszámolást az ille-
tővel s a hátralevő  esz-
tendőkhöz mérten fizessen 
a vevőnek. 53Amit már 
leszolgált, bérül kell be-
tudni. Ne sanyargassa őt 
ura erőszakoskodva szírwd 
előtt. 54Ha pedig így nem 
lehet kiváltani, szabadul-
jon fel az örvendetes esz-
tendőben gyermekeivel 

együtt, 55mert az én szol- 
közbe jött a jóbel év, abban az esetben már ekkor felszabadultak.-
43. Ne sanyargasd hatalmaddal = ne uralkodjál rajta szigorúság-
gal. - 45. Jövevények = megtelepült külföldiek, nem izraeliták. 

47-55. A nem-izraelitánál szolgáló izraelita rabszolgát mindenkor 
ki lehet váltani; az örvendetes esztendőben gazdájának váltságdíj nélkül 
is szabadon kell bocsátania. - 50-52. Az eladási árat az eladás s a 
legközelebbi jóbel év között levő  időszakra szóló (napszám-)bérnek 
kell tekinteni ; megváltáskor az eladási árat annyi részre kell 
osztani, amennyi az eladás és a legközelebbi jóbel év között levő  
évek száma s a leszolgált esztendőkre eső  hányadot le kell vonni az 
árból, a hátralevő  esztendőkre eső  hányadot vissza kell téríteni a 
vevőnek. - 55. Mivel az izraeliták Isten tulajdonai, nem adhatják 
el magukat másnak. 
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gáim Izrael fiai, akiket ki-
hoztam Egyiptom földé-
ről. 

26. FEJEZET. 
Az ószövetségi rend szentesi-
tése : a törvény megtartásának 
jutalma, megszegésének bün-

tetése. 

1Én, az Úr, vagyok a 
ti Istenetek. Ne csinál-
j atok magatoknak bál-
ványt vagy faragott ké-
pet, ne emeljetek emlék-
oszlopokat s ne állítsatok 
fel jelvényes követ földe-
teken, hogy, imádjátok, 
mert én az Ur vagyok, a 
ti 	Istenetek. 2Tartsát ok 
meg szombatjaimat s fél-
jétek szentélyemet : én, 
az Úr, parancsolom. 

3Ha rendeleteim szerint 
jártok s parancsolataimat 
megtartjátok s megteszi-
tek : megadom nektek az 
esőket a maguk idejében 
4s  megtermi a föld a maga 
termését s megtelnek a  

fák gyümölccsel. 5Az ara-
tás cséplése eléri a szüre-
tet, a szüret eléri a vetést, 
s jóllakásig fogjátok enni 
kenyereteket s rettegés 
nélkül laktok földeteken. 
6Békességet adok földete-
ken, alhattok, mert nem 
lesz, ki felriasszon, ki-
irtom az ártalmas vadat 
s kard nem járja földete-
ket. ?Megkergetitek ellen-
ségeiteket s ők elhullanak 
előttetek. 8Öten közületek 
száz idegent kergetnek 
meg és százan közületek 
tízezret : kardélre hulla-
nak ellenségeitek előtte-
tek. 9Reátok tekintek és 
megszaporítalak titeket : 
megsokasodtok s megerő-
sítem szövetségemet vele-
tek. 10A réginél is régibb 
gabonát ehettek s ki kell 
hordanotok a régit a be-
érkező  új elől. 11Közétek 
helyezem hajlékomat s 
nem vet meg titeket lel-
kem. 12Közöttetek járok s 

V. Az ószövetségi rend szentesítése. (26, 1-45.) 

26. 1-2. Az ószövetségi rend legfőbb parancsai. — 1. Az emlék-
oszlopokon a másszebákat kell értenünk. Vő. Móz. I. 28, 18. jegyz.—
Jelvényes kő  helyett a héber szöveg megformált kőről = kőből 
készült bálványszobrokról beszél. — 2. Szombatjaimat = nyugalmi 
napjaimat. 

3-14. Ha a nép megtartja a törvényt, az Úr minden jóval jutal-
mazza. — Az Isten a következőkben csak a földi jutalomról (és 
büntetésről) szól, mert bölcsesége ekkor még nem tartotta szüksé-
gesnek a túlvilági élet minden titkát kinyilatkoztatni. — 3. Kánaán 
termékenysége elsősorban a két esős időszak (az őszi és a tavaszi 
esőzések, vö. Móz. V. 11, 14.) szabályszerű  bekövetkezésétől füg-
gött, — Ő. A cséplés rendesen április-májusban, a szüret augusztus-
szeptemberben, a vetés október-novemberben történt ; Isten olyan 
bőséges termést ígér, hogy a cséplés a szüretig, a szüret a vetésig 
fog tart: ni. — 6. Kard = háború. — 9. Megerősítem = teljesítem. 
— 10. Akkora lesz a bőség, hogy egy évben el sem lehet fogyasztani 
azt, ami terem s a régi termést ki kell hordani a magtárakból, hogy 
el lehessen helyezni az újat. 
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Istenétek leszek s ti az én 
népem lesztek. 13Én az 
Úr vagyok, a ti Istenetek, 
aki kihoztalak titeket az 
egyiptomiak földéről, hogy 
ne legyetek rabszolgáik s 
összetörtem azt a láncot, 
mely a nyakatokban volt, 
hogy felegyenesedve jár-
jatok. 

14Ha azonban nem hall-
gattok reám s nem te-
szitek meg minden paran-
csomat, 15ha megvetitek 
törvényeimet és semmibe 
sem veszitek rendeletei-
met, úgy, hogy nem teszi-
tek meg azt, amit meg-
hagytam és megszegitek 
szövetségemet, "akkor én 
is azt teszem veletek. Meg-
látogatlak titeket csak-
hamar sorvadással és láz-
zal s az tönkreteszi szeme-
teket s elsorvasztja élte-
teket. Hiába vetitek el 
a magot : ellenségeitek 
emésztik meg a termést. 
17Ellenetek fordítom ar-
comat s elhullotok ellen-
ségeitek előtt, azok alá 
kerültök, akik gyűlölnek 
titeket s futni fogtok, 
noha senkisem kerget 
titeket. "Ha pedig még  

így sem engedelmeskedtek 
nékem, akkor hétszeresen 
fenyítlek meg titeket bű-
neitekért 19s megtöröm 
makacs gőgötöket. Olyan-
ná teszem az eget felette-
tek, mint a vas, földeteket 
pedig mint az érc. 2°Hiába 
emésztődik erőtök, nem 
hoz termést a föld s nem 
adnak gyümölcsöt a fák. 
21Ha azután is ellenemre 
jártok s nem hallgattok 
reám, akkor hétszeresen 
sujtlak titeket bűneitek-
ért : 22rátok bocsátom a 
mező  vadjait, hogy emész-
szenek meg titeket és bar-
maitokat s fogyasszanak 
el mindent, úgy, hogy 
pusztákká legyenek utai-
tok. 23Ha pedig még így 
sem akartok fegyelemre 
térni, hanem továbbra is 
ellenemre j ártok, "akkor 
én is ellenetekre járok és 
hétszeresen sujtlak titeket. 
bűneitekért : 25reátok bo-
csátom szövetségem bosz-
szúálló kardját s ha váro-
saitokba menekültök, dög-
halált bocsátok közétek s 
ellenség kezére kerültök, 
"mert eltöröm kenyeretek 
botját, úgy, hogy tíz asz- 

14-45a. Ha a nép nem tartja meg a törvényt, az Úr büntetésekkel 
téríti észre. - 16. Tönkreteszi szemeteket = kioltja élteteket. -
19. Az ég olyan lesz, mint a' vas, vagyis nem ad esőt, a föld olyan, 
mint az érc, vagyis nem ad termést. - 22. A héber szöveg így szól : 
rátok bocsátom a mező  vadjait, hogy fosszanak meg titeket 
gyermekeitektől, irtsák ki barmaitokat s ritkítsanak meg titeket 
úgy, hogy pusztákká legyenek utaitok. - 25-26. Értelme : 
szövctségem megszegésének megtorlásáért háborút bocsátok 
reátok s ha az ellenség elől városaitokba húzódtok, ott pestist és 
éhinséget bocsátok reátok, úgy, hogy meg kell adnotok magato-
kat. - A kenyér botja = a kenyér, amelyre az ember támaszkodik, 
amely az ember fennmaradását biztosítja. A kemence a régieknél 
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szony süt egy kemencében 
kenyeret s mértékre adják 
azt s jóllakásig nem ehet-
tek. 27Ha pedig még erre 
sem hallgattok reám, ha-
nem továbbra is ellenemre 
jártok, 28akkor én is elle-
netekre járok ellenséges 
haraggal s hétszeres csa-
pással fenyítlek meg tite-
ket bűneitekért, "úgy, 
hogy fiaitok és leányaitok 
húsát eszitek. 3°Lerontom 
magaslataitokat, összetö-
röm bálványszobraitokat. 
Bálványaitok romjai közé 
hullotok s megutál titeket 
a lelkem, 31annyira, hogy 
sivataggá teszem városai-
tokat, elpusztítom szenté-
lyeiteket s nem fogadom el 
többé a kedves illatot. 
32ügy elpusztítom földe-
teket, hogy álmélkodni 
fognak rajta ellenségeitek, 
amikor lakosaivá lesznek. 
"Titeket pedig szétszórlak 
a nemzetek közé s kardot 
rántok mögöttetek s pusz-
tasággá válik földetek s 
romokká lesznek városai-
tok. 34Akkor majd kedvére 
megtartja a föld a maga 
szombatjait, pusztaságá-
nak egész ideje alatt,  

mikor ti majd 35ellenséges 
földön lesztek, szombatot 
tart s nyugodni fog pusz-
tasága szombatjain, mivel 
nem nyugodott szombat-
jaitokon, amikor ti rajta 
laktatok. 38Azoknak a szí-
vébe pedig, akik megma-
radnak közületek, félénk-
séget öntök az ellenség föl-
dén: megrémíti őket a hulló 
levél zörrenése s úgy fut-
nak majd, minta kard elől, 
elhullanak, pedig senkisem 
kergeti őket 37s egymásra 
omlanak, mintha harcból 
szaladnának ; senkisem 

mer majd megállani közü-
letek az ellenség előtt, 
38elpusztultok a nemzetek 
között s az ellenséges föld 
megemészt titeket. 39Ha 
pedig néhányan ezek elle-
nére is megmaradnak kö-
zületek, azok sorvadozni 
fognak gonoszságaik miatt 
ellenségeik földén és meg-
gyötrődnek atyáik és ön-
maguk bűneiért, "míg meg 
nem vallják maguk és 
atyáik gonoszságait, ame-
lyekkel megszegték az 
irántam köteles hűséget és 
ellenemre jártak 41s ame-
lgekért én is ellenükre já- 

kicsiny volt s mindig csak egy-egy család ellátására szolgált (vö. 
Móz. I. 15, 17. jegyz.). - 29. Akkora lesz az éhinség, hogy végül is 
a gyermekeket fogja megenni a szorongó nép. (Vö. Kir. IV. 6, 
28. sk ; Jer. Sir. 2, 20 ; 4, 10.) - 30. A magaslatok természetes és 
mesterséges magaslatokon, dombokon epitett szent helyek és 
oltárok voltak, hol törvénytelen módon az Úrnak - sokszor 
bálványoknak is - áldoztak. - Bálványszobrok helyett a héber 
szöveg naposzlopokról beszél ; ezek a napisten (Báál) tiszteletére 
emelt szobrok vagy oszlopok voltak. - 31. A kedves illat az áldo-
zatok illata. - 33. Kardot rántok mögöttetek = háborúk által meg-
kergetlek titeket. - 34-35. A föld szombatjain a nyugalmi 
napokat (szombatokat, ünnepeket) s a szombat évet (vő. 25, 1-7.) 
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rok s ellenséges földre vi-
szem őket, míg meg nem 
szégyenül körülmetéletlen 
szívük. Akkor majd kö-
nyörögnek istentelensé-
gükért 42S én megemléke-
zem szövetségemről, me-
lyet Jákobbal, Izsákkal és 
Ábrahámmal kötöttem s 
megemlékezem földükről 
is. 43Ez, ha majd ők elhagy-
ják, kedvére tartja meg 
szombatjait, mert puszta-
sággá válik miattuk, ők 
azonban könyörögni fog--
nak bűneikért, hogy meg-
vetették rendeleteimet s 
megutálták törvényeimet. 
"De noha ellenséges föl-
dön lesznek is, mégsem 
vetem el őket egészen, 
mégsem utálom meg őket 
annyira, hogy megsemmi-
süljenek és felbontsam ve-
lük való szövetségemet, 
mert én, az Úr, vagyok 
az ő  Istenük 45és megem-
lékezem ősi szövetségem-
ről, melyet akkor kötöt-
tem, amikor kihoztam őket  

Egyiptom földéről a nem-
zetek színe előtt, hogy Is-
tenük legyek, én, az Úr. 

Ezek azok a rendeletek, 
parancsolato:~ és törvé-
nyek, amelyeket az Úr, 
szövetségül maga között és 
Izrael fiai között, a Sínai-
hegyen Mózes által adott. 

27. FEJEZET. 
Függelék : a fogadalom és a 

tized. 
Szóla továbbá az Úr 

Mózeshez,mondván: 2Szólj 
Izrael fiaihoz és mondd. 
nékik : Ha valaki fogadal-
mat tesz és valamilyen sze-
mélyt ígér az Istennek, 
becse szerint adja meg ér-
tékét. 3Ha az illető  férfi, 
húsz esztendőtől hatvan 
esztendőig, ötven siklus 
ezüstöt adjon a szentély 
súly egysége szerint,4ha nó, 
harmincat. 5Öt esztendő-
től húszig férfiért húsz sik-
lust adjon, nőért tizet. 6Egy 
hónaptól öt esztendőig fiú-
gyermekért öt siklust kell 

kell értenünk. - 41. Körülmetéletlen szív = bűnös szív. - 43. Vö. 
34-35. 

45b. A Sínai-hegyen adott törvények záradéka. (Vö. 27, 34.) 

Függelék a fogadalom és a köteles adományok. (27, 1-34.) 
Ha valaki fogadalmi adományra kötelezte magát, bizonyos ese-

tekben pénzt is adhatott helyette az istentisztelet céljaira. Hogy 
mit kellett természetben megadni, mit és mennyivel kellett és 
lehetett megváltani, e fejezet első  része (1-25. v.) mondja el. 

27. 1-8. A fogadalommal istennek ígért személyi váltság nagy-
sága. - 2. Ehelyütt olyan fogadalmakról van szó, amelyeknek 
tárgya tulajdonképen nem a személy, hanem eleve a személy ellen-
értéke volt. Aki tehát ilyen fogadalmakat tett, sohasem gondolt 
arra, hogy valamely személyt ad oda az Úrnak, hanem csak arra 
kötelezte magát, hogy annyi pénzt ad, amennyit a pap becslése 
szerint a kérdéses személy ér. Az érték meghatározásánál a pap 
a szóbanforgó személy korát (munkaerejét) és nemét (férfi többet 
ért, mint nő) vette figyelembe. - 3-7. A váltságdíj a mai érték 
szerint - a sekelt 3.25 pengővel számítva - a következő  volt : 



1 hó és 5 év között fiú váltságdíja 
1 	« 	« 	5 	« « leány « 
5 év 	« 20 	« « férfi « 
5 	« 	« 20 	« « nő  « 

20 	« 	« 60 	« e férfi « 
20 	4. 	« 	60 	« « nő  « 
60 éven felül: férfi « 
60 	« 	« nő  « 

5 sekel = 16.25 pengő  
3 « = 9.75 	« 

20 « = 65.— « 
10 s = 32.50 « 
50 « = 162.50 e 
30 « = 97.50 e 
15 « = 48.75 « 
10 « = 32.50 

336 MÓZES III. KÖNYVE, LEVITÁK 27. 
adni, leányért hármat. 
'Hatvanesztendős és azon 
felül levő  férfiért tizenöt 
siklust adjon, nőért tizet. 
8Ha szegény s e becslés sze-
rint fizetni nem tud, állítsa 
az illetőt pap elé s amennyire 
az becsüli s amennyinek a 
megfizetésére őt képesnek 
tartja, annyit adjon. 

9Ha valaki olyan bar-
mot ígér, amelyet be sza-
bad mutatni az Úrnak, 
akkor az szent legyen : 
"kicserélni ne lehessen, 
azaz se a jobbat hitványra, 
se a hitványabbat jóra ; 
ha mégis kicseréli, azt is, 
amelyet kicserélt, azt is, 
amelyre cserélte, az Úrnak 
kell szentelni. "Ha valaki 
tisztátalan barmot ígér az 
Úrnak, olyat, amilyet az 
Úrnak bemutatni nem sza-
bad, akkor azt el kell vinni  

a pap elé 12S az ítélje meg, 
jó-e vagy hitvány s hatá-
rozza meg árát ; 13ha fi-
zetni akar érte az, aki fel-
ajánlotta, egyötöddel töb-
bet adjon a becslésnél. 

14Ha valaki a házát 
ígéri és szenteli az Úrnak, 
nézze meg a pap, jó-e 
vagy rossz-e s adják el az 
általa megállapított áron. 
15Ha vissza akarja váltani 
az, aki a fogadalmat tette, 
egyötöddel többet adjon 
a becslésnél s legyen a ház 
az övé. 

18Fla örökségéhez tar-
tozó szántóföldet fogad és 
szentel valaki az Urnak, 
akkor a vetőmag mennyi-
sége szerint kell megbe-
csülni árát : ha harminc 
köböl árpa kell a föld be-
vetésére, ötven siklus ezüs-
tön kell eladni. 17Ha mind- 

8. Szegények a lehetőség szerint fizettek. 
9-13. A fogadalommal Istennek ígért barom megváltása. — 9. Mi-

vel barmon a Szentírás rendesen szarvasmarhát és aprómarhát 
(juh- és kecskefélét) ért, valószínű, hogy a 9. versben az ép, hibát-
lan szarvasmarháról és aprómarháról, a 11. versben a hibás (vö. 
22, 17. skk.) s ennek következtében tisztátalan szarvasmarháról és 
aprómarháról van szó. (Mások a 11. verset a szorosabb értelemben 
vett tisztátalan állatokra, pl. szamárra, tevére vonatkoztatják.) — 
Szent az, amit nem-szent — profán — célra használni nem sza-
bad. — 12. Az ilyen állatot a pap által megszabott áron eladták ; 
ha azonban — i 3. — maga a fogadalomtevő  akarta megvenni, 
neki egyötöddel többet kellett fizetnie érte, talán elővételi jogá-
nak megváltása fejében. 

14-15. A fogadalommal Istennek ígért házak megváltása. 
16-21. A fogadalommal Istennek Ígért családi birtok megvállása.-

16-17. A föld értéke az egyik örvendetes esztendőtől (vö. 25, 8.) 
a másikig, tehát ltven esztendőre, annyiszor 50 sekel (= 152.50 P) 
volt, ahányszor harminc köböl (a héber szöveg szerint : egy chó- 
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járt az örvendetes esz-
tendő  kezdetén ígéri a föl-
det, akkor amennyi a tel-
jes értéke, annyira kell 
becsülni 19ha pedig bi-
zonyos idő  mulya, akkor 
a papnak az örvendetes 
esztendőig hátralevő  évek 
száma szerint kell számí-
tania az árat s az értékből 
levonást kell eszközölni. 
19Ha vissza akarja váltani 
a szántót az, aki a foga-
dalmat tette, egyötöddel 
többet adjon a becslési ár-
nál s legyen az övé. 20Ha 
azonban nem akarja visz-
szaváltani s eladják valaki 
másnak, akkor az, aki a fo-
gadalmat tette, többé meg 
nem válthatja, 21mert ami-
kor az örvendetes esztendő  
ideje elérkezik, az Úrnak 
kell szentelni s mint vég-
legesen szent birtok a pa-
pok tulajdona leszen. 

22Ha a szántót vették s 
nem az ősök örökségéből 
szentelik az Úrnak, 23ak-
kor a pap az örvendetes 
esztendőig hátralevő  évek 
száma szerint számítsa az 
árat s azt adja oda az, aki 
fogadta, az Úrnak, 24,2 
szántó pedig szálljon visz-
sza az örvendetes eszten-
dőben előbbi urára, arra, 
aki eladta s akinek az 
örökségi része volt. 

25Minden becslés a szen-
tély siklusa szerint történ-
jék : egy siklusban húsz 
gera vagyon. 

26  Az első  fajzatokat, 
melyek amúgyis az Urat 
illetik, senkisem szentel-
heti vagy ígérheti : akár 
szarvasmarha, akár apró-
marha, amúgyis az Úré. 
27Ha a barom tisztátalan, 
akkor váltsa meg az, aki 
felajánlotta, a te becslésed 

mer = 364 liter) árpa kellett a föld bevetésére ; - 18. - ötvennél 
kevesebb esztendőre a föld értéke ennek az összegnek a szóban-
forgó időre eső  hányada volt. - 19. A fogadalomtevőnek tehá t 
esztendőnként 	sekelt (= 3.90 pengőt) kellett fizetnie a z 
egységnyi földért ; ez esetben tulajdonképen nem a földet, hanem 
csak (részleges) hozadékát adta oda az Urnak. - 20. Ha a foga-
dalomtevő  nem akarta megváltani a földet, akkor - úgy látszik -
a földet eladták (= bérbeadták), de - 21. - az örvendetes 
esztendőben az eladott (bérbeadott) föld nem a fogadalomtevőre 
szállt vissza, hanem mint szent (a héber szöveg szerint : cherem, 
vö. 28. skk. jegyz.) birtok az Úré. (= a szentélyé) lett. (A héber 
szöveg így is érthető  : ha a fogadalomtevő  a földet nem váltotta 
meg, vagy ha a földet eladta, akkor a föld - büntetésből - mint 
cherembirtok az Úré lett.) 

22-24. A fogadalom által Istennek fgért nem-családi birtok meg-
váltása. - 22-24. Ha valaki földet vett (= bérelt), a föld tulajdon-
képen az eladóé maradt s a vevő  (= bérlő) csak az örvendetes 
esztendőig rendelkezett vele. Igy tehát fogadalma csak az örven-
detes esztendőig hátralevő  évek termésére vonatkozott. 

25. A hivatalos pénz- (súly )egység. Vö. Móz. II. 30, 13. jegyz. - 
A gera (= szemer) valamivel kevesebb volt a grammnál. 

26-27. Az áldozatra alkalmas első  fajzat fogadalom tárgya nem 
lehel és meg nem váltható. - 26. Vö. Móz. II. 13, 1. sk. - 27. Bar-
mon ehelyütt valamely hiba (vö. 22, 17. skk.) következtében 
tisztátalan (= be nem mutatható) szarvásmarha vagy aprómarha 

()szövetség I. 	 22 
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szerint s toldja meg azt az 
ár egyötödével ; ha meg-
váltani nem akarja, el kell 
adni másnak, annyiért, 
amennyire becsülöd. 

28Semmit, amit véglege-
sen az Úrnak szentelnek, 
akár ember, akár barom, 
akár szántó, nem szabad 
eladni s nem lehet meg-
váltani. Amit egyszer vég-
legesen az Úrnak szentel-
tek, az szentséges legyen 
az Úrnak. "Senkit, akit 
véglegesen az Úrnak szen-
teltek és felajánlottak az 
emberek közül, megvál-
tani nem szabad : halállal 
lakoljon az illető. 

"A föld minden tizede, 
akár a veteményből, akár 
a fák gyümölcséből való,  

az Urat illeti és szent neki. 
31Ha valaki meg akarja 
váltani tizedét : egyötöd-
résszel többet kell adnia. 
32Minden tizedik marhát, 
juhot, kecskét, mely át-
megy a pásztor botj a 
alatt, azt, amelyik tize-
diknek jön, az Úrnak kell 
szentelni. 33Nem szabad 
kiválasztani sem a jót, 
sem a hitványt s nem sza-
bad kicserélni mással ; ha 
valaki kicseréli, akkor azt 
is, amelyet kicserélt, azt 
is, amelyre cserélte, az Úr-
nak kell szentelni : meg-
váltani nem lehet. 

34Ezek azok a paran-
csok, amelyeket az Cr 
Mózes által a Sínai-hegyen 
Izrael fiainak meghagyott. 

első  fajzatot kell értenünk. (Mások a szót a szorosabb értelemben 
tisztátalan állatok — pl. szamár, teve — első  fajzatára vonatkoz-
tatják s ehelyütt a Móz. II. 13, 13 ; 34, 20-ban közölt törvény 
módosítását látják.) 

28-29. A cherem 	anatéma). — 28-29. A héber szöveg Igy 
szól : De semmiféle cheremet amelyet cheremmé tesz valaki az 
Úrnak, bármijéből, amije van, akár ember, akár barom, akár örök-
ségét alkotó mező, nem szabad eladni s nem lehet megváltani. 
Minden cherem szentséges dolog az Úrnak. Senkit, akit che-
remmé tettek az emberek közül, nem szabad megváltani ; (az 
ilyet) halállal kell sujtani. — A cherem szó tulajdonképen a 
profán használattól való elkülönítést, megszentelést jelent. E fo-
galomnak bizonyos büntető  jellege van, mert rendesen azt tették 
cheremmé (= szentelték az Úrnak), aki vagy ami az Úrnak való 
szentelődést akadályozta vagy visszautasította. Cherem sujtotta 
pl. a bálványimádásba süllyedő  izraelita városokat (lakóikat és 
állataikat el kellett pusztítani, vagyonukat elégetni, vő. Móz. V. 
13, 13.) s az izraelitákra vallásilag veszedelmes népeket (emberei-
ket, sokszor barmaikat is el kellett pusztítani, vagyonukat 
többnyire a szentélynek juttatni, vö. V. 2, 34 ; 3, 6 ; 20, 16 ; Józs. 
6, 17 ; 8, 2.). A cheremet (legalább is emberre vonatkozólag) csak 
a törvény vagy a hatóság mondhatta ki, egyes ember nem. —
A cherem fogalma az ószövetség szelleméből fakadt. 

30-33. A növényi és az állati tized. — 30. A veteményen a Szent-
írás ehelyütt a gabonát, a fák gyümölcsén a szőlőt és az olajbogyót 
érti. (Vő. Móz. IV. 18, 27 ; V. 14, 22. sk.) — 32. A pásztor az állatok 
(szarvasmarha és aprómarha) számlálását botjával végezte. 
A tizedet, Úgy látszik, nem az egész állatállományból, hanem csak 
az évenkinti gyarapodásból kellett leróni. 

34. E törvények záradéka. Vő. 26, 45. 



MÓZES NEGYEDIK KÖNYVE. 

A számok (Liber Numeri) könyve. 
Héberül: Vájedábber. 

A Sínai-szövetség Megkötése után a választott 
nép egyenes úton haladhatott volna Kánaán felé, 
hogy birtokába vegye az Igéret földét. Fel is készül-
nek az útra : az Egyiptomból való kivonulástól 
számítva a második esztendőben, az év második 
havának 1-20. napja között Mózes Isten paran-
csolatára megszámláltatja a népet, rendezi a tábort, 
kijelöli a hadakozó törzsek helyét, szabályozza (a 
nem hadakozó) Lévi törzsének viszonyait , felszenteli 
a papokat és felavatja a levitákat. (1, 1-10, 10.) — 
Alig indulnak el azonban a Sínai hegyétől, csak-
hamar lázadások s pártütések ütik fel fejüket s azok. 
a Kánaán kikémlelésére küldött kémek visszaérke-
zése után olyan mértéket öltenek, hogy az Isten 
büntetésül ezt az egész nemzedéket kizárja az 
Igéret földének birtokából. A nép egy pillanatra 
észbekap ugyan, csakhamar azonban újabb forron-
gások törnek ki, melyek úgy látszik a harmadik esz-
tendőben Kádes-Bárnea körül érik el tetőpontjukat. 
A nép hitetlensége miatt maga Mózes is megszédül, 
mert már hinni sem meri, hogy az Isten továbbra is 
irgalmas lesz e lázongó nép iránt. Büntetésből Ó 
maga sem juthat be az Igéret földére, a lázadozó 
nemzedék pedig, Istent s vallását elhanyagolva, 
harmincnyolc esztendőn keresztül kóborol a Kádes-
Bárnea körüli pusztaságban, míg felőrlődik s elpusz-
tul. (10, 11-20, 13.) — Végre a kivonulástól szá-
mított negyvenedik esztendőben a közben felnőtt 
új nemzedék Kádes-Bárneában összeszedelőzködik s 
küzdve ellenséggel, bajjal, eléri a Holt-tenger és a 
Jordán keleti vidékeit, hol Bálaám jövendölésein 
keresztül ismét felragyognak előtte a messiási ígé- 

22* 
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retek. (20, 14-25, 18.) - Ettől fogva Mózes minden 
intézkedése a Jordán jobb partjára, Kánaán földére 
irányul: a föld majdani elosztása céljából (újra) 
megszámláltatja a népet, rendezi az örökösödési kér-
déseket, megbízza Józsuét, vigye be helyette a népet 
az Igéret földére, két és fél törzsnek az Igéret földé-
nek megvívásában való részvételük kötelezettsége 
mellett helyet ad a Jordán keleti partjain s kihirdeti 
a Jordán nyugati partján elterülő  föld (majdani) 
felosztásának alapvető  törvényeit. (26, 1-36, 13.) 

Ezt mondja el az előttünk fekvő  könyv ; lényegé-
ben véve tehát a kivonulástól számított második 
esztendő  második havának tizedik napja és a negyve-
nedik esztendő  tizenegyedik havának első  napja közt 
végbement események időrendben való előadása. - 
Latin nevét (Numeri = számok) a könyv élén álló 
népszámlálásról, héber nevét (Vájedábber = szóla 
továbbá) első  szaváról nyerte. Eseményeinek el-
beszélését a szemtanu (Mózes) leírásának élénksége, 
aránylag kevésszámú törvényét a pusztai vándorlás 
adottságaival való számolás jellemzi. 

1. FEJEZET. 
A hadköteles törzsek hadra al-
kalmas férfiainak megszámlá-
lása. - Lévi törzsének had-

mentessége és tiszte. 

1Szóla továbbá az Űr 
Mózeshez a Sínai-pusztá-
ban, a szövetség sátrában, 
a második hó első  napján, 
Egyiptomból való kivonu- 

lásuk után a második esz-
tendőben, mondván : 21r-
játok össze Izrael fiainak 
egész gyülekezetét, nem-
zetségük, atyafiságuk és 
nevük szerint mindazokat, 
akik férfinemen vannak,3a 
húszesztendősöktől fogva 
felfelé mindazokat a ferfia-
kat,akik hadra alkalmasak 

1. A Sinai hegyénél töltött utolsó húsz nap eseményei. (1,1-10,10.) 
1. 1-16. A hadakozó törzsek megszámlálásának elrendelése és a 

számláló főbiztosok kijelölése. - 1. Az izraeliták még mindig a Sinai 
pusztájában vannak (vö. Móz. II. 19, 1.) és pedig idestova már 
csaknem egy esztendeje. Most kezdetét veszi az indulásra való 
készülődés. - A második hónap a mi április-májusunk idejére 
esett. A készülődés első  ténye a hadakozó törzsek hadra alkalmas 
népének megszámlálása volt. (Móz. II. 12, 37. csak hozzávetőleges 
becslés szerint teszi 600.000 emberre a férfiak számát. Feltűnő  
azonban, hogy Móz. II. 38, 25. már a szent sátor elkészítésénél, 
tehát hónapokkal ezen számlálás előtt, pontosan ugyanannyira 
teszi a hadakozó férfiak számát, mint amennyit a most megejtendő  
számlálás eredményez ; épen azért egyesek ügy vélik, hogy ez 
a most megejtendő  számlálás tulajdonképen a nép második rend-
szeresebb megszámlálása volt.) - 2-3. A héber szöveg kissé 
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Izraelben és számláljátok 
meg őket seregeik szerint 
te meg Áron.4Legyen azon-
ban mellettietek törzsen-
kint egy-egy olyan férfiú, 
ki feje nemzetsége atyafi-
ságának, 5névszerint : Rú-
benből : Eliszúr, Sedeúr 
fia ; °Simeonból : Sálámiel, 
Szúrisáddáj fia, 7Júdából : 
Náhásson, Áminádáb fia ; 
8Isszakárból : Nátánáel, 
Szuár fia ; 2Zábulonból : 
Eliáb, Helon fia ; 1°József. 
fiaiból Efráimból : Eli-
sáma,Ámmiúd fia,Mánász-
széból : Gámáliel, Fádász-
szúr fia ; nBenj áminból : 
Ábidán, Gedeon fia; 12Dán-
ból : Áhiezer, Ámmisáddáj 
fia ; 13Áserből : Fegiel, Ok-
rán fia ; "Gádból : Eliá- 

száf, 1311e1 fia ; 15Neftáli-
ból : Áhira, Enán fia. 
1°Ezek nemes fejedelmei 
voltak a sokaságnak, ki-ki 
fejedelme a maga törzsének 
és atyafiságának, feje Iz-
rael seregének. 

"Ezeket tehát Mózes és 
Áron maguk mellé vevék, 
a nép egész sokaságát 
"pedig egybegyüjték a 
második hó elsó napján és 
megszámlálának szárma-
zása, nemzetsége és atya-
fisága szerint, fej enkint és 
nevenkint mindenkit, a 
húszesztendősöktől fogva 
felfelé, 19úgy, ahogy az Úr 
parancsolta Mózesnek. 

Számlálának pedig a SI-
nai pusztájában 2°Rúben-
nek, Izrael elsőszülöttének 

világosabb : Irjátok össze (szószerint : vegyétek fel, t. i. jegyzé-
kekbe) Izrael egész közösségének számát, nemzetségeik és atya-
fiságaik szerint, minden férfi nevének (írásbeli) összeszámlálása 
(= felsorolása) által, fejek szerint ; húszesztendőstől felfelé 
számláljatok meg (= vegyetek fel a jegyzékekbe) mindenkit, ki 
hadba vonul Izraelben (és pedig) csapataik (= tőrzseik) szerint, 
te (Mózes) és Áron. - Izrael népe törzsekre, azokon belül nemzet-
ségekre, azokon belül atyafiságokra, azokon belül (szűkebb érte-
lemben vett) családokra tagozódott. (Lényegében véve ma is Igy 
van az araboknál.) A megszámlálás minden valószínűség szerint 
úgy történt, hogy mindenki, akit hadra alkalmasnak találtak, 
bemondotta, hogy melyik atyafisághoz, nemzetséghez és törzshöz 
tartozik. Az adatokat (alsóbbrendű  tisztviselők) jegyzékbe foglal-
ták s e jegyzékeket - 5. - törzsenkint egy-egy főbiztos elé ter-
jesztették, ezek pedig a jegyzékek végösszegét Mózes és Áron elé 
vitték. A föbiztosok nem voltak közemberek, hanem törzsük vala-
mely atyafiságának fejei. (Minden atyafiságnak megvolt a maga 
feje ; egy-egy törzsben tehát több ilyen előkelő  férfiú volt, de 
ezek közül törzsenkint csak egy-egy, az 5-15. v.-ben felsoroltak 
kaptak megbizatást. Tisztük bevégzése után ők lettek az egyes 
törzsek legfőbb katonai parancsnokai is. Vö. 2. fej.) - 16. A héber 
szöveg így szól : Ezek a közösség meghívottjai (= fontosabb 
ügyekben a tanácsba névszerint meghívott férfiak) atyai törzseik 
fejedelmei, Izrael ezreinek (= törzseinek) fejei voltak. 

17-19. A számlálás megejtése. - 18. A héber szöveg így szól : 
És összegyüjték az egész sokaságot a második hó elsején, hogy 
mondják be születésüket (vétessék fel magukat a nemzetségjegy-
zékekbe) nemzetségeik és atyafiságaik szerint, a nevek felsorolása 
(feljegyeztetése) által, húszévestől és feljebb fejenkint. 

20-21. Rúben törzsének hadra alkalmas férliai. A következők- 
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fiai közül származása, húszesztendőst és azon 
nemzetsége és atyafisága felül levőt, olyat, aki 
szerint, nevenkint és fe- hadba vonulhatott, össze-
jenkint férfinemen levőt, sen "hetvennégyezerhat-
húszesztendőst és an- százat számlálának. 
nál idősebbet, olyat, aki 	28lsszakár fiai közül 
hadba vonulhatott, össze- származása, nemzetsége, 
sen 	21  negyvenhatezeröt- atyafisága és neve szerint, 
százat. 	 húszesztendőst és azon 

22Simeon fiai közül szám-
lálának származása, nem-
zetsége és atyafisága sze-
rint, nevenkint és fejen-
kint, férfinemen levőt, 
húszesztendőst és an-
nál idősebbet, olyat, aki 
hadba vonulhatott, össze- 
sen 	23  ötvenkilencezer- 
háromszázat. 

24Gád fiai közül számlá-
lának származása, nem-
zetsége, atyafisága és neve 
szerint, húszesztendőst és 
azon felül levőt, olyat, aki 
hadba vonulhatott, össze-
sen 25negyvenötezerhat-
százötvenet. 

26Júda fiai közül szár-
mazása, nemzetsége, atya-
fisága és neve szerint,  

felül levőt, olyat, aki 
hadba vonulhatott, össze-
sen "ötvennégyezernégy-
százat számlálának. 

3°Zábulon fiai közül 
számlálának származása, 
nemzetsége, atyafisága és 
neve szerint, húszeszten-
dőst és azon felül levőt, 
olyat, aki hadba vonulha-
tott, összesen nötvenhét-
ezernégyszázat. 

32József fiai közül : Ef-
ráim fiai közül számlálá-
nak származása, nemzet-
sége, atyafisága és neve 
szerint, húszesztendőst és 
azon felül levőt, olyat, aki 
hadba vonulhatott, össze-
sen 33negyvenezerötszá-
zat, 34Mánássze fiai közül 

ben a Szentírás közli az egyes törzsek hadra alkalmas (besorozott) 
férfiainak összegét. A héber szöveg - Gádtól kezdve - mindig 
ugyanazokkal a szavakkal él és Úgy szól, mintha a hivatalos 
nemzetségjegyzékek címét (bevezető  sorait) és végét (összegezését) 
közölné. Valószínűleg így fordítandó : X. fiainak nemzetségjegy-
zéke ; (benne van) nemzetségei és atyafiságai szerint, nevenkint 
felsorolva, húszévestől és feljebb mindenki. aki hadba vonulhat : -
X. törzsének besorozottai (= következik az összeg). 

22-23. Simeon törzsének hadra alkalmas férfiai. Vö. 20-21. 
jegyzetét. 

24-25. Gád törzsének hadra alkalmas férfiai. Vö. 20-21. jegy-
zetét. 

26-27. Júda törzsének hadra alkalmas férfiai. Vö. 20-21. jegyz. 
28-29. Isszakár törzsének hadra alkalmas férfiai. Vö. 20-21. 

jegyzetét. 
30-31. Zábulon törzsének hadra alkalmas férfiai. Vő. 20-21. 

jegyzet .t. 
32-35. József, illetőleg két fia, Efráim és Mánássze törzsének 

hadra alkalmas férfiai. Vö. 20-21. jegyzetét. 
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lálának származása, nem-
zetsége, atyafisága és neve 
szerint, húszesztendőst és 
azon felül levőt, olyat, aki 
hadba vonulhatott, össze- 
sen 	43 ötvenháromezer- 
négyszázat. 

"Ezek voltak azok, aki-
ket Mózes és Áron meg 
Izrael tizenkét fejedelme 
megszámlált, kit-kit atya-
fisága szerint. "Izrael azon 
fiainak száma, nemzetsé-
geik és atyafiságaik sze-
rint, akik húszesztendősök 
és azon felül levők voltak 
s hadba vonulhattak, ösz-
szesen "hatszázhárom-
ezerötszázötven férfiú volt. 
47A levitákat azonban, 
atyafiságaik törzse szerint, 
nem számlálták meg ve-
lük. 

48Szólt ugyanis az Cr Mó-
zeshez, mondván : 49Lévi 
törzsét ne számláld meg s 
őket ne írd össze Izrael 
fiaival, "hanem rendeld 
őket a bizonyság hajléká-
hoz, annak minden eszkö-
zéhez és minden olyan dol-
gához, amely a szertartá-
sokhoz tartozik. ők vigyék 

36-37. Benjámin törzsének hadra alkalmas férfiai. Vö. 20-21. 
jegyzetét. 

38-39. Dán törzsének hadra alkalmas fért iai. Vő. 20-21. jegyz. 
40-41. Áser törzsének hadra alkalmas férfiai. Vő. 20-21. jegyz. 
42-43. Neftáli törzsének hadra alkalmas férfiai. Vö. 20-21. 

jegyzetét. 
44--47. Az összes hadakozó törzsek hadra alkalmas férfiainak 

összege. 
48-54. Miért nem vették fel Lévi törzsének fiait a hadakozó fér-

fiak jegyzékébe' A leviták hadmentességet élveztek, mert tisztük-
kel nem fért össze a vérontás. A héber szöveg a következőkben 
olyan kifejezésekkel él a leviták tisztéről, mint amilyenekkel a 
hadakozók katonáskodásáról, mintegy azt akarva kifejezni, hogy 
a leviták (tisztüknél fogva) az Isten katonái. - 50. A héber szöveg 
így szól : hanem rendeld őket ... és mindahhoz, ami hozzá tar- 

pedig számlálának szár-
mazása, nemzetsége, atya-
fisága és neve szerint, 
húszesztendőst és azon 
felül levőt, olyat, aki 
hadba vonulhatott, össze-
sen 35harminekétezerkét-
százat. 

36Benjámin fiai közül 
számlálának származása, 
nemzetsége, atyafisága és 
neve szerint, húszeszten-
dőst és azon felül levőt, 
olyat, aki hadba vonulha-
tott, összesen "harminc-
ötezernégysz ázat. 

38Dán fiai közül szám-
lálának származása, nem-
zetsége, atyafisága és neve 
szerint, húszesztendőst és 
azon felül levőt, olyat, 
aki hadba vonulhatott, 
összesen 39hatvankétezer-
hétszázat. 

"Áser fiai közül szám-
lálának származása, nem-
zetsége, atyafisága és neve 
szerint, húszesztendőst és 
azon felül levőt, olyat, aki 
hadba vonulhatott, össze-
sen 41negyvenegyezeröt-
százat. 

42Neftáli fiai közül szám- 
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a hajlékot és minden esz-
közét, ők lássák el szolgá-
latát s ők táborozzanak a 
hajlék körül. "Ha indulni 
kell, a leviták szedjék szét 
a hajlékot, ha tábort kell 
ütni, ők állítsák fel, ha 
rajtuk kívül álló közelít 
hozzá, meg kell ölni. "Iz-
rael fiai közül ki-ki a maga 
csapata, szakasza és se-
rege szerint táborozzék : 
53a hajlék körül azonban a 
leviták üssék fel sátraikat, 
hogy harag ne zúduljon 
Izrael fiainak sokaságára 
s ők lássák el a bizonyság 
sátrának ellátnivalóit. 

"Egészen úgy is cselek-
vének Izrael fiai, ahogy az 
úr parancsolta Mózesnek. 

2. FEJEZET. 
A táborozás rendje. 

Szóla továbbá az Cr 
Mózeshez és Áronhoz, 
mondván : 2K1-ki a maga 
csapata, jelvénye, zászlaja 
és atyafisága szerint tábo-
rozzék Izrael fiai közül a 
szövetség sátora körül. 

3Keletre Júda üsse fel 
sátrait, seregének csapa-
tai szerint ; fiainak feje-
delme Náhásson, Áminá-
dáb fia legyen ; 4a törzsé-
ből való harcosok száma 
összesen : hetvennégyezer-
hatszáz. 5Mellette tábo-
rozzanak az Isszakár tör-
zséből valók ' • fejedelmük 
Nátánáel, Szuár fia legyen; 

tozik. - 51. Rajtuk kívül álló = nem-levita, laikus. - 52. A vers 
első  fele a héber szövegben így szól : Izrael fiai közül kiki a maga 
táborában és zászlajánál 	zászlóaljában) táborozzék, seregeik 
Szerint. (Minden törzs egy-egy sereget, három-három törzs egy-
egy tábort vagy zászlóaljat alkotott. Vö. 2, 2. jegyz.) - 53. A vers 
vége a héber szövegben (és csekély eltéréssel a latin fordításban 
is) szószerint így szól : és őrizzék a bizonyság hajlékának őrizetét. 
E sokhelyütt megismétlődő  kifejezés a héber nyelvhasználat 
tanusága szerint annyit jelent, mint megtenni mindazt, amit 
(az Úr parancsai szerint) a bizonyság sátrának szolgálatában 
megtenni kell. 

2. 1-2. A táborozás Új rendje. Az izraeliták eddig is kétségkívül 
meghatározott rend szerint szálltak táborba és haladtak az úton. 
Most, a szent sátor felállítása s az új papság és új .rend létesítése 
következtében ezen a téren is új, az új helyzetnek megfelelő  s az 
új rend szempontjából biztonságosabb beosztásra volt szükség. -
A héber szöveg így szól : Kiki a maga zászlajánál; atyafiságának 
jelvényénél táborozzék Izrael fiai közül, a bizonyság sátora körül, 
attól távol. - Az egész tábor közepén ugyanis, közvetlenül a 
szent sátor körül, Lévi törzse táborozott ; távolabb. mind a négy 
égtáj felé, három-három törzs táborozott ; minden három törzs 
egy-egy tábort alkotott és egy-egy vezértörzs (Júda, Rúben, 
Efráim, Dán) zászlaja alatt állott ; az egyes törzseknek és atya-
fiságoknak külön jelvényeik is voltak. (A zsidó hagyományok 
szerint a négy vezértörzs zászlaján oroszlán, emberfő, bika és 
sas képe díszlett.) 

.3-9. A szent sátortól keletre táborozó ( és vonuló) hadtest. -
3. A héber szöveg így kezdődik : A keletre, napkelet felé táborozók 
(ezek legyenek) : Júda táborának (= hadtestének) zászlaja, se, 
regeik (= törzseik) szerint. - A keleti hadtest tehát Júda tör, 
zsének vezérlete alatt állott. Az itt és a következőkben . felsorolt 
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éharcosainak száma össze-
sen : ötvennégyezernégy-
száz. 7Zábulon törzsében 
Eliáb, Helon fia legyen a 
fejedelem ; 8a törzséből 
való harcosok serege ösz-
szesen : ötvenhétezernégy-
száz. 9Júda táborának 
megszámláltjai összesen: 
száznyolcvanhatezernégy-
száz. Ezek induljanak el-
sőknek csapataik szerint. 

10A déli oldalon, Rúben 
fiainak táborában Eliszúr, 
Sedeúr fia legyen a fe-
jedelem ; ilme-gszámlált 
harcosainak serege össze-
sen : negyvenhatezeröt-
száz. 12Mellette táborozza-
nak a Simeon törzséből 
valók ; fejedelmük Sálá-
miel, Szúrisáddáj fia le-
gyen, "megszámlált har-
cosainak serege összesen 
ötvenkilencezerháromszáz. 
14Gád törzsében Eliászáf, 
Dúel fia legyen a fejede-
lem ; 15megszámlált harco-
sainak serege összesen : 
negyvenötezerhatszázöt-

ven. 18Rúben táborának  

megszámláltjai, csapataik 
szerint, összesen : száz-
ötvenegyezernégyszázöt-

ven ; másodiknak indulja-
nak. 

"Aztán szedjék fel a 
leviták a bizonyság sát-
rát, tisztük és csapataik 
szerint ; amint felállítják, 
úgy tegyék le is ; ki-ki a 
maga helye és rendje sze-
rint vonuljon. 

18A nyugati oldalon Ef-
ráim fiainak tábora le-
gyen; fejedelmük Elisáma, 
Ámmiúd fia legyen,18meg-
számlált harcosaik serege 
összesen : 	negyvenezer- 
ötszáz. 20Mellettük Má-
nássze fiainak törzse; feje-
delmük •Gámáliel, Fádász-
szúr fia legyen, 21megszám-
lált harcosainak serege 
összesen : harminckétezer-
kétszáz. 22Benjámin fiai- 
nak törzsében Ábidán, Ge-
deon fia legyen a fejede-
lem ; 23megszámlált harco-
sainak serege összesen : 

harmincötezernégyszáz. 
24Efráim táborának meg- 

fejedelmek azok, akik 1, 5-16. szerint a' számlálást (= sorozást) 
végezték. 

10-16. A szent sátortól délre táborozó (és vonuló) hadtest. -
10. A héber szöveg Igy kezdődik : Rúben táborának (= hadtes-
tének) zászlaja délre (táborozzék) seregei (= a hozzátartozó tör-
zsek) szerint. - A déli hadtest tehát Rúben törzsének vezérlete 
alatt állott. 

17. A szent sátor közvetlen környezetében táborozó és vonuló leviták. 
A vers a héber szövegben igy szól: Erre induljon a találkozás 
sátra, a leviták tábora, a (hadakozó) táborok közepén ; amint 
(a táborok) táboroznak, úgy keljenek útra is, kiki a maga helyén, 
zászlaik szerint. 

18-24. A szent sátortól nyugatra táborozó (és vonuló) hadtest. 
18. A héber szöveg igy kezdődik : Efráim táborának 	hadtesté- 
nek) zászlaja nyugat felé (t4borozzék), seregei (= a hozzátartozó 
törzsek) szerint. - A nyugati hadtest tehát Efraim törzsének 
vezérlete alatt állott. 
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mert az Úr úgy paran-
csolta Mózesnek. 

34Egészen úgy is cselek-
vének Izrael fiai, ahogy az 
Úr parancsolta : csapataik 
szerint táborozának és 
nemzetségeik meg atyafi-
ságaik szerint indulának. 

számláltjai, csapataik sze-
rint, összesen : száznyolc-
ezeregyszáz ; harmadik-
nak induljanak. 

25Az északi részen Dán 
fiai táborozzanak ; fej e-
delmük Áhiezer, Ámmi-
sáddáj fia legyen ; 26meg-
számlált harcosainak se-
rege összesen : hatvankét-
ezerhétszáz. 27Mellette az 
Áser törzséből valók üssék 
fel sátraikat ; fejedelmük 
Fegiel, Okrán fia legyen, 
28megszámlált harcosai-. 
nak serege összesen : negy-
venegyezerötszáz. 29Nef-
táli törzséből Mika, Enán 
fia legyen a fejedelem ; 
30harcosainak serege ösz--
szesen : ötvenháromezer-
négyszáz. 31Dán táborá-
nak megszámláltjai össze-
sen : százötvenhétezerhat-
száz ; utolsóknak indulja-
nak. 

32lzrael fiainak száma, 
atyafiságaik és hadosztá-
lyaik csapatai szerint, a 
következő  volt : hatszáz- 

háromezerötszázötven. 
33A levitákat nem számlál-
ták meg Izrael fiai között, 

3. FEJEZET. 
Lévi törzsének megszámlálása. 
- A hadköteles törzsek első- 

szülötteinek megváltása. 

3-A következők voltak 
Áron és Mózes nemzedéke! 
azon a napon, amelyen az 
Úr Mózeshez szólott, a Sí-
nai hegyén,2és a következő  
volt Áron fiainak neve : 
elsőszülötte : Nádáb, az-
után Ábiu, Eleázár és Itá-
már. 3Ez volt a neve Áron 
fiainak, a papoknak, aki-
ket felkentek s akiknek 
kezét felavatták és felszen-
telték, hogy papokká le-
gyenek. 4Nádáb és Ábiu 
azonban utód nélkül meg-
halának, amikor idegen 
tűzzel áldoztak az Úr elől t 
a Sínai pusztájában s így 
Eleázár és Itámár voltak a 

25-31. A szent sátortól északra táborozó (és vonuló) hadtest. --
25. A héber szöveg így kezdődik : Dán táborának (= hadtesté-
nek) zászlaja észak felé (táborozzék) seregei (= a hozzátartozó 
törzsek) szerint. - Az északi hadtest tehát Dán törzsének vezér-
lete alatt állott. 

32-34. összefoglalás. - .32. A héber szöveg igy szól: Ezek 
Izrael fiainak megszámláltjai (= a hadakozók jegyzékébe felvett 
tagjai) atyafiságaik szerint ' • a táborok (= a négy hadtest) meg-
számláltjai seregeik szerint (= törzsről-törzsre) összesen : 603.550. 

3. 1-4. A papság. A papság Áron (szűkebb értelemben vett) 
családjának férfiutódait illette Áronnak négy fia volt, de ezek 
közül kettő, Nádáb és Ábiu halállal lakolt (vö. Móz. III. 10.), ez-
időben tehát mindössze (egy főpap, Áron és) két pap alkotta 
Izrael papságát. 
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papok atyjuk, Áron színe 
előtt. 

5Szóla pedig az Úr Mó-
zeshez, mondván : 6Ho-
zasd elő  Lévi törzsét és ál-
lítsd Áron pap színe elé, 
hogy szolgáljanak neki, 
teljesítsék parancsail lés 
lássák el mindazt, ami a 
bizonyság sátra előtt a 
sokaság tisztéhez tarto-
zik : sviseljék gondját a 
sátor eszközeinek és lás-
sák el a hajlék szolgálatát. 
6Add tehát oda ajándékul 
a levitákat "Áronnak és 
fiainak, nekik engedjék át 
őket Izrael fiai, de Áront 
és fiait rendeld a papi szol-
gálatra : ha rajtuk kívül 
álló közelít a szolgálathoz, 
halállal lakoljon. 

11Szóla továbbá az Úr 
Mózeshez, mondván : 12E1-
határoztam, hogy elveszem  

a levitákat Izrael fiaitól, 
cserébe minden elsőszü-
löttért, mely méhet nyit 
Izrael fiai között, hogy 
az enyéim legyenek a levi-
ták. 13Az enyém ugyanis 
minden elsőszülött : attól 
fogva, hogy megvertem az 
elsőszülötteket Egyiptom 
földén, magamnak szen-
teltem mindent, mi első-
nek születik Izraelben, 
akár ember, akár barom : 
enyéimek legyenek, én, az 
Úr, parancsolom. 

"Szóla azért az Ur Mó-
zeshez a Sínai pusztájá-
ban, mondván : 15Szám-
láld meg Lévi fiait, atyafi-
ságaik és nemzetségeik 
szerint, mindazokat, akik 
férfinemen vannak, az egy-
hónaposoktól fogva fel-
felé. 

18Meg is számlálá őket 

5-10. Az Úr Lévi egész törzsét a papok szolgálatára rendeli. 
Lévi törzse az aranyborjú körül kitőrt lázadás alkalmával tün-
tette ki magát (vő. Móz. II. 32.), most az Úr a maga szolgálatára 
rendeli őket. - 6-8. A héber szöveg így szól : Léptesd előre (a 
szent sátor elé) Lévi törzsét s állítsd Áron pap színe elé 	szolgá- 
latába), hogy szolgáljanak neki s ,gondoskodjanak arról, amiről 
neki és az egész gyülekezetnek a találkozás sátra előtt gondos-
kodnia kell: lássák el a hajlék szolgálatát, gondoskodjanak a 
találkozás sátrának minden eszközéről s arról, amiről Izrael fiai-
nak gondoskodniok kell, - azáltal, hogy ellátják a hajlék szolgá-
latát. - 10. haltuk kívül álló = nem-pap. 

11-13. Az Ur Izrael népének elsőszülöttei helyett a levitákat 
teszi magáévá. - Mivel az Űr az egyiptomi elsőszülöttek megölése 
alkalmával Izrael elsőszülötteit megóvta a veszedelemtől, azért 
Izrael elsőszülöttei az Úréi lettek, vagyis kötelesek voltak magu-
kat az Úr szolgálatára szentelni. Az úr azonban most felmenti 
(sőt eltiltja) őket ettől s helyettük Lévi törzsének minden (nemcsak 
elsőszülött) férfitagját rendeli a maga szolgálatára. 

14-15. Az Úr elrendeli a leviták megszámlálását. E számlálás 
célja az, hogy megállapítsák, annyian vannak-e a leviták, mint 
amennyien Izrael megszabadított elsőszülöttei, akik helyett az 
Úr a levitákat magáévá teszi. A számlálás az egyhónaposoktól 
felfelé történik, mert egyhónapos koruktól fogva kellett volna az 
izraelita elsőszülötteket az Űr szolgálatára rendelni. Vő. 18, 16. 

16-20. A levita nemzetségfők megszámlálása. 
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Mózes, amint az 1.1r pa-
rancsolta 17és a követke-
zők voltak Lévi fiai, ne-
vük szerint : Gerson, Káát 
és Merári. 18Gerson fiai 
voltak : Lebni és Semei, 
19Káát fiai : Ámrám, Jesz-
száár, Hebron és Óziel, 
"Merári fiai : Moholi és 
Músi. 

21Gersontól két nemzet-
ség volt : a lebnita és a 
semeita ; 22megszámlált, 
egyhónapos és annál idő-
sebb, férfinemen levő  né-
pük: hétezerötszáz. 23Ezek 
a hajlék mögött, nyugaton 
táborozzanak, 24Eliászáf, 
Láel fia fejedelem alatt. 
25Az ő  gondjuk legyen a 
szövetség sátrába maga 
a hajlék és takarója, a szö-
vetség sátrának ajtajára 
való lepel, az udvar kár-
pitjai, a hajlék udvarának 
bejáratára való lepel, 
mindaz, ami az oltár szol- 

gálatához tartozik, meg a 
sátor kötelei és összes szer-
számai. 

27K áát nemzetségéhez 
tartozott az ámrámiták, a 
jesszááriták, a hebroniták 
és az ózieliták nemzetsé-
ge. Ezek a káátiták nem-
zetségei ; megszámlálva 
nevük szerint, 28azok, akik 
férfinemen voltak, az egy-
hónaposok s az azoknál 
idősebbek, összesen: nyolc-
ezerhatszáz. ők viseljék 
gondját a szentélynek, 29a 
déli oldalon táborozzanak, 
3qejedelmük 	Eliszáfán, 
Óziel fia legyen. 31Az 
gondjuk legyen : a láda, az 
asztal, a mécstartó, az ol-
tárok, a szentély azon esz-
közei, amelyekkel szolgá-
latukat végzik, a függöny 
s minden ilyenféle felsze-
relés. 32A leviták fejedel-
meinek fejedelme, Eleáz ár, 
Áron papnak a fia, ügyel- 

21-26. A gersonita nemzetségek megszámlálása, helye és tiszte. -
26. A héber szöveg igy szól : a hajlék (= a szent sátor belső  me-
nyezetszőnyege, vö. Móz. II. 26, 1. skk.), a sátor (= a menyezet-
szőnyeget védő  keeskeszőrtakaró, vö. Móz. II. 26, 7. skk.), ennek 
takarója (= a kecskeszőrtakaró felett levő  - két- takaró, vö. 
Móz. II. 26, 14.), a találkozás sátrának ajtaján levő  takaró (= a 
sátor bejáratának a leple, vö. Móz. II. 26, 36. skk.) az udvar kár-
pitjai (= a kerítéskárpitok, vö. Móz. II. 27, 9. skk.), a hajlékot 
(= a szűkebb értelemben vett szent sátort) és az (égőáldozati) 
oltárt körülvevő  udvar bejáratán levő  takaró (= lepel, vö. Móz. 
II. 27, 16.), az ezekhez való kötelek és minden, ezekkel járó tenni-
való. - A gersoniták viselték tehát a gondját - a szentek szentje 
előtt levő  függöny kivételével - a szent hely minden szövött 
felszerelésének. 

27-32. A káátita nemzetségek megszámlálása, helye és tiszte. - 
28. A káátiták viselték a gondját a szentélynek, helyesebben : a leg-
szentebb dolgoknák. - 31. Az ő  gondjuk volt a héber szöveg 
szerint : a láda (vö. Máz. II. 25, 10. skk.), a szent kenyerek asztala 
(vö. Móz. II. 25, 23. skk.), a méestartó (vö. Móz. II. 25, 31. skk.), 
az égőáldozati és a füstölő  oltár (vö. Móz. II. 27,1. skk ; 30, 1. skk.), 
azok a szent eszközök, amelyekkel (ezeknél a szent dolgoknál) a 
szolgálatot végzik, a szentek szentje előtt levő  függöny (vö. Móz.. 
II. 26, 31. skk.) és minden ezekkel járó tennivaló. - 
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jen fel azokra, akik a szen-
tély gondoskodnivalóiról 
gondoskodnak. 

33Meráritól volt a moho-
liták és a musiták nemzet-
sége ; nevük szerint meg-
számlálva, "azok, akik 
férfinemen voltak, az egy-
hónaposok és az azoknál 
idősebbek, összesen : hat-
ezerkétszáz. 35Fejedelmük 
Szúriel, Ábiháiel fia. Az 
északi oldalon táborozza-
nak. "Gondjuk : a hajlék 
deszkái, rúdjai, oszlopai, 
ezek talpai s mindaz, ami 
az ilyesmi ellátásához tar-
tozik, 37meg köröskörül az 
udvar oszlopai s azok tal-
pai, cövekei s kötelei. 

38A szövetség hajléka 
előtt, azaz a keleti olda-
lon. Mózes, Áron és ennek 
fiai táborozzanak ; ők lás-
sák el a szentélyt Izrael 
fiai között : bárki más 
közelít hozzá, halállal la-
kolj on. 

39A férfinemen levő, egy-
hónapos és annál idősebb 
leviták, kiket. Mózes és 
Áron az Úr parancsa sze-
rint nemzetségenkint meg- 

számlált, összesen huszon-
kétezren voltak. 

"Mondá ekkor az Úr 
Mózesnek : Számláld meg 
Izrael fiai közül az egy-
hónapos és annál idősebb, 
férfinemen levő  elsőszü-
lötteket s állapítsd meg 
számukat. "Aztán vedd 
el a levitákat az én szá-
momra, - én vagyok az 
Úr, - cserébe Izrael fiai-
nak minden elsőszülötté-
ért s barmaikat cserébe 
Izrael fiai barmainak min-
den el sőfaj zatáért. 

42Meg is számlálá Mó-
zes, amint az Úr paran-
csolta, Izrael fiainak első-
szülötteit 43és volt férfi-
nemen lévő, a nevek száma 
szerint, egyhónapos és an-
nál idősebb : huszonkét-
ezerkétszázhetvenhárom. 

"Szóla ekkor az Úr Mó-
zeshez, mondván : 45Vedd 
el a levitákat cserébe Iz-
rael fiainak elsőszülöttei-
ért s a leviták barmait 
cserébe barmaikért s le-
gyenek a leviták az 
enyéim. Én vagyok az Úr. 
"Annak a kétszázhetven- 

33-37. A meráriták megszámlálása, helye és tiszte. - 36. Az ő  
gondjuk volt a héber szöveg szerint : a hajlék deszkái, ,reteszrúdjai, 
oszlopai és talpai (vö. Móz. II. 26, 15. 26. 32 ; 27, 19.), ezek minden 
eszköze és minden ezekkel járó tennivaló - 37. - meg az udvar 
oszlopai, talpai, cövekei, kötelei (vö. Móz. II. 27, 10. 19 ; 35, 18.). 

38. A papság helye és lisxte. 
39. A leviták száma: 22.000 férfiú.Ha a 22., 28. és 34. versben kö-

zölt összegeket összeadjuk, 22.300-at kapunk ; hogy itt mégis csak 
22.000 szerepel, sokak szerint onnan van, hogy a 22.300-ból (a levi-
ták számából) a leviták elsőszülöttei fejében (akiket tehát, mivel 
amilgyis elsőszülöttek voltak, nem kellett kicserélni) 300-at levontak. 

40-43. Izrael (nem-levita) elsőszülötteinek száma: 22.273. 
44-51. Az Úr Izrael elsőszülöttei helyett magáévá teszi a Jevitákal, 

a számbeli különbségei pénzen megváltatja. - 46. Izrael elsőszülöttei 
273-mal többen voltak, mint a (nem-elsőszülött) leviták. (Vö. 39. 
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háromnak a váltságául pe-
dig, kik Izrael fiainak első-
szülöttei közül a levi-
ták számát meghaladják, 
4 7szedj fejenkint öt-öt sik-
lust, a szentély súlyegy-
sége szerint, — egy siklus 
húsz gera, — 48s add e 
pénzt Áronnak s fiainak, 
váltságul azokért, akik 
fennmaradnak. 49Vevé te-
hát Mózes azt a pénzt, 
mely azokért volt, akik 
fennmaradtak s akiket 
megváltottak a levitáktól 
50Izrael fiainak elsőszülöt-
tei közül, az ezerhárom-
százhatvanöt ciklust a 
szentély súlyegysége sze-
rint 51és odaadá Áronnak 
és fiainak azon parancs 
szerint, melyet az Úr meg-
hagyott neki. 

4. FEJEZET. 

A szent szolgálatra alkalmas levi-
ták megszámlálása és tiszte. 

1Szóla továbbá az Úr 
Mózeshez és Áronhoz, 
mondván : 2Ird össze a 
leviták közül Káát fiait, 
nemzetségük és atyafisá-
guk szerint, 3harminc esz-
tendőtől és feljebb ötven 
esztendeig, mindazokat, 
akik bevonulhatnak, hogy 
a szövetség sátrának szol-
gálatába álljanak. 4A kö-
vetkező  a tisztük Káát 
fiainak. A szövetség sát-
rába és a szentek szent-
jébe ámenjenek be Áron 
és fiai, amikor indulnia 
kell a tábornak. Ott aztán 
vegyék le azt a függönyt, 
mely az ajtóban függ, ta-
karják be vele a bizonyság 
ládáját, °majd borítsanak 
reá egy táchásbőrből ké-
szült takarót, arra meg 
terítsenek egy egészen 
kékszínű  leplet s dugják 
be rúdjait. ?Takarják be 
továbbá a kitett kenyerek 
asztalát egy egészen kék- 

v. jegyz.) - 47. E 273 elsőszülött megváltása fejében 5-5 sik-
lust = 16.25-16.25 pengőt kellett szedni. - A geráról 1. Móz. 
1 I. 30, 13. jegyz. - 50. Az egész összeg 1365 siklus = kb. 4436.25 
pengő  volt. - A szentély súlyegységéről (a szent siklusról) 1. Móz. 
11. 30, 13. jegyz. 

4. 1-16. A szolgálatra alkalmas káátiták megszámlálása és 
tiszte. - 2-3. Fennebb az összes férfi-káátiták megszámlálásá-
ról volt szó, itt a szolgálatra alkalmas, 30-50 esztendős káátiták 
megszámlálását rendeli el az Úr. Szolgálatbalépésüket bevonulás-
nak mondja a Szentírás, mert hangsúlyozni kívánja, hogy tisztük 
a hadakozó törzsek hadbavonulásának felel meg : ők az Úr katonái. 
- 4. A héber szöveg így szól : A következő  a káátiták tiszte a 
találkozás sátrát illetőleg : a szentséges (dolgok). - 5. Mivel 
a káátiták a szentséges dolgokhoz nem nyúlhattak, a papságnak 
be kellett azokat takarniok s csak aztán adhatták át a káátiták-
nak. - Ehelyütt a szentek-szentje előtt levő  függöngről (vö. Móz. 
II. 26, 31. skk.) van szó. - 6. A láchásbörről 1. Móz. II. 25, 5. jegyz. 
- 6. A láda rúdjait, melyeknek Móz. II. 25, 14. szerint állandóan 
benne kellett lenniök a láda karikáiban, a láda betakarásánál, 
ügy látszik, egy kis időre kivették a karikákból s azért kellett 
ismét bedugni a karikákba ; a héber szöveg azonban így is for-
dítható : igazítsák meg rúdjait. - 7. Tömjénezők helyett a héber 
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színű  lepellel, tegyék hozzá 
a tömjénezőket, a mozsár-
kákat, a csészéket s az 
italáldozat bemutatására 
szolgáló serlegeket, a ke-
nyerek mindenkor legye-
nek rajta, - 8aztán terít-
senek föléjük egy karma-
zsinszínű  leplet, azt meg 
borítsák be egy táchás-
bőrből készült takaróval s 
dugják be rüdjait 9Aztán 
vegyenek egy kékszínű  
leplet, takarják be vele a 
mécstartót 	mécseseivel, 
hamvvevőivel, hamutar-
tóival s minden olyan ola-
jos edényével együtt, mely 
a mécsesek felszerelésé-
hez szükséges, "tegyenek 
mindezek fölé egy táchás-
bőrből készült takarót s 
dugjanak be rudakat.11Az-
tán takarják be az arany-
oltárt egy kékszínű  le-
pelbe, e fölé terítsenek 
egy táchásbőrből készült 
takarót s dugják be rúd-
j ait. 12Aztán takarjanak 
be minden eszközt, mely-
lyel a szentélyben a szol-
gálatot végzik, egy kék-
színű  lepelbe, e fölé terít-
senek egy táchásbőrből 
készült takarót s dugja-
nak bele rudakat. 13Végül  

tisztítsák meg az oltárt 
a hamutól, takarják be 
bíborszínű  lepelbe, 
gyék hozzá mindazokat az 
eszközöket, amelyekkel 
rajta a szolgálatot végzik, 
vagyis a parázstartókat, a 
villákat, a fogókat., a hor-
gokat meg a lapátokat, 
majd takarják be az oltár 
minden eszközét egy tá-
chásbőrből készült taka-
róval s dugják be rúdjait. 
"Mikor aztán Áron és fiai 
betakarták a szentélyt s 
minden eszközét, a tábor 
indulásakor, akkor men-
jenek be Káát fiai, hogy 
elvigyék a betakart dol-
gokat : de magukat a 
szentély eszközeit ne érint-
sék, hogy halállal ne lakol-
janak. Ezek Káát fiainak 
vinnivalói a szövetség sát-
rában. 16Eleázár, Áron 
papnak a fia legyen a fel-
ügyelőjük ; az ő  gondja 
legyen a mécsesek elkészí-
tésére való olaj, a füstölő-
szerkeverék, a mindenkor 
bemutatandó eledeláldo-
zat, a kenet olaja és mind-
az, ami a hallék szolgála-
tához tartozik s minden 
eszköz, mely a szentélyben 
vagyon. 

szöveg tálakról, mozsárkák helyett csészékről, csészék helyett 
(boros)korsókról beszél. — (Vő. Móz. II. 25, 29. jegyz.) A krngere-
ken a szent kenyereket (vö. Móz. III. 24, 5.) kell értenünk. --
10. Ehelyett : dugjanak bele rudakat, a héber szöveg azt mondja : 
tegyék rá a hordozó állványra. — 12. L. előző  jegyzet. — 14. A héber 
szöveg e helyütt az oltár négy eszközét említi : a parázstartókat, 
a villákat, a lapátokat s a (vérszedő) medencéket (üstöket). 
V. ö. Móz. II. 27, 3. jegyz. — Kívülről tehát valamennyi szent 
eszközt táchásbőrből készült takaró fedte, kivéve a szent ládat, 
melyet kívülről egy kékszínű  kendő  fedett s emelt ki a többi 
szent eszköz közül. A. (sötét égszín) kék a szentség színe volt. 
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"Szóla továbbá az Ür 

Mózeshez és Áronhoz, 
mondván : 18Ne idézzétek 
elő  Káát nemzetségének 
pusztulását a leviták kö-
zül, "hanem így járjatok 
el velük, hogy életben ma-
radjanak s halállal ne la-
koljanak, ha a szentsé-
ges dolgokhoz nyúlnak. 
Áron és fiai menjenek 
be, ők rendeljék el kinek-
kinek teendőit s Ók osszák 
ki, kinek mit kell vinnie ; 
20amazok ne kiváncsiskod-
j anak és meg ne lássák a 
szentélyben levő  dolgokat 
betakarásuk előtt, külön-
ben halállal lakolnak. 

21Szóla továbbá az Úr 
Mózeshez, mondván: 22Ird 
össze Gerson fiait is, atya-
fiságuk és nemzetségük sze-
rint: 23harminc esztendőtől 
s feljebb ötven esztendőig 
számláld meg mindazokat, 
akik bevonulhatnak, hogy 
szolgálatot teljesítsenek a 
szövetség sátránál. 24A kö-
vetkező  a gersoniták nem-
zetségének tiszte : 256k vi-
gyék a hajlék szőnyegeit, 
a szövetség sátrát, a má- 

17-20. Az Úr óvó intése a káátitákra vonatkozólag. - Értelme : 
ha a papság vétkes mulasztásból megengedné, hogy a káátiták 
a szent sátorban levő  dolgokat leplezetlenül megpillantsák (= a 
szűkebb értelemben vett szent sátorba a szent tárgyak betaka-
rása előtt bemenjenek), vagy hogy a szent dolgokhoz nyúljanak, 
mivel ezért a káátitáknak halállal kellene lakolniok, a papságot 
terhelné a felelősség a káátiták vesztéért. - (A szent dolgokat 
a káátiták rudakon vitték, tehát magukhoz a szent dolgokhoz 
nem nyúltak.) 

21-28. A gersoniták megszámlálása és tiszte. - 26. A héber 
szöveg igy szól : az udvar kárpitjait, meg a hajlék és az (égő-
áldozati) oltárt körülvevő  udvar bejáratán levő  leplet, köteleik-
kel együtt meg a szolgálatukhoz tartozó eszközöket (= szer-
számokat), s ők végezzék az ezekkel járó összes tennivalókat. 

29.-33 A meráriták megszámlálása és tiszte. - 31-32. Vö. 3, 

sik takarót s a mindezek 
fölé való, táchásbőrből ké-
szült takarót, a szövetség 
sátrának bejáratán függő  
leplet, 28az udvar kárpit-
jait, a bejáratra való lep-
let, mely a hajlék előtt va-
gyon, mindazt, ami az ol-
tárhoz tartozik, meg a kö-
teleket s a szolgálatukhoz 
tartozó eszközöket.27Áron-
nak és fiainak parancsa 
szerint vigyék mindezt Ger-
son fiai és tőlük tudja meg 
mindegyikük, hogy mit 
kell vinnie szolgálatában. 
28Ez a gersoniták nemzet-
ségének tiszte a szövet-
ség sátrában ; Itámárnak, 
Áron pap fiának keze 
alatt legyenek. 

28Számláld meg Merári 
fiait is, nemzetségük s 
atyafiságuk szerint, "har-
minc esztendőtől és feljebb 
ötven esztendőig mindazo-
kat, kik bevonulhatnak 
szolgálatuk végzésére a 
bizonyság szövetségének 
szolgálatára. 31Vinnivalóik 
a következők : ők vigyék 
a hajlék deszkáit és re-
teszrúdjait, oszlopait s 
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azok talpait, 32továbbá az 
udvar köröskörül levő  osz-
lopait azok talpaival, cö-
vekeivel s köteleivel 
együtt. Minden tárgyat és 
eszközt számszerint kap-
janak meg s úgy vigyenek. 
33Ez a meráriták nemzet-
ségének tiszte és szolgá-
lata a szövetség sátrában : 
Itámárnak, Áron pap fiá-
nak keze alatt legyenek. 

34Megszámlálák tehát. 
Mózes és Áron meg a gyü-
lekezet fejedelmei Káát 
fiait, nemzetségük és atya-
fiságuk szerint, 35harminc 
esztendőtől és feljebb öt-
ven esztendőig mindazo-
kat, kik bevonulhattak a 
szövetség sátrának szol-
gálatára : 36és kétezerhét-
százötvenen voltak. 37Ez 
azoknak a száma Káát 
nemzetségéből, akik be-
vonulhattak a szövetség 
sátrába, akiket megszám-
lált Mózes és Áron, az Úr-
nak Mózes által adott pa-
rancsára. 

38Megszámlálák Gerson 
fiait is, nemzetségük és 
atyafiságuk szerint, "har-
minc esztendőtől és fel-
jebb ötven esztendőig 
mindazokat, kik bevonul-
hattak, hogy szolgálatot 
teljesitsenek a szövetség  

sátrában : 4°és kétezerhat-
százharmincan voltak.41Ez 
azoknak a gersonitáknak a 
nemzetsége, akiket meg-
számlált Mózes és Áron az 
Úr parancsára. 

42Megszámlálták Merári 
fiait is, nemzetségük és 
atyafiságuk szerint, "har-
minc esztendőtől s feljebb 
ötven esztendőig mind-
azokat,kik bevonulhattak, 
hogy a szövetség sátrának 
szolgálatát ellássák : 44és 
háromezerkétszázan vol-
tak. 45Ez Merári azon fiai-
nak száma, akiket meg-
számlált Mózes és Áron, 
az Úrnak Mózes által adott 
parancsára. 

46A leviták összes meg-
számláltjai, akiket meg-
számláltak Mózes és Áron 
meg Izrael fejedelmei, ne-
vük szerint, nemzetségük 
és atyafiságuk szerint, 
"harminc esztendőtől és 
feljebb ötven esztendőig 
azok, akik bevonulhattak 
a sátor szolgálatára s 
vinnivalóinak szállítására, 
"összesen nyolcezerötszáz 
nyolcvanan voltak. 49Az 
Úr parancsára számlálta 
meg őket Mózes, kit-kit 
tiszte s vinnivalója sze-
rint, amint az Úr paran-
csolta néki. 

33. skk. - 33. Itámár tehát nem volt a leviták fejedelme, csak 
elöljárója (vb'. 3, 32.) 

34-37. A szolgálatra alkalmas káátiták száma. 
38-41. A szolgálatra alkalmas gersoniták száma. 
42-45. A szolgálatra alkalmas meráriták száma. 
46-49. A szolgálatra alkalmas ősszes leviták száma. 

Ószövetség I. 	 2.3 
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5. FEJEZET. 
A tábor vallási tisztasága. - 
A kártérítés. - A féltékenységi 

áldozat. 

1Szóla továbbá az Úr 
Mózeshez, mondván : 2Pa-
rancsold meg Izrael fiai-
nak, hogy utasítsák ki a 
táborból mindazt, aki pok-
los, vagy magfolyásos, 
vagy halott miatt tisztá-
talan : 3akár férfi, akár nő, 
utasítsátok ki a táborból, 
hogy tisztátalanná ne te-
gyék a tábort, mert én kö-
zöttetek lakom. 4Úgy is 
cselekvének Izrael fiai : 
kiutasíták az ilyeneket a 
táboron kívülre, amint az 
Ur meghagyta Mózesnek. 

5Szóla továbbá az Cr Mó-
zeshez, mondván : °Szólj 
Izrael fiaihoz : Ha valaki, 
akár férfi, akár nő, elkö-
vet valami vétket, melyet 
az emberek el szoktak kö- 

vetni s így hűtlenül meg-
szegi az Űr parancsát és 
vétkessé válik : ?vallja 
meg vétkét s térítse meg 
magát az értéket s azon-
felül ötödrészét annak, 
aki ellen vétkezett. 8Ha 
nincsen, aki felvegye, ak-
kor adja oda az Úrnak s 
legyen a papé, azon a 
koson felül, melyet az en-
gesztelés végett, engesz-
telő  áldozatul kell bemu-
tatni. - 9Minden ado-
mány, amelyet Izrael fiai 
hoznak, a papot illesse 
1°s mindaz, amit valaki a 
szent helyre visz s a pap 
kezébe ád, azé legyen. 

11Szóla továbbá az Úr Mó-
zeshez, mondván : 12Szólj 
Izrael fiaihoz és mondd 
nékik : Ha valakinek a 
felesége megtéved és meg-
csalja a férjét és "más 
férfiúval hál, de ezt férje 
nem tudja megállapítani, 

5. 1-4. A tábor törvényszabta vallási tisztasága. - Mivel az 
Úr a táborban (a szent sátorban) lakott és szentségével nem fér 
meg a vallási tisztátalanság (1. erről Máz. III. 11, 1. jegyz.), 
azért a vallásilag tisztátalan emberek (három) csoportját (vö. III. 
13, 46 ; III. 15 ; III. 22, 4.) tisztátalanságuk idejére ki kellett 
utasítani a táborból. 

5-11. Az anyagi javak ellen elkövetett vétkekért járó kártérítés. -
6. Azokról a vétkekről van szó, amelyeket az emberek egymás 
anyagi javai ellen (vö. III. 6, 1-4.) szoktak elkövetni; az ilyen 
vétkeket a törvény az Úr ellen való hűtlenségnek minősíti. -
7-8. A kárt a kárvallottnak vagy legközelebbi rokonának kellett 
megtéríteni ; ha ez nem volt lehetséges, a térités az Urat (illetőleg 
a papokat) illette épúgy, mint az a kos, melyet a törvény értel-
mében (vb'. III. 6, 6.) be kellett mutatni s melynek el nem ége-
tett részei a papokat illették. - A 9-10. v. a papi illetményekről 
szól és általános elvet mond ki. A héber szöveg így hangzik : 
Minden teruma (= papoknak járó adomány) Izrael fiainak szent-
ségeiből (= szent adományaiból), amelyet (Izrael fiai valamelyik) 
papnak visznek, azé (a papé) legyen. Kiki rendelkezhetik a 
maga szentségeivel (= szent adományaival) : amelyik papnak 
adja, azé legyen. - (Vö. III. 7, 14. 32.) 

11-31. A féllékenységi áldozat. - 12-41. Ha az asszonyt 
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hanem titok marad a há-
zasságtörés és tanuk által 
sem lehet bizonyítani, mert 
nem érték rajta a házas-
ságtörésen : 1. ha a félté-
kenység szelleme izgatja a 
férfit a felesége ellen, akár 
valóban tisztátalanná lett 
az, akár hamisan gyanu-
sítja, '5vezesse a paphoz 
és vigyen miatta áldozati 
ajándékul egy tized mér-
ték árpalisztet ; olajat ne 
öntsön reá s tömjént ne 
tegyen reá, mert félté-
kenységi eledeláldozat, há-
zasságtörést vizsgáló áldo-
zat az. "A pap aztán ve-
zesse és állítsa az asszonyt 
az Úr elé 17és vegyen egy 
cserépedénybe szent vizet 
s tegyen abba egy kis port 
a hajlék padozatáról. 1- 8Az-
tán fossza meg az Úr színe 
előtt álló asszony fejét a 
díszétől, tegye rá kezére az 
emlékeztető  eledeláldoza-
tot, a féltékenységi eledel-
áldozatot, ő  maga pedig 
tartsa kezében a keservek 
vizét, melyet átokkal meg- 

házasságtörésen érték, halállal lakolt ; ha a férj gyanút fogok az 
asszonyra, az itt következő  szertartással az Úrra kellett bíznia 
az asszony esetleges vétkének megbüntetését. - 15. 4glized 
mérték (éfa) = 3.64 liter. - 17. A szent vizen valószínű,..g a szent 
célokra használt, a szent udvaron álló vízmedencéből merített 
vizet kell értenünk. - 18. A héber szöveg így szó:. Aztán oldja 
meg (vagy : kuszálja össze) az Úr színe (= az oltár) előtt álló 
asszony haját, tegye rá kezére az emlékeztető  eledeláldozatot, 
a féltékenységi eledeláldozatot, de a keservek átokhozó vizét a 
pap tartsa a kezében. - Ezt az áldozatot emlékeztető  áldozatnak 
mondották, mert a célja az volt, hogy felhívja az -Úr figyelmét 
az asszonyra, hogy ítéljen felette. A vizet a keservek átokhozó 
vizének nevezték, mert a bűnös asszonynak keserveket okozott. -
21. A héber szöveg (itt és a következőkben) az asszony tomporá-
nak (= csípőjének) eltűnéséről (= sorvadásáról) és hasának 
megdagadásáról beszél ; hogy milyen betegségre céloz, meg-
állapítani nem tudjuk. - 22. Ámen = úgy legyen. - 25-26. 

23* 

átkozott 19és eskesse meg 
őt és mondja : Ha nem 
hált veled más férfiú s 
nem lettél tisztátalanná 
férjed ágyának elhagyása 
által, ne ártson neked e 
keservek vize, melyet meg-
átkoztam. 20Ha azonban 
elhajlottál férjedtől és tisz-
tátalanná lettél és más 
férfiúval hált ál , 21szállj a-
nak reád a következő  át-
kok : Tegyen az Úr téged 
átokká és példává min-
denki számára népe kö-
zött : sorvassza el tom-
porodat s szakadjon szét 
megdagadó méhed. 22Ha-
toljon ez az átkozott víz 
beleidbe s dagadjon meg 
méhed, sorvadjon el tom-
porod. Felelje erre az asz-
szony: Ámen, ámen! 23Az-
tán írja rá a pap ezeket az 
átkokat egy lapra s tö-
rölje bele a keservek vi-
zébe, melyet megátkozott 
24s itassa meg az asszony-
nyal. Mielőtt azonban meg-
issza, 25vegye el a pap a 
kezéből a féltékenységi 
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eledeláldozatot, ajánlja fel 
az Úr előtt és tegye az 
oltárra, — úgy tudniillik, 
hogy előbb 26vegyen egy 
marékra valót emlékez-
tetőrészül az áldozatból s 
égesse el az oltáron és csak 
aztán itassa meg az asz-
szonnyal a keservek vi- 
zét. 	27Ha ez azt meg- 
itta : ha tisztátalanná lett 
s megcsalta férjét és há-
zasságtörésben vétkes, ak-
kor átjárja Őt az átok 
-vize s feldagad a hasa, el-
sorvad tompora és az asz-
szony átokká és példává 
lesz egész népe között ; 
28ha pedig nem lett tisz-
tátalanná, akkor sértet-
len marad és szülhet mag-
zatot. 29Ez a törvény a  

féltékenységről. Ha elha-
jol a7 asszony a férjétől és 
tisztU alanná leszen 30s a 
férj a féltékenység szelle-
métől izgatva elviszi az Úr 
színe elé s a pap megteszi 
vele mindazt, ami itt meg 
vagyon írva, 31akkor a 
férj vétek nélkül leszen, 
Ó pedig meglakol vétké-
ért. 

6. FEJEZET. 

A názireátus. - A papi áldás 
szövege. 

1Szóla továbbá az Úr Mó-
zeshez, mondván : 2Szólj 
Izrael fiaihoz s mondd 
nékik : Ha valamely férfi 
vagy nő  fogadalmat tesz, 
hogy megszentelődik és az 

A héber szöveg szerint a papnak az eledeláldozattal az oltár előtt 
tenufaszertartást kellett végeznie (vö. III. 7, 30. jegyz.) s belőle 
-csak egy marokra valót, az ú. n. emlékeztető  részt (vö. III. 2, 
1. skk.) kellett az oltáron elégetnie. - 27. Vő. 21. v. jegyz. -
28. Az átok tehát nem teljesült azonnal, hanem az asszony, 
hazatérve, újra házassági életet kezdett féltékenykedő  férjével. 
Ennek folyamán nyilván gyakran megtörtént, hogy a férj félté-
kenykedése megszűnt, a hitvesek megbékültek s a férj az esetleg 
•elkövetett bűnt csendesen megbocsátotta ; valószínű, hogy ez 
esetben az Isten nem sujtotta az asszonyt. Épen ebből látható, 
hogy ennek az intézkedésnek elsősorban nem az asszony meg-
büntetése, hanem egyfelől az asszonyi hűség növelése, másfelől 
.az okkal vagy ok nélkül feldúlt családi béke helyreállítása volt a 
.célja. - A 29. és 30. vers a héber szövegben összefoglalja az 
,eddigieket és azt mondja ki, hogy tehát akár valóban elkövette 
az asszony a házasságtörést, akár csak gyanakszik reá a férje, 
a férj tegye meg azt, amit a törvény parancsol. - 31. Értelme : 
ha a férfi ezt megteszi, ezzel nem követ el vétket, az asszony 
viszont, ha bűnös, meglakol vétkéért. 

6. 1-8. A názir kötelességei fogadalmának tartama alatt. -
A fogadalmak egyik különleges fajtája volt a názirfogadalom. 
A názir szó kb. annyit jelent, mint önmegtartóztató (szószerint : 
bizonyos dolgoktól elkülönülő). A názir az önmegtartóztatást az 
Úr tiszteletére végezte, ilyen értelemben tehát - 2. - magát az 
Úrnak szentelte. E názirság (önmegtartóztatás) eleinte csak bizo-
nyos ideig tartott (itt csak erről van szó) ; később voltak olyanok 
is, akik egész életükön át názirok voltak (vö. Csel. 18, 18.1, ső t 
eolyanok is, akiket szüleik fogadalma tett názirokká (pl. Sámson, 
Bír. 13 ; Sámuel, Kir. I. 1, 11.). - A názirság hármas kötelezett- 



MÓZES IV. KÖNYVE, LIBER NUMER I 6. 357 
Úrnak fogja magát szen-
telni, 3bortól és mindattól, 
mi részegít, tartózkodjék. 
Borból vagy más valami 
italból készült ecetet és 
semmit, mit szőlőből saj-
tolnak, ne igyék, se friss, 
se szárított szőlőt ne 
egyék. 4Azon egész idő  
alatt, melyben fogadalma 
az Úrnak szenteli, semmit 
se egyék, mi szőlőtőről 
való, az aszúszőlőtől fogva 
a szőlőmagig. 5Megtartóz-
tatásának egész ideje alatt 
beretva ne járja fejét ; 
azon nap leteltéig, amed-
dig az Úrnak szentelte 
magát, szent legyen : 
hagyja nőni fején haját. 
6Megszentelődésének egész 
ideje alatt halotthoz be ne 
menjen, 7m ég atyja, anyja, 
fivére és nővére temetése 
által se tegye tisztáta-
lanná magát, mert fején 
annak a jele vagyon, hogy 
Istenének szentelte ma- 

séggel járt : 1. 3-4. Nem volt szabad sem bort, sem más (árpá-
ból vagy datolyából stb. készült) részegítő  (= szeszes) italt vagy 
ilyesmiből készült s frissítőül vízbe kevert ecetet innia sem friss, 
sem szárított (= mazsola) szőlőt, sőt (a héber szöveg szerint) 
még szőlőmagot vagy szőlőhéjat (mások szerint : éretlen szőlő-
bogyót vagy szőlőhajtást) sem ennie. 2. 5. Haját nem volt szabad 
lenyírnia, hanem szabadon (a héber szöveg szerint inkább : 
vadul, ápolatlanul) kellett nőni hagynia annak jeléül, hogy az 
Istennek szentelte magát. 3. 6-8. A holttesttől épügy kellett 
tartózkodnia, mint a főpapnak. (Vő. Móz. III. 21, 11-12.) 

9-12. A názir kötelességei fogadalmának megsemmisülése esetén.-
9. Mivel a názirság csak abból állott, hogy a názir a fogadalom-
mal járó tárgyi feltételeket bírja, ha valaki a názir előtt (hirtelen) 
meghalt, a názir elvesztette szentségét és hét napra tisztátalanná 
vált. A hetedik (a héber szöveg szerint csakis ezen a) napon le 
kellett nyírnia haját - 10. - és a nyolcadikon hármas áldozatot 
bemutatnia, köztük - 11. - bűnért való áldozatot, mert az ószövet-
ségi felfogás szerint a názir ezáltal bűnbe esett (vö. Móz. III. 5, 2.) 
és - 2. - vétekért való áldozatot, mert a názir ezáltal az Istennek 
szentelt időt megsemmisítette s így az Úr javai ellen vétkezett. 
(V. ő. Móz. III. 5, 15.) - A fogadott időt előlről kellett kezdenie. 

gát. 8Megtartóztatásának 
egész ideje alatt az Úrnak 
szentelje magát. 

9Ha valaki hirtelen meg-
hal előtte, akkor tisztáta-
lanná válik szentelt feje 
nyírja is meg azt mindjárt 
tisztulása napján s a hete-
diken újra. "A nyolcadik 
napon aztán vigyen két 
gerlicét vagy két galamb-
fit a paphoz, a bizonyság 
sátrának bejáratához, 11a 
pap pedig készítse el az 
egyiket bűnért való áldo-
zatul, a másikat meg egé-
szen elégő  áldozatul és ese-
dezzék érte, amiért bűnbe 
esett a halott által.Ugyan-
azon a napon szentelje fe-
jét 12és szentelje megtar-
tóztatásra szánt napjait 
újra az Úrnak, bemutatva 
egy egyesztendős bárányt 
vétekért való áldozatul, - 
úgy azonban, hogy az 
előbbi napok érvénytele-
nek legyenek, minthogy 
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tisztátalanná vált meg-
szentelődése. 

13A meoszentelődésről a 
következő  a törvény. Ami-
kor letelnek azok a napok, 
amelyeket fogadalmára 
megállapított, vezesse őt 
a pap a szövetség sátrá-
nak ajtajához 14és hozas-
son vele áldozati aján-
dékul az Úrnak : egy egy-
esztendős hibátlan bá-
rányt egészen elégő  ál-
dozatul, egy egyesztendős 
hibátlan juhot, bűnért 
való áldozatul, meg egy 
hibátlan kost békeáldo-
zatul, 15meg egy kosár 
kovásztalan, olajjal meg-
hintett kenyeret és ko-
vásztalan, olajjal megkent 
lepényt, a hozzájuk tar-
tozó étel- s italáldozatokkal 
együtt. "Aztán vigye eze-
ket a pap az Úr elé és ké-
szítse el a bűnért való áldo-
zatot és az egészen elégő  
áldozatot, "a kost pedig 
vágja le békeáldozatul az 
Úrnak és mutassa be vele a 
kosár kovásztalan kenye- 

ret meg a szokásos étel- s 
italáldozatot. 18Aztán nyí-
rassa le a názireussal a szö-
vetség sátrának ajtaja előtt 
megszentelődésének haját 
és vegye a haját és tegye a 
békeáldozat alá tett tűzre. 
19Majd vegye a kos meg-
főzött lapockáját meg az 
egyik kovásztalan cipót a 
kosárból s az egyik ko-
vásztalan lepényt s tegye 
rá a názireus kezére, mi-
után fejét megnyírták 20s 
aj ánlj a fel az Úr előtt; aztán 
vegye vissza tőle s legyen 
épúgy a pap szent része, 
mint a parancs szerint 
odaadandó szegy meg a 
comb. Ezután ihritik a ná-
zireus bort. - 21Ez a kö-
telessége a názireusnak, 
minthogy megszent elő-
dése idején áldozati aján-
dékát ígérte az Úrnak, - 
azonkívül, amire a tehet-
ségéből telik : amint szívé-
ben a fogadalmat tette, 
úgy kell cselekednie, hogy 
megszentelődése tökélete-s 
legyen. 

13-21. A názir kötelességei fogadalmának lejártakor. - 13-15. 
Ismét háromféle áldozatot kellett bemutatni : (először) bűnért 
való áldozatot, a názirság alatt esetleg elkövetett bűnökért, egészen 
elégő  áldozatot hódolatul és békeáldozatot hálaadásul ; utóbbihoz 
kovásztalan kenyeret, azaz olajjal meghintett (= készített, gyúrt) 
kalácsot és (kész állapotban) olajjal megkent lepényt is kellett 
vinnie. - 18. A haj elégetése egyfelől a fogadalom befejeződését 
jelentette, másfelől a hajat megóvta az esetleges megszentség-
telenítéstől. - 19-20. A héber szöveg szerint a papnak a (mellső) 
lapockával, a kaláccsal meg a lepénnyel tenufaszertartást (vö. 
Móz. III. 7, 30. jegyz.) kellett végeznie, aztán az övé lett; minden 
békeáldozatból, tehát ebből is, a papságnak járt a (héber szöveg 
szerint) a tenufaszegy meg a tenufacomb. (Vö. Móz. III. 7, 
30. jegyz.) - 21. Az itt felsorolt áldozatokat tehát a názirnak 
mindig be kellett mutatnia, mert ezek hozzátartoztak a fogadllom 
lényegéhez ; ha jómódú ember lévén, ennél többet fogadott. 
azt is meg kellett adnia. 
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22Szóla továbbá az Úr Mó-

zeshez, mondván : 23Szólj 
Áronhoz és fiaihoz : Igy 
áldjátok meg Izrael fiait 
és ezt mondjátok nékik : 
"Áldjon meg téged az Úr 
és őrizzen meg téged,25mu-
tassa meg néked arcát az 
Úr és kegyelmezzen néked, 
26forditsa feléd arcát az 
Úr s adjon békességet né-
ked I 27Igy hívják le neve-
met Izrael fiaira és én 
megáldom őket. 

7. FEJEZET. 
A törzsfők adományai és áldo- 
zati ajándékai a szent sátor fel- 

szentelése kapcsán. 

1Történék pedig azon a 
napon, amelyen Mózes be-
fejezte, felállította, fel-
kente és megszentelte a 
hajlékot és minden eszkö-
zét, valamint az oltárt és 
minden eszközét, 2hogy 
Izrael fejedelmei, az atya-
fiságok fejei, azok, akik az 
egyes törzsek fejedelmei s 
a megszámláltak elöljárói 
voltak, elhoztak 3az Úr 
elé áldozati ajándékul hat 
fedett szekeret és tizenkét 
szarvasmarhát. Egy-egy 
szekeret hozott két-két fe- 

jedelem, egy-egy szarvas-
marhát mindegyik. Mikor 
elhozták ezeket a hajlék 
elébe, 4így szóla az Cr Mó-
zeshez : 5Fogadd el tőlük 
és szolgáljanak a sátor 
szolgálatára és add oda 
a levitáknak szolgálatuk 
tisztéhez képest. 6Átvevé 
tehát Mózes a szekereket s 
a marhákat s odaadá a 
levitáknak. ?Két szekeret 
és négy marhAt Gerson 
fiainak ada szükségletük-
höz képest, 8a másik négy 
szekeret meg nyolc mar-
hát Merári fiainak adá 
tisztükhöz és szolgálatuk-
hoz képest Itámárnak, 
Áron pap fiának keze alá. 
9Káát fiainak azonban 
nem ada sem szekeret, sem 
marhát, minthogy ők a 
szent helyen levő  dolgok 
szolgálatát végezték s 
vinnivalóikat 	tulajdon 
vállukon vitték. 

"Aztán elhozák a fe-
jedelmek az oltár felava-
tására, azon a napon, 
amelyen felkenték, áldo-
zati ajándékukat az oltár 
elébe. 11Mondá ekkor az 
Úr Mózesnek : Mindennap 
egy-egy fejedelem mutassa 

22-27. A naponkinti papi áldás szövege. - Űr = Jáhve. (Vő. 
Móz. II. 3, 14. jegyz.) 

7. 1-9. A fejedelmek közös adományai a szent szerek szállitására.-
1. A szent sátor felállítása a kivonulástól számított második 
esztendő  első  hónapjának első  napján történt. (Vő. Móz. II. 
40, 2.) - 2. Tehát azokról a fejedelmekről van szó, kiknek mind-
egyike születésénél fogva a maga atyafiságának feje, Mózes ren-
delete következtében pedig a maga törzsének fejedelme, a törzs 
megszámlált, hadakozásra alkalmas férfiainak legfőbb katonai 
elöljárója volt. (Vö. 1, 5-16 ; 2, 2. skk.) - 9. A káátiták a leg-
szentebb szereket vitték. (4, 4. skk.) 

10-11. A fejedelmek egyenkinti adományai az oltár felavatására. 
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be áldozati ajándékát az olajjal meghintett liszt- 

lán 	al • 	20e 	tfzsik- oltar leiavatasara. 
12Az első  napon a Júda 

törzséből való Náhásson, 
Áminádáb fia mutatá be 
áldozati ajándékát. 13Volt 
pedig abban : egy ezüst 
tál, mely százharminc sik-
lust nyomott, egy ezüst 
csésze, mely hetven sik-
lus volt a szentély súly-
egysége szerint ; mind-
kettő  telve eledeláldozat-
nak szánt, olajjal meg-
hintett lisztlánggal ; 14egy 
tíz aranysiklusos mozsárka 
telve füstölőszerrel, "egy 
fiatal bika a csordából, 
egy kos, egy egyesztendős 
bárány egészen elégő  ál-
dozatul; 16meg egy kecske-
bak bűnért való áldo-
zatul; 17békeáldozatul pe-
dig két szarvasmarha, öt 
kos, öt kecskebak, öt egy-
esztendős bárány. Ez volt 
Náhássonnak, Áminádáb 
fiának áldozati ajándéka. 

"A második napon Ná-
tánáel, Szuár fia, Isszakár 
törzsének fejedelme mu-
tata be "egy ezüst tálat, 
mely százharminc siklust 
nyomott, egy ezüst csé-
szét, mely hetven siklus 
volt a szentély súlyegy-
sége szerint ; mindkettőt 
telve eledeláldozatul szánt,  

lusos arany mozsárkát 
telve füstölőszerrel, 21egy 
fiatal bikát a csordából, 
egy kost, egy egyeszten-
dős bárányt. egészen elégő  
áldozatul ; 22egy kecske-
bakot bűnért való áldo-
zatul; 23békeáldozatul pe-
dig két szarvasmarhát, öt 
kost, öt kecskebakot, öt 
egyesztendős bárányt. Ez 
volt Nátánáelnak, Szuár 
fiának áldozati ajándéka. 

24A harmadik napon Zá-
bulon fiainak fej edelme, 
Eliáb, Helon fia 25mutata 
be : egy ezüst tálat, mely 
százharminc siklust nyo-
mott, egy ezüst csészét, 
mely hetven siklus volt a 
szentély súlyegysége sze-
rint, mindkettőt telve ele-
deláldozatul szánt, olajjal 
meghintett lisztlánggal, 
26eg-y tíz siklust nyomó 
arany mozsárkát telve 
füstölőszerrel ; 27egy fiatal 
bikát a csordából, egy 
kost, egy egyesztendős bá-
rányt egészen elégő  áldo-
zatul; 28egy kecskebakot 
bűnért való áldozatul; 
29békeáldozatul pedig két 
szarvasmarhát, öt kost, 
öt kecskebakot, öt egy-
esztendős bárányt. Ez volt 

12-17. Júda fejedelmének ajándékai. - 13. Százharminc ezüst 
siklus kb. 2184 gramm ezüst volt és mintegy 422.50 pengőt ért ; 
hetven siklus ezüst kb. 1176 gramm ezüst volt és mintegy 227.50 
pengőt ért. - A szentély súlyegységéről 1. Móz. II. 30, 13. jegyz. - 
14. Tíz arany siklus kb. 168 gramm arany volt és mintegy 600 pen-
gőt ért. Mozsárka helyett a héber szöveg inkább serpenyőről vagy 
csészéről beszél. 

18-23. Isszakár fejedelmének ajándékai. V0.13-14 v. jegyzetét. 
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Eliábnak, Halon fiának 
áldozati ajándéka. 

30A negyedik napon Rú-
ben fiainak fejedelme, Eli-
szúr, Sedeúr fia 31mutata 
be : egy ezüst tálat, mely 
százharminc siklust nyo-
mott, egy ezüst csészét, 
mely hetven siklus volt a 
szentély súlyegysége sze-
rint, mindkettót telve ele-
deláldozatul szánt, olajjal 
meghintett lisztlánggal, 
32egy tíz siklust nyomó 
arany mozsárkát, telve 
füstölőszerrel, megy fiatal 
bikát a csordából, egy 
kost, egy egyesztendős bá-
rányt egészen elégő  áldo-
zatul; "egy kecskebakot 
bűnért való áldozatul; 
35békeáldozatul pedig két 
szarvasmarhát, öt kost, 
öt kecskebakot, öt egy-
esztendős bárányt. Ez volt 
Eliszúrnak, Sedeúr fiának 
áldozati ajándéka. 

38Az ötödik napon Si-
meon fiainak fej edelme, 
Sálámiel, Szúrisáddáj fia 
37mutata be : egy ezüst 
tálat, mely százharminc 
siklust nyomott, egy ezüst 
csészét, mely hetven sik-
lus volt a szentély súly-
egysége szerint, mindket-
tőt telve eledeláldozatul 
szánt, olajjal meghintett 
lisztlánggal, 38egy tíz sik- 

lust nyomó arany mozsár-
kát telve füstölőszerrel, 
39egy fiatal bikát a csordá-
ból, egy kost, egy egyesz-
tendős bárányt egészen 
elégő  áldozatul; 40egv 
kecskebakot bűnért való 
áldozatul; 41békeáldozatul 
pedig két szarvasmarhát, 
öt kost, öt kecskebakot, 
öt egyesztendős bárányt. 
Ez volt Sálámielnek, Szúri-
sáddáj fiának áldozati 
ajándéka. 

42A hatodik napon Gád 
fiainak fej edelme, Eliászáf, 
Dúcl fia 43mutata be : egy 
ezüst tálat, mely százhar-
minc siklust nyomott, egy 
ezüst csészét, mely hetven 
siklus volt a szentély súly-
egysége szerint, mindket-
tőt telve eledeláldozatul 
szánt, olajjal meghintett 
lisztlánggal, 44egy tíz sik-
lust nyomó arany mozsár-
kát telve füstölőszerrel, 
45egy fiatal bikát a csordá-
ból, egy kost, egy egyesz-
tendős bárányt egészen 
elégő  áldozatul ; 48egy 
kecskebakot bűnért való 
áldozatul; 47békeáldozatul 
pedig két szarvasmarhát, 
öt kost, öt kecskebakot, 
öt egyesztendős bárányt. 
Ez volt Eliászáfnak, Dúel 
fiának áldozati ajándéka. 

48A hetedik napon Ef- 
24-29. Zábulon fejedelmének ajándékai. Vö. 13-14. v. jegyzetét. 
30-35. Rúben fejedelmének ajándékai. Vö. 13-14. v. jegyzetét. 
36-41. Simeon fejedelmének ajándékai. Vö. 13-14. v. jegy-

zetét. 
42-47. Gád fejedelmének ajándékai. Vö. 13-14. v. jegyzetét. 
48-53. Efráim fejedelmének ajándékai. Vá. 13-14. v. jegy - 

zetét. 



362 MÓZES IV. KÖNYVE, LIBER NUMER I 7. 
ráim fiainak fejedelme,Eli-
sáma, Ammiúd fia 49mu-
tata be : egy ezüst tálat, 
mely százharminc siklust 
nyomott, egy ezüst csé-
szét, mely hetven siklus 
voi t a szentély súlyegysége 
szerint, mindkettőt telve 
eledeláldozatul szánt, olaj-
jal meghintett lisztláng-
gal ; "egy tíz siklust nyo-
mó arany mozsárkát telve 
füstölőszerrel, 51egy fiatal 
bikát a csordából, egy kost, 
egy egyesztendős bárányt 
egészen elégő  áldozatul ; 
52egy kecskebakot bűnért 
való áldozatul ; 53békeál-
dozatul pedig két szarvas-
marhát, öt kost, öt kecske-
bakot, öt egyesztendős bá-
rányt. Ez volt Elisámá-
nak, Ámmiúd fiának áldo-
zati ajándéka. 

54A nyolcadik napon 
Mánássze fiainak fejedel-
me, Gámáliel, Fádásszúr 
fia 55mutata be : egy ezüst 
tálat, mely százharminc 
siklust nyomott, egy ezüst 
csészét, mely hetven siklus 
volt a szentély súlyegy-
sége szerint, mindkettőt 
telve eledeláldozatul szánt, 
olajjal meghintett liszt-
lánggal, 56egy tíz siklust 
nyomó arany mozsárkát 
telve füstölőszerrel, 57egy 
fiatal bikát a csordából. 
egy kost, egy egyesztendős  

bárányt egészen elégő  ál-
zatul ; "egy kecskebakot 
bűnért való áldozatul ; 
59békeáldozatul pedig két 
szarvasmarhát, öt kost, öt 
kecskebakot, öt egyeszten-
dős bárányt. Ez volt Gá-
málielnek, Fádásszúr fiá-
nak áldozati ajándéka. 

60A kilencedik napon 
Benjámin fiainak fejedel-
me, Ábidán, Gedeon fia 
61mutata be : egy ezüst 
tálat, mely százharminc 
siklust nyomott, egy ezüst 
csészét, mely hetven sik-
lus volt a szentély súly-
egysége szerint, mindket-
tőt telve eledeláldozatul 
szánt, olajjal meghintett 
lisztlánggal, 62egy tíz sik-
lust nyomó arany mozsár-
kát telve füstölőszerrel, 
63egy fiatal bikát a csordá-
ból. egy kost, egy egyesz-
tendős bárányt egészen 
elégő  áldozatul ; 64 egy  
kecskebakot bűnért való 
áldozatul; 65békeáldozatul 
pedig két szarvasmarhát, 
öt kost, öt kecskebakot, 
öt egyesztendős bárányt. 
Ez volt Ábidánnak, Ge-
deon fiának áldozati aján-
déka. 

66A tizedik napon Dán 
fiainak fejedelme, Áhiezer, 
Ámmisáddáj fia 67mutata 
be : egy ezüst tálat, mely 
százharminc siklust nyo- 

54-59. Mánássze fejedelmének ajándékai. Vö. 13-14. v. jegy- 
zetét. 

60-65. Benjámin fejedelmének ajándékai. Vö. 13-14. v. 
jegyzetét. 

66-71. Dán fejedelmének ajándékai. Vő. 13-14. v. jegyzetét. 
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mott, egy ezüst csészét, 
mely hetven siklus volt a 
szentély súlyegysége sze-
rint, mindkettőt telve ele-
deláldozatul szánt, olajjal 
meghintett lisztlánggal, 
88egy tíz siklust nyomó 
arany mozsárkát telve 
füstölőszerrel, "egy fiatal 
bikát a csordából, egy 
kost, egy egyesztendős 
bárányt egészen elégő  ál-
dozatul ; "egy kecske-
bakot bűnért való áldo-
zatul; 71békeáldozatul pe-
dig két szarvasmarhát, öt 
kost, öt kecskebakot, öt 
egyesztendős bárányt. Ez 
volt Áhiezernek, Ámmi-
sáddáj fiának áldozati 
ajándéka. 

72A tizenegyedik na-
pon Áser fiainak feje-
delme, Fegiel, Okrán fia 
73mutata be : egy ezüst 
tálat, mely százharminc 
siklust nyomott, egy ezüst 
csészét, mely hetven sik-
lus volt a szentély súly-
egysége szerint, mindket-
tőt telve eledeláldozatul 
szánt, olajjal meghintett. 
lisztlánggal, 74egy tíz sik-
lust nyomó arany mo-
zsárkát telve füstölőszer-
rel, "egy fiatal bikát a 
csordából, egy kost, egy 
egyesztendős bárányt egé-
szen elégő  áldozatul ; 'megy  

kecskebakot bűnért való 
áldozatul; 77békeáldozatul 
pedig két szarvasmarhát, 
öt kost, öt kecskebakot, öt 
egyesztendős bárányt. Ez 
volt Fegielnek, Okrán fiá-
nak áldozati ajándéka. 

78A tizenkettedik napon 
Neftáli fiainak fejedelme, 
Áhira, Enán fia 7  8mutata 
be : egy ezüst tálat, mely 
százharminc siklust nyo-
mott, egy ezüst csészét, 
mely hetven siklus volt a 
szentély súlyegysége sze-
rint, mindkettót telve ele-
deláldozatul szánt, olajjal 
meghintett lisztlánggal, 
"egy tíz siklust nyomó 
arany mozsárkát telve füs-
tölőszerrel, "egy fiatal bi-
kát a csordából, egy kost, 
egy egyesztendős bárányt 
egészen elégő  áldozatul ; 
82egy kecskebakot bűnért 
való áldozatul ; 83békeál-
dozatul pedig két szarvas-
marhát, öt kost, öt kecske-
bakot, öt egyesztendős bá-
rányt. Ez volt Áhirának, 
Enán fiának áldozati aján-
déka. 

"A következőket muta-
ták be tehát Izrael fejedel-
mei az oltár felavatására 
azon a napon, amelyen 
felszentelték 	tizenkét 
ezüst tálat, tizenkét ezüst 
csészét, tizenkét arany 

72-77. Áser fejedelmének ajándékai. Vő. 13-14. v. jegyzetét. 
78-83. Neftáli fejedelmének ajándékai. Vő. 13-14. v. jegy-

zetét. 
84-88. összegezés. - 84. Vő. 1. v. jegyz. - 2400 siklus ezüst = 

kb. 40.32 kg. (Pénzértékben : kb. 7800 pengő.) A szentély súly-
egységéről 1. Móz. II. 30, 13. jegyz. - 86. 120 siklus arany kb. 
2.016 kg. (Pénzértékben kb. 7200 pengő.) 
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mozsárkát, "úgyhogy 

százharminc siklus ezüst 
volt egy-egy tál és hetven 
siklus volt egy-egy csésze, 
tehát ezüstből, az összes 
edényeket együttvéve, két-
ezernégyszáz siklust a 
szentély súlyegysége sze-
rint; 86a tizenkét, füstölő-
szerrel telt arany mo-
zsárka pedig tíz-tíz siklus 
súlyú volt a szentély súly-
egysége szerint, aranyból 
tehát összesen százhúsz 
siklust ; "egészen elégő  
áldozatul tizenkét fiatal 
bikát a csordából, tizen-
két kost, tizenkét egyesz-
tendős bárányt meg a 
hozzájuk tartozó eledel-
áldozatokat; vétekért való 
áldozatul tizenkét kecske- 
bakot ; 	88békeáldozatul 
huszonnégy szarvasmar-
hát, hatvan kost, hatvan 
kecskebakot, hatvan egy-
esztendős bárányt. Ezt 
mutatták be az oltár fel-
avatására, amikor felken-
ték. 

"'Ha pedig Mózes be-
ment a szövetség sátrába, 
hogy tanácsot kérjen, hal-
lotta a hangot, mellyel Ő  
a bizonyság ládáján levő  
kegyelemtábláról, a két  

kerub közül hozzája szó-
lott és onnan vele beszélt. 

8. FEJEZET. 
A mécsesek elhelyezése. — 
A leviták felavatása. — A levi- 

ták szolgálati ideje. 

1Szóla továbbá az Úr 
Mózeshez, mondván: 2Szólj 
Áronhoz és mondd neki : 
Ha felrakod a hét mécsest, 
a déli oldalra állítsd a 
mécstartót. Azt paran-
csold tehát, hogy a mé-
csesek észak felé, a ki-
tett kenyerek asztala felé 
nézzenek, a mécstartóval 
szembeeső  oldalra vilá-
gítsanak. 3Áron úgy is 
cselekvék : úgy raká fel a 
mécseseket a mécstartóra, 
amint az Úr parancsolta 
Mózesnek. - 4A mécs-
tartó vert aranyból ké-
szült, a középső  szára ép-
úgy, mint mindaz, ami 
az ágak mindkét oldalából 
kijött : azon minta szerint, 
amelyet az Úr mutatott. 
Mózesnek, a szerint csi-
nálta meg a mécstartót. 

5Szóla továbbá az Úr 
Mózeshez, mondván:6  Vedd 
ki a levitákat Izrael fiai 
közül és tisztítsd meg őket 
7a következő  szertartás- 

89. Hogyan beszélt az Isten Mózessel. 
8. 1-4. A hétágú mécstartó mécseseinek elhelyezése. (V ö. II. 25, 

31.) — 2-3. A mécstartó a szentély déli oldalán, karjaival kelet-
nyugati síkban állott ; mécseseit a kelet-nyugati síkra merőlege-
sen, észak-déli irányban kellett elhelyezni ; ilyen módon a mécsesek 
lángja észak felé nézett. (A héber szöveg, bár kissé másként, ugyan-
ezt mondja.) — A 4. vers jeles szentírásmagyarázók szerint arra 
utal, hogy magával a mécstartóval, minthogy (mécsesein kívül> 
egy darabból készült, tenni való nem volt. 

5-23. A leviták feladatása. — 6-7. A felavatás első  ténye a 
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sal : hintsd meg őket a 
tisztulás vizével, beretvál-
ják le testük minden sző-
rét és mossák ki ruhájukat. 
Miután így megtisitultak, 
8vegyenek egy fiatal bikát 
a csordából, hozzávaló ele-
deláldozatul pedig olajjal 
meghintett lisztlángot, egy 
másik bikát a csordából 
pedig végy bűnért való ál-
dozatul. °Aztán állítsd a 
levitákat a szövetség sátra 
elé és hívd egybe Izrael 
fiainak egész sokaságát. 
1°Miután pedig a leviták 
az Úr elé állottak, Izrael 
fiai tegyék reájuk a kezü-
ket, 11Áron pedig ajánlja 
fel a levitákat az Úr színe 
előtt ajándékul Izrael fiai 
részéről, hogy szolgálja-
nak az Ó szolgálatában. 
12Majd tegyék rá a leviták 
a kezüket a fiatal bikák fe-
jére, te pedig készítsd el az 
egyiket bűnért való áldo-
zatul, a másikat meg egé-
szen elégő  áldozatul az 
Úrnak, hogy engesztelést 
végezz értük. 13Igy állítsd  

a levitákat Áronnak és 
fiainak színe elé, így szen-
teld és ajánld fel őket az 
Úrnak, 14így különítsd el 
őket Izrael fiai közül, hogy 
az enyéim legyenek 15S 
aztán bemehetnek a szövet-
ség sátrába, hogy szolgál-
janak nékem. Igy tisztítsd, 
szenteld és ajánld fel őket 
az Úrnak, mert teljesen 
nekem adták őket Izrael 
fiai: "cserébe minden első-
szülöttért, mely valamely 
méhet nyit Izraelben, vet-
tem el én őket. 17Az enyém 
ugyanis minden elsőszü-
lött Izrael fiai között, akár 
ember, akár barom : attól 
a naptól fogva, hogy meg-
vertem minden elsőszülöt-
tet Egyiptom földén, ma-
gamnak szenteltem őket. 
18De cserébe Izrael fiainak 
összes elsőszülötteiért el-
vettem a levitákat 18s oda-
adtam őket a népből aján-
dékba Áronnak és fiainak, 
hogy szolgáljanak nekem 
Izrael helyett a szövetség 
sátrában és könyörögje- 

vallási tisztulás szertartása volt ; a tisztulás vizéről 1. Móz. IV. 19, 
2-9. - 8. Mindkét bikát a leviták hozták. - 9-11. A felavatás 
második szertartása abból állott, hogy Izrael fiai 	a vének?) 
kézfeltétel által átadták őket maguk helyett az Urnak, minek 
kifejezéseül Áron (a héber szöveg szerint) tenufaszertartást (vö. 
II. 29, 26.) végeztetett velük, vagyis (valószinűleg) odavezette 
őket az Úr (azaz a szent sátor bejárata) elé s aztán visszavezette 
helyükre. - 12. A felavatás harmadik szertartása (az esetleges 
bűnökért bemutatott) bűnért való áldozatból s a hódolatul bemuta-
tott egészen elégő  áldozatból állott. - 13-15. Felajánlás helyett 
a héber szöveg itt is mindenütt a tenufa szertartásról (vö. 9. v. 
jegyz.) szól, a leviták szentelését pedig nem említi. - 19. A héber 
szöveg így szól : s odaadtam őket Izrael fiai közül Áronnak és 
fiainak tulajdonul, hogy lássák el azt a szolgálatot, mely a szent 
sátornál Izrael fiaira háramlik és engeszteljenek Izrael fiaiért, 
hogy csapás ne legyen Izrael fiain, ha Izrael fiai a szentélyhez 
közelítenének. 
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nek az izraelitákért, hogy 
csapás ne legyen a népen, 
ha a szentélyhez közelí- 
teni merészel. 	2omeg  is  
tevé Mózes és Áron meg 
Izrael fiainak egész soka-
sága a levitákkal azt, amit 
az 1:Tr Mózesnek parancsolt: 
21megtisztulának, kimosák 
ruhájukat, Áron felajánlá 
őket az Úr színe előtt s 
könyörge érettük, 22hogy 
megtisztulva menjenek be 
szolgálatukra a szövetség 
sátrába Áron s fiai előtt. 
Ahogy az Úr parancsolt 
Mózesnek a leviták felől, 
úgy történék. 

23Szóla továbbá az Úr 
Mózeshez, mondván: 24Ez 
a törvény a levitákról: 
Huszonötesztendős ko-

ruktól fogva vonuljanak 
be, hogy szolgáljanak a 
szövetség sátrában ; 25ha 
azonban ötvenedik esz-
tendejüket betöltötték, 
ne szolgáljanak többé ; 
261egyenek testvéreik se-
gítói a szövetség sátrában, 
gondoskodjanak arról, 

amit reájuk bíznak, de 
szolgálatot ne teljesítse-
nek. Igy rendelkezzél a levi-
tákkal dolgaikat 

9. FEJEZET. 
A megszabott időben meg nem 
tartható pászka pótlása. - 
A vándorlást vezető  felhőoszlop. 

1Szóla az Úr Mózeshez, a 
Sínai pusztájában, Egyip-
tom földéről való kivonu-
lásuk után a második esz-
tendőben, az első  hónap-
ban, mondván : 2Készít-
sék el Izrael fiai a fázét a 
maga idejében, 3ennek a 
hónapnak tizennegyedik 
napján estefelé minden 
szertartása és törvénye 
szerint. 4Megparancsolá 
erre Mózes Izrael fiainak, 
hogy készítsék el a fázét 
5s ők el is készíték a maga 
idejében, a hó tizennegye-
dik napján estefelé a 
Sinai-hegynél; egészen úgy 
cselekvének Izrael fiai, 
amint az Úr parancsolta 
Mózesnek. 

6Im azonban némelyek, 
kik halott ember miatt 
tisztátalanok voltak s így 
azon a napon fázét nem 
készíthettek, Mózes és 
Áron elé járulónak ?és 
mondák nékik : Halott 
ember miatt tisztátalanok 
vagyunk ; de miért szen- 

21. Felajánlá őket = elvégezte velük a tenufaszertartást. Vö. 
9-11. jegyzetét. - A könyörgésről 1. III. 4, 20. jegyzetét. 

23-26. A leviták szolgálati ideje. - 2. A szent szereknek és a 
szentsátor részeinek szállítására a leviták csak harmincesztendős 
koruktól fogva voltak kötelezve. (Vö. 4, 30.) Kisebb szolgálatokat 
azonban - jelen vers tanusága szerint - már huszonötesztendős 
koruktól fogva végeztek. Később, mikor már a szent szerek szállí-
tásáról nem kellett gondoskodni, a leviták húszesztendős koruk-
ban álltak szolgálatba. (Vö. Krón. I. 23, 24.) 

9. 1-5. Izrael második pászkája. - Vö. Móz. II. 12. 
6-14. A szabályszerű  időben meg nem tartható pászka pótlása. -

6. A halott okozta vallási tisztátalanság megakadályozta az áldo- 
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vedjünk rövidséget azál-
tal, hogy nem mutathat-
juk be az áldozati aján-
dékot az Úrnak a maga 
idejében Izrael fiaival 
együtt? 8Felelé nékik Mó-
zes : Várjatok, hadd kér-
dezzem meg, mit paran-
csol az Úr felőletek. 9Szóla 
erre az Úr Mózeshez, 
mondván : "Szólj Izrael 
fiaihoz : Ha valaki nem-
zetetekben halott miatt 
tisztátalan, avagy messze 
úton vagyon, készítse el 
a fázét az Úrnak 11a má-
sodik hónapban, a hó ti-
zennegyedik napján este-
felé ; kovásztalan kenyér-
rel s mezei salátával egye 
meg, 12ne hagyjon belőle 
semmit se reggelig s ne 
törje meg csontjait: tartsa 
meg a fáze minden szer-
tartását. 131-la azonban 
valaki tiszta is és úton 
sincs s mégsem készíti el 
a fázét : írtassék ki népé-
ből, mivel nem mutatta 
be idejében az áldozati 
ajándékot az Úrnak ; az 
ilyen ember viselje bűnét. 
14Ha idegen vagy jöve-
vény tartózkodik nálatok, 
a fázét az is annak szer-
tartásai s rendeletei sze- 

rint készítse az Úrnak : 
egy törvény legyen nála-
tok mind a jövevény, 
mind a bennszülött szá-
mára. 

15Tehát azon a napon, 
amelyiken felállították a 
hajlékot, befödé a felhő, 
estétől reggelig pedig tűz-
szerű  tünemény volt a 
hajlék felett. 18Igy volt ez 
állandóan : nappal a felhő  
borította, éjjel pedig tűz-
szerű  tünemény. 17Ha fel-
emelkedett a felhő, mely a 
sátort fedte, akkor elindul-
tak Izrael fiai s ahol a felhő  
megállott, ott tábort ütöt-
tek. 18Az Úr parancsára 
indultak s az ő  parancsára 
ütöttek tábort. Mindad-
dig, míg a felhő  állott a 
hajlék felett, egy helyen 
maradtak. "Ha úgy tör-
tént, hogy hosszú ideig ál- 
lott felette, - 	fiai 
ügyeltek az Úrra s nem 
indultak el, "akárhány 
napig állott a felhő  a haj-
lék felett. Az Úr paran-
csára ütötték fel a sátra-
kat s az ő  parancsára szed-
ték fel azokat. 21Ha a felhő  
estétől reggelig volt olt 
s mindjárt virradatkor fel-
emelkedett a hajlékról, 

zatban való részvételt. (Vö. 19, 11. skk.) - 11. Tehát egy hónappal 
a rendes pászka után, de a rendes pászka minden szertartásával. 
(Vö. Móz. II. 12, 1. skk.) - 13. A kiirtásról 1. Móz. I. 17, 14. jegyz. 

15-23. A felhőoszlop mint a vándorlás vezető je. - 15. Vö. II. 
40, 34. skk. - A felhőoszlop és a tűzoszlop nem volt két különböző  
dolog, hanem ugyanaz : az Isten jelenlétének kétféle külső  megnyil-
vánulása (és takarója). - 19. ügyeltek az Úrra = megtartották 
azt, amit az Úr megtartani parancsolt. - 20. A héber szöveg így 
fordítandó : Néha csak néhány napig állott a felhő  a hajlék felett : 
akkor is stb. - 21. A héber szöveg igy fordítandó : Néha a felhő  
estétől reggelig állott a hajlék felett s reggel felemelkedett : akkor 
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akkor indultak ; ha egy 
nap és egy éjtszaka után 
szállt fel, akkor szedték 
fel a sátrakat, 22ha két 
napig vagy egy hónapig 
vagy még hosszabb ideig, 
volt a hajlékon, akkor Iz-
rael fiai egy helyen marad-
tak s nem indultak el ; mi-
helyt pedig felemelkedett, 
elindították a tábort. 23Az 
Úr szavára ütötték fel a 
sátrakat s az Ó szavára 
indultak el s ügyeltek az 
Úrra, Mózes által adott 
parancsa szerint. 

10. FEJEZET. 
Az ezüst trombiták. - Izrael 

indulása a Sínai-hegytől. 

1Szóla továbbá az Úr 
Mózeshez, mondván: 2Csi-
nálj magadnak két, ezüst-
ből vert trombitát, hogy 
egybehívhasd velük a so-
kaságot, amikor el kell 
indítani a tábort. 3Ha 
mindkét trombitát meg-
fúvatod, gyűljön egybe 
hozzád az egész sokaság 
a szövetség sátrának ajta- 

jához. 4Ha csak egyet fú-
vatsz, jöjjenek hozzád a 
fejedelmek, Izrael soka-
ságának fejei. 61-la hosszú 
és szaggatott hang harsan, 
indítsák el a tábort az el-
sők, azok, kik kelet felé 
vannak ; 6a trombita má-
sodik szavára s ugyan-
ilyen harsogására szedjék 
fel sátraikat azok, kik dél 
felé tartózkodnak ; ekké-
pen cselekedjenek a töb-
biek is. Ha indulni kell, 
harsogjanak a trombiták, 
?ha pedig egybe kell gyüj-
teni a népet, egyhuzam-
ban zengjenek a trombi-
ták s ne szaggatottan har-
sogjanak. 8Áron fiai, a 
papok fújják a trombitá-
kat : örök rendtartás le-
gyen ez nemzedékről-nem-
zedékre közöttetek. °Ha 
hadba mentek földetekről 
az ellenség ellen, mely ha-
dakozik ellenetek, harsog-
tassátok e trombitákat és 
megemlékezik rólatok az 
Úr, a ti Istenetek és meg-
szabadultok ellenségeitek 
kezéből. "Ha áldozati la- 

Indultak, néha egy nap és egy éjjel (állott a felhő) stb. - 23. Vö. 
19. v. jegyz. 

10. 1-10. A két szent trombita. (Megkülönböztetendő  a szarvból 
készült harsonáktól vagy kürtöktől.) - 2. Kettő  kellett, mert 
ebben az időben két pap volt. - A vers vége a héber szövegben 
így szól : ezek szolgáljanak a község egybehívására és a táborok 
elindítására. - 5-6. A héber szöveg világosabb : Ha riadót 
fúttok, induljanak el azok a táborok, amelyek kelet felől táboroz-
nak. Ha másodszor fúttok riadót, induljanak el azok a táborok, 
amelyek dél felől táboroznak ; riadót kell fuvatni indulásukra. -
Induláskor tehát négy riadót fuvattak, mindig egy-egy (3-3 
törzsből álló) tábor (= hadtest) indulására. - 7. A nép (a gyüle-
kezet) összehívásakor nem riadót fuvattak. - 9. A héber szöveg 
így szól : Ha hadba vonultok földeteken (= országotokban) az 
ellenség ellen, mely szorongat titeket, fújjatok e trombitákkal 
riadót stb. - 10. Áldozati lakoma helyett a héber szöveg öröm- 
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komátok, ünnepnapotok, 
elsejétek vagyon, fújjátok 
meg e trombitákat egészen 
elégő- éS békeáldozataitok 
mellett, hogy emlékezzék 
meg rólatok Istenetek. Én 
az Úr vagyok, a ti Istene-
t ek . 

11A második esztendő-
ben, a második hónapban, 
a hó huszadik napján fel-
emelkedék a felhő  a szö-
vetség hajlékáról 12s elin-
dulának Izrael fiai, csapa-
taik szerint, a Sinai pusz-
tájából és a Fárán pusztá-
j ában ereszkedék le a 
felhő. 13Először elindfták 
tábórult, az Úrnak Mó-
zes által adott parancsa 
szerint, 14Júda fiai, csapa-
taik szerint. fejedelmük 
Náhásson, Aminádáb fia 
volt ; 15lsszakár fiai tör-
zsének fejedelme Nátá-
náel, Szuár fia volt, 18Zá-
bulon törzsének fejedelme 
Eliáb, Helon fia volt. - 
17Aztán lebonták a hajlé-
kot és elindulának Gerson-
nak és Merárinak fiai, akik 
vitték. - 18Erre aztán el-
indulának Rúben fiai, csa- 

pataik és rendjük szerint ; 
fej edelmük Heliszúr, Se-
deúr fia volt ; 19Simeon 
fia törzsének fejedelme 
Sálámiel, Szúrisáddáj fia 
volt, 20Gád törzsének feje-
delme Eliászáf, Dúel fia 
volt - 21Aztán elindulá-
nak a káátiták, kik a szent 
helyen levő  dolgokat vitték. 
Addig vitték a hajlékot, 
míg a felállftás helyére 
nem érkeztek. - 22Aztán 
elindfták táborukat Ef-
ráim fiai, csapataik sze-
rint ; seregük fejedelme 
Elisáma, Ámmiúd fia volt; 
23Mánássze fiai törzsének 
fejedelme Gámáliel, Fá-
dásszúr fia volt, 24Benjá-
min törzsének fejedelme 
Ábidán, Gedeon fia volt.. 
25Valamennyi tábor után. 
utolsóknak Dán fiai indu-
lának el, csapataik szerint; 
seregük fejedelme Áhiezer, 
Árnnúsáddáj fia volt ; 
28Áser fiai törzsének feje-
delme Fegiel, Okrán fia 
volt, 27Neftáli fiai törzsé-
nek fejedelme Áhira, Enán 
fia volt. - 28Ezek voltak 
Izrael fiainak táborai és 

napokról beszél ; utóbbiakon azokat a napokat érti, amelyeken 
az izraeliták örömüknek áldozatokban és áldozati lakomákban 
adtak kifejezést. 

II. Izrael útja a Stnai hegyétől Kádes-Bárneáig. (10, 11-14, 45.) 
11-28. Elindulás a Síri& hegyétől. - 11. A második hó kb. a mi 

májusunknak felelt meg. - 12. A Fárán-puszta a Sínai-félsziget 
északkeleti részében feküdt. Addig az izraeliták több helyen 
megállottak : itt a Szentírás csak összefoglalóan beszél. - 21. 
A héber szöveg világosabb : Ekkor elindulának a káátiták, akik a 
szentséges dolgokat (a legszentebb tárgyakat vö. 4, 1. skk.) vitték ; 
mire ők (az Új táborhelyre) megérkeztek, azok (= a gersoniták 
és a meráriták) felállították a hajlékot. 

Ószövetség I. 	 24 
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ekként indultak csapataik 
szerint, amikor elindultak. 

29Mondá ekkor Mózes 
Hóbábnak, a mádiánita 
Ráguel fiának, az ő  roko-
nának : Im elindulunk 
arra a helyre, melyet ne-
künk fog adni az Isten ; 
jer velünk s jót teszünk 
veled, mert jót Ígért az Úr 
Izraelnek. 30Az felelé néki: 
Nem megyek véled, ha-
nem visszatérek szülőföl-
demre. 31Ám ő  mondá 
Ne hagyj el minket ; te 
ugyanis tudod, hol kell 
tábort ütnünk a pusztá-
ban, légy tehát vezetőnk. 
32Ha velünk jössz, azok-
nak a javaknak a leg-
javát, amelyeket az űr 
nekünk juttat, neked fog-
juk adni. 

33Elindulának tehát az 
Cr hegyétől és megtevének 
háromnapi utat, mert az 
Úr szövetségének ládája 
három napig haladt előt-
tük, helyet keresve a tá-
bornak. "Nappal az Úr  

felhője is felettük volt, mi-
alatt vonultak. 

35Valahányszor pedig 
felemelték a ládát, ezt 
mondotta Mózes: Kelj fel, 
Uram, hadd széledjenek 
szét ellenségeid s hadd 
futamodjanak meg szined 
elől, akik gyűl;lnek téged. 
- "Amikor pedig letet-
ték, ezt mondotta : Térj 
vissza, Uram, Izrael sere-
gének sokaságához. 

11. FEJEZET. 
Izrael Tábeerában, Kibrot-Hát-

táávában, Hászerótban. 

lEzenközben zúgolódás 
támada az Úr ellen a nép 
között, hogy fáradalmat 
szenved. Mikor az Cr ezt 
meghallotta, megharagu-
vék és kigyullada ellenük 
az Úr tüze és emészteni 
kezdé a tábor szélét. 2Mi-
kor azonban a nép Mózes-
hez kiáltott, Mózes kö-
nyörge az Úrnak és ele-
nyészék a tűz. 3Erre el- 

29-32. Mózes felkéri Hóbábot, kalauzolja a népet. - Hóbáb 
valószínűleg Mózes sógora, Mózes feleségének, Szeforának a fivére, 
Mózes apósának, Jetró-Ráguelnek a fia volt. (Vö. II. 3, 1.) A má-
diániták jól ismerték a pusztát. - 31. A felhő, illetőleg a tűzoszlop, 
megmutatta ugyan, hol üssön tábort a nép, de az egész tábor 
elhelyezéséhez a kijelölt hely részletes ismeretére is szükség volt ; 
utóbbit kérte Mózes Hóbábtól. - 32. A héber szöveg így szól : 
Ha velünk jössz, juttatunk majd neked azokból a javakból, ame-
lyeket az Űr nekünk juttat. Hóbáb el is kísérte az izraelitákat 
s utódai Kánaán déli részén még Saul király idejében is szerepel-
tek. (Vö. Bir. 1, 16 ; Kir. I. 15, 6 ; 27, 10 ; 30, 29.) 

33-34. Az első  három napi út a Sinai hegyétől. - Az Úr hegye -= 
a Sinai. (Vö. Móz. II. 3, 2.) 

35-36. Mit szokott Mózes imádkozni induláskor és megálláskor? 
Úgy látszik, egy igen régi zsoltár elejéről és végéről van szó. Vö. 
Zsolt. 67 (68), 2. és 131 (132), 8. 

11. 1-3. Izrael zúgolódása és bűnhödése Tábeerában. - 1. Az 
Úr tüze valószínűleg villám volt. - 3. Ezt a helyet Gyulladásnak, 
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nevezé azt a helyet Gyul-
ladásnak, mivel kigyul-
ladt ellenük az Úr tüze. 

4Az a gyülevész nép-
ség pedig, mely velük fel-
jött, kívánságra gerjede 
s leüle és síránkozék és 
Izrael fiait is csatlako-
zásra bírá és mondá : Ki 
ad nekünk húst enni ? 
5Emlékszünk a halra, me-
lyet ingyen ettünk Egyip-
tomban, eszünkbe jut az 
ugorka, a dinnye, a pár-
hagyma, a vöröshagyma 
s a fokhagyma. 6Most 
száraz a lelkünk : nem lát 
szemünk semmi mást, csak 
mannát. — 7A manna 
olyan volt, mint a korian-
drom magva, olyan színű, 
mint a bdellium ; 8a nép 
körüljárt, felszedte, meg-
őrölte a kézimalmon vagy 
megtörte a mozsárban, 
aztán megfőzte a fazék-
ban s kalácsot készített 
belőle, olyan ízűt, mint az 
olajos lepény. 9Amikor éj-
jel leszállott a táborra a 
harmat, leszállt vele a 
manna is. 

"Hallá tehát Mózes, 
hogy siránkozik a nép csa- 

ládról-családra, ki-ki a 
sátra ajtajában. Erre igen 
felgerjede az Cr haragja, 
de Mózesnek is tűrhetet-
lennek tetszék ez a dolog. 
11Mondá azért az Úrnak : 
Miért nyomorítottad meg 
szolgádat? Miért nem lelek 
kegyelmet előtted s miért 
raktad énrám ez egész n(p 
terhét? 12Hát én fogan-
tam-e ezt az egész sokasá-
got, avagy én szültem-e 
őt, hogy azt mondod né-
kem : Hordozd őket keb-
leden, amint a dajka 
szokta hordozni a csecse-
mőt s vidd el őket arra a 
földre, amely felől meges-
küdtél atyáiknak? 13Hon-
nan vegyek húst, hogy ad-
jak ekkora sokaságnak? 
Én reám sírnak, mondván: 
Adj nekünk húst enni I 
14Én egyedül nem győzöm 
ezt az egész népet, mert 
nehéz az nékem. 15Ha 
azonban te másként ítélsz, 
akkor kérlek, ölj meg en-
gem s találjak kegyelmet 
szemed előtt, hogy ne 
szenvedjek ennyi nyomo-
rúságot. 

16Mondá erre az Úr Mó- 
héberül Tábeerának nevezték el. Mivel e nevet a 33. fejezetben 
felsorolt állomások között nem találjuk, valószínű, hogy Tábeera 
nem volt külön állomás, hanem csak a Kibrót-Háttáávában (vö. 
34. v.) álló tábor egyik helye. 

4-9. Izrael húsra vágyik Kibrót-Háltáávában. - 4. Vö. Móz. 
II. 12, 38. - 5. Az egyszerű  nép Egyiptomban főleg hallal s az itt 
felsorolt növényi eledelekkel élt ; ezekhez csaknem ingyen jutott. -
7. Vö. II. 16, 14. jegyz. - A bdellium sárgásfehér famézga. (Vö. 
I. 2, 12.) 

10-15. Mózes segítőtársakat kér tisztéhez az Úrtól. - 14. Mózes 
a lázadás fő  okát abban látja, hogy nincs elég segítsége az ügyek 
intézésére. 

16-23. Az Cr Mózesnek segítőtársakat, a népnek meg húst 
ígér. - 16. A héber szöveg elöljárók helyett jegyzőkről szól s 

24* 
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zesnek : Gyüjts egybe né-
kem hetven olyan fér-
fiút Izrael vénei közül, 
akikről tudod, hogy a nép 
vénei s elöljárói s vidd 
őket a szövetség sátrának 
ajtajához és állítsd ott 
őket magad mellé, 17és én 
majd leszállok és szólok 
néked s elveszek lelked-
ből s odaadom nékik, hogy 
hordozzák veled a nép 
terhét s ne terheljen az 
téged egyedül. 18A nép-
nek pedig mondd : Szen-
telődjetek meg : holnap 
húst esztek. Hallottam 
ugyanis, hogy azt mon-
dottátok : Ki ad nekünk 
húst enni? Jó volt nekünk 
Egyiptomban. - Ad te-
hát majd nektek húst az 
Úr s esztek, "'nem egy 
nap, sem kettőn, sem 
ötön, sem tízen, sem 
húszon, "hanem egy egész 
hónapig, míg ki nem jön 
orrotokon s utálatossá 
nem válik, mivel megye-
tettétek az Urat, ki közöt-
tetek van és sírtatok előtte, 
mondván : Miért jöttünk 
ki Egyiptomból? 21Mondá  

erre Mózes : Hatszázezer 
gyalogosa van e népnek s 
te azt mondod : Húst 
adok nékik enni egy egész 
hónapig? 22Talán bizony 
juhok s marhák sokasága 
kerül levágásra, hogy elég 
legyen eledelül, avagy egy-
begyűlik a tenger minden 
hala, hogy jóllakassa 
őket? I 23Felelé néki az 
Úr : Hát erőtlen-e az Úr 
keze? Nos, majd meglátod, 
valóban beteljesedik-e be-
szédem? 

24Elméne tehát Mózes 
és elbeszélé a népnek az 
Úr szavait s egybegyüjte 
hetven férfiút Izrael vénei 
közül s odaállttá őket a 
sátor köré., 25Ekkor le-
szálla az Úr a felhőben, 
szóla hozzá és elvőn abból 
a lélekből, mely Mózesen 
volt s odaadá a hetven 
férfiúnak. Ezek, amikor 
megnyugodott rajtuk a 
Lélek, prófétálni kezdének 
s azt abba sem hagyák 
többé. 26Két férfiú azon-
ban a táborban marada : 
az egyiket Eldádnak, a 
másikat Medádnak hítták; 

valószínűleg a nemzetséglajstromok vezetőire gondol. - 17. A lé-
lek szó ehelyütt azt a kegyelmi ajándékot jelenti, amely Mózest 
feladatának teljesítésére képesítette ; ebből részesedik a hetven 
elöljáró. - 18. A megszentelődésről 1. Móz. II. 19, 10. jegyz. ; erre 
itt azért volt szükség, mert az Cr dicsőségének megnyilvánulását 
tisztán kellett bevárni. - 20. Orrotokon jön ki = megundorodtok 
tőle. - 21. Hatszázezer gyalogosa (= harcosa) van e népnek, hozzá 
még a gyermek asszony és rabszolganépség, meg az öreg emberek. 

24-30. Az Ur megadja Mózesnek az ígért segítséget. - 25. A pró-
fétáláson éhelyütt (nem jövendőmondást, hanem elragadtatást, 
exstatikus állapotot) tánchoz hasonló testmozgást (vő. Kir. I. 
10, 5 ; 18, 10 ; 19, 20 ; 19, 23.) s kiáltozáshoz hasonló éneklést kell 
értenünk. A héber szöveg szerint a vének csak a lélek vételének 
pillanatában prófétáltak, azután megszünének prófétálni. - 26. 
A hetven vén közül e kettő  nem ment Mózes szavára a szent sátor 
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ezeken is .megnyugovék a 
Lélek, mert ők is az össze-
írottak között voltak, csak 
nem mentek ki a sátorhoz. 
27Mikor ezek prófétálni 
kezdettek a táborban, el-
szalada egy legény s je-
lenté Mózesnek, mond-
ván : Eldád és Medád pró-
fétálnak a táborban. 28Le-
gott mondá Józsue, Nún 
fia, Mózesnek sokak kö-
zül kiválasztott szolgája : 
Uram, Mózes, tiltsd meg 
nékik ! 29Ám Ó azt mondá: 
Mit féltékenykedel miat-
tam? Bárcsak az egész 
nép prófétálna s az Űr 
nekik adná Lelkét ! "Az-
tán Mózes meg Izrael vé-: 
nei visszatérének a tá-
borba. 

31Ekkor szél jöve ki az 
Úrtól, fürjeket ragada fel 
a tengeren túlról s elhozá 
s a táborra veté, egy-egy 
napi járó földre körös-
körül, a tábor minden ol-
dalán ; kétkönyöknyi ma-
gasságban repdestek a föld 
felett a levegőben. 32Fel- 

kerekedék erre a nép s 
azon az egész napon és 
éjtszakán meg a követ-
kező  napon szedé a fürje-
ket, - aki keveset, tíz 
köbölnyit, - és megszá-
rftá őket a tábor körül. 
33Még a foguk között volt 
a hús és még el sem fo-
gyott ez az eledel, mikor 
íme felgerjedt az Úr ha-
ragja a nép ellen s meg-
veré felette nagy csapás-
sal. "Erre elnevezék azt a 
helyet a Kívánkozás sír-
jainak, mert ott temették 
el a kívánkozó népet. 

Aztán elindulának a Kí-
vánkozás sfrjaitól s eljutá-
nak Hászerótba s ott tele-
pedének meg. 

12. FEJEZET. 
Mária és Áron elégedetlenkedése 

Hászerótban. 

1Ekkor Mária és Áron 
Mózes ellen beszélőnek az 

etióps felesége miatt 
lés mondák : Hát csak 
Mózes által szólott az Úr? 
Nemde, hozzánk is épen 

elé, mindazonáltal ők is megkapták a hatalmat s a segítséget 
tisztükhöz. Az Isten ilyen módon győzte meg őket ellenállásuk 
helytelenségéről. - 28. Józsue ebben Mózes lekicsinylését látja, -
29. - ám Mózes nem féltékeny hatalmára. 

31-34a. Az Úr megadja a népnek űz ígért búst. - 31. A héber 
szöveg szerint a szél a fürjeket (vö. Móz. II. 16, 1. skk.) a tenger 
felől hozta ; a vers vége a héber szövegben így szól : s odaszórá 
a tábor köré. egynapi járóföldre errefelé és egynapi járóföldre 
arrafelé a tábor körül és kétkönyöknui 	1 m) magasságra a 
föld színe felett. - 32. Tíz köböl (chőmer) = 10 X 364.4 liter = 
3644 liter ; a szó azonban (határozatlan mennyiségű) rakást, 
halmot is jelenthet. Madarak, halak, sáskák stb. (napon vagy 
tűzön való) szárítása Keleten hajdan és ma époly szokásos, mint 
nálunk a füstölés. - 34. A hely neve Kibrót-Háttááva (= kíván-
ság sírjai) lett. 

34b-12. 15. Izrael Hászerótban. - 12. 1. A héber szöveg Mózes 
kusita feleségéről beszél s valószínűleg Szeforáról, Mózes mádiánita 
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Mikor Áron rátekintett és 
látta, hogy poklosság ön-
tötte el, 11mondá Mózes-
nek : Kérlek, uram, ne 
ródd fel nékünk ezt a bűnt, 
melyet esztelenül elkövet-
tünk, 12ne legyen ez olyan, 
mint a halott s mint az 
idétlen magzat, melyet 
anyja méhe elvetél : íme, 
már féltestét megemész-
tette a poklosság. 13Erre 
Mózes az Úrhoz kiálta, 
mondván : Isten, kérlek, 
gyógyítsd meg őt ! 14Felelé 
néki az Úr : Ha az atyja 
az arcába köpött volna, 
nemde legalább hét napig 
kellene szégyelnie magát? 
El kell csak különíteni hét 
napig a táboron kívül, az-
tán vissza lehet hívni. 
15Kizárák tehát Máriát hét 
napra a táborból és a nép 
nem indula el arról a hely-
ről, míg vissza nem hívták 
Máriát. 

13. FEJEZET. 
Izrael a fáráni pusztából kérne-
ket küld Kánaánba. - A kérnek 

hazug jelentése. 

'Aztán elindula a nép 
Hászerótból és a Fárán- 

feleségéről szól. Vö. Móz. II. 2, 21. - 7. A vers végét a héber szö-
veg alapján egyesek így fordítják : . . . kire egész házam (= Izrael 
vezetése) reá van bízva. - 10. A felhő  az Urat fedte (vö. 5. v.). 
A főpapot, Áront megfeddi ugyan, de nem bünteti meg az Cr. 
A poklosság egyik fajtája fehér kiütésekben nyilvánult. (Vö. Móz. 
II. 4, 6. jegyz.) - 12. A héber szöveg így szól : ne legyen olyan, 
mint a halva született (gyermek), melynek, mikor anyja méhéből 
kijő, félig rothadt a teste. - 14. A héber kifejezés így is érthető  : 
Ha az.atyja előtte kiköpött volna stb. értelme : amint a megsér-
tett atya tekintetét kerüli az ember, Úgy kell Máriának is veze-
kelnie bűneért. 

13. 1-21. Mózes a Fárán-pusztából kémeket küld Kánaánba. -
1. A Fárán-puszta a Sínai-félsziget északkeleti részében feküdt 

úgy szólott I Mikor az Úr 
ezt meghallotta, -3Mózes 
ugyanis szelídebb férfiú 
volt minden embernél, ki 
a földön lakott, - 4legott 
szóla hozzá meg Áronhoz 
és Máriához : Menjetek ki 
csak ti hárman a szövet-
ség sátrához. Mikor aztán 
kimentek, 5leszálla az Úr 
egy felhőoszlopban, meg-
álla a sátor ajtajában és 
szólítá Áront meg Máriát. 
Mikor odamentek, 6mondá 
nékik : Halljátok beszé-
dem ! Ha valaki közületek 
prófétája az Úrnak, annak 
látomásban jelenek meg 
vagy álomban szólok. 7ÁM 
Mózes, az én szolgám nen-i 
ilyen : Ó az én egész há-
zamban meghitt, smert 
vele szemtől-szembe be-
szélek s Ó nyíltan, nem rej-
télyekben és jelképekben 
látja az Urat. Miért nem 
féltetek tehát gyalázni 
szolgámat, Mózest? 9Az-
tán haragra gerjedve irán-
tuk, elméne. 1° Amint pe-
dig eltávozott a felhő, 
mely a sátor felett volt, 
íme, Mária úgy fehérlék 
a poklosságtól, mint a hó. 
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puszt
pusztában üté fel sátrait. ában

ott az Úr Mózeshez, 
mondván : 3Küldj ki fér-
fiakat, hogy vegyék szem-
ügyre Kánaán földét, me-
lyet majd Izrael fiainak 
adok, minden törzsből 
egyet-egyet, a fejedelmek 
közül. 4Megcselekvé Mó-
zes, amit az Úr paran-
csolt s elkülde a Fárán-
pusztából fejedelmi férfia-
kat, névszerint : 5Rúben 
törzséből : Sámmuát, Ze-
kur fiát, 6Simeon törzséből: 
Sáfátot, Húri fiát, 7Júda 
törzséből: Kálebet, Je-
fone fiát, 8lsszakár törzsé-
ből : Igált, József fiát, 
9Efráim törzséből : Ózseét, 
Nún fiát, "Benjámin tör-
zséből : Fáltit, Ráfu fiát, 
ilZábulon törzséből Ged-
dielt, Szódi fiát, "József 
törzséből : Mánássze ágá-
ból: Gáddit, Szúszi fiát, 
13Dán törzséből Ámmielt, 
Gemálli fiát, 14Áser tör-
zséből : Sztúrt, Mikáel fiát, 
15Neftáli törzséből Náhá-
bit, Vápszi fiát, 16Gád tör-
zséből: Gúelt, Máki fiát.  

"Ez volt azoknak a fér-
fiaknak a neve, akiket Mó-
zes elküldött, hogy vegyék 
szemügyre a földet.Ózseét, 
Nún fiát azonban Józsué-
nak hívta. 18Elküldé tehát 
ezeket Mózes, hogy ve-
gyék szemügyre Kánaán 
földét és mondá nékik : 
Menjetek fel a Délvidéken 
át s ha feljuttok a he-
gyekre, "vegyétek szem-
ügyre azt a földet, hogy 
milyen, meg a népet, mely 
lakja, hogy erős-e vagy 
gyenge, hogy számra nézve 
kevés-e vagy sok, "maga a 
föld jó-e vagy rossz, mi-
lyenek a városok, körül-
kerítettek-e vagy kerítet-
lenek, 21a talaj kövér-e 
vagy sovány, erdős-e vagy 
fátlan. Legyetek bátrak s 
hozzatok nékünk a föld 
gyümölcseiből. - Épen az 
az idő  volt, amikor már 
enni lehetett a korai sző-
lőt. 22Felmenének tehát s 
kikémlelék a földet a Szín-
pusztától fogva egészen 
Rohóbig, mely Emát felé 
menet vagyon. 23Felmené- 

és egészen Kánaán délnyugati határáig húzódott. — 2. Móz. V. 1, 
19-23. tanusága szerint Mózes ekkor felszólította a népet, hogy 
induljon neki félelem nélkül az útnak, ám a nép előbb kérnek 
küldetését kérte. Nyilván erre mondta az 1.1r Mózesnek az itt 
közölt szavakat. — 4. VÓ. Móz. V. 1, 22 ; 9, 23. — 12—József törzse 
két törzsre, az efráimiták (1. 9. vers) és a mánássziták törzsére 
oszlott. — 17. Ózsee 	Hósea) annyit jelent, mint Szabadító. 
Józsue (héberül Je-hosua) annyi, mint Jáhve (= az er), a szaba-
dító. (Vö. Móz. II. 17, 10.) — 18. A Délvidék (a Negeb) Kánaán 
déli része ; a hegyek a Délvidéktől közvetlenül északra eső  hegy-
ségek. — 21. Mindez tehát kb. július végén, augusztus elején 
ment végbe. 

22-25. A kérnek Útja. — 22. A Szín (héberül Cín) pusztája 
(nem tévesztendő  Össze a Síri — héberül Szín — pusztával, mely 
a Sinainál feküdt) Kánaán déli határán húzódott. Rohób Kánaán 
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nek a Délvidékre s elj utá-
nak Hebronba, hol Áchi-
m án,Sisáj és Tolmáj, Enák 
fiai voltak. - Hebron hét 
esztendővel előbb épült, 
mint Tánisz, Egyiptom 
városa. - 24Aztán elme-
nének a Szőlőfürt völ-
gyéig s levágának egy 
szőlővesszőt a fürtjével 
együtt s két férfiú egy 
rúdon elhozá, és vevének 
a hely gránátalmáiból és 
fügéiből is, 25a helyet pedig 
elnevezék Nehel-Eskólnak 
(azaz a Szőlőfürt völgyé-
nek), minthogy szőlőfürtöt 
hoztak onnan Izrael fiai. 

26Negyven nap mulya 
aztán, bejárva az egész 
vidéket, visszatérének a 
föld kémei 27s eljutának 
Mózeshez és Áronhoz meg 
Izrael fiainak egész gyüle-
kezetéhez a Fárán-pusz-
tába, mely Kádesnél va-
gyon. Beszámolva nekik 
és az egész sokaságnak,  

megmutaták a föld gyü-
mölcseit 28  és elbeszé-
lék, mondván : Eljutot-
tunk arra a földre, amelyre 
küldtél minket s az csak-
ugyan tejjel s mézzel fo-
lyik, amint ezekből a gyü-
mölcsökből is látható, "de 
igen erős lakói, nagy és 
fallal körülvett városai 
vannak : Enák utódait is 
láttuk ottan. "Ámáleki-
ták laknak a Délvidé-
ken, heteusok, jebuzeusok, 
ámorreusok a hegységben 
és kánáneusok laknak a 
tenger mellett és a Jordán 
folyó körül. 31Zúgolódni 
kezdett erre a nép Mózes 
ellen, de Káleb csendesíté 
és mondá : Csak menjünk 
fel s foglaljuk el azt a föl-
det, mert el bírjuk foglalni. 
32Ám a többiek, akik vele 
voltak, mondák : Semmi-
képen sem mehetünk fel e 
nép ellen, mert erősebb 
nálunknál. 33Sőt gyalázák 

északi részén feküdt. Emát Kánaántól északra, az Orontes folyó 
mellett terült el. A kérnek tehát délről északra bejárták egész 
Kánaánt. A következőkben (dél-északi sorrendben) néhány fon-
tosabb helyről hallunk. - A Délvidékről I. 18. v. jegyz. - Hebron 
Délkánaán legjelentősebb ősi városa volt. (Ma El-Chálil.) Ezidő-
tájt vidékén a barlanglakó, szálasnövésű  és hatalmaserejű  ( = óriás) 
enákiták, Árbe utódai tanyáztak. - Tánisz (másként Táfnisz, 
héberül Szóán) Alsóegyiptomnak egyik ősi királyi székhelye volt : 
építésnek, alapításnak a Szentírás nyelve minden Újabb átépítést 
vagy hatalombavevést is nevez. - 24. A szőlőfürtöt azért vitték 
rúdon, hogy össze ne törjék ; egyébként (Hebron vidékén) Ina is 
teremnek óriási nagyságú fürtök. - A granátalma (Punica grana-
tum) nedvdús, narancsnagyságú izletes gyümölcs. 

26-34. A kérnek visszatérése és hazug jelentése. - 27. Kádes 
vagy Kádes-Bárnea a fáráni puszta északkeleti, másként Szín-
pusztának is nevezett részében feküdt. - 29. Az enákitákról 1. 
23. és 34. v. jegyz. - 30. Az árnálekitákról1.Móz. II. 17, 8. jegyz. -
A heteusokról, jebuzeusokról és ámorreusokról, valamint a (szűkebb 
értelemben vett) kánáneusokról 1. Móz. I. 15, 19. skk. jegyz. -
33. A föld (a kémek hazug jelentése szerint) elemészti lakóit, 
mert éghajlata rossz, elesége kevés, ellensége és háborúja sok. -- 
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Izrael fiai között azt a föl-
det, amelyet megtekintet-
tek, mondván : A föld, 
amelyet bejártunk, el-
emészti lakóit, népe, me-
lyet láttunk, szál aster-
metű, "láttunk ott jóné-
hány szörnyet Enák fiai-
ból, az óriások nemzetsé-
géből, kikhez képest mi 
olyanoknak látszottunk, 
mint a sáskák. 

14. FEJEZET. 
Izrael hitelt ad a kérnek hazug 
jelentésének ; büntetésül e nem-
zedék nem mehet be Kánaán 
földjére, a hazug kérnek meg-
halnak. - Izrael hiába kísérli 

meg a továbbhaladást. 

1Jajveszékelve sfra e 
miatt az egész sokaság 
azon az éjtszakán 2és Izrael 
valamennyi fia zúgoló-
dék Mózes és Áron ellen, 
mondván : 3Bárcsak meg-
haltunk volna Egyiptom-
ban s bárcsak elpusztul-
nánk ebben a kietlen pusz-
tában s ne vinne be 
minket az Úr arra a 
földre, hogy magunk kard--
élre ne hulljunk, felesé-
geink és gyermekeink pe-
dig fogságba ne jussanak !  

Nem jobb-e visszatérnünk 
Egyiptomba? 4Majd mon-
dák egymásnak : Állít-
sunk magunk fölé vezért 
és térjünk vissza Egyip-
tomba. 5Mikor ezt Mózes 
és Áron meghallották, ar-
cukkal a földre borulának 
Izrael fiainak egész soka-
sága előtt. 6Józsue, Nún 
fia pedig, meg Káleb, 
Jefone fia, kik szintén be-
járták azt a földet, meg-
szaggaták ruháikat 7s szó-
lának Izrael fiainak egész 
sokaságához : A föld, ame-
lyet bejártunk, felette jó. 
81-la az Úr kegyelmes lesz, 
bevisz minket reá s ide-
adja azt a tejjel s mézzel 
folyó ' földet. 9Ne lázong-
jatok az Úr ellen s ne fél-
jetek annak a földnek a 
lakosaitól, mert úgy meg-
ehetjük őket, mint a ke-
nyeret. Eltávozott tőlük 
minden oltalmuk : az Cr 
velünk van, ne féljetek ! 
16Mikor erre az egész so-
kaság felkiáltott s meg 
akarta kövezni őket, meg-
jelenék az Úr dicsősége a 
szövetség sátra felett, Iz-
rael minden fia előtt. 

11Szóla ekkor az Úr Mó- 

34. A héber szövegben nem szörnyetegekről, hanem a náfil-ekről 
van szó (vö. Móz. I. 5, 4.) ; utóbbi annyit jelent, mint erő-
szakoskodó ; az enákiták tehát a náfilek nemzetségéből szár-
maztak, de nem voltak (mesebeli) óriások, hanem szálasnővésű, 
vad, szilaj emberek. 

14. 1-10. A nép vissza akar térni Egyiptomba. - 6. A ruha 
megszaggatása a gyász, a bánat és a szörnyűlködés jele volt. -
10. Az Úr dicsősége nyilván a felhőoszlop valamely különös tüne-
ménye, jelensége (megvillanása?) által lett látható az izraeliták 
előtt. 

11-25. Az Úr büntetésül kizárja a lázadó nemzedéket Kánaán 
birtokából. - 11-12. Az Cr először egészen el akarja pusztítani 
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zeshez : Meddig gyaláz en-
gem e nép, meddig nem 
hisz nékem, mindazon je-
lek ellenére, amelyeket 
véghezvittem 	előttük? 
12Megverem tehát dög-
halállal s elpusztítom, té-
ged pedig nagy és ennél 
erősebb nemzet fejedel-
mévé teszlek. 13Mondá erre 
Mózes az Úrnak : Hogy 
meghallják az egyipto-
miak, akik közül kihoztad 
ezt a népet, 14meg ennek 
a földnek a lakosai, - 
akik azt hallották, hogy 
te, Uram, e nép között 
vagy és színről-színre en-
geded látni magad s fel-
hőd védi őket s felhőosz-
lopban jársz előttük nap-
pal s tűzoszlopban éjt-
szaka, - 15hogy megöltél 
egy ekkora sokaságot,mint 
egy embert s azt mondják: 
18Nem bírta bevinni a né-
pet arra a földre, amely 
felől megesküdött, azért 
ölte meg őket a pusztában! 
17BizonyuJjon tehát nagy-
nak az Úr ereje és tégy 
úgy, amint megesküdtél, 
mondván': 18Hosszantűrő  
s nagvirgalmú az Úr, meg- 

ket, de büntetlenül nem 
hagy senkit, megbünteted 
az atyák vétkeit fiaikon, 
harmadik és negyedik 
nemzedékükön. 19Bocsásd 
meg, kérlek, e nép bűnét 
irgalmasságod nagysága 
szerint, aminthogy meg-
bocsátottál nekik Egyip-
tomból való kijövetelük-
től fogva idáig. "Mondá 
erre az Úr : Megbocsátom 
szavad szerint. 21De amily 
igaz, hogy én élek s az 
egész föld tele van az úr 
dicsőségével, 220iy  igaz, 
hogy nl:ndazok a férfiak, 
kik látták dicsőségemet s 
a jeleket, melyeket Egyip-
tomban s a pusztában mű-
veltem s mégis próbára tet-
tek már vagy tízszer s nem 
engedelmeskedtek' sza-

vamnak, 23nem látják meg 
azt a földet, amely felől 
megesküdtem atyáiknak 
azok közül, kik gyaláztak 
engem, senki sem látja 
meg ! "Szolgámat, Kále-
bet, ki más lélekkel telten 
követett engem, beviszem 
majd arra a földre, ame-
lyet bejárt s ivadéka bírni 
fogja azt. 25Mivel az ámá- 

bocsát gonoszságot és vét- leki ták s a kánáneusok 

a népet, - 13-20. - Mózes közbenjárására azonban megkegyel-
mez néki, de - 21. - megesküszik önmagára és dicsőségére, 
hogy ez a lázongó nemzedék nem teszi be lábát Kánaánba. -
A 25. vers első  felének szövege és értelme bizonytalan ; sokan így 
fűzik a mondatot : Káleb bírni fogja azt a földet, amelyet bejárt, 
ámbár egyideig még az ámálekiták s a kánáneusok fogják lakni. 
(Vő. Bír. 1, 20.) Érthető  azonban némi gúnnyal is : nos hát, mivel, 
mint mondjátok, ott laknak az ámálekiták s a kánáneusok, kiktől 
ígéreteim ellenére annyira féltek, hát csak térjetek vissza. -
25. A Sínai hegyétől Kánaán felé vívó utat odafelé az ámorreusok 
hegye felé vivő  útnak, visszafelé a Vörös(a Sás)-tenger /elé vivő  
útnak nevezték. 
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laknak a völgyben, holnap 
indítsátok el a tábort és 
térjetek vissza a pusztába, 
a Vörös-tenger felé vivő  
Úton. 

26Szóla továbbá az Úr 
Mózeshez és Áronhoz, 
mondván : 27Meddig fog 
még zúgolódni ellenem e 
felette gonosz sokaság? 
Hallottam Izrael fiainak 
zúgolódását! "Mondd meg 
tehát nékik : Amily igaz, 
hogy én élek - ezt üzeni 
az Úr, - oly igaz, hogy 
amint szólani hallottalak 
titeket, Úgy cselekszem ve-
letek. 29E pusztában fog 
heverni holttestetek. Senki, 
akit megszámláltak a húsz-
esztendősök s az időseb-
bek közül, ki zúgolódott 
ellenem, 30be nem megy 
arra a földre, amely felől 
esküre emeltem kezem, 
hogy lakóivá teszlek tite-
ket, kivéve Kálebet, Je-
fone fiát és Józsuet, Nún 
fiát. 31Gyermekeiteket 

azonban, akikről azt 
mondtátok, hogy ellenség 
zsákmányává lesznek, be-
viszem : hadd lássák a föl-
det, amely nektek nem 
kellett. 22E pusztában fog 
heverni holttestetek,33fiai-
tok e pusztában fognak  

kóborolni negyven eszten-
deig s viselni fogják a pa-
ráznaságtok következmé-
nyeit, míg meg nem emész-
tődik atyáik holtteste a 
pusztában' . 34Ama negyven, 
nap számának megfelelő-
leg, amely alatt szemügyre 
vettétek a földet, egy-egy 
esztendőt számítva minden 
napért, negyven esztendeig 
lakoltok gonoszságaitokért 
és ismeritek meg bosszú-
mat, 35mert amint szólot-
tam, úgy teszek e felette 
gonosz sokasággal, mely 
felkelt ellenem: elpusztul és 
meghal ebben a pusztában. 

"Ekkor mindazokat a 
férfiakat, akiket elküldött 
Mózes, hogy szemléljék 
meg a földet s akik vissza-
tértük után felzúdították 
ellene az egész sokaságot, 
gyalázva a földet, hogy 
rossz, 37halál sujtá az 1.7r 
színe el5tt. "Csak Józsue, 
Nún fia és Káleb, Jefone 
fia marada életben mind-
azok közül, akik elmentek, 
hogy szemügyre vegyék a 
földet. 

39Mikor Mózes elmon-
dotta mindezeket a szava-
kat Izrael valamennyi fiá-
nak, igen elszomorodék a 
nép. "Kora reggel aztán 

26-35. Izrael fiainak büntetésül negyven évig kell barangolniok 
a pusztában. - 28. Az Úr esküvel kezdi szavát. - 29. A puszta a 
fáráni puszta, a Stnai-félsziget északkeleti nagy sivatagja. -
33. A paráznaság Izraelnek a házasságtörő  asszony vétkéhez ha-
sonló, az Istennek szemben elkövetett hűtlensége. (Vö. Móz. II. 
20, 5. jegyz.) - 34. A negyven esztendő  az Egyiptomból való 
kivonulástól számít. 

36-39. A hazug kérnek bűnhödése. - 37. A hazug kérnek va1ó-
szinűleg hirtelen halállal vesztek el. 
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íme felkelének s fel akard-
nak menni a hegytetőre 
és mondák : Készek va-
gyunk felmenni arra a 
helyre, amelyet az Úr 
mondott, mert vétkez-
tünk. 41Mondá nekik Mó-
zes : Miért szegitek meg 
az Úr parancsát? Nem fog 
az javatokra válni! 42Mint-
hogy az Cr nincsen kö-
zöttetek, ne menjetek fel, 
hogy el ne hulljatok ellen-
ségeitek előtt. 43Az ámá-
lekiták s a kánáneusok ott 
vannak előttetek s kard-
juk által elhullotok : mi-
vel nem akartatok enge-
delmeskedni az Úrnak, az 
Úr sem lesz veletek. 44Ám 
azok elvakultan feltartá-
nak a hegytetőre : de az 
Úr bizonyságának ládája 
s Mózes nem mozdulának 
a táborból. "Ekkor leszál-
lának az ámálekiták és a 
kánáneusok, akik a he-
gyen laktak és verve-
vágva kergeték őket egé-
szen Hermáig. 

40-45. A nép megkísérli a továbbhaladást, de póruljár. - 45. 
Horma Kánaán déli határánál feküdt, közelebbi helye bizonyta-
lan. Eredetileg Szefáátnak hívták (vö. Bír. 1, 17.) s a 21, 3-ban 
elbeszélt esemény miatt nyerte a Horma nevet ; a Szentírás ehe-
lyütt már előlegezi neki e nevet. - Ezzel kezdődik Izrael harminc-
nyolcesztendős pusztai barangolása. Mózes és a szent sátor Úgy-
látszik Kádes-Bárneában (vagy vidékén) maradt, a nép pedig 
(rendetlenül, vezetés nélkül, törzsekre oszolva) kóborolt a kör-
nyező  pusztában, míg az egész bűnös nemzedék el nem pusztult. 
(Vö. 20, 1. jegyz.) 

III. A 38 esztendös pusztai barangolás alatt történt események. 
(15, 1-19, 22.) 

15. 1-15. Az egészen elégő- és békeáldozatokhoz járó eledel- és 
italáldozatok. A következőkben (15, 1-19, 22) elbeszélt törvé-
nyek és események Izrael 38 esztendős, Kádes-Bárnea körül 'való 
barangolásának idejére esnek. - 1. E törvény tehát csak Kánaán 

E, L IBER NUMER I 15. 

1 5. FEJEZET. 
A köteles étel- és italáldozatok. 
- A tésztazsenge. - A nem, 
szándékos mulasztásokért be-
mutatandó engesztelő  áldoza-
tok. - A szándékos bűnök bün-
tetése. - A szombatszegés 
büntetése. - Az emlékeztető  

bojtok. 

1Szóla pedig az Úr Mó-
zeshez, mondván : 2Szólj 
Izrael fiaihoz és mondd 
nekik : Ha majd bejuttok 
lakóföldetekre, melyet én 
nektek adok 3és szarvas-
marhából vagy aprómar-
hából, egészen elégő  áldo-
zatul vagy vágóáldozatul, 
tűzáldozatot készítetek az 
Úrnak, akár fogadalmat 
róttok le, akár jószánto-
tokból mutattok be áldo-
zatot, akár ünnepeiteken 
gyujtotok kellemes illatot 
az Úrnak, 4mindaz, aki 
áldozati ajándékot mutat 
be, mutasson be eledel-
áldozatul egytized éfa 
lisztlángot, meghintve egy 
negyed hín mennyiségíí 
olajjal, 5italáldozatul pe- 
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dig adjon ugyanannyi 
mennyiségű  bort az egé-
szen elégő  áldozathoz vagy 
a békeáldozathoz, bárá-
nyonkint. 6Koshoz kétti-
zednyi lisztláng legyen az 
eledeláldozat, egyharmad 
hínnyi olajjal meghintve, 
?italáldozatul pedig ugyan-
ezen mértékegység har-
madrészét kell bemutatni 
kellemes illatul az Úrnak. 
8Ha pedig szarvasmarhá-
ból készítsz egészen elégő  
áldozatot vagy vágóáldo-
zatot, fogadalom teljesí-
tése végett avagy békeál-
dozatul,9  háromtized liszt-
lángot adj bikánkint, egy 
fél hín mennyiségű  olajjal 
meghintve, loitaláldozatul 
pedig ugyanennyi meny-
nyiségű  bort, kellemes 
illatú tűzáldozatul az Úr-
nak. 11Igy cselekedjél 12bi-
kánkint, kosonkint, bá-
rányonkint avagy gödö-
lyénkint. 13Mind a benn- 

szülött, mind az idegen 
14egy rendtartás szerint 
mutassa be tűzáldozatát 
15egy törvény s egy ren-
delet legyen számotokra 
is, a föld jövevénye szá-
mára is. 

16Szóla továbbá azürMó-
zeshez, mondván : "Szólj 
Izrael fiaihoz és mondd 
nekik : "Ha majd eljut-
tok arra a földre, amelyet, 
én nektek adok, 19és esz-
tek annak az országnak a 
kenyeréből, adjatok ado-
mányt az Úrnak "eledele-
tekből. Mint ahogy a szé-
rűről adtok adományt, 
21úgy adjatok a tésztából 
is zsengét az Úrnak. 

22Hogyha tudatlanság-
ból elmulasztotok valamit 
azok közül, amiket az Úr 
Mózesnek mondott 23és 
általa tinéktek azon a 
napon, amelyen paran-
csolni kezdett, avagy az-
után, parancsolt : a kö- 

földén lesz érvényes. - 4-11. Tehát bárányhoz vagy kecskéhez 
egy tized éfa = kb. 3.64 liter lisztláng és % hin = kb. 1.5 liter 
olaj és bor, koshoz két tized éfa = kb. 7.28 liter lisztláng és 'Is hin = 
kb 2 liter olaj és bor, bikához három tized éfa = kb. 10.92 liter 
lisztláng és % hin = 3 liter olaj és bor járt mint köteles eledel-
és italáldozat. 

16-21. A tésztából (vagy : a megdarált lisztből) bemutatandó 
adomány. - 19. Adomány (= teruma, vö. Móz. III. 7, 30. jegyz.) 
leróvásáról van szó. - 20-21. Eledel helyett a héber szöveg 
tésztáról (mások szerint : megdarált lisztről, daráról) beszél. 
Egyébként a héber szöveg így szól : Tésztátok (vagy : darátok) 
zsengéjeként adományozzatok egy lepényt adományul (= teru- 
mául) ; épügy, mint a szérűről való adományt 	terumát), 
adományozzátok (ezt is). Tésztátok (vagy : darátok) zsengéjéből 
adományt 	terumát) kell adományoznotok az Úrnak, nemze- 
dékről-nemzedékre. Értelme : mielőtt az izraeliták el kezdenék 
fogyasztani a lisztet, a szérűről való adományon (= a kicsépelt 
gabonából való adományon) kívül vigyenek a megdarált gaboná-
ból (= a lisztből) egy lepényt a szent helyre. A lepény a papságé 
lett. 

22-26. Mit kell bemutatni az egész közösség nem szándékos 
mulasztásaiért. - 22-23. Méz. III. 4, 13-21. azokról a bűnök- 
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vetkezőképen cselekedjelek. 
24Ha a sokaság felejt el va-
lamit megtenni : mutasson 
be egy fiatal bikát a csor-
dából egészen elégő  áldo-
zatul, kellemes illa ul az 
Úrnak, a szertartások által 
megkívánt eledel- és ital-
áldozatával együtt, meg 
egy kecskebakot bűnért 
való áldozatul. 25A pap 
aztán könyörögjön Izrael 
fiainak egész sokaságáért 
s ők bocsánatot nyernek, 
minthogy nem szántszán-
dékkal követték el a bűnt 
és bemutatták a tűzáldo-
zatot az 'Úrnak magukért, 
bűnükért és tévedésükért; 
26bocsánatot nyer Izrael 
fiainak egész népe s a kö-
zöttük tartózkodó jöve-
vény, mert az egész népet 
terheli a tudatlanságból 
elkövetett bűn. 

27Hogyha egy személy 
követ el tudtán kívül 
bűnt, mutasson be egy 
egyesztendős nőstény kecs-
két bűnéért 28S a pap ese-
dezzék érte, hogy tudtán 
kívül bűnt követett el az 
Úr előtt s eszközölje ki 
neki a bocsánatot s ő  bo- 

csánatot nyer. 29Bennszü-
löttnek, jövevénynek, egy 
törvénye legyen minden-
kinek, aki tudtán kívül 
követ el bűnt. 

"Aki azonban kevély-
ségből követ el valamit, 
akár bennszülött, akár 
idegen (minthogy lázadt 
az Úr ellen), vesszen el né-
péből ; 31mivel az űr sza-
vát megvetette s paran-
csolatát megszegte, azért 
irtassék ki : viselje go-
noszságát. 

32Történék pedig, hogy 
mikor Izrael fiai a pusztá-
ban voltak, rajta kaptak 
egy embert, hogy fát sze-
deget a szombat napján. 
33Erre elvívék őt Mózeshez 
és Áronhoz meg az egész 
sokasághoz. "Azok töm-
löcbe zárák, mert nem 
tudták, mit kell vele ten-
niök. 35Mondá ekkor az Úr 
Mózesnek : Halállal lakol-
jon az az ember : kövezze 
meg az egész nép a tábo-
ron kívül. 36Ki is vivék és 
halálra kövezék, amint az 
Úr parancsolta Mózesnek. 

37Mondá továbbá az Úr 
Mózesnek : "Szólj Izrael 

ről szól, amelyeket a közösség az úr valamely tilalma ellenére 
(nem szándékosan) elkövetett ; itt azokról a bűnökről van szó, 
melyeket a közösség az 'Úr valamely parancsa ellen való (nem 
szándékos) mulasztással vont magára. Ez is bűnnek számított 
(vö. Móz. III. 4, 13. jegyz.), miért is amikor rájöttek, bűnért való 
áldozatot kellett bemutatni érte. - 25. A könyörgésről 1. Móz. 
III. 4, 20. jegyzetét. 

27-29. Mit kell bemutatni az egyes ember nem szándékos mulasz-
tásaiért? - Vö. Móz. III. 5, 17. skk. 

30-31. A szántszándékos törvénysértések bünf@tése. A büntetés 
a kiirtás volt ; miből állott ez, 1. Móz. I. 17, 14. jegyz. 

32-36. A szombat megszegésének büntetése halál. 
37-41. Az emlékeztető  bojtok. - 38. A felsőruha alsó sarkaira 
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fiaihoz és mondd nékik, 
hogy csináljanak maguk-
nak felsőruhájuk sarkaira 
bojtokat, azokra pedig te-
gyenek egy-egy kékszínű  
zsinórt. 39Ha ezeket lát-
ják, emlékezzenek meg az 
Úr minden parancsáról és 
ne kövessék gondolatai-
kat és szemüket, melyek 
oly sokféle dologban pa-
ráználkodnak, "hanem in-
kább emlékezzenek meg 
az Úr parancsairól s te-
gyék meg azokat s legye-
nek szentek Istenüknek. 
41Én, az Úr, vagyok a ti 
Istenetek, aki kihoztalak 
titeket Egyiptom földé-
ről, hogy Istenetek legyek. 

16. FEJEZET. 
Kórénak és társainak lázadása a 

fennálló rend ellen. 

iIm azonban Kóré, ki 
Iszáárnak, Lévi fiának,  

Káát fiának a fia volt, 
meg Dátán és Ábiron, 
Eliáb fiai és Hon, Felet 
fia, kik Rúben fiai közül 
valók voltak lés más két-
százötven olyan férfiú Iz-
rael fiai közül, akik feje-
delmei voltak a gyüleke-
zetnek s akiket tanácsko-
zás idején névszerint szok-
tak meghívni, felkelének 
Mózes ellen 3és szembe-
szállá nak Mózessel és Áron-
nal és mondák : Legyen 
elég nektek ! Hiszen az 
egész sokaság szent s kö-
zöttük van az Úr ! Mit 
emelitek ti tehát magato-
kat az Cr népe fölé? 

4Mikor ezt Mózes meg-
hallotta, arcára borula, 
5majd szóla Kóréhoz és 
egész sokaságához, mond-
ván : Reggel majd isme-
retessé teszi az Úr, hogy 
kik az övéi : a szenteket 

emlékeztető  bojtokat (sziszit-et) kellett készíteni s azokra (sötét) 
kékszínű  zsinórt tenni. - 39. A (sötét) kék szín az égre s az 
égiekre (Istenre és törvényeire) emlékeztetett. A paráználkodás 
ehelyütt ismét az Istennel szemben elkövetett (a házasságtörő  
asszony vétkéhez hasonló) hűtlenséget jelenti. (Vö. Móz. II. 
20, 5. jegyz.) 

16. 1-3. Kóré és Dátán lázadása Mózes és Áron világi és vallási 
hatalma ellen. - 1. Két lázadásról van szó : az egyiket a levita Kóré, 
a másikat a rúbenita Dátán vezette ; az egyik (Mózes és) Áron 
papi, a másik Mózes (és Áron) világi (mondhatnók : politikai) 
hatalma ellen irányult. - Kórét, úgylátszik, valami mellőzés 
érte ; a káátiták atyafiságai között ugyanis a nemzetségjegyzék-
ben az az atyafiság, amelyből Kóré is származott ( lsszáár vagy 
Jeszáár atyafisága), a második helyen áll, mindazonáltal a káátiták 
fejedelme a negyedik helyen álló Oziel-atyafiságból származó 
Eliszáfán lett (vö. 3, 19. és 30.) s így Kóré, születése ellenére, 
egyszerű  levitasorba süllyedt. - Dátán és társai viszont, mint 
Izrael elsőszülöttének, Rúbennek utódai, azt nem tudták elviselni, 
hogy minden világi (politikai) hatalom Mózes (és Áron) kezében 
van és az elsőszülött Rúben törzse jelentősebb szereppel nem bír. -
Először Köré lázadásáról hallunk. - 3. Azzal támadnak Mózesre 
és Áronra, hogy Izrael egész népe egyaránt az Űr szentje, nincs 
tehát az «úrnak külön felszenteltje, főpapja vagy papja. 

4-11. Mózes a Kóré vezérlete alatt lázongó levitákat istentiszte- 
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magához engedi s válasz-
tottjai közelíthetnek hoz-
zá. 6Ezt tegyétek tehát 
Vegye ki-ki füstölőjét, te, 
Kóró s e0sz gyülekeze-
ted, ?töltsétek meg holnap 
tűzzel s tegyetek_

U 
	reá füs- 

tölőszert az r előtt s akit 
kiválaszt, az legyen a 

szent. Felette nekibáto-
rodtatok,Lévi fiai! 8Mondá 
továbbá Kórénak : Hall-
játok, Lévi fiai ! 9Kevés-e 
nektek, hogy Izrael Istene 
elkülönített titeket az 
egész néptől és magához 
fűzött, hogy szolgáljatok 
neki a hajlék szolgálatá-
ban és a nép sokasága elé 
álljatok s nevében szolgál-
jatok? "Azért engedte-e 
meg, hogy közelítsetek 
hozzá, te és minden test-
véred, Lévi fiai, hogy még 
a papságot is magatoknak 
követeljétek 11s egész pár-
tod szembe szálljon az 
Úrral ? Hiszen, micsoda 
Áron, hogy ő  ellene zúgo-
lódtok ? 

12Aztán elkülde Mózes, 
hogy elhívassa Dátánt és 
Ábiront, Eliáb fiait. Ám 
azok felelék : Nem me-
gyünk. 13Talán bizony ke- 

vés néked, hogy kihoZtál 
minket arról a földről, 
mely tejjel s mézzel folyt, 
hogy megöli minket a 
pusztában? Még uralkodni 
is akarsZ rajtunk? "Iga-
zán tejjel s mézzel pata-
kokban folyó földre vittél 
minket s valóban adtál né-
künk szántó- és szőlő-
birtokot I Ki akarod talán 
szúrni a szemünket is? 
Nem megyünk. 15Felette 
megharw.s_uvék erre Mózes 
és mondá az Úrnak : Ne 
tekints áldozatukra I Te 
tudod, hogy soha még egy 
fia-szamarat sem vettem 
el tőlük és senkit sem bán-
tottam közülük. "Aztán 
mondá Kórénak : Álljatok 
a holnapi napon az Ur elé, 
külön te és egész gyüleke-
zeted es külön Áron. "Ve-
gyétek mindnyájan füstö-
lőtöket, tegyetek rá füstö-
lőszert s vigyétek az Úr elé 
a kétszázötven füstölőt s 
Áron is tartsa füstölőjét. 
18Mikor ezt megtették s 
Mózes és Áron is odaállott 
19s ők egybegyüjtötték el-
lenük az egész sokaságot a 
sátor ajtajához, megjele-
nék mindnyájuknak az Ur 

!etre hívja és megkorholja. - 6. Kóré és társai tehát már tömjéne-
zőket is csináltak maguknak. 

12-15. Mózes szép szóval akarja lecsendesíteni Dátán és társai 
lázadását. - 14. Az egész vers csupa maró gúny. - 15. Milyen 
áldozalokról van szó, nem tudjuk ; egyesek szerint a másnap 
bemutatandó füstölőszergyujtásról, mások szerint a gondolatot 
általánosságban kell értelmezni : Uram, ne tekints többé reájuk 
kegyesen. 

16-35. Dátánt és társait a föld nyeli el, Kórét és társait villám 
sujtja agyon. - 19. Az Úr dicsősége nyilván a felhőoszlop valamely 
különös tüneménye (megvillanása) által nyilvánult meg az egész 
nép előtt és pedig azért, hogy igazolja Mózes és Áron isteni külde- 
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dicsősége "és szóla az Ür 
Mózeshez és Áronhoz és 
mondá: 21Váljatok ki eb-
ből a gyülekezetből, hadd 
veszítem el őket egy-
szeribe. 22Ám ők arcra 
borulának s mondák 
Minden test lelkének ha-
talmas Istene : vajjon egy 
ember vétke miatt az 
egész népre zúdul-e hara-
god? 23Mondá erre az Úr 
Mózesnek : "Parancsold 
meg az egész népnek, hogy 
álljon félre Kóré, Dátán 
és Ábiron sátrától. 25Fel-
kele tehát Mózes és elméne 
Dátánhoz s Ábironhoz s 
követék őt Izrael vénei. 
26és mondá a népnek : Tá-
vozzatok ez istentelen em-
berek sátrától s ne nyúlj a-
tok semmihez sem, ami az 
övék, hogy el ne sodród-
jatok bűneik miatt. 27Mi-
után ők köröskörül eltá-
voztak sátraiktól, Dátán 
és Ábiron kijövének és 
megállának sátruk bejá-
ratánál feleségeikkel, gyer-
mekeikkel s egész házné-
pükkel együtt. 28Mondá 
ekkor Mózes : Erről tudjá-
tok meg, hogy az Úr kül-
dött engem, hogy meg-
tegyem mindazt, amit lát- 

tok s hogy nem a magam 
szívéből csináltam : 29ha 
ők az emberek szokott 
halálával múlnak ki s az 
a csapás látogatja meg 
Őket, amely a többi embert 
szokta meglátogatni, ak-
kor nem küldött engem 
az Úr ; "de ha új dolgot 
mivel az Úr, úgyhogy a 
föld nyitja fel száját és 
nyeli el Őket s mindazt, 
ami az övék s elevenen 
szállnak le az alvilágba, 
akkor tudjátok meg, hogy 
káromolták az Urat. 31S 
legott, hogy megszűnt szó-
lani, meghasada lábuk 
alatt a föld 32és felnyitá 
száját s elnyelé őket sát-
rukkal s minden holmijuk-
kal együtt 33s leszállának 
elevenen az alvilágba s a 
föld befödé őket s elveszé-
nek a sokaságból. "Ekkor 
egész Izrael, mely ott ál-
lott körben, elfuta az el-
veszők kiáltására, mond-
ván : El ne találjon nyelni 
minket is a föld. 35Aztán 
tűz jöve ki az Úrtól s meg-
ölé azt a kétszázötven fér-
fiút, kik bemutatták a 
füstölőszert. 

36Szóla erre az Úr Mó-
zeshez, mondván : 37Pa- 

tését. - 20-24. Az Cr az egész népet el akarta pusztítani, de 
Mózes és Áron közbenjárására megkegyelmezett nekik. - 30-33. 
Dátán és Ábiron annyiban szálltak elevenen a másvilágra, amennyi-
ben nem haltak meg a föld színén, mint a többi emberek ; ter-
mészetesen a beomló föld legott kioltotta életüket. - 35. Kórét 
és társait az Úrtól kijövő  tűz (a felhőoszlopból kicsapó villám) 
sujtotta agyon. 

36-40. Kóré és társainak füstölőit lemezekké verve az oltárra 
szegezik. - 37. A tömjénezők azért lettek szentek, mert bennük az 
Úrnak akartak bemutatni füstölőszereket. - A héber szöveg 
ugyanis így szól : mert szentekké tették őket azok az éltükkel 

Uszuvetsey 1. 	 25 
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rancsold meg Eleázárnak, 
Áron pap fiának, hogy 
szedje össze a füstölőket, 
amelyek a tűzvész helyén 
hevernek, tüzüket szórja 
szerteszét, mert szentekké 
lettek 38a bűnösök halála 
által, magukat pedig verje 
lemezekké és szegezze az 
oltárra, mivel füstölőszert 
mutattak be bennük az 
Úrnak és szentekké let-
tek, —hogy intő  jelként te-
kintsenek reájuk Izrael fiai. 
39Vevé tehát Eleázár pap 
a rézfüstölőket, amelyek-
ben azok, akiket a tűzvész 
megemésztett, áldoztak s 
lemezekké veré s rászegezé 
őket az oltárra, "hogy 
figyelmeztessék a jövőre 
Izrael fiait, hogy idegen 
ember, ki nem Áron mag-
vából való, ne álljon elő  
füstölőszert bemutatni az 
Úrnak, hogy úgy ne jár-
jon, mint Kóré s egész gyiy-
lekezete járt, amint az Úr 
megmondotta Mózesnek. 

41Másnap aztán felzú-
dula Izrael fiainak egész 
sokasága Mózes és Áron 
ellen, mondván: Ti ölté-
tek meg az Úr népét. 
42Mikor aztán lázadás tá- 

madt s a zűrzavar növe-
kedett, "Mózes és Áron 
a szövetség sátrához me-
nekülének. Miután bemen-
tek, befedé ezt a felhő, 
megjelenék az Úr dicső-
sége 44és mondá az Úr Mó-
zesnek : "Váljatok ki eb-
ből a sokaságból, hadd 
pusztítsam el most őket 
is. Erre ők földre boruló-
nak "és Mózes azt mondá 
Áronnak : Vedd a füstö-
lőt, tégy bele tüzet az ol-
tárról, rakj reá füstölő-
szert s menj gyorsan a 
nép közé és esedezzél ér-
tük, mert kijött immár a 
harag az Úrtól és dúl a 
csapás. 47Megtevé ezt Áron 
s elfuta a sokasá(Y

b 
 közé, 

melyet már pusztított a 
tűzvész és bemutatá a füs-
tölőszert 48és odaálla a 
holtak és az élők közé és 
esedezék a népért és meg-
szűnék a csapás. 49Tizen-
négyezerhétszázan voltak 
a megöltek, azokon kívül, 
akik Kóré lázadásában 
vesztek el. "Mikor aztán 
megszűnt a pusztulás, 
Áron visszatére Mózeshez, 
a szövetség sátrának aj-
taj ához. 

lakoló bűnösök. - 38. Az egészen elégő  áldozatok oltáráról van 
szó ; a lemezeket az oltár rézborítása (Móz. II. 38, 2.) fölé szegezték. 

41-50. A nép lázadása Kóré és Dátán pártjának pusztulása 
miatt. - 43. Vö. 19. v. jegyzetét. - 46. Az esedezésről 1. Móz. 
III. 4, 20. jegyzetét. - A csapás járványos betegségből állott, 1. 
50. v. jegyz. - 47. Égésről a héber szöveg nem szól, hanem ehelyütt 
is csapást említ. - 48. Az esedezésről 1. Móz. III. 4, 20. jegyz. -
Csapás helyett, valamint - 50. - pusztulás helyett a héber 
szövegben dögvészről (pestisről) van szó. 
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17. FEJEZET. 
Az ároni papság igazolásául 

Áron vesszeje kivirágzik. 
Szóla erre az Úr Mózes-

hez, mondván : 2Szólj Iz-
rael fiainak és végy tőlük, 
minden 	atyafiságuktól, 
törzseik minden fejedel-
métől egy-egy vesszőt, 
vagyis tizenkét vesszőt s 
írd rá kinek-kinek a nevét 
a maga vesszejére. 3Áron 
neve Lévi törzséén legyen, 
egy külön vessző  pedig 
foglaljon egybe minden 
atyafiságot. 4Aztán tedd 
őket a szövetség sátrába, 
a bizonyság elé, ahol szólni 
szoktam hozzád. 5Akit 
ezek közül kiválasztok, 
annak a vesszeje ki fog 
hajtani ; így fogom lecsen-
desíteni magam körül Iz-
rael fiainak panaszkodá-
sait, amelyekkel zúgolód-
nak ellenetek. 6Szóla erre 
Mózes Izrael fiainak s 
törzsről-törzsre minden fe-
jedelem ada néki egy-egy 
vesszőt, úgyhogy tizen-
két vessző  volt, Aron vesz-
szején kívül. ?Ezeket Mó- 

zes odatevé a bizonysáfér, 
sátrában az Úr elé 8s mi-
kor másnap visszatért, azt 
találá, hogy a Lévi házá 
ból való Aron vesszeje ki-
hajtott, a duzzadó bim-
bókból virágok fakadtak s 
azok kitárták szirmaikat 
és mandulává alakultak. 
9Erre Mózes kivivé vala-
mennyi vesszőt az Úr színe 
elől Izrael valamennyi fiá-
hoz s megnézé és vissza-
vevé kiki a vesszejét. 
1°Aztán mondá az Úr Mó-
zesnek : Vidd vissza Áron 
vesszejét a bizonyság haj-
lékába, hogy ott megőriz-
zék, jelül Izrael lázongó 
fiainak, hogy megszűnje-
nek előttem panaszkodá-
saik és halállal ne lakolja-
nak. "Mózes úgyis cselek-
vék, ahogy az Ur paran-
csolta. 12Mondák ekkor Iz-
rael fiai Mózesnek : Ime 
elpusztulunk, mindnyájan 
elveszünk, "mindenki, aki 
az Cr hajlékához közelít, 
meghal ; el kell-e vesz-
nünk valamennyiünknek 
egy szálig? 

17. 1-13. Az Úr Áron vesszejének kivirágzásával igazolja Áron 
főpapi hivatását. - 2-3. Hány vesszőt kellett tulajdonképen az 
Cr elé tenni, nehéz megmondani a latin fordítás szemmellátható-
lag tizenháromról szól, de a héber szöveg tizenkettőről is érthető. 
A harmadik vers második felének értelme ugyanis bizonytalan, 
de a héber szöveg valószínűleg Úgy értendo, hogy Áron neve 
azért legyen Lévi törzsének vesszején, mert mindegyik vessző  az 
atyafiságok fejét illeti meg, már pedig ez Lévi törzsében Áron 
volt. - 4. A bizonyság a szövetsé,,  ládájában levő  két kőtábla. 
(Vö. Móz. II. 25, 16. jegyz.) - 6. Ehelyett : Áron vesszején kívül, 
a héber szöveg ezt mondja : s Áron vesszeje (is) vesszeik között 
volt. - 8. A vers vége a héber szövegben így szól : . . . kihajtott, 
bimbót fakasztott, virágot hajtott és mandulát érlelt. - Áron 
vesszejének kivirágzása azt jelentette, hogy őt és családját válasz-
totta ki az Cr a papságra s az mindig virágozni fog az ő  családjában. 
- E csoda által adott tehát az Cr választ Kóró lázadására. 

25* 
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Izrael fiaira. 6Testvéreite-
ket, a levitákat adtam én 
mellétek Izrael fiai közül s 
őket adtam oda ajándékul 
az Úrnak, hogy szolgálja-
nak sátra szolgálatában, 
7neked pedig s fiaidnak 
papságtokat kell ellátno-
tok : mindazt, ami az oltár 
szolgálatához tartozik s 
ami a függönyön belül va-
gyon, a papoknak kell vé-
gezniök, — ha másvalaki 
közelít hozzájuk, meg kell 
ölni. 

8Szóla továbbá az űr 
Áronhoz : Ime neked ad-
tam adományaim meg-
hagyott részét: mindazt, 
amit Izrael fiai szentté 
tesznek, neked s fiaidnak 
engedtem át a papi tiszt-
ségért örök járandóságul. 
9Ezt kapjad tehát azok-
ból, amiket szentségessé 
tesznek és az Úrnak ál-
doznak : minden olyan ál-
dozati ajándék, akár ele-
deláldozat, akár bűnért 
vagy vétekért való áldo-
zat, melyet nekem adnak 
s mely szentségessé leszen, 
tiéd és fiaidé legyen. 
"Szentséges helyen edd 

18. 1-7. A papok és a leviták viszonya egymáshoz. E rész szintén 
Köré s a köréje csoportosult leviták lázadására ad választ. - 
1. Értelme : a szent dolgok ellátása kizárólag Áront, fiait és 
atyafiságát (= a káátitákat) illeti meg, a papi tiszt pedig kizárólag 
Áronnak és fiainak joga. - Ez ellen hiába lázadtak fel a leviták. - 
2. De azért a levitáknak is jut szerepük : ők legyenek a papság 
mellett (a Lévi szó kb. annyit jelent, mint valaki mellett levő) 
mint a papság szolgál. 

8-10. A papok «szentséges* illetményei. - Az eledeláldozatok, 
a bűnért és a vétekért való áldozatok meghagyott (= el nem 
égetett) részei a papokat illették. Mivel ezek szentséges 	Móz. 
III. 2, 3. jegyz.) dolgok voltak, azért ezeket csak szent helyen volt 
szabad megenni s ezekből a papi családnak csak férfitagjai ehettek. 

18. FEJEZET. 
A papok és a leviták kötelességei 

és illetményei. 

1Szóla erre az Úr Áron-
hoz : A szentély ellen elkö-
vetett gonoszságokat te és 
veled fiaid meg atyafisá-
god viseljétek, a papság 
tok ellen elkövetett bűnö-
ket pedig te és veled fiaid 
vállaljátok. 2Testvéreidet, 
Lévi törzsét, atyád nem-
zetségét is vedd azonban 
magad mellé, hogy ren-
delkezésedre álljanak és 
szolgáljanak neked. Te és 
fiaid a bizonyság sátrában 
szolgáljatok, 3a leviták pe-
dig teljesítsék parancsai-
dat és lássák el a sátor 
minden dolgát, Úgy azon-
ban, hogy a szentély sze-
reihez és az oltárhoz ne 
közelítsenek, hogy halállal 
ne lakoljanak s ti is velük 
ne vesszetek. 4(5k legyenek 
melletted s ők lássák el a 
sátor dolgait és minden 
szolgálatát : más ne keve-
redjék közétek, 5ti pedig 
lássátok el a szentély dol-
gait és az oltár szolgálatát, 
hogy harag ne zúduljon 
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meg, csak a férfiak egye-
nek belőle, mert szent 
dolog az számodra. 

11Azokat az adományo-
kat pedig, melyeket Izrael 
fiai megfogadnak és fel-
ajánlanak, neked, fiaidnak 
és leányaidnak adtam örök 
járandóságul. Aki házad-
ban tiszta, ehetik belő-
lük. - 12Az olaj, a bor 
s a gabona minden javát, 
mindazt, amit zekből 
zsengéül hoznak az Úrnak, 
neked adtam : 13minden 
termés elseje, melyet föld-
jük terem s melyet elhoz-
nak az Úrnak, a tiéd le-
gyen ; aki házadban tiszta, 
ehetik belöle. - 14Mindaz, 
mit fogadalomból adnak 
Izrael fiai, a tiéd legyen.-
15Mindaz, ami elsőként 
megnyitja valamelyik 

olyan testnek a méhét, 
amelyet be szoktak mu-
tatni az Úrnak, akár em-
ber, akár barom, a tiéd 
legyen: úgy azonban, hogy  

az ember elsőszülöttéért 
váltságpénzt kell venned s 
minden olyan állatot, 
amely tisztátalan, meg 
kell váltatnod ; 16megvál-
tása egy hónap után tör-
ténjék öt siklus ezüstön, 
a szentély súlyegysége sze-
rint ; egy siklus húsz gera. 
17De a szarvasmarha, a 
juh és a kecske első  fajza-
tát meg ne váltasd, mert 
azokat az Úrnak kell szen-
telni : vérüket öntsd az 
oltárra s hájukat égesd el 
az Úrnak kellemes illatul; 
"húsuk azonban a tied 
legyen: épúgy, mint a fel-
ajánlott szegy s a jobb 
lapocka, a tied legyen. 
19A szentély minden ado-
mányát, melyet Izrael fiai 
az Úrnak hoznak, neked, 
fiaidnak s leányaidnak ad-
tam örök járandóságul. 
Örök sószövetség ez az 
Úr előtt számodra és fiaid 
számára. 

"Mondá továbbá az Úr 

11-19. A papi családot illető  «szent« illetmények. - Az itt 
felsorolt adományok csak «szent» (vő. Móz. III. 2, 3. jegyz.) dolgok 
voltak s így ezekből a papi család minden (férfi és nő) tagja 
egyaránt ehetett. - 11. A héber szöveg Igy szól: Ez legyen 
továbbá a tied, mint adomány ajándékaikból : mindazt, amit 
Izrael fiai (tenufaszertartással, vö. Móz. III. 7, 30. jegyz.) fel-
ajánlanak, neked s veled fiaidnak s leányaidnak adtam, örök 
járandóságul : mindenki, aki házadban (vallásilag) tiszta, ehetik 
belőle. - Elsősorban arról a szegyről és combról van szó, amely 
a békeáldozatokból a papságot illette. (Vb. Móz. III. 7, 30. jegyz.) 
14. A héber szöveg így szól : Minden cherem (vö. Móz. III. 27, 
28. jegyz.) Izraelben a tied legyen.- 16. Öt siklus ezüst kb. 84 gram-
mot nyomott és mintegy 16.25 pengőt ért. - A szentély súlyegysé-
gérőll. Móz. II. 31, 13. jegyz. - 18. Vö. 11. v. jegyz. - 19. A szen-
tély adományai helyett a héber szöveg a szent adományokról 
beszél. - Sószövetség az olyan szövetség, mely époly maradandó, 
mint a só, a romolhatatlanság jelképe. 

20. Lévi törzsének (papoknak és levitáknak) törzsi birtok Kánaán-
ban nem jár. Osztályrészük az úr = abból éljenek, amit az úr 
nekik áldozataiból s ajándékaiból átenged. 
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Áronnak: Földükön semmi 
birtokot sem kaptok s 
osztályrészetek nem leszen 
közöttük : én vagyok a te 
osztályrészed s örökséged 
Izrael fiai között. 

21Lévi fiainak pedig Iz-
rael minden tizedét adtam 
birtokul azért a szolgála-
tért, mellyel nekem a szö-
vetség sátrában szolgál-
nak, 22hogy Izrael fiai ne 
közelítsenek többé a sá-
torhoz s így el ne kövesse-
nek olyan bűnt, mely ha-
lált hoz reájuk, 23hanem 
csak Lévi fiai szolgáljanak 
nekem a sátorban s ők vi-
seljék a nép bűneit. Örök 
törvény legyen ez nemze-
dékeitek számára. Semmi 
más birtokot nem kapnak: 
"elégedjenek meg a tized 
adományával, melyet hasz-
nálatukra és szükségle-
teikre kijelöltem. 

25Szóla továbbá az Úr 
Mózeshez, mondván: 26Pa-
rancsold meg és hirdesd ki 
a levitáknak : Amikor 
megkapjátok Izrael fiaitól 
a tizedet, melyet nektek 
adtam, hozzatok belőle 

21-24. A leviták járandósága a tized. - 23. A levitáknak 
semmi törzsi birtok sem jár. (Csak egyes városokat kaptak, v8. 
35, 1. skk.) 

25-32. A leviták a tizedből tizedet kötelesek adni a papoknak, 
a többivel szabadon rendelkezhetnek. - A leviták a törzsi birtok 
helyett - 26. - a tizedet kapták. Amint azonban - 27. - a 
törzsi birtokkal rendelkező  izraelitáknak adományt kellett 
vinniök a szérű  és a sajtó hozadékából a papságnak, Úgy a leviták-
nak is adományt kellett vinniök a papság számára az ő  birtokuk-
ból, a tizedből. - 30. Ha ezt az adományt lerótták, a tized meg-
maradt része (a héber szöveg értelme szerint) olyannak számított, 
mint a szérű  és a sajtó hozadéka, vagyis minden további kötelesség 
nélkül a leviták szabad rendelkezésére állott. 

adományt, vagyis egy ti-
zedet a tizedből az Úrnak, 
"hogy ez úgy számítson 
néktek, mintha a szérűről 
vagy a sajtóból hoztatok 
volna adományt. "Mind-
abból, amiből tizedaján-
dékot kaptok, hozzatok az 
Úrnak s adjatok Áron pap-
nak. "Mindaz, amit a ti-
zedből hoztok s adomány-
ként az Úrnak adtok, a 
legjobb s a legkiválóbb le-
gyen. 30Mondd továbbá 
nekik : Ha elhoztátok a 
tized színét s javát, ez úgy 
számít néktek, mintha a 
szérűről s a sajtóból meg-
adtátok volna a zsengét 
31S akkor a többit ti is, csa-
ládotok is bármely helye-
teken megehetitek, mert 
ez a jutalmatok azért a 
szolgálatért, mellyel a bi-
zonyság sátrában szolgál-
tok. 32Ne kövessetek el te-
hát bűnt azáltal, hogy ma-
gatoknak tartjátok meg 
a színét és a javát, hogy 
meg ne szentségtelenítsé-
tek Izrael fiainak ajándé-
kait és halállal ne lakol-
j atok. 
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borba, de tisztátalan le-
gyen estig. 8Aki elégette, 
szintén mossa meg ruháját 
és testét és legyen tisztá- 

lSzóla továbbá az űr talan estig. 9Egy tiszta 
Mózeshez és Áronhoz, ember pedig szedje össze 
mondván : 2A következő  a tehén hamuját s öntse 
áldozati szertartást ren- valamely, a táboron kívül 
delte el az Úr, mondván: levő  tiszta helyre, hogy 
Parancsold meg Izrael fiai- megőrizzék Izrael fiainak 
nak, hogy hozzanak hoz- sokasága számára, a hintő-
zád egy jó korban levő  víz céljára, mert bűnért 
vörös tehenet, melyben való áldozatul égett el e 
hiba nincsen s mely jár- tehén. "Aki a tehén ham-
mot még nem viselt. 3Ezt vát egybehordta, mossa 
aztán adjátok oda Eleázár ki ruháit és legyen tisztá-
papnak, ő  pedig vitesse ki talan estig. 
a táboron kívülre és vá- 	Legyen ez Izrael fiai s 
gassa le mindenki láttára. a közöttük lakó jövevény 
Aztán mártsa bele újját számára szent, örök tör-

a vérébe és hintsen vele vény : llaki emberi holt-
hétszer a sátor ajtaja felé. testet érint s ezért hét 
5Majd égettesse el min- napra tisztátalanná válik, 
denki láttára : mind bőrét 12hintesse meg magát a 
és húsát, mind vérét és harmadik és a hetedik na- 

ganéját vettesse a tűzbe, pon ezzel a vízzel s akkor 
a pap pedig vessen céd- tisztává válik. Ha a har-

rusfát és izsópot meg két- madik napon nem hinteti 
szer festett karmazsinszínű  meg magát, a hetediken 
fonalat a tűzbe, mely a te- nem válhatik tisztává. 
henet emészti. ?Végül az- "Mindaz, aki emberi lény 
tán mossa meg ruháját és holttestét illeti s e keve.- 
testét s menjen be a tá- rékkel magát meg nem 

19. 1-10a. A tisztítóvíz elkészítésének módfa. - 2. A vörös szín 
az élet színe, a tehén az élet jelképe volt. - 3. A vers vége a héber 
szövegben Igy szól : és vágják le előtte (= a pap előtt). - 5. A héber 
szöveg így szól : és égessétek el a tehenet a (pap) szeme előtt. - 
6. A cédrusról 1. Móz. III. 14, 4. jegyz. - Az izsópról 1. Móz. II. 
12, 22. jegyz. ; a kétszer feslett karmazsinról 1. Móz. II. 25, 4. jegyz. 

10b-13. A liszlítóvíz alkalmazása általában. - 12. E vízzel 
való meghintés tulajdonképen az élet jelképeivel való tiltakozás 
a halál vallási tisztátalansága ellen. (A tisztátalanság fogalmáról 
1. Móz. III. 11, 1. jegyz.) - Hatása a vallási tisztaság vissza-
nyerése volt. Szent Pál szerint e vörös tehén hamva előképe volt 
Krisztus vérének, mely lelkünket megl sztította a bűntől. (Vö. 
Zsid. 9, 13.) - 13. A héber szöveg büntetésnek a kiirtást szabja 
meg. Hogy ez miben állott, 1. Móz. I. 17, 14. jegyz. 

19. FEJEZET. 
A tisztítóviz készítése és alkal-

mazása. 
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hinteti, tisztátalanná teszi 
az Úr hajlékát s vesszen 
el Izraelből; mivel az en-
gesztelő  vízzel meg nem 
hintette magát, tisztáta-
lan legyen s maradjon 
rajta tisztátalansága. 

14Ez legyen a törvény : 
ha valaki sátorban hal 
meg, akkor mindenki, aki 
belép sátrába s minden 
holmi, mely ott vagyon, 
tisztátalanná válik hét 
napra ; 15az edény, mely-
nek nincsen rákötött fe-
dele, szintén tisztátalanná 
válik. 16Ha valaki a mezőn 
érinti megült vagy magá-
tól meghalt ember holt-
testét, vagy csontját vagy 
sírját, tisztátalanná válik 
hét napra. 17Vegyenek 
ilyenkor a bűnért elégetett 
áldozat hamujából, töltse-
nek reá egy edényben élő-
vizet 18s valamilyen tiszta 
ember mártson bele izsó-
pot és hintse meg vele az 
egész sátort s minden hol-
miját, meg az effajta tisz-
tátalanság által tisztáta-
lanná vált embereket 19s 
tisztítsa meg ekként a 
tiszta a tisztátalant a har-
madik s a hetedik napon, 
s az a hetedik napon meg- 

tisztul : mossa meg ön-
magát és ruháját s aznap 
estig legyen tisztátalan. 
2°Ha valaki ezzel a szer-
tartással meg nem tisztít-
tatj a magát, vesszen el a 
gyülekezetből, mert tisz-
tátalanná teszi az úr  szen-
télyét, mivel nem hinteti 
meg magát a tisztulás 
vizével. 21örök törvény 
legyen ez a parancsolat. 

Az, aki a vizet hintette, 
szintén mossa ki ruháit : 
mindaz, aki a tisztulás 
vizét érinti, tisztátalan le-
gyen estig. 22Bármit érint 
a tisztátalan, tisztátalanná 
teszi s aki valami ilyesmit 
érint, tisztátalan legyen 
estig. 

20. FEJEZET. 
Az új nemzedék egybegyűl Rá-
desben. — Mária halála. —
Mózes és Áron kicsinyhitűsége. 
— Az edomiták nem engedik 
meg, hogy Izrael átvonuljon 
országukon. — Izrael elindu-
lása. — A Hór-hegynél meghal 

Áron. 

1Az első  hónapban aztán 
eljutának Izrael fiai az 
egész sokasággal együtt a 
Szín-pusztába és Kádes-
ben telepedék meg a nép. 
Ott meghala Mária és 

14-22. A tisztítóvíz alkalmazásának részletes szabályai. —
20. Vö. 13. v. jegyz. 

IV. Izrael Útja Kádestől a moábita Mezőségig. (20, 1-21, 35.) 

20. 1. Izrael gyülekezése. Mária halála. — 1. Minden valószínű-
ség szerint a kivonulástól számított negyvenedik esztendő  első  
hónapjáról van szó. Az izraeliták ugyanis 13, 27. tanusága szerint 
a második esztendőben jutottak el Kádes (1. róla Móz. IV. 13, 
27. jegyz.) vidékére, ahol azonban a kérnek hazug jelentésére 
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ugyanott el is temeték. 
2Mivel pedig nem volt vize 
a népnek, egybegyűl ének 
Mózes és Áron ellen 3s pö-
rölni kezdének, mondák : 
Bárcsak elvesztünk volna 
akkor, amikor testvéreink, 
az Úr színe előtt ! 4Miért 
hoztátok ki az Úr gyüleke-
zetét e pusztába, hogy meg-
haljunk mi is, barmaink is? 
5Miért hoztatok fel minket 
Egyiptomból s vezettetek 
erre a felette rossz helyre, 
melyet bevetni nem lehet, 
amely nem terem sem 
fügét, sem szőlőt, sem 
gránátalmát, sőt még csak 
ivóvize sincsen? 6Erre Mó-
zes és Áron otthagyák a 
sokaságot és bemenének a 
szövetség sátrába s arcuk-
kal a földre borulának s az 
Úrhoz kiáltának s mon-
dák : Úr Isten ! Hallgasd 
meg a nép kiáltását és  

nyisd meg nékik tárháza-
dat, az élővíz forrását, 
hogy kielégíthessék szom-
jukat s megszűnjék zúgo-
lódásuk. Erre megjelenék 
nékik az Úr dicsősége ?és 
szóla az Úr Mózeshez, 
mondván : 8Vedd a botot 
és gyüjtsd egybe, te meg 
Áron bátyád, a népet és 
szóljatok előttük a sziklá-
nak s az vizet fog adni. 
Ha aztán így vizet fakasz-
tottál a sziklából, ipatik az 
egész sokaság és jószága. 
9Vevé tehát Mózes az Úr 
színe előtt levő  botot, 
amint parancsolta néki 
"s egybegyüjté a soka-
ságot a szikla elé és mondá 
nékik : Halljátok, ti láza-
dók s hitetlenek ! Fogunk-e 
tudni vizet fakasztani nek-
tek ebből a sziklából? 
1 tAzzal felemelé Mózes a 
kezét, ráüte kétszer a bot- 

lázadás tőrt ki, miért is az Isten a lázadó nemzedéket (a 20-
60 esztendő  között levő  férfinépet) kizárta Kánaán birtokából. 
Mózes és a szent sátor Kádes vidékén maradt, a nép pedig szét-
széledve barangolt a környező  pusztában, Istenéről, vallásáról 
megfeledkezve, míg a vétkes nemzedék teljesen fel nem őrlődött. 
Most, a negyvenedik esztendő  elején, Kádesben ismét összeszedelőz-
ködik a nép (az új nemzedék) s megkezdi útja folytatását. -
A Szín-pusztáról 1. Móz. IV. 13, 22. jegyz. - Mária Mózes nővére 
volt. (Vö. II. 2, 4 ; 15, 20 ; IV. 12, 1. skk.) 

2-13. A me-meríbai lázadás. Mózes kishitűsége és büntetése. -
Az itt elbeszélt esemény első  fele sokban hasonlít a Ráfidiniban 
végbement dolgokhoz (vö. Móz. II. 17, 1. skk.), de sokban el is 
tér azoktól. - 6. Mózes ezen szavai (imádsága) sem a héber szöveg-
ben, sem az ős fordításokban nem találhatók. - 8. A beton Mózes 
csodatevő  botját kell értenünk, melyet - 9. - úgy látszik, az 
ür előtt = a szent sátorban őriztek. - 10. Mózes nem azt vonja 
kétségbe, hogy tud-e vizet adni az Isten, hanem azt, hogy elég 
nagy-e az Isten irgalmassága és jósága az örökké lázongó néppel 
szemben ; bűne kicsinyhitűség volt, melynek nagyságát csak 
fokozta bűnének nyilvánossága s az adott botrány. (Vö. Zsolt. 
105, 32.) - 11. Miért ütött Mózes kétszer a sziklára, nem tud-
juk ; egyesek úgy vélik, hogy kishitűségből, mások azt tartják, 
hogy azért, mert az első  ütésre nem fakadt víz a sziklából. - 
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tal a "sziklára és bőséges 
víz fakada, úgy, hogy iha-
tott a nép és jószága. 
12Mondá erre az Cr Mózes-
nek és Áronnak : Mivel 
nem hittetek nekem s így 
nem bizonyítottatok en-
gem szentnek Izrael fiai 
előtt, nem viszitek be a 
népet arra a földre, ame-
lyet nekik adok. - 13Ez a 
Pörölés-vize : ott pöröltek 
Izrael fiai az Úr ellen s 

ott bizonyította be raj-
tuk szentségét. 

"Közben Mózes köve-
teket külde Kádesből 
Edom királyához, hogy 
mondják : Ezt üzeni test-
véred, Izrael. Tudod mind-
azt a viszontagságot, mely 
minket ért, 15hogy mi-
képen mentek le atyáink 
Egyiptomba, hogy ott 
hosszú ideig lakoztunk, 
hogy az egyiptomiak nyo-
morgattak minket s atyáin-
kat 18s hogy miképen ki-
áltottunk az Úrhoz s hogy 
Ő  meghallgatott minket s  

angyalt küldött, aki kiho-
zott minket Egyiptomból. 
Ime, itt vagyunk Kádes 
városában, mely határod 
szélén vagyon 17s kérünk, 
hadd vonulhassunk át föl-
deden. Nem megyünk át 
sem szántón, sem szőlőn, 
kútjaidból nem iszunk vi-
zet, csakis az országúton 
megyünk s nem térünk le 
sem jobbra, sem balra, 
míg át nem vonulunk te-
rületeden. 18Felelé néki 
Edom : Nem vonulsz át 
rajtam, különben fegyve-
resen szállok szembe vé-
led. "Mondák erre Izrael 
fiai : A járt úton megyünk 
s ha iszunk vizedből, mi 
vagy barmaink, megadjuk 
ami jár, semmi nehézség 
sem lesz a fizetség körül, 
csak hamarosan átvonul-
hassunk. "Ám az felelé : 
Nem vonulsz át ! Legótt 
ki is vonula eléje végnél-
küli sokasággal és fegy-
veres kézzel 21s nem akará 
meghallgatni, amikor kér- 

12. Mózes és Áron azáltal nem bizonyították szentnek az Urat, hogy 
nem hittek szentségében, melyhez irgalmas jósága is hozzátarto-
zik. (Vö. 10. v. jegyz.) - 13. A vizet (és talán a helyet is) a héber 
szöveg szerint : Me-meribának = Pörölés vizének nevezték el. 

14-21. Mózes szabad álvonulást kér Edom királyától. - 14. 
Kádestől keletre Edom országa feküdt ; mivel az izraeliták a Holt-
tenger és a Jordán keleti vidékén át akartak Kánaánba jutni, 
szabad átvonulást kértek Edom királyától. - Izrael (eredeti 
nevén : Jákob) testvére volt Edomnak (másként : E7saunak) ; 
a tőlük származó két nép tehát szintén testvére volt egymásnak. - 
17. Nem iszunk kutaidból vizet: t. i. ingyen. (Vö. 19. v.) - 21. Edom 
királya azt nem engedte meg, hogy az izraeliták átvonuljanak 
területén, országának kellős közepén, de - Móz. V. 2, 28. sk. 
tanusága szerint - azt eltűrte, hogy országa szélén, közvetlenül a 
határ mentén átvonulhassanak, bár így is az ő  földén jártak. 
Mivel Izraelnek nem volt szabad testvérnépével harcba bocsát-
koznia (vö. Móz. V. 2, 1. sk.), azért (az ország középső  részét, 
belsejét) megkerülte. (Vö. 21, 4. sk.) 
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te, hogy engedje meg a 
területén való átvonulást. 
Épen azért kitére előle Iz-
rael. 

22Miután pedig elindí-
tották Kádesből a tábort, 
eljutának a Hór hegyéhez, 
mely Edom földének hatá-
rán vagyon. 23Szóla ott az 
Úr Mózeshez, "mondván : 
Térjen meg immár Áron 
a népéhez, mert nem megy 
be arra a földre. amelyet 
Izrael fiainak szántam, 
minthogy nem hitt az én 
számnak a Pörölés-vizé-
nél. 25Vedd Áront s vele 
fiát s vidd fel őket a Hór 
hegyére 26s vedd le az 
atyáról ruháit s add rá 
őket Eleázárra, a fiára : 
Áron pedig térjen meg né-
péhez és haljon meg ott. 
"Úgy cselekvék Mózes, 
ahogy az Úr parancsolta : 
felmenének a Hór hegyére 
az egész sokaság előtt 28S 
levevé Áronról ruháit s rá-
adá őket Eleázárra, a  

fiára. 29Mikor aztán Áron 
a hegy tetején meghalt, 
Mózes Eleázárral együtt 
lej öve. "Mikor pedig az 
egész sokaság látta, hogy 
Áron meghalt, siratá őt 
harminc napig valamennyi 
családjában. 

21. FEJEZET. 
Izrael győzelme Hormánál. —
Izrael megkerüli az edomiták 
országát, eljut a Holt-tenger 
keleti vidékeire s meghódítja a 
Jordántól keletre eső  egész 

földet. 

1Mikor ezt Árád káná-
neus királya, ki a Délvidé-
ken lakott, meghallotta, 
azt tudniillik, hogy Izrael 
Idejött a kémek útvona-
lán, hadat indita ellene s 
győzedelmeskedék és zsák-
mányt szerze tőle. 2Ám 
Izrael fogadalmat tőn az 
Úrnak s mondá : Ha ke-
zembe adod ezt a népet, 
eltörlöm városaikat. 3Az 

22-30. Izrael a Hór hegyénél. Áron halála. — 22. A Hór hegye 
valószínűleg Edom nyugati halárán emelkedett. Izrael népe e hegy 
vidékén, Moszerában táborozott, azért mondja Móz. V. 10, 6., 
hogy Áron Moszerában halt meg. — 24. Mivel Áron itt hal meg, 
a nép pedig tovább megy, a térjen meg népéhez kifejezés nem 
vonatkozhatik a temetésre, hanem a túlvilági élet hitére mutat. 
(Vö. Móz. I. 15, 15. jegyz.) — A Pörölés vizéről 1. 13. v. — 26-29. 
Áron utóda a főpapságban fia, Eleázár lett, azért kellett átvennie 
a főpapi öltözeteket. — Áronról 1. Sirák 45, 7 ; Mal. 2, 4. 

21. 1-3. Izrael első  győzelme a kánáneusokon. — 1. Árád (ma 
Tell-Árád) Hebrontól délre kb. 30 km-nyire, a Délvidéken (Negeb) 
feküdt. Királyának hatalma ezidőben úgylátszik sokkal délebbre 
is terjedt, mert támadását a Hór-hegy vidékén kell képzelnünk. 
A kérnek útvonalán valószínűleg a Szín-pusztát kell értenünk ; 
azon keresztül mentek fel egykor a kérnek Kádesből a Délvidékre 
(vö. 13, 21.), s azon keresztül vonultak az izraeliták a Hór-hegyhez. 
(Egyesek a héber szöveg megfelelő  szavát — Átárim — tulajdon-
névnek veszik.) — 2-3. A héber szöveg így szól : . . . Ha kezembe 
adod ezt a népet, cheremmé teszem városaikat. Az úr meg is 
hallgatta Izrael könyörgését s kezébe adá a kánáneusokat 
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Úr meg is hallgatá Izrael 
könyörgését s a kezébe 
adá a kánáneusokat s ő  
megölé őket s feldúlá vá-
rosaikat, a helyet pedig 
elnevezé Hormának, azaz 
Átoknak. 

4Aztán elindulának a 
Hór hegyétől a Vörös-
tenger felé vivő  úton, hogy 
megkerüljék Edom földét. 
A nép azonban únni kezdé 
az utat meg a fáradságot 
9és szóla Isten és Mózes 
ellen, mondván : Miért 
hoztál ki minket Egyip-
tomból, hogy meghaljunk 
a pusztában? Nincsen ke-
nyér, nincsen víz, undoro-
dik már a lelkünk ettől a 
felette sovány eledeltől. 
6Rábocsátá ezért az Úr a 
népre a tüzes kígyókat s 
azok sokat halálra mará- 

nak közülük. Erre 7elme-
nének Mózeshez és mon-
dák : Vétkeztünk, mert az 
Úr ellen és te ellened szól-
tunk ; könyörögj, hogy 
vegye le rólunk e kígyó-
kat ! Könyörge is Mózes 
a népért, 8mire az Úr így 
szóla hozzá : Csinálj egy 
rézkígyót és tedd ki jelül : 
amelyik megmart felte-
kint reá, az életben ma-
rad. 9Csinála tehát Mózes 
egy rézkígyót és kitevé 
jelül : a megmartak, ha 
feltekintettek reá, meg-
gyógyultak. 

"Aztán elindulának Iz-
rael fiai és Obótban üté-
nek tábort. 11Majd elvonu-
lának onnan és Jeábárím-
ban üték fel sátraikat, ab-
ban a pusztában, mely 
kelet felől néz Moábra. 

s az cheremmé tette őket és városaikat s elnevezé azt a helyet 
Chormá-nak (= cheremmé tett helynek). A cherem fogalmáról 
1. Móz. III. 27, 28. jegyz. 

4-9. Izrael elvonul Edom nyugati határán. A rézkígyó. -
4. Edom földe a Holt-tenger és a Vörös-tenger (= a mai értelemben 
vett Vörös-tenger keleti - eláni - öble) között terült el. Mivel az 
edomiták nem engedték meg az átvonulást, Izrael Edom nyugati 
határán levonult a Vörös-tenger keleti öbléhez, hogy így meg-
kerülje Edom földét. - 5. A sovány eledelen a nép a mannát 
értette. - 6. A tüzes kígyók (héberül : száráfkigyók) nevüket 
onnan nyerték, hogy harapásuk gyulladásos, lobos sebet okozott. -
8-9. A héber szöveg így szól: Csinálj magadnak egy száráf-
kígyót s tedd fel egy póznára s mindaz, akit (a kígyók) megmarnak, 
tekintsen reá és életben marad. Csinált erre Mózes egy rézkígyót, 
feltette egy póznára s ha valakit a kígyó megmart, az a réz-
kígyóra pillantott és életben maradt. - A rézkígyót a nép magával 
vitte Kánaánba s később babonás tiszteletben részesítette, miért 
is Ezekiás király (Kr. e. 721-693?) megsemmisíttette. (Vö. Kir. 
IV. 18, 4.) - A rézkígyó az Úr Jézus Krisztus szavai szerint a 
Megváltó előképe volt. (Vö. Ján. 3, 14.) 

10-20. Izrael Edom és Moáb keleti határán felvonul az ámorreu-
sok földére. - 10. Az izraeliták - 33, 41. tanusága szerint -
a Hór hegyétől Szálmonába, onnan Fúnonba vonultak s csak 
aztán jutottak Obótba. - Bár az egyes helyek földrajzi fekvését 
pontosan meghatározni nem lehet, annyi bizonyos, hogy ezzel az 
izraeliták Edom keleti oldalába jutottak s ott folytatták útjukat 
észak felé. - 11. Jeábárim helyett a héber szöveg Ijje-Ábárfmról 



MÓZES IV. KÖNYVE, L IBER NUMERI 21. 397  
És letelepedhessenek a 

moábiták határánál. 

180nnan feltűnék az a 
kút, amelyről azt mondta 
az Úr Mózesnek : Gyüjtsd 
egybe a népet s vizet adok 
néki. 17Akkor éneklé Iz-
rael ezt az éneket : 

Jöjj fel, kút, — énekelték, 
18Kút, melyet fejedelmek 

ástak, 
A sokaság vezérei vájtak 
Törvénypálcával és bot-

j ukkal. 

A pusztából Máttánába, 
18Máttánából Náhálielbe, 
Náhálielből Bámótba, 

2°Bámótból abba a völgybe 
menének, mely Moáb me- 

beszél. Ezzel az izraeliták a Holt-tenger keleti partján fekvő  
Moáb keleti határszélére jutottak. Mivel a moábiták is rokonai 
voltak az izraelitáknak, őket sem volt szabad megtámadniok 
s így Izrael Moábot is megkerülte. - 12. A Záred a Holt-tenger 
egyik keleti mellékpatakja volt. - 13. Az Árnon a Holt-tenger 
legnagyobb keleti mellékpatakja volt. Ebben az időben felső  
folyásában (a pusztában) az ámorreusok területén haladt, középső  
folyásától kezdve a tőle északra levő  ámorreusok és a tőle délre 
lakó moábiták határát alkotta. - 14-15. Az Cr harcainak 
könyve (melyről csak itt van szó), egyesek szerint egy olyan ének-
gyűjtemény volt, mely az Úrnak Izrael érdekében folytatott 
harcait (= Izraelnek az Úr segítségével aratott diadalait) énekelte 
meg, mások szerint egy olyan jegyzék volt, mely az Úr parancsára 
(szent háborúval) megvívandó helyeket tartalmazta. A latin 
fordítás ehelyütt a héber tulajdonneveket lefordította s némi 
kiegészítéssel mondatba foglalta. A héber szöveg sem alanyt, 
sem állítmányt nem tartalmaz ; egyesek így fordítják : (menjetek?) 
Váheb felé, (mely) Szufánál (van), aztán az Ámon (felső  folyásá-
nak mellék-)patakjai felé, aztán e patakok lefolyása (= torkolata) 
felé, arra, amerre (e patakok völgye) Ár felé tart és a moábiták 
határára támaszkodik. - Bármennyire kétes is e szavak értelme, 
annyi kétségtelen, hogy az Ámon felső  folyásának vidékéről 
van szó. - Ár Moábnak egyik városa, egykor talán fővárosa volt 
és közvetlenül az Ámon-patak vidékén feküdt. Újabban egyesek -
kevés valószínűséggel - jóval délebbre keresik és Rábbát- 
Moábbal 	Moáb fővárosával) a későbbi Areopolisszal, a mai 
Rabbával azonosítják. - 16. A héber szöveg így szól : Onnan 
Beerbe (mentek) ; ez az a kút (héberül : beer) stb. - 18-20. Az 
Itt felsorolt helységnevek földrajzi meghatározása bizonytalan ; 

12Aztán 	felkerekedének 
onnan is és a Záred patak-
hoz jutának. 13Miután azt 
elhagyták, az Árnonnal 
szemben ütének tábort ; 
ez a pusztában vagyon és 
az ámorreusok területéről 
jő  ki. Az Ámon a határa 
ugyanis Moábnak, az vá-
lasztja el a moábitákat és 
az ámorreusokat. "Ezért 
mondja az űr harcainak 
könyve : 

Amint a Vörös-tengerrel 
cselekedett, 

ügy cselekszik az Ámon 
patakjaival is. 

15Lehajlottak a patakok 
szirtjei, 

Hogy megpihenhessenek 
Árnál 
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zején, a sivatagra néző  
Fászga tetején vagyon. 

21Szehonhoz, az ámor-
reusok királyához pedig 
követeket külde Izrael, 
üzenvén : 22Kérlek, hadd 
vonulhassak át földeden. 
Szántókra és szőlőkre nem 
térünk, vizet a kutakból 
nem iszunk, az országúton 
megyünk, míg át nem vo-
nulunk területeden. 23Ám 
ő  nem akará megengedni, 
hogy Izrael átvonulhasson 
területén, sőt egybegyüjté 
seregét s kivonula ellene a 
pusztába s amikor eljutott 
Jászába, harcba szálla Iz-
raellel. 24Ez azonban meg-
veré őt a kard élével s el-
foglalá földét az Árnontól 
a Jebokig, Ámmon fiaiig, 
mert az ámmoniták hatá-
rát erős őrség tartotta. 
25Elvevé tehát Izrael az ő  

valamennyi városát s meg-
telepedék az ámorreusok 
városaiban, Hesebonban 
tudniillik s leányvárosai-
ban. 26Hesebon városa 
ugyanis Szehoné, az ámor-
reusok királyáé volt, mert 
ő  harcra kelt Moáb kirá-
lyával s elvette tőle az 
egész földet, mely uralma 
alatt volt, egészen az Ár-
nonig. "Azért mondják a 
példabeszédben : 

.Jertek Hesebonba 
Építeni s erősítni Szehon 

városát. 
28Tűz csapott ki Hesebon-

ból, 
Láng Szehonnak városá-

ból 
S megemésztette a moá-

bita Árt 
S Ámon magaslatainak 

lakóit. 
annyi bizonyos, hogy az útirány az Árnontól (az Ámon északi 
partján) nyugat felé fordult. Moáb mezejének hívták azt a földet, 
melyet délről az Ámon, nyugatról a Holt-tenger és a Jordán alsó 
folyása határolt. (A Moáb mezősége kifejezés némileg szűkebb 
értelmű. Vö. 22, 1. jegyz.) Valamikor a moábitáké volt, de ebben 
az időben az ámorreusok bírták. A sivatagon ehelyütt a Holt-
tenger északkeleti vidékét kell értenünk ; ott emelkedett a 
Tászga-hegy is. Némi nehézséget okoz az, hogy a Szentírás szavai 
szerint a völgy a Fászga-hegy tetején volt ; a hegytetőn azonban 
érthetünk fennsíkot is, vagy irányt is. 

21-32. Izrael diadala a déli ámorreusokon. - 21. Az ámorreu-
soknak a Jordán keleti partjain két királyságuk volt ; a déli 
az Árnontól (Moáb ekkori határától) a Jábbok-patakig (a Jordán 
alsó harmadának egyik keleti mellékfolyójáig) húzódott ; fő-
városa Hesebon, királya Szehon volt. - Mivel a 20. versben emlí-
tett utolsó állomás minden valószínűség szerint már Szehon 
területén feküdt, az itt említett követséget Izrael nyilván akkor 
küldte Szehonhoz, amikor Szehon birodalmának keleti határára 
ért. (13. v.) - 23. Jásza az Árnontól északra, a puszta szélén 
feküdt.- 2.5-26. Szehon földét azelőtt a moábiták s az ámmoniták 
laktak ; Szehon azonban az ámmonitákat kiszorította a Jordán 
mellékéről a keleti puszta szélére, a moábitákat pedig leszorította 
délre az Ámon folyó alá s így a két testvérnép közé ékelődött. -
27-30. E rész úgylátszik az ámorreusok diadaléneke volt, mely-
ben Szehonnak a moábitákon aratott győzedelmét dicsőítették. 
28. Árról I. 15. v. jegyz. - 29. Kámos a moábiták főistensége 
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"Jaj neked. Moáb 
Elvesztél Kámos népe, 
Mert ő  futni hagyta fiait, 
Az ámorreusok királyá- 

nak, Szehonnak 
Fogságába juttatta leá- 

nyait. 
"Elpusztult a birodalmuk 

Hesebontól Dibonig, 
Kimerülve értek csak el 

Nóféig és Medábáig. 

31Igy telepedék meg Iz-
rael az ámorreusok földén. 
32Ekkor Mózes elkülde, 
hogy kémleljék ki Jázert, 
mire elfoglalák leányváro-
sait s meghódíták lakosait. 

33Aztán megfordulának 
és felmenének a Básán felé 
vivő  úton. Ám Cog, Básán 
királya kivonula ellenük 
egész népével együtt, hogy 
harcra keljen velük Edrái-
bam MMondá ekkor az Úr  

Mózesnek : Ne félj tőle, 
mert kezedbe adom őt és 
egész népét meg földét s 
úgy elbánsz vele, mint 
ahogy elbántál Szehon-
nal, az ámorreusoknak 
azzal a királyával, aki He-
sebonban lakott. 35Meg-
verék tehát ezt is, a fiai-
val együtt meg az egész 
népét az utolsó szálig és 
elfoglalák földét. 

22. FEJEZET. 
Izrael Moáb mezőségein telep-
szik meg. - A moábita király 
Bálaám segítségét kéri. - Az 
Úr csodás módon figyelmezteti 
Bálaámot, hogy csak az Ő  aka- 

ratát hirdesse. 

lAztán elindulának és 
Moáb mezőségén ütének 
tábort, ott, ahol a Jor-
dánon túl Jerichó fekszik. 

volt ; némi gúnnyal mondja róla a költő  : ime ő  nem védte meg 
fiait (= a moábitákat) az ámorreusokkal szemben. - 30. A héber 
szöveg igy szól : Nyilaztuk (mi, ámorreusok) őket 	a moábitá- 
kat) s oda lett Hesebon (s a körülötte fekvő  ország) Dibonia, el-
pusztítottuk (a moábiták országát) Nófáig, egész Medbáig. - 
32. .1ázer Hesebonl ól északra feküdt. 

33-35. Izrael diadala az északi ámorreusokon. - 33. Az ámorreu-
sok másik (vö. 21. v. jegyz.), északi királysága a Jábbok folyótól 
északra, a (nagy) Hermon-hegyig húzódott két fővárosa Astarót 
(vö. Móz. I. 14, 5. v. jegyz.) és Edrái (a mai Derát, a Genezáreti-
tótól keletre, 50 km-re, Astaróttól délkeletre) volt. E terület északi 
részét Básánnak is hívták. - 35. Ezzel tehát az izraelitáké lett 
az a széles földsáv, mely nyugat-keleti irányban a Jordán keleti 
partjától a szír pusztáig, dél-északi irányban az Ámon folyótól 
a Hermon-hegy tövéig terjedt. E diadalt a Szentírás számos helye 
dicső-M. 

V. Izrael tartózkodása a moábita Mezőségen. (22, 1-36, 13.) 

22. 1. Izrael Moáb mezőségén üti fel táborát. Az események 
egymásutánja valószínűleg a következő  volt : az Ámon felső  
folyásánál (21, 13. v.) Izrael követeket küldött Szehonhoz, majd 
elfoglalta Szehon és bg földjét (21, 21-35.), aztán levonult a Moáb 
mezején levő  völgybe (21, 20.) s onnan jutott Moáb mezőségére. 
(22, 1.) - Moáb mezőségének nevezi a Szentírás a Jordán alsó 
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2Mikor pedig látta Bá-

lák, Szefor fia mindazt, 
mit Izrael az ámorreussal 
cselekedett 3s hogy igen 
félnek tőle a moábiták s 
támadását kiállani nem 
tudnák, 4mondá Mádián 
véneinek : Úgy eltöröl ez 
a nép mindenkit, aki ha-
tárainkban lakik, mint az 
ökör a füvet, melyet tövig 
szokott harapni. Ó volt 

folyásának keleti partvidékén húzódó síkságot. Ezt a helyet, 
melyet az izraeliták az ámorreusoktól (Szehontól) foglaltak cl 
valamikor a moábiták bírták, azért hívja a Szentírás Moáb mező-
ségének. Ez volt az izraeliták utolsó táborhelye Kánaánba való 
bevonulásuk előtt : e táborhely északi pontjáról (Ábel-Setimből 
vagy rövidebben : Setímből) indultak el a Jordán átkelésére. 
(Vö. Józs. 3, 1.) 

2-14. A moábiták első  követsége (az árnmonila) Bálaámhoz. 
4. A mádiániták egy része Moáb keleti határán lakott ; milyen 
kapcsolatban volt e nép a Sínai-hegy vidékén tanyázó mádiániták-
kal, attól függ, hogy hol feküdt a Sínai-hegy. (Vö. Móz. II. 3, 
1. jegyz.) Moáb királya valószínűleg azért fordult Mádián véneihez, 
mert őket akarta megnyerni szövetségesekül Izraellel szemben. -
6. A vers eleje a héber szövegben így szál: Követeket külde 
tehát Bileámhoz, Beor fiához, a folyóvíz mellett levő  Petorbn, 
népe fiainak országába. - A folyóvízen a Szentírás rendesen az 
Eufrátest érti, miért is sokan Petort az Eufrátes mellett, Árám 
földén keresik. Ezzel egybevágna az is, hogy 23, 7.-ben Bálaám 
azt mondja, hogy őt Bálák Áramból hozatta el s Móz. V. 23, 4. is 
.Árámot nevezi Bálák hazájának. Eszerint Bálák tehát árámi lett 
volna. Ezzel szemben némi nehézséget csak az okoz, hogy Árám 
Moábtól kb. 20 napi útra feküdt. - Petor helyett a latin fordítás -
egy hasonló hangzású héber szó alapján - jövendőmondái fordított. 
A népe fiainak országa kifejezés a Szentírásban kb. annyit jelent, 
mint szülőföld vagy lakóhely. A népe fiai (héberül : bene ammo) 
szavak helyett azonban a latin fordítás Ámmon fiait (héberül : 
bene Ámmon) olvasott és fordított. Ámmon fiai a moábiták 
szomszédságában laktak s így könnyen lehet, hogy Bálaám 
ámmonita volt. Hogy azonban ebben az esetben miként kell 
ezzel összhangba hoznunk 23, 7. és V. 23, 4. megjegyzéseit, az 
egyelőre még nyilt kérdés. - Vannak olyan magyarázók is, akik 
azt hiszik, hogy 23, 7. és V. 23, 4.-ben Árám helyett Moáb déli 
szomszédjára, Idomra kell gondolnunk (a héberben az r és a d 
igen hasonlítanak egymáshoz, e betűktől eltekintve pedig Árámol 
és Edomot ugyanúgy írják) s Bálaám edomita volt. - Sajnos, a 
rendelkezésünkre álló földrajzi adatok hiányossága e kérdés vég-
leges eldöntését ma még lehetetlenné teszi. - 6. Az a föld, amelyen 
az izraeliták most állanak, valamikor a moábitáké volt, de tőlük 
az ámorreus Szehon elvette ; Izrael az ámorreusoktól hódította el. 
A moábita király már most szeretné visszaszerezni az izraelitáktól, 
de megtámadni őket nem meri ; azért kéri Bálaámot, hogy 
Átkozza meg Izraelt. 

abban az időben a király 
Moábban. 5Követeket 

külde tehát a jövendő-
mondó Bálaámhoz, Beor 
fiához, ki Ámmon fiainak 
földén, a folyóvíz mellett 
lakott, hogy hívják el s 
mondják : Ime, egy nép 
kijött Egyiptomból, el-
lepte e föld színét s letele-
pedett velem szemben. 
6Jer tehát, átkozd meg e 
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népet, mert erősebb ná-
lamnál, akkor talán meg-
verhetem valahogy és ki-
űzhetem földemről ; tu-
dom ugyanis, hogy áldott, 
akit te megáldasz s át-
kozott, akire te átkot 
szórsz. - 7Elmenének te-
hát Moáb vénei .és Mádián 
vénei, kezükben a jöven-
dölés díjával. Mikor aztán 
eljutottak Bálaámhoz s 
elmondták néki Bálák 
minden szavát, saz felelé : 
Maradjatok itt ez éjjel s 
én majd azt felelem, amit 
az Úr mond nékem. Ott 
maradának tehát Bálaám-
nál. Eljöve ekkor az Isten 
s mondá néki : 9Mit keres-
nek ezek az emberek ná-
lad? 19(5 felelé : Bálák, 
Szefor fia, a moábiták ki-
rálya küldötte őket hoz-
zám, "ezzel az üzenettel : 
Ime az a nép, mely kijött 
Egyiptomból, ellepte e 
föld színét ; jer s átkozd 
meg, akkor talán valahogy 
megküzdhetek vele s elííz-
hetem. 12Mondá erre az Is-
ten Bálaámnak : Ne menj 
el velük s ne átkozd meg e 
népet, mert áldott az. 
"Felkele tehát reggel és 
mondá a fej edelmeknek : 
Menjetek földetekre, mert 
az Cr megtiltotta nekem, 
hogy veletek menjek. 

15-21. A moábiták második követségének hívására Bálaám 
elindul. 

22-35. Az úr csodás módon figyelmezteti Bálaámot, hogy csak 
azt mondja, amit majd az Úr mond neki. - 22. A héber szöveg 
szerint az Isten azért haragudott meg (Bálaámra), mert Bálaám 
elment. Mivel pedig ezt az Isten a 20. vers tanusága szerint ki-
fejezetten megengedte, legtöbb magyarázó Úgy véli, hogy Bálaám 

Ószövetség I. 	 26 

"Visszatérének tehát a fe-
jedelmek s mondák Bálák-
nak : Nem akart Bálaám 
eljönni mivélünk. 

15Erre ő  ismét elkülde, 
sokkal több s előkelőbb fe-
jedelmet, mint először kül-
dött. "Mikor ezek eljutot-
tak Bálaámhoz, mondák : 
Ezt üzeni Bálák, Szefor 
fia : Ne vonakodjál el-
jönni hozzám. 17Kész va-
gyok megtisztelni téged s 
bármit akarsz, megadom 
néked : csak jer s átkozd 
meg e népet. 18Felelé Bá-
laám: Ha tele adja nékem 
Bálák a házát ezüsttel s 
arannyal, akkor sem vál-
toztathatom meg az Úr-
nak, az én Istenemnek 
szavát, sem arra, hogy töb-
bet, sem arra, hogy keve-
sebbet mondjak. 19Kérlek, 
maradjatok ti is itt ezen 
az éjtszakán, hadd tud-
jam meg, mit felel ismét 
az Úr nékem. "Erre eljöve 
az Isten éjtszaka Bálaám-
hoz s mondá neki : Ha 
azért jöttek ezek az em-
berek, hogy elhívjanak, 
akkor kelj fel és menj el 
velük, - de csak azt tedd, 
amit majd parancsolok 
neked. 21Bálaám reggel 
felkele, megnyergelé sza-
marát és elindula vélük. 

22Ám az Isten meghara- 
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guvék s azért az Úr an-
gyala odaálla az útra, Bá-
laám elébe ; ez szamarán 
ült s két szolga volt vele. 
23Mikor a szamár meg-
látta, hogy ott áll az Ur 
angyala kivont karddal az 
úton, letére az útról és a 
mezőn haladt. Bálaám 
erre megveré, hogy vissza-
terelje az útra. Ekkor 24az 
angyal két szőlőkerítés kö-
zött egy szűk ösvényre 
álla. 25Mikor a szamár 
meglátta, a falhoz szorula 
s odaszorítá utasa lábát. 
Erre ő  ismét megveré. 
wEkkor azonban az an-
gyal egy olyan szűk helyre 
méne, ahol sem jobbra, 
sem balra nem lehetett ki-
térni s elébe álla. 27Mikor 
a szamár meglátta az ott 
álló angyalt, leheveredék 
utasa lába alatt. Az meg-
haraguvék és még jobban 
csapdosta oldalát botjá-
val. 28Ekkor megnyitá az 
Úr a szamár száját s az 
szóla : Mit vétettem né-
ked? Miért versz meg en- 

gem immár harmadízben? 
°Felelé Bálaám : Mert 

megérdemelted s játékot 
űztél velem. Bárcsak lenne 
kardom, hogy megölhet- 

gonosz szivvel ment el útjára, készen arra, hogy a kitűzött jutalo-
mért az Úr parancsa ellenére is megátkozza Izraelt. - 22-27. Az 
Úr angyala (1. e kifejezésről Móz. I. 16, 7. jegyz.) mindig lehetet-
lenebbé tette a szamár számára a továbbhaladást. - 28-30. 
A katholikus magyarázók egybehangzó tanítása szerint az itt 
elbeszélt eseményt szószerint kell értenünk. A dolog mikéntjére 
nézve a Szentírás szűkszavú elbeszélése következtében hiábavaló 
minden találgatás : annyi bizonyos, hogy az Isten mindenható-
ságának nincsenek korlátjai. (Vö. Pét. II. 2, 16.) 

36-40. Bálaám megérkezése Bálákhoz. - 36. Valószínűleg 
Arról (vö. 21, 15. jegyz.) van szó, mely Moáb északi határán, 

nélek 30Mondá a szamár : 
Nem én vagyok-e állatod, 
melyre mindig ülni szoktál 
mind e mai napig? Mondd, 
tettem-e valaha ilyesmit 
veled? Az mondá : Soha-
sem. 31Ugyanekkor meg-
nyitá az űr Bálaám sze-
mét, úgy, hogy meglátta 
az angyalt, amint ott állt 
kivont karddal az úton ; 
erre leborula előtte arccal 
a földre. 32Mondá néki az 
angyal: Mit vered meg 
már harmadszor szamara-
dat? Én jöttem, hogy elle-
ned álljak, mert utad go-
nosz s ellenem vagyon, 33S 
ha szamarad le nem tért 
volna az útról, hogy kitér-
jen, amikor ellene állot-
tam, téged öltelek volna 
meg, ő  pedig élne. 34Mondá 
Bálaám : Vétkeztem, mert 
nem tudtam, hogy te ál-
lasz ellenem ; most azon-
ban, ha nem tetszik neked, 
hogy elmenjek, visszaté-
rek. 35Mondá az angyal : 
Menj csak el velük, de 
vigyázz, hogy mást ne 
mondj, mint amit majd 
parancsolok neked. El-
méne tehát a fejedelmek-
kel. 

"Mikor Bálák ezt meg- 
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hallotta, kimére eléje a 
moábiták városába, mely 
az árnoni határszélen va-
gyon 37és mondá Bálaám-
nak : Elküldöttem köve-
teimet, hogy elhivassalak ; 
miért nem jöttél el mind-
járt hozzám? Talán azért, 
hogy nem tudnám meg-
adni jöveteled jutalmát? 
38Az felelé néki : Ime, itt 
vagyok. De szólhatok-e 
majd egyebet, mint amit 
az Isten ad a számba? 
3 9Majd elmenének egy-
mással s eljutának abba a 
városba, mely országá-
nak határszélén volt. 43Olt 
Bálák marhákat és juho-
kat vágata s ajándékot 
külde belőlük Bálaámnak 
s azoknak a fejedelmek-
nek, akik vele voltak. 

4' Mikor aztán megvir-
radt, felvezeté Báál ma-
gaslataira s Ó meglátá a 
nép végét. 

23. FEJEZET. 

Balaám első  és második áldása 
Izraelre. 

1Mondá ekkor Bálaám 
Báláknak : Építs itt né-
kem hét oltárt s készíts ide 
ugyanannyi fiatal bikát s 
ugyanannyi számú kost. 
2Miután az ezt Bálaám 
szava szerint megcsele-
kedte, bemutatának közö-
sen mindegyik oltáron egy 
bikát meg egy kost. 3Majd 
mondá Bálaám Báláknak: 
Állj egy kissé egészen elégő  
áldozatod mellett, míg el-
megyek, hátha elém jön 
az Úr : akármit parancsol, 
majd elmondom néked. 
4Miután sietve el is ment, 
eléje jöve az Isten. Szóla 
ekkor hozzá Bálaám, 
mondván : A hét oltárt 
felállítottam, bikát és 
kost rajtuk bemutattam. 
5Erre az Úr szót tőn Bá-
laám szájába és mondá : 
Térj vissza Bálákhoz s ezt 
és ezt mondd. 6Mikor visz-
szatért, ott találá egészen 
elégő  áldozatánál állva 
Bálákot és a moábiták 
valamennyi fejedelmét. 
?Erre elkezdé példázatát 
és mondá : 

az Árason vidékén feküdt. - 39. A héber szöveg így szól : Erre 
elméne Bálaám Bálákkal és eljutának Kirját-Chuszótba. Hol 
feküdt az utóbbi helység, biztosan megmondani nem tudjuk. 

41-23, 12. Bálaálrt első  áldása. - 41. Báál (= 13r) a keleti 
pogány vallások legfőbb istensége volt ; tisztelete rendesen 
(természetes vagy mesterséges) magaslatokon folyt le. Lehet 
azonban, hogy itt a Báál magaslatai (= Bámót-Báál) kifejezés 
egy hegycsúcs tulajdonneve. Úgy látszik Bálaám először csak 
a nép végét, később (23, 13.) a népnek egy nagyobb részét, végül 
(24, 2.) az egész népet látta. - 23, 4. A vers eleje a héber szöveg-
ben így szól : Erre elméne egy kopasz hegycsúcsra s eléje jőve 
(= kinyilatkoztatta neki magát) az Isten. - 7. Bálaám jöven-
döléseit azért nevezi a Szentírás példázatoknak (héberül : másálok-
nak), mert jelképi tartalmúak és költői formájúak. Az elsó 
példázat két gondolatot tartalmaz : 1. nem átkozhatja meg 
Izraelt, mert nem átkozta meg azt az Isten, 2. a nép jövendője 

26* 
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Arámból hozatott el en-

gem Bálák, 
Moáb királya, napkelet 

hegyeiről : 
Jer, üzente s átkozd meg 

Jákobot, 
Siess s átkozd el Izraelt. 
91-logy átkozzam meg, kit 

nem átkozott meg az 
Isten? 

Mikép átkozzam el, kit 
nem átkoz el az Úr ! 

9A szirtek tetejéről látom, 
A halmokról szemlélem : 
Külön fog lakni e nép 
S a nemzetek közé nem 

számítja magát. 
1°Ki számlálhatná meg 

Jákob porát 
S tudná Izrael ivadékának 

számát? 
Bár halnék meg én az iga-

zak halálával 
S olyan lenne végem, mint 

amilyen az övék ! 

L IBER NUMERI 23. 
13Mondá erre Bálák : 

Jer velem valami más 
helyre, ahonnan Izraelnek 
egy részét látod, de az egé-
szet nem láthatod s átkozd 
meg onnét. "Miután fel is 
vitte egy magas helyre, a 
Fászga tetejére, Bálaám 
hét oltárt épfte, mindegyi-
ken bemutata egy bikát 
meg egy kost és 15mondá 
Báláknak : Állj itt egészen 
elégő  áldozatod mellett, 
míg én Elébe megyek. 
"Ekkor eléje jöve az Úr 
és szót tőn a szájába és 
mondá : Térj vissza Bá-
lákhoz s ezt és ezt mondd 
néki. 17Mikor visszatére, 
ott találá egészen elégő  
áldozatánál állva őt és 
vele a moábiták fejedel-
meit. Mondá neki Bálák : 
Mit szólott az Úr? "Erre 
ő  elkezdé példázatát s 
mondá : 

11Mondá erre Bálák Bá-
laámnak : Mit művelsz? 
Azért hívtalak, hogy át-
kozd meg ellenségeimet 
s te épen fordítva, meg-
áldod őket ! 12Az felelé 
néki : Szólhatok-e egye-
bet, mint amit az Úrpa-
rancsolt?  

Állj meg, Bálák s hallgasd. 
Halljad Szefor fia ! 
19Nem ember az Isten, 

hogy hazudjék, 
S nem ember fia, hogy vál-

tozzék. 
Mond-e hát valamit anél-

kül, hogy megtenné? 

ragyogó lesz. - Árámról 1. 22, 5. jegyz. - 9. Értelme : Izraelnek 
önálló nemzeti léte lesz, mely felett maga az Cr fog őrködni. --
A nemzeteken a pogány nemzeteket kell értenünk. - 10. Izrael-
nek (= Jákobnak) annyi lesz az ivadéka, mint az útnak a porszeme. 
A második rész így is értelmezhető  : amily igazán kívánom, 
hogy halálom olyan legyen, mint az igazaké, oly igazán kívánnám, 
hogy sorsom olyan legyen, mint Izraelé. 

23. 13-26. Bálaám második áldása. - 13. Vő. 22, 41. jegyz. -
14. A héber szöveg így szól : Azzal felvivé őt a Szofírn (= őrök) 
mezejére, a Fászga csúcsára és hét oltárt építe stb. A Fászga-
hegy az Ábárím-hegység északnyugati nyúlványa • a Holt-
tenger északkeleti végén emelkedett. - 18. E második példázat 
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Szól-e valamit anélkül, 

hogy teljesítené? 
"Áldásra van megbízá- 

som, 
Az áldást meg nem tagad-

hatom. 
21Nincsen bálvány Jákob-

ban, 
Nem látható bálványkép 

Izraelben. 
Az Úr, az Ó Istene, van 
ővele 

S a Király győzelmi har- 
sonája zeng benne. 

22 Isten hozta ki Ót Egyip- 
tomból, 

Olyan az ereje, mint az 
orrszarvúé. 

23Nincs jósolás Jákobban, 
S nincs varázslás Izrael-

ben : 
Idejében megmondják Já-

kobnak, 
Meg Izraelnek, mit fog 

művelni az Isten. 
241me, felkél e nép, mint 

a nőstény oroszlán, 
S felemelkedik, mint a 

hím oroszlán : 

Le nem fekszik, míg zsák-
mányt nem iszik 

S megöltek vérét nem isz-
sza. 

25Mondá erre Bálák Bá-
laámnak : Se ne átkozd, 
se ne áldjad őt 1 268 azon-
ban mondó : Nemde meg-
mondtam néked, hogy 
amit az űr parancsol, azt 
fogom tenni. 

27Mondá erre néki Bá-
lák: Jer, hadd vezesselek 
valami más helyre, hátha 
úgy tetszik majd az Isten-
nek, hogy onnét megát-
kozzad őket. 28Miután el 
is vitte a Fogor-hegy tete-
jére, mely a sivatagra néz, 
29mondá néki Bálaám : 
Építs nékem itt hét ol-
tárt s készíts ide ugyan-
annyi bikát s ugyanannyi 
számú kost. "Úgy cselek-
vék Bálák, ahogy Bálaám 
mondotta s bemutata 
mindegyik oltáron egy bi-
kát meg egy kost. 

(vö. 23, 4. v. jegyz.) alapgondolata : az Isten nem változtatja 
meg az egyszer kimondott áldást ; óvja népét minden bálvány-
imádástól, tulajdon kinyilatkoztatásai által vezeti, az ilyen nép 
csak diadalt arathat. - 21. Értelme : az Isten a királya Izrael-
nek s neki hódol örvendezve a nép. - 22. Az orrszarvú helyett 
a héber szöveg a reémről (úgy látszik a bölényről) szól. - 23. Ér-
telme : hogy az Úr valóban Izraellel van, az mutatja, hogy 
Izraelnek nincs szüksége jóslásra és varázslásra, mert az Úr (a fő-
pap, - vö. Móz. II. 28, 30. jegyz. - a próféták és közvetlen 
kinyilatkoztatásai által) mindent maga megmond neki. - 25. A hé-
ber szöveg így is fordítható : ha már nem átkozod, (legalább) 
ne áldd I 

27-24. 9. Bálaám harmadik áldása. - 28. A Fogor (25, 3. Fegor, 
héberül : Peor) az Abárím-hegység egyik északi hegye vagy csúcsa 
volt ; a Jordán torkolatától keletre emelkedett. A sivatagról 
1. 21, 20. jegyz. - Valószínű, hogy Bálaám innen egész Izraelt 
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Szól Bálaám, Beor fia, 
Szól a bezártszemű  ember, 
'Szól, ki az Isten beszédeit 

hallja, 
Ki a Mindenható látomá-

sát látja, 
Ki leborul és akkor meg-

nyílik a szeme. 

5Mily szépek sátraid, Já-
kob, 

VE, L IBER NUMERI 24. 
Hajlékaid, ó Izrael ! 
8Mint az erdős völgyek, 
Mint a folyóvízmenti jól- 

öntözött kertek, 
Mint a sátrak, melyeket az 

Úr állított fel, 
Mint a vizekmenti céd-

rusok. 
7Ömlik a víz vedreiből, 
S vetése bőséges vizek közé 

kerül. 
Elveti az ZÍr Ágág miatt 

királyát 
S elveszi a királyságát, 
8Isten hozta ki őt Egyip-

tomból, 
Olyan az ereje, mint az 

orrszarvúé. 
Megemésztik ellenségeit, a 

nemzeteket, 
Csontjaikat összezúzzák 
És nyilakkal átlyuggatják. 
9Ha lefekszik, alszik mint 

a hím oroszlan, 
Sőt mint a nőstény orosz-

lán, melyet senki sem 
mer felkelteni. 

Aki áld téged, legyen ál-
dott, 

Aki átkoz, legyen átko-
zott. 

24. FEJEZET. 
Bálaám harmadik és negyedik 
áldása Izraelre. - Jövendölése 
a környező  népek pusztulásáról. 

I-Mivel pedig Bálaám 
látta, hogy úgy tetszik az 
'Úrnak, hogy áldja meg Iz-
raelt, el sem méne, mint 
ahogy azelőtt elment, hogy 
a jövendőt megkérdezze, 
hanem arcát a puszta felé 
fordítá lés felemelé sze-
mét, mire meglátá Izraelt, 
amint sátraiban törzsei 
szerint táborozott. Ekkor 
rájöve az Isten lelke 3s ő  
elkezdé példázatát s mon-
dá : 

láthatta. Vő. 24, 2.) - 24. 1. A puszta a moábi Mezőség, ahol 
Izrael táborozott. - 3a. E harmadik példázat (vö. 23, 7. v. jegyz.) 
gazdagságot, hatalmat és diadalt jövendöl Izraelnek. - 3b-4. 
E verseket a látnoki elragadtatásról (exstasisról) kell értenünk : 
a látnok leborulva, révületben látja az Isten titkait. - 6. A har-
madik sor a héber szövegben így szól : Mint az áloék, amelyeket az 
Cr ültetett. Az áloe illatos fa. - 7. Izraelnek bőségesen lesz 
vize s így vetése jól fizet. (Utóbbi mondatot egyesek így értik : 
magva 	ivadéka' jól öntözött földön fog lakni, vagy : bőséges, 
nagyszámú ivadéka leszen.) - A vers utolsó két sorát a latin 
fordítás Saulra vonatkoztatja, aki az Isten parancsa ellenére 
megkímélte Ágágot, az ámálekiták királyát s ezért (utódai számára) 
országát vesztette. (Vö. Kir. I. 15, 23.) - A héber szöveg így.  
szól : Királya hatalmasabb Ágágnál s királysága magasra emel-
kedik ; értelme : Izrael hatalmasabb lesz az ámálekitáknál -
kiknek ügy látszik minden királyát Ágágnak nevezték - vagy : 
Izrael diadalmaskodott ögon (az ámorreusok királyán. Vő. 21 
33. skk). - 8. Vö. 23, 22. jegyz. 
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"Megharaguvék ekkor 

Bálák Bálaámra és össze-
csapá kezét és mondá : 
Azért hívtalak, hogy át-
kozd meg ellenségeimet s 
te épen fordítva, immár 
háromszor megáldottad. 
"Térj vissza lakóhelyedre. 
Eltökéltem ugyan, hogy 
felette megtisztellek té-
ged, de az űr megfosztott 
téged a tervezett megtisz-
teltetéstől. 12Felelé Bálaám 
Báláknak : Nemde köve-
teidnek, kiket hozzám 
küldtél, megmondottam : 
"Ha tele adja nékem Bá-
lák a házát arannyal s 
ezüsttel, akkor sem szeg-
hetem meg az Úrnak, az 
én Istenemnek parancsát, 
hogy csak valami jót vagy 
rosszat is a magam szívé-
ből mondjak, hanem amit 
majd az Úr mond. azt 
mondom. 14Ám mielőtt el-
megyek népemhez, hadd 
adjak tanácsot, mit tegyen 
néped e néppel az utolsó 
idok ben. "Erre elkezdé 
példázatát és ismét szóla : 

Szól Bálaám, Beor fia, 
Szól a bezártszemű  em-

ber, 
"Szól, ki az Isten beszé-

deit hallja, 
Ki a Fölséges tudományát 

tudja, 
S a Mindenható látomásit 

látja 
Leborulva s megnyilt 

szemmel. 

17Látom őt, de nincs még 
itt, 

Nézem őt, de nincs még 
közel. 

Csillag támad Jákobból 
És királyi pálca kél fel 

Izraelből 
S megveri Moáb fejedel-

meit 
S mind elpusztítja Setnek 

gyermekeit. 
"Az ő  birtoka lesz Edom, 
Szeír öröksége : ellensé-

geire száll, 
De Izrael hatalmat gya-

korol. 
19Jákob sarja uralkodni fog 
S elpusztítja a Város ma-

radékait. 

24. 10-19. Bálaám negyedik áldása Izraelre. - 10. A kéz össze-
csapása a gúny és a harag jele volt. - 14. A héber szöveg így szól : 
Nos, íme en elmegyek népemhez {= haza), jer, hadd világosítsa-
lak fel arról, hogy mit fog tenni e nép (= Izrael) az idők folyamán 
népeddel (= a moábitákkal). - E jövendölést Bálák nem kéri, 
Bálaám önként adja. - 15. E negyedik példázat alapgondolata : 
Izrael diadalmaskodni fog ellenségein s belőle származik a Meg-
váltó. - 16. A látnoki elragadtatás leírása. - 17. Amit látok, 
még messze van : a jövendőben. - A csillag és a királyi pálca 
egyfelől Dávid királyt (a moábiták legyőzőjét), másfelől a zsidó és 
a keresztény hagyomány tanuságai szerint a Messiást (az Isten 
ellenségeinek legyőzőjét) jelképezi. - Set gyermekein az ámmoni-
tákat (vagy a moábitákat) kell értenünk ; az itt felsorolt népek 
azonban egyszersmind az Isten országának ellenségeit is jelképe-
zik. - 19. A Város úgy látszik Ár, a moábiták (egykori fő-) városa 
(1.21, 15. jegyz.), de egyszersmind az Istennel ellenséges hatalmak 
jelképe is. 
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"Mikor pedig meglátta 

az ámálekitákat, elkezdé 
példázatát s mondá : 

Ámálek első  a nemzetek 
közül, 

De az utolsó szálig elpusz-
tul. 

21Látá a kineusokat is 
s elkezdé példázatát és 
mondá : 

Erős bár a lakóhelyed, 
De ha szirtre helyezed is 

fészked 
22S választottja lész is Kin 

nemzetségének, 
Meddig maradhatsz meg? 
Assúr ugyanis fogságba 

visz téged. 

23Majd elkezdé példáza-
tát és ismét szóla : 

Hej, ki akar élni, amikor 
ezt megteszi az Isten? 

24Hadihajókon itáliaiak 
j önnek, 

Az asszírok fölé kereked-
nek 

S elpusztítják a hebreuso-
kat 

S végül maguk is elvesz-
nek. 

25Felkele erre Bálaám és 
visszatére lakóhelyére s 
Bálák is hazaméne azon 
az úton, amelyen jött. 

25. FEJEZET. 
A moáhiták és a mádiániták 
hitszegésre csábítják Izraelt. - 
Fineesz buzgalma. A mádiániták-

nak lakolniok kell. 

1Abban az időben pedig, 
mikor Izrael Settímben 
tartózkodott, 	paráznál- 
kodni kezde a nép Moáb 
leányaival. 2Ezek ugyanis 
meghívák őket vágóáldo- 

20-24. Bálaám vigasztaló jóslatai. - E rész alapgondolata úgy-
látszik ez : nemcsak Moáb pusztul el, hanem a többi környező  
népek is. (Átvitt értelemben e rész az Isten országának végső  győ-
zelmét jelenti.) 20. Az ámálekiták a Sínai-félszigeten, Edomtól dél-
nyugatra laktak ; Bálaám (valószínűleg) lélekben látta őket ekkor. 
Jövendölésének értelme a héber szöveg szerint kb. a következő  : 
Az ámálekiták azzal kezdték szereplésüket, hogy a nemzetek közül 
ők szálltak szembe először az izraelitákkal (vö. Móz. II. 17, 8. skk.) 
s azzal fogják végezni, hogy elpusztulnak (vö. Kir. I. 15, 8.). -
21. A kineusok (vö. Móz. I. 15, 19.) egy része úgy látszik (nem 
követte az izraelitákat, hanem) az ámálekiták mellett tartott ki. 
(Vö. Kir. I. 15, 6.). Talán ezekről van szó. Hol volt a kineusoknak 
erős, szirtre helyezett lakóhelyük, nem tudjuk ; lehet, hogy a kifeje-
zés csak képes értelmű. - 22. Assúr ehelyütt úgy látszik általá-
ban a nagy keleti népeket jelenti. (Vö. Jer. 25, 24.). - 24. A héber 
szöveg így szól : A kitteusok (= ciprusiak?) felől hadihajók jönnek 
stb. - Értelme : a nagy nyugati népek (rómaiak?) el fogják pusz-
títani (Assúrt =) a nagy keleti népeket. - A hebreusokon itt 
valószínűleg (nem a hébereket, az izraelitákat, hanem) a nagy 
keleti népeket, az Eufratesen túl lakó nemzeteket (hebreus = túl-
nan lakó) kell értenünk, ugyanazokat, akiket az előző  sor asszírok-
nak nevezett. 

25. Bálaám és Bálák hazatérése. 
25. 1-5. Izrael bűne a moábi sfkon. 1-2. &Mm az izraeliták 
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zataikhoz s ők evének s 
imádák az ő  isteneiket 
3és Beelfegorhoz szegődék 
Izrael. Megharaguvék erre 
az Úr 4s mondá Mózesnek : 
Vedd a nép valamennyi 
főemberét s akasztasd őket 
bitófákra, szembe a nap-
pal, hogy elforduljon ha-
ragom Izraeltől. Mondá 
erre Mózes Izrael bírái-
nak : Ölje meg kiki azokat 
az alattvalóit, akik Beel-
fegorhoz szegődtek. 

6Ekkor, íme, Izrael fiai-
nak egyike beméne test-
vérei előtt egy mádiánita 
parázna személyhez, Mó-
zesnek s Izrael fiai egész 
sokaságának láttára, kik  

ott sírtak a sátor ajtaja 
előtt. ?Mikor ezt Fineesz, 
Eleázárnak, Áron pap fiá-
nak a fia meglátta, felkele 
a sokaságból, dárdát ra-
gada és 8beméne az izrae-
lita férfiú után a parázna-
ság helyére s átdöfé egy-
szerre mindakettőt, a fér-
fit tudniillik meg a nőt, 
szeméremtestükön. Erre 
megszűnék a csapás Iz-
rael fiai között ; 9huszon-
négyezer ember lelte ak-
kor halálát. 

"Mondá erre az Úr Mó-
zesnek : 11Fineesz, Eleá-
zárnak, Áron pap fiának a 
fia elfordította haragomat 
Izrael fiaitól, mert kitől- 

utolsó állomása a Jordán keleti partvidékén. (Vö. 22, 1. jegyz.) 
Nevét nyilván szétim fáiról (1. Móz. II. 25, 5. jegyz.) nyerte. A moá-
biták látták, hogy Izrael minden ereje az Úr (= Jáhve) segítségé-
ben van ; úgy gondolják tehát, hogy ha elpártoltatják a népet 
Jáhvétól, Jáhve cserbenhagyja az izraelitákat s nekik nyert 
ügyük lesz. Azért hívják meg Izrael fiait a vágó áldozatokhoz = a 
bálvány istenségek tiszteletére rendezett áldozati lakomákhoz. 
E dolgot 31, 16. tanusága szerint Bálaám tanácsolta nekik. -
A paráználkodás a moábitáknál istentiszteleti cselekménynek 
számított ; egyébként maga a bálványlakomákon való részvétel 
is paráznaság = házasságtöréshez hasonló hűtlenség volt Izrael 
részéről az Úrral szemben. (Vö. Móz. II. 20, 5. jegyz.). - 3. Beel-
Fegor (héberül : Báál-Peor = a Beth-Peorban tisztelt Báál) a 
moábiták egyik, kicsapongásokkal tisztelt bálványistensége volt. 
Valószínűleg azonos volt Kámossal. Vö. 21, 29. - Az Úr haragja 
csapásban (= pestisben vagy valamely más betegségben) nyilvá-
nult (vö. 8. v.). - 4. A nép főemberein a vétkesek vezetőembereit 
kell értenünk. - (A héber szöveg így is érthető  : Gyüjtsd egybe 
a nép főembereit s hagyd meg nekik, hogy akasztassák fel a vét-
keseket stb.). - Szembe a nappal = fényes nappal, nyilvános 
gyalázatul. L. köv. jegyz. - 5. A vétkeseket tehát bírói ítélet 
alapján először megölték, aztán gyalázatul fára akasztva köz-
szemlére tették. 

6-9. Fineesz buzgalma. - 6. A mádiánilákról 1. 22, 4. jegyz. 
- A héber szöveg ezt a nőt (nevét a 14. v. közli) nem nevezi 
(hivatásos) paráznaszemélynek (fejedelmi leány volt), hanem csak 
egyszerűen mádiánita nőnek. - Mózes és az izraeliták a szent 
sátor ajtaja előtt sírtak, hogy kiengeszteljék a büntető  Istent. -
9. A 24.000 ember közül a zsidó hagyományok szerint ezret a bírák 
végeztettek ki, huszonháromezer a csapásban ( = betegség foly-
tán) lelte halálát. (Ezért beszél Szent Pál Kor. I. 10, a-ban csak 
huszonháromezer emberről.) 
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tötte rajtuk bosszúmat, 
hogy ne én magam töröl-
jem el Izrael fiait. bosszúm-
ban. 12Mondd azért néki : 
Ime, szövetségem békéjét 
adom neki 13s övé és iva-
dékáé lesz a papság örökre 
szóló szövetség alapján, 
mivel bosszút állott Iste-
néért és jóvá tette Izrael 
fiainak vétkét. — 14A má_ 
diánita nővel megölt izrae-
lita férfiúnak a neve Zám-
bri volt ; Szálunak volt a 
fia, fej edelme az egyik 
atyafiságnak, Simeon tör-
zsében. '5A vele megölt 
mádiánita nőt pedig Koz-
binak hívták ; Szúrnak, a 
mádiániták egyik előkelő  
fej edelmének volta leánya. 

16Szóla továbbá az Úr Mó-
zeshez, mondván : 17Vál-
jatok a mádiániták ellen-
ségeivé és verjétek meg 
őket, ismert ők is ellensé-
gesen jártak el veletek és 
tőrbe csaltak titeket a 
Fogor bálvány által meg 
Kozbi, Mádián fejedelmé-
nek a leánya, az ő  nővérük  

által, kit Fineesz megölt a 
Fogorral való szentségtö-
rés miatti csapás napján. 

26. FEJEZET. 
A második népszámlálás. 

'Miután a vétkesek vé-
rét kiontották, mondá az 
űr Mózesnek meg Eleázár-
nak, Áron fiának, a pap-
nak : 2Irjátok össze Izrael 
fiainak egész sokaságát, a 
húszesztendősöktől fogva 
felfelé, házuk és atyafisá-
guk szerint mindazokat, 
akik hadba vonulhatnak. 
3Meg is mondák ezt Mózes 
és Eleázár, a pap, Moáb 
mezőségén, a Jordán mel-
lett, Jerichóval átellenben, 
azoknak, akik 4húszesz-
tendősök s annál időseb-
bek voltak, amint az Úr 
parancsolta. Jegyzékük a 
következő  : 5Rúben, Iz-
rael elsőszülötte ; ennek 
fiai • Hénok, akitől a héno-
kiták nemzetsége, meg 
Fállu, akitől a fálluiták 
nemzetsége, 6meg Hesz- 

10-15. Fineesz jutalma. - 13. A főpapságnak tehát Fineesz 
ágán kellett volna továbbhaladnia. E jogfolytonosság azonban 
a történelem folyamán részben Fineesz utódainak érdemtelen-
sége, részben politikai befolyások következtében többször meg-
szakadt. 

16-18. Az Úr megparancsolja, hogy Izrael álljon majd bosszút 
a mádiánilákon. - E parancs teljesítését 31, 1. skk. beszélik el.. 

26. 1-4. Az Úr elrendeli az Igéret földjén birtokra jogosult nem-
zetségek megszámlálását. - 1. A héber szöveg így szól : A csapás 
<megszűnése) után pedig mondá az Űr stb. - 2. Az 1, 17. skk.-ben 
megszámlált harcosok a 38 (37) éves pusztai vándorlás alatt meg-
haltak. Helyükbe új nemzedék támadt : ez már bemegy az Igéret 
földére, azért kell megszámlálni őket. A számlálás a héber szöveg 
szerint atyafiságok szerint (vö. 1, 5. jegyz.) történt. - 3. Moáb 
mezőségéről I. 22, 1. jegyz. - 4. Az itt következő  jegyzéket vö. Máz. 
L 46, 9. skk. 

5-11. Rúben törzsének birtokra jogosult atyafiságai. 	Vö. 
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ron, akitől a heszroniták 
nemzetsége, meg Kármi, 
akitől a kármiták nemzet-
sége származott. 7Ezek vol-
tak Rúben törzsének nem-
zetségei ; számuk negy-
venháromezerhétszázhar-
minc volt. 8Fállu fia Eliáb 
volt : 9ennek fiai Námuel 
Dátán és Ábiron voltak. 
Ezek, Dátán és Ábiron, 
voltak a nép azon fejedel-
mei, akik felkeltek Mózes 
és Áron ellen Kóré láza-
dásában, fellázadva az Úr 
ellen, "mire a föld meg-
nyitotta száját és elnyelte 
Kórét és sokan 	-meghal- 
tak, mert a tűz megemész-
tette a kétszázötven fér-
fiút, de az a nagy csoda 
történt, ahogy Kóré el-
vesztével nem vesztek el 
fiai. 

12Simeon fiai, nemzetsé-
geik szerint : Námuel, aki-
től a námuelíták nemzet-
sége, Jámin, kitől a járni-
niták nemzetsége, Jákin, 
akitől - a jákiniták nem-
zetsége, 13Záre, akitől a 
záreiták nemzetsége, Saul, 
akitől a sauliták nemzet-
sége származott. "Ezek 
voltak Simeon törzsének 
nemzetségei ; számuk ösz-
szesen huszonkétezerkét-
száz volt. 

15Gád fiai, nemzetsé- 

geik szerint : Szefon, aki-
től a szefoniták nemzet-
sége, Aggi, akitől az ággi-
ták nemzetsége, Súni, aki-
től a súnit.ák nemzetsége, 
180zni, akitől az ozniták 
nemzetsége, Her, akitől a 
heriták nemzetsége,17Árod 
akitől az ároditák nem-
zetsége, Áriel, akitől az 
az árieliták nemzetsége 
származott. "Ezek voltak 
Gád nemzetségei ; számuk 
összesen negyvenezeröt-
száz volt. 

"Júda fiai : Her és 
Onán ; ezek mindketten 
meghaltak Kánaán föl-
dén. 20Igy Júda fiai, nem-
zetségeik szerint, a követ-
kezők voltak : Sela, akitől 
a selaiták nemzetsége, Fá-
resz, akitől a fáresziták 
nemzetsége, Záre, akitől a 
zareiták nemzetsége szár-
mazott. 21Fáresz fiai pedig : 
Heszron, akitől a heszroni-
ták nemzetsége s Hámul, 
akitől a hámuliták nem-
zetsége származott. 22Ezek 
voltak Júda nemzetségei ; 
számuk összesen hetven-
hatezerötszáz volt. 

23lsszakár fiai, nemzet-
ségeik szerint : Tóla, aki-
től a tólaiták nemzetsége, 
Fúa, akitől a fúaiták nem-
zetsége, 24Jásub, akitől a 

jásubiták nemzetsége, 

Móz. I. 46, 9 ; II. 6, 14 ; Krán. I. 5, 3. - 10b-11. A héber szöveg 
így szól : . . . s tűz emészte meg 250 férfiút, figyelmeztetőjelül, 
- 11. - ám Kóré fiai nem halának meg. (Vb'. 16, 1. skk.) 

12-14. Simon törzsének birtokra jogosult algafiságai. 
15-18. Gád törzsének birtokra jogosult atyafiságai. 
19-22. Júda törzsének birtokra jogosult atyafiságai. 
23-25. Isszakár törzsének birtokra jogosult atyafiságai. 
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Semrán, akitől a semráni-
ták nemzetsége szárma-
zott. 25Ezek voltak Issza-
kár nemzetségei ; számuk 
hatvannégyezerháromszáz 
volt. 

26Zábulon fiai, nemzet-
ségeik szerint : Száred, aki-
től a szárediták nemzet-
sége, Elon, akitől az eloni--
ták nemzetsége, Jálel, aki-
től a jáleliták nemzetsége 
származott. "Ezek voltak. 
Zábulon nemzetségei ; szá-
muk hatvanezerötszáz volt. 

28József fiai, nemzetsé-
geik szerint : Mánássze 
és Efráim. 29Mánásszétól 
származott Mákir, ettől a 
mákiriták nemze tsége. Má-
kir 	nemzet te G álaádot, 
ettől származott a gálaádi-
ták nemzetsége ; 30Gálaád 
fiai voltak : Jezer, akitől 
a jezeriták nemzetsége, 
1-lelek, akitől a helekiták 
nemzetsége, 3lÁszriel, aki-
től az ászrieliták nemzet-
sége, Sekem, akitől a seke-
m iták nemzetsége, 32Se-
mida, akitől a semidaiták 
nemzetsége, Hefer, aki-
től a heferiták nemzetsége 
származott. 331-lefer volt az 
atyja Szálfaádnak is ; en-
nek fiai nem voltak, csak 
leányai, névszerint: Máála, 
Noa, Hegla. Melka és 
Tersza. "Ezek voltak Má-
nássze nemzetségei ; szá- 

muk : 	ötvenkétezerhét- 
száz. - 35Efráim fiai, 
nemzetségük szerint a kö-
vetkezők voltak : Sutála, 
akitől a sutálaiták nem-
zetsége, Beker, akitől a 
bekeriták nemzetsége, Te-
hen, akitől a teheniták 

nemzetsége származott. 
36Sutála fia volt továbbá 
Herán, akitől a herániták 
nemzetsége 	származott. 
37Ezek voltak Efráim fiai-
nak nemzetségei ; számuk 
harminckétezerötszáz volt. 
38Ezek voltak József fiai, 
nemzetségeik szerint. 

Benjámin fiai, nemzet-
ségeik szerint : Bela, aki-
től a belaiták nemzetsége, 
Ásbel, akitől az ásbeliták 
nemzetsége, Áhirám, aki-
től az áhiramiták nemzet-
sége, 39Sufám, akitől a su-
fámiták nemzetsége, Hu-
fám, akitől a hufámiták 
nemzetsége származott. 

"Bela fiai : Hered és Noe-
mán voltak; Heredtől a 
herediták nemzetsége, 

Noemántól a noemániták 
nemzetsége 	származott. 
41Ezek voltak Benjámin 
fiai, nemzetségeik szerint ; 
számuk negyvenötezerhat-
száz volt. 

42Dán fiai, nemzetségeik 
szerint : Suhám, akitől a 
suhámiták nemzetsége 

származott; ezek voltak 

26-27. Zábulon törzsének birtokra jogosult atyafiságai. 
28-34. Máná.sszé törzsének birtokra jogosult atyafiságai. 
35-38. Efráim törzsének birtokra jogosult alyaliságai. 
39-41. Benjámin törzsének birtokra jogosult atyafiságai. 
42-43. Dán törzsének birlokra jogosult atyafiságai. 
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Dán nemzetségei, nemzet-
ségeik szerint, 43mindnyá-
jan suhámiták voltak, szá-
muk hatvannégyezernégy-
száz volt. 

44Áser fiai, nemzetségeik 
szerint : Jemna, akitől a 
jemnaiták nemzetsége, Jes-
sui, akitől a jessuiták nem-
zetsége, Brie, akitől a 
brieiták nemzetsége szár-
mazott. 45Brie fiai voltak : 
Héber, akitől a héberiták 
nemzetsége és Melkiel, aki-
től a melkieliták nemzet-
sége származott. 46Áser leá-
nyának neve pedig Sára 
volt. 47Ezek voltak Áser 
fiainak nemzetségei ; szá-
muk ötvenháromezernégy-
száz. 

48Neftáli fiai, nemzetsé-
geik szerint : Jeszie], et-
től a jeszieliták nemzet-
sége, Gúni, akitől a gúniták 
nemzetsége, 49Jeszer, ettől 
a jeszeriták nemzetsége, 
Sellem, akitől a sellemiták 

nemzetsége származott; 
"ezek voltak Neftáli fiai-
nak nemzetségei, nemzet-
ségeik szerint, számuk 
negyvenötezernégyszáz. 

51  Izrael megszámlált fiai-
nak száma összesen a kö-
vetkező  volt : hatszázegy-
ezerhétszázharminc. 

52Szóla ekkor az Úr Mó-
zeshez, mondván : 53Ezek 
között kell majd elosz-
tani az országot birtokul, 
a nevek számához képest. 
"A nagyobb nemzetségnek 
nagyobb részt adj, a ki-
sebbnek kisebbet, mind-
egyiknek a mostani szám-
lálás eredményéhez képest 
kell adni birtokot, 55úgy 
azonban, hogy a sors osz-
sza el a törzsek és a nem-
zetségek között a földet : 
56amit a sors megszab, azt 
kapják azok is, akik sokan 
vannak, azok is, akik ke-
vesen. 

57Lévi fiainak jegyzéke, 
nemzetségeik szerint, a 
következő  volt : Gerson, 
akitől a gersoniták nemzet-
sége, Káát, akitől a kááti-
ták nemzetsége, Merári, 
akitől a meráriták nem-
zetsége származott. 58Lévi 
nemzetségei a következők 
voltak : Lobni nemzet-
sége, Hebroni nemzetsége, 
Moholi nemzetsége, Músi 
nemzetsége, Kóré nem-
zetsége. - Káát pedig 
nemzé Ámrámot ; "ennek 
felesége Jókábed, Lévi 
leánya volt, aki Egyip-
tomban született Lévinek; 
ő  szülte Ámrámnak, a fér- 

44--47. Áser törzsének birtokra jogosult atyafiságai. 
48-50. Neftáli törzsének birtokra jogosult atyafiságai. 
51. Összegezés. Tehát Izrael új nemzedéke 1820 harcos férfiúval 

volt kevesebb, mint a Sinai-hegységtől való elindulás idején. 
(Akkor : 603.550. Vö. 1, 46.) 

52-56. Miként kell majd ezeknek elosztani az Igéret földét ?Ér-
telme: hogy hol feküdjék az egyes törzsek (s azokon belül a 
nemzetségek stb.) birtoka, sorsolás határozza meg ; hogy mekkora 
legyen, ezen jegyzék számai szabják meg. 

57-62. Az Ígéret földén birlokra nem jogosult leviták megszám- 
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jének Mózest és Áront, a 
fiúkat és Máriát, a nővé-
rüket. 6°Árontól szárma-
zott : Nádáb, Ábiu, Eleá-
zár és Itámár ; 61ezek kö-
zül Nádáb és Ábiu meg-
halt, amikor idegen tüzet 
vitt az Úr elé. 62A férfi-
nemen levő, egyhónapos 
és annál idősebb meg-
számláltak összesen hu-
szonháromezren voltak ; 
ezeket ugyanis nem szám-
lálták meg Izrael fiai kö-
zött s nekik nem is adtak 
birtokot a többiek között. 

63Ez a jegyzéke Izrael 
azon fiainak, akiket Mó-
zes és Eleázár, a pap. Moáb 
mezőségén, a Jordán mel-
lett. Jerichóval átellenben 
írt össze. "Ezek között 
egy sem volt azokból, aki-
ket Mózes és Áron azelőtt 
a Sínai pusztájában szám-
lált össze, 65mert az Úr 
előre megmondotta, hogy 
azok mindnyájan meghal-
nak a pusztában s nem is 
maradt életben közülük 
senki sem, csak Káleb, Je- 
fone fia és Józsue, Nún fia. 

27. FEJEZET. 
Az örökösödési jog. - Mózes 

utóda Józsue lesz. 

1Eljövének ekkor Szál-
faád leányai - Szál/add 
Hefernek volt a fia, az 
meg Gálaádnak a fia, az 
meg Mákirnak a fia, az 
meg Mánásszénak a fia, az 
meg Józsefnek volt a fia - 
névszerint Máála, Noa, 
Hegla, Melka és Tersza lés 
megállának Mózes, Eleá-
zár pap és a nép vala-
mennyi fejedelme előtt a 
szövetség sátrának ajtajá-
nál és mondák : 3Atyánk 
meghalt a pusztában, de 
nem volt részes abban a 
lázadásban, mely Kóré 
alatt az Úr ellen támadt, 
hanem a maga bűnéért 
halt meg ; fiúivadéka nem 
volt néki. Miért tűnjék el 
neve az Ó nemzetségéből, 
azért, hogy fia nem vot.? 
Adjatok majd nekünk bir-
tokot atyánk rokonai kö-
zött ! 

4Mózes erre elvivé ügvü-
ket az Úr ítélete elé 5S az 
Úr ezt mondá néki : 6 lgaz-
ságos dolgot kívánnak 
Szálfaád leányai: adj majd 
nékik birtokot atyjuk ro-
konai között s lépjenek 
örökébe. ?Izrael fiainak 
pedig mondd meg a kö-
vetkezőket : 8Ha valaki 

!Mása. '(A leviták száma tehát a Sinai-hegynél való számlálás óta 
hétszázzal szaporodott. (Akkor 22.300 volt. Vö. 3, 39. és jegyzetét.) 

63-65. Összefoglalás. - 64. Vö. Kor. 1. 10, 55. - 65. Vö. Móz. 
IV. 14, 23-24. 

27. 1-3. A fiú-utód nélkül elhalt Szállaád leányai maguknak kérik 
atyjuknak járó birtokol. - 2. A dolog úgy látszik ünnepélyes 

gyűlés keretében történt. A héber szöveg szerint az egész község 
(= tanács?) jelen volt. - 3. Szálfaád a maga bűnében halt meg, 
vagyis anélkül, hogy másokat (lázadás szitása által) bűnbe vitt 
volna. (A halál a bűn zsoldja.) 
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fiúgyermek nélkül hal 
meg, leányára szálljon 
öröksége ; 9ha leánya nin-
csen, fivére! legyenek az 
örökösei, "ha fivérei sin-
csenek, atyja fivéreinek 
adjátok az örökséget ; nha 
pedig atyjának sincsenek 
fivérei, akkor az öröksé-
get azoknak kell adni, 
akik legközelebb állanak 
hozzá. Örök törvény által 
szentesített dolog legyen 
ez Izrael fiai között, amint 
az Úr parancsolta Mózes-
nek. 

12Majd mondá az Úr 
Mózesnek : Eredj fel erre 
az Ábárím-hegyre s te-
kintsd meg onnan azt a 
földet, amelyet majd Iz-
rael fiainak adok. "Ha az-
tán megnézted, te is meg-
térsz népedhez, mintahogy 
megtért bátyád, Áron,  

"mivel megbántottatok 
engem a Szín-pusztában, a 
sokaság pörölésekor s nem 
akartatok szentnek bizo-
nyítani előtte a vízfakasz-
kis alkalmával. — Ez a 
Pörölés-vize, Kádestien, a 
Szín-pusztában. 

15Felelé néki Mózes : 
18Rendeljen tehát az Úr, 
minden test, lelkének Is-
tene, valakit e sokaság 
fölé, 17aki kimenjen és be-
menjen előttük, kivezesse 
vagy bevezesse őket, hogy 
ne legyen az Úr népe olyan, 
mint a pásztornélküli juh-
nyáj. 18Mondá erre néki az 
Úr : Vedd Józsuét, Nűn 
fiát, azt a férfiút, kiben 
lélek vagyon és tedd reá 
kezedet — 19eközben ő  
Eleázár pap s az egész 
sokaság előtt álljon — 20s 

adj neki megbízást min- 

4-11. Az Úr szabályozza a fiúutód nélkül elhalt férfi után való 
örökősődést. 

12-14. Az úr közli Mózessel, hogy meg kell halnia. A Szentírás 
egyéb, ugyanerre a dologra vonatkozó adataiból az események 
egymásutánját a következőképen kell gondolnunk. Az Úr (vö. 
Móz. IV. 20, 12.) azzal sujtja Mózest, hogy nem mehet be az Igéret 
földére. Erre Mózes kéri az Urat, engedje el ezt a büntetést' néki 
(vö. Móz. V. 3, 23. skk.), de az Űr ezt nem teszi, sőt felszólítja 
Mózest, hogy menjen fel az Ábárim (hegység Nebó nevű) hegyére, 
hogy ott meghaljon. (Vö. Móz. IV. 27, 12-14.) Erre Mózes legalább 
haladékot kér, míg maga helyett vezért állít a nép élére s mindent 
elintéz. (Vö. Móz. IV. 27, 15. skk.) Ezt az Úr meg is adja neki és 
csak később (vő. Móz. V. 32, 48.) szólítja fel Mózest az Ábárim 
hegyére. (Mór. IV. 27, 12. skk. és V. 32, 49. skk. között ellenmon-
dás tehát nincsen.) — 12. Az Ábárim-hegység a Holt-tenger keleti 
partvidékén feküdt. — 14. Vö. IV. 20, 12. (és V. 32, 51.) jegyz. —
A Szin-pusztáról 1. 13, 22. jegyz. 

15-23. Az Úr (haladékot ad Mózesnek és) Józsuét rendeli a nép 
vezérévé. — 16. Az Úr azért minden test lelkének Istene, mert ő  ad 
minden lénynek életet. (Vö. 16, 22.) — 17. Kimenni és bemenni 
a héber nyelvhasználat szerint annyit jelent, mint intézkedni, 
eljárni ; e kifejezések e helyütt a pásztor hivatására céloznak. 

Ján. 10, 4.) — 18. A lélek szó itt az Isten kegyelmét és ado-
mányait (a bölcseséget, az erősséget stb.) jelenti. — 20. Józsue nem 
kapja meg Mózes egész méltóságát, hanem annak csak egy részét, 
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denki láttára, meg egy 
részt a te méltóságodból, 
hogy hallgasson reá Izrael 
fiainak egész gyülekezete. 
21Ha aztán valamit tenni 
kell, kérjen számára Eleá-
zár pap tanácsot az Úr-
tól : annak válasza szerint 
menjen ki vagy menjen 
be ő  és vele Izrael vala-
mennyi fia meg az egyéb 
sokaság. --  22e gy cselek-
vék Mózes, ahogy az Úr 
parancsolta : vevé Józsuét, 
odaállítá Eleázár pap s a 
nép egész sokasága elé, 
23rátevé a fejére a kezét s 
megismétlé mindazt, amit 
az Úr parancsolt. 

28. FEJEZET. 
A köteles áldozatok. 

1Mondá továbbá az Úr 
Mózesnek : 2Parancsolj Iz-
rael fiainak és mondd né-
kik : Áldozati ajándékai-
mat, kenyeremet, kelle-
mes illatú tűzáldozatomat 
mutassátok be a maguk  

idejében. 3A következő  
tűzáldozatokat kell bemu-
tatnotok : 

Naponkint két egyesz-
tendős hibátlan bárányt, 
állandó, egészen elégő  ál-
dozatul, - 4az egyiket 
reggel mutassátok he, a 
másikat este felé, - 5meg 
egy-egy tized éfa lisztlán-
got, meghintve egy-egy 
negyedhínnyi színtiszta 
olajjal. 6Ez legyen az ál-
landó, egészen elégő  áldo-
zat : ezt áldoztátok a 
Sínai hegyén tűzáldozati 
kellemes illatul az Úrnak. 
7ltaláldozatul pedig mu-
tassatok be bárányonkint 
egy negyedhinnyi bort az 
Cr szent helyén. 8A másik 
bárányt ugyanígy este felé 
mutassátok be : teljesen 
a reggeli ételáldozat s az 
ahhoz-  tartozó italáldozat 
rendtartása szerint, kelle-
mes illatú tűzáldozatul az 
Úrnak. 

9Szombat napon pedig 

- 21. - épen azért ő  maga (közvetlenül) nem is kérhet tanácsot 
az «Úrtól, hanem, csak Eleázár pap közvetítésével. Eleázár az 
Urlm és a Tummim által kérdezte meg az Úr akaratát. (Vő. Móz. 
II. 28, 30. jegyz.) 

28. 1-3a. A köteles áldozatokról szóló törvény bevezetése. - E rész 
(28-29) kiegészíti és összefoglalja a Móz. II. 23, 14-17 ; 29, 
38-42 ; 31, 12-17 ; III. 23. és IV. 15, 1-12. áldozati és ünnepi 
törvényeit. - 2. Az Úr kenyerén (= eledelén) s a kellemes illatú 
tűzáldozatokon ehelyütt ugyanazt kell értenünk : az áldozatoknak 
az «Úr oltárán elégetett részeit. (Nem a kitett kenyereket s az illat-
oltár füstjét.) 

3b-8. A mindennapi egészen elégő  áldozat. (Vö. Móz. II. 29, 
38. skk.) - 5. Egy tized éfa = 3.64 liter ; egy negyed hírt = 1.5 
liter. - 6. Ezt az áldozatot a nép először a Sínai-hegynél mutatta 
be ; a pusztai vándorlás alatt elmaradt. (Az oltárt 4, 13. sk. sze-
rint letakarva vitték.) - 8. Ezt a mindennapi áldozatot semmiféle 
más (ünnepi) áldozatba sem volt szabad beszámítani : minden 
más áldozatot ezenkívül és efölött kellett bemutatni. 

9-10. A szombatnapi egészen elégő  áldozat. - 9. Két tized éja = 
7.28 liter ; az italáldozat mennyiségéről 1. 15, 3. skk. 
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mutassatok be két egyesz-
tendős hibátlan bárányt, 
eledeláldozatul pedig két-
tizednyi, olajjal meghin-
tett lisztlángot, továbbá 

megfelelő  italáldozatot. 
"Ezt kell bemutatni szom-
batonkint, annak rendje s 
módja szerint, az állandó, 
egészen elégő  áldozaton 
felül. 

11A hónapok első  nap-
ján pedig mutassatok be 
az Úrnak két fiatal bikát 
a csordából, egy kost, hét 
egyesztendős hibátlan bá-
rányt egészen elégő  áldo-
zatul, 12továbbá bikánkint 
háromtized, olajjal meg-
hintett lisztlángot eledel-
áldozatul, kosonkint két-
tized, olajjal meghintett 
lisztlángot eledeláldozatul 
13s bárányonkint egyti-
zed, olajjal meghintett 
lisztlángot 	eledeláldoza- 
tul; kellemes illatú, egé-
szen elégő  áldozat, tűz-
áldozat ez az Crnak.14 Ital-
áldozatul pedig áldozaton-
kint a következő  mennyi- 

ségű  bort kell bemutatni 
bikánkint egy fél-, koson-
kint egy harmad-, bárá-
nyonkint egy negyedhln-
nyit. - Ez legyen az egé-
szen elégő  áldozat minden 
hónapban, amint azok 
egymást az esztendő  folya-
mán követik. 15Egy kecs-
kebakot pedig bűnért való 
áldozatul kell bemutatni 
az Úrnak, az állandó, egé-
szen elégő  áldozaton s a 
hozzátartozó italáldozaton 
felül. 

16Az első  hónapban, a 
hó tizennegyedik napján 
az Úr fázéja legyen, "ti-
zenötödik napján pedig 
ünnep. Hét napon át ko-
vásztalant kell enni.18Ezek 
közül az első  nap tiszte-
lendő  és szent legyen : 
semmiféle szolgai munkát 
se végezzetek rajta. 19Tűz-
áldozatul, egészen elégő  
áldozatul pedig mutassa-
tok he az Úrnak két fiatal 
bikát a csordából, egy 
kost, hét egyesztendős 
hibátlan bárányt "s mind- 

11-15. A hó első  napján bemutatandó áldozatok. - 12-14. Vö. 
15, 1. skk. - 15. Az időközben elkövetett (esetleges) bűnökért, 
szombat és pászka (Niszán 14.-ének) kivételével, minden ünnepen 
bűnért való áldozatot is be kellett mutatni. 

16-25. A pászka ünnepén és nyolcada alatt bemutatandó áldo-
zatok. - 16. Vö. Móz. II. 12, 3-14. - A pászkaünnepen a min-
dennapi áldozaton kívül csak pászkabárányt (illetőleg kecskét) 
kellett bemutatni. - 17. A rákövetkező  nyolcad első  és utolsó 
napja szigorú ünnep volt, melyet a kovászos kenyértől és minden 
munkától való tartózkodás (és áldozatok) által kellett megülni. 
A tisztelendő  és szent kifejezésről 1. Móz. III, 23. 1. jegyz. - 9. Az 
áldozat tehát ugyanannyi, mint a hónapok első  napján. - 20-21. 
Vö. 15, 1. skk. - 22. Vö. 15. és 8. vers jegyzetét. - 24. A nyolcad 
közbenső  napjai csak amolyan félünnepfélék voltak s rajtuk csak 
a szolgai munkától kellett tartózkodni. 

26-31. A pünkösdi áldozatok. A pünkösd ünnepét zsengék nap-
jának nevezi a Szentírás, mert ezen a napon mutatták be az új 

Ószövetség I. 	 27 
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egyikhez eledeláldozatot 
olajjal meghintett liszt-

lángból, háromtizedet 
mindegyik bikához, két-
tizedet a koshoz, 21s egy-
tizedet mindegyik bárány-
hoz, vagyis a hét bárány-
hoz, 22továbbá egy kecske-
bakot bűnért való áldo-
zatul, hogy engesztelést 
lehessen végezni értetek, 
23- a reggeli egészen elégő  
áldozaton felül, melyet 
mindenkor be kell mutat-
notok. 24Igy járjatok el a 
hét nap minden egyes nap-
ján, hogy a tűz táplálása 
által kellemes illat szálljon 
fel az Úr felé az egészen 
elégő  áldozatból s mind-
egyiknek italáldozatából. 
26A hetedik nap ismét igen 
nagy és szent legyen nék-
tek : semmiféle szolgai 
munkát se végezzetek 
rajta. 

26A zsengék napja, ami-
kor a hetek elteltével az új 
gabonát bemutatjátok az 
Úrnak, szintén tisztelendő  
és szent legyen : semmi-
féle szolgai munkát se vé-
gezzetek rajta. "Egészen 
elégő  áldozatul, kellemes 
illatul pedig mutassatok  

be az Úrnak két fiatal bi-
kát a csordából, egy kost 
és hét egyesztendős hibát-
lan bárányt, 28a hozzájuk 
tartozó eledeláldozatul pe-
dig olajjal meghintett 
lisztlángot, háromtizedet 
minden bikához, kettőt 
minden koshoz 29s egy-
tizedet minden bárány-
hoz, mind a hét bárány-
hoz, továbbá egy kecske-
bakot, "amelyet engesz-
telésül kell levágni, - az 
állandó egészen elégő  ál-
dozaton és az ahhoz tar-
tozó eledeláldozaton felül. 
31Csupa hibátlant mutas-
satok be, italáldozatukkal 
együtt. 

29. FEJEZET. 
A köteles áldozatok. 

1A hetedik hónap első  
napja szintén tisztelendő  
s szent legyen néktek : 
semmiféle szolgai munkát 
se végezzetek rajta, mert 
az a harsonazengés napja. 
2Egészen elégő  áldozatul, 
kellemes illatul pedig mu-
tassatok be az Úrnak egy 
fiatal bikát a csordából, 
egy kost és hét egyeszten- 

termésből készült két kenyeret. (Vő. Móz. III. 23, 17.) ; hetek 
ünnepének is hívja, mert a pászkától (vő. Móz. III. 23, 15.) hét hét 
választotta el. - A tisztelendő  és szent kifejezésről 1. Móz. III. 23, 
1. jegyz. - 2Y. Az áldozat tehát ugyanaz, mint a hónapok első  
napján. - 	Vö. 15, 1. skk. és 1. a 15. v. jegyzetét. - 30.V6. 
a 8. vers jegyzetét. 

29. 1-6. A hetedik hó első  napján bemutatandó áldozatok. -
1. Csaknem az egész hetedik hónap ünnepekből állott, tehát az 
izraeliták szent hónapja volt ; később e hó első  napjával kezdték 
számítani a polgári esztendőt. - A tisztelendő  és szent kifejezésről 
1. Móz. III. 23, 1. jegyz. - A harsonákat e napon eredetileg a szent 
hónap kezdődésének jeléül fújták meg. Vő. Móz. IV, 10, 1. skk. - 
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dős hibátlan bárányt, 3a 
hozzájuk tartozó eledel-
áldozatul pedig olajjal 
meghintett lisztlángot, há-
romtizedet minden biká-
hoz, kéttizedet minden 
koshoz, 4egytizedet min-
den bárányhoz, mind a hét 
bárányhoz, 5továbbá egy 
kecskebakot bűnért való 
áldozatul, melyet engesz-
telésül kell levágni a nép-
ért. 6A hónapok első  nap-
jának egészen elégő  áldo-
zatán és az ahhoz tartozó 
eledeláldozaton, valamint 
az állandó egészen elégő  
áldozaton és a szokásos 
étel- s italáldozatokon kí-
vül, ugyanazokkal a szer-
tartásokkal mutassátok be 
ezeket kellemes illatul, tűz-
áldozatul az Úrnak. 

7E hetedik hó tizedik 
napja is szent s tisztelendő  
legyen néktek : sanyar-
gassátok meg magatokat 
és semmiféle szolgai mun-
kát se végezzetek rajta. 
8Egészen elégő  áldozatul, 
kellemes illatul pedig mu-
tassatok be az Úrnak egy 
fiatal bikát a csordából, 
egy kost, hét egyesztendős 
hibátlan bárányt, 6a hoz- 

3-4. Vö. 15, 1. skk. - 5. Vö. 28, 15. vers jegyzetét. - 6. Vö. 28, 
7. jegyzetét. E napon tehát háromféle köteles áldozat volt : a 
mindennapi, a minden hó első  napján bemutatandó áldozat és a 
hetedik hó első  napja címén bemutatandó áldozat. 

7-11. Az engesztelőnapi áldozat. - 7. A sanyargatásról 1. Móz. 
III. 16, 29. jegyz. - 9-10. Vö. 15, 1. skk. - 11. Vö. 28, 15. jegy-
zetét. Ezen a napon ismét háromféle köteles áldozat volt : a 
mindennapi, az engesztelőszertartási (Móz. III. 16.) és az engesz-
telőnapi ünnepi. 

12-16. A sátoros ünnep első  napjának áldozatai. - 12. A szent 
és tisztelendő  kifejezésről 1. Móz. III. 23, 1. jegyz. - 14-15. L. 15. 
1. skk. - 16. L. 28, 15. és 28, 7. jegyzetét. 

27• 

zájuk tartozó eledeláldo-
zatul pedig olajjal meg-
hintett lisztlángot, három-
tizedet minden bikához, 
kéttizedet minden kos-
hoz 10s egytizedet minden 
bárányhoz, mind a hét 
bárányhoz, 11továbbá egy 
kecskebakot bűnért való 
áldozatul, azon kívül, amit 
az engesztelés végett szok-
tak bűnért való áldozatul 
bemutatni, valamint az ál-
landó egészen elégő  áldo-
zaton meg az ezekhez tar-
tozó étel- és italáldozato-
kon kívül. 

12A hetedik hó tizen-
ötödik napja is szent és 
tisztelendő  legyen néktek : 
semmiféle szolgai munkát 
se végezzetek rajta, ha-
nem kezcl: retek hétnapos 
ünnepet az Úrnak. 13Egé-
szen elégő  áldozatul, kelle-
mes illatul pedig mutassa-
tok be az Úrnak tizenhá-
rom fiatal bikát a csordá-
ból, két kost és tizennégy 
egyesztendős hibátlan bá-
rányt, "a hozzájuk tar-
tozó eledeláldozatul pedig 
olajjal meghintett liszt.-

, lángot, háromtizedet min-
I den bikához, mind a tizen- 
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három bikához, kéttize-
det minden koshoz, vagyis 
mind a két koshoz 15s 
egytizedet minden bá-
rányhoz, mind a tizennégy 
bárányhoz, 16továbbá egy 
kecskebakot bűnért való 
áldozatul, - az állandó 
egészen elégő  áldozaton s 
az ahhoz tartozó étel- s 
italáldozaton kívül. 

17A második napon ál-
dozzatok tizenkét fiatal 
bikát a csordából, két kost, 
tizennégy hibátlan egy-
esztendős bárányt 18S mu-
tassátok be mindegyikkel 
a hozzátartozó étel- s ital-
áldozatot bikánkint, ko-
sonkint s bárányonkint 
annak rendje s módja sze-
rint ; 19meg egy kecske-
bakot bűnért való áldo-
zatul, az állandó egészen 
elégő  áldozaton s az ahhoz 
tartozó étel- s italáldoza-
ton kívül. 

20A harmadik napon ál-
dozzatok tizenegy fiatal 
bikát, két kost, tizennégy 
hibátlan egyesztendős bá-
rányt 21s mutassátok be 
mindegyikkel a hozzátar-
tozó étel- s italáldozatot, 
bikánkint, kosonkint s bá-
rányonkint annak rendje 
s módja szerint, 22továbbá  

egy kecskebakot bűnért 
való áldozatul, - az ál-
landó egészen elégő  áldo-
zaton s az ahhoz tartozó 
étel- s italáldozaton kí-
vül. 

23A negyedik nap áldoz-
zatok tíz fiatal bikát, két 
kost s tizennégy egyesz-
tendős, hibátlan bárányt 
24s mutassátok be mind-
egyikkel a hozzátartozó 
étel- s italáldozatot, bikán-
kint, kosonkint, bárányon-
kint annak rendje s módja 
szerint; 25továbbá egy 
kecskebakot bűnért való 
áldozatul az állandó egé-
szen elégő  áldozaton s az 
ahhoz tartozó étel- s ital-
áldozaton kívül. 

26Az ötödik napon áldoz-
zatok kilenc fiatal bikát, 
két kost s tizennégy egy-
esztendős hibátlan bá-
rányt 27S mutassátok be 
mindegyikkel a hozzátar-
tozó étel- s italáldozatot 
bikánkint, kosonkint s bá-
rányonkint annak rendje 
s módja szerint, "továbbá 
egy kecskebakot bűnért 
való áldozatul az állandó, 
egészen elégő  áldozaton s 
az ahhoz tartozó étel- s 
italáldozaton kívül. 

29A hatodik napon ál- 

17-19. A sátoros ünnep második napjának áldozatai. - 17. Innen 
kezdve naponkint (a rendes napi áldozaton felül) 14 bárányt, 
2 kost és e napon 12 (minden következőn, a hetedik napig eggyel 
kevesebb) fiatal bikát kellett bemutatni egészen elégő  áldoza-
tul. - 18. Vő. 15, 1. skk. - 19. Vö. 28, 15. és 28, 7. jegyzetét. 

20-22. A sátoros ünnep harmadik napjának áldozatai. 
23-25. A sátoros ünnep negyedik napjának áldozatai. 
26-28. A sátoros ünnep ötödik napjának áldozatai. 
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dozzatok nyolc fiatal bi-
kát két kost s tizennégy 
egyesztendős hibátlan bá-
rányt 30s mutassátok be 
mindegyikkel a hozzátar-
tozó étel- s italáldozatot 
bikánkint, kosonkint, bá-
rányonkint annak rendje 
s módja szerint ; 31to-
vábbá egy kecskebakot 
bűnért való áldozatul az 
állandó egészen elégő  ál-
dozaton s az ahhoz tar-
tozó étel s italáldozaton 
kívül. 

32A hetedik napon ál-
dozzatok hét fiatal bikát, 
két kost s tizennégy egy-
esztendős hibátlan bá-
rányt 33s mutassátok be 
mindegyikkel a hozzátar-
tozó étel- s italáldozatot 
bikánkint, kosonkint s bá-
rányonkint annak rendje 
s módja szerint, 34továbbá 
egy kecskebakot bűnért 
való áldozatul az állandó 
egészen elégő  áldozaton s 
az ahhoz tartozó étel- s 
italáldozaton kívül. 

35A nyolcadik napon, 
mely igen nagy ünnep, 
semmiféle szolgai munkát 
se végezzetek, 36egészen  

elégő  áldozatul, kellemes 
illatul pedig áldozzatok az 
Úrnak egy fiatal bikát, egy 
kost, hét egyesztendős hi-
bátlan bárányt 37s mutas-
sátok be mindegyikkel a 
hozzátartozó étel- s ital-
áldozatot bikánkint, ko-
sonkint s bárányonkint 
annak rendje s módja sze-
rint, "továbbá egy kecske-
bakot bűnért való áldoza-
tul az állandó egészen el-
égő  áldozaton s az ahhoz 
tartozó étel- s italáldoza-
ton kívül. 

"Ezeket mutassátok be 
az 'Úrnak ünnepeiteken, 
a fogadalmi vagy önkén-
tes, egészen elégőáldozati, 
eledeláldozati, italáldozati 
s békeáldozati ajándéko-
kon kívül. 

30. FEJEZET. 
A fogadalmak érvényessége és 

érvénytelenítése. 

1Mózes el is mondá Iz-
rael fiainak mindazt, amit 
az 'Úr megparancsolt néki. 

2Majd így szóla Izrael 
fiainak törzsfőihez ; A kö-
vetkezőket parancsolta az 
Cr 3Ha valamely férfiú 

29-31. A sátoros ünnep hatodik napjának áldozatai. 
32-34. A sátoros ünnep hetedik napjának áldozatai. 
35-38. A sátoros ünnep nyolcadik (záró) napjának áldozatai. -

35. A héber szöveg így szól : a nyolcadik nap záróünnepetek legyen. 
E nap sokak szerint az őszi munka befejezésének hálaünnepe 
volt. - 37. Vö. 15, 1. skk. - 38. Vö. 28, 15. és 28, 7. jegyzetét. 

39. összefoglalás. Ezen ünnepi áldozatok tehát törvényszabta 
kötelességek ; ezeken felül mindenki, akár a közösség, akár az 
egyes ember, többet is áldozhatott. 

30. 1. Az ünnepekről szóló törvények kihirdetése. E vers még a 
28-29. fejezethez tartozik. 

2-16. A fogadalmak érvényessége és érvénytelenitése. E rész 
kiegészíti a III. 27. és IV. 6. törvényeit. - 3. Elvként kimondja, 
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fogadalmat tesz az Úr-
nak vagy esküvel kötelez! 
magát valamire, meg ne 
szegje szavát, hanem tel-
jesítse mindazt, mit foga-
dott. 4Ha olyan nő  fogad 
valamit vagy kötelezi ma-
gát valamire esküvel, aki 
atyja házában és még ha-
jadonkorban vagyon : ha 
atyja tudomást szerez a 
fogadalomról, amelyet 

tett, vagy az eskűről, 
amellyel magát kötelezte 
és hallgat, akkor kötelez! 
a nőt a fogadalom : 5amit 
fogadott vagy amire eskü-
dött, teljesítse cselekedet-
tel. 6Ha azonban mindjárt, 
ahogy hallja, ellentmond 
atyja, akkor fogadalma is, 
esküje is érvénytelen le-
szen s nem köteles meg-
tartani fogadalmát, mivel 
atyja ellene mondott. 7Ha 
férjhez megy s valami fo-
gadalma vagyon, vagy a 
száján egykor kiszalasz-
tott szó esküvéssel köte-
lezi valamire, 8ha férje 
azon a napon, amelyen 
meghallja, ellene nem 
mond, akkor kötelezi a 
fogadalom s teljesítenie 
kell, amit fogadott. 9Ha 
azonban férje, amikor meg- 

hogy a (független) férfi fogadalmai érvényesek. - 4-6. A hajadon 
leányoknak az atyai házban tett fogadalmai, ha az atya nem tilta-
kozik, érvényesek, ha tiltakozik, érvénytelenek. - 7-9. A haja-
donkorban tett fogadalmakat, ha a leány férjhez megy, férje a 
tiltakozásával érvénytelenítheti. - 10. Özvegyek s elváltak foga-
dalmai érvényesek. - 11-16. Férjes nők fogadalmait a férj a 
fogadalomról való tudomásszerzés első  napján tiltakozásával 
érvénytelenitheti ; ha később tiltakozik, az asszonynak akkor is 
engedelmeskednie kell, de a fogadalom meg nem tartásáért a férj 
vétkezik. 

hallja, azonnal ellene 
mond, akkor érvénytele-
níti fogadalmait és sza-
vait, melyekkel kötelezte 
magát : az Úr meg fogja bo- 
csátani néki. 	noz_ 
vegy és eltaszított nő, amit 
fogad, teljesítse. -11A fe-
leség, ki ura házában kö-
telez! magát fogadalom-
mal vagy esküvel valamire, 
"ha férje, amikor meg-
hallja, hallgat és nem 
mond ellene a fogadalom-
nak, teljesítse, amit foga-
dott ; 13ha azonban azon-
nal ellene mond, akkor 
nem köteles megtartani a 
fogadalmat, mivel férje el-
lene mondott s az Úr meg 
fogja bocsátani neki. 14Ha 
fogadalmat tesz vagy es-
küvel kötelez! magát, hogy 
böjt vagy bármiféle dolog-
tól való megtartóztatás 
által megsanyargatja ma-
gát, mindig ura akaratán 
múlik, hogy megtegye-e 
vagy ne tegye-e meg. 15Ha 
ura, amikor meghallja, 
hallgat és másnapra ha-
lasztja ítéletét, akkor•amit 
fogadott vagy ígért, telje-
sítenie kell, mert amikor 
meghallotta, hallgatott ; 
16ha aztán később ellene 
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mond, noha tudta, akkor 

viselje felesége vétkét. 
"Ezek azok a törvé-

nyek, amelyeket az Úr 
Mózesnek parancsolt a 
férj és a feleség, az atya 
és a még hajadonkorban 
levő  s a szülői házban 
lakó leánya között. 

31. FEJEZET. 
A mádiániták meglakolnak csá-
bításukért. - A hadakozók és a 
zsákmány megtisztítása. -

A zsákmány elosztása. 

1Majd szóla az Úr Mó-
zeshez, mondván : 2Állj 
bosszút előbb Izrael fiai-
ért a mádiánitákon, az-
tán megtérsz népedhez. 
3Legott mondá Mózes : 
Fegyverezzetek föl ma-
gatok közül férfiakat a 
hadra, hogy végrehajtsák 
az Úr bosszúját a mádiáni-
tákon. 4Ezer-ezer embert 
válasszatok ki és küldjetek 
hadba Izrael mindegyik 
Wrzséből. 	5Rendelkezé- 
sére is bocsétának ezret-
ezret mindegyik törzsből, 
vagyis tizenkétezer hadra 
felkészült embert. 3Ezeket  

elküldé Mózes Fineesszel, 
Eleázár papnak a fiával 
együtt, s ennek átadta a 
szent szereket s a riadó-
trombitákat is. 7Miután 
ezek harcba szálltak a má-
diánitákkal és győztek, 
megölének minden férfiút, 
skir-ályaikkal, Evivel, Re-
kemmel, Szúrral, Húrral és 
Rehével, nemzetük öt ki-
rályával együtt ; Bálaá-
mot, Beor fiát is megölék 
a karddal. 9Aztán foglyul 
ejték asszonyaikat és gyer-
mekeiket, prédára veték 
minden barmukat és min-
den holmijukat, amijük 
csak volt, "és lángba borí-
tók városaikat, falvaikat 
s majorjaikat egyaránt. 
nivw jd vevék a zsákmány t 
s mindazt, amit az embe-
rek s a barmok közül fog-
lyul ejtettek 12és elvivék 
Mózeshez, Eleázár paphoz 
és Izrael fiainak egész so-
kaságához, a többi holmit 
pedig elvivék a táborba, 
mely Moáb mezőségén, a 
Jordán mellett, Jerichóval 
átellenben volt. 

"Ekkor kiméne Mózes, 
17. A törvény záradéka. 
31. 1-12. Izrael bosszúhadjárata a mádiániták ellen. (Vö. 25, 

17.) - 1. A mádiániták (s velük a moábiták) Bálaám tanácsára 
Jáhve elleni hűtlenségre csábították a népet (vö. Pét. II. 2, 15. ; 
Jud. 11.) ; ezért kell most az Isten igazságos ítéletének végrehaj-
tásaként bosszút állani rajtuk. - 6. Mi volt a szent felszerelés, nem 
tudjuk ; aligha volt a szövetségládája s aligha a két papi trom-
bita. - 8. A héber szöveg szerint ez az öt király a mádiániták 
királya volt ; mivel a latin fordítás a nemzet királyairól beszél, 
nem lehetetlen, hogy az ámmoniták (város-)királyairól van szó. -
10. A héber szöveg a megerősített helyek városairól s a (sátor)-
táborokról szól. - A városokat azért kellett felgyújtani, mert 
a moábiták városait az izraelitáknak nem volt szabad elfoglal-
niok. (Vö. V. 2, 19.) - 12. A héber szöveg szerint minden zsák-
mányt egy helyre, Moáb mezőségére (vő. 22, 1. jegyz.) 
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Eleázár pap és a gyüleke-
zet valamennyi fejedelme 
eléjük, a táboron kívülre. 
142'61 Mózes megharagu-
vék a sereg vezéreire, az 
ezredesekre meg a száza-
dosokra, akik megjöttek 
a hadból 15és mondá : Mi-
ért hagytátok életben az 
asszonyokat? "Nemde 

ezek azok, akik tőrbe csal-
ták Izrael fiait Bálaám ta-
nácsára és hűtlenséget kö-
vettettek el veletek az Úr 
ellen a Fogorral elkövetett 
bűn által, amiért csapás 
is zúdult a népre? "Ölje-
tek meg tehát a gyerme-
kek közül is mindenkit, 
aki férfinemen vagyon s 
pusztítsatok el minden 
asszonyt, aki férfit hálás 
által ismert, 18s csak a 
leánykákat meg a szűz 
nőket hagyjátok meg 
magatoknak. "Maradja-
tok továbbá hét napig a 
táboron kívül s aki embert 
ölt vagy megöltet érintett, 
végezze' n tisztulást a har-
madik s a hetedik napon 
"és tisztítsatok meg min-
den zsákmányt is, akár 
ruha, akár edény, akár 
valami kecskebőrből vagy 
szőrből, avagy fából ké- 

szült eszköz. 21Erre Eleá-
zár pap így szóla a sereg 
hadat járt férfiaihoz: A kö-
vetkező  a törvény intéz-
kedése, ezt parancsolta az 
Úr Mózesnek : 22Az ara-
nyat, az ezüstöt, a rezet, 
a vasat, az ólmot, az ónt 
23és mindazt, ami átmehet 
tűzön, tűzzel kell megtisz-
títani ; mindazt pedig, 
ami nem állja a tüzet, a 
tisztítóvízzel kell megszen-
telni. "Mossátok ki to-
vábbá ruháitokat a hete-
dik napon s akkor tiszták 
lesztek s aztán bemehet-
tek a táborba. 

25Majd mondá az Úr 
Mózesnek: 28Állapítsd meg 
Eleázár pappal és a nép 
fejeivel együtt a foglyul 
ejtett emberek és barmok 
számát 27és felezd el a 
zsákmányt azok között, 
akik harcoltak és kimen-
tek a hadba, meg az egész 
egyéb sokaság között. 
28végy el azonban azok-
tól, akik harcoltak és had-
ban voltak, egy-egy lelket 
minden ötszáz ember, 
marha, szamár és juh kö-
zül részesedésül az Úrnak 
29és add oda Eleázár pap-
nak adományul az Úr- 

13-24. A zsákmány és a hadakozók vallási meglisztítása. -
16. Vö. 25, 18. - 22. A héber szöveg szerint a felsorolt fémeket a 
tűzön kívül a tisztulás vizével is meg kellett (vallásilag) tisztítani. -
A tisztulás vizéről s alkalmazásáról 1. 19, 1. skk. és jcgyz. 

25-31. Hogyan kell a zsákmányt elosztani? - 25. Csupán az 
élő  zsákmány (ember és állat) kerül elosztásra, a többi azé marad, 
aki szerezte. - 27-29. Az élő  zsákmány fele tehát a harcosoké, 
a másik fele az otthon maradt izraelitáké. - A harcosok részéből 
minden ötszázadik (= egyötöd százalék) a papoké lett, az otthon-
maradtakra eső  részből minden ötvenedik (= kétszázalék) a levi-
táknak járt. 
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nak, 80az Izrael fiainak 
járó fél részből pedig végy 
el minden ötvenedik fejet, 
emberből, marhából, sza-
márból, juhból, minden 
baromból s add oda a le-
vitáknak, akik az Úr haj-
lékának gondjait viselik. 
31Úgy is cselekvék Mózes 
és Eleázár, ahogy az Úr 
parancsolta. 

32Volt pedig a zsák-
mány, melyet a hadsereg 
ejtett, hatszázhetvenöt-
ezer juh, 33hetvenkétezer 
marha, 34hatvanegyezer 
szamár, 35harminckétezer 
emberi, női nemen levő  
olyan lélek, aki férfit nem 
ismert. 36Odaadák tehát 
azoknak, akik a hadban 
voltak, ennek a felét : há-
romszázharminchétezeröt-
száz juhot, 37de ebből az 
Úr részére levonának hat-
százhetvenöt juhot, 38a 
harminchatezer marhából 
hetvenkét marhát, 39a har-
mincezerötszáz szamárból 
hatvanegy szamarat, "míg 
a tizenhatezer emberi lé-
lekből harminckét lélek 
jutott az Úr részére. 41Az-
tán átadá Mózes az Úrnak 
járó adomány összességét 
Eleázár papnak, amint az 
Úr parancsolta neki, "Iz-
rael fiainak abból a fél-
részéből, amelyet azok  

számára különített el, akik 
a hadban voltak. 43Abból 
a fél részből pedig, mely a 
többi sokaságnak jutott, 
vagyis a háromszázhar-
minchétezerötszáz juhból, 
"a harminchatezer mar-
hából, 45a harmincezeröt-
száz szamárból us a tizen-
hatezer emberből 47elvőn 
Mózes minden ötvenedik 
fejet s odaadá a leviták-
nak, kik az Cr hajlékának 
gondjait viselték, amint 
az Úr parancsolta. 

48Ekkor Mózes elé járu-
lának a hadsereg vezérei,. 
az ezredesek és a százado-
sok s mondák : 49Mi, szol-
gáid, megszámláltuk a 
harcosokat, akik a kezünk 
alatt voltak s egy sem 
hiányzik közülük. °Épen 
azért valamennyien oda-
adjuk ajándékul az Úrnak, 
ami aranyat a zsákmány-
ban találtunk : karkötőt 
és karperecet, gyűrűt és 
karékességet meg nyak-
láncot, hogy, esedezzél 
érettünk az rJrnál. "Mó-
zes és Eleázár pap át is 
vevék a különféleképen 
feldolgozott aranyat, mely 
összesen 52tizenhatezerhét-
százötven siklust nyomott, 
az ezredesektől meg a 
századosoktól, - 53amit 
ugyanis a közemberek 

32-47. A zsákmány eloszlása. 
48-54. A vezérek önkéntes adományai. - 60. Karkötő  helyett 

egyesek lábláncocskákra, karékességek helyett orrbavaló karikákra, 
nyaklánc helyett nyakbavaló golyócskákra gondolnak. - 51. Az 
esedezésről 1. Móz. III. 4, 20. jegyz. - 52. Egy siklus arany kb. 
16.8 gr., 16.750 siklus tehát kb. 282 kgr. 
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zsákmányoltak, az az övék 
maradt, - "s miután át-
vették, bevivék a bizony-
ság sátrába, hogy emlé-
keztesse az Urat Izrael 
fiaira. 

32. FEJEZET. 
A Jordántól keletre eső  vidék 

elosztása. 

1Rúbell és Gád fiai-
nak pedig sok jószáguk 
és határtalan baromállo-
mányuk volt. Mikor tehát, 
látták, hogy Jázer és Gá-
laád baromtartásra alkal-
mas föld, 2elmenének Mó-
zeshez, Eleázár paphoz 
meg a sokaság fejedelmei-
hez és mondák : 3Átárót, 
Díbon, Jázer, Nemra, I-le-
sebon, Eleále, Szábán, 
Nebó és Beón, 4az a föld, 
melyet megvert az Úr Iz-
rael fiainak színe előtt, 
baromtartásra igen jó föld, 
nekünk pedig, szolgáid-
nak igen sok barmunk 
vagyon. 5Kérünk tehát, 
ha kegyelmet találtunk 
előtted, azt add nékünk, 
szolgáidnak birtokul s ne 
vigy minket át a Jor-
dánon. 

6Felelé nekik Mózes: Ta-
lán bizony testvéreitek há-
borúba menjenek, ti meg 
itt majd ültök? ?Miért 
csüggesztitek el Izrael 
fiainak lelkét, hogy ne 
merj enek átmenni arra a 
földre, amelyet az Úr ne-
kik fog adni? Nem így 
tettek-e atyáitok, amikor 
elküldöttem őket Kádes-
bárnéból, hogy kémlel-
jék ki a földet? 9Miután 
ugyanis felmentek a Szőlő-
fürt völgyéig és szemügyre 
vették az egész földet, el-
csüggesztették Izrael fiai-
nak szívét, hogy ne men-
jenek be arra a területre, 
amelyet az Úr nekik adott. 
lomeg is haragudott érte 
az Úr és megesküdött, 
mondván : 11Bizony azok 
közül, akik feljöttek Egyip-
tomból, egyetlen húszesz-
tendős és annál idősebb 
ember sem fogja meglátni 
azt a földet, amelyet eskü-
vel ígértem Ábrahámnak, 
Izsáknak és Jákobnak, 
mert nem akartak kö-
vetni engem, 12kivéve a 
kenezeus Kálebet, Jefone 
fiát meg Józsuét, Nún 

32. 1-5. Rúben és Gád törzse a Jordántól keletre eső  földet kéri 
birtokul. - 1. A héber szöveg Jázer földéről és Gálaád földéről 
beszél ; előbbin a Jázer nevű  város (vö. 21, 32. jegyz.) körül elterülő  
vidéket, utóbbin a Jábbok folyótól északra és délre fekvő  tarto-
mányt érti. - 2. Az itt felsorolt városok Hesebon (vö. 21, 26. 
jegyz.) körül feküdtek. 

6-15. Mózes hitszegést lát Rúben és Gád törzsének kérelmében. -
6. Rúben törzsével Mózesnek sok baja volt az úton, mert az nem 
igen tudott belenyugodni abba, hogy Rúben elsőszülőttségéből 
fakadó jogait elvesztette. (Vö. Dátán és társai lázadásának tör-
ténetét. 16, 1. jegyz.) Méltán gondolja hát Mózes, hogy a rúbeni-
ták (s a táborban velük szomszédos - vö. 2, 10. skk. - gáditák) 
cserben akarják hagyni Izrael népét. - 8-13. Vö. 13, 21. 
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fiát, kik teljesítették aka-
ratomat. 13Ezért haragu-
dott meg az Úr Izraelre, 
ezért barangoltatta őket 
negyven esztendeig a pusz-
tában, mfg ki nem pusz-
tult az az egész nemzedék, 
amely azt cselekedte, ami 

gonosz az Ő  színe előtt. 
És íme - folytató - ti 

-támadtatok atyáitok he-
lyett, ti vétkes emberek 
fajzatai és sarjai, hogy 
növeljétek az Úr haragját 
Izrael ellent 15Hiszen ha 
nem akarj átok követni Őt, 
akkor a pusztában hagyja 
a népet és ti lesztek az 
okai, hogy mindnyájan el-
vesznek. 

"Erre azok közelebb já-
rulának és mondák : Csak 
aklokat akarunk építeni 
juhainknak, istállókat bar-
mainknak, erős városokat. 
gyermekeinknek, 17mi ma-
gunk azonban felfegyver-
kezve és harcrakészen fog-
juk járnia hadat Izrael fiai-
nak élén, míg be nem 
visszük őket helyükre. 
Csak gyermekeink lesz-
nek, mindazzal együtt, 
amink vagyon, a lako-
sok lesvetései miatt meg-
erősített városokban: 18mi 
nem térünk vissza há-
zunkba, míg Izrael fiai 
el nem foglalják öröksé-
güket 19s nem kívánunk 
semmit sem a Jordánon  

túl, mert meglesz már 
birtokunk annak keleti 
vidékén. 

20Mondá erre nékik Mó-
zes: Ha megteszitek, amit 
ígértek és harcrakészen 
járjátok az űr előtt a ha-
dat 21s átkel minden ha-
dakozó, fegyveres férfia-
tok a Jordánon, míg az 
űr el nem veszti ellensé-
geit 22S meg nem hódol 
előtte az az egész föld, ak-
kor vétek nélkül fogtok 
állani az Úr és Izrael 
előtt s elnyeritek azt a 
földet, amelyet akartok, 
az Úr előtt. 23Ha azonban, 
amit mondotok, meg nem 
teszítek, nincs kétség 

benne, vétkeztek az Isten 
ellen s tudjátok meg, hogy 
bűnötök utólér titeket. 
24lJpítsetek tehát városo-
kat gyermekeiteknek, ak-
lokat és istállókat juhai-
toknak meg barmaitok-
nak, de amit ígértetek, tel-
jesítsétek. 

25Mondák erre Gád és 
Rúben fiai Mózesnek : 
Szolgáid vagyunk, meg-
tesszük, mit urunk paran-
cso1.26Gyermekeinket, asz-
szonyainkat, juhainkat s 
barmainkat Gálaád váro-
saiban hagyjuk, 27mi pe-
dig, szolgáid valameny-
nyien harcrakészen fogjuk 
járni a hadat, amint te, 
uram, mondod. 

16-32. Rúben és Gád törzse ünnepélyesen kötelezi magát, hogy 
segíteni fog a többi törzsnek Kánaán elfoglalásában. - 20. Mivel az 
Űr Izrael fiai között lakott, Izrael fiai az (.1r előtt járták a hadat. -
23. A bűn e helyütt annyi. mint büntetés. - 26. Gálaádon itt a 



428 MÓZES IV. KÖNYVE, LIBER NUMERI 32.  
28Parancsola tehát Mó-

zes Eleázárnak, a papnak 
meg Józsuénak, Nún fiá-
nak s az Izrael törzseiben 
levő  atyafiságok fej einek 
és mondá nekik : 28fla át-
mennek Gád fiai s Rúben 
fiai veletek a Jordánon, 
hogy valamennyien fel-
fegyverkezve harcolj anak 
az I-Tr előtt s meghódol az 
a föld előttetek, akkor ad-
játok nékik Gálaádot bir-
tokul ; "ha azonban nem 
akarnák felfegyverkezve 
átmenni veletek Kánaán 
földére, akkor közöttetek 
kapjanak lakóhelyet. 31Fe-
lelék erre Gád fiai és Rú-
ben fiai : Ahogy az Úr 
szólott szolgáinak, úgy 
cselekszünk : 32felfegyver-
kezve átmegyünk az Úr 
előtt Kánaán földére, de 
kijelentjük, hogy ezennel 
megkaptuk birtokunkat a 
Jordánon túl. 

33Odaadá tehát Mózes 
Gád és Rúben fiainak meg  

Mánássze, József fia fél-
törzsének Szehon, ámor-
reus király országát meg 
Óg básáni király országát : 
földüket és városaikat kö-
röskörül. 34Felépíték tehát 
Gád fiai Díbont, Átárótot, 
Ároert, 35Etrótot, Sófánt, 
Jágert, Jegbáát, 38Betnem-
rát és Betháránt, a meg-
erősített városokat és ju-
haiknak az aklokat. 37Rú-
ben fiai pedig felépíték 
Hesebont, Eleálét, Kárjá-
táimot, 38Nábót, Baálme-
ont - nevüket megvál-
toztatva - meg Szábá-
mát és nevet adának a vá-
rosoknak, melyeket épí-
tettek. 39Mákirnak, Má-
nássze fiának fiai pedig el-
menének Gálaádba s azt 
elpusztíták, lakosait, az 
ámorreusokat pedig meg-
ölék. 40Odaadá tehát Mó-
zes Gálaád földét Mákir-
nak, Mánássze fiának s az 
megtelepedék rajta." Jáir, 
Mánássze fia pedig elméne 

Jordántól keletre eső  egész vidéket kell értenünk. - 30. Köztelek, 
vagyis Kánaánban, a Jordántól nyugatra eső  vidéken. 

33-42. Rúben és Gád törzse, valamint Mánássze törzsének fele 
megkapja a Jordántól keletre eső  vidéket. - 33. Mánássze törzsének 
jele valószínűleg azért kapott kérés nélkül is birtokot, mert hősies-
sége által kitüntette magát (vö. 39. v.) ; mivel azonban Mánássze 
törzse a mózesi rendnek ügy látszik nem nagy barátja volt (vö. 
Móz. II. 32, 1. skk. jegyi.), az sem lehetetlen, hogy Mózes azért 
adott e törzs egyik részének a Jordántól keletre birtokot, mert 
meg akarta osztani és törni c lázadásra hajló törzs erejét. - Sze-
honról (I. 21, 21. skk.), Úgról, Bástínról 1. 21, 33. skk. - Rúben 
törzse a Jordántól keletre eső  vidék déli részét, Gád törzse a 
középső, Mánássze törzsének fele pedig az északi részét kapta. -
34-38. Az itt felsorolt városok a hadakozás alatt úgy látszik 
romba dőltek, azért kellett újra kiépíteni és megerősíteni őket. 
Valamennyi a Jordán alsó folyásától és a Holt-tenger északi felé-
től keletre eső  vidéken feküd L. Etról és Sóján a héber szöveg szerint 
csak egy város volt : Átrót-Sólánnak hívták. Nábó és Báálmeon 
városa nevüket pogány bálványistenektől nyerték, azért a rúbe-
niták más nevet adtak nekik. - 39. Mákir nemzetsége (vö. 26, 
29.) Gálaád északi részét kapta. (Vö. Móz. V. 3, 13.) - 41. Jáir 
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temették, akiket az Úr 
megölt (mert isteneiken is 
bosszút állott), 5és tábort 
ütének Szokkótban. 6Szok-
kótból aztán eljutának 
Etámba, mely a puszta 
határának szélén vagyon. 
7Aztán elindulának onnét 
és Fiháhirót felé tarfának, 
mely Beelszefonnal szem-
ben vagyon és tábort üté-
nek Mágdálum előtt. 8Az-
tán elindulának Fiháhirót-
ból s átmenének a tenger 
közepén a pusztába s há-
rom napig járának a pusz-
tában és tábort ütének 
Másában. 9Aztán elindulá-
nak Márából és eljutának 
Elimbe, hol tizenkét for-
rás és hetven pálmafa 
volt s tábort ütének ottan. 
"Aztán elindulának onnét 
is és fclüték sátraikat a 
Vörös-tenger mellett. Az-
tán elindulának a Vörös-
tengertől igés tábort üté-
nek a Sin-pusztában. 12Az-
tán elindulának onnét és 
eljutának Dáfkába. 13Az-
tán elindulának Dáfkából 

csak távolabbi értelemben volt Mánássze fia: nagyanyja Mákir-
nak, Mánássze fiának a leánya volt. Jáir falvai Básánban (a Jor-
dántól keletre eső  vidék északkeleti részében) feküdtek. Vö. Móz. 
V. 3, 14. - 42. Nóbéról semmit sem tudunk ; az összefüggés alap-
ján őt is Mánássze leszármazottjának tartják. Kánát a Jordántól 
keletre eső  vidék északkeleti részében (a Trachonitis nevű  tarto-
mányban) feküdt. 

33. 1-2. összefoglaló visszapillantás a pusztai Útra. Mózes immár 
nem vezeti tovább a népet : vezérlete alatt Izrael Egyiptomból 
a Jordán keleti vidékéig jutott. Ez üt áttekintéséül közli a Szent-
írás a vándorlás legfőbb állomásait. - 2. Vö. 9, 15. skk. 

3-15. «Izrael állomásai Rámesszesz és a Sínai között. - 3. Vö. 
II. 12, 37. - 4. Vö. II. 12, 12. - 5. Vö. II. 12, 37. - 6. Vö. II. 
13, 20. - 7. Vö. II. 14, 2.- 8. Vö. II. 15, 22 ; ott ezt a pusztát 
a Szentírás Sár pusztának nevezi. - 9. Vö. 15, 27. - 10. Vö. II. 
16, 1. jegyz. - 11. Vö. II. 16, 1. - 12-13. Vö. II. 17, 1. jegyz. -
14. Vö. II. 17. - 15. Vö. II. 19, 1. 

s elfoglalá falvaikat s el-
nevezé őket Hávót-Jáir-
nak, azaz Jáir falvainak. 
"Nőbe pedig elméne s el-
foglalá Kánátot leány-
városaival együtt s elne-
vezé a maga nevéről Nó-
bénak. 

33. FEJEZET. 
Izrael állomásai Egyiptomtól 
Moáb mezőségéig. - A Jordán-
tól nyugatra eső  vidék majdani 

felosztásának módja. 

1A következők voltak 
Izrael fiainak állomásai, 
amikor kivonultak Egyip-
tomból csapataik szerint, 
Mózes és Áron vezetése 
alatt, 2amint Mózes felje-
gyezte a tábornak az Úr 
parancsára váltogatott he-
lyei szerint. 

3Tehát, elindulának Iz-
rael fiai Rámesszeszből, az 
első  hónapban, az első  hó 
tizenötödik napján, a fáze 
után való napon, hatalmas 
kéz által, az összes egyip-
tomiak láttára, 4mikor ők 
azokat az elsőszülötteiket 
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és tábort ütének Álusban. 
"Aztán elindulának Álus-
ból s felüték sátraikat Rá-
fidimban, hol nem volt 
ivóvize a népnek. "Aztán 
elindulának Ráfidimból és 
tábort ütének a Sínai 
pusztájában. 

"Aztán elindulának a 
Sínai pusztájából is és el-
jutának a Kívánság-sírjai-
hoz. "Aztán elindulának 
a Kívánság-sírjait ól és tá-
bort ütének Flászerótban. 
18Hászerótból aztán el-
jutának Retmába. 19Az-
tán elindulának Retiná-
ból és tábort ütének Rem-
monfáreszben. "Aztán el-
indulának onnét és eljutá-
nak Lebnába. 21Lebna 
után tábort ütének Resz-
szában. 22Aztán elindulá-
nak Resszából és eljutá-
nak Keelátába. 23Aztán el-
indulának onnét és tábort 
ütének a Sefer-hegynél. 
24Aztán elindulának a Se-
fer-hegytől és eljutának 
Árádáha. 25Aztán elindu-
lának innét és tábort üté-
nek Mákelótban. 26Aztán 
elindulának Mákelótból 
és eljutának Táhátba. 
27Táhát után tábort üté-
nek Táréban. 28Aztán el-
indulának onnét és fel-
üték sátraikat Metkában.  

"Metka után tábort üté-
nek Hesmonában. "Aztán 
elindulának Hesmonából 
és eljutának Moszerótba. 
31Moszerót után tábort 
ütének Benejáákánban. 
32Aztán elindulának Be-
nejáák ánból és eljutának a 
Gádgád hegyéhez. 33Aztán 
elindulának innét és tábort 
ütének Jetebátában. 34Je-
tebáta után eljutának 
Hebronába. 35Aztán elin-
dulának Hebronából és 
tábort ütének Ászjongá-
berben. "Aztán elindulá-
nak innét s eljutának a 
Szín-pusztába, vagyis Ká-
desbe. 

37Aztán elindulának Ká-
desből és tábort ütének 
a Hór hegyénél, Edom 
földe határának szélén. 
38Ekkor Áron pap felméne 
az Úr parancsára a Hór 
hegyére s ott meghala, 
Izrael fiai Egyiptomból 
való kivonulásának negy-
venedik esztendejében, az 
ötödik hónapban, a hó 
első  napján, 39százhuszon-
három esztendős korában. 
4°Aztán meghallá Árád 
kánáneus királya, aki a 
Délvidéken lakott, hogy 
odajöttek Izrael fiai, Ká-
naán földére menlükben. 
41Aztán elindulának a Hór 

16-36. Izrael állomásai a Sinai és Kádes közölt. - 16. Vö. IV. 
10, 11. - 17. Vö. IV. 11, 34. - 18. Vö. IV. 13, 1. - 19-29. Ezek-
ről az állomásokról a Szentírás egyebütt nem szól. - 30. Vö. V. 
10, 6. - 32. Vö. V. 10, 7. - 33. Vö. V. 10, 7.- 35. Vő. V. 2, 8. -
36. Vö. IV. 20, 1. 

37-49. Izrael állomásai Kádes és a moábi Mezőség közölt.- 37. 
Vö. IV. 20, 22. - 38-39. Vö. IV. 20, 25. V. 32, 50. - 40. Vö. IV. 
21, 1. - 41. Vö. 20, 22.- 42. Vő. IV. 21, 10. jegyz. - 43. Vö. IV. 
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hegyétől és tábort ütének 
Szálmonában. 42Aztán el-
indulának onnét és eljutá-
nak Fúnonba. 43Aztán el-
indulának Fúnonból és tá-
bort ütének Obótban. 
"Obót után eljutának 
Ijeábárimba, mely a moá-
bíták határán vagyon. 
"Aztán elindulának Ijeá-
bárimból és felüték sát-

raikat Díbon-Gádban. 
"Aztán elindulának onnét 
és tábort ütének Helmon-
Deblátáimban. "Aztán el-
indulának Helmon-Deblá-
táimból és eljutának az 
Ábárím-hegységhez, Ná-
bóval szembe. 48Aztán el-
indulának az Ábárim-

hegységtől s át menének 
Moáb mezőségére, a Jor-
dán mellé, Jerichóval át-
ellenbe 49S tábort ütének 
ott Betsimóttól Ábelsá-
timig, a moábíták sík tér-
ségein. 

5°Itt szóla az Úr Mózes-
hez, mondván : 51Paran-
esold meg Izrael fiainak 
s mondd nékik : Ha majd 
átkeltek a Jordánon s be- 

mentek Kánaán földére, 
52veszítsétek el annak a 
földnek valamennyi lako-
sát, zúzzátok össze jelké-
peiket, törjétek össze l-
yányszobraikat, pusztít-
sátok el minden magas-
latukat 53S lisZtítSCok 
meg azt a földet és tele-
pedi etek meg rajta, mert 
nektek adtam én azt bir-
tokul. "Sors által osszátok 
szét magatok között : a 
nagyobb nemzetségnek na-
gyobb birtokol, a kisebb-
nek kisebbet adjatok 
mindegyiknek azt kell 
örökségül juttatni, amire 
a sors esik ; törzsek és 
atyafiságok szerint kell 
kiosztani a birtokot. 55De 
ha nem akarjátok majd 
kipusztítani annak a föld-
nek a lakosait, akkor azok, 
akik megmaradnak, szeggé 
lesznek szemetekben s 
dárdává oldalatokban s 
ellenségeskedni fognak ve-
letek lakóföldeteken 56S 
amit velük szándékoz-
tam tenni, tiveletek te-
szem meg. 

21, 10. - 44. Vö. W. 21, 11. - 45. Vő. IV. 32, 34. - 46. Vő. Je-
rein. 48, 22. - 47. Vő. IV. 21, 20. - 48. Vö. 22, 1. - 49. Vő. 25, 1. 

50-56. A feloszlandó Kánaán megtisztítása. - 52. Hogy Izrael 
a messiási ígéretek teljesedésére minden idegen (bálványozó) val-
lási befolyástól mentesen készülhessen, az Isten megparancsolja, 
hogy a kanaánitákat ne tűrje meg földén, hanem veszítse el (a hé-
ber szöveg szerint : űzze el) őket, rombolja le istentiszteleti jel-
képeiket = bálványimádási jelekkel ell'tott kő- vagy faoszlopait, 
vö. III. 26, 1.), bálványszobraikat (a héber szöveg szerint : öntött 
képeiket) és magaslataikat (vő. 22, 41. jegyz., V. 7, 5 ; Bír. 2, 2.) -
54. Vö. 26, 52. jegyz. - 55. A héber szöveg szegek helyett tüskét, 
dárdák helyett (talán) fulánkot (vagy tövist) említ. - (Minden 
törzsnek a maga területén levő  kánaánitákat kellett kiűznie.) 
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hoz és végződjék a Nagy-
tenger partján. - 6A nyu-
gati oldal a Nagy-tenger-
nél kezdődjék s ugyan-
ennél a határnál végződ-
jék. - ?Az északi oldalon 
a határ a Nagy-tengernél 
kezdődjék, aztán halad-
jon egészen a Magas-
hegyig, 8onnan menjen 
Emát felé egészen Szedáda 
határáig, 9aztán menjen a 
határ egészen Zefronáig 
és Enán falváig. Ez legyen 
a határ az északi részen. -
16A keleti oldal határát 
innen, Enán falvától kell 
meghúzni egészen Sefá-
máig, uSefámától aztáti 
menjen le a határ addig a 
Rebláig, mely a Dáfnim-
forrással átellenben va-
gyon, onnan jusson el a 
Keneret-tenger keleti 

partjára, 12majd húzód-
jék le a Jordánhoz s vé-

határ Egyiptom patakjá- gül a Sós-tengernél feje- 

34. 1-12. Az Cr közli Mózessel a felosztandó Kánaán határait. -
3-5. A déli határ útvonalát a Szentírás kelet-nyugati irányban 
vázolja. A Szín-pusztától 1. 13, 22. jegyz. - A Sós-tenger a Holt-
tenger. - A Skorpió (héberül : Ákrábbím) magaslat a Holt-tengertől 
délnyugatra húzódott. Szenna helyett a héber szöveg ismét a 
Szín-pusztáról beszél. - Kádesbárnéról 1. 13, 27 ; 20, 16. - 
Ádárról és Ásszemonáról biztosat nem tudunk. Egyiptom patakjá-
nak a Szentírás a Sínai-félszigeten húzódó, a Nagy(= Földközi)-
tengerbe torkolló időszaki patakot (a mai Vádi cl Árist) nevezi. -
6. A nyugati határ a Nagy(= Földközi)-tenger palesztinai part-
vonala volt. - 7-9. Az északi határt a Szentírás nyugat-keleti 
irányban közli. - A Magas-hegy helyett a héber szöveg a Hór-
hegyről beszél ; utóbbit meg kell különböztetnünk a hasonló nevű, 
Kánaántól délre fekvő  hegytől, de földrajzilag pontosan meg-
határozni nem tudjuk. Emátról 1. 13, 22. jegyz. - Szedádáról, 
Zefronáról, Enánfalváról (héberül: Chászár-Enánról) biztosat 
nem tudunk. - 10-12. A keleti határt a Szentírás az északi határ 
keleti végétől kiindulva, észak-déli irányban közli. Sefámáról 
biztosat nem tudunk. Reblát meg kell különböztetnünk a hasonló 
nevű, Emáthoz tartozó várostól (vö. Kir. IV. 23, 33 ; 25, 21.). 
A Dáfnim szó a héber szövegben hiányzik ; hogy melyik forrásra 
(a héberben e szó tulajdonnévnek is vehető) kell gondolnunk, nem 
tudjuk. - A Keneret-tengert másként Genezáreti tónak nevezzük. 

34. FEJEZET. 
A Jordántól nyugatra eső, maj-
dan elosztandó vidék határai. -
Az elosztással megbízott férfiak 

névsora. 

1Szóla továbbá az Úr 
Mózeshez, mondván: 2Pa-
rancsolj Izrael fiainak és 
mondd nekik : Ha majd 
bejuttok Kánaán földére 
s azt kisorsolják közöt-
tetek birtokul, a követke-
zők legyenek határai. 3A 
déli rész az Edom mellett 
levő  Szín-pusztától kez-
dődjék. Határa keleten a 
Sós-tenger legyen, 4aztán 
kerülje meg a Skorpió-ma-
gaslat déli oldalát, úgy 
hogy átmenjen Szennán 
és Kádesbárnétól délre 
jusson ; onnan haladjon 
a határ az Ádár nevű  
faluig, majd húzódjék 
Ászemonáig, 5Ászemoná-
tól aztán kanyarodjék a 
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ződjék be. Ez legyen föl-
detek, határai szerint, kö-
röskörül. 

"Parancsola tehát Mó-
zes Izrael fiainak, mond-
ván : Ez és ez az a föld, 
amelyet majd sors által 
birtokul kaptok s amely 
felől azt parancsolta az 
Úr, hogy a kilenc törzs-
nek és a fél törzsnek kell 
adni, "mert Rúben fiai-
nak törzse atyafiságai 
szerint, meg Gád fiainak 
törzse atyafiságainak szá-
ma szerint, meg Mánássze 
fél törzse, "vagyis két és 
fél törzs már megkapta 
a részét a Jordánon túl, 
Jerichóval szemben, kelet 
felé. 

"Mondá továbbá az Úr 
Mózesnek : "A következő  
a neve azoknak a férfiak-
nak, akik el fogják osztani 
azt a földet közöttetek : 
Eleázár, a pap és Józsue, 
Nún fia, 18továbbá min-
den törzsből egy-egy feje-
delem, 19névszerint : Júda 
törzséből: Káleb, Jefone 
fia ; "Simeon törzséből : 
Sámuel, Ámmiúd fia ; 

21Benjámin törzséből: Eli-
dád, Kászelon fia; 22Dán 
fiainak törzséből : Bokki, 
Jogli fia; 23József fiai kö-
zül : Mánássze törzséből : 
Hánniel, Efod fia; 24Ef- 

ráim törzséből: Kámuel, 
Seftán fia; 25Zábulon tör-
zséből : Eliszáfán, Fárnák 
fia ; 26Isszakár törzséből : 
Fáltiel fejedelem, Ozán 
fia; "Áser törzséből: Áhiúd, 
Sálómi fia; 28Neftáli tör-
zséből: Fedáel, Ámmiúd 
fia. "Ezek azok, akiknek 
megparancsolta az Úr, 
hogy osszák fel Izrael fiai 
között Kánaán földét. 

35. FEJEZET. 

Mi jár Lévi törzsének az el- 
osztandó földből? - A menedék- 

városok intézménye. 

lEzt is mondá az Úr 
Mózesnek, Moáb mezősé-
gén, a Jordán mellett, Je-
richóval szemben : 2Pa-
rancsold meg Izrael fiai-
nak, hogy adjanak a levi-
táknak birtokukból 3vá-
rosokat lakóhelyül s lege-
lőket a városok körül, hogy 
a városokban lakjanak, a 
legelők pedig juhaik és 
barmaik eltartására szol-
gáljanak. 4Utóbbiak a vá-
ros falától kifelé, körös-
körül, ezer lépésnyire ter-
jedjenek : 5keleten legyen 
egy kétezerkönyöknyi, 

délen is legyen egy két-
ezernyi, a nyugatra néző  
tenger felé is legyen egy 

13-15. Mózes közli a néppel a felosztandó Kánaán határait. 
16-29. Kik fogják végrehajtani Kánaán felosztását. 
35. 1-8. Mi jár Lévi törzsének az Igéret földéből? - 2-3. Lévi 

törzse önálló törzsi birtokot nem fog kapni, ellenben rendelke-
zésére kell bocsátani negyvennyolc várost s minden város körül 
négy-négy legelőt. - 4-5. E legelők szélessége két-kétezer 
könyök, hossza ezer-ezer könyök (= 1000 X 500 méter) volt. - 

ószövetség I. 	 28 
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ekkora nagyságú, végül az 
északi oldalon is egy ugyan-
ilyen terjedelmű  legelő, 
úgyhogy középen legye-
nek a városok és künn a 
legelők. 6A városok közül, 
amelyeket a levitáknak 
adtok, hatot a menekvők 
oltalmára kell kijelölni, 
hogy oda meneküljön, aki 
vért ontott ; ezeken kívül 
negyvenkét más várost is 
adjatok, ?vagyis összesen 
negyvennyolcat, legelőik-
kel együtt. 8Ezeket a vá-
rosokat Izrael fiainak bir-
tokából kell adni : azok-
tól, akiknek több van, 
több várost kell elvenni, 
akiknek kevesebb van, ke-
vesebbet : mindegyik a 
maga örökségének mérté-
kéhez képest adjon váro-
sokat a levitáknak. 

6Mondá az Úr Mózes-
nek : "Szólj Izrael fiaihoz 
s mondd nékik : Ha majd  

átkeltetek a Jordánon, 
Kánaán földére, 11hatá- 
rozzátok meg, mely váro-
sok szolgáljanak a menek-
vők oltalmára, azok szá-
mára, akik akaratlanul 
vért ontottak, 12hogy azt, 
aki ezekbe menekül, ne öl-
hesse meg a megöltnek 
a rokona, míg a sokaság 
elé nem áll s ügyét meg 
nem ítélik. 13E városok 
közül, amelyeket a me-
nekvők oltalmára ki kell 
jelölni, "három a Jordá-
non túl, három pedig 
Kánaán földén legyen, 15s 
mind Izrael fiai, mind a 
jövevények, mind az ide-
genek ezekbe menekülje-
nek, ha akaratlanul vért 
ontottak. 

"Ha valaki vasszer-
számmal üt meg valakit, 
úgy, hogy a megütött 
meghal, akkor az illető  
gyilkosságban vétkes és 

6. L. 9. skk. v. - 8. Júda és a hozzátartozó Simeon törzse kilenc 
várost, Neftáli törzse három várost, a többi kilenc törzs mind-
egyike négy-négy várost bocsátott ',évi törzsének rendelkezésére ; 
ezek közül tizenhárom a papságé, harmincöt a (szűkebb értelem-
ben vett) levitáké lett. (Vö. Józs. 21.) 

9-15. Az Úr megparancsolja Izrael fiainak, hogy létesítsenek 
hat menedékvárost. (Vö. Rióz. II. 21, 13 ; V. 19, 1-13 ; Józs. 20, 
7. sk.) - 11-12. A menedékvárosok intézményének célja az volt, 
hogy aki embert ölt, a vérbosszú elől odamenekülhessen. Emberi-
leg feltehető, hogy minden gyilkos megkísérelte, hogy a menedék-
városban oltalmat találjon. Az odamenekült gyilkost a menedék-
város bíróság elé állította : ha a gyilkos előre megfontolt szándék-
kal követte el tettét, akkor a menedékváros kiadta s a meggyilkolt 
ember rokonai megölhették ; ha nem lehetett bizonyítani, hogy 
előre megfontolt szándékkal járt el, akkor a menedékváros a 
főpap haláláig oltalmat nyujtott neki s a főpap halála után bán-
tódás nélkül visszatérhetett városába. Ilyen módon e törvény 
tulajdonképen minden gyilkosságot a bíróság elé terelt s a vér-
bosszú ősi, keleti szokását lényegében véve megszüntette. A gya-
korlatban azonban a bírói ítélet nélkül végrehajtott vérbosszú 
még sokáig fennállott: A Jordánon túl = a Jordántól keletre. 

16-21. Kiknek nem nyujthat a menedékváros oltalmat? Az ilyen 
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haljon meg maga is ; "ha 
kővel hajít meg valakit, 
úgy, hogy a meghajított 
meghal, akkor ugyanígy 
bűnhödj ék ; 18ha faszer-
számmal ütnek meg vala-
kit, úgy, hogy meghal, 
akkor bosszút kell érte 
állni annak a vérével, aki 
megütötte : 19a meggyil-
koltnak a rokona ölje meg 
a gyilkost, mihelyt reá-
talál, ölje meg. 2°Ha va-
laki gyűlölségből taszít 
meg valakit, vagy les-
ből hajít meg valamivel, 
21vagy ellenségeskedésből 
üt meg a kezével, úgy, 
hogy az meghal, akkor az, 
aki megütötte, gyilkosság-
ban vétkes : a meggyil-
koltnak a rokona, mi-
helyt reátalál, ölje meg. 

2 -la azonban véletlen-
ségből, gyűlölség 23és ellen-
ségeskedés nélkül követ el 
valaki ilyesmit 24s ezt a 
nép hallatára, amikor az 
emberölés tettese és a vér- 

rokon között levő  ügyet 
megtárgyalják, igazolják, 
25akkor az illetőt, mint-
hogy ártatlan, meg kell 
menteni a bosszulónak a 
kezétől és az ítélet alap-
ján vissza kell vitetni abba 
a városba, amelybe me-
nekült s maradjon ott, 
míg a főpap, kit a szent 
olajjal felkentek, meg nem 
hal. 26Ha az emberölés 
tettesét a menekvők szá-
mára rendelt városok ha-
tárán kívül "találja a vér-
bosszuló és megöli, akkor 
az, aki megöli, nem kövei el 
bűnt, 28mert a menek lt-
nek a főpap haláláig a vá-
rosban kellett volna ma-
radnia ; annak halála után 
az emberölés tettese visz-
szatérhet földére. "Örök 
törvény legyen ez minden 
lakóhelyeteken. 

3°A gyilkost csak tanuk 
alapján szabad megbün-
tetni : egy ember tanu-
vallomása alapján senkit 

(és hasonló) esetekben fel lehetett tenni, hogy a gyilkos a tettet 
előre megfontolt szándékkal követte el s azért a gyilkost a meg-
gyilkolt ember rokonai (a bírói ítélet után) megölhették. -
(A mihelyt szó a héber szövegben a 19. és a 21. versben hiányzik.) 

22-29. Kiknek nyuithat a menedékváros oltalmat? - 25. Ha 
az emberölés nem volt szántszándékos, vagy legalább is szánt-
szándékossága nem volt bíróilag bizonyítható (vö. 30.), a tettest 
a bírói ítélet oltalma alatt az ítélet helyéről visszavitték a mene-
dékvárosba, ahol addig kellett tartózkodnia, míg a főpap meg-
halt ; akkor hazamehetett s a megölt ember rokonainak nem volt 
szabad bántaniok. - Természetes, hogy ez a kényszertartózkodás 
számos kellemetlenséget okozott, hisz a tettes el volt szakítva 
földjétől és családjától, - de épen ezáltal megfontoltságra s az 
emberi élet tiszteletbentartására ösztönözte az embereket. -
26-28. Ha a tettes az idő  letelte előtt elhagyta a menedékvárost, 
akkor áldozatának rokonai megülhették ; a törvény ezen intéz-
kedése a visszaélések meggátlását szolgálta. 

30-34. Utasítások a gyilkosságban ítélkező  bírák számára. -
Három fontos elvet hangsúlyoz : 1. - 30. - a marasztaló ítélet 
kimondásához legalább két tanu bizonysága szükséges (vö. V. 

28* 
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sem szabad elítélni. 31Vált-
ságot ne fogadjatok el at-
tól, aki vétkes a vérben : 
legott haljon meg ő  maga 
is. 32A száműzöttek s az 
elmenekültek semmiké-
pen sem térhetnek vissza 
városukba a főpap halála 
előtt. 33Ne szentségtelenít-
sétek meg lakóföldeteket : 
az ártatlanok vére meg-
szentségteleníti s máskép 
nem lehet megtisztítani, 
mint csak annak a vére 
által, aki a más vérét ki-
ontotta. "Igy lesz tiszta 
a ti birtokotok, amelyen 
én közöttetek lakom: mert 
én, az Cr, Izrael fiai kö-
zött lakom. 

36. FEJEZET. 
A törzsi birtok csorbítatlansága 
végett a leányörökösök saját 
törzsükből származó férfihez 

menjenek nőül. 

lElőállának ekkor Gá-
laád atyafiságainak fejei 
- Gáladd Mákirnak, Má-
nássze fiának volt a fia -  

József fiainak nemzetségé-
ből és szólának Mózeshez, 
Izrael fejedelmei előtt, 
mondván : 2Neked, urunk-
nak, azt parancsolta az 
Úr, hogy sors útján oszd 
el a földet Izrael fiai kö-
zött, meg hogy Szálfaád 
testvérünk leányainak add 
oda az atyjukat illető  
birtokot. 3Ha ezeket más 
törzsből való emberek ve-
szik feleségül, akkor bir-
tokuk követi őket és más 
törzsre száll s a mi örök-
ségünk csökken. 4Igy az-
tán az fog történni, hogy 
amikor az örvendetes esz-
tendő, vagyis a szabadu-
lás ötvenedik esztendeje 
elérkezik, az, amit a sors 
szétosztott, összezavaro-
dik s az egyik törzs birtoka 
a másikra száll. 

5Felelé és mondá erre 
Mózes az Úr parancsából 
Izrael fiainak : József fiai-
nak törzse helyesen szó-
lott. 6Ezt a törvényt hir-
deti ki tehát az Úr Szál- 

17, 6.), 2. - 31. - a gyilkosságért elítéltet pénzen megváltani 
nem lehet, 3. - 32. - hasonlóképen nem lehet (a héber szöveg 
szerint) váltságdíj árán lehetővé tenni, hogy a menedékvárosba 
utalt (nem szándékos) gyilkos a főpap halála előtt hazamehessen. -
Az utóbbi két törvény a szegény embereket védte a váltságdíjat 
könnyen lefizető  gazdagokkal szemben. 

36. 1-4. A mánássziták aggodalma törzsi birtokuk esetleges szét-
forgácsolódása miatt. - 2. Szálfaád leányainak ügyében Mózes 
annak idején (IV. 27, 1-11.) kimondotta, hogy a fiúörökös 
hiányában a leányok is örökölhetnek földet. Akkor törzsi birtok 
még nem volt. Közben a mánássziták ezen ága földet kapott a 
Jordán keleti partjain (IV. 32, 33.) s most attól félnek, hogy 
ha Szálfaád öt leánya más törzsbeli férfiúhoz megy nőül, Szálfaád 
birtokrésze más törzsre száll s a mánássziták birtokállománya 
menthetetlenül megkisebbedik. - 4. Ezen még az örvendetes 

jóbel) esztendő  sem fog segíthetni, mert az csak az adás-vétel 
eseteire vonatkozik. (Vö. III. 25, 10.) 

5-10a. Az Úr döntése : a törzsi földbirtokkal bíró leányok csak 
saját törzsük férliaihoz mehetnek feleségül. E törvény tehát ki- 
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faád leányai felől: Férj-
hez mehetnek, akihez 
akarnak, de csak a saját 
törzsükből való emberhez, 
7hogy ne szálljon át Izrael 
fiainak birtoka az egyik 
törzsről a másik törzsre. 
Azért minden férfiú a 
maga törzséből s a maga 
rokonságából vegyen fele-
séget 8s minden nő  ugyan-
abból a törzsből nyerjen 
férjet, hogy az örökség 
megmaradjon az egyes 
családokban gs ne keve-
redjenek össze egymással 
a törzsek, hanem úgy ma-
radjanak, "amint az Cr 
szétválasztotta őket. 

Ügy is cselekvének Szál-
faád leányai, ahogy a pa-
rancs szólott "s Máála, 
Tersza, Hegla, Melka és 
Noa atyjuk bátyjának fiai-
hoz menének feleségül ; 
12ezek Mánásszénak, Jó-
zsef fiának nemzetségéből 
származtak s így az a bir-
tok, amelyet nekik adtak, 
atyjuk törzsében és nem-
zetségében maradt. 

13Ezek azok a parancso-
latok és rendeletek, ame-
lyeket az Úr Mózes által 
Moáb mezőségén, a Jordán 
mellett ,Jerichóval átellen-
ben parancsolt Izrael fiai-
nak. 

egészíti IV. 27, 1-11. örökösödési szabályait. - 7-8. A héber 
szövegben nincs szó a férfiak megnősüléséről, sem általában a 
leányok férjhezmenéséről, hanem csupán a törzsi birtokkal bíró 
leányok férjhezmeneteléről. - A többiek e tekintetben nem 
estek korlátozás alá. 

10b-12. A döntés (első ) alkalmazása. 
13. Összefoglalás. IV. 27-36. törvényeinek záradéka. - Moáb 

mezőségéről 1. 26, 3. jegyz. 



MÓZES ÖTÖDIK KÖNYVE. 

A másodtörvény (Deuteronomium) 
könyve. 

Héberül: Elle Háddebárí m. 

A pusztai vándorlás alatt a halálraítélt nemzedék 
kipusztult, az új pedig, mely a vándorlás negyvene-
dik esztendejében Mózes vezérlete alatt eléri a haj-
dani moábi síkot, vallásáról, az Úr parancsairól 
nem sokat tudott. Ezért tehát Mózes, mielőtt búcsút 
venne népétől, lelkükre köti az Isten parancsainak 
teljesítését. Először nagy vonásokban elvonultatja 
előttük a pusztai vándorlás legfőbb eseményeit, 
hogy az Úr nagyságának és jóságának láttára meg-
induljon a nép szíve s elfogadja az Isten parancsait. 
(1, 3-4, 43.) Aztán eléjük adja a Sínai-hegyen kötött 
szövetség történetét s öt parancsba foglalja Izrael 
legfőbb kötelességeit : szeresse, imádja, ne kísértse 
az Urat, tartsa meg minden parancsolatát s űzze ki 
Kánaán földéről a testét-lelkét veszélyeztető  (pogány) 
népeket s meglátja, vele lesz az Isten. (5-11.) — 
Aztán végigvonul előttünk Izrael fiainak csaknem 
minden vallási és polgári törvénye, részben eredeti 
formájában, részben hol az szükségesnek látszott, 
szigorítva, részben hol azt Izrael fiainak abban az 
időben felette nehéz sorsa indokolta, enyhítve. Ha 
megtartja őket Izrael, áldás lesz az osztályrésze, 
ha nem, az Isten büntetéseiből fog ráeszmélni téve-
déseire. (12-28.) — Végül Mózes teljes egészében 
helyreállítja a Sínai-szövetséget, elbúcsúzik népétől 
s megáldja az egyes törzseket. (29-33.) Aztán fel-
megy a Nébó-hegyére s meghal. (34.) 

Ezt tartalmazza Mózes ötödik könyve. Egyik 
része buzdító beszéd, másik része a törvény ismét-
lése, magyarázása, kifejtése. Görögös latin nevét 
Deutero-nomium = a törvény megismétlése) is innen 
kapta. Földrajzilag egységes egész : a hajdani moábi 
síkon történt dolgokat mondja el ; időtartam szem- 
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pontjából keveset ölel fel : a negyvenedik év tizen-
egyedik hónapjával kezdődik s ugyanezen év tizen-
kettedik hónapjával (februárjával) végződik. Lénye-
gében véve Mózes műve ; az utolsó fejezetet, mely-
ben Mózes haláláról s temetéséről van szó, valamely 
más szentíró (talán Józsue) fűzte hozzá. 

1. FEJEZET. 
Mózes első  beszéde : történelmi 
visszapillantás a pusztai útra. 

1-Ezek azok a szavak, 
amelyeket Mózes egész Iz-
raelhez a Jordánon túl, a 
pusztában, a Mezőségen, 
a Vörös-tengerrel átellen-
ben, Fárán, Tófel, Lábán 
és Hászerót között inté-
zett, hol igen sok arany  

vagyon. 2Tizenegy napig 
tart a járás a Hórebtől a 
Szefr-hegy felé vivő  úton 
Kádesbárnéig. 

3A negyvenedik esz-
tendőben, a tizenegyedik 
hónapban, a hó első  nap-
ján szála Mózes Izrael fiai-
hoz mindarról, amit az Úr 
megparancsolt néki, hogy 
mondjon el nékik ; 4mi-
után megverte Szehont, az 

1. 1-2. Összefoglaló bevezetés. E két verset egyes magyarázók 
Izrael jelenlegi szálláshelyére, a moábita síkra vonatkoztatják s 
Így bennük a következő  beszédek földrajzi helymeghatározását 
látják. Mások - nem csekély valószínűséggel - úgy vélik, hogy 
e két vers a Sínai-hegytől a moábita síkig megtett útnak néhány 
főállomását említi s így az eddig (Móz. II. 19-IV. 36-ig) közöltek 
összefoglaló záradéka : ezeket a szavakat intézte Mózes a néphez 
a Sínai-hegy és a moábita síkság közötti úton. - 1. A Jordánon 
túl kifejezés ebben az időben már (úgy látszik) a Jordántól keletre 
eső  vidék állandó, tulajdonnevévé lett. A Mezőségen e helyütt a 
Jordán torkolatától keletre elterülő  síkságot kell értenünk. 
A Vörös-tenger (héberül: Jám-Szúf) helyett a héber szöveg itt 
csak Szúfról beszél ; ha e kifejezés valamilyen helységet 
akkor annak a Jordán torkolatától keletre kellett feküdnie ; 
ha e kifejezést a Vörös-tengerre kell vonatkoztatnunk, akkor 
e helyütt a Vörös-tenger keleti (= eláni) öblére kell gondolnunk. 
Fáránról, Tófelról, Lábánról és Hászerótról bizonyosat nem tudunk : 
egyesek szerint a Jordán torkolatától keletre feküdtek, mások 
szerint - valószínűbben - a Holt-tengertől délre és délnyugatra 
terültek el. (Vö. Móz. IV. 10, 12 ; 11, 24 ; 13, 1 ; 33, 17.) -
A héber szöveg Hászerót után is tulajdonnevet tartalmaz : Di-
záhábról szól ; mivel ez annyit jelent, mint : aranyban gazdag, 
a latin fordítás e nevet lefordította és Hászerótra vonatkoztatta. -
2. E verset vagy közbevetett megjegyzésnek kell tekintenünk 
(Kádes és a Hóreb közölt ma is tizenegy napig járják az utat) vagy 
pedig így kell forditanunk : (ezeket a beszédeket intézte Mózes a 
néphez) azon tizenegynapi út alatt, melyet a Hórebtól a Szeír-hegy 
felé haladva Kádesbárnéig tettek. - A Hórebról 1. 1Vlóz. II. 3, 1. 
jegyz. Szeir hegysége a Holt-tengertől délre feküdt. Kádesbárnéról 
(vagy : Kádesbárneáról) 1. Móz. I. 14, 7. jegyz. 

.3-5. Mózes első  (következő ) beszédének ideje és helye. - 3. 
A negyven esztendőt az Egyiptomból való kivonulástól fogva kel! 
számítanunk. A tizenegyedik hónap a mi januárunk tájára esett. -
4. Vö. Móz. IV. 21, 21. skk. - 6. A Jordánon túl = a Jordán 
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ámorreusok királyát, aki 
Hesebonban lakott, meg 
Ógot, Básán királyát, aki 
Ástárótban és Edráiban 
lakott, 5a Jordánon túl 
Moáb földén kezdő  el Mó-
zes magyarázni a tör-
vényt, mondván : 

6Az Úr, a mi Istenünk 
szólott hozzánk a Hó-
reben, mondván : Eleget 
tartózkodtatok e hegy-
nél : ?forduljatok meg s 
menjetek el az ámorreu-
sok hegységére meg a 
többi helyre, mely annak 
közelében vagyon : a Me-
zőségre, a Hegyvidékre, az 
Alföldre, a Délvidékre, a 
tenger mellékére, a káná-
neusok földére meg a Li-
banonra, egészen a nagy 
folyóig, az Eufrátesig. 
8Ime, úgymond, nektek 
adtam : menjetek be s fog-
laljátok el azt a földel, 
amely felől megesküdött 
az Úr atyáitoknak, Ábra- 

hámnak, Izsáknak és Já-
kobnak, hogy nekik s utó-
daiknak adja. 9Ugyanab-
ban az időben én azt mon-
dottam néktek : 10Egy-
magam nem győzlek tite-
ket : mert az Úr, a ti Iste-
netek megsokasított tite-
ket s immár olyan sokan 
vagytok, mint az ég csil-
lagai. (nAdjon az Úr, 
atyáitok Istene még sok 
ezret e számhoz s áldjon 
meg titeket, amint mon-
dotta.) - 121:,e én egyma-
gam nem győzöm ügyei-
teket, terheiteket s perei-
teket. 13Adjatok közületek 
bölcs és értelmes férfiakat, 
kiknek magukviselete tör-
zseitekben elismert, hogy 
fellebbvalóitokká tegyem 
őket. "Ekkor ti ezt felelté-
tek nékem : Jó dolog, amit 
cselekedni akarsz. "Vet-
tem tehát törzseitekből 
bölcs és nemes férfiakat s 
fellebbvalóitokká tettem 

torkolatától keletre ; ez a vidék valamikor Moáb földe volt, 
aztán az ámorreusok kezébe került, majd az izraeliták birtokába 
jutott. 

I. Mózes első  törvénymagyarázó beszéde. (1 6-4, 40.) 

1. 6-3. 29. Történelmi rész: Isten nagyságos tettei a Hórebtől 
a (hajdani) moábita sikságig. 

1. 6-18. Elindulás a Hóreblól. - 6. Hóreb = a Sinai vagy annak 
egyik csúcsa. L. II. 3, 1. - 7. Az Ígéret földét a Hóreb(Sinai)-tól 
tekintve, dél-északi irányban három részre osztja a Szentírás : 
a déli ámorreus-hegyvidékre, a középső  kánáneus-földre és az 
északon fekvő, a Libanontól az Eufrátes felé húzódó földre. 
Az ámorreusok hegyvidékének környékéhez sorolja a Szentírás a 
Mezőséget (= az Arabát, a Jordán völgyét, főként annak a Jordán 
torkolata körül elterülő  részét), a Hegyvidéket (= az Ígéret föl-
dének gerincét alkotó hegyes-völgyes földet), az Alföldet (= a 
Sefelát, a Földközi-tenger délkeleti partján, kb. Gázától Jafáig 
húzódó síkságot s ennek nyugati dombvidékét), a Délvidéket 
(= a Negebet, Palesztina déli határvidékét) és a Földközi-tenger 
mellékét. - 10. V ö. II. 18, 18. - 15. A hogy tanítsanak titeket 
mindenben szavak helyett a héber szövegben azt olvassuk, hogy 
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őket : ezredesekké, száza-
dosokká, ötvenedesekké és 
tizedesekké, hogy tanítsa-
nak titeket mindenben. 
16Aztán megparancsoltam 
nékik, mondván : Hallgas-
sátok meg őket s ami igaz-
ságos, azt ítéljétek, akár 
bennszülött az illető, akár 
idegen. "Semmi különb-
ség se legyen a személyek 
között : a kicsinyt épúgy 
hallgassátok meg, mint a 
nagyot, senkinek a sze-
mélyére se tekintsetek, 
mert az Isten ügye az íté-
let. Ha valami nehéznek 
tűnik néktek, terjesszétek 
én elém s én hallgatom 
meg. "Aztán megparan-
csoltam mindazt, amit 
cselekednetek kell. 

19Majd elindultunk a 
Hórebtól és átmentünk 
azon a rettenetes és fe-
lette nagy pusztán, ame-
lyet láttatok, az ámorreu-
sok hegysége felé vivő  
úton, amint az Úr, a mi 
Istenünk parancsolta né-
künk. Mikor aztán Kádes-
bárnéba jutottunk, "azt 
mondottam néktek : El-
jutottatok az ámorreusok 
hegységéig, melyet az űr, 
a mi Istenünk nekünk  

ád. 21Lásd e földet, me-
lyet az Úr, a te Istened 
néked ad, menj fel,s 
foglald el, amint az r, 
a mi Istenünk atyáidnak 
mondta ; ne félj és sem-
mit se rett egj. 22Erre va-
lamennyien elém járulta-
tok s azt mondottátok 
Küldjünk el férfiakat, hogy 
vegyék szemügyre a föl-
det s értesítsenek, mely 
úton kell felmennünk s 
mely városokba mennünk. 
23Mive1 tetszett nékem 
e beszéd, elküldöttem kö-
zületek tizenkét férfiút, 
egyet-egyet minden törzs-
ből. "Azok el is indultak 
és felmentek a hegységre 
és eljutottak egészen a 
Szőlőfürt völgyéig és szem-
ügyre vették a földet, 
25vettek gyümölcséből s 
hogy megmutassák termé-
kenységét, elhozták hoz-
zánk s azt mondották : Jó 
az a föld, melyet az űr. 
a mi Istenünk adni fog 
nékünk. 26Ti azonban nem 
akartatok felmenni, ha-
nem ellencszegültetek az 
Úr, a mi Istenünk szavá-
nak és "zúgolódtatok sát-
raitokban s azt mondottá-
tok : Gyűlöl minket az Úr 

Mózes (a felsorolt elöljárókon kívül) felügyelőket (= soterím, 
jegyzőféle tisztviselőket vö. IV. 11, 16 V. 16, 18.) rendelt a nép 
fölé. - 17. A bírák az Isten nevében az Isten akaratát közölték, 
tehát senki személyétől sem volt szabad félniök. Vö. Móz. III. 
19, 15 ; IV. 16, 19. 

19-40. A kádesbárnei lázadás. (Vö. Móz. IV. 13-14.) -
19. A rettenetes puszta a fáráni sivatag, a Sínai-félsziget észak-
keleti része. - Az ámorreusok hegyvidékén Kánaán déli részét 
kell értenünk. - Kádesbárnéról 1. Móz. I. 14, 7 ; IV. 13, 27. jegyz. ; 
e név a várost s a körülötte fekvő  pusztát egyaránt jelentheti. -
22. Vö. Móz. IV. 13, 3. - 28. Az enákitákról 1. Móz. IV. 13, 34. 
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s azért hozott ki minket 
Egyiptom földéről, hogy 
az ámorreusok kezébe ad-
jon s eltöröljön. 28Hova 
menjünk fel? Maguk a ké-
rnek rettentették el szí-
vünket, mondván : Igen 
nagy az a sokaság, ter-
metre szálasabb nálunk-
nál, a városok nagyok s az 
égig erősítvék : az enáki-
ták fiait láttuk mi ottan. 
"Erre én azt mondtam 
néktek : Ne rettegjetek 
s ne féljetek tőlük. 30Az 
Úr, az Isten, aki vezet 
titeket, maga fog har-
colni értetek, mint ahogy 
Egyiptomban cselekedett 
mindenki láttára ; 31a 
pusztában is (magad lát-
tad), úgy hordozott téged 
az Úr, a te Istened, mint 
ahogy az ember szokta 
hordozni kicsi fiacskáját, 
az egész úton, amelyen 
jártatok, míg eljutottatok 
erre a helyre. 32De még 
erre sem hittetek az Úr-
nak, a ti Isteneteknek, 
33ki előttetek járt az úton 
s kijelölte a helyet, hol 
sátraitokat fel kellett üt-
nötök s éjtszaka tűz által 
mutatta néktek az utat, 
nappal meg felhőoszlop 
által. "Mikor aztán meg-
hallotta az Ilr beszédetek 
szavát, megharagudott és 
megesküdött s azt mon-
dotta : 35Senki sem fogja 
meglátni e gonosz nemze-
dék emberei közül azt a 
jegyz. - 33. Vö. Móz. II. 13, 
IV. 14, 25. 

jó földet, melyet esküvel 
ígértem atyáitoknak, 38ki-
véve Kálebet, Jefone fiát : 
ő  ugyanis meglátja és neki 
meg fiainak adom azt a 
földet, amelyet taposott, 
mert követte az Urat. - 
"Nem is lehet csodálni a 
nép ellen való haragját, 
mikor még én reám is meg-
haragudott az Úr miatta-
tok s azt mondotta : Te 
sem mégy be oda, "hanem 
Józsue, Nun fia, a te szol-
gád megy be helyetted ; 
biztasd és erősítsd, mert 
ő  osztja el sors útján azt a 
földet Izraelnek. 39Kisde-
deitek, kikről azt mond-
Látok, hogy fogságba ke-
rülnek s fiaitok, akik ma 
még nem ismerik a jó és 
rossz különbségét, azok 
mennek be s őnékik adom 
azt a földet s Ók foglalják 
el. "Ti azonban fordulja-
tok meg s menjetek vissza 
a pusztába, a Vörös-ten-
ger felé vivő  úton. 

41Erre ti azt feleltétek 
nékem : Vétkeztünk az Úr 
ellen ; felmegyünk és har-
colunk, amint az űr, a mi 
Istenünk parancsolta. Mi-
kor aztán felfegyverkezte-
tek s a hegyre tartottatok, 
42azt mondotta az űr né-
kem : Mondd nékik : Ne 
menjetek fel s ne harcol-
jatok, mert nem vagyok 
veletek, hogy el ne hullja-
tok ellenségeitek előtt. 
43Én szóltam, de ti nem 

21 ; IV. 14, 14. - 40. Vö. Móz. 
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hallgattatok reám, hanem 
szembeszálltatok az Úr 
parancsával és felfuval-
kodottan feltartottatok a 
hegyre. "Erre kijöttek az 
ámorreusok, akik a hegy-
ségben laktak s felvonul-
tak ellenetek s úgy meg-
kergettek titeket, mint 
ahogy a méhek szokták 
megkergetni az embert és 
vágtak titeket Szeírtől 
Hormáig. "Mikor aztán 
visszatértetek és sírtatok 
az Úr előtt, nem hallga-
tott meg titeket s nem 
akart figyelni szavatokra. 
"Igy hosszú időn keresz-
tül Kádesbárnéban ma-
radtatok. 

2. FEJEZET. 
Mózes első  beszéde : történelmi 
visszapillantás a pusztai útra. 

1Mikor aztán elindul-
tunk onnét, elmentünk 
abba a pusztába, amely a 
Vörös-tenger felé viszen, 
amint az Cr mondotta né- 

kem és hosszú ideig kerül-
gettük a Szeír-hegyet. 

2Majd azt mondotta az Űr 
nékem : 3Eleget kerülget-
tétek már e hegyet, menje-
tek észak felé ; 4a népnek 
azonban parancsold meg, 
mondván : Át fogtok 
menni 	testvéreiteknek, 
Ézsau fiainak határán, 
kik Szeírben laknak s ők 
félni fognak tőletek : 5ám 
nagyon vigyázzatok, hogy 
ellenük ne induljatok, mert 
egy talpalatnyit sem adok 
néktek földükből, mivel. 
Ézsaunak adtam Szeír he-
gyét birtokul. 6Pénzen ve-
gyetek eleséget tőlük s azt 
egyétek, megfizetett vizet 
merítsetek s igyatok. 7Az 
Úr, a te Istened megáldott 
téged kezed minden mun-
kájában, figyelemmel kí-
sérte utadat, mint jöttél 
át ezen a nagy pusztán : 
negyven esztendeje lakik 
veled az Úr, a te Istened 
s nem volt hiányod sem-
miben sem. 8Mikor aztán 

41-45. A hormai vereség. (Vö. Móz. IV. 1.4, 39-45.) - 44. Az 
ámorreus szó tágabb értelemben véve Kánaán minden népét 
jelentheti ; IV. 14, 43. szerint az izraeliták ezt a vereséget az 
ámálekitáktól és a kánáneusoktól szenvedték. - Hormáról 1. 
Móz. IV. 14, 45. 

1. 46-2, I. A harmincnyolcesztendős barangolás Kádesbárne 
körül. (Vö. Móz. IV. 14, 45.) 

2. 2-8. Elindulás Kádesbárnéból. Edom megkerülése. - 2. 
A vándorlás negyvenedik esztendejében az új nemzedék össze-
szedelőzködik Kádesbárnéban és elindul. - 4. Miután az edomi-
ták nem engedték meg, hogy országuk kellős közepén keresztül-
vonulhassanak (vö. Móz. IV. 20, 14. skk.). - 5. - Izraelnek 
viszont fegyverrel nem volt szabad a rokon (Ézsautól származó) 
néptől kierőszakolni az átvonulást, - 8. - Izrael megkerülte 
az ország szívét alkotó Szeir-hegyvidéket és pedig úgy, hogy a 
Szeir nyugati oldalán húzódó Mezőségen (Vádi el-Araba) keresz-
tül levonult a Vörös-tenger eláni (keleti) öblének északnyugati 
pontjához, Ászjongáberhez, ott keletre fordulva, átment az öböl 
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átvonultunk testvéreink, fiai kiűzték és eltörölték 
Ézsau fiai között, kik őket s ők telepedtek oda, 
Szeírben laktak. a Mezőség úgy, ahogy Izrael tett a 
útján át, Eláton és Ászj on- maga birtokánakföldén, 
gáberen keresztül, eljutot- melyet az Úr őneki adott.] 
tunk arra az útra, mely 13Felkerekedtünk tehát, 
Moáb pusztájába vezet. hogy átkeljünk a Záred 

9Ekkor azt mondotta az patakján és át is keltünk 
Úr nékem : Ne indíts ha- rajta. "Az idő  pedig,amely 
dat a moábiták ellen s ne alatt Kádesbárnétól a 
szállj harcba velük, mert Záred patakján való át- 
semmit sem adok néked kelésig jártunk, harminc-
földükből, mivel Lót fiai- nyolc esztendő  volt, hogy 
nak adtam Árt birtokul. ezalatt a hadravaló férfiak 
"[Ennek az emiták voltak egész nemzedéke kivesz- 
az első  lakói, egy nagy, szék a táborból, amint az 
erős és olyan szálas nép, úr megesküdött : 15az 
mint az enákiták nemzet- keze volt ellenük, hogy 
sége ; naz óriások közé kivesszenek a táborból. 
számították őket, épen 	18Mikor aztán mind el- 
úgy, mint az enákiták hullottak a hadravaló fér- 
fiait, de a moábiták emi- fiak, 17szólott az Úr hoz-
táknak nevezik őket. - zám, mondván : 18Te ma 
12Szeirben pedig azelőtt a átmégy Moáb határán, az 
horreusoklaktak, de Ézsau Ár nevű  városon 19és Ám- 

északkeleti pontján fekvő  Elát(= Elán?)-hoz s aztán a Szeir-
hegység keleti oldala mellett felvonult Moáb felé. 

9-15. Moáb megkerülése. - 9. Moáb ezidőben a Holt-tenger 
déli öblétől fogva egészen a Holt-tenger közepén torkolló Ámon-
patakig terjedt. - Lakói Lót leszármazottjai, tehát Izrael rokonai.  
voltak (vö. Móz. I. 19, 36.), (egyik) fővárosa Ár, az ország keleti 
részében feküdt. Az izraelitáknak a moábitákat nem volt szabad 
bántaniok (mert roko,paik voltak), épen azért békésen vonultak el 
az ország határán. - 10-11. Közbevetett megjegyzés Moáb 
történetére vonatkozólag. Moábot tehát a moábiták előtt az 
emiták lakták, kik époly szálas emberek voltak, mint az enáki-
ták. A héber szöveg így folytatja : őket (az emitákat) is a ráfeu-
sokhoz (a latin szerint : az óriásokhoz) számítják, épúgy, mint az 
enákitákat, de a moábiták (nem ráfeusoknak, hanem) emitáknak 
(= retteneteseknek) hívják őket. Az emiták népe tehát a ráfeusok 
egyik törzse volt ; szálas emberek voltak (de nem mesebeli óriá-
sok). Minthogy I. 15, 20. szerint Isten a ráfeusok földét Izraelnek 
szánta, 'a moábiták a ráfeusokhoz tartozó emiták kiirtása által 
Isten tervét szolgálták. - 12. Közbevetett megjegyzés Szeír 
( = Edom) őstörténetéről. Vö. Móz. I. 36. - 13. A Záred egy kis 
hegyi patak, mely a Holt-tengerbe szakad. 

16-25. Az ámmoniták megkerülése. - 18. Moáb keleti, Ár 
mellett húzódó határán elvonulva, az izraeliták az Ámon-patak-
hoz értek ; e fölött a Holt-tenger és a Jordán mellett az ámorreusok 
déli királysága feküdt ; ennek (észak)keleti határán - 19. - 
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mon fiainak közelébe ke-
rülsz ; vigyázz, ne indíts 
hadat ellenük s ne kezdj 
harcot velük, mert semmit 
sem adok néked Ámmon 
fiainak földéből, mivel 
Lót fiainak adtam azt hir-
tokul.2% Ezt az Óriások föl-
déhez számították s rajta 
egykoron az Óriások lak-
tak, de ezeket az ámmoni-
ták zomzommitáknak ne-
vezik ; "-nagy, sok és szá-
lastermetű  nép volt, olyan, 
mint az enákiták. Az Úr 
eltörölte őket az ámmoni-
ták színe elől s őket telepí-
tette helyükre, 22úgy, 
amint Ézsau fiaival csele-
kedett, kik Szeírben lak-
nak, amikor eltörölte a 
horreusokat s Ézsau fiai-
nak adta földüket, melyet 
bírnak is mindeddig. 
hevitákat pedig, kik egé-
szen Gázáig Hászerimban  

laktak, a kappadóciaiak 
űzték ki : ezek ugyanis ki-
jöttek Kappadóciából s 
eltörölték őket s letele-
pedtek helyükre.] 24Kere-
kedjetek azonban fel és 
keljetek át az Árnon-pata-
kon. Ime az ámorreus 
Szehont, Hesebon királyát 
a kezedbe adtam : láss 
hozzá, hogy elfoglald föl-
dét s indíts hadat ellene. 
25111a kezdek el tőled való 
rettegést és félelmet bo-
csátani valamennyi népre, 
mely az ég alatt lakik, 
hogy neved hallatára ret-
tegjenek s miként a va-
júdó asszony, reszkesse-
nek és gyötrődjenek. 

26Követeket küldtem te-
hát Kádemót pusztájából 
Szehonhoz, Hesebon ki-
rályához békességes szók-
kal, ezt üzenvén : 27Hadd 
menjünk át földeden ; az 

Ámmon földe terült el. Mivel az ámmoniták Lót leszármazottai 
s így Izrael rokonai voltak, az izraelitáknak nem volt szabad 
őket bántaniok, tehát csak az ámorreusok felé vonulhattak. —
20-22. Közbevetett megjegyzés, mely az ámmoniták országá-
nak történetéről szól. Az ámmoniták földe (előttük) ugyanis szin-
tén a ráfeusok ( = óriások, szálas, hatalmas termetű  népség) földé-
höz számított s azok laktak rajta, de az ámmoniták (nem ráfeusok-
nak, hanem) zomzommitáknak nevezték őket ; — 22. — épen Úgy 
jártak, mint a Szeír (= Edom) országának lakói, a horreusok, 
akiket az edomiták űztek ki. — 23. Ismét közbevetett megjegy-
zés, mely a hevitákról szól. A heviták (megkülönböztetendők a 
heveusoktól) a Földközi-tenger délkeleti partjain, Gáza körül 
laktak (Hászerim fekvése bizonytalan ; sokak szerint e szó nem 
tulajdonnév, hanem sátorfalvakat, telep eket jelent), de a kappa-
dóciak (a héber szöveg szerint: a káftoriak, vagyis a Kisázsia déli 
részéről, mások szerint a Kréta-szigetéről származó filiszteusok) 
csaknem teljesen előzték őket. (A hevitákat ezenkívül csupán 
Józs. 13, 4. említi.) — 24. L. 18. vers jegyzetét. Hesebon a dél-
ámorreusok fővárosa volt ; Jerichóval kb. egy vonalban, a Jor-
dántól keletre eső  vidék közepén feküdt. — 25. Ezzel kezdődik 
tehát a szent háború az Igéret földéért. — A vajúdó asszonyról 
a héber szöveg nem szól. 

26-37. A délámorreusok legyőzése. (Vö. Móz. IV. 21, 21.) —
26. Kádemót pusztája az Ámon-folyó mellett feküdt. — 29. Vö. 
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országúton megyünk, nem 
térünk le sem jobbra, sem 
balra ; 28eleséget, hogy 
ehessünk, pénzért adj né-
künk, vizet pénzen adj s 
úgy iszunk. Csak engedd 
meg nékünk az átvonu-
lást, - "úgy, amintÉzsau 
fiai cselekedtek, kik Szeír-
ben laknak, meg a moá-
biták, akik Árban lak-
nak, - míg eljutunk a 
Jordánhoz s átkelünk arra 
a földre, melyet az Úr, a 
mi Istenünk nékünk ád. 
3°De Szehon, Hesebon ki-
rálya nem akarta megen-
gedni nékünk az átvonu-
lást, mert az Úr, a te Iste-
ned megkeményítette a 
lelkét és keménnyé tette 
a szívét, hogy kezedbe ad-
hassa, mint ahogy most 
látod. 31Erre azt mondotta 
az Úr nékem : Ime elkez-
dem kezedbe adni Szehont 
és földét : láss hozzá el-
foglalásához. 32M ikor az-
tán kijött elénkbe Szehon, 
egész népével együtt, hogy 
megütközzék velünk Já-
szában, 33k ezünkbe is adta 
az Úr, a mi Istenünk, s 
megvertük fiaival s egész 
népével együtt. "Ugyan- 

abban az időben elfoglal-
tuk valamennyi városát, 
megöltük azok lakóit, a 
férfiakat, az asszonyokat 
s a gyermekeket : nem 
hagytunk meg bennük 
semmit, 35csak a barmokat 
meg az elfoglalt városok-
ból való zsákmányt. : ezek 
a prédálók osztályrészévé 
lettek. 38Ároertől, mely az 
Árason-patak partján va-
gyon, attól a várostól, 
mely a völgyben fekszik, 
egészen Gálaádig nem volt 
sem falu, sem város, mely 
megmenekedett volna ke-
zünktől : valamennyit át-
adta nekünk az Úr, a mi 
Istenünk,37kivéve Ámmon 
fiainak földét, melyhez 
nem közelítettünk, vagyis 
mindazt, ami a Jebok-pa-
taknál fekszik, meg a hegyi 
városokat és mindazokat a 
helyeket, amelyektől eltil-
tott minket az úr, a mi 
Istenünk. 

3. FEJEZET. 
Mózes első  beszéde : történelmi 
visszapillantás a pusztai útra. 

'Aztán megfordultunk 
s felmentünk a Básán felé 
vivő  úton. Ekkor kijött 

Móz. IV. 20, 21. jegyz. - 30. Az lir keménnyé lelte az 8 szívét, 
vagyis megengedte konok megátalkodását s ezt tervei valósítá-
sára használta. (Vö. Móz. II. 7, 3. jegyz.) - Jásza valamikor a 
moábitáké volt (vö. Izai. 15, 4. Jer. 48, 21. 34.), de most Szehon 
király bírta. - 36. Ároer városa az Ámon-patak felső  folyásánál 
feküdt. Gálaád hegye a Jordántól keletre, a Jábbok (a latin fordí-
tás szerint : Jebok)-folyótól délre fekvő  hegység. E hegység nyugati 
fele az ámorreusoké, - 37. - keleti lejtője s a Jábbok-folyó felső  
folyásának vidéke az ámmonitáké volt. 

3. 1-11. Az északi ámorreusok legyőzése. (Vö. Móz. IV. 21, 
33. skk.) - 1. A Jábbok-pataktól északra az ámorreusok másik 
(úgy látszik ősibb) királysága feküdt. E terület északkeleti részét 
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elénkbe Óg, Básán királya 
egész népével együtt, hogy 
megütközzék velünk Ed-
ráiban. 2Ám az Cr azt 
mondotta nékem : Ne félj 
tőle, mert a kezedbe adom 
egész népével és földével 
együtt ; tégy vele úgy, 
ahogy Szehonnal, az ámor-
reusoknak azzal a királyá-
val tettél, aki Hesebonban 
lakott. 3Kezünkbe adta 
tehát az Úr, a mi Istenünk 
Ógot, Básán királyát is 
meg egész népét s meg-
vertük őket az utolsó 
szálig. 4Ugyanakkor fel-
dúltuk minden városát, 
úgy, hogy nem volt vá-
ros, mely megmenekedett 
volna tőlünk : hatvan vá-
rost, az egész árgobi vidé-
ket, mely Óg básáni biro-
dalmához tartozott, • - 
5ezek mind városok vol-
tak, megerősítve igen ma-
gas falakkal, kapukkal és 
zárakkal, - azonkívül 
számtalan 	mezővárost, 
melynek nem volt várfala.  

6Aztán eltöröltük őket, 
mint ahogy Szehonnal,He-
sebon királyával tettünk : 
eltöröltünk valamennyi 
várost, férfit, asszonyt és 
gyermeket, 7de a barmo-
kat meg a városokból való 
prédát zsákmányul vittük. 
8Igy vettük el abban az 
időben a földet az ámor-
reusok két királyának ke-
zéből, kik a Jordánon túl 
voltak, az Ámon patak-
jától a Hermon hegyéig,- 
gezt 	szídoniak Szárion- 
nak hívják, az ámorreu-
sok pedig Szánirnak, - 
"a síkságon fekvő  ösz-
szes városokat s Gálaád-
nak s Básánnak egész föl-
dét Szelkáig és Edráiig, 
Óg básáni birodalmának 
városaiig. ug Básán ki-
rálya volt ugyanis már 
csak hátra az Óriások 
nemzetségéből ; még muto-
gatják vasból való ágyát, 
mely Ámmon fiainak Ráb-
bátjában vagyon : hossza 
kilenckönyöknyi, széles- 

Básánnak hívták. Déli fővárosa a Genezáret tótól délkeletre, 
kb. 30 km-re fekvő  Edrái volt. - 4. Árgobnak Básán legjobban 
megerősített északkeleti részét hívták. - 8. Tehát elfoglalták az 
Árnontól a (Nagy-)Hermon-hegyig (utóbbi a Jordán eredetétől 
északra feküdt) az egész, a Jordántól keletre eső  vidéket. -
9. A Hermon hegyének két más nevét közli. (Vö. I. 31, 47 ; V. 
4, 48.) - 10. Részletezi az elfoglalt vidéket : a Síkság (az, amit 
egyébként moábita Mezőségnek nevez a Szentírás, vagyis a 
Jordán-torkolat körüli vidék) az elfoglalt terület déli része ; 
Gálaád (vö. 2, 36.) az elfoglalt terület középső  része, Básán 
ugyanannak északi része volt. - Szelka talán ugyanannak a 
városnak a polgári neve, melyet vallási nevén Ástárót-Kárnáim-
nak, a kétszarvú Ástárót városának neveztek (vö. I. 14, 5.) ; 
utóbbi az északámorreusok északi fővárosa (a Genezáreti tótól 
keletre, 25-30 km-re feküdt), Edrái pedig déli fővárosa volt. 
(L. 1. jegyz.) - 11. Ezzel ezen a vidéken az utolsó óriás (= rá-
feus, vö. 2, 10. jegyz.) nemzetség is kipusztult. (A Jordántól 
nyugatra maradt még belőlük - vö. Józs. 15, 14. Kir. II. 21, 16.) - 
óg kétségkívül hatalmas, szálastermetű  ember lehetett, de 
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sége négy, a férfikar kö-
nyöktávolságának mértéke 
szerint. 

12Erre a földet, melyet 
elfoglaltunk abban az idő-
ben, Ároertől fogva, mely 
az Árnonpatak partján 
vagyon, egészen Gálaád 
hegységének feléig, meg 
annak városait Rúbennek 
és Gádnak adtam, 13Gá-
laád többi részét pedig 
meg az egész Básánt, Óg 
országát, Árgob egész vi-
dékét Mánássze féltörzsé-
nek juttattam. - Az 
egész Básánt az Óriások 
földének is hívják. - 
14Jáir, Mánássze fia kapta 
ugyanis Árgob egész vidé-
két, a gessuriták és a má-
kátiták határáig, mire ő  el-
nevezte Básánt a maga ne-
véről Hávót-Jáirnak, azaz 
Jáir-faluinak, mind a jelen 
napig, 15Mákirnak pedig 
Gálaádot adtam. 18Rúben 
és Gád törzsének adtam a 
Gálaád földétől az Árnon- 

patakig, a patak közepéig 
leriedő  földel meg ennek 
határterületét egészen a 
Jebok-patakig, mely Ám-
mon fiainak határa, 17meg 
a pusztai síkságot meg a 
Jordánt és keleti határ-
területét Kenerettől a 
puszta tengeréig, azaz a 
Sós-tengerig, a Fászga-
hegy tövéig.18Ugyanakkor 
megparancsoltam nektek, 
mondván : Az Úr, a ti Iste-
netek odaadja néktek ezt 
a földet örökségiil, de vala-
mennyi vitézlő  férfiatok-
nak harcrakészen kell jár-
nia a hadat testvéreitek-
nek, Izrael fiainak élén 18és 
csak feleségeitek, gyerme-
keitek és barmaitok - 
mert tudom, hogy sok bar-
motok vagyon - marad-
hatnak a városokban, ame-
lyeket nektek adtam,"mig 
nyugodalmat nem ad az Úr 
testvéreiteknek is, mint 
ahogyan nektek adott s ők 
is el nem foglalják a földet, 

ágyúnak nagyságából sok következtetést nem vonhatunk, mert 
a régi keleti királyok sokszor a kelleténél jóval nagyobb, diszes 
ágyakat használtak. (5g ágyának hossza kb. 9 X 50 = 450 cm, 
szélessége 4 x 50 = 200 cm volt. Az sem lehetetlen, hogy a vaságy 
kifejezés bazaltból készült koporsót vagy síremléket jelent. - 
Ámmon fiainak Rábbátja (= Rábbát-Ámmon) az ámmoniták 

fővárosa volt ; a Jordántól keletre, a Jábbok felső  folyásánál 
feküdt. 

12-20. A Jordántól keletre eső  vidék feloszlása. (Vö. Móz. IV. 32.) 
A Szentírás először (12-13. v.) általában közli Rúben, Gád és 
Mánássze féltörzsének birtokát, majd részletesebben vázolja 
Mánássze (14-15. v.) illetőleg Rúben és Gád fiainak területét. -
14. A gessuriták és a mákátiták a Jordán felső  folyásától keletre 
laktak. (L. róluk : Kir. II. 3, 3 ; 10, 6 ; 13, 37 ; 14, 23 ; 15, 8.) -
16. Rúben és Gád birtokának déli határa (= határterülete) az 
Ámon-patak, keleti határa az Ámon-patak és a Jebok-patak 
felső  folyása között húzott vonal, északi határa a Jebok-patak, 
nyugati határa a Jordán keleti partján, a Genezáreti-tótól a Holt-
tengerig húzódó síkság volt. Tőlük keletre az ámmoniták laktak. --
18-20. Vö. Móz. IV. 32, 20-32. 
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melyet nekik a Jordánon 
túl fog adni ; akkor vissza-
térhet kiki közületek birto-
kához. melyet adtam nék-
tek. 

21Józsuénak pedig meg-
hagytam abban az időben, 
mondván : Szemed látta, 
mit tett az Úr, a ti Istene-
tek ezzel a két királlyal 
így fog tenni minden or-
szággal, ahova átmégy. 
22Ne félj tőlük, mert az 
Úr, a ti Istenetek fog har-
colni értetek. - 23Könyö-
rögtem ugyanis az Úrhoz 
abban az időben, mond-
ván : "Uram Isten, ha már 
elkezdted megmutatni 

szolgádnak nagyságodat 
és erős kezedet, - nincs is 
más Isten sem égben, sem 
földön, aki végbevihetné 
a te cselekedeteidet és ha-
sonlítható lenne a te ha-
talmadhoz, - 25hát akkor 
hadd menjek át s hadd 
lássam meg azt a felette 
jó földet a Jordánon túl, 
azt a kiváló Hegyvidéket 
meg a Libanont. 26Ám az 
Úr haragudott reám miat-
tatok s nem hallgatott  

meg, hanem azt mondotta 
nékem : Elég, ne is szólj 
többé nékem erről a do-
logról. 27Menj fel a Fászga 
tetejére s jártasd körül 
szemedet nyugatra és 
északra, délre és keletre s 
tekintsd meg : mert te 
nem kelsz át ezen a Jor-
dánon. 28Bízd meg Jó-
zsuét, erősítsd és bátorítsd 
őt, mert ő  megy majd e 
nép élén s ő  osztja szét azt 
a földet, melyet látni fogsz. 
29Igy maradtunk ebben a 
völgyben, Fogor templo-
mával szemben. 

4. FEJEZET. 
Mózes első  beszédének buzdító 
befejezése. - A Jordántól ke- 
letre eső  menedékvárosok 

- Mózes második 
beszédének helye és ideje. 

1Most pedig, Izrael, hall-
gass azokra a parancsola-
tokra és rendeletekre, me-
lyekre tanítalak, hogy 
megtartsd őket s így él-
hess és elérhesd és bír-
hasd azt a földet, amelyet 
az Úr, atyáitok Istene 
majd nektek ád. 2Ne te- 

21-29. Józsue vezéri megbizatása. (Vö. Móz. IV. 27, 18.) - 
25. A hegység (a hegyes-völgyes vidék) -keleten kiválóbb, mint 

a szárazföld közepén elterülő  síkság, mert több vize van s így 
termékenyebb, míg a síkság nyáron rendesen sivataggá perzselődik. 
- 27. A Fászga valószínűleg a Jordán-torkolat körül emelkedő  
Ábárím-hegység Nebó nevű  hegyének egyik csúcsa. - 29. Az itt 
említett völgy nyilván az izraeliták utolsó táborhelye (IV. 21, 20 ; 
33, 47.) "vagyis épen az a síkság, ahol Mózes most beszél. (Vö. 
1, 1. jegyz.) Fogorról (= Peorról) 1. IV. 25, 3. - Fogor temploma 
helyett a héber szöveg Bet-Peorról szól. 

b) 4. 1-40. Mózes első  beszédének buzdító része. 
4. 1-8. Buzdítás a törvény megtartására a törvény kiválóságának 

érveivel. - 2. I✓ vers a felesleges emberi okoskodások ellen irányul, 
az ellen, amit később pl. a farizeusok műveltek, de érintetlenül 

Ószövetség I. 	 29 
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gyetek hozzá semmit se lyik az a másik ilyen dicső  
ahhoz az igéhez, amelyet nemzet, melynek olyan 
hozzátok intézek, se el ne 
vegyetek belőle : tartsátok 
meg az Úrnak, a ti Is-
teneteknek parancsola-

tait, amelyeket parancso-
lok néktek. 3Tulajdon sze-
metek látta mindazt, amit 
az Úr Beelfegor miatt cse-
lekedett, hogy mikép ve-
szített el mindenkit, aki 
annak hódolt, közületek ; 
4ti pedig, kik ragaszkod-
tatok az Úrhoz, a ti Iste-
netekhez, mindannyian él-
tek mind a jelen napig. 
5Tudjátok, hogy paran-
csolatokra és rendeletekre 
tanítottalak titeket, amint 
az Cr, az én Istenem pa-
rancsolta nekem, hogy 
szerintük cselekedjetek 

azon a földön, amelyet 
elfoglalni készültök. 6Tart-
sátok meg tehát őket és 
cselekedjetek szerintük, 
mert ez lesz a ti bölcseség-
tek és értelmességtek bi-
zonysága a népek előtt, 
hogy amikor meghallják 
mindezeket a parancsola-
tokat, azt mondják : Ime 
bölcs és értelmes nép ez a 
nagy nemzet. 7Nincs is 
más ilyen nagy nemzet, 
melyhez istenei olyan kö-
zel lennének, mint ami-
lyen közel mihozzánk van 
a mi Istenünk, valahány-
szor kérjük. 8Avagy me- 

hagyja a szent hagyományok és a törvényes elöljárók tekintélyét.-
3. Vö. IV. 25, 3. 9. 

9-24. Izrael (a bálványimádás veszedelme miatt) ne ábrázolja 
az Urat. — 10. Vö. Móz. II. 19, 1. skk. — 19. A többi népeknek 

szertartásai, olyan igazsá-
gos rendeletei lennének, 
mint ez az egész törvény, 
melyet ma én szemetek elé 
tárok ? 

9Gondosan vigyázz te-
hát magadra és lelkedre : 
el ne feledd azokat a dol-
gokat, melyeket tulajdon 
szemed látott, ne távozza-
nak szívedtől teljes életed-
ben, ismertesd meg őket 
fiaiddal s unokáiddal. 
"Meg ne feledkezzél arról 
a napról, amelyen az Úr, a 
te Istened előtt állottál a 
Hóreben, amikor szólott 
hozzám az Cr, mondván : 
Gyüjtsd elém a népet, 
hogy hallják beszédeimet 
s megtanuljanak félni en-
gem minden időben, míg 
a földön élnek s fiaikat is 

-megtanítsák reá. ilErre ti 
odajárultatok a hegy tövé-
hez : s az égett mind az 
égig és sötétség, felhő  és 
homály volt, rajta. 12Ekkor 
szólott hozzátok az Úr a 
tűz közepéből, szavak 
hangzását hallottátok, de 
alakot egyáltalában nem 
láttatok. 13Igy hirdette ki 
nektek szövetségét, mely-
nek teljesítését nektek 
megparancsolta : a tíz igét, 
melyet ráirt két kőtáblára. 
14Ugyanakkor nekem meg-
parancsolta, hogy tanítsa- 
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lak meg titeket azokra a 
szertartásokra és rendele-
tekre, amelyeket meg kell 
tennetek azon a földön, 
melyet elfoglalni készül-
tök. 15Gondosan vigyázza-
tok tehát lelketekre ! Nem 
láttatok semmiféle alakot 
sem azon a napon, ame-
lyen szólott hozzátok az 
Úr a Hóreben a tűz köze-
péből ! 16Meg ne tévedje-
tek tehát valahogy és ne 
csináljatok magatoknak 
valamilyen faragott hason-
mást, képmást férfiúról 
vagy asszonyról, "hason-
mást valamely baromról, 
mely a földön vagyon, 
vagy madárról, mely az 
ég alatt repül, 18vagy 
csúszó-mászóról, mely a 
földön mozog, vagy hal-
ról, mely a föld alatt, a 
vízben vagyon. "Ha fel-
emeled szemedet az égre 
és látod a napot, a holdat 
s az ég minden csillagát, 
meg ne ejtsen valahogy a 
tévedés és ne imádd és ne 
tiszteld őket ! Ezeket az 
Úr, a te Istened mind-
azoknak a népeknek a 
szolgálatára teremtette, 
amelyek az ég alatt van-
nak : 20titeket azonban 
vett az Úr és kihozott 
Egyiptom vaskohójából, 
hogy tulajdon népéNTé le- 

gyetek, mint ahogy az a 
mai napon meg is vagyon. 
21Reám megharagudott az 
Úr a ti dolgaitok miatt s 
megesküdött, hogy nem 
megyek át a Jordánon s 
nem jutok be arra az igen 
jó földre, melyet nektek 
fog adni. 22Ime, meghalok 
ezen a földön, nem me-
gyek át a Jordánon : ti át-
mentek s elfoglalj átok azt 
a kiváló földet. 23Vigyázz, 
hogy soha meg ne feled-
kezzél az Úr, a te Iste-
ned szövetségéről, melyet 
veled kötött s ne csinálj 
magadnak faragott hason-
mást semmiről, mit az Úr 
csinálni megtiltott, "mert 
az Úr, a te Istened emésztő  
tfiz, féltékeny Isten. 

25Ha majd fiakat és uno-
kákat nemzetek és ott tar-
tózkodtok azon a földön s 
megtévedtek s valami ha-
sonmást csináltok maga-
toknak s így azt cselek-
szitek, ami gonosz az Úr, 
a ti Istenetek előtt, hogy 
őt haragra ingereljétek : 
26bizonyságul hívom fel 
ma az eget és a földet, 
hogy hamarosan elvesztek 
arról a földről, melynek 
elfoglalására átkeltek a 
Jordánon. Nem laktok 
rajta hosszú ideig, hanem 
eltöröl róla az Úr titeket : 

az Isten az égitestek nagyszerűsége által jelentette ki magát, 
de azok a helyett, hogy az Istent felismerték volna, az égitestek 
imádásába süllyedtek. (Vö. Bölcs. 13, 1. skk. Róm. 1, 21.24. sk.) --
20. Az egyiptomi szolgaság époly tűrhetetlen volt, mint a vas-
olvasztókemence, a vaskohó heve. - 21. Vö. 1, 37. 

25-31. Buzdítás a parancs megtartására a büntetés és a meg-
torlás érveivel. - 26. Az ég és a /öld legyen a tanu arra, hogy 

29' 
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27szétszór minden nép közé 
és csak kevesen maradtok 
meg ama nemzetek kö-
zött, amelyek közé az Úr 
elvisz majd titeket. 280tt 
aztán szolgálni fogtok em-
beri kéz alkotta istenek-
nek, fának és kőnek, me-
lyek nem látnak, nem hal-
lanak, nem esznek és nem 
szagolnak. 29Ha azonban 
majd keresed ott az Urat, 
a te Istenedet, megtalálod 
45t, feltéve, hogy egész 
szívedből és lelked egész 

keserűségéből keresed. 
"Miután utólért téged 
mindaz, amit az előbb 
mondottam, az utolsó idő-
ben visszatérsz az Úrhoz, 
a te Istenedhez és hall-
gatni fogsz szavára. 
galmas Isten ugyanis az 
13r, a te Istened nem 
hagy el téged s nem töröl 
el te.  ljesen s nem feledke-
zik meg arról a szövetség-
ről, melyre atyáitoknak 
m egesküdött. 

32Kérdezősködjél csak a 
légi napok felől, melyek 
te előtted voltak, attól a 
naptól kezdve, hogy az Is-
ten megteremtette az em-
bert a földön, - kérdezős-
köd jél az ég egyik szé-
létől a másikig, történt-e  

valaha ilyesfajta dolog, 
vagy hallatszott-e valaha, 
33hogy hallja egy nép az 
Isten szavát, ki szól a tűz 
közepéből, mint ahogy te 
hallottad s életben marad-
tál ! 34 Vagy hogy meg-
tette-e az Isten, hogy el-
menjen s nemzetet válasz-
szon magának a nemzetek 
közül, próbák, jelek, cso-
dák, harc, erős kéz, ki-
nyujtott kar és rettenetes 
látványok által,mind asze-
rint, amit tiérettetek tett 
az Úr, a ti Istenetek 
Egyiptomban, szemed lát-
tára, 35hogymegtudd, 
hogy maga az Úr az Isten 
s rajta kívül nincs más. 
36Az égből szavát hallatta 
véled, hogy oktasson té-
ged, a földön megmutatta 
néked felette nagy tüzét 
s hallottad igéit a tűz kö-
zepéből, 37mivel szerette 
atyáidat s kiválasztotta 
utódaikat. Épen azért az 
ő  nagy erejével kihozott. 
téged Egyiptomból s előt-
ted járt, 38hogy igen nagy 
s náladnál erősebb nem-
zeteket eltöröljön utadból 
s téged- bevigyen helyükre 
és neked adja földüket 
birtokul, mint ahogy e je-
len napon látod. 39Ismerd 

Mózes figyelmeztette a népet. = 29-31. Az Isten a büntetésekkel 
nem eltörölni, hanem jó útra terelni akarja a népet. 

4. 32-40. Buzdítás a törvény megtartására a hála érveivel. -
33. Mózes a Sínai kinyilatkoztatásra utal. - 34. Mózes Izraelnek 
Egyiptomból való megszabadítására céloz. Ott az Cr próbára 
tette a fáraót, jeleket és csodákat mívelt (csodálatos csapások-
kal figyelmeztette a fáraót), harcolt (a Vörös-tengeren való át-
kelés idején, Adóz. II. 14, 14 ; 15. 3.) népéért s erős kézzel kive-
zette népét Egyiptomból. 
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el tehát máma és vésd a 
szívedbe, hogy az űr az Is-
ten fönn az égben és lenn 
a földön és senki más ! 
"Tartsd meg parancsait 
és rendeleteit, amelyeket 
parancsolok néked, hogy 
jó dolgod legyen néked s 
utánad fiaidnak és sok 
ideig maradhass azon a 
földön, amelyet az űr, a 
te Istened majd néked ád. 

41Ekkor Mózes kivá-
laszta három várost a Jor-
dánon túl, a keleti oldalon, 
42hogy aki a felebarátját 
akaratlanul s a nélkül, hogy 
neki egy s más nap előtt 
az ellensége lett volna, 
megölte, oda menekülhes-
sen s e városok egyiké-
ben megmenekedhessék : 
43Bószort a pusztában, a 
sík földön, Fülben törzsé-
ben, továbbá Rámótot, 
Gálaádban, Gád törzsében 
és Gólánt Básánban, Má-
nássze törzsében. 

"Ez az a törvény, me- 

lyet Mózes Izrael fiai elé 
terjesztett 45S ezek azok a 
bizonyságok, szertartások 
és rendeletek, melyeket 
Izrael fiainak elmondott,. 
amikor kijöttek Egyip-
tomból, 46a Jordánon túl, 
a völgyben, Fogor temp-
lomával szemben, Sze-
honnak, az ámorreusok 
királyának földén, ki 
Hesebonban lakott s kit.  

Mózes megvert. Mikor 
ugyanis Izrael fiai ki-
jöttek Egyiptomból, "el-
foglalták az ő  földét meg 
Ógnak, Básán királyának 
a földét, — az ámorreusok 
két királyáét, kik a Jor-
dánon túl, a keleti oldalon 
voltak, — 48Ároertől fogva, 
mely az Ámon-patak 
partján fekszik, egészen 
a Szion-hegyig, vagyis a 
Hermonig, 49meg az egész 
Síkságot a Jordánon túl, 
a keleti oldalon>  egészen a 
Puszta tengeréig, a Fászga-
hegy tövéig. 

II. 41-43. A három (Jordántól keletre eső ) menedékváros 
kijelölése. (Vö. IV. 35, 6. 9-29 ; V. 19, 1-14.) - 43. Boszor 
délen, a hajdani moábita síkság vidékén, kb. Jerikóval egy vonal-
ban feküdt. Rámót (Gilead) a J ordántól keletre eső  vidék közepén, 
kb. Jaffával egy vonalban terült el. Gólán északon, Básán déli 
részében feküdt. 

///. Mózes második törvénymaggarázó beszéde. (4, 44.-28, 68.> 
44-49. Bevezetés Mózes második törvénymagyarázó beszédéhez. -

46. A hely tehát ugyanaz, mint ahol Mózes az első  beszédet mon-
dotta : a hajdani moábita síkság, ahova az izraeliták az ámorreu-
sok két királyának legyőzése után jutottak. - Fogor szent 
helye = Bet-Peor. 1. Móz. IV. 25, 3. - 48. Ároer városa az Ámon-
p atak mellett feküdt. A Palesztina északi határán emelkedé Her-
mon-hegyet 3, 9. szerint Szárionnak is nevezték ; a Szion név 
úgy látszik e név valamely rövidített vagy megromlott formája. 
- 49. A Síkságon ehelyütt a Jordán (keleti) völgyét (az Arabát) 
kell értenünk. A Puszta (= az Araba) tengere a Holt-tenger. -
A Fászgáról 1. 3, 27. jegyz. 
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5. FEJEZET. 
Mózes második beszéde : a tíz- 
parancsolat megismétlése ; 
tízparancson kívül levő  törvé- 

nyek eredete. 

1Egybehivá ugyanis Mó-
zes egész Izraelt és inondá 
néki: Halld, Izrael, azokat 
a szertartásokat és rende-
leteket, amelyeket ma fü-
letek hallatára elmondok : 
tanuljátok meg őket és 
cselekedjetek szerintük. 
2Az Úr, a mi Istenünk 
szövetséget kötött velünk 
a Hóreben. 3Nem atyáink-
kal kötötte ezt a szövetsé-
get, hanem mivelünk, kik 
itt vagyunk s élünk. 4Szín-
ről-színre szólott hozzánk 
a hegyen, a tűz közepéből. 
5Én voltam abban az idő-
ben a közbenjáró s a köz-
vetítő  az Úr között és 
közöttetek, hogy tolmá-
csoljam néktek az Ó igéit, 
mert ti féltetek a tűztől 
s nem mentetek fel a 
hegyre. Azt mondotta : 

6Én, az Úr, vagyok, a te 
Istened, aki kihoztalak 
téged Egyiptom földéről, 
a rabszolgaság házából. 
7Rajtam kívül más istened  

ne legyen. 8Ne csinálj ma-
gadnak faragott képet, se 
hasonmást valamiről, mi 
fenn az égen, vagy lenn a 
földön vagyon, avagy a föld 
alatt, a vizekben lakik.9Ne 
imádd s ne tiszteld ezeket, 
mert én az Úr, a te Istened, 
féltékeny Isten vagyok, ki 
megtorlom az atyák go-
noszságát fiaikon harmad-
s negyedíziglen, azoknál, 
kik gyűlölnek engem, 10de 
irgalmasságot cselekszem 
sok ezeríziglen azokkal, 
kik szeretnek s megtartják 
parancsolataimat. 

"Ne vedd hiába az Úr-
nak, a te Istenednek ne-
vét, mert nem marad bün-
tetlen, ki hiábavaló do-
logra veszi az ő  nevét. 

1.2ügyelj a szombat nap-
jára, hogy azt megszentel-
jed, amint megparancsolta 
néked az Úr, a te Istened. 
13Hat napon dolgozzál s 
végezd minden munkádat, 
"a hetedik nap szombat, 
azaz nyugalomnap legyen 
az Úrnak, a te Istenednek 
tiszteletére. Ne végezz 
rajta semmiféle munkát, 
se te, se fiad, se leányod, 

a) 5, 1-7, 11. Mózes második beszédének első  része: a törvény alap-
vető  parancsolatai. 

5. 1-21. A tízparancsolat megismétlése. - 1. Itt kezdődik 
Mózes második beszéde. - 3. A Sínai-szövetséget az Isten nem 
az izraeliták ősatyáival (Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal), 
hanem az Egyiptomból kijövő  néppel kötötte ; e nép 20-60 év 
között levő  része elpusztult ugyan, de azok, akik akkor húsz 
éven alul voltak, ma itt állanak, mint meglett emberek. - 4. Az 
Isten színről-színre szólott az izraelitákkal (vagyis maga az Isten 
szólt magukhoz az izraelitákhoz), de azért az izraeliták nem 
látták színről-színre az Istent. (Vö. 4, 12. 15.) 

6-21. A tízparancsolat. Az egyes parancsolatok lényegükben 
véve itt is ugyanazok, mint II. 20, 2-17-ben. 
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se rabszolgád, se rabszolgá-
lód, se marhád, se szama-
rad, se más valamely bar-
mod, se a jövevény, ki ka-
puidon belül vagyon, hogy 
nyugodjék rabszolgád és 
rabszolgálód, épen úgy, 
mint tenmagad. 15Emlé-
kezzél meg arról, hogy ma-
gad is szolga voltál Egyip-
tomban s az Úr, a te 
Istened hozott ki téged on-
nan erős kézzel és kinyuj-
tott karral azért paran-
csolta neked, hogy tartsd 
meg a szombat napját. 

"Tiszteld atyádat s anyá-
dat, amint megparancsolta 
néked az Úr, a te Istened, 
hogy hosszú ideig élj s jó 
dolgod legyen azon a föl-
dön, amelyet az Úr, a te 
Istened majd néked ád. 

17Ne ölj ! 
18És ne paráználkodjál! 
"És ne lopj I 
"És ne tégy felebarátod 

ellen hamis tanubizony-
ságot. 

21Ne kívánd meg feleba-
rátod feleségét, se házát, se 
mezejét, se rabszolgáját, se 
rabszolgálóleányát, se mar-
háját, se szamarát.: sem-
mit se, ami az övé. 

22Ezeket az igéket mon-
dotta az Úr egész sokaság-
toknak a hegyen, a tűz,  

a felhő  és a homály köze-
péből, fennszóval, semmi-
vel sem többet ; aztán rá-
írta őket két kőtáblára s 
azt ideadta nékem. 23Ami-
kor ti hallottátok a szóza-
tot a sötétség közepéből s 
láttátok, hogy ég a hegy, 
elém járultatok vala-

mennyi törzsfővel és vén-
nel s ezt mondottátok : 
"Ime az Úr, a mi Iste-
nünk megmutatta nékünk 
dicsőségét és nagyságát, 
hallottuk szavát a tűz 
közepéből és megtudtuk, 
hogy ha szól is az Isten az 
emberhez, életben marad-
hat az ember. 25Miért hal-
junk meg tehát s miért 
emésszen meg minket e 
felette nagy tűz? Ha 
ugyanis még tovább hall-
gatjuk az Úrnak, a mi 
Istenünknek szavát, meg-
halunk. 26Elvégre is mi-
csoda mindaz, ami test, 
hogy hallhassa az élő  Is-
ten szavát, amint szól a 
tűz közepéből, mint ahogy 
mi hallottuk és életben 
maradjon? "Inkább te 
járulj oda : hallgasd meg 
mindazt, amit az Úr, a mi 
Istenünk mond néked, az-
tán közöld velünk s mi 
meghallgatjuk és megtesz-
szük. 28Mikor ezt az Úr 

22-33. A tízparancsolaton kívüli törvények eredete. - 22. A két 
kőtáblát Mózes a hegyen való (első) negyvennapos tartózkodásá-
nak a végén kapta az Istentől (vö. Móz. II. 30, 18.) ; itt a Szent-
írás szónoki összefoglalással él. - 24-26. A nép látta, hogy nem 
hal meg az ember (vö. Móz. I. 16, 13. jegyz.), ha az Istennel 
beszél, - mindazonáltal még sem mer felmenni a hegyre, mert 
közben bűnt követett el: a régi papság lázítására kicsinyhitű-
ségbe esett. (Vö. Móz. II. 19, 23. jegyz.) 
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meghallotta, azt mon-
dotta nékem : Hallottam e 
nép hozzád intézett igéi-
nek szavát : jól mondottak 
mindent. 29Vajha ilyen 
maradna a gondolkodás-
módjuk és félnének engem 
s megtartanák valamennyi 
parancsolatomat minden 
időben, hogy jó dolguk le-
gyen nékik s gyermekeik-
nek mindenkor ! "Eredj s 
mondd nékik : Térjetek 
vissza sátraitokba. 31Te 
pedig majd maradj itt 
velem s én elmondom né-
ked minden parancsolato-
mat, szertartásomat és 
rendeletemet, amelyekre 
meg kell tanítanod őket, 
hogy megtegyék azon a 
földön, amelyet nékik fo-
gok adni birtokul. 32Vi-
gyázzatok tehát s tegyé-
tek meg, amit az Úr, az Is-
ten parancsolt néktek ; ne 
térjetek se jobbra, se balra, 
33hanem azon az úton jár-
jatok, melyet az Úr, a ti 
Istenetek parancsolt, hogy 
élhessetek, jó dolgotok le-
gyen és hosszú ideig ma-
radhassatok birtokotok föl-
dén. 

6. FEJEZET. 
Mózes második beszéde : az 
ószövetségi vallás alaptörvényei. 

1Ezek azok a parancso-
latok, szertartások és ren-
deletek, amelyek felől az 
Úr, a ti Istenetek meg-
par-incsolta, hogy meg-
tanítsalak titeket reájuk s 
ti megtegyétek őket azon a 
földön, amelyet elfoglalni. 
mentek, 2hogy teljes éle-
tedben féld az Urat, a te 
Istenedet s megtartsd min-
den parancsát, melyet én 
neked, fiaidnak és uno-
káidnak meghagyok, hogy 
hosszú legyen élted.3Halld 
tehát Izrael s vigyázz, tedd 
meg, amit az Úr megpa-
rancsolt néked, hogy jó 
dolgod legyen és felette 
megsokasodjál azon a tej-
jel s mézzel folyó földön, 
amint az Úr, atyáid Istene 
megígérte néked. 

4Halld Izrael : az Úr, a 
mi Istenünk egy Úr I 
5Szeresd az Úrat, a te Is-
tenedet teljes szívedből, 
teljes lelkedből és teljes 
erődből. 6Legyenek ezek az 
igék, melyeket ma meg-
parancsolok néked, a szí-
vedben, 7beszéld el őket 
fiaidnak, elmélkedjél ró-
luk, ha a házadban üldö-
gélsz, ha az úton jársz, ha 
lefekszel, ha felkelsz,8kösd 
őket jel gyanánt a kezedre, 

6. 1-3. Bevezetés Mózes öt főparancsolatához. Mózes a követ-
kezőkben öt föparancsolatba foglalja a törvényt. 

4-9. A törvény első  főparancsolata: Csak Jáhve az Isten. -
4. A héber szöveg így szól : Halljad, Izrael : Jáhve a mi Istenünk, 
egyedül Jáhve ! - Ez az izraeliták híres Semá-Izrael (=Halljad, 
Izrael) imádsága, melyet a Talmud szerint minden izraelita 
naponkint kétszer elmondani köteles. - 8. E részt (6, 4. skk.) 
az izraeliták később az imaszíjra kötötték. (L. Móz. II. 6, 6-9. 
jegyz.) - 9. Ugyanez a figyelmeztetés a jelen (6, 4-9.) részleten 
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legyenek és függjenek a 
szemed között 9s írd rá 
őket házad ajtófélfáira s 
kapuira. 

1°Ha majd bevisz téged 
az Úr, a te Istened arra a 
földre, amely felől meg-
esküdött atyáidnak, Áb-
rahámnak, Izsáknak és 
Jákobnak s ad néked nagy 
és jó városokat, melye-
ket nem te építettél, "há-
zakat telve minden jóval, 
melyet nem te halmoztál 
fel, vízvermeket, melyeket 
nem te ástál, szőlőket és 
olajfakerteket, melyeket 
nem te ültettél 12s eszel és 
j állakol : 13szorgalmasan 
vigyázz arra, hogy meg ne 
feledkezzél az Úrról, aki 
kihozott téged Egyiptom 
földéről, a rabszolgaság 
házából. Féld az Urat, a te 
Istenedet és csak néki 
szolgálj ; s az ő  nevére 
esküdjél. 14Ne  járj atok 
más istenek után, semmi- 

féle körülöttetek levő  nép,  
istenei után, "hogy mivel 
az Úr, a te Istened, ki 
közötted vagyon, félté-
keny Isten, fel ne gerjed-
j en ellened egyszer az 
Úrnak, a te Istenednek ha-
ragja s el ne pusztítson a 
föld színéről. 

16Ne kísértsd az Urat, a 
te Istenedet, mint ahogy 
kísértetted őt a Kísértés 
helyén. 17Tartsd meg az 
Úrnak, a te Istenednek pa-
rancsait, bizonyságait és 
szertartásait, melyeket pa-
rancsolt néked, 18s azt 
tedd, mi kedves és jó az 
Úr színe előtt, hogy jó 
dolgod legyen s elérhesd 
és elfoglalhasd azt az igen 
jó földet, amely felől meg-
esküdött az Úr atyáidnak 
19s hogy eltörölje minden 
ellenségedet előled, amint 
mondotta. 

2°Ha pedig majd fiad 
maholnap megkérdez té- 

kívül 11, 13-21. után is olvasható ; épen azért az izraeliták 
ezt a két részt egy pergamenttekercsre írták s a jobb ajtófélfa 
felső  harmadára erősítették. Ezt nevezik mezuzának. - A Szent-
írás szavainak értelme nyilván az, hogy e törvények vezéreljék 
az izraeliták házait = családjait. Az ószövetségi Szentírás sehol 
sem említi, hogy ezt a parancsot szószerint való értelemben 
vették volna és tekercseket erősítettek volna az ajtófélfákra ; 
e szokás nyilván csak a törvény farizeusi, betűszerint való értel-
mezésének következménye. 

10-15. A törvény második főparancsolata: A bálványimádás 
tilalma. - 13. Az eskü lényegében véve istentiszteleti cselek-
mény ; aki más, hamis isten nevére esküszik, hamis istent tisztel.-
15. Az Isten és az izraeliták között fennálló szövetséget az ószövet-
ségi Szentírás gyakran hasonlítja házassághoz, melynek tiszta-
ságára Isten féltékenyen őrködik. 

16-19. A törvény harmadik főparancsolata: Az istenkísértés 
tilalma. - 16. Az Istent kísérti az izraelita, nép, ha nem tartja 
meg az Isten parancsait s kishitű  kétkedésbe esik, mint a Kísértés-
helyén, vagyis Másszában. (V6. IV. 33, 8.) 

20-25. A törvény negyedik főparancsolata: A törvényeket meg 
kell tartani és tartatni. 
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ged, mondván : Mire valók 
ezek a bizonyságok, szer-
tartások és rendeletek, me-
lyeket az Cr, a mi Iste-
nünk megparancsolt né-
künk? - 2'mondd néki : 
A fáraó szolgái voltunk 
Egyiptomban, de az Úr 
erős kézzel kihozott min-
ket Egyiptomból. 22Nagy 
és szörnyű  jeleket és cso-
dákat mívelt Egyiptom-
ban szemünk láttára a 
fáraón és egész háza né-
pén, 23minket azonban ki-
vezetett onnan, hogy be-
hozzon ide és nekünk adja 
ezt a földet, amely felől 
megesküdött atyáinknak. 
"Akkor parancsolta meg 
nekünk az Cr, hogy te-
gyük meg mindezeket a 
törvényeket és féljük az 
Urat, a mi Istenünket, 
hogy jó dolgunk legyen 
teljes életünkben, mint 
ahogy ma vagyon. 25Irgal-
mas is lesz irántunk, ha 
az Úr, a mi Istenünk előtt 
vigyázunk és teljesítjük 
minden parancsolatát, 

amint parancsolta nekünk. 

7. FEJEZET. 
Mózes második beszéde : a ká-
náneusok kiűzésének köteles-
sége ; buzdítás a törvény meg-
tartására a jutalom érveivel. 

1.Fla majd bevisz téged 
az űr, a te Istened arra a 
földre, melyet elfoglalni 
mégy s eltöröl előled sok 
nemzetet, heteust, gerge-
zeust, ámorreust, káná-
neust, ferezeust, heveust, 
jebuzeust, hét, náladnál 
sokkal nagyobb számú, 
náladnál erősebb nemze-
tet 2s ezeket a kezedbe 
adja az Úr, a te Istened : 
veszítsd el őket egy szálig. 
Ne köss vélük szövetséget 
s ne könyörülj meg rajtuk; 
3ne lépj velük házasságra : 
leányodat ne add oda fiá-
nak s leányát el ne vedd 
fiadnak, 4mert eltéríti fia-
dat, hogy ne engem köves-
sen, hanem inkább más 
isteneknek szolgáljon s 
akkor felgerjed az Űr ha-
rágj a s hamarosan eltöröl 
téged. 5Sőt épen ellenke-
zőleg, ezt cselekedjétek ve-
lük : rontsátok le oltárai-
kat, törjétek össze oszlo-
paikat, vágjátok ki berkei-
ket, égessétek el faragott 
képeiket. 6Te ugyanis az 
Úrnak, a te Istenednek 
szentelt nép vagy : téged 
kiválasztott az Úr, a te 
Istened, hogy tulajdon 
népe légy minden nép kö-
zül, mely a földön vagyon. 
7Nem azért egyesült vele- 

7. 1-10. A törvény ötödik főparancsolata: A Kánaán földén 
lakó (pogány) népeket el kell veszíteni. (Vö. Móz. II. 23, 23. skk.; 
33, 2 ; 34, 11. skk. ; Móz. V. 12, 3 ; 16, 21.) - 1. Az itt felsorolt 
népekről 1. Móz. I. 15, 19-21. jegyz. - 2. Veszítsd el őket egy 
szálig: a héber szöveg azt mondja : tedd őket cheremmé. Vő. III. 
27, 28-29. - 5. Az oltárok kőből-földből összehányt halmok ; 
az oszlopok (másszebák) Báál tiszteletére felállított kövek voltak. 
A berkek (a héber szöveg szerint : áserák) lombos fákból (ciprusok- 
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tek s választott ki titeket 
az Úr, mintha számra 
nézve minden népet meg-
haladnátok, hiszen min-
den népnél kevesebben 
vagytok, shanem azért, 
mert szeretett titeket az 
Úr s meg akarta tartani 
azt az esküt, mellyel meg-
esküdött atyáitoknak ; 

azért hozott és szabadí-
tott ki titeket erős kézzel 
a rabszolgaság házából, a 
fáraónak, Egyiptom kirá-
lyának kezéből. 9Tudd 
tehát, hogy az Úr, a te 
Istened erős és hűséges 
Isten, ki ezeríziglen meg-
tartja a szövetséget s az 
irgalmasságot azokkal 

szemben, akik szeretik őt 
s megtartják parancsola-
tait, 10de legott megfizet 
azoknak, akik gyűlölik őt : 
elveszti őket, nem késle-
kedik, legott megadja né-
kik, amit érdemelnek. 
11Tartsd meg tehát azokat 
a parancsolatokat, szer-
tartásokat és rendeleteket, 
amelyeknek a megtartá-
sát ma megparancsolom 
néked. 

12Ha hallgatsz ezekre a 
rendeletekre s megtartod 
és teljesíted őket, akkor 
az Úr, a te Istened is meg-
tartja számodra a szövet- 

séget és az irgalmasságot, 
amely felől megesküdött 
atyáidnak 13és szeretni fog 
téged. Meg fog sokasítani 
és megáldja méhed gyü-
mölcsét, földed gyümöl-
csét, gabonádat, szürete-
det, olajodat, barmaidat s 
juhaid nyáját azon a föl-
dön, amely felől megeskü-
dött atyáidnak, hogy né-
ked adja. 14Áldottabb le-
szesz minden népnél, nem 
lesz közötted meddő  lény 
az egyik nemen sem, sem 
az emberek, sem a nyájaid 
között. "Távol tart tőled 
az Úr minden betegséget 
s Egyiptomnak gonosz 
nyavalyáit, melyeket is-
mersz, nem tereád hozza, 
hanem mindazokra, akik 
ellenségeid. 16Pusztítsd el 
tehát mindazokat a népe-
ket, amelyeket az űr, a 
te Istened a kezedbe ád, 
meg ne szánja őket sze-
med s ne szolgálj isteneik-
nek, hogy romlásodra ne 
legyenek. - 17Ha azt 
mondanád szívedben : 

Többen vannak azok a 
népek, mint én, hogyan 
bírnám eltörölni őket? - 
18ne félj, emlékezzél meg 
arról, amit az Úr, a te 
Istened a fáraóval s min-
den egyiptomival művelt, 

ból) álló ligetek voltak, melyekben a Báál feleségének képzelt 
Ásera (Astarte) istennő  (kb. Vénusz) förtelmes tisztelete folyt ; 
néha csupán egy-egy, az oltár mellett elhelyezett faoszlop vagy 
tönk jelképezte őt. 

7, 12; 11. .32. Mózes második beszédének buzdító része: Különböző  
érvek a törvény megtartására. 

12-26. A törvény megtartását az Isten áldása fogja jutal- 
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"azokról a nagy csapások-
ről, melyeket tulajdon sze-
med látott, azokról a je-
lekről és csodákról, arról 
az erős kézről és kinyuj-
tott karról, amellyel ki-
hozott téged az Cr, a te 
Istened : így fog tenni 
mindazokkal a népekkel, 
amelyektől félsz. 20Még a 
darazsakat is rájuk bo-
csátja az Úr, a te Istened, 
míg mind el nem törli 
őket s el nem veszíti azo-
kat is, kik el tudtak mene-
külni és rejtőzni előled. 
21Ne félj tőlük, mert kö-
zötted van az Úr, a te 
Istened, a nagy és félelme-
tes Isten : 22C) majd las-
sanként és apránként el-
fogyasztja e nemzeteket a 
színed elől. Egyszerre nem 
törölheted el őket, hogy 
el ne sokasodjék ellened a 
föld vadja. 23De az Úr, a 
te Istened eléd adja és 
addig pusztítja őket, míg 
teljesen el nem törli őket. 
24Királyaikat is a kezedbe 
adja és kipusztítod nevü-
ket az ég alól : senki sem 
bír majd ellened állani, 
míg el nem tiprod őket. 
25Faragott képeiket azon-
ban el kell égetned a tűz-
ben : meg ne kívánd azt az 
ezüstöt és aranyat, amely-
ből készültek, ne végy el  

belőlük semmit se magad-
nak, hogy bajba ne kerülj, 
mert utálatos az ilyesmi az 
Úr, a te Istened előtt. 
26Ne vigy tehát semmit se 
házadba a bálványból, 
hogy átkozottá ne légy, 
miként az : undokságként 
vesd meg, förtelemként és 
szennyként utáld, mert 
átkozott. 

8. FEJEZET. 
Mózes második beszéde : buzdí- 
tás a törvény megtartására az 
Isten iránt való hála érveivel. 

1Gondosan ügyelj arra, 
hogy teljesíts minden pa-
rancsolatot, melyet ma 
parancsolok néked, hogy 
élhessetek, megsokasod-
hassatok s elérhessétek és 
bírhassátok azt a földet, 
amely felől megesküdött 
az Cr atyáitoknak. 2Gon-
dolj csak vissza arra az 
egész útra, amelyen az Úr, 
a te Istened negyven esz-
tendőn át vezetett a pusz-
tában, hogy megsanyar-
gasson és próbára tegyen 
s így nyilvánvalóvá le-
gyen, mi forog szívedben : 
vajjon megtartod-e pa-
rancsolatait vagy nem? 
3Éhínséggel sanyargatott 
téged és eledelül mannát 
adott néked, melyet nem 
ismertél sem te, sem 

mazni. - 19. L. 4, 34. jegyz. - 20. A darazsakról 1. Móz. II. 23, 28 ; 
Józs. 24, 12. - 26. A héber szöveg így szól : Ne vigy hát semmi-
féle undokságot (= bálványholmit) házadba, hogy Cheremmé 
ne válj, úgy mint az (a bálványholmi t. i. cherem, vö. III. 27, 
28-29) : iszonyat és undokság legyen az néked, mert cherem az. 

8. 1-20. A törvény megtartására ösztönözzön az Isten iránt 
köteles hála. - 3. Vö. Máz. II. 16, 1. skk. - A manna mutatta, 
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atyáid, hogy megmutassa 
néked, hogy nemcsak ke-
nyérből él az ember, ha-
nem minden igéből, mely 
az Isten szájából jő. 4Ru-
házatod, mely fedett, az 
öregségtől el nem kopott, 
lábad fel nem törött immár 
negyvenedik esztendeje ! 
zIsmerd el tehát szíved-
ben, hogy mint az ember 
oktatja fiát, úgy oktatott 
téged az Úr, a te Istened, 
ahogy megtartsd az Úr-
nak, a te Istenednek pa-
rancsolatait, járj az 
útjain és féld őt. ?Az Úr, 
a te Istened ugyanis be-
visz téged egy pompás 
földre, patakok, vizek és 
források földére, melynek 
mezőin s hegyein folyók 
mélységei fakadnak,8búza, 
árpa és szőlő  földére, hol 
füge, gránátalma és olajfa 
terem, olaj és méz föl-
dére, 9hol minden szűköl-
ködés nélkül eszed kenye-
redet s mindennek bőségét 
élvezed, olyan földre, mely-
nek köve vasas s melynek 
hegyeiből rézércet bá-
nyásznak. "Ha tehát majd 
eszel és jóllakol, áldd az  

Urat, a te Istenedet azért 
a felette jó földért melyet 
neked adott. 11Ugyelj s 
vigyázz magadra, hogy 
soha meg ne feledkezzél az 
Úrról, a te Istenedről s el 
ne hanyagold parancsola-
tait, rendeleteit és szer-
tartásait, melyeket ma 
parancsolok néked, nhogy 
amikor eszel s jóllakol, 
szép házakat építsz és 
azokban lakol, 13marha-
csordákra, juhnyájakra, 
ezt, arany és minden 
dolog bőségére szert te-
szesz, "fel ne fuvalkodjék 
szíved s meg ne feledkez-
zél az Úrról, a te Istened-
ről, aki kihozott téged 
Egyiptom földéről, a rab-
szolgaság házából, uve-
zéred volt a nagy és rette-
netes pusztán, melyben 
tüzes leheletű  kígyó, skor-
pió s szomjúságkeltő  kígyó 
volt, de teljességgel semmi 
víz, - ki forrást fakasz-
tott néked a kemény szik-
lából, us atyáid által nem 
ismert mannával etetett 
téged a pusztában s mi-
után megsanyargatott és 
próbára tett, végül is meg- 

hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével (a héber 
szöveg szerint : dologgal), mely az Isten szájából (a héber szöveg 
szerint : Istentől) jő  ; e szavak tehát azt jelentik, hogy az ember 
ne bízzék egyedül a maga erőiben, hanem higgye, hogy az Isten 
rendkívüli módon (pl. mannával) is tudja táplálni őt. (Vö. Máté 
4, 4 ; Luk. 4, 4.) - 8. A gránátalmáról 1. Móz. II. 28, 33. jegyz. --
9. A Libanon és a Hermon hegye (vas)ércekben bővelkedik. --
15. A nagy és rettenetes puszta a Sínai-félsziget északkeleti nagy 
pusztája, a Fárán puszta. A héber szöveget így fordítják : aki 
vezetett téged a nagy és félelmetes pusztában, kígyók, száráf-
kígyók (vö. Móz. IV. 21, 6.) és skorpiók között, (azon a) száraz 

víztelen) földön, hol nincsen víz, de aki vizet fakasztott néked 
a kovasziklából. 
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könyörült rajtad. 17Ne 
mondd tehát majd szíved-
ben : Az én hatalmam s az 
én kezem ereje szerezte 
meg mindezt nékem, "ha-
nem emlékezzél meg az 
Úrról, a te Istenedről, 
hogy Ó az, aki erőt adott 
néked, hogy teljesítse szö-
vetségét, amely felől meg-
esküdött atyáidnak, mint 
ahogy a mai nap mutatja. 
19Ha azonban megfeledke-
zel az Úrról, a te Istened-
ről s más istenek után 
jársz s azokat tiszteled s 
imádod, íme most előre 
megmondom néked, hogy 
teljességgel elveszesz : 

"mint ahogy azok a nem-
zetek, amelyeket majd el-
töröl az Úr utadból, (igy 
vesztek el ti is, ha enge-
detlenek lesztek az Cr, a 
ti Istenetek szavával szem-
ben. 

9. FEJEZET. 
Mózes második beszéde : buzdi- 
tás a törvény megtartására 
Isten irgalmasságának érveivel. 

1Halljad, Izrael! te most 
átkelsz a Jordánon, hogy 
meghódíts nagy és nálad-
nál erősebb nemzeteket, 
nagy és égig bástyázott  

városokat, 2nagy és szálas 
népet, az enákiták fiait, 
akiket magad láttál s 
akikről azt hallottad, hogy 
senki sem bír ellenük ál-
lani. 3Tudd meg tehát ma, 
hogy az Úr, a te Istened 
emésztő  és pusztító tűz-
ként maga megy át előt-
ted, hogy eltiporja, el-
törölje s hamarosan el-
pusztítsa színed elől, amint 
mondta néked. 4De amikor 
majd eltörli őket az űr, a 
te Istened, a színed elől, 
azt ne mondd szívedben : 
Az én igazvoltomért jut-
tatott engem az Úr e föld. 
birtokába, - holott isten-
telenségük miatt törli el 
azokat a nemzeteket.5Nem 
a te igaz voltodért s nem a 
te szíved egyenességéért 
jutsz ugyanis földük birto-
kába, hanem azért vesz-
nek el utadból, mert isten-
telenül cselekedtek, meg 
azért, hogy az Úr telje-
sítse szavát, melyet eskü-
vel ígért atyáidnak, Áb-
rahámnak, Izsáknak és 
Jákobnak. 6Tudd tehát, 
hogy nem a te igazvolto-
dért adja néked az Ur, a 
te Istened e felette jó föl-
det birtokul, hiszen te ke- 

9. 1-10, 11. A törvény megtartására ösztönözzön Isten irgai-
massága, mely Mózes közbenjárására megbocsátotta az aranyborjú 
által elkövetett hitszegést s a nép egyéb bűneit. E részlet arról a 
(második) negyvennapos tartózkodásról szól, melyet Mózes az 
aranyborjú ledöntése után töltött a Sínai-hegyen Vö. II. 32-34. ; 
megértését kissé nehézzé teszi, hogy Mózes szónoki összefog-
lalással élve, kitér (9, 22-24., továbbá 10, 6-9-ben) olyan 
eseményekre is, melyek e negyven nap után történtek. 

9. 1-21. Az aranyborjú által elkövetett lázadás s Mózes második 
negyvennapi tartózkodása a Sínai-hegyen. - 2. Az enákitákről 
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ménynyakú nép vagy 1 
?Emlékezzél csak meg s ne 
feledd, mikép ingerelted 
haragra az Urat, a te Iste-
nedet a pusztában : attól 
a naptól fogva, hogy ki-. 
jöttél Egyiptomból egé-
szen eddig a helyig, min-
denkor tusakodtál az Úr 
ellen. 8Hiszen magánál a 
Hórebnél ingerelted őt, 
úgyhogy megharagudott 
és el akart törölni téged, — 
%mikor felmentem a 
hegyre, hogy átvegyem a 
kőtáblákat, annak a szö-
vetségnek a tábláit, me-
lyet az Úr veletek meg-
kötött, s negyven nap és 
negyven éjen át tartóz-
kodtam a hegyen a nélkül, 
hogy kenyeret ettem és 
vizet ittam volna, "s az 
Úr ideadta nekem az Isten 
újjával Irt két kőtáblát, 
rajta mindazokkal az igék-
kel, amelyeket a hegyen, 
a tűz közepéből mondott 
nektek, amikor együtt volt 
a nép gyülekezete. "-Mikor 
ugyanis elmult a negyven 
nap és az ugyanannyi éj, 
ideadta az Úr nékem a két 
kőtáblát, a szövetség táb-
láit 12és azt mondotta 
nékem : Kelj fel s menj le 
gyorsan innen,mert néped, 
melyet kihoztál Egyiptom-
ból, hamar elhagyta azt az  

utat , melyet mutattál néki, 
s öntött bálványt csinált 
magának. "Majd meg azt 
mondta az Úr nékem : Lá-
tom, hogy keménynyakú 
ez a nép. "Hagyj engem, 
hadd tiporjam el őt s hadd 
töröljem el nevét az ég 
alól s hadd rendeljelek té-
ged egy ennél nagyobb s 
erősebb nép fölé. — 15Mi-
kor aztán lejöttem az égő  
hegyről, két kezemben a 
szövetség két táblájával 
16s láttam, hogy vétkezte-
tek az Úr, a ti Istenetek 
ellen s öntött borjút csinál-
tatok magatoknak s hamar 
elhagytátok az ő  útját, 
melyet mutatott néktek, 
"elvetettem a két kőtáb-
lát a kezemből s összetör-
tem őket szemetek láttára. 
"Aztán leborultam áz Úr 
elé s miként először, negy-
ven nap és negyven éjen 
át nem ettem kenyeret és 
nem ittam vizet a ti min-
den bűnötökért, melyet el-
követtetek az űr ellen s 
mellyel Őt haragra inge-
reltétek, 19mert félteni 
bosszankodásától s harag-. 
jától, melyben annyira fel-
indult ellenetek, hogy el 
akart törölni titeket. Meg 
is hallgatott engem az 'Úr 
ezúttal is. "Áronra is fe-
lette megharagudott s őt is 

1. Móz. IV. 13, 34. jegyz. - 8. A Hórebnél 	Sinainál), vagyis 
mindjárt a szövetség megkötésének helyén lett Izrael hűtlen 
az Úrhoz. - Vö. II. 32. - 9. Mózes első  negyvennapos tartóz-
kodása a Sinai-hegyen. Vö. Móz. II. 20, 21. skk. - 18. Mózes má-
sodik negyvennapos tartózkodása a Sínai-hegyen. Vö. Móz. II. 34, 
1. skk. - 20. Áronra is az aranyborjú miatt haragudott az Isten.-
21. Vö. Móz. II. 32. 20. 
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el akarta tiporni, de érte 
is hasonlóképen könyörög-
tem. 21Bűnötök művét pe-
dig, melyet csináltatok, 
vagyis a borjút, megra-
gadtam, tűzben elégettem, 
darabokra zúztam, telje-
sen porrá törtem s bele-
vetettem abba a patakba, 
mely a hegyről lejő. 

22Égésben is, Kísértés-
ben is, a Kívánság sírj ainál 
is ingereltétek az Urat 
23és amikor elküldött ti-
teket Kádesbárnéból, 

mondván : Menjetek fel s 
foglaljátok el azt a föl-
det, melyet nektek adtam, 
akkor is megvetettétek az 
Úrnak, a ti Isteneteknek 
parancsát s nem hittetek 
neki s nem akartatok hall-
gatni szavára. "Minden-
kmellenszegülők voltatok, 
attól a naptól kezdve, 
hogy megismertelek tite-
ket. 

250tt feküdtem tehát az 
Úr előtt negyven nap és 
negyven éjen át, miközben 
alázatosan esedeztem néki, 
hogy ne töröljön el titeket, 
mint ahogy fenyegetett, 
28és imádkoztam, mond-
ván : Uram Isten ! ne ve- 

szítsd el népedet és tulaj-
donodat, melyet nagysá-
goddal megszabadítottál s 
Egyiptomból erős kézzel 
kihoztál. 27Emlékezzél meg 
szolgáidról, Ábrahámról, 
Izsákról és Jákobról s ne 
tekintsd e nép konoksá-
gát, istentelenségét s bű-
nét, 28hogy azt ne találják 
mondani annak a földnek 
a lakói, ahonnan kihoztál 
minket : Nem bírta az űr 
bevinni őket arra a földre, 
amelyet megígért nékik és 
mivel gyűlölte őket, azért 
vitte ki őket, hogy meg-
ölje őket a pusztában ! 
29Hiszen a te néped s a te 
tulajdonod Ók, kiket ki-
hoztál nagy erőddel s ki-
nyujtott karoddal. 

10. FEJEZET. 
Mózes második beszéde : buzdí-
tás a törvény megtartására az 
Isten irgalmasságának s az 
Isten iránt való hálának érveivel. 

'Ugyanabban az, idő-
ben azt mondta az Úr né-
kem: Faragj magadnak két 
ugyanolyan kőtáblát, mint 
az elsők voltak s csinálj 
egy faládát s jer fel hozzám 
a hegyre. 2E táblákra majd 

22-24. Közbevetett kitérés : a pusztai nagy lázadások. - 22. E vers-
ben a latin fordítás a héber szövegben előforduló földrajzi tulaj-
donneveket lefordítja : Égés = Tábeera. Vö. Móz. IV. 11, 1. Kí-
sértés = Mássza. Vö. Móz. II. 17, 7. - Kívánság sírjai = Kibrót-
Háttááva. Vö. Móz. IV. 11, 34. - ádesbárnéban a kémek 
visszajötte után támadt lázadás. Vö. Móz. IV. 13. 

25-29. Mózes könyörgése a Sínai-hegyen (a második) negyven 
nap alatt. E rész 9. 1-21. folytatása. - 25. A negyven nap a 
9, 18-ban említett (második) negyvennapi tartózkodás a Sínai-
hegyen. 

10. 1-5. A tízparancsolat két új kőtáblája s a szövetség ládájának 
elkészítése. Vö. Móz. II. 34, 1. sk ; 37, 1. skk. - 1. Ugyanabban 
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ráfrom azokat az igéket, 
amelyek azokon a táblákon 
voltak, amelyeket a mult-
kor összetörtél, aztán tedd 
Őket a ládába. 3Csináltam 
tehát szétimfából egy lá-
dát s miután faragtam két 
ugyanolyan kőtáblát, mint 
az elsők voltak, felmentem 
a hegyre, kezemben a táb-
lákkal. 4Rá is írta a táb-
lákra úgy, ahogy először 
írta, azt a tíz igét, melyet 
az 1.-Jr a hegyen, a tűz kö-
zepéből, a nép egybegyűl-
tekor mondott néktek s 
aztán ideadta őket nékem. 
5Erre megfordultam, lejöt-
tem a hegyről s beletettem 
a táblákat abba a ládába, 
amelyet csináltam, ott is 
vannak mindeddig, — 
amint az Úr parancsolta 
nékem. 

6Mikor aztán Izrael fiai 
elindították a tábort, Já- 

kán fiainak Berótjából 
Moszerába, ott meghalt 
Áron s ott el is temették ; 
helyette fia, Eleázár vette 
át a papságot. Innen 
Gádgádba jutottak, majd 
elindultak onnan és Jete-
bátában, vizek és patakok 
földén ütöttek tábort. 

sUgyanabban az, időben 
kiválasztotta az Ur Lévi 
törzsét, hogy hordozza az 
Úr szövetségének ládáját, 
álljon Előtte a szolgálat-
ban s áldjon az ő  nevében, 
miként mind a jelen napig 
vagyon. 9Ezért nem jutott 
Lévinek osztályrész és bir-
tok a testvérei között ; 
maga az Úr ugyanis az 
birtoka, amint az Úr, a te 
Istened megígérte néki. 

"Én tehát ott álltam a 
hegyen, miként először, 
negyven nap ,és negyven 
éjen át s az Ur ezúttal is 

az időben, vagyis az aranyborjú ledöntése után. A láda a szövetség 
ládája. - 3. A szélimf áról 1. Móz. II. 25, 5. jegyz. - Ekkor ment fel 
Mózes másodszor negyven napra a Sínai hegyére. - 5. A második 
negyvennapi tartózkodás befejezése. 

6-9. Közbevelett kitérés: Az izraeliták útjának főbb állomásai 
a pusztában. E részben Mózes nem követi a történelmi sorrendet, 
hanem szónoki összefoglalással él. - 6-7. Az itt említett állomá-
sokat IV. 33, 30-33. is felsorolja, de a hozzájuk fűződő  eseménye-
ket a Szentírás sehol sem közli ; az akkori izraeliták értették, 
mire céloz Mózes e nevekkel, mi manapság már nem tudjuk meg-
mondani. - IV. 33, 31. szerint az izraeliták Moszerótból mentek 
Bne-Jáákánba ; ezen vers szerint pedig Jákán fiainak Beerótjából 
(Beerót-Bne-Jáákánból) Moszerába mentek ; lehet, hogy csak 
a nevek hasonlítanak egymáshoz, de különböző  helyekről van szó. 
Áron a Hór hegyén halt meg ; a Hór ezen a vidéken feküdt, 
azért említi itt a Szentírás. Gádgád hegyét Móz. IV. 33, 32., Jete-
bátát IV. 33, 33. említi. - 8. Ugyanezen időben, vagyis a második 
negyvennapi tartózkodás után (vö. 5. vers) jóval Áron halála 
előtt, még a Sínai-hegy lábánál. (L. Móz. IV. 8, 5. skk.) - 9. Vö. 
Móz. IV. 18, 20. 23. 

10-11. Mózes befejezi második negyvennapi tartózkodását 
a Sínai-hegyen. - 10. E negyven nap ugyanaz, mint amelyről 
9, 18. és 25. beszél : Mózes második negyvennapos tartózkodása 
a Sínai-hegyen. 

()szövetség I. 	 30 
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meghallgatott engem: nem 
akart elveszteni téged. 
11Aztán azt mondotta né-
kem : Eredj s menj a nép 
élére, hogy elérje és el-
foglalja azt a földet, amely 
felől megesküdtem atyáik-
nak, hogy nékik adom. 

12Nos tehát, Izrael, mi 
mást kíván az Úr, a te 
Istened tőled, mint azt, 
hogy féld az Urat, a te 
Istenedet, az ő  útjain járj, 
szeresd Ót és szolgálj az 
Úrnak, a te Istenednek 
teljes szívedből és teljes 
lelkedből 13S tartsd meg az 
Úr parancsolatait és szer-
tartásait,

- 
 melyeket ma pa-

rancsolok néked, hogy jó 
dolgod legyen. 14Ime az 
Úré, a te Istenedé az ég s 
az ég ege, a föld s mindaz, 
mi rajta vagyon 15s mégis 
a ti atyáitokhoz ragaszko-
dott az Úr s őket szerette 
s az Ó utódaikat, vagyis 
titeket választott ki min-
den nép közül, miként ez 
ina nyilvánvaló. 16Metélj é-
tek tehát körül szívetek 
fitymáját s ne keményítsé-
tek meg többé nyakato-
kat, 17mert az Úr, a ti Iste-
netek az istenek Istene s 
az urak Ura, nagy, hatal-
mas és félelmetes Isten, ki 
nem néz sem személyre, 
sem ajándékra, 18igazságot 
szolgáltat árvának és öz- 

vegynek, szereti a jöve-
vényt s ad neki eledelt és 
ruházatot. 19Szeressétek 
tehát ti is a jövevényt, 
mert ti is jövevények vol-
tatok Egyiptom földén. 
"Az Urat, a te Istenedet 
féljed, csak őneki szolgálj, 
őhozzá ragaszkodjál s az 
nevére esküdjél. 21(5 a te 
dicsőséged és a te Istened, 

mívelte veled azokat a 
nagy és félelmetes dolgo-
kat, melyeket tulajdon 
szemed látott. 22FIetven 
lélekkel mentek le atyáid 
Egyiptomba, s íme, most 
oly sokká tett téged az Úr, 
a te Istened, mint az ég 
csillagait. 

11. FEJEZET. 
Mózes második beszéde : buzdí- 
tás a törvény megtartására 

Isten hatalmának érveivel. 

1Szeresd tehát az erat, a 
te Istenedet s tartsd meg 
parancsolatait, szertartá-
sait, rendeleteit és meg-
hagyásait minden időben. 
2Vegyétek ma fontolóra 
mindazt, amiről fiaitok, 
kik az Úrnak, a ti Istene-
teknek fenyítését nem lát-
ták, nem tudnak : az Ó 
nagy tetteit, erős kezét és 
kinyujtott karját, 3j eleit 
és cselekedeteit, melyeket 
Egyiptomban mívelt a 

12-22. Buzdítás a törvény megtartására a hála érveivel. 
18. Körülmetélni a szívet az ószövetségi Szentírás nyelvhasználatá-
ban annyit tesz, mint megtisztítani a szívet mindattól, ami 
tisztátalanná s istentelenné teszi. 

11. 1-9. Buzdítás a törvény megtartására az Isten hatalmának 
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fáraón, a királyon és egész 
földén, 4meg az egyip-
tomiak egész hadseregén, 
lovain és harciszekerein, 
hogy miképen borították 
el őket a Vörös-tenger vi-
zei, amikor üldöztek tite-
ket s mint törölte el őket 
az Úr mind e jelen napig, 
5meg amit veletek cseleke-
dett a pusztában, míg erre 
a helyre nem jutottatok, 
6meg amit Dátánnal s 
Ábironnal, Eliábnak, Rú-
ben fiának fiaival csele-
kedett, amikor a föld fel-
nyitotta száját és elnyelte 
őket háznépükkel, sátraik-
kal s minden vagyonukkal 
együtt, amijük csak volt, 
Izraelben. 7A ti szemetek 
látta az Úr minden nagy 
cselekedetét, amelyet mű-
velt, 8tartsátok meg tehát 
minden parancsolatát, me-
lyet ma meghagyok nék-
tek, hogy elérhessétek s 
elfoglalhassátok azt a föl-
det, amelyre átkeltek 9és 
sok ideig élhessetek azon a 
tejjel s mézzel folyó földön, 
amelyet esküvel ígért az 
Úr atyáitoknak s ivadé-
kuknak. 

'°Az a föld ugyanis, 
amelyet elfoglalni mégy, 
nem olyan, mint Egyiptom 
földe, amelyről kijöttél, 
hol az elvetett magra ön-
tözővizet vezetnek, mi-
ként a zöldségeskertre, llha-
nem hegyes-völgyes és az 
égből várja az eső  t. 12Azt az 
Úr, a te Istened gondozza 
mindenkor : rajta van a 
szeme az esztendő  kezde-
tétől kezdve a végéig. 
13Ha tehát engedelmes-
kedtek parancsolataim-
nak, melyeket ma megha-
gyok nektek, hogy szeres-
sétek az Urat, a ti Istene-
teket és szolgáljatok néki 
teljes szívetekkel s teljes 
lelketekkel, "akkor meg-
adja földeteknek a korai 
s a késői esőt s betakaríto-
tok gabonát, bort és ola-
jat, 15a mezőről pedig szé-
nát, hogy elláthassátok a 
jószágot és ti magatok is 
ehessetek és jóllakjatok. 
16v,  ázzatok, hogy meg 
ne tévedjen valahogy szí-
vetek s el ne pártoljatok 
az Úrtól és más isteneket 
ne szolgáljatok s ne imád-
jatok, 17S hogy meg ne ha- 

érveivel. - 6. Vő. Móz. IV. 16, 31. - Kóré híveinek lázadását 
ügy látszik azért nem említi Mózes, mert azok leviták voltak 
s nem akarja a leviták vétkeit hánytorgatni. 

10-25. Buzdítás a törvény megtartására az Isten jövendő  segít-
ségének érveivel. - 10. A héber szöveg így szól : Mert az a föld, 
melyet elfoglalni mentek, nem olyan, mint Egyiptom földe, 
ahonnan kijöttetek, ahol az elvetett magot a lábaddal (lábbal 
hajtott öntözőművekkel) kellett öntöznöd, mint a zöldséges-
kertet. Kánaán földe tehát jobb, mint Egyiptom, mert nem kell 
rajta öntözőmííveket létesíteni, de termése épen azért Isten 
akaratától, az esőtől függ, azt pedig megadja az Isten, ha Izrael 
megtartja a törvényt s megtagadja, ha meg nem tartja. --
14. A korai eső  Palesztinában október-novemberben szokott be- 

30* 
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ragudjék az Cr s be ne 
zárja az eget s eső  ne essék 
s a föld ne adja meg termé-
sét s hamarosan el ne 
vesszetek arról az igen jó 
földről, melyet az Úr majd 
nektek ád. 

"Véssétek e szavaimat 
szívetekbe-lelketekbe s 

kössétek jel gyanánt a ke-
zetekre s tegyétek a sze-
metek közé. "Tanftsátok 
reájuk fiaitokat, hogy ró-
luk elmélkedjenek, ha há-
zadban üldögélsz, ha úton 
jársz, ha lefekszel vagy 
felkelsz. 20Ird rá őket há-
zad ajtófélfáira s kapuira, 
21hogy addig sokasodja-
nak napjaid s fiaid napjai 
azon a földön, amely felől 
megesküdött az Úr a te 
atyáidnak, hogy nékik 
„adja, míg csak ég borul a 
földre. 22Ha ugyanis meg-
tartjátok és teljesítitek 
azokat a parancsolato-
kat, melyeket meghagyok 
néktek, hogy szeressétek 
az Urat, a ti Isteneteket s 
mindenben az ő  útjain jár-
jatok s hozzá ragaszkodja-
tok : 23akkor elveszíti az 
Úr mindazokat a nemzete- 

ket a színetek elől s meg-
hódítjátok őket, bár na-
gyobbak s erősebbek nála-
toknál. "Minden hely, 
melyre lábatok lép, a tié-
tek lészen : a pusztától 
Libanonig, a nagy folyó-
tól, az Eufrátestől a nyu-
gati tengerig terjed majd 
határotok. 25Senki sem fog 
ellenetek állhatni : tőletek 
való rettegést és félelmet 
bocsát az Úr, a ti Istene-
tek arra az egész földre, 
amelyre léptek, amint 
mondta néktek. 

26  1m áldást és átkot ter-
jesztek ma elétek : 27á1-
dást, ha engedelmesked-
tek az Úr, a ti Istenetek 
parancsolatainak, melye-
ket ma meghagyok nék-
tek 28S átkot, ha nem en-
gedelmeskedtek az Úr, a 
ti Istenetek parancsolatai-
nak, hanem letértek arról 
az útról, melyet most mu-
tatok néktek s más istenek 
után jártok, kiket nem 
ismertek. 29Ha tehát majd 
bevisz téged az Úr, a te 
Istened arra a földre, 
melyre lakni mégy, mondd 
el az áldást a Gárizim he- 

következni, ezt követi a nagy, téli esőzés (kb. decemberben) 
s aztán a késői eső  (kb. márciusban). Ha az esők elmaradnak 
vagy késnek, megsínyli a termés. - 18. L. Móz. II. 6, 6-9. jegyz.-
20. L. Móz. V. 6, 9. jegyzetét. - 24. A puszta itt az arábiai 
puszta ; a nyugati tenger a Földközi-tenger. 

26-32. Buzdítás a törvény megtartására a jutalom és büntetés 
-érveivel. - 26. Mózes nem választás céljából adja Izrael elé az 
ízldást és az átkot (jutalmat és büntetést), hanem azért, hogy 
szemük elé állítsa, mi vár reájuk, ha megtartják s ha megszegik 
a törvényt. A gondolat azonban e helyütt némileg megszakad : 
12, 1. 26, 15-ig tételes törvények következnek és csak 27, 1. 
•skk.-ben tér vissza Mózes az itt megkezdett gondolat kifejtésére. - 
.29-30. Gári•zmnak és Hebálnak 	Ebálnak) hívták azt a két, 
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gyén, az átkot a Hebál he-
gyén ; 3°Ott vannak ezek a 
Jordánon túl, a napnyugat 
felé tartó út mögött, a 
Mezőségen lakó kánáneu-
sok földén, azzal a Galga-
lával szemben, mely a 
messze benyúló völgy mel-
lett vagyon. 31Ti ugyanis 
átkeltek a Jordánon, hogy 
elfoglaljátok, azt a földet, 
amelyet az Úr, a ti Istene-
tek nektek ád, hogy tiétek 
legyen és bírjátok. 32Vi-
gyázzatok tehát, hogy tel-
jesítsétek e szertartásokat 
és rendeleteket, melyeket 
ma elétek terjesztek. 

12. FEJEZET. 
A legfőbb törvények összefogla-
lása : a pogányok istentiszteleti 
helyei, az igaz Isten tiszteleté-
nek a helye, óvás a pogányságtól. 

1-Ezek azok a parancso-
latok és rendeletek, ame-
lyeket azon a földön, me-
lyet az Úr, atyáid Istene 
neked birtokul adni fog, 
minden időben meg kell 
tennetek, míg csak járod 
a földet. 

2Forgassátok fel mind-
azokat a helyeket, amelye-
ken a magas hegyeken, a 
halmokon, vagy valamely 
lombos fa alatt isteneiket 
tisztelték azok a nemzetek, 
amelyeket meghódítotok. 
3Szórjátok szét oltárai-
kat, törjétek össze oszlo-
paikat, égessétek fel tűz-
zel berkeiket és zúzzátok 
össze bálványképeiket : 

irtsátok ki nevüket azok-
ról a helyekről. 

4Ti ne így tegyetek az 

egymással szemben álló hegyet, mely a Jordánon túl (= a Jordán-
tól nyugatra), Kánaánnak körülbelül a közepén, Szichemtől délre 
és északra emelkedett. Ugyanezen a vidéken úgy látszik egy 
Galgala nevű  város is feküdt. Mivel azonban a Szentírás e helyütt 
a Mezöséget (= a Jordán-völgyet) említi s a Jordán-torkolat 
körül is feküdt egy helység, melyet (később) Galgalának hív tak, 
sokan ügy vélik, hogy az itt említett Gárizim- és Hebál-hegy a 
Jordán torkolata körül, Jerichó vidékén terült el. - A messze 
benyúló völgy helyett a héber szöveg Móre terebintusfáiról (vö. Móz. 
I. 12, 6. jegyz.) beszél. Utóbbiak Hebron vidékén állottak. Lehet, 
hogy a Szentírás itt csak azért említi őket, mert azt akarja hang-
súlyozni, hogy arról a földről beszél, melyen Ábrahám lakott. 

12. 1-26. 15. A legfontosabb törvények gyüjteménye. 
12. 1- Bevezetés. 
2-3. A kánaáni pogány népek istentiszteleti helyeit és jelvényeit 

el kell pusztítani. - E törvény célja a bálványimádás és az igaz 
Istentől való elpártolás veszedelmének elhárítása volt. - 2. A ká-
naáni pogány népek rendesen magas hegyeken, halmokon, ligetek-
ben vagy utóbbiak hiányában magukban álló, lombos fák alatt 
tisztelték isteneiket. - 3. Oltáraik szabad ég alatt álló, kőből-föld-
ből épített emelvények voltak. Az oszlopokról (héberül: másszebá -k-
ról) 1. Móz. I. 28, 18. jegyz. - Berkek helyett a héber szöveg itt 
és minden hasonló helyen az ú. n. áserá-król beszél ; utóbbiak a 
Báál feleségének képzelt Astarte (kb. annyi, mint Vénusz) tiszte-
letére szánt fatönkök, többé-kevésbbé faragott facölöpök voltak. 
A bálványképek többnyire Báál tiszteletét szolgálták. 

4-7. Izrael azon a helyen tisztelje Istenét, amelyet majd az Úr 
kiválaszt. - 4. Értelme : ti ne végezzétek Istenetek tiszteletét 
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Úrral, a ti Istenetekkel : 
shanem arra a helyre men-
jetek, amelyet majd ki-
választ az Ur, a ti Istene-
tek valamennyi törzsetek 
közül, hogy odahelyezze 
nevét s ott lakozzék. 
6Azon a helyen mutassá-
tok be egészen elégő  áldo-
zataitokat és vágó áldo-
zataitokat, tizedeiteket, 
kezetek adományait, foga-
dalmaitokat és ajándékai-
tokat, marháitok s apró- 

lószágaitok elsőfajzatát. 
Ott költsétek el áldozati 

lakomáitokat, az Úr, a ti 
Istenetek színe előtt s ott 
örvendezzetek házatok né-
pével együtt mind annak, 
amire kezetek szert tett s 
amivel az Úr, a ti Istene-
tek titeket megáldott. 

8Ne tegyétek ott azt, 
amit mi ma itt teszünk : 
ki-ki azt, amit jónak lát. 

úgy, mint a pogányok, vagyis akárhol, hanem állandó és hivata-
los áldozataitokat azon a helyen mutassátok be, amelyet az úr 
majd kiválaszt. Ez a hely kétségkívül (a szent sátor, illetőleg) a 
jeruzsálemi templom volt, de e törvény a rendkívüli és nem-
hivatalos áldozatokra úgy látszik nem vonatkozott. - 6. Ott kell 
tehát bemutatni az egészen elégő  áldozatokat (vő. Móz.III. 1, 1. skk.), 
a vágó áldozatokat (= a békeáldozatokat, vö. Móz. III. 3, 1. skk.), 
a tizedet (vö. Móz. III. 27, 30. skk. jegyz.), az adományokat (= a 
terumákat, vö. Móz. III. 7, 29. jegyz.), vagyis a fogadalomból és 
az önkéntes elhatározáshól fakadó áldozati ajándékokat és az 
áldozatra alkalmas állatok (szarvasmarha, juh, kecske) első  faj-
zatát (vö. Móz. III. 27, 26. skk.). A termésből az Úrnak járó zsenge-
adományokat a Szentírás azért nem említi, mert ezeket nem kel-
lett természetben bemutatni, hanem pénzért meg lehetett vál-
tani. (Vö. Móz. III. 27, 27.) 

8-12. Kánaán földén azon a helyen kell áldozni, amelyet majd 
az Úr kiválaszt. - 8. 111 = a Jordántól keletre, Kánaán elfoglalása 
előtt. - 12. A héber szöveg itt és minden hasonló helyen (14, 26 ; 
16, 11 ; 26, 11 ; 27, 7.) lakmározás helyett örvendezésről szól : 
azt hangsúlyozza ugyanis, hogy az áldozati lakomákat szent öröm 
kísérje. - Ebben a versben olvassuk először (vö. 18. v.; 14, 27 ; 
16, 11 ; 16, 14 ; 18, 6 ; 26, 12.), hogy az áldozati lakomára kinek-
kinek meg kellett hívnia a városban lakó levitái is ; nem lehetet-
len, hogy ezt a törvény csak azért hangsúlyozza, hogy a leviták 

9Ezideig ugyanis még nem 
jutottatok a nyugodalom-
hoz s ahhoz a birtokhoz, 
melyet nektek az Úr, a ti 
Istenetek adni fog. 10Ha 
azonban majd átkeltek a 
Jordánon s megtelepedtek 
azon a földön, melyet nek-
tek az Úr, a ti Istenetek 
adni fog s nyugtotok le-
szen köröskörül minden 
ellenségtől s minden féle-
lem nélkül laktok : ilakkor 
arra a helyre menjetek, 
amelyet ma jd az Úr, a ti 
Istenetek kiválaszt, hogy 
ott legyen neve és oda vi-
gyétek mindazt, amit pa-
rancsolok : egészen elégő  
áldozataitokat, vágó áldo-
zataitokat, tizedeiteket s 
kezetek adományait s 
mindazt, mi kiválóbb azon 
ajándékok közül, melye-
ket fogadtok az Úrnak. 
120tt lakmározzatok az 
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Cr, a ti Istenetek előtt, ti 
és fiaitok meg leányaitok, 
rabszolgáitok és rabszol-
gálóitok meg a levita, ki 
várostokban tartózkodik : 
mert néki nincsen más ré-
sze és birtoka közöttetek. 

"Vigyázz, be ne mutasd 
egészen elégő  áldozataidat 
akármelyik helyen, ame-
lyet meglátsz, "hanem 
azon, amelyet az Úr vá-
laszt ki törzseid egyiké-
ben : ott mutasd be áldo-
zataidat s ott tedd meg 
mindazt, amit parancso-
lok néked. "Ha azonban 
enni akarsz s húsételre jő  
kedved, vághatsz és ehetsz 
városaidban az Úrnak, a 
te Istenednek azon áldásá-
hoz képest, melyet adott 
néked : akár tisztátalan, 
azaz hibás és fogyatékos, 
akár tiszta, azaz ép és 
hibátlan, vagyis olyan, 
amilyent be szabad mu-
tatni, megeheted úgy, mint  

a vadkecskét vagy a 
szarvast, 16de a vér meg-
evése nélkül : azt a földre 
kell öntened, mint a vizet. 
"Nem eheted meg azonban 
városaidban gabonád, bo-
rod s olajod tizedét, 
szarvasmarháid és apró-
jószágaid első  fajzatát, 
mindazt, amit fogadtál 
vagy önként akarsz be-
mutatni s kezed adomá-
nyait : 18ezeket az Úr, a te 
Istened előtt edd meg, 
azon a helyen, amelyet 
az Úr, a te Istened ki-
választ, te és fiaid meg 
leányod, rabszolgád és rab-
szolgálód meg a levita, ki 
városodban tartózkodik, 
s az Úr, a te Istened 
előtt örvendezzél s vigadj 
mindazzal, amire kezed 
szert tesz. 19Vigyázz, el ne 
hagyd a levitát sohasem, 
míg azon a földön lakol. 

»Ha majd kiterjeszti az 
Úr, a te Istened határai- 

megbecsülését fokozza. (Egyes magyarázók szerint itt azokról a 
levitákról van szó, akik rendes, hivatalos szolgálatot nem telje-
sítettek.) - A levitáknak törzsi birtokuk (földbirtokuk) nem volt. 

13-19. Nem áldozati lakomára szánt (áldozható) állatot bárhol 
el szabad fogyasztani. - Vö. Móz. III. 17, 3. skk. jegyz. - 15. 
A pusztai vándorlás ideje alatt (ügy látszik) csak a szent sátor előtt 
volt szabad (áldozható) állatot vágni s azt mindig mint békeáldo-
zatot kellett elfogyasztani. Ezen törvény szerint az Igéret földén 
az áldozható állatokból (szarvasmarha, juh és kecske) is szabad 
közönséges, minden áldozati jellegtől mentes lakomákat készí-
teni. Ezeken a lakomákon - a héber szöveg értelme szerint - a 
vallásilag tiszta és tisztátalan ember egyaránt résztvehet (áldozati 
lakomákon csak vallásilag tiszta emberek vehettek részt.). -
Vadkecskét és gazellát szabad volt enni, de nem lehetett áldozatul 
bemutatni. - 16. Vö. Móz. III. 17, 10. sk. jegyz. - 18. Feltűnő, 
hogy e szerint mindezeket a bemut-tó fogyaszthatta el a városá-
ban tartózkodó s vele a szent helyre felmenő  (egyik) levitával, 
holott Móz. IV. 18, 21. skk. szerint a tizedek a levitákat, az első  
fajzatok pedig (Móz. IV. 18, 17. skk. szerint) a papokat illeték. 
L. erről a kérdésről 14, 22. sk. és.  15, 19. skk. jegyzeteit. 

20-28. Ezek a törvények akkor is kötelezők lesznek, ha Izrael 
területe megnagyobbodik. Vő. 15-19. jegyzeteit. 
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dat, amint mondta néked 
s húst akarsz enni s azt 
kíván a lelked, 21de a hely, 
melyet az Úr, a te Istened 
kiválaszt, hogy ott legyen 
neve, távol leszen : akkor 
szarvasmarháidból s apró-
jószágaidból, melyekre 

majd szert teszesz, vág-
hatsz úgy, amint paran-
csoltam néked s ehetel 
városaidban, kívánságod 
szerint ; 22amint a vad-
kecskét vagy a szarvast 
eszik, úgy edd az ilyesmit ; 
tiszta és tisztátalan ember 
egyaránt ehetik belőle. 
23Csak arra vigyázz, hogy 
a vért meg ne edd, mert 
vérük lelkük gyanánt va-
gyon s épen azért a lelket 
nem szabad megenned a 
hússal együtt, "hanem a 
földre kell öntened, mi-
ként a vizet, 25hogy jó dol-
god legyen néked s utánad 
fiaidnak, ha azt teszed, 
ami kedves az Úr színe 
előtt. — 26Amit azonban az 
Úrnak szentelsz vagy fo-
gadsz, azt vedd s menj 
vele arra a helyre, amelyet 
majd az Úr kiválaszt, 27és 
az Úrnak, a te Istenednek 
oltárán mutasd be egészen 
elégő  áldozataidat, a húst 
és a vért s az oltárra öntsd 
vágó áldozataid vérét, de 
utóbbiak húsát megehe-
ted magad. 28Vigyázz, hall- 

gass mindarra, amit pa-
rancsolok néked, hogy jó 
dolgod legyen neked s utá-
nad fiaidnak mindörökké, 
minthogy azt teszed, mi jó 
és kedves az Úr, a te Iste-
ned színe előtt. 

281-la majd elveszíti az 
Úr, a te Istened a színed 
elől azokat a nemzeteket, 
melyeket meghódítni mégy 
és meghódítod őket s föl-
dükön lakol : "vigyázz, ne 
utánozd őket, miután el-
vesztek utadból s ne tu-
dakozódjál szertartásaik 
után, mondván : Amint e 
nemzetek tisztelték iste-
neiket, úgy cselekszem 
majd én is. 31Ne cseleked-
jél így az Úrral, a te Iste-
neddel, mert azok minden 
olyan undokságot elkövet-
tek isteneikkel, melyet az 
Úr gyűlöl : fiaikat s leá-
nyaikat feláldozták s tűz-
ben elégették. 32Csak azt 
tedd az Úrnak, amit pa-
rancsolok néked : ne tégy 
hozzá semmit s el se végy 
belőle. 

13. FEJEZET. 
A legfőbb törvények összefogla-
lása : a pogányságra csábító ál-
próféták és rokonok kivégzen-
dők, a pogányságba süllyedt 
izraelita városok lerontandók. 

Ina próféta vagy olyan 
ember támad közötted, aki 

29-32. A pogány népek istentiszteleti szokásait nem szabad 
kővetni. - 31. V ö. Máz. III. 18, 21. jegyz. 

13. 1-5. A hamis istenek tiszteletére csábító álpróféta büntetése. -
1-2. Arról a hamis prófétáról van szó, akinek a jövendölése 
véletlenül beteljesedik. 
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azt állítja, hogy álmot lá-
tott s jelt vagy csodát jö-
vendöl lés be is követke-
zik, amit mondott, de azt 
mondja néked : Gyerünk, 
kövessünk és szolgáljunk 
más isteneket, akiket te 
nem ismersz, 3ne hallgass 
annak a prófétának vagy 
álomlátónak a szavára, 
mert csak

- 
 próbára tesz 

titeket az IJr, a ti Istene-
tek, hogy kiderüljön, sze-
retitek-e őt teljes szíve-
tekből és teljes lelketek-
ből, vagy sem. 4Az Urat, 
a ti Isteneteket kövessé-
tek, őt féljétek, az ő  pa-
rancsolatait tartsátok, az 
ő  szavára hallgassatok, 
őneki szolgáljatok s őhozzá 
ragaszkodjatok. 5Az a pró-
féta vagy álomköltő  pedig 
ölessék meg, mert azért 
szólott, hogy eltántorítson 
titeket az úrtól, a ti Iste-
netektől, aki kihozott tite-
ket Egyiptom földéről s 
megszabadított a rabszol-
gaság házából, - azért, 
hogy letérítsen téged arról 
az útról, melyet az Úr, a te 
Istened parancsolt néked. 
Irtsd ki tehát a gonoszt 
magad közül. 

6Ha rá akar beszélni té-
ged a testvéred, anyádnak 
a fia, vagy a fiad vagy a 
leányod, vagy a kebleden 
levő  feleséged, vagy az a 
barátod, akit úgy szeretsz, 
mint lelkedet, s titkon azt 
mondogatja : Gyerünk és 
szolgáljunk más istenek-
nek, akiket te nem ismersz 
és atyáid sem ismertek, 
7bármely nemzet istenei-
nek, mely körülötted va-
gyon, közel vagy távol, a 
föld egyik végétől a másik 
végéig : 8ne engedj néki s 
ne hallgass reá, sőt. ne 
szánja meg őt szemed, ne 
könyörülj rajta s ne ta-
kargasd, 9hanem öld meg 
legott ; először te emeld 
fel reá kezedet s azután 
az egész nép vesse reá ke-
zét. 16Megkövezve ölessék 
meg, mert el akart tánto-
rítani téged az Úrtól, a te 
Istenedtől, ki kihozott té-
ged Egyiptom földéről, a 
rabszolgaság házából, - 
"hadd hallja meg ezt 
egész Izrael, hogy féljen 
s ne kövessen el többé 
semmi ilyesmit. 

12Ha azt hallod beszélni, 
hogy valamelyik városod- 

6-12. A hamis istenek tiszteletére csábító rokonok és barátok 
büntetése. - 6. Azok a testvérek, akik egy anyától származtak -
az izraelitáknak több feleségük is lehetett -, kedvesebbek voltak 
egymásnak, mint azok, akik csak egy atyától, de más-más anyától 
származtak. - Kebleden levő  feleséged = legkedvesebb felesé-
ged. - Az a barátod, akit úgy szeretsz, mint a lelkedet (vagyis 
önmagadat) = legkedvesebb barátod. - 8. A vétkest fel kellett 
jelenteni s ha a biróság megállapította a vétkességet, - 9. - (a 
legott szó a héber szövegben hiányzik) a törvény általános intéz-
kedéseinek megfelelően a (feljelentő) tanunak kellett az első  követ 
reádobnia. (Vö. V. 17, 7.) 

12-18. A hamis istenek tiszteletébe süllyedt város büntetése. -
12-13. Ha valamely várost Beliál fiai, vagyis ördögi, istentelen 
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ban, amelyet az Úr, a 'te 
Istened majd néked ád 
lakóhelyül, 13előálltak kö-
züled Beliál fiai s eltánto-
rították városuk lakóit s 
azt mondották : Gyerünk 
és szolgáljunk más iste-
neknek, - olyanoknak, 
akiket ti nem ismertek, - 
"akkor tarts gondos és 
szorgalmas vizsgálatot.Ha 
aztán a tényállást meg-
állapítottad s azt találod, 
hogy igaz, amit beszélnek 
s valóban elkövették ezt 
az utálatosságot, 15akkor 
legott hányd kardélre an-
nak a városnak a lakóit s 
töröld el azt és mindazt, 
ami benne vagyon, a jó-
szággal együtt. "Minden 
holmiját, amije csak va-
gyon, hordd össze utcái 
közepére s gyujtsd fel a 
várossal együtt és égesd el 
teljesen az Úrnak, a te 
Istenednek tiszteletére s a 
város romhalmaz legyen. 
mindörökre : fel ne épít-
sék többé. "Semmi se ta-
padjon ezekből az átok alá 
vetett dolgokból a kezed-
hez, hogy az Úr elfordul-
jon haragjának gerjedel-
métől s könyörüljön raj- 

tad s megsokasítson té-
ged, amint megesküdött 
aáidnak, 18minthogy hty 
allgatsz az Úr, a te Iste-

ned szavára, megtartod 
minden parancsolatát, 

amelyet én ma megha-
gyok néked, hogy azt 
cselekedd, ami kedves az 
Úr, a te Istened színe 
előtt. 

14. FEJEZET. 
A legfőbb törvények összefogla-
lása : a pogány gyászszokások 
kerülése, a tilos és megengedett 
húsételek jegyzéke, a tized. 

1Fiai legyetek az Úr-
nak, a ti Isteneteknek I 
Ne vagdaljátok be maga-
tokat s ne nyírjátok ma-
gatokat kopaszra a halott 
miatt, 2mert te az Úrnak, 
a te Istenednek szentelt 
nép vagy s téged válasz-
tott ki, hogy tulajdon 
népe légy minden nemzet 
közül, mely a földön va-
gyon. 

3Meg ne egyétek, ami 
tisztátalan. 4Ezek azok az 
állatok, amelyeket meg-
ehettek : marha, juh, 
kecske, 8szarvas, vad-
kecske, bivaly, vadbak, 

emberek (e szót ezenkívül 15, 9. használja emberről ; Náhum 1, 
15. Izai. 44, 9. Kor. II. 6, 15. a gonosz lélekről használja) 
eltántorítottak Jáhvétől, - 15. - akkor a várost el kell törölni 
(a héber szöveg szerint : cheremmé kell tenni, vö. III. 27, 27-29.), 
ez átok alá vetett (a héber szöveg szerint : a cheremmé tett) város 
javaiból semminek sem szabad megmaradnia. 

14. 1-2. A pogány gyászszokások tilalma. - 1. A gyász jeléül 
az izraeliták is lenyírták hajukat (vö. Iz. 22, 12.) ; itt (a héber 
szöveg szerint) a szemek fölött vágott kopaszságról, vagyis bizo-
nyos babonás szokásról van szó. - Vö. III. 19, 27 ; 21, 5. 

3-8. Mit szabad és mit nem szabad enni a szárazföldi barmok 
közül? - (V ö. III. 11, 2-8.) A héber szöveg állatneveinek értelme 
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zerge, gazella, jávor-
szarvas. 6Minden olyan 
állatot, melynek két részre 
hasadt körme vagyon és 
kérődzik, 	megehettek ; 
7azok közül azonban, me-
lyek bár kérődznek, de 
körmük nem hasadt, ne 
egyetek ; ilyenek : a teve, 
a nyúl, a tengeri nyúl ; 
ezek, mivel bár kérődznek, 
de körmük nem hasadt, 
tisztátalanok legyenek 

nektek ; 8a sertés, mivel 
hasadtkörmű  ugyan, de 
nem kérődzik, szintén tisz-
tátalan legyen. Ezek húsát 
ne egyétek s hullájukat ne 
érintsétek. 

9Ezeket ehetitek mind-
azok közül, mik a vízben 
lakoznak : aminek úszó-
szárnya és pikkelye van, 
azt ehetitek; "ami úszó-
szárny és pikkely nélkül  

való, azt ne egyétek, mert 
az tisztátalan. 

11Minden tiszta mada-
rat megehettek ; 12  a tisz-
tátalanokat, tudniillik a 
következőket ne egyétek : 
a sast, a saskeselyút, a 
tengeri sast, 13a sólymot, 
a héját és a kányát faja 
szerint, 14a holló semilyen 
fajtáját, 15a struccot, a 
baglyot, a sirályt, a kar-. 
valyt faja szerint, 16a gé-
met, a hattyút, az íbiszt, 
17a buvárt, a dögkeselyűt s 
az éjjeli gémet, 18a peli-
kánt, a lilét, mindegyiket a 
maga fajával, a büdösban- 
kát és a denevért. 	19A 
szárnyas rovarok közül 
mindaz, ami csúszik-má-
szik, tisztátalan legyen s 
azt ne egyétek ; "mindazt, 
ami tiszta, megehetitek. 

21Semmiféle elhullott ál- 

Itt is époly bizonytalan, mint a Móz. III. 11-ben. - 5. Vadkecske 
helyett egyesek gazellára, mások őzre, bivaly helyett dámszarvasra, 
vadbak helyett zergére, zerge helyett antilopra vagy bölényre, 
gazella helyett antilopra, jávorszarvas helyett vadkecskére gon-
dolnak. - A nyúl kérődzéséről 1. Móz. III. 11, 6. jegyz. A tengeri 
nyúlról 1. III. 11, 5. jegyzetét. 

9-10. Mit szabad és mit nem szabad enni a vízi állatok közül?-
Vő. III. 11, 9-12. 

11-20. Mit szabad és mit nem szabad enni a madarak közül? 
Vő. III. 11, 13-19. és jegyz. - 13. A héber szöveg (és a latin for-
dítás) e helyütt háromféle madarat említ : a ráá-t (= sólyom?), 
az újjá-t (= héjja?) és a dájjá-t (= kánya?) ; III. 11, 14. csak az 
utóbbi kettőről szól s így lehet, hogy az első  név csak íráshiba 
folytán keletkezett. - 15. Vö. III. 11, 16. - 16. Gém helyett 
egyesek gólyára, kuvikra, hattyú helyett fülesbagolyra, ibisz he-
lyett bagolyra vagy bölömbikára, - 17. - búvár helyett peli-
kánra, dögkeselya helyett búvárpelikánra, éjjeli gém helyett 
hattyúra vagy valamely keselyűfajtára, - 18. - pelikán helyett 
gólyára vagy gémre, lile (= bibicszerű  madár) helyett szarkára 
gondolnak. 

19-20. Mit szabad és mit nem szabad enni a rovarfélék közül? -
Vő. III. 11, 20. és 23. 

21. Elhullott állatot izraelitának nem szabad megennie. Vb. III. 
5, 2 ; 7, 24. - Tehát az elhullott állatot oda lehetett ajándékozni 
vagy el lehetett adni a (nem-izraelita) jövevényeknek (= az ide. 
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latot se egyetek ; a kapui-
don belül levő  idegennek 
add oda, hogy megegye, 
vagy annak add el, mert 
te az Úrnak, a te Iste-
nednek szentelt nép vagy. 

Ne főzd meg a gödölyét 
anyja tejében. 

2 Esztendőről-esztendőre 
vedd tizedét minden ter-
mésednek, mely,a me-
zőn terem 23s az rnak, a 
te Istenednek színe előtt, 
azon a helyen, melyet majd 
kiválaszt, hogy ott tisz-
teljék nevét, edd meg ga-
bonádnak, borodnak s ola-
jodnak tizedét, barmaid-
nak s juhaidnak első  faj-
zatát, hogy megtanuld 
félni az Urat, a te Istene-
det minden időben. 2411a 
azonban hosszú az út és  

messze van az a hely, ame-
lyet az úr, a te Istened 
majd kiválaszt, téged pe-
dig annyira megáld, hogy 
nem bírod odavinni mind-
ezt, 25akkor add el s tedd 
pénzzé mindezeket s vedd 
a pénzt a kezedbe s menj 
el arra a helyre, amelyet 
az űr, a te Istened majd 
kiválaszt 26és végy azon 
a pénzen, amit csak kí-
vánsz, barmot, juhot, bort, 
szeszes italt, mindent, 
amit lelked óhajt s edd 
meg az Úr, a te Istened 
előtt s lakmározzál te és 
házad népe 27meg a levita, 
ki kapuidon belül vagyon ; 
vigyázz, őt el ne hagyd, 
mert néki nincs más osz-
tályrésze birtokodon. —
28A harmadik esztendőben 

geneknek), a vadtépte állatot oda kellett adni a kutyáknak. -
Az anyja tejében főtt gödölyéről 1. Móz. II. 23, 19 ; 34, 26. jegyz. 

22-29. A tized. A tizedről Mózes könyveinek három helye szól 
behatóbban. III. 27, 30-32. azt mondja, hogy terményből és állat-
ból tizedet kell adni az Úrnak s a terménytized a becsáron és annak 
egyötödrésznyi felárán megváltható, az állati tized meg nem vált-
ható. - IV. 18. 28-30. azt tartalmazza, hogy minden (tehát 
állati és növényi) tized a levitákat illeti, de a levitáknák a termény-
tizedből tizedet kell adniok a papoknak. - Jelen rész (V. 14, 
22-29.) azt mondja, hogy az állati elsőfajzatokat (melyeket III. 
27, 26. szerint megváltás lehetősége nélkül az Úrnak kellett adni), 
valamint a terménytizedeket el kell vinni a szent helyre, de ha 
a szent hely messze esik, mindezeket pénzzé lehet tenni (az ár 
egyötödrészének hozzáadása nélkül) s ebből békeáldozati lakomát 
kell készíteni a bemutató családja számára, meghiva a család 
városában tartózkodó levitát is. - Ezen szemmelláthatólag 
különböző  törvények összeegyeztetését a szentírásmagyarázók 
kétféleképen szokták megkísérelni. Egyesek ügy vélik, hogy e 
törvény (V. 14, 22-29.) változatlanul fenntartja III. 27, 30-32 ; 
IV. 18, 28-30. (és III. 27, 26.) törvényeit s azokon felül elrendeli 
ezt a lakomára szolgáló tizedet is. - Mások ügy vélik, hogy V. 14, 
22-29. bizonyos változást és ideiglenes engedményt tartalmaz : 
az állati tized helyébe az (amúgyis köteles) állati első  fajzatok 
léptek s azok, valamint a terménytized is, már nem jutnak a 
leviták javára, hanem a bemutató család fogyasztja el egy levita 
meghívása mellett ; a változás és engedmény okát Kánaán hábo-
rús, nehéz gazdasági helyzetében keresik. - Még nehezebbé teszi 
ezt a kérdést a 28-29. versben adott törvény, mely azt paran- 
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vedd ismét a tizedét mind-
annak, mi néked abban az 
időben terem s rakd le 
kapuidban 29S jöjjön el a 
levita - kinek nincs más 
osztályrésze és birtoka 
melletted - meg az ide-
gen és az árva meg az 
özvegy, kik kapuidon belül 
vannak s egyenek s lakja-
nak jól, hogy megáldjon 
téged az Úr, a te Istened 
kezed minden munkájá-
ban, melyet végzesz. 

15. FEJEZET. 
A legfőbb törvények összefogla-
lása : az elengedés esztendeje, 
az állati első  fajzatok bemuta-

tása. 

1A hetedik esztendőben 
rendezz elengedést. 2Ezt a  

következő  módon kell in-
tézni : Az, akinek tarto-
zik valamivel a felebarátja, 
a rokona vagy a testvére, 
nem követelheti a tarto-
zást, mert az Úrelengedési 
esztendeje vagyon. 3Az 
idegentől s a jövevénytől 
követelheted, polgártár-
sadtól s rokonodtól nem 
szabad követelned. 4Épen-
séggel nem lesz szegény és 
koldus közöttetek, mert 
megáld majd téged az Úr, 
a te Istened azon a földön, 
melyet neked fog adni 
birtokul, 5feltéve, hogy 
hallgatsz az Úr, a te Iste-
ned szavára s megtartod 
mindazt, amit parancsolt s 
amit én ma meghagyok 
néked. Megáld téged, 

csolja, hogy minden harmadik évben a terménytizedet a bemutató 
család városában az ottani levita és a szegények megvendégelésére 
kell fordítani. A latin fordítás ezt a nehézséget Úgy oldja meg, 
hogy a 28. versbe magyarázólag belefűzi a más szót ; eszerint tehát 
három tized lett volna : 1. évenkint lerovandó állati- és termény-
tized, melyet III. 27. és IV. 18. szerint természetben vagy becsárán 
és annak egyötödén megváltva a levitáknak kellett volna adni 
s amelynek terményrészéből a leviták egytizedet a papoknak 
adtak ; 2. ezenfelül évenkint még egy terménytized, melyet az 
első  fajzatok bemutatása alkalmából el kellett volna vinni a szent 
helyre s amelyet felár nélkül meg lehetett váltani ; 3. ezenfelül 
minden harmadik évben még egy terménytized, melyet a család-
nak a lakóhelyén a szegények s az ottani levita megvendégelésére 
kellett volna fordítani. - Mivel azonban a héber szöveg a 28. 
versben a más szót nem tartalmazza, mások Úgy vélik, hogy a 
nehéz gazdasági körülményekre való tekintettel V. 14, 22-29. 
ideiglenes engedményt tartalmaz, mely szerint az állati tized 
egyelőre elmarad, az állati első  fajzat és a terménytized a bemuta-
tók békeáldozati lakomájára fordítható, azzal a kikötéssel, hogy 
ezt az első  és második esztendőben a szent helyen a család városá-
ból való levita meghívása mellett kell elkölteni, sőt a harmadik 
esztendőben még ezt a terménytizedet sem kell elvinni a szent 
helyre, hanem a család lakóhelyén a levita és a szegények meg-
vendégelésére kell iordítani. - Melyik felfogásnak van igaza, 
eldönteni aligha lehet. 

15. 1-6. A szombatévi haladék (moratórium). - 1. Mivel a 
szombatévben (vö. II. 23, 10-12 ; III. 25, 1-7. 19-22.) az 
izraelitáknak a földeket ugaron kellett hagyniok, jövedelmük 
nem volt. Épen azért ebben az évben izraelita izraelitától nem 
hajthatta be az adósságot ; az adósság valószínűleg nem szűnt 
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amint megígérte, ósok nem-
zetnek adsz kölcsönt, de 
te senkitől sem veszesz 
kölcsönt, sok nemzeten 
fogsz uralkodni, de rajtad 
nem fog uralkodni senki 
sem. 

7Ha szegénységre jut 
valaki a testvéreid közül, 
kik valamely városod ka-
puin belül laknak, azon a 
földön, amelyet néked az 
Ur, a te Istened adni fog, 
akkor ne keményítsd meg 
szívedet s ne zárd be ke-
zedet, shanem nyisd meg 
a szegény előtt és add 
néki kölcsön azt, amire őt 
rászorulni látod. 9Vigyázz, 
hogy valahogy istentelen 
gondolat ne támadjon ben-
ned s azt ne mondd szíved-
ben : közeledik a hetedik 
esztendő, az elengedés esz-
tendeje - s el ne fordítsd 
szemedet szegény testvé-
redtől, nem akarva köl-
csönadni néki, amit kí-
ván, - hogy az úrhoz ne 
kiáltson ellened s bűnöd 
ne legyen, "hanem csak 
adj neki s ne ravaszkodjál 
semmit sem szükségének 
enyhítése körül, hogy meg-
áldjon téged az Ur, a te 
Istened minden időben s 
mindenben, amire kezedet 
veted. 11Nem fognak hiá- 

DEUTERONOM IUM 15. 
nyozni a szegények laká-
sod földén : azért paran-
csolom néked, hogy nyisd 
meg kezedet szűkölködő  
és szegény testvéred előtt, 
ki veled lakozik azon a 
földön. 

12Ha testvéred, valamelg 
héber férfiú vagy héber nó, 
eladja magát néked s hat 
esztendeig szolgált téged, 
a hetedik esztendőben bo-
csásd szabadon. "Amikor 
azonban a szabadsággal 
megajándékozod, ne en-
gedd üres kézzel elmenni, 
"hanem adj neki útravalót 
nyájaidból, szérűdből és 
sajtódból, amivel majd 
megáld téged az Úr, a te 
Istened. "Gondolj csak 
arra, hogy te is rabszolga 
voltál Egyiptom földén s 
az 'Úr, a te Istened meg-
szabadított téged ; azért 
parancsolom tehát én ezt 
most néked. 16Ha azonban 
ő  azt mondja : Nem aka-
rok elmenni, - mivel sze-
ret téged s házadat s jól 
érzi magát nálad : 17akkor 
vedd az árat s fúrd át a 
fülét házad ajtaján s le-
gyen rabszolgád mind-
örökké. A rabszolganővel 
is hasonlóan cselekedjél. 
"Ne fordítsd el a szeme-
det róluk, amikor szaba- 

meg s nem csökkent, fizethető  és elfogadható is volt. - A nyolca-
dik évben ismét be lehetett hajtani. - 4. Értelme : a szombatévi 
haladék megadásától senkit se tartson vissza az a félelem, hogy 
elszegényedik : az Úr majd pótolja. 

7-11. A szombatév közelsége miatt nem szabad megtagadni a 
kölcsönt. Vö. 15, 1-6. jegyzetét. 

12-18. A hetedik évben az izraelita rabszolgákat szabadon kell 
bocsátani. - Vö. II. 21, 2-6. - 18. A héber szöveg Igy szól : Ne 
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don bocsátod őket, hiszen 
a napszámos béréhez ké-
pest busásan szolgált né-
ked hat esztendeig, — hogy 
megáldjon téged az Úr, a 
te Istened minden mun-
kádban, amelyet végzesz. 

"Azon első  fajzatok kö-
zül, melyeket szarvasmar-
háid és aprójószágaid elle-
nek, mindazt, ami hím, 
szenteld az Urnak, a te 
Istenednek. Ne dolgozzál 
tehened első  fajzatával s 
ne nyírd meg juhaid első  
fajzatát : "az Úrnak, a te 
Istenednek színe előtt edd 
meg őket te és házad népe,  

minden egyes esztendő-
ben, azon a helyen, ame-
lyet majd az Úr kiválaszt. 
211-la azonban testi hibája 
vagyon, ha sánta vagy 
vak, vagy valamely részé-
ben rút vagy nyomorult, 
akkor ne mutasd be az 
Urnak, a te Istenednek, 
22hanem városod kapuin 
belül edd meg ; tiszta is, 
tisztátalan is egyaránt ehe-
tik belőlük, épúgy, mint 
a vadkecskéből meg a 
szarvasból. 23Csak arra 
ügyelj, hogy a vérüket 
meg ne edd, hanem a 
földre öntsd, mint a vizet. 

tűnjék nehéznek szemed előtt, hogy szabadon kell bocsátanod 
őt, hiszen a béres (= napszámos) bérének kétszeresét kereste meg 
néked a hat esztendő  alatt, - vagyis kétszer annyit dolgozott, 
mint a béres s így nem jársz rosszul. 

19-23. Az első  laizatok. - 19-20. Az áldozatra alkalmas faj-
tájú (marha, juh, kecske) és minőségű  (vö. Móz. III. 22, 17. sk.> 
állati első  fajzatokat békeáldozati lakomára kell fordítani a szent 
helyen. - 21-22. Ami ezek közül minőségileg alkalmatlan az 
áldozatra, odahaza megehető  s nincs semmi szent (áldozati) 
jellege épúgy, mint a vadkecskének (gazellának) vagy a szarvasnak. 
Az (elsőszülöttekre és) első  fajzatokra nézve II. 13, 2, 12 ; 34, 19 
III. 22, 2-27 ; 27, 26. IV. 3, 13 ; 8, 17. azt mondotta ki, hogy 
minden (elsőszülött és) első  fajzat az Űré ; IV. 18, 17. sk. azt mon-
dotta ki, hogy az áldozatra fajilag és minőségileg alkalmas első-
fajzatok (belső  részeit és) zsiradékát el kell égetni az oltáron, a hús 
a papoké. Jelen törvény most azt mondja ki, hogy az első  fajza-
tokat békeáldozati lakomára kell fordítani s húsuk a bemutató 
családé. - E szemmelláthatólag különböző  törvényeket a szent-
írásmagyarázók kétféleképen kísérlik meg összeegyeztetni. Egye-
sek úgy vélik, hogy az állatok fajilag és minőségileg áldozatra 
alkalmas első  fajzatát IV. 18, 17. szerint be kellett mutatni, húsa 
a papoké lett • a másodiknak világrajött (fajilag és minőségileg 
áldozatra alkalmas) állatot jelen törvény szerint a bemutató 
család békeáldozati lakomájára kellett fordítani ; utóbbit azért 
nevezné a Szentírás első  fajzatnak, mert az az izraeliták számára 
az első, minthogy a szó szoros értelmében vett első  fajzat a papoké 
lett. Mások úgy vélik, hogy jelen törvény, tekintettel Kánaán 
háborús, nehéz gazdasági viszonyaira, bizonyos ideiglenes enged-
ményt nyujt : az első  fajzatok húsát nem kapják meg a papok. 
hanem a gazda és családja. (Vö. 14, 22. skk.) Melyik véleménye,• 
van igaza, eldönteni nem lehet. Vö. V. 12, 17. 
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16. FEJEZET. 
A legfőbb törvények összefogla-
lása : a három zarándokünnep.-
A bírák és a tisztviselők köteles-

ségei. 

1Tartsd számon az Új 
gabona hónapját, a ta-
vaszi idő  első  hónap/át, 
hogy fázét készíts az Úr-
nak, a te Istenednek, mert 
abban a hónapban hozott 
ki téged az úr, a te Iste-
ned amaz éjtszakán Egyip-
tomból. 2Vágj tehát fázét 
az Úrnak, a te Istenednek 
aprójószágaidból s mar-
háidból azon a helyen, 
amelyet majd az Cr, a te 
Istened kiválaszt, hogy 
ott lakozzék neve. 3Ková-
5D:is kenyeret ne egyél 
akkor : hét napon át edd 
kovásztalanul a sanyarú-
ság kenyerét, mert rette-
géssel jöttél ki Egyiptom-
ból, hogy megemlékezzél 
Egyiptomból való kijöttöd 
napjáról élted minden 
napján. 4Ne lehessen látni 
kovászt egész határodban 
hét napon át és reggelre  

ne maradjon semmi sem 
annak a húsából, amit az 
első  nap estéjén levágtok. 
5Nem vághatod le azonban 
a fázét bármelyik váro-
sodban, melyet az Úr, a te 
Istened majd néked ád, 
6hanem csak azon a helyen, 
amelyet majd az Cr, a te 
Istened kiválaszt, hogy 
ott lakozzék neve ; ott 
vágd le a fázét este, nap-
szálltakor, amikor kijöttél 
Egyiptomból 7s azon a 
helyen süsd meg, és edd 
meg, amelyet az Cr, a te 
Istened kiválaszt ; reggel 
aztán kelj fel s menj vissza 
sátraidhoz. 81-lat napon át 
egyél kovásztalant s a he-
tedik napon, mivel az az 
Úrnak, a te Istenednek 
záróünnepe, munkát se 
végezz. 

9Attól a naptól fogva 
pedig, amelyen a vetésre 
veted a sarlót, számlálj hét 
hetet magadnak "és akkor 
üld meg a hetek ünnepét 
az Úrnak, a te Istenednek 
kezed önkéntes ajándéká- 

16. 1-8. A pászkamegülése.Vö. II. 12, 1-27. 43-49 ; 13, 3-10. 
1. Az új gabona (= Ábíb) hava, a későbbi Niszán, kb. a mi már-
ciusunkra esett. - 2. Feltűnő, hogy az aprómarhán (= juh és 
kecske) kívül szarvasmarha is áldozható ; egyesek úgy vélik, 
hogy a pászka nyolcada alatt bemutatandó szarvasmarhákról 
van szó ; mások szerint a törvény e téren is bizonyos (ideiglenes) 
engedményt nyujtott. - 5. A pászkaáldozat bemutatására tehát 
a szent hely köré kellett menni. - 7. A pászkát este (éjjel) fogyasz-
tották el, reggel mindenki visszatért sátrához, mely az ünnep tar-
tamára a szent hely körül (később Jeruzsálem falain kívül) ál-
lott. - 8. A héber szöveg így szól : hat napon át egyél kovász-
talant s a hetedik napon ászeret ( = záróünnep) legyen az Úr 
tiszteletére ; tehát a hetedik napon is kovásztalant kellett enni. 

9-12. A pünkösd megülése. - Vö. II. 34, 22 ; 23, 16 ; III. 23, 
15-20 ; IV. 28, 26-31. - 10. II. 23, 10. köteles áldozatokat ír 
elő, jelen törvény szerint kiki tehetségéhez képest áldozzák ; 
egyesek szerint e helyütt a köteles áldozatokon felül önként be- 
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val, melyet az Úrnak, a te 
Istenednek áldásához ké-
pest kell bemutatnod. 
11Lakmározzál akkor az 
Úr, a te Istened előtt te 
és fiad meg leányod, rab-
szolgád és rabszolgálód 
meg a levita, ki kapuidon 
belül vagyon, a jövevény, 
az árva meg az özvegy, 
kik köztetek lakoznak, —
azon a helyen, amelyet 
majd az Úr, a te Istened 
kiválaszt, hogy ott lakoz-
zék neve. 12Emlékezzél 
meg arról, hogy rabszolga 
voltál Egyiptomban s 
tartsd meg s tedd meg, 
amit e paranuolat meg-
szab. 

13A sátrak Unnepét is 
üld meg hét napon át, 
amikor betakarítod termé-
sedet a szérűről és a sajtó-
ból 14s lakmározzál ünne-
peden te és fiaid meg leá-
nyod, rabszolgád és rab-
szolgálód meg a levita, a 
jövevény, az árva és öz-
vegy, kik kapuidon belül 
vannak. 16Hét napon át 
ülj ünnepet az Úrnak, a te 
Istenednek azon a helyen, 
amelyet majd az Úr ki-
választ és megáld téged az 
Ur, a te Istened minden 
termésedben s kezed min- 
mutatott áldozatokról, mások szerint bizonyos engedményekről 
van szó, hogy mindenki, a szegény is, eljöjjön a szenthelyre. 

13-16. A sátoros ünnep megülése. Vö. II. 23, 16 ; 34, 22. ; III. 23, 
33-43. ; IV. 29, 12-18. 

16-17. Évenkint háromszor el kell zarándokolni a szent helyre. 
Vö. II. 23, 17 ; 23, 15 ; 34, 20. 

18-20. Minden városban legyenek bírák és eLljárók; Utóbbiak 
(= a héber szöveg szerint : soterim) Úgy látszik jegyzőféle. tiszt-
viselők voltak.. -- 20. A héber szöveg erősebb : Igazságot (igen) 
igazságot kövess. 

Ószövetség 1. 	 31 

den munkájában és vigas-
ságban leszesz. 

16Esztendőnkint három-
ízben meg kell jelennie kö-
züled mindenkinek, aki 
férfinemen vagyon, az Úr, 
a te Istened színe előtt 
azon a helyen, amelyet 
majd kiválaszt : a kovász-
talanok ünnepén, a hetek 
ünnepén s a sátrak ünne-
pén. De ne jelenjék, meg 
senki sem üres kézzel az Ur 
előtt, "hanem mutasson 
be ki-ki áldozatot ahhoz 
képest, amije van, ahhoz 
az áldáshoz képest, melyet 
az Úr, az ő  Istene juttat 
majd neki. 

"Bírákat és előljárókat 
kell rendelned törzsről-
törzsre minden kapudba, 
melyet neked az Ur, a te 
Istened adni fog, hogy 
ítéljék a népet igaz íté-
lettel 19és részrehajlás 
nélkül. Ne légy személy-
válogató s ne fogadj el 
ajándékot, mert az aján-
dék megvakítja a böl-
csek szemét s elferdíti 
az igazak szavát. 2°Igaz-
sággal kövesd, ami igaz-
ságos, hogy élhess és bír-
hasd azt a földet, ame-
lyet néked az Ur, a te Is-
tened adni fog. 
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21Ne ültess berket vagy 

valamilyen fát az Úr, a te 
Istened oltára mellé. 22Ne 
csinálj és ne állíts magad-
nak oszlopot sem : gyűlöli 
azt az Úr, a te Istened. 

17. FEJEZET. 
A legfőbb törvények összefogla- 
lása : a bírák kötelességei. — 

A király kötelességei. 

1Ne vágj az Úrnak, a te 
Istenednek olyan juhot 
vagy marhát, amelyben 
fogyatkozás vagy valami-
lyen hiba vagyon, mert 
utálatosság az az Ur, a te 
Istened előtt. 

2Ha nálad, valamely ka-
pudban, melyet neked az 
Úr, a te Istened adni fog, 
olyan férfi vagy nő  akad, 
aki azt cselekszi, ami go-
nosz az Úr, a te Istened 
színe előtt s megszegi az 
szövetségét 3s elmegy és 
más isteneket szolgál és 
imád, a napot, a holdat 
vagy az ég egész seregét, 
amit nem parancsoltam, 
4s jelentik ezt néked s te, 
miután hallottad, szor- 

DEUTERONOMIUM 17. 
galmasan vizsgálódol s azt 
találod, hogy igaz s meg-
történt ez az utálatosság 
Izraelben : 5akkor vidd ki 
azt a férfiút vagy azt a 
nőt, ki ezt a felette gonosz 
dolgot művelte, városod 
kapuihoz s köveztesd 
agyon. 6Két vagy három 
tanu szavára szabad azon-
ban csak megölni a kivég-
zendőt : senkit sem szabad 
megölni, ha csak egy ember 
mond ellene t anubizonysá-
got. 7A tanuk keze kezdje 
meg a kivégzését : aztán 
vesse reá kezét a többi 
nép. Igy távolítsd el a go-
noszt magad közül. 

811a nehéznek s kétsé-
gesnek látod az ítélkezést 
vér és vér között, per és per 
között, poklosság és pok-
losság között s azt látod, 
hogy eltérőek a bírák sza-
vai kapuidban, akkor kelj 
fel és menj fel arra a helyre, 
amelyet majd az Úr, a te 
Istened kiválaszt 9s menj 
el a levita-nemzetségből 
való papokhoz meg ahhoz 
a bíróhoz, ki abban az idő- 

21-22. A bálványimódas tilalma. Mivel e rész a bíráknak szóló 
utasítások között foglal helyet, itt a bálványimádás mint a köz-
rend ellen elkövetett bűntett kerül szóba. - 2/. Az áserákról 
(I. Móz. V. 7, 5; 12, 3. jegyz.) és - 22.- a másszebákról (1. Móz. I. 
28, 18. jegyz.) van szó. 

17.1. Hibás állatokat nem szabad áldozni. Vö. Móz. III. 22, 17. skk. 
ügy látszik ez is, mint a közrend ellen elkövetett bűn, kerül itt 
szóba s (büntetése) a bírákhoz tartozott. 

2-7. A bálványimádás büntetése a bírói döntés alapján. Vö. V. 
13, 6-17. 

8-13. A legfelsőbb bíróság. - 8. Poklosságról a héber szöveg 
nem szól ; azokról az esetekről van szó, amikor az alsófokú (vidéki) 
bíró nem tud dönteni a gyilkosság szántszándékosságának kérdé-
seiben, vagy a polgári perek (tulajdonjogi) eseteiben, vagy az 
okozott kár megtérítésének ügyeiben. - 6. Ebben az esetben an-
nak a helynek a bírósága döntött, ahol a szent hely állott, és pedig 
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ben leszen, s kérdezd meg 
őket s ők majd közlik ve-
led a helyes ítéletet. "De 
aztán tedd meg mindazt, 
amit azok mondanak, akik 
annak a helynek agond-
viselői, amelyet az Ur ki-
választ meg amire taníta-
nak téged naz Ő  törvénye 
szerint s kövesd ítéletü-
ket s ne térj el attól se 
jobbra, se balra. 12Aki 
pedig felfuvalkodik s nem 
akar engedelmeskedni a 
pap parancsának, ki abban 
az időben szolgál az Úr-
nak, a te Istenednek meg 
a bíró végzésének, az az 
ember halállal lakoljon : 
távolítsd el a gonoszságot 
Izraelből, "hogy az egész 
nép hallja és féljen és 
többé kevélyen senki fel 
ne fuvalkodjék. 

"Ha majd bemégy arra 
a földre, amelyet neked az 
Úr, a te Istened adni fog s 
elfoglalod s lakozol rajta s 
azt mondod : Királyt állí-
tok magam fölé, mint  

ahogy köröskörül minden 
nemzetnek vagyon, 15ak-
kor azt tedd királlyá, akit 
majd az Úr, a te Istened 
választ ki testvéreid közül. 
Nem tehetsz királlyá más 
nemzetből való embert, 
aki nem testvéred. 16Az 
pedig, akit királlyá tesz-
nek, ne tartson sok lovat 
magának s ne vezesse visz-
sza a népet Egyiptomba, 
hogy lovassága számá-
ban kevélykedjék, holott 
az Cr megparancsolta 

nektek, hogy ne térjetek 
többé vissza arra az útra. 
"Ne legyen neki nagyon 
sok felesége, hogy maguk-
hoz ne édesgessék szívét, 
se mérhetetlen mennyi-
ségű  ezüstje s aranya. 
18Mikor pedig elfoglalja 
királysága trónját, irassa 
le magának egy könyvbe e 
törvény mását, a levita-
törzsből való papoktól 
véve a mintapéldányt 19S 
legyen az nála és olvas-
gassa azt élte minden nap- 

- legalább is úgy látszik - a vallási jellegű  ügyekben a papok, a 
polgári jellegű  ügyekben a polgári bíró. 

14-20. A királyról szóló törvény.- Kétségkívül feltűnő, hogy 
Mózes könyvében már a királyság alaptörvényei is kifejezésre 
jutnak, holott Izraelnek csak mintegy 500 évvel később lett 
királya, és hogy e törvény intézkedései olyan dolgokról beszélnek, 
melyek főkép Salamon király uralkodása idején játszottak nagy 
szerepet. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy e törvény 
Mózestől származott. - 16. Kánaánban (úgy látszik) Salamon 
király idejéig nem volt ló, csak Salamon hozatott Egyiptom-
ból. A héber szöveg azt mondja : ne tartson sok lovat magának, 
hogy vissza ne vezesse népét Egyiptomba, hogy sok lovat szerez-
zen, mert az Cr azt mondta néktek : Sohase térjetek többé vissza 
ezen az úton. - 17. A többnejűség tűrt dolog volt, de az igen sok 
feleség elpuhulttá tette a királyt, s ha feleségei idegen asszonyok 
voltak, veszélyeztették vallásának tisztaságát. (Salamon királynak 
1000 asszonya volt. Vö. Kir. III. 11, 3.) - A túlsok arany és ezüst 
sokszor a nép megnyomorításából származott ; ezért szakadt két 
részre Izrael népe Salamon király uralkodása után. - 18-19. Hogy 

31* 
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ján, hogy megtanulja félni 
az Urat, az ő  Istenét s meg-
tartani az Ó igéit és szer-
tartásait, melyeket e tör-
vény parancsol, "és szíve 
kevélyen testvérei fölé ne 
emelkedjék s el ne térjen 
e parancsolat/ól se jobbra, 
se balra, hogy ő  és fiai 
hosszú ideig uralkodjanak 
Izraelen. 

18. FEJEZET. 
A legfőbb törvények összefogla, 
lása : A papok és a leviták köte- 

lességei. - A prófétaság. 

1A papoknak, a leviták-
nak, mindazoknak, kik 
ebből a törzsből valók, ne 
legyen osztályrészük s 
örökségük, mint a többi 
izraelitáknak, hanem az 
Úr tűzáldozataiból és aján-
dékaiból éljenek ; 2semmi 
mást ne kapjanak test-
véreik birtokából, mert 
maga az Úr az ő  öröksé-
gük, amint megmondotta 
nekik. 3A következő  le- 

gyen a papok járandósága 
a néptól, azoktól, akik ál, 
dozatot mutatnak be, akár 
marhát, akár juhot vág-
nak : a papnak adják a 

lapockát meg a gyomrot ; 
61 illesse a gabonának, a 

bornak és az olajnak a 
zsengéje s a juhnyírásból 
a gyapjúnak egy része, 
5mert őt választotta ki az 
Úr, a te Istened vala-
mennyi törzsed közül, 
hogy az Úr nevének szol-
gálatában álljon, ő  és fiai 
mindörökké. 6Ha egy levita 
eljő  városaid valamelyiké-
ből, bármelyikből, egész 
Izraelben, ahol lakozik s 
oda akar menni s arra a 
helyre kívánkozik, ame-
7yet majd az Úr kiválaszt 
ép4gy szolgálhat az Úr, 

az ő  Istene nevében, mint 
többi levitatestvére, ki 
abban az időben az Úr 
előtt áll. 8Az eledelekből 
ugyanakkora részt nyer-
jen, mint a többiek, azon- 

a törvény melyik részét kellett leiratnia és olvasgatnia a király-
nak, nem tudjuk ; egyesek szerint Mózes V. 5-11 és 28, 1-29, 
mások szerint V. 12, 1-26, 15. részeit. 

18. 1-8. A papok járandóságai s a leviták szolgálati joga. -
1-2. Lévi törzsének törzsi birtok Kánaánban nem járt. Vö. Móz. 
IV. 18, 20 ; V. 10, 9. - 3. A. békeáldozatokból tehát ezen törvény 
szerint a papok az elülső  lapockát, továbbá az ú. n. negyedik gyom-
rot és (a héber szöveg szerint) a két állkapcsot kapták ; III. 7, 
32. a hátsó lapockát és a szegyet ítélte a papoknak. Az ellentétet 
egyesek Úgy vélik megoldani, hogy ezt a járandóságot a házi 
(nem áldozati) vágásokból származó illetménynek tekintik ; má-
sok azt hiszik, hogy e helyütt a törvény, tekintettel Kánaán nehéz, 
háborús gazdasági viszonyaira, némi ideiglenes engedményt nyujt 
az áldozóknak. - 4. Viszont a juhnyírásból a gyapjú egy részét 
(a héber szöveg szerint : zsengéjét) az eddigi törvények nem 
ítélték a papoknak. - 6-8. Ha valamely vidéki levita szolgálat-
tételre jelentkezik a szent helyen (ha egyébként megfelel, a kö-
vetelményeknek), joga van szolgálni és részesedni a leviták tör-
vényszabta illetményeiben, tekintet nélkül atyjától származó 
(magán) vagyonára. 
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kívül, ami a • Városában Istened. 15Prófétát tá- 
levő  atyai örökségből 	rnaszt néked z Úr, a te 
leti. 	 • Istened a te saját nemzet- 

9Ha majd bemégy arra ségedből s a te testvéreid 
a földre, melyet («:z -Úr, a te közül, úgy, mint engem 
Istened néked ád, vigyázz, arra hallgass. 16Azt kéri 
ne akard utánozni azok- ted ugyanis az Úrtól, a te 
nak a nemzeteknek az Istenedtől a Hóreben, ami-
utálatosságait. "Ne akad- kor együtt volt a gyüleke-; 
jon közötted, ki fiát vagy zet, mondván : Ne 
leányát átviszi a tűzön, jam tovább az Úrnak, az 
hogy me tisztítsa vagy én Istenemnek szavát s ne 
ki jósoktól tudakozódik, lássam tovább ezt a feletté 
ki álmokat s jeleket ma- nagy tüzet, hogy meg ne 
gyaráz, ne legyen va- halj,ak. "Erre azt mondta 
rázsló, llse bűbájos, se ki az Úr nékem : Jól mondot-
ördöngösöktől vagy jósok- ták Mindezt. "Prófétát 
tól kér' -tanácsot, se ki támasztok majd nekik a 
halottaktól kérdez igazsá- testvéreik közül, hozzád 
got. 12Miridezt ugyanis hasonlót s annak a szájába 
utálja az Úr s az effajta teszem szavaimat, hogy 
vétkekért törli el azokat elmondja nékik -mindazt, 
a 	nemzeteket utadból. 'amit parancsolok nékik. 
13Légy tökéletesen és fo- "Aki az ő  szavára, melyet 
gyatkozás nélkül az Úrral, az én nevemben szól, hall-
a té.  Isteneddel. 14Azók a :gatni nem akar, azon majd 
nemzetek, melyek földét én bosszút »állok. "Viszónt 
majd elfóglalod, varázs- .a prófétát, aki elkapatja 
lókra s j'ósokrá hallgatnak: magát s olyat mer szólani 
téged azonban máskép nevemben, amit én nem 
rendezett be az' rJr, a te parancsoltam néki, hogy 

9-22. A prófétákról szóló • törvény. - 10-11. A héber szöveg 
így szól : 	10. Ne akadjon közted (olyan ember), ki fiát vagy 
leányát átviszi tüzön(vö. III. 18; 21. • V. 12, 31.), _ki jóslást, felhők-. 
ből való jövendölést vagy kígyókból való jövendölést avagy va 
rázslást űz, - 11. - ki bűvös 	szelleműző?) igéket mond, ki fel- 
idézett szellemeket kérdez, jövendőmondással (mások szerint 
varázslással) foglalkozik, ki halottakat idéz. - 15. Ilyesmire. 
Izraelnek nincs szüksége, mert • az Űr Izraelhez -istenküldötte• 
próféták által fog szólani. E szó próféta eredeti értelmében azt 
jelenti, aki (Isten) helyett beszél. Az első  ilyen (nagy) préfétw 
Mózes volt, de Mózes halálával sem fog megszűnni a prófétaság 
Izraelben, mindaddig, míg el nem jön a legnagyobb próféta, az 
Úr Jézus Krisztus. (Vö. Ján. 6,"14. Csel. 3, 22.; 7, 37.) Az Isten, 
tehát (II. 19, 6.) papságot és királyságot, itt pedig prófétaságot,  
ígér Izraelnek ; a papság eljött az árovi papságban, a királyság a 
(dávidi) királyságban, a prófétaság a próféták hosszú sorában és 
végül eljött Krisztus, ki egy személyben a legfőbb pap, király (-.• 
próféta. 
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mondjon, vagy más iste-
nek nevében szól, azt meg 
kell ölni. 21Ha erre te ma-
gadban gondolkodván azt 
feleled : Miről tudom meg-
ismerni azt az igét, ame-
lyet nem szólott az Úr? — 
22ez legyen jeled : Amit a 
próféta az Úr nevében 
megjövendöl és nem követ-
kezik be, azt nem mondta 
az Cr, hanem lelke el-
kapatottságában maga a 
próféta koholta ; ne félj 
tehát tőle I 

19. FEJE MT. 
A legfőbb törvények összefogla-
lása : a menedékvárosok intéz-
ménye, a határkövek sérthetet-
lensége, a hamis tanu büntetése. 

I-Ha majd elveszti az 
Ur, a te Istened azokat 
a nemzeteket, amelyek-
nek a földét néked fogja 
adni s te elfoglalod azt 
s megtelepedel városai-
ban és házaiban : 2jelölj 
ki magadnak három vá-
rost azon a földön, ame-
lyet az Úr, a te Istened 
néked ad birtokul. 3Ké-
szítsd el hozzájuk szorgo-
san az utat s oszd három 
egyenlő  részre földed egész 
területét, hogy annak, aki 
emberölés miatt menekül, 
közel legyen az a hely, 
ahol megmenekedhetik.  

4A következő  törvény áll-
jon arra az emberre, aki 
emberölés miatt menekül, 
—ennek az életét kell meg-
hagyni : aki nem szánt-
szándékkal öli meg fele-
barátját s akiről nyilván-
való, hogy sem tegnap, 
sem tegnapelőtt nem táp-
lált gyűlölséget ellene, 
5hanem egyszerűen elmegy 
vele az erdőre fát vágni s a 
favágásnál kiszalad a fej-
sze a kezéből s a nyeléről 
leesett vas felebarátját, ta-
lálja és megöli : az ilyen 
meneküljön a fentemlí-
tett városok egyikébe, 
hogy életben maradjon, 
6hogy annak a hozzátar-
tozója, akinek a vérét ki-
ontotta, a fájdalomtól in-
gerülten, űzőbe ne vegye 
és ha az út hosszú, utol ne 
érje s agyon ne üsse, noha 
nem méltó a halálra, mint-
hogy nyilvánvaló, hogy 
előzetesen semmi gyűlöl-
séggel sem viseltetett az 
ellen, akit megölt. ?Ezért 
parancsolom néked, hogy 
három várost válassz, 
egyenlő  távolságra egy-
mástól. 8Ha _pedig majd 
kiterjeszti az Ur, a te Iste-
nedhatáraidat, amint meg-
esküdött atyáidnak s ne-
ked adja azt az egész föl-
det, amelyet megígért né- 

19. 1-13. A Jordántól nyugatra eső  területen is menedékvárosok 
létesflendők. A menedékvárosok intézményéről 1. IV. 35, 9-34. 
A Jordántól keletre eső  vidék menedékvárosairól 1. V. 4, 41. -
5-6. E versek példákon mutatják be, kinek van joga a menedék-
városban oltalmat keresni és nyerni. - 7. E három várost Józsue 
ki is jelölte. Vő. Józs. 20, 7. - 8-9. Tudtunkkal Izrael ezzel 



MÓZES V. KÖNYVE, DEUTERONOMIUM 19. 487 
kik, 9feltéve, hogy meg- tek le ama birtokodon, 
tartod parancsolatait s melyet neked az Úr, a te 
megteszed, amit ma meg- Istened majd azon a föl-
hagyok néked, hogy sze- dön ád, amelyet birtokul 
resd az Urat, a te Istene- nyerni fogsz. 
det s az ő  Útjain j árj minden ny

erni 
tanu bizonysága 

időben, akkor tégy hozzá ne bírjon érvénnyel senki-
ezekhez még három várost vel szemben sem, semmi-
s kettőztesd meg a fent- féle bűn vagy vétek ügye-
említett három város szá- ben sem két vagy há-
mát, "hogy ártatlan vért rom tanu szájának kell 
ne ontsanak azon a földön, állítania minden dolgot. 
amelyet az Úr, a te Iste- "Ha hamis tanu áll elő  
ned neked ád birtokul, valaki ellen s törvénysze-
hogy vér vádja ne legyen géssel vádolja, "akkor áll-
rajtad. nHa azonban va- janak mindaketten, kik-
laki gyűlöli testvérét és nek ez ügyük van, az Úr 
leselkedik életére s rá- előtt a papok és a bírák 
támad és halálra sujtja s színe elé, kik abban az idő-
aztán menekül az előbb ben lesznek "és ha azok 
mondott városok egyikébe: szorgos vizsgálódás után 
12akkor küldjenek érte vá- azt találják, hogy a tanu 
rosának vénei s ragadtas- hamis, hogy hazugságot 
sák ki a menedékhelyről s mondott a testvére ellen, 
adják azon ember hozzá- "akkor azt cselekedjék 
tartozójának a kezébe, vele, amit ő  szándékozott 
akinek a vérét kiontotta s tétetni a testvérével : tá-
haljon meg ; nne könyö- volítsd el a gonoszt magad 
rülj meg rajta : távolítsd közül, "hogy a többiek 
el az ártatlan vér vádját hallják és féljenek és sem-
Izraelről, hogy jó dolgod miképse merészeljenek 
legyen. 	 ilyesmit művelni ; une kö- 

"Ne szedd fel s ne vidd nyörülj meg rajta, hanem 
tovább felebarátod határ- követelj életet az életért, 
köveit, melyeket őseid tűz- szemet a szemért, fogat a 

a lehetőséggel sohasem élt (s a hat városon kívül) több mene-
dékvárost nem létesített. - 11-12. Vö. IV. 35, 20. jegyzetét. 

14. A határkövek sérthetetlensége. A törvény a későbbi nemze-
dékeknek is szól ; az ősök Józsue és a felosztást végző  bizottság 
(vö. Móz. IV. 34, 16. skk.). 

15-21. A bíróság előtt való tanuvallomás. - 15. Perrendszerű  
bizonyításhoz egynél több tanu szükséges. - 16-21. Hamis 
tanut a legfelsőbb bíróság elé kell állítani s arra kell ítélni, amire 
azt az embert ítélték volna, aki ellen hamisan tanuskodott, ha FI 

tanuság igaz lett volna. (Vö. II. 23, 1-9 ; III. 19, 15 ; IV. 35, 3n 
V. 17, 6. skk., továbbá II. 21, 24. III. 24, ; 18-20.) 



488 MÓZES V. KÖNYVE, DEUTERONOMIUM 20. 
fogért, kezet a kézért, lá-
bat a lábért. 

20. FEJEZET. 
A legfőbb törvények összefogla-

lása : a hadviselés módja. 

1Ha hadba mégy ellen-
ségeid ellen s látod a lova-
sokat, a harciszekereket s 
az ellenséges had sokasá-
gát, mely nagyobb, mint a 
tied : ne félj tőlük, mert 
veled van az Úr, a te Iste-
ned, aki kihozott téged 
Egyiptom földéről. 2Mikor 
pedig már közeledik az 
ütközet, álljon a pap a 
serege elé s így szóljon a 
néphez : 3Halljad, Izrael 
Ti ma megütköztök ellen-
ségeitekkel : meg ne ijed-
jen szívetek, ne féljetek, 
rle csüggedjetek, ne retteg-
jetek tólük, 4mert az Úr, 
a ti Istenetek közöttetek 
vagyon s harcol érettetek 
az ellenség ellen,hogy meg-
mentsen titeket a vesze-
delemből. 6Majd kiáltsák 
ki az elöljárók csapaton-
kint a sereg hallatára :  

Kicsoda az az ember, aki 
új házat épített és még 
nem avatta fel? Menjen 
és térjen vissza a házába, 
hogy meg ne találjon halni 
harcban s ne más avassa 
fel. 6Kicsoda az az ember, 
ki szőlőt ültetett s még 
nem tette közönségessé, 
hogy mindenki ehessék 
róla? Menjen s térjen visz-
sza házába, hogy meg ne 
találjon halni a harcban 
s ne más ember végezze el 
dolgát. 'Kicsoda az az 
ember, ki feleséget jegy-
zett el magának s még nem 
vette el? Menjen s térjen 
vissza házába, hogy meg 
ne találjon halni a harc-
ban s ne más ember vegye 
el. 8Miután ezt elmondot-
ták, intézzék még a követ-
kező  szavakat a néphez : 
Kicsoda félénk és ki ret-
tegőszivű  ember? Menjen 
és térjen vissza házába, 
hogy ne tegye testvérei 
szívét ,is olyan rettegővé, 
mint amilyen rettegő  ön-
maga. 9Mikor aztán a 
sereg elöljárói elhallgattak 

. 	. 
20.: . 1-9. Az ütközet előtt való teendők. Az ütközet előtt a pap 

.buzdítsa a népet az Úrba vetett bizalomra, az elöljárók (= jegy-
zők) adjanak hadmentességet azoknak, akiket az illet s végül a 
sereg vezérel vegyék át s rendezzék a harci népet. - 5. Az elöljárók 
(= soterím,vő. II. 5, 6 ; IV. 11, 16 ; V. 1, 10 sk, ; 31, 28.) jegyzőféle 
tisztviselők voltak. A hadmentességnek tehát négy oka lehet (új 
ház, új szőlő, új feleség, félénkség.): - 6. A szőlő  termése az 1-3. 
évben érinthetetlen volt, a negyedikben az 'Úrnak kellett adni s 
ettől fogva közönségessé vált, vagyis élvezése nem volt többé tilos. 
(Vö. III. 19, 23-25.). - 8. A félénk embert a sereg harci szellemé-
nek megóvása, csüggedés és lázadás elhárítása miatt küldték 
haza. - 9. A héber szöveg határozottabb : Mikor pedig az elöl-
járók (vö. 5. v. jegyzetét) bevégezték beszédüket a néphez, vegyék 
át a sereg vezérei, kik a hadnép élén állanak, a parancsnokságot. 
(Mások szerint : rendeljenek - a tisztviselők - csapatvezéreket 
a nép élére.) 
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és befejezték a beszédet, 
készítse el kiki a harcra 
csapatait. 

"Ha valamely várost 
megvíni mégy, először kí-
náld meg békével. 11Fla 
elfogadja s megnyitja előt-
ted kapuit, akkor az egész 
nép, amely benne vagyon, 
maradjon életben, fizessen 
adót és szolgáljon néked. 
12Ha azonban nem akar 
szövetségre lépni s hadat 
kezd ellened, akkor vedd 
ostrom alá 13s ha kezedbe 
adja az Úr, a te Istened, 
hányj benne kardélre min-
denkit, aki férfinemen va-
gyon, 14az asszonyokat pe-
dig meg a gyermekeket s a 
barmokat s mindazt, ami a 
városban vagyon, az egész 
zsákmányt, oszd szét a se-
regnek s egyél az ellensé-
geidtől szerzett zsákmány-
ból, melyet neked ad az 
Úr, a te Istened. 15Igy járj 
el mindazokkal a városok-
kal, amelyek igen messze 
vannak tőled s nem azok 
közül a városok közül va-
lók, amelyeket birtokul 
nyersz. 16Azokban a váro-
sokban azonban, amelye-
ket birtokul nyersz, egyál- 

talában senkit se hagyj 
életben, 17hanem hányd 
kard élére a lakosokat, 
tudniillik a heteusokat, 
ámorreusokat, a kánáneu-
sokat, a ferezeusokat, a 
heveusokat és a jebuzeuso-
kat, úgy ahogy az Úr meg-
parancsolta néked, "hogy 
meg ne találjanak tanítani 
titeket arra, hogy elköves-
sétek mindazokat az utá-
latosságokat, amelyeket ők 
cselekedtek isteneiknek s 
vétkezzetek az Úr, a ti 
Istenetek ellen. 

19Ha hosszú ideig ostro-
molsz valamely várost s 
ostromlóművekkel. veszed 
körül, hogy bevegyed, ki 
ne vágd azokat a fákat, 
amelyekről ehetni s ne 
pusztítsd el fejszével kö-
röskörül a vidéket, mert 
fa az és nem ember s nem 
szaporítja az ellened ha-
dakozók számát. "Azokat 
a fákat, amelyek nem 
gyümölcstermők, hanem 
vadak s más célokra valók, 
kivághatod s az ostromló-
művekhez felhasználha-
tod, míg be nem veszed a 
várost, mely ellened ha-
dakozik. 

10-18. A Kánaántól messze eső  és a Kánaánban fekvő  városo, 
elleni hadjárat. - 10-15. A Kánaántól messze eső  városok ellen 
viselt hadjáratról van szó. - 16-18. A Kánaán határain belül 
fekvő  pogány városok ellen viselt hadjáratokról van szó ; ezeknél 
félő  volt, hogy ha megmaradnak, vallásilag megrontják az izraeli-
tákat. -- 17. A héber szöveg így szól : hanem tedd cheremmé (vó. 
III. 27, 27-29.) a heteusokat stb. A felsorolt népekről 1. Mór. I. 
15, 19. jegyz. 

19-20. A gyümölcsfák védelme az ostrom alatt. - 19. A vers 
vége a héber szövegben így szól : hiszen ember-e a mező  fája, hogy 
ostromod alá jusson (mások szerint : hogy a várba menekülhes-
sen előled)? 
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nek. 5Aztán járuljanak oda 
a payok, Lévi fiai, akiket 
az Ur, a te Istened kivá-
lasztott, hogy néki szolgál-
janak, nevében áldjanak 
s az ő  szavuk alapján Ítél-
jenek meg minden ügyet s 
minden tiszta vagy tisztá-
talan dolgot, 6s annak a 
városnak a vénei lépjenek 
a meggyilkolthoz, mossák 
meg kezüket a völgyben 
leütött üsző  felett lés 
mondják : A mi kezünk 
nem ontotta ezt a vért s a 
mi szemünk nem látta a 
gyilkosságot. 8Légy kegyel-
mes, Uram, népedhez, Iz-
raelhez, melyet megszaba-
dítottál, s ne ródd fel ezt 
az ártatlan vért népednek, 
Izraelnek. Erre ők mente-
sülnek a vér vádjától. 
2/gy mentesítsd magadat 
a kiontott. 	ártatlan vértől, 
megcselekedve azt, amit 
az Ur parancsolt. 

"Ha ha4ba mégy ellen-
ségeid ellen s az 11r, a te 
Istened a kezedbe adja 

.21. 1-9. Mit kell tenni, ha meggyilkolt ember tetemére bukkannak 
és a tettes ismeretlen? - 2-3. A gyilkosság vádja és az engesztelés 
kötelessége tehát azt a várost terheli, amely legközelebb fekszik 
a holttest fekvőhelyéhez. - 4. A héber szöveg nem annyira a 
völgyről, mint inkább minderkor folyó patakról szól. (Keleten a 
kisebb patakokban csak az esős időszakban folyik több-kevesebb 
víz.) Mivel a vérbosszú joga alapján a tettesnek halállal kellene 
lakolnia, a vád alatt álló városnak engesztelésül és elégtételül 
egy üszőt (az engeszteléseket rendszerint nőstény állattal vé-
gezték, III. 5, 6 ; 14, 10 ; IV. 6, 14 ; 19, 2.) kellett leütnie, 
hogy az állat vérét, mint a vérvád jelképét, elmossa a patak 
vize. - 5. A héber szöveg nem szól tisztáról és tisztátalanról, 
hanem általában minden peres és minden sérelmes ügyről. -
9. A héber szöveg így szól : Hárítsd el tehát (az e részben közölt 
módon) az ártatlan vért (az azért való felelősséget) magadtól, 
mert akkor azt cselekszed, ami igaz az Cr széme előtt (vagy : 
mert neked azt kell tenned, ami igaz az Cr szeme előtt). 

10-14. A hadifogolynővel való házasság. - 10. Hadifoglyot 
csak a nem-kánaáni népek ellen vívott harcban volt szabad ejteni. 

21. FEJEZET. 
A legfőbb törvények összefogla-
lása : a kideríthetetlen gyilkos-
ság kiengesztelése, a hadifogoly-
nővel való házasság, az első-
szulöttségi jog, a makacsul enge-
detlen gyermek büntetése, a 

kivégzés. 

1Ha meggyilkolt ember 
holttestére bukkannak 

azon a földön, amelyet ne-
ked az úr, a te Istened 
adni fog s nem tudni, ki-
csoda a gyilkos : 2akkor 
menjenek ki véneid és 
bíráid s mérjék meg a 
holttest helyétől a körü-
lötte levő  városok távol-
ságát 3s amelyiket a többi-
nél közelebbinek találják, 
annak a városnak a vénei 
vegyenek egy üszőt a csor-
dából, mely igát még nem 
húzott s földet zekevas-
sal nem hasított 4s vi-
gyék ki egy zordon és 
köves völgybe, melyet még 
soha fel nem szántottak és 
be nem vetettek és ott 
szegjék nyakát az üsző- 
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őket és foglyokat ejtesz 
lls a foglyok között meg-
látsz egy szép asszonyt s 
azt megszereted s felesé-
gül akarod venni: 12akkor 
vidd be házadba s Ó nyírja 
le haját, vágja le körmeit, 
13vesse le azt a ruhát, 
amelyben fogságba jutott, 
lakozzék a házadban és 
sirassa atyját és anyját 
egy hónapig ; akkor aztán 
bemehetsz hozzá, hálhatsz 
vele és a feleséged lehet. 
141-1a azonban később nem 
tetszik néked, akkor sza-
badon kell bocsátanod 
sem pénzért el nem adha-
tod, sem hatalmaskodással 
nem sanyargathatod,mint-
hogy megaláztad. 

15Ha valakinek két fele-
sége vagyon, egy kedves 
meg egy gyűlölt s azok 
fiúkat szülnek tőle s a 
gyűlöltnek a fia lesz az 
elsőszülött : 16akkor,, ami-
kor el akarja osztani va-
gyonát a fiai között, a ked- 

vesnek a fiát nem teheti 
elsőszülötté s nem helyez-
heti a gyűlöltnek a fia elé, 
17hanem a gyűlöltnek a fiát 
kell elismernie elsőszülöt-
téül s annak kell kettős 
részt adnia mindabból, 
amije vagyon, mert az az 
ő  gyermekeinek zsengéje s 
azt illeti az elsőszülött- 
ség

18
. 
Ha valakinek nyakas 

és makacs fia vagyon, ki 
nem hallgat atyja és anyja 
parancsára s bár meg-
fenyítik, mégsem akar en-
gedelmeskedni : "akkor 
fogják meg s vigyék váro-
sának véneihez, az ítélke-
zés kapujához "s mondják 
nékik : Ez a mi fiunk nya-
kas és makacs, intéseinkre 
hallgatni nem akar, lak-
mározásnak, tobzódásnak 
s ivásnak adja magát. 
21Erre kövezze meg őt a 
város népe és haljon meg, 
hogy eltávolítsátok a go-
noszságot magatok közül 

mert a kánaáni népek ellen viselt hadjáratban győzelem esetén 
a gonosz vallási befolyás veszedelmének elhárítása végett min-
den élőt meg kellett ölni. Vö. 20, 10. skk. - 12-13. Ember-
telenség lenne a hadifogságba esett nőt azonnal házasságra 
kényszeríteni, azért előbb egyhavi időt kellett néki engedni, 
hogy haja és körme levágása által meggyászolja övéit. - A válás-
ről, 1. Móz. V. 24, 1. 

15-17. Az elsőszülöttségi jog az elsőszülöllet illeti. - 15. A több-
nejűségről 1. Móz. I. 4, 23. jegyz. - 17. Az az ő  gyermekeinek 
(a héber szöveg szerint : velőjének, vagyis férfierejének) zsengéje, 
elseje. 

18-21. Az elvetemedett fiú megbüntetése. Keleten a szülők gyer-
mekeik felett általában igen messzemenő  hatalommal bírtak. 
Ezt jelen törvény korlátozza, amennyiben kimondja, hogy a 
(felnőtt, de atyja házában tartózkodó) f iút (legényt) csak ered-
ménytelen dorgálás (a héber szöveg szerint : fenyítés) után, 
mindkét szülő  panaszára, bírói döntés alapján szabad megölni. 
E törvény alkalmazásáról egyébként sehol sem olvasunk s való-
színű, hogy a törvény ezen intézkedése inkább csak megfélemlí-
tésül szolgált. 
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s egész Izrael hallja és fél-
jen. 

221-la valaki főbenjáró 
bűnt követ el s kivégzik S 
akasztófára függesztik : 
"holtteste ne maradjon a 
fán, hanem még aznap 
temessék el, mert az Is-
ten átkozottja az, aki a 
fán függ : semmiképen se 
tedd tisztátalanná földe-
det, melyet neked az Úr, a 
te Istened birtokul adni 
fog. 

22. FEJEZET. 
A legfőbb törvények összefogla-
lása : a felebaráti segitségnyuj-
tás, a ruházat, az anyamadár, a 
keverés tilalma, az emlékeztető  
rojtok, a leánykori tisztesség 
védelme, a házasságtörés, az erő- 

szak, a vérfertőzés. 

1Ha testvéred marhája 
vagy juha eltéved, ne nézd 
és ne menj el mellette, 
hanem hajtsd vissza test-
véredhez. 2Ha testvéred 
nincs közel hozzád, vagy  

nem ismered őt : akkor 
hajtsd be házadba s legyen 
nálad, míg testvéred nem 
keresi s vissza nem veszi. 
3Ugyanígy cselekedjél sza-
marával, ruhájával, test-
véred minden elveszett. 
holmijával : ha megtalá-
lod, ne hagyd ott azért, 
mert másé. 

4Ha azt látod, hogy test-
véred szamara vagy mar-
hája elesett az úton, ne 
nézz el, hanem emeld fel 
vele együtt. 

5Asszony ne öltözzék 
férfiruhába s férfi ne hasz-
náljon asszonyi ruhát 
mert utálatos az Isten 
előtt, aki ilyesmit cse-
lekszik. 

6Ha az úton jársz és fán 
vagy földön madárfészket 
találsz s az anyamadár 
rajta ül a fiókákon vagy a 
tojáson, ne fogd meg fió-
káival együtt, 'hanem en-
gedd elmenni és csak a 

22-23. A kivégzett ember szégyenszemre felakasztott holttestét 
egy napon túl nem szabad az akasztófán hagyni. - 22. A kivégzés 
utált végbemenő  felakasztás egyfelől a büntetés fokozását, más-
felől az ijesztést és elrettentést szolgálta. - 23. A felakasZtott 
embert azért nevezték az Isten átkozottjának, mert a bírák az Isten 
nevében sujtották e büntetéssel ; a megfelelő  héber kifelezég 
azonban azt is jelentheti, hogy a felakasztás valóban (az Isten 
rá a tanuság) a legnagyobb megbecstelenítés. Vö. Gal. 3; 13. 

22. 1-3. A talált jószág. II. 23, 4. - 1. Testvér = az Izraelita. -
3. A vers vége a héber szövegben így szól : ha megtalálod, ne tettesd 
magad (mintha nem látnád). 

4. A köteles segitségnyujtás. Testvér = izraelita. 
5. Asszony asszonyi, férfi férfiúi ruhát hordjon. Az ellenkező-

jét szabadosság (természetellenes kicsapongások) vágya sugallja 
és sérti a természeti törvényt. 

6-7. Madarat fiaival együtt megfogni nem szabad. A törvény 
célja az emberiesség s finomlelkííség fokozása. Embertelenségnek 
számított ugyanis anyát fiaival együtt megölni (vő. Móz. I. 32, 11.), 
gödölyét anyja tejében megfőzni (vö. Móz. II. 23, 19.), madarat 
fiaival megfogni. E törvényekben valamiképen az Isten IV. pa-
rancsolata tükröződik vissza. 
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fiókákat ejtsd foglyul, 
hogy jó dolgod legyen és 
hosszú ideig élj. 

8Ha új házat épftsz, csi-
nálj védőfalat köröskörül 
a tetőre, hogy vérontás ne 
történjék házadban s vét-
kessé ne légy, ha valaki 
megcsúszik s leesik onnan. 

°Ne vesd be szőlődet 
másféle maggal: hogy a 
termés is, amelyet vetet-
tél s az is, mi a szőlődön 
terem, egyaránt szentté 
ne legyen. 10Ne szánts egy-
szerre marhán és szamá-
ron. "Ne öltözzél gyapjú-
ból és lenből szőtt ruhába. 

ugojtokat csinálj a pa-
lástodra, mellyel befeded 
magad, a szélére, mind a 
négy sarkára. 

13Ha valaki feleséget ve-
szen s aztán meggyűlöli 
14s ürügyet keres, hogy 
annak alapján elbocsát-
hassa s azért rossz hírét 
költi és azt mondja : fele-
ségül vettem ezt és ezt s 
amikor bementem hozzá,  

nem találtam szűznek, — 
"akkor a nő  atyja és anyja 
vegyék a nőt s vigyék ki 
magukkal szüzességének 
jeleit a város véneihez, kik 
a kapuban vannak 16s 
mondja az atya : Leányo-
mat ennek s ennek adtam 
feleségül s mivel gyűlöli, 
17rossz hírét költi s azt 
mondja : Nem találtam 
leányodat szűznek 	pe- 
dig, íme, itt vannak leá-
nyom szüzességének jelei 
— és terítsék ki a ruhát a 
város vénei előtt. "Erre 
fogják meg az illető  város 
vénei a férfit, veressék meg 
19S azon felül ítéljék arra, 
hogy száz siklus ezüstöt 
adjon a leány atyjának, 
amiért rossz hírét köl-
tötte Izrael egyik szűzé-
nek és tartsa meg a nőt 
feleségül s el ne bocsát-
hassa teljes életében. — 
2°Ha azonban igaz, amit a 
szemére vet s nem talált 
szűzességet a leányban, 
21akkor vessék ki a leányt 

8. A háztető  védőkorlátja. A keletiek a lapos háztetőket kb. 
olyanféleképen használták, mint nálunk a verandát vagy az 
erkélyt. 

9-11. A természetes különbségek megtartása. - 9. A szőlő  
bevetése egyszersmind bizonyos kapzsiságot is jelentett, miért is 
büntetésül szőlő  és vetés szentté vált, vagyis nem volt szabad 
felhasználni (hanem a papságnak kellett adni). - 11. A gyapju 
ugyanis állati, a len növényi termék. Vö. III. 19, 19. 

12. Az emlékeztető  bojtok. Vö. IV. 15, 37--41. 
13-21. A leánykori tisztesség védelme. --- 15. A nászéjtszaka 

ruháit a leány szülei mint leányuk szüzességének jeleit megkapták 
és megőrizték. Tekintve, hogy a keleti leányok többnyire igen 
fiatalon mentek férjhez s igen fejlettek voltak, a nászéjtszaka 
ruhái általában alkalmasak voltak a leánykori tisztesség meg-
ítélésére. - 18. A férfit ugyan a hamis tanuságtételről szóló tör. 
vény alapján (V. 19, 19.) meg kellett volna kövezni, de ezáltal 
az asszony elvesztette volna férjét s így a törvény a férfit csak 
megveretésre, 100 siklus = 325 pengő  erkölcsi kártérítésre s válási 
jogának egyszersmindenkorra való elvesztésére ítélte. A dolog 
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atyja házának ajtaján, vá- lálkozik a férfi az eljegy-

zett leánnyal s megragadja 
s hál véle, akkor csak ő  
haljon meg egyedül ; 26a 

leányt ne érje semmi se, 
mert nem halálra méltó, 
mivel olyasmi történt a 
leánnyal, mint amikor a 
rabló rátámad a felebarát-
jára és megöli : 27egyedül 
volt a mezőn, kiáltott, 
de nem volt senki sem 
ott, aki megszabadíthatta 
volna. 

28Ha valamely férfi 
olyan szűzleánnyal talál-
kozik, akinek nincsen je-
gyese s megragadja a 
leányt s hál vele s az ügy a 
törvény elé kerül : "akkor 
adjon az, aki vele hált, a 
leány atyjának ötven sik-
lus ezüstöt, a leányt pedig 
vegye feleségül, minthogy 
megalázta s el ne bocsát-
hassa teljes életében. 

30Senkise vegye el atyja 
feleségét s fel ne takarja 
atyja takaróját 1 

természetéből folyik, hogy a törvény célja nem a férfi vádas-
kodásának megtorlása, hanem egyfelől annak megelőzése, más-
felől a leányok erkölcsi tisztességének sürgetése és védelme volt. 

22. A házasságtörés büntetése. Vö. Móz. III. 20, 10. 
23-29. Az erőszak büntetése. A törvény három esetet különböz-

tet meg : a) 23-24. Ha eljegyzett leányon, ki mint jegyes 
jogi szempontból vőlegénye feleségének számít, követ el valaki 
erőszakot, ha ez a városban történik s a leány segítségért nem kiált 
s így mulasztása beleegyezésnek tekinthető, férfi és leány meg-
kövezendő. - b) 25-27. Ha ez a mezőn (a városon kívül) tör-
ténik, mivel ott a leány önmagán nem segíthetett, a törvény 
feltételezi, hogy a leány beleegyezése nem volt meg s így a leány-
nak büntetlenséget biztosít. - c) 28-29. El nem jegyzett leányon 
elkövetett erőszak büntetéséül a csábítónak a leányt el kell vennie, 
atyjának a szokásos jegyadomány fejében 50 siklust (162.50 pen-
gőt) fizetnie s azonfelül a férfi egyszersmindenkorra elveszti 
azt a jogát, hogy a leányt válólevéllel elbocsáthassa. 

30. Atyja feleségei közül senki sem vehet magának feleséget. 
Vö. Móz. III. 18, 8. 

rosának férfiai pedig kö-
vezzék halálra, mert go-
noszságot cselekedett Iz-
raelben, minthogy paráz-
nálkodott atyja házánál : 
távolítsd el a gonoszságot 
magad közül. 

22Ha valaki másnak a 
feleségével hál, haljon meg 
mindakettő, vagyis a há-
zasságtörő  férfiú meg a 
házasságtörő  asszony : tá-
volitsd el a gonoszságot 
Izraelből. 

23Ha valamely szűz-
leányt eljegyez egy férfiú s 
valaki a városban találko-
zik és hál véle, "akkor 
vidd ki mindakettőt az 
illető  város kapujához s 
kövezd agyon : a leányt, 
mert nem kiáltott, noha 
benn volt a városban, a 
férfiút, mert megalázta 
felebarátjának feleségét ; 
- 

 
távolítsd el a gonosz-

ságot magad közül. - 
25Ha azonban a mezőn ta- 
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ged ; ene köss velük békét 
s ne keresd javukat soha 
életedben. 7Az edomitát 
ne utáld, mert testvéred, 
sem az egyiptomit, mert 
jövevény voltál földén : 
Bakik ezektől harmadízen 
születnek, bejuthatnak az 
Úr gyülekezetébe. 

81-la hadba vonulsz el-
lenségeid ellen, őrizkedjél 
minden rút dologtól. "Ha 
olyan ember leszen közöt-
tetek, ki éjtszakai álom 
miatt tisztátalanná válik, 
az menjen ki a táboron 
kívülre 11s ne térjen vissza, 
míg este felé vízben meg 
nem fürdött ; napnyugta 
után azonban visszatérhet 
a táborba. 12Tarts fenn a 
táboron kívül egy helyet s 
oda menj ki a természet. 
szükségeire ; 13viselj ásócs-
kát az öveden s ha leülsz, 
áss egy gödröt, aztán a 
kiásott földdel fedd be 
azt, 14amivel megkönnyeb-
bedtél. Mivel az Úr, a te 
Istened jár a táborban, 
hogy téged megszabadít-
son s ellenségeidet kezedbe 
adja, szent legyen tábo- 

23. 1-8. Kik nem lehetnek tagjai Izrael vallási (és polgári) 
közövségének ? (Elsősorban) a nem izraelita népek tagjairól van 
szó. - 1. A heréltség nem fér össze a körülmetéltség törvényének 
gondolatával. - 2. Tizediziglen sem, vagyis sohasem lehet tagja 
Izraelnek a mámzer. A latin fordítás a mámzert fattyúnak tekinti 
s így is magyarázza : azaz, ki (hivatásos) parázna személytűt 
született (utóbbi szavak a héber szövegben hiányzanak) ; sokan, 
igen jeles szentírásmagyarázók úgy vélik, hogy mámzer 
filiszteus. - 3-6. Örökre ki vannak zárva az ámmoniták és a 
moábiták. (V. ö. I. 19, 31-38 ; IV. 22, 5-7 ; IV. 25. - ; Józs. 
24, 9.) - 7-8. Edomita vagy egyiptomi ember unokája már fel-
vehető  Izrael közösségébe. 

9-14. A tábor vallási és természetes tisztasága. - 10. Az éjtszakai 
magömlés vallási tisztátalanságot idézett elő. Vö. III. 15, 16. 

23. FEJEZET. 
A legfőbb törvények összefogla-
lása : Izrael vallási közösségének 
tagjai, a tábor tisztántartása, a 
szökevény rabszolga, a parázna-
ság, a kamat, a fogadalom, a 

termés védelme. 

1Férfiatlan ember, ki-
nek heréjét szétzúzták 
vagy kivágták, vagy aki-
nek a szeméremtestét le-
vágták, ne jusson be az Úr 
gyülekezetébe. 2Mámzer, 
vagyis parázna személytől 
-született ember ne jusson 
be az Úr gyülekezetébe a 
tizedik ízig, 3ámmoniták 
és moábiták még a tizedik 
nemzedék után se, so-
hase jussanak be az Úr 
gyülekezetébe, 4mivel nem 
akartak elétekbe jönni ke-
nyérrel és vízzel az úton, 
mikor kijöttetek Egyip-
tomból s mivel felbérelték 
ellened Bálaámot, Beor 
fiát Szír-Mezopotámiából, 
hogy átkozzon meg téged, 
8esakhogy az Úr, a te 
Istened nem akarta meg-
hallgatni Bálaámot, ha-
nem áldásodra fordította 
átkát, mert szeretett té- 



496 MÓZES V. KÖNYVE, DEUTERONOMIUM 23. 
rod és semmi undokságot 
se lehessen látni benne, 
hogy el ne hagyjon téged. 

"Ne szolgáltasd ki a 
hozzád menekülő  rabszol-
gát urának, "hadd lakjék 
veled azon a helyen, ahol 
neki tetszik s hadd ma-
radjon akármelyik váro-
sodban : ne szomorítsd 
meg őt. 

17Ne akadjon parázna 
nőszemély Izrael leányai 
között, se parázna férfi-
személy Izrael fiai között. 
18Ne ajánld fel parázna nő-
személy bérét, se eb árát 
az Űrnak, a te Istened há-
zában, bármi legyen is az, 
amit fogadtál, mert mind-
kettő  utálatosság az Úr, a 
te Istened előtt. 

19Ne testvérednek köl-
csönözz pénzt, vagy gabo-
nát vagy bármi más jószá-
got kamatra, "hanem ide-
gennek ; testvérednek ka-
mat nélkül add kölcsön, 
azt, amire szüksége va- 

gyon, hogy megáldjon té-
ged az 'Gr, a te Istened 
minden munkádban azon 
a földön, melyet elfog-
lalni mégy. 

21Ha fogadalmat teszesz 
az Úrnak, a te Istenednek, 
ne késlekedjél megadni, 
mert megköveteli rajtad 
azt az Úr, a te Istened s ha 
késlekedet, bűnül tudja be 
néked. 22Ha nem akarsz 
fogadalmat tenni, nem kö-
vetsz el vele bűnt, 23de 
ami kijött egyszer ajkai-
don, azt tartsd meg és tel-
jesftsd úgy, amint az 'úr-
nak, a te Istenednek fo-
gadtad és szabadakarat-
ból és tenszáddal ígérted. 

"Ha bemégy felebará-
tod szőlejébe, annyi szőlőt 
ehetsz, amennyi tetszik, de 
ki nem vihetsz magaddal ; 
25ha bemégy felebarátod 
vetésébe, szakíthatsz és 
kézzel kimorzsolhatsz ka-
lászt, de sarlóval nem vág-
hatsz. 

15-16. A szökött rabszolga védelme. Idegen, nem izraelita, 
Kánaánba menekülő  rabszolgákról van szó. 

17-18. A prostitució tilalma. Bizonyos bálványistenségek 
(Astarte) tiszteletére egyes nők és férfiak paráznaságra adták 
magukat s az érte járó pénzt az istenség templomára vagy áldoza-
taira fordították. Az gr ezt megtiltja. Eb ára = a parázna férfi-
személy keresménye. 

19-20. Izraelita izraelitától kamatot nem szedhet. Vö. Mi%z. 
III. 25, 37. 

21-23. A fogadalmat le kell róni. 
24-25. A szőlő  és a vetés tulajdonjogának védelme. - Régi 

szokás alapján a járókelőknek szabad volt az útmenti szőlőkből 
szedniök vagy a kalászokból kézzel venniök (a héber szövegben 
a kimorzsolásról nincs szó). Vö. Máté 12, 1. Márk. 2, 23. Luk, 6, 1: 
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az Úr előtt ; ne tedd bű-
nössé földedet, melyet ne-
ked az Űr, a te Istened 
birtokul adni fog. 

5Ha valaki feleséget 
vesz, akkor abban az idő-
ben ne menjen hadba s ne 
vessenek ki reá semmiféle 
közterhet, hanem éljen 
szabadon házának, hogy 
örvendezhessék egy esz-
tendeig a feleségével. 

8Ne vedd el zálogul az 
alsó vagy a felső  malom-
követ, mert azzal életét 
adja néked zálogba az 
illető. 

7Ha valakit azon kap-
nak, hogy elcsal valakit a 
testvérei, Izrael fiai közül s 
eladja s felveszi árát : meg 
kell ölni távolítsd el a go-
noszságot magad körül. 

8Vigyázz szorgosan ma- 
24. 1-4. A házassági válás. — Az Isten a házasságot felbontha-

tatlannak teremtette, de az izraeliták «keményszívűsége miatt* 
(az ószövetség tartamára) megengedte, hogy a férfi feleségét 
válólevéllel elbocsáthassa. (Vő. Máté 19, 3. ; Márk. 10, 2.; Luk. 
16, 18.) — Az ok, amiért a válólevelet ki lehetett állítani, a tör-
vény szerint valamely rút (nem illő, gyalázatos) dolog; mit kell 
utóbbin értenünk, biztosan nem tudjuk : a későbbi zsidó törvény-
magyarázók e szónak igen különböző  értelmezést adtak. Házasság-
törésről nem lehet szó, mert annak büntetése halál volt. Hogy 
a törvény a válást megnehezítse, írásban kiállított válólevelet 
kíván. — 4. Elbocsátott s máshoz feleségül ment feleségét a férj 
azért nem vehette vissza, hogy valamikép össze ne játsszék az 
asszony (új) férjének javai vagy élete ellen ; épen azért az ilyen 
asszony az őt elbocsátó férfi számára tisztátalan, vagyis érinthetet-
len lett s őt visszavenni utálatos (= tilos) dolog volt az úr előtt. 

5. Az újonnan nősült férfi hadmentessége: — 5. E ~mentes-
ségre a férfinek akkor is joga volt, ha megleVő  feleségéhez (fele-
ségeihez) újabb feleséget vett. A közteher e helyütt a hadi szolgálat-
tételt (megbízatást) jelenti. 

C. A malomkövek zálogbavételének tilalma. — A héber szöveg 
így szól : Ne vedd zálogba a kézimalmot, vagy a felső  malom-
követ (amely nélkül a kézimalom hasznavehetetlen). A régiek — 
úgy látszik — mindig csak épen annyi lisztet őröltek, arnengyire 
szükség volt. 

7. Az emberlopás büntetése. — Vö. Móz. II. 21, 16: 
8-9. A papság iránt való tisztelet kötelessége. — Értelme : Vigyázz 

magadra, hogy a papság tanításának megvetéséért poklosság ne 

Ószövetség I. 	 32 

24. FEJEZET. 
A legfőbb törvények összefogla-
lása : a válás, a házassági had-
mentesség, a kézimalom zálogol-
hatatlansága, az emberrablás, a 
poklosság, a zálogolás, a munka-
bér, a kivégzés, a szegények vé- 

delme, a szegénység. 

1Ha valaki feleséget ve-
szen s azt a magáévá teszi, 
de az valami rút dolog 
miatt nem talál kedvet a 
szeme előtt, akkor írjon 
válólevelet, adja a kezébe 
s bo-csássa el házából. 2Ha 
azonban az elmegy és más 
férfiúhoz megy feleségül 
3s az is meggyűlöli s váló-
levelet ad neki s elbocsátja 
házából, vagy pedig, ha az 
meghal: fiakkor előbbi 
férje nem veheti vissza 
feleségül, mert tisztáta-
lanná lett s utálatossá vált 
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gadra, hogy a poklosság 
csapása reád ne jöjjön ; 
épen azért tedd meg és gon-
dosan teljesítsd mindazt, 
amire a levita-nemzetség-
ből való papok tanítanak 
téged, ahogy én parancsol-
tam nékik s 9gondoljatok 
csak arra, mit cselekedett. 
az Úr, a ti Istenetek Máriá-
val az Úton, amikor ki-
j öttetek Egyiptomból. 

"Ha visszaköveteled 
felebarátodtól, amivel tar-
tozik néked, be ne menj 
házába, hogy zálogot végy 
tőle, nhanem künn állj meg 
s ő  hozza ki néked, amije 
vagyon. "Ha az illető  sze-
gény ember, akkor ne ma-
radjon nálad éjjelen át 
zálogja, "hanem add visz-
sza azt néki legott nap-
szállat előtt, hogy ruháza-
tában hálhasson és áldjon 
téged s ez érdemedül szol-
gáljon az Úr, a te Istened 
előtt. 

14Ne tartsd vissza a szű-
kölködő  és szegény nap-
számos bérét, se a testvére- 

dét, se a jövevényét, ki 
veled lakik földeden s 
kapuidon belül vagyon, 
"hanem még aznap, nap-
szállat előtt fizesd ki néki 
munkadíját, — hiszen sze-
gény s abból tartja fenn 
életét, — hogy ne kiáltson 
az Úrhoz miattad s Ő  
bűnül ne tulajdonítsa ezt 
néked. 

"Nem szabad kivégezni 
atyát gyermekei miatt, 
gyermeket atyja miatt 
kiki csak a maga bűnéért 
lakolhat halállal. 

17Ne ferdítsd el a jöve-
vény és az árva igazát s 
ne vedd zálogba az özvegy 
ruháját.19Emlékezzél meg 
arról, hogy rabszolga vol-
tál Egyiptomban s az Úr, 
a te Istened szabadított 
meg onnan : azért paran-
csolom néked, hogy ezt 
cselekedjed. 

19Ha vetésedet aratod 
földeden s ott felejtesz 
egy kévét, ne térj vissza, 
hogy elhozzad, hanem 
hagyd, hogy a jövevény, 

sujtson ; gondolj arra, hogy Mária is poklos lett, amikor Mózes 
ellen beszélt. (Vö. Móz. IV. 12, 10.) Mások e részt Igy értelmezik : 
Poklosság esetén vigyázz magadra és tedd meg mindazt, amit a 
papok parancsolnak (vö. Móz. III. 13, 1. skk.) ; gondolj arra, 
hogy Máriának is el kellett hagynia a tábort, amikor poklossá lett. 

10-13. A zálogszedés emberséges legyen. - 10. A héber szöveg 
így kezdődik : ha felebarátodnak valami kölcsönt adsz, ne menj 
be a házába stb. - 12-13. Szegény ember csak a felsőruháját 
adhatta zálogba ; erre azonban éjjel szüksége volt, mert azzal 
takarózott. 

14-16. A megszolgált bér visszatartása égbekiáltó bűn. - 14. 
Testvér = izraelita. 

16. Mindenki a maga bűnéért lakoljon. Értelme : ha halálra 
ítélik az atyát, nem szabad halálra ítélni miatta a fiát is. (Vö. 
Kir. IV. 14, 6.) 

17-18. Jövevények, árvák jogának védelme, özvegyek kímélele. 
(Vb. Móz. II. 22, 21 ; 23, 9 ; III. 19, 33. sk.) 
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az árva s az özvegy vigye 
el, hogy megáldjon téged 
az Cr, a te Istened kezed 
minden munkájában.2°Ha 
olajfád termését szeded, 
ne térj vissza összeszedni, 
ami a fán elmaradt, ha-
nem hagyd a jövevény-
nek, az árvának s az 
özvegynek. 211-la szőlőd 
szüreteled, ne szedd össze 
az elmaradt fürtöket, ha-
nem hadd, hogy azok a 
jövevény, az árva s az 
özvegy szükségleteire szol-
gálj anak. 22Emlékezzél 

meg arról, hogy te is rab-
szolga voltál Egyiptom-
ban : azért parancsolom 
néked, hogy ezt csele-
kedjed. 

25. FEJEZET. 
A legfőbb törvények összefogla-
lása : a megvesszőzés, a nyom-
tató marha, a sógorsági házasság, 
a szemérem védelme, a mértékek 
hamisítatlansága, az ámálekiták 

kipusztítása. 

111a per támad az em-
berek között s a bírákhoz  

fordulnak, akkor annak, 
akit igaznak találnak, ad-
janak igazat, akit pedig 
vétkesnek, azt ítéljék vét-
kesnek. 2Ha a vétkest ve-
résre találják méltónak, 
akkor saját jelenlétükben 
húzassák le és veressék 
meg ; a vétek nagyságához 
igazodjék az ütések száma, 
3úgy azonban, hogy a 
negyvenes számot meg ne 
haladják, hogy ne rútul 
megszaggatva távozzék 
testvéred szemed elől. 

4Ne kösd be a marha 
száját, amikor gabonádat 
nyomtatja a szérűn. 

5Ha a fivérek együtt 
laknak s az egyik közülük 
meghal a nélkül, hogy fia 
lenne, akkor az elhunyt-
nak a felesége ne menjen 
máshoz feleségül, hanem 
férjének fivére vegye el és 
támasszon ivadékot fivé-
rének °s az asszonytól szár-
mazó elsőszülött fiút ne-
vezze el fivére nevére, hogy 
ki ne töröltessék annak 
neve Izraelből. 7Ha azon- 

19-22. A termés betakarításánál juttatni kell valamit a szegé-
nyeknek. - E törvény ugyanaz, mint III. 19, 9 ; 23, 22., csakhogy 
kiterjed az olajfa termésére is. 

25. 1-3. A testi fenyíték módja és mértéke. - 1. Azokról a 
kisebb jelentőségű  ügyekről van szó, amelyekről a törvény rész-
leges utasítást nem tartalmaz, meghatározott büntetést ki nem 
szab : ilyenkor a bíró a méltányosság szerint ítéljen. - 2. Verést 
csak a bíró jelenlétében szabad végrehajtani és - 3. - legfeljebb 
40 ütést szabad az elítéltre mérni ; hogy e számot meg ne halad-
ják, később rendesen csak egy híján negyven (= 39) ütést mértek 
az elítéltekre. (Vö. Kor. II. 11, 24.) 

4. A nyomtató marha száját bekötni embertelen fősvénység. -
A gabonát keleten a szérűn szétszórták és (cséplés helyett) marhát 
járattak rajta, hogy patájával (később a nyomtatószánnal) 
a kalászból a szemet kinyomja. 

5-10. A sógorsági házasság. - 6. A törvény feltételül köti ki, 
hogy a testvérek (fivérek) együtt lakjanak: e feltétel egyesek 
szerint azt kívánja, hogy a két fivér gazdasága, birtoka egy 

32* 



500 MÓZES V. KÖNYVE, DEUTERONOMIUM 25. 
ban ez nem akarja elvenni 
fivére feleségét, noha az a 
törvény szerint őt illeti : 
akkor menjen el az asz-
szony a város kapujához s 
forduljon a vénekhez és 
mondja: Férjem fivére nem 
akarja feltámasztani fi-
vére nevét Izraelben, nem 
akar engem feleségül venni. 
8Erre azok legott hivassák 
őt el s kérdezzék meg. 
Ha azt feleli : Nem aka-
rom feleségül venni, Sakkor 
menjen oda hozzá az asz-
szony a vének előtt, húzza 
le a sarut a férfi lábáról 
s köpjön az arcába és 
mondja : Igy történj ék 
azzal az emberrel, aki 
nem építi fel fivére házát. 
- "Ezért házát saruja-
fosztott ember házának 
nevezzék Izraelben. 

"-Ha két férfiú között 
veszekedés támad s vere- 

területen legyen, hogy mindkettőt együtt lehessen kezelni ; 
mások úgy vélik, hogy e kikötés azt mondja ki, hogy e törvény 
csak azokra a fiúkra vonatkozik, akik házas fivérük halála előtt 
már éltek s nem csak azután születtek. Ha sógor nem volt, a 
kötelesség a legközelebbi férfirokonra szállott. (Vö. Rúth 4, 5. 10 ; 
Máté 22, 25 ; Márk 12, 20 ; Luk. 20, 29.) Úgy látszik az is lehet-
séges volt, hogy a sógor vagy más arra kötelezett rokon az asszony-
ról lemondjon olyan valamely (utána következő  és kötelezett) 
rokon javára, ki az asszonnyal szívesebben lépett házasságra. -
9. A jog átadásának jelképe a saru önkéntes levevése és átadása 
volt (Rúth 4, 8) ; ha valakinek saruját szégyenszemre az asszony 
húzta le, ez jogfosztást jelentett. A héber szöveg így is fordítható : 
és köpjön eléje. 

11-12. A szemérem védelme. - Ez az egyetlen eset, ahol a 
törvény csonkítást szab valakire, aki mást nem csonkított meg. 
A csonkítást a bíróság rendelte el. 

13-16. A súly- és ürmértékek hamisilailansága. - 13. A súly-
mérlékeket a héber szöveg e helyütt (súly-)köveknek nevezi. 
Kétféle súlymértéket az alkalmazott, aki egy nagyobbal vásárolt 
s egy kisebbel adott el. - 14. Az ürmérléken a Szentírás az éfát 
érti ; ez 36.4 liter ürtartalmú volt. - 16. Ha tehát Izrael hamisítja 
a súlyt és az ürmértéket, elv-eszíti Kánaánt. 

17-19. Az ámálekilákal ki kell irtani. Vö. Móz. II. 17, 9. skk; 
Kir. I. 15. 

kedni kezdenek egymás-
sal s az egyiknek a felesége, 
hogy kiszabadítsa férjét az 
erősebbiknek a kezéből, 
kinyujtja kezét s meg-
ragadja ennek szemérem-
testét : 12vágd le a kezét, 
meg ne szánd semmiféle 
könyörületességből. 

13Ne legyen zacskódban 
kétféle súlymérték, egy 
nagyobb meg egy kisebb, 
14s ne legyen házadban 
kétféle ürmérték : egy na-
gyobb meg egy kisebb 
"Teljes és igaz súlymérté-
ked legyen s teljes és igaz 
ürmértéked legyen, hogy 
sok ideig élj azon a földön, 
melyet neked az Ur, a te 
Istened adni fog, "mert 
a te Urad utálja azt, ki 
ilyesmit cselekszik s gyűlöl 
minden csalárdságot. 

"Emlékezzél meg arról, 
mit tettek veled az ám á- 
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lekiták az úton, amikor ki-
jöttél Egyiptomból, "ho-
gyan vonultak ki ellened 
s vágták le sereged utó-
csapatját, mely elfáradt 
és elmaradt ; - mikor te 
az éhségtől s a fáradtság-
tól kimerültél, ők nem fél-
ték az Istent. 19Azért te-
hát, amikor majd nyugal-
mat ád néked az Ur, a te 
Istened s leigáz köröskörül 
minden nemzetet azon a 
földön, amelyet ígért né-
ked, töröld el nevüket az 
ég alól • vigyázz, el ne 
felejtsd 

26. FEJEZET. 
A legfőbb törvények összefogla-
lása : a zsenge és a tized be-
mutató imádsága. A szövetség 

mibenléte. 

111a majd bemégy arra 
a földre, amelyet neked 
az Úr, a te Istened bir-
tokul adni fog s azt el-
foglalod s megtelepedel 
rajta, 2vedd minden ter-
mésedből a zsengét, tedd 
kosárba s menj arra a 
helyre, amelyet majd az 
13r, a te Istened kiválaszt, 
hogy ott tiszteljék nevét, 
8és járulj a pap elé, ki ab-
ban az időben leszen s 
mondd néki : Elismerem 
ma az Úr, a te Istened  

előtt, hogy bejutottam 
arra a földre, amely felől 
megesküdött atyáinknak, 
hogy nékünk adja. 4Erre 
vegye el a pap a kosarat 
kezedből s tegye az Úr, a 
te Istened oltára elé. 5Az-
tán mondd az Úr, a te.  
Istened színe előtt : Ker-
gette a szír az én atyámat 
s ő  lement Egyiptomba s 
ott tartózkodott jövevény-
ként kevesedmagával s 
nőtt nagy és erős, temér-
dek sokaságú nemzetté. 
6Ám az egyiptomiak sa-
nyargattak és üldöztek 
minket s felette nehéz ter-
heket raktak reánk. 7Erre 
mi az Úrhoz, atyáink Iste-
néhez kiáltottunk s ő  meg-
hallgatott minket s megte-
kintette megalázásunkat, 
fáradalmainkat és szoron-
gatásunkat, 8és erős kézzel, 
kinyujtott karral, nagy, 
félelmetes tettekkel, cso-
dákkal és jelekkel kiho-
zott minket Egyiptomból 
9s behozott erre a helyre s 
nékünk adta ezt a tejjel s 
mézzel folyó földet. "Epen 
azért, ím most bemutatom 
azon föld termésének zsen-
géjét, melyet az Úr nékem 
adott. - Igy tedd le azt az 
Úr, a te Istened színe 
előtt s imádd az Urat, a te 

26. 1-11. A termés zsengéjének bemutatása s az ahhoz tartozó 
imádság. -- 2. Egyesek szerint ezt csupán egyszer, Kánaán el-
foglalása után kellett megtenni, mások szerint esztendőről-
esztendőre. -- 5-10. Az itt közölt imádság Izrael történetének 
rövid vázlata keretében mond hálát az Istennek. - A szír, aki 
kergette az izraeliták atyját (Jákobot), Lábán volt ; a héber szöveg 
azonban így is fordítható : Kóbor szír volt az én atyám, vagyis 
Szíriában - Mezopotámiában - vándorkodó lakos volt Jákob. - 
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Istenedet ns lakmározzál 
mindazon,javakból, me-
lyeket az r, a te Istened 
neked és házadnak adott, 
te meg a levita és a jöve-
vény, ki veled vagyon. 

12Amikor minden ter-
mésed tizedét teljesen le-
róttad a tizedek harmadik 
esztendejében s odaadtad 
a levitának, a jövevény-
nek, az árvának s az öz-
vegynek, hogy egyenek 
kapuidban s jóllakjanak, 
13akkor így szólj az Ur, a 
te Istened színe előtt : 
Kivittem a szent részt a 
házamból s odaadtam a 
levitának s a jövevény-
nek, az árvának s az öz-
vegynek, úgy ahogy pa-
rancsoltad nékem : nem  

szegtem meg parancsola-
taidat s nem feledkeztem 
meg rendeletedről. 14Nem 
ettem belőle gyászomban, 
nem vittem ki semmiféle 
tisztátalan állapotomban s 
nem fordítottam belőle 
semmit sem gyászszertar-
tásra. Engedelmeskedtem 
az Úr, az én Istenem sza-
vának s mindent úgy cse-
lekedtem, ahogy paran-
csoltad nékem. 15  Tekints 
le szent helyedről, magas-
ságos mennyei lakóhelyed-
ről s áldd meg népedet, Iz-
raelt s a földet, ezt a tejjel 
s mézzel folyó földet, me-
lyet nekünk adtál, amint 
megesküdtél atyáinknak. 

16Ma az Ur, a te Istened 
azt parancsolja neked, 

11. Hogy mi történt e zsengeáldozattal, nem tudjuk ; egyesek 
ügy vélik, hogy a papságé lett, mások azt hiszik, hogy a bemutató 
visszakapta s azt fogyasztotta el (békeáldozattal egybekötött) 
lakomáján. 

12-15. A harmadik esztendei tized megadása után mondandó 
imádság. - 12. A rész értelme a latin fordítás szerint a következő  : 
A harmadik esztendőben a terményből egytizedet félre kell 
tenni a leviták számára, a megmaradt terményből ismét egy-
tizedet kell venni a bemutató városában lakó levita és szegények 
számára ; mikor az elsőt a bemutató felviszi a szent helyre, ott 
be kell jelentenie, hogy a másodikat is rendeltetésére (a szegények 
javára) fordította. A héber szöveg így is érthető  : Miután a 
bemutató az első  és második esztendőben a tizedet lerótta (fel-
vitte a szent helyhez s ott békeáldozati lakomával elfogyasztotta), 
a harmadik esztendőben a tizedet nem kell felvinnie a szent 
helyre, hanem otthon a városban lakó levita és szegények javára 
kell fordítania s ennek megtörténtét (mikor az ünnepekre a szent 
helyre megy), be kell jelentenie. - 13. A szent rész (e helyütt) az, 
amit tizedként oda kellett adni. - 14. A gyász és bizonyos más 
körülmények vallásilag tisztálalanná tették az -embert ; ilyen 
állapotban szent dologhoz (pl. a tizedhez) nem volt szabad nyúlni. 
A vers vége talán arra az eledelre céloz, amelyet gyász esetén 
a halottasházhoz szoktak küldeni, hogy a részvétet és a vigasz-
talást kifejezze. (Vö. Kir. II. 3, 35 ; Jer. 16, 7.) Egyesek szerint 
e szavak azt fejezik ki, hogy a tizedre szánt terményből semmiféle 
bálvány sem részesült. - Ezzel a Móz. V. 12, 1.-ben megkezdett 
törvénygyüjtemény befejeződik s a következőkben ismét Mózes 
buzdításait és tetteit halljuk. 

16-19. Mózes kijelenti, hogy e törvények elfogadásával a nép az 
Urat (Jáhvét) ismeri el Istenének s az Úr a népet a maga népének. 
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hogy tedd meg mindeze-
ket a parancsolatokat és 
rendeleteket : tartsd meg 
tehát és teljesítsd őket tel-
jes szívedből és teljes lel-
kedből. 17Te ma az Urat 
választottad, hogy Iste-
ned legyen, hogy az ő  Út-
jain járj, megtartsd szer-
tartásait, parancsolatait s 
rendeléseit s az Ó szavá-
nak engedelmeskedjé1,18az 
Úr pedig ma téged válasz-
tott, hogy tulajdon népe 
légy, amint szólott néked 
s megtartsd minden pa-
rancsolatát 19S fensége-
sebbé tegyen téged min-
den nemzetnél, amelyet 
teremtett, a maga dícsé-
retére, hírnevére és dicső-
ségére, hogy szent népe 
légy az Úrnak, a te Iste-
nednek, amint megmon-
dotta. 

27. FEJEZET. 
Mózes megparancsolja, hogy a 
nép Kánaánban ünnepélyesen 
tegyen hitet Isten törvényeinek 

elfogadására. 

'Ekkor Mózes és Izrael 
vénei megparancsolák a 
népnek, mondván : Tart- 

sátok meg ezt az egész 
parancsolatot, amelyet ma 
meghagyok néktek 2s ha 
majd átmentek a Jordá-
non arra a földre, amelyet 
az Úr, a te Istened néked 
ád, állíts fel ott hatalmas 
köveket s vond be őket 
mésszel, g3hogy mihelyt át-
keltél a Jordánon, reájuk 
írhasd ennek a törvény-
nek minden igéjét, hogy 
bejuthass arra a földre, 
arra a tejjel s mézzel folyó 
földre, amelyet az Cr, a te 
Istened adni fog néked, 
amint megesküdött atyáid-
nak. 4Mihelyt tehát át-
keltetek a Jordánon, állít-
sátok fel a Hebál-hegyen 
azokat a köveket, melye-
ket ma parancsolok nék-
tek s vond be őket mész-
szel. 5Aztán építs ott ol-
tárt az Úrnak, a te Iste-
nednek, olyan kövekből, 
amelyeket vas nem érin-
tett, 6formátlan s faragat-
lan kövekből, s mutass be 
rajta egészen elégő  áldoza-
tokat az Úrnak, a te Iste-
nednek 7s vágj békeáldo-
zatokat s egyél s lakmároz-
zál az Úr, a te Istened 

27. 1-8. Mózes elrendeli, hogy a nép majd újítsa meg Kánaán 
löldén ünnepélyes módon a Sínai-szövetséget. - 2. A régi Kelet 
a törvényeket hatalmas, mésszel (vagy gipsszel) bevont kőtáb-
lákra, sőt sziklákra iratta, épúgy, mint a rómaiak ércre. - 3. Hogy 
mit kellett ráírni e kövekre, nem tudjuk ; egyesek szerint a tíz-
parancsolatot, mások szerint Mózes könyveinek törvényeit, vagy 
Mózes V. könyvét,vagy az ötödik könyv 6, 1-7, 10. vagy 27-28. 
terjedő  részét. - 4. A Hebál (= Ebál) hegyéről 1. 11, 29. jegyz. -
5-7. Ezeket az áldozatokat nem a szent sátor rézoltárán, hanem 
a Sínai-szövetség megkötése előtt gyakorolt szokások szerint 
épített oltáron (vö. Móz. II. 20, 25.) kellett bemutatni, mert ez 
a Sínai-szövetség megújítását célozta, a rézoltár pedig már hozzá-
tartozott a Sínai-szövetséghez, mert akkor kapta azt Izrael. 
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előtt 8és írd rá a kövekre e 
törvény minden igéjét 
tisztán és világosan. 

9Mondák erre Mózes és 
a levita-nemzetségből való 
papok egész Izraelnek : 
Figyelj és halljad, Izrael I 
Ma lettél az Úrnak, a te 
Istenednek népévé. 10Hall-
gass tehát szavára s tedd 
meg parancsolatait s ren-
deleteit, melyeket meg-
hagyok néked. 

11Parancsola továbbá 
Mózes a népnek ugyan-
azon a napon, mondván 
"Ha maj d átkeltetek aJor-
dánon, a következők áll-
janak fel Gárizim hegyén 
a nép áldására : Simeon, 
Lévi, Júda, Isszakár, Jó-
zsef és Benjámin ; 13át-
ellenben pedig, a Hebál 
hegyén, az átkozásra, ezek 
álljanak fel : Rúben, Gád, 
Áser, Zábulon, Dán és  

Neftáli. "Aztán szólalja-
nak meg a leviták s mond-
ják Izrael minden férfiá-
hoz fennszóval : "Átko-
zott az az ember, aki az 
Úr előtt útálatos, faragott 
vagy öntött képet, mester-
ember keze alkotta művet 
csinál s titokban felállít. 
Felelje rá az egész nép és 
mondja : Amen 1-"Átko-
zott, ki nem tiszteli atyját 
és anyját I Mondja rá az 
egész nép : Amen. "Átko-
zott, ki odább tolja fele-
barátjának hat árköveit ! 
Mondja rá az egész nép : 
Amen ! 18Átkozott, ki tév-
útra vezeti a vakot az 
úton ! Mondja rá az egész 
nép Amen. "Átkozott, ki 
elcsavarja a jövevény, az 
árva és az özvegy igazát ! 
Mondja rá az egész nép : 
Amen ! "Átkozott, ki 
atyja feleségével hál s így 

9-10. Mózes a (Kánaánban megújítandó) szövetség megtar-
tására szólítja fel a népet. Igen valószínű, hogy Mózes e szavakkal 
tulajdonképen a levitapapsághoz fordul és felszólítja őket, hogy 
a szövetség megújítása után e szavakkal intsék majd a népet. 

11-26. Mózes elrendeli, hogy a nép majdan Kánaánban ünne-
pélyesen hitet tegyen az Úr törvényeinek elfogadására. — 12-13. 
A szövetség majdani megújításakor a nép oszoljék két részre, 
fele álljon a Gárizim-, fele az Ebál-hegy (1. 11,29. jegyz.) egymással 
szemben álló lejtőire ; 	14. — lenn a völgyben álljanak fel a levi- 
ták s mondják el a törvény főbb pontjait, áldást ígérve a törvény 
megtartóinak, átkot (büntetést) a törvény megszegőinek s a nép 
Amen (= ügy legyen) kiáltással jelentse ki a törvény elfogadását. 
Az áldások szövegét a Szentírás nem közli (vö. 28, 1. jegyzetét) ; 
nyilván olyanféle lehetett, mint az átkoké, csakhogy amaz a 
törvény megtartásáról, emez a megszegéséről szólott. (Tehát pl. : 
Áldott, ki tiszteli atyját és anyját. — Átkozott, ki nem tiszteli 
atyját és anyját.) Az áldásokra a Gárizim hegyén levő  egész nép 
felelt Ámennel, az átkokra az Ebál hegyén levo egész nép mondta 
rá az Ament. (Mivel az áldásokra a Gárizim hegyén levő  nép 
felelt, a későbbi időkben az itt lakó szamariaiak azt. tartották, 
hogy a Gárizim [nem Jeruzsálem] az áldás, tehát az imádság 
törvényszerű  helye. V6. Ján. 4, 20.) Az átkok száma 12. --s 15. L. I I. 
20,4. —18. L. II. 21,17. — 17. L. V. 19, 14, —18. L. III. 19, 14. — 
19. L. II. 22, 21. — 20. L. III. 18, 8. — 21. L. III. 18, 23. 
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felfedi atyja ágya takaró-
ját 1 Mondja rá az egész 
nép Amen ! 21Átkozott, 
ki valamely barommal kö-
zösül ! Mondja rá az egész 
nép : Amen 1 22Átkozott, 
ki nővérével, atyja vagy 
anyja leányával hál 1 
Mondja rá az egész nép : 
Amen ! 23Átkozott, ki 
anyósával hál 1 Mondja rá 
az egész nép : Amen 1 
"Átkozott, ki titkon 
agyonüti 	felebarátját ! 
Mondja rá az egész nép : 
Amen! 25Átkozott, ki aján-
dékot fogad el, hogy érte 
valamilyen ártatlanvérű  
személyt kivégeztessen 1 
Mondja rá az egész nép : 
Amen ! 26Átkozott, ki nem 
marad e törvény szavai 
mellett s nem teljesíti őket 
cselekedettel ! Mondja rá 
az egész nép : Amen. 

28. FEJEZET. 
Mózes második beszédének be-
fejezése : a törvény megtartásá-
nak jutalma, megszegésének 

büntetése. 

'Ha hallgatsz az Cr, a 
te Istened szavára s meg-
teszed s megtartod min-
den parancsolatát, melyet 
ma meghagyok néked, ak- 

kor fenségesebbé tesz té-
ged az Úr, a te Istened 
minden nemzetnél, mely 
a földön lakik 2s mind 
reád szállnak s elérnek 
téged a következő  áldá-
sok, feltéve, hogy hallgatsz 
parancsolataira : 3Aldott 
leszesz a városban s áldott 
a mezőn, 4áldott leszen 
méhednek gyümölcse, föl-
dednek gyümölcse, bar-
maid ellése, marháid csor-
dája és juhaid akla. 5Á1-
dottak lesznek csűreid s 
áldottak éléstáraid. °Ál-
dott lész, ha bemégy és ha 
kimégy. 7Összeomlasztj a 
az Úr színed előtt ellen-
ségeidet, kik ellened tá-
madnak : egy úton jönnek 
ki ellened s hét úton fut-
nak el színed elől. 8Áldást 
bocsát az Úr magtáraidra 
s kezed minden munká-
jára s megáld téged azon a 
földön, amelyet nyerni 
fogsz. 9Szent népévé emel 
az Úr téged, amint meg-
esküdött néked, ha meg-
tartod az Úrnak, a te Iste-
nednek parancsolatait s az 
ő  útjain jársz, "s látni 
fogja a föld minden népe, 
hogy te az Cr nevét vise-
led, s félni fognak tőled. 

22. L. III. 18, 9. - 24. L. IV. 35, 16. - 25. Vö. II. 23, 
7. sk. 

28. 1-14. Mózes második beszédének folytatása: A törvény 
megtartásának jutalma. E rész hat áldást (a következő  - 16-19. -
hat átkot) tartalmaz. Vannak, akik Úgy vélik, hogy ezt a részt is 
a Gárizim- és az Ebál-hegyen felállított nép előtt kellett elmondani ; 
valószínűbb azonban, hogy Mózes e szavakkal (a Gárizim- és az 
Ebál-hegyen tartandó ünnepség leírásának befejeztével) buzdító 
beszédjét folytatja. - 5. A héber szöveg így szól: Áldott lesz 
kosarad (melyben eleségedet tartod) s áldott lesz sütőteknőd 
(melyben kenyeredet készíted). - 10. Az Úr nevét viseled (szó- 
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11Bőséget ad néked az Úr 
minden jóban, méhed gyü-
mölcsében, barmaid ellé-
sében s földed gyümölcsé-
ben, azon a földön, amely 
felől megesküdött az Ur 
atyáidnak, hogy néked 
adja. "Megnyitja neked az 
Úr gazdag kincsesházát, 
az eget, hogy esőt adjon 
földednek a maga idejé-
ben s megáldja kezed min-
den munkáját Kölcsönt 
nyujtasz sok nemzetnek, 
de te senkitől sem veszesz 
kölcsönt. 13Fejjé tesz té-
ged az Cr s nem farokká s 
felül leszesz mindenkoron, 
nem alul, feltéve, hogy 
hallgatsz az Úr, a te Iste-
ned parancsolataira, me-
lyeket ma meghagyok né-
ked s megtartod és telje-
síted őket 14S el nem térsz 
tőlük sem jobbra, sem 
balra s nem követsz és nem 
tisztelsz más isteneket. 

"Ha azonban nem 
akarsz hallgatni az Úrnak, 
a te Istenednek arra a sza-
vára, hogy tartsd meg és 
teljesítsd minden paran-
csolatát és szertartását, 
melyet ma meghagyok né-
ked, akkor mind reád száll-
nak és elérnek téged a kö- 

szerint : az Úr neve hangzott el feletted) = az Úr népe vagy. 
Vö. I. 4, 26. jegyz. - 13. Értelme : kiváló, nem utolsó nép leszesz. 

75-68. Mózes második beszédének folytatása: A törvény meg-
szegésének büntetése. - E rész hat átkot (büntetést) közöl, a többi 
ennek szónoki kifejtése. - 17. A héber szöveg ismét a kosárról 
s a sütőteknőről szól. Vö. 5. v. jegyzetét. - 22. Az első  négy 
(a héber szöveg szerint : sorvadás, láz, gyulladás és üszkösö-
dés) emberi betegség, a második három (a héber szöveg szerint : 
szárazság, üszög és gabonarozsda) a növényi termést sujtja. -
23-84. Az ég nem nyílik esőre s igy a föld kemény lesz s olyan 
por keletkezik, mintha hamu esnék az égből. - 25. E helyett : 

vetkező  átkok : "Átkozott 
lész a városban, átkozott 
a mezőn. 17Átkozott le-
szen csűröd s átkozottak 
éléstáraid. "Átkozott lesz 
méhed gyümölcse s földed 
gyümölcse, marháid csor-
dája s juhaid nyája. "Át-
kozott lész, ha bemégy s 
átkozott, ha kimégy. "Eh-
séget és inséget bocsát az 
Úr reád s átkot minden dol-
godra, amelyet művelsz, 
míg csak el nem tipor s ha-
marosan el nem veszít fe-
lette gonosz cselekedeteid 
miatt, amelyekkel elhagy-
tál engem.21-Rád szakasztja 
az Úr a döghalált, míg csak 
el nem emészt téged arról 
a földről, melyet elfoglalni 
mégy. 22Megver téged az 
Úr nyavalyával, lázzal, 
hidegleléssel és gyulladás-
sal, továbbá szárazsággal, 
kártékony időjárással és 
vetési ragyával s az üldöz, 
míg el nem veszesz. 23Az 
ég, mely feletted vagyon, 
olyan lesz, mint az érc s a 
föld, amelyet tapodsz, 
olyan, mint a vas. 24Eső  
gyanánt port ád az Cr föl-
dedre s hamu hull reád az 
égből, míg csak el nem 
pusztulsz. 25összeomlaszt 
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téged az Úr ellenségeid 
előtt : egy úton vonulsz ki 
ellenük s hét felé fogsz el-
futni előlük s szétszóródol 
a föld minden országára 
26s holttested eledele lesz 
az ég minden madarának s 
a föld vadjainak s nem 
lesz, ki elűzze őket. - 
27Megver téged az Úr az 
egyiptomi fekéllyel, tested 
azon részén is, melyen az 
ürülék távozik, megver 
rühhel és viszketeggel, úgy-
hogy kigyógyítani nem 
tudnak. 29Megver téged az 
Úr tébolyodással, vakság-
gal és elmezavarral s 29úgy 
fogsz tapogatózni délben, 
mint ahogy a vak szokott 
tapogatózni a sötétben s 
nem fogsz célhoz jutni 
utaidon. Minden időben 
sanyargatni fognak és erő-
szakosan elnyomnak s nem 
lesz, ki megszabadítson 
téged. 30Feleséget veszesz 
és más fog hálni véle, 
házat építesz és nem fogsz 
lakni benne, szőlőt ül-
tetsz és nem szüretelsz be-
lőle. 31Előtted fogják le-
vágni marhádat és te nem 
eszel belőle, szemed előtt 
rabolják el szamaradat s 
nem adják többé vissza né-
ked, ellenségeidnek adják 
juhaidat s nem lesz, ki se-
gítsen téged. 32Fiaid s  

leányaid más nép hatal-
mába kerülnek és szemed 
azt látni fogja és bár egész 
nap epekedik a látásuk 
után, nem lesz erő  kezed-
ben. "Földed gyümölcsét 
s munkád minden eredmé-
nyét oly nép eszi meg, 
amelyet nem ismersz és 
sanyargatni fognak min-
denkor és elnyomnak min-
den időben 34és eszedet 
veszted rémültödben azok 
miatt, miket látni fog sze-
med. - 35Megver téged az 
Úr igen gonosz fekéllyel a 
térdeden s a lábszáradon, 
tetőtől-talpig, úgyhogy 

kigyógyítani nem tudnak. 
"Elvisz az űr téged s ki-
rályodat, kit majd magad 
fölé állítasz, egy olyan 
nemzethez, amelyet nem 
ismersz és atyáid sem 
ismertek s ott más istenek-
nek fogsz szolgálni : fának 
és kőnek 37és közmondás s 
csúfság tárgyává süllyedsz 
mindazon népeknél, ame-
lyek közé majd az Úr elvisz 
téged. 38Sok magot vetsz 
a földbe s keveset gyüjtesz 
be, mert sáska emészti 
meg mindet. 39Szőlőt fogsz 
ültetni és művelni, de nem 
iszol bort és semmit se 
szedsz róla, mert féreg 
pusztítja el. "Olaj fáid 
lesznek minden határod- 

Jzélszóródol a föld minden országára, a héber szöveg így szól : 
s iszonyat (elrettentő  példakép) leszesz a föld minden országa 
előtt. - 27. Egyiptom fekélye egyesek szerint a II. 9, 9.-ben el-
beszélt egyiptomi csapás, mások szerint poklosság. - 37. A héber 
szöveg így szól : És iszonyattá (elrettentő  példaképpé), köz-
mondás és csúfság tárgyává leszesz mindazon népek előtt. akik 
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ban, de olajjal meg nem 
kenheted magad, mert ter-
mésed lehull és ' elpusztul. 
41Fiakat s leányokat nem-
zesz, de nem látod hasznu-
kat, mert fogságba hur-
colják őket. 42Ragya 
emészti meg minden fá-
dat s földed gyümölcsét. 
43A jövevény, ki veled la-
kik azon a földön, föléd 
emelkedik s egyre feljebb 
kerül, te pedig leszállasz 
s egyre lejebb kerülsz. 
4413 fog kölcsönözni néked 
s nem te fogsz kölcsönözni 
néki ; ő  lesz a fej és te le-
szesz a farok. 

«Bizony reád jönnek 
mindezek az átkok s ül-
döznek s elérnek téged, 
míg csak el nem pusztulsz, 
mivel nem hallgattál az 
Ur, a te Istened szavára s 
nem tartottad meg pa-
rancsolatait és szertartá-
sait, melyeket megparan-
csolt néked "és mint jelek 
és csodák, rajtad és ivadé-
kodon lesznek mindörökké. 
47Mivel nem szolgáltál az 
Úrnak, a te Istenednek, 
örömmel és szívbéli jó-
kedvvel, hogy bőségben 
van mindened, "azért éh-
ségben, szomjúságban, me-
zítelenségben s teljes ín-
ségben fogsz szolgálni el-
lenségednek, akit az Úr 
reád bocsát s az vasigát  

tesz nyakadba, míg csak 
el nem tipor téged. "Rád 
hoz ugyanis az Ur messzi-
ről, a föld határának szélé-
ről egy nemzetet, mely 
mint a lecsapó sas, meg-
rohan, melynek nyelvét 
nem érted, 50egy felette 
arcátlan nemzetet, mely 
nem tekint öreget s nem 
szán meg gyermeket 51S az 
megemészti barmaid faj-
zatát és földed gyümöl-
csét, míg csak el nem 
pusztulsz s nem hágy né-
ked gabonát, bort, olajat, 
marhacsordát s juhnyájat, 
míg csak el nem veszít 
52éS össze nem tipor min-
den városodban s egész 
földeden le nem omlanak 
erős és magas falaid, 
amelyekbe reménységedet 
vetetted. Ostromzár alá 
vesz kapuidban, egész 
földeden, melyet az Cr, a 
te Istened majd néked 
ád 53s a szorongatásban és 
a pusztításban, mellyel el-
lenséged nyomorgatni fog, 
megeszed saját méhed gyü-
mölcsét, fiaid és leányaid 
húsát, kiket az Cr, a te 
Istened majd néked adni 
fog. "Legkényesebb és el-
puhultabb férfiad is irigy-
séggel néz majd testvérére 
s ölében fekvő  feleségére 
55s nem ad nekik fiai húsá-
ból, melyet megenni kény- 

közé téged az úr űzni fog. - 47-68. Azokat a gyötrelmeket 
vázolja, amelyek az izraelitákra az ellenséges megszállás és a 
fogság alatt fognak zúdulni. - 49-50. egy látszik az asszírokról 
van szó, kik 722-ben valóban feldúlták Izrael országát (a sas 
az asszírok jelképe volt) ; az sem lehetetlen azonban, hogy e 
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felen, mivel semmi egyebe 
sem lesz abban a szoronga-
tásban és ínségben,mellyel 
ellenségeid pusztítani fog-
nak téged valamennyi ka-
pudon belül. "Az elpuhult 
és kényeskedő  asszony, ki 
járni sem tudott a földön 
s a lábát sem tudta letenni 
az elpuhultság és a nagy 
kényeskedés miatt, iri-
gyelni fogja ölében fekvő  
férjétől fiának s leányának 
húsát 57meg asszonyi tes-
téből kijövő, szennyes 
mássát, meg új szülött gyer-
mekeit, mert titokban ma-
guk az asszonyok eszik meg 
ezeket minden más hiá-
nyában, abban a szoron-
gatásban és pusztításban, 
mellyel ellenséged nyo-
morgatni fog téged ka-
puidon belül. 58Ha meg 
nem tartod s meg nem 
teszed e törvénynek min-
den szavát, mely meg 
van írva e könyvben s 
nem féled az Ő  dicsőséges 
és félelmetes nevét, vagyis 
az Urat, a te Istenedet, 
59akkor az Úr megsoka-
sítja csapásaidat s ivadé-
kod csapásait, nagy és 
maradandó csapásokkal, 
rosszindulatú és tartós be- 

tegségekkel sujt, "mind 
reád fordítja Egyiptom 
nyavalyáit, 	amelyektől 
annyira féltél s azok reád 
ragadnak, "sőt minden-
féle olyan betegséget és 
csapást is bocsát reád az 
Úr, amely nincs megírva e 
törvény könyvében, míg 
csak össze nem tipor téged. 
62Ti, kik azelőtt oly sokan 
voltatok, mint az ég csil-
lagai, kevés számmal ma-
radtok meg,,mivel nem 
hallgattál az r, a te Iste-
ned szavára. 63Amily örö-
mét lelte az Úr bennetek, 
amikor jót tett veletek és 
megsokasított titeket, ép-
oly örömét fogja lelni ak-
kor, amikor majd eltöröl 
és kiirt titeket, hogy el-
vesszetek arról a földről, 
amelyet elfoglalni mégy. 

64Szétszór téged az Úr 
mindenféle nép közé, a 
föld egyik szélétől a másik 
széléig s ott szolgálni fogsz 
más isteneknek, kiket nem 
ismersz s atyáid sem ismer-
tek : fának és kőnek. 65De 
még ama nemzetek közt 
sem fogsz megpihenni s ot! 
sem lesz nyugo dalma lábad 
talpának, mert ott rettegő  
szívet, elapadó szemet s 

versek általános tartalmúak és meg nem határozott ellenségre 
vonatkoznak. - 56-57. A héber szöveg így szól : Az elpuhult 
és kényeskedő  asszony, ki elpuhultságból és kényeskedésből 
a lábát sem tette a földre, irigykedve fogja rejtegetni ölének férje 
(= kedves férje), fiai és leányai elől 	57. - a méhéből kijövő  

,szülepet és újszülött gyermekeit, mikor ezeket titokban megeszi, 
minden (más) hiányában, abban a szükségben és szorongatás-
ban, mellyel ellenséged téged szorongatni fog kapuidban (= vá-
rosaidban). - 59. A héber szöveg így szól: Csodálatosakká 
(= rendkívüliekké) teszi a te csapásaidat s ivadékod csapásait stb. 
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bánkódás törte lelket ád 
az Űr néked. "Olyan lesz 
az élted, mintha hajszálon 
függne előtted, rettegni 
fogsz éjjel-nappal és nem 
bízol éltedben. "Reggel 
azt fogod mondani : Bár-
csak már este volna, — és 
este azt : Bárcsak már 
reggel volna, — szíved fé-
lelme miatt, mely rette-
géssel tölt el s a miatt, mit 
szemeddel látsz. "Vissza-
visz téged az Úr Egyip-
tomba, hajókon, azon az 
úton, amelyről azt mon-
dotta néked, hogy azt 
többé ne lásd s ott majd el 
akarjátok adni magatokat 
ellenségeiteknek rabszol-
gákul és rabszolgákul nem 
lesz, ki megvegyen. 

29. FEJEZET. 
Mózes harmadik beszéde : a 

Sínai-szövetség megújítása. 

1Ezek voltak annak a szö-
vetségnek az igéi, amely 
felől azt parancsolta az Űr 
Mózesnek, hogy kösse meg 
Izrael fiaival, Moáb földén, 
azon a szövetségen felül,  

amelyet a Hóreben kö-
tött velük. 

2Erre Mózes összehívá 
egész Izraelt és mondá 
nékik : Ti láttátok mind-
azt, amit az Úr előttetek 
Egyiptom földén a fáraó-
val, ennek minden szolgá-
j ával és egész földével mű-
velt, 3azokat a nagy pró-
bákat, amelyeket tensze-
med látott, azokat a nagy 
jeleket és csodákat, 4de 
az Úr mind a jelen napig 
nem adott néktek értel-
mes szívet, látó szemet és 
halló fület. 8Negyven esz-
tendeig vezetett titeket a 
pusztában ; ruháitok nem 
koptak el, lábatok saruját 
nem tette tönkre az idő, 
6kenyeret nem ettetek, 
bort és szeszes italt nem 
ittatok, hogy megtudjá-
tok, hogy én, az Úr, va-
gyok a ti Istenetek. 7Mikor 
pedig eljutottatok erre a 
helyre és Szehon, Hesebon 
királya meg Óg, Básán ki-
rálya kivonult ellenünk, 
hogy megütközzék velünk, 
megvertük őket 8s elvet-
tük földüket s odaadtuk 

IV. A Sínai-szövetség megújítása a (hajdani) moábita síkon. 
(29, 1-30, 20.) 

29. 1. Bevezetés. Az a nemzedék, mely a Hóreb(_• Sinai)-hegy-
nél megkötötte az nTal a szövetséget, a negyvenéves pusztai 
vándorlás alatt elpusztult. Az Űr most Kánaán határának átlépése 
előtt, a hajdani moábita síkon (vb'. IV. 22, 1. jegyz.) megújít-
tatja az új nemzedékkel a Sínai-szövetséget. 

2-9. Mózes harmadik beszéde: Intés a szövetség megújítása előtt. 
Alapgondolat : Az 13r a Sínaitól idáig (a hajdani moábita síkságig) 
gondviselő  hatalmával vezette a népet : tudja meg tehát a nép, 
hogy 8 is köteles megtartani a (most megújítandó) Sínai-szövet-
séget. - 2. Vö. 4, 34. jegyz. - 7. Vö. Móz. IV. 21, 21. skk. -
8. Vb. Móz. IV. 32, 1. skk. 
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Rúbennek és Gádnak meg 
Mánássze féltörzsének bir-
tokul. 9Tartsátok meg és 
teljesítsétek tehát e szövet-
ség igéit, hogy boldogul-
j atok mindenben, amit 
műveltek. 

"Itt álltok ti ma mind-
nyájan az Úr, a ti Istene-
tek előtt, fejedelmeitek, 
törzseitek, véneitek, elöl-
járóitok, Izraelnek egész 
férf i népe, 11gyermekeitek, 
feleségeitek, a táborban 
veled lakó jövevények, ki 
nem véve azokat sem, kik 
a fát vágják s a vizet hord-. 
ják, 12hogy belépj az Úr-
nak, a te Istenednek szö-
vetségébe és esküvel meg-
erősített szerződésébe, me-
lyet ma az Úr, a te Istened 
megköt veled, 13hogy né-
pévé emeljen téged s ő  
legyen a te Istened, amint 
megígérte néked s amint 
megesküdött atyáidnak : 
Ábrahámnak, Izsáknak és 
Jákobnak. 14De nemcsak 
veletek kötöm meg ezt a  

szövetséget és létesítem 
ezt az esküvel megerősí-
tett szerződést, 15hanem 
minden jelen- és távol-
levővel egyaránt. 

16Nos, ti tudjátok, mi-
kép laktunk Egyiptom föl-
dén s mint jöttünk át a 
nemzetek között s amikor 
átjöttünk. közöttük, "lát-
tátok azokat az utálatos-
ságokat és undokságokat, 
vagyis bálványaikat, a fát, 
a követ, az ezüstöt s az 
aranyat, amelyet imádtak. 
18Ne akadjon tehát közöt-
tetek olyan férfiú vagy 
asszony, család vagy törzs, 
melynek szíve ma elfordul 
az Urtól, a mi Istenünktől 
s amely elmegy s ama nem-
zetek isteneinek szolgál 
Ne akadjon közöttetek 
epét és keserűséget termő  
gyökér, 19ki, mikor hallja 
ezen esküvel erősített szer-
ződés igéit, megnyugtatja 
magát szívében, mondván: 
Békességem leszen, ha 
szívem gonoszsága szerint 

10-15. Mózes ünnepélyesen megújítja a Sinai-szövetséget. - 
10. Az elöljárók 	soterím) a jegyzők. Vő. 1,15. jegyz. - 11. A hé- 
ber szöveg így szól : gyermekeitek, feleségeitek s a jövevény, ki 
táborodban lakik, favágóid, vízhordóid egyaránt. - 15. A távol-
levőkön a jövendő  nemzedéket kell értenünk. _ 

16-28. Mózes figyelmezteti a népet, tartsa meg a most megújított 
szövetséget, mert különben meglakol. - 18. A jó gyökér jó gyümöl-
csöt, a rossz gyökér epét és keserűséget (a héber szöveg szerint : 
mérget és ürmöt) terem. - 19. A vers végén levő  mondat : hogy 
pusztulásba ne rántsa az ittas a szomjazót, úgy látszik valamilyen 
közmondás lehetett, de értelmét ma már biztosan nem tudjuk. 
Egyesek szerint annyit jelent, hogy : a bűnös bűnhödése pusztu-
lásba ne döntse az ártatlant is ; mások szerint az értelme az, hogy 
el ne pusztuljon az ország vízben bővelkedő  és vízhiányban szen-
vedő  része egyaránt (tehát : az egész ország) ; ismét mások a héber 
szöveget így fordítják : hogy az ittasság ne fokozza a szomjúságot 
s ezen azt értik, hogy : a bűnös elvakultság mind elvetemültebbé 
ne tegye a vétkest. 
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járok is, - hogy pusztu-
lásba ne rántsa az ittas a 
szomjazót. 20Bizony, az 
ilyennek nem bocsát meg 
az Úr, sőt legott felgerjed 
haragja és bosszúja az 
ilyen ember ellen s arra 
rászáll minden átok, mely 
meg van írva e könyvben 
s az Úr eltörli nevét az ég 
alól 21S végleg kipusztítja 
Ót Izrael minden törzsé-
ből azon átkok szerint, 
amelyeket e törvénynek és 
szövetségnek könyve ma-
gában foglal. 22  Akkor majd 
kérdezni fogja a követ-
kező  nemzedék, gyerme-
keitek is, kik majdan szü-
letnek, az idegenek is, kik 
messziről jönnek, mikor 
látják e föld csapásait és 
betegségeit, amelyekkel az 
Úr sujtotta, 	23kiégeti 
kénkővel és forró sóval, 
úgyhogy többé bevetni 
nem lehet és semmi zöldet 
sem terem, hasonlóan a 
felforgatott Szodomához, 
Gomorrához, Ádámához 
és Szeboimhoz, melyeket. 
az Úr haragjában és bosz-
szújában felforgatott, - 
"kérdezni fogja valameny-
nyi nemzet,: Miért csele-
kedett az r így ezzel a 
földdel? Miért bosszújá-
nak ez a mérhetetlen ha- 

ragja? 25Felelni azt fogják 
erre : Mivel elhagyták az 
Úr szövetségét, melyet 
atyáikkal kötött, amikor 
kihozta őket Egyiptom-
ból 26és más isteneket szol-
gáltak és imádtak, olyano-
kat, akiket azelőtt nem is-
mertek s akikhez az Úr nem 
utasította őket, 27azért 
felgerjedt az Úr haragja e 
föld ellen s reá hozott 
minden átkot, mely meg 
van írva e könyvben, 
28s haragjában, bosszújá-
ban s felette nagy felhábo-
rodásában kitépte őket 
földükről és idegen földre 
vetette őket, mint a mai 
nap mutatja. 

29Ami rejtve van, az az 
Úrnak, a mi Istenünknek 
a dolga; ami nyilvánvaló, 
az a miénk s a mi fiainkéi 
mindörökké, hogy teljesít-
sük e törvény minden 
igéjét. 

• 30. FEJEZET. 
Mózes harmadik beszédének be-
fejezése : az Isten irgalmába 

vetett hit sürgetése. 

'Ámde ha majd reád, 
jönnek mindezek a dol-
gok, az áldás avagy az 
átok, melyet eléd adtam, s 
te szíved bánatában meg-
indulsz mindazon nem- 

29. Mindazonáltal az ember ne kutassa a jövendőt, hanem teljesítse 
az Úr parancsolatait. Ami rejtve van = a jövendő  ; ami nyilván-
való = a törvény s az abban foglalt átok és áldás. - Mivel e vers 
összefüggése az előtte és az utána ,következő  gondolatokkal kissé 
laza, azért e mondat az idők folyamán igen különböző  vélemények 
keletkezésére adott alkalmat. 

30. 1-14. Mózes figyelmezteti a népet, hogy ha talán egykor meg 
is szegi a most megújított szövetséget, térjen vissza az Úrhoz és az Úr 



MÓZES V. KÖNYVE, DEUTERONOMIUM 30. 513 
zetek között, amelyek közé 
szétszór téged az Úr, a te 
Istened, 2s gyermekeiddel 
együtt teljes szívedből és 
teljes lelkedből visszatérsz 
hozzá és engedelmeskedel 
parancsolatainak úgy, 

ahogy ma parancsolom né-
ked : 3akkor az Úr, a te 
Istened visszahoz téged fog- 
ságodból, 	megkönyörül 
rajtad s ismét egybegyüjt 
téged mindazon népek kö-
zül, melyek közé egykoron 
szétszórt. 4Még ha az ég 
szélére hányt volna is té-
ged, visszahoz onnan az 
Úr, a te Istened 5s össze-
szed és bevisz arra a földre, 
melyet atyáid bírtak, s 
bírni fogod azt, s megáld 
téged és még nagyobbszá-
múvá tesz, mint atyáid 
voltak. 6Körülmetéli az 
Úr, a te Istened szívedet 
s ivadékod szívét, hogy 
szeresd az Urat, a te Iste-
nedet teljes szívedből s 
teljes lelkedből, hogy él-
hess lés ráfordítja mind-
ezen átkokat ellenségeidre 
és azokra, kik gyűlölnek s 
üldöznek téged. 8Te akkor 
majd ismét hallgatni fogsz 
az úr, a te Istened szavára 
s teljesíted mindezeket a 
parancsolatokat, melye-
ket ma meghagyok nékcd, 
9S az úr, a te Istened bősé-
get ád néked kezed min-
den munkájában, méhed  

magzatában, barmaid faj-
zatában, földed termésé-
ben s minden dologban, 
mert az Úr ismét örömét 
fogja lelni abban, hogy 
téged minden jóval el-
lásson, amint örömét lelte 
ebben atyáidnál, "feltéve, 
hogy hallgatsz az Úr, a te 
Istened szavára s meg-
tartod parancsolatait és 
szertartásait, melyek e 
törvényben meg vannak 
Írva s teljes szívedből és 
teljes lelkedből visszatérsz 
az Úrhoz, a te Istenedhez. 

11Ez a parancsolat, me-
lyet neked ma meghagyok, 
nem elérhetetlen számodra 
és nincsen messze tőled. 
12Nincsen 	égben, hogy 
azt mondhatnád : Ki bírna 
felmenni közülünk az égbe, 
hogy lehozza nékünk, hogy 
halljuk és cselekedeteink-
kel teljesítsük? 13Nincs a 
tengeren túl sem, hogy 
azt hozhatnád fel ürügyül 
s azt mondhatnád : Ki 
tudna közülünk átkelni a 
tengeren, hogy elhozza 
nékünk s hallhassuk s meg-
tehessük, amit parancsol? 
- "hanem igen közel van 
ez az ige hozzád : a szád-
ban s a szívedben van s így 
megtarthatod. 

15Lásd : eléd tettem ma 
az életet s a jót s másfelől 
a halált és a rosszat. 16Sze-
resd tehát az Urat, a te 

kegyesen fogadja. - 3. E verset egyesek a hetvenéves (Kr. e. 
606-536., vagy 607-538-ig tartó) babiloni fogságból való vissza-
térésre vonatkoztatják. - Visszahoz téged fogságodból: szószerint : 
fordulatot hoz létre fogságodban (= szomorúságodban). 

15-20. Mózes harmadik beszédének befejezése. 

Ószövetség I. 	 33 
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Istenedet s járj az ő  út-
jain s tartsd meg paran-
csolatait, szertartásait és 
rendeleteit s akkor élni 
fogsz s megsokasít és meg-
áld téged azon a földön, 
melyet elfoglalni mégy. 
"Ha azonban elfordul szí-
ved s nem engedelmeske-
del, hanem megtévedsz és 
más isteneket imádsz és 
szolgálsz, "akkor - íme 
ma előre megmondom né-
ked - elveszesz és kevés 
ideig lakol azon a földön, 
melynek elfoglalására át- 
kelsz a Jordánon. 19Tanu-
kul hívom fel ma az eget 
és a földet, hogy elétek 
adtam az életet s a halált, 
az áldást és az átkot : vá-
laszd tehát az életet, hogy 
élj te is és ivadékod is 29és 
szeresd az Urat, a te Iste-
nedet, engedelmeskedjél 
szavának s ragaszkodjál 
hozzá (mert tőle függ éle-
ted s napjaid hosszúsága), 
hogy sokáig lakhassál azon 
a földön, amely felől meg-
esküdött az Űr a te 
atyáidnak, Ábrahámnak, 
Izsáknak és Jákobnak, 
hogy nékik adja. 

31. FEJEZET. 
Mózes átadja a hatalmat Józsué-
nak, a törvényt a levitáknak s 
énekbe foglalja Izrael hűtlensé-

gének következményeit. 
1Elméne tehát Mózes és 

elmondá mindezeket az  

igéket egész Izraelnek. 
2Aztán ezt mondá nékik : 
Százhúsz esztendős vagyok 
immár ; nem járhatok 
többé ki és be, legfőképen 
azért nem, mert az Cr azt 
mondotta nékem : Nem 
mégy át ezen a Jordánon. 
3Az 17r, a te Istened megy 
át tehát előtted s ő  majd 
eltörli mindezeket a nem-
zeteket előled, úgyhogy 
örökükbe léphetsz, meg ez 
a Józsue megy át előtted, 
miként az 13r mondotta. 
4Úgy fog cselekedni az 
Űr ezekkel a népekkel, mint 
ahogy Szehonnal és Óggal, 
az ámorreusok királyaival 
s azok földével cseleke-
dett : el fogja törölni őket. 
5Épen azért, ha majd őket 
is a kezetekbe adja, úgy 
cselekedjetek velük, ahogy 
parancsoltam néktek.6Fér-
fiasan viselkedjetek, le-
gyetek bátrak, ne féljetek 
s ne rettegjetek, ha meg-
látjátok őket, mert az űr, 
a te Istened maga vezérel 
majd téged s nem marad 
el tőled s nem hagy el 
téged. - 'Majd előszólítá 
Mózes Józsuét és mondá 
néki egész Izrael előtt : 
Légy erős és bátor, mert 
te viszed be ezt a népet 
arra a földre, amely felől 
megesküdött az Úr, hogy 
atyáiknak adja s te sorso-
lod ki azt közöttük. 8Az 
Úr, aki vezérel titeket, 

V. Mózes utolsó intézkedései. (31, 1-32, 43.) 

31. 1-8. Mózes átadja a vezéri hatalmat Józsiiénak. 
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maga lesz véled : nem 
marad el tőled s nem 
hagy el téged, ne félj és 
ne rettegj. 

9Miután Mózes megírta 
e törvényt, odaadá a pa-
poknak, Lévi fiainak, kik 
az Úr szövetségének ládá-
ját hordozni szokták s 
Izrael minden vénének"és 
parancsola nékik, mond-
ván : Hétesztendőnként, 
az elengedés esztendejé-
ben, a sátrak ünnepén, 
"mikor mindenki eljő  Iz-
raelből, hogy megjelenjék 
az űr, a te Istened színe 
előtt azon a helyen, ame-
lyet majd az Úr kiválaszt, 
olvasd fel e törvény igéit 
egész Izrael előtt fülük 
hallatára. 12Gyüjtsd egybe 
az egész népet, a férfiakat, 
az asszonyokat, a gyerme-
keket s a jövevényeket, 
kik kapuidon belül tartóz-
kodnak, hogy hallják és 
megtanulják, s féljék az 
Urat, a ti Isteneteket s 
megtartsák s teljesítsék e 
törvény minden igéjét. 
13Gyermekeik is, kik most 
még nem ismerik, hallják, 
hogy féljék az Urat, az 
Istenüket minden időben,  

míg csak élnek azon a föl-
dön, melynek elfoglalására 
átkelsz a Jordánon. 

14ma  jd mondá az Úr Mó- 
zesnek : Ime közel vagyon 
halálodnak napja. Hívd 
elő  Józsuét s álljatok fel a 
bizonyság sátrában, hogy 
közöljem vele megbízáso-
mat. Elméne tehát Mózes 
és Józsue s felállának a bi-
zonyság sátrában. 15Ekkor 
ott megjelenék az Cr egy 
felhőoszlopban, mely meg-
állott a sátor ajtajában 
"S ezt mondá az Úr Mó-
zesnek : Ime, ha te majd 
aludni térsz atyáidhoz, ez 
a nép felkel s paráznál-
kodni fog ama föld idegen 
isteneivel, amelyre lakni 
megyen s ott elhagy en-
gem s megszegi azt a szö-
vetséget, melyet vele kö-
töttem."Ezért akkor maj d 
felgerjed ellene haragom s 
elhagyom őt és elrejtem 
arcomat előle s martalékká 
válik s mindenféle baj és 
szorongatás éri, Úgyhogy 
akkor majd mondani fogja: 
Nyilván azért értek engem 
e bajok, mert nincs velem 
az Isten ! 18Én azonban 
akkor teljesen elrejtem és 

9-13. Mózes átadja a törvényt s elrendeli, hogy minden hetedik 
esztendőben olvassák fel a nép előtt. - 9. Ünnepélyes alkalmakkor 
a szövetség ládáját úgylátszik (nem a Káát nemzetségéhez, tartozó 
leviták - vö. Móz. IV. 4, 15. -, hanem) a papok hordozták. -
10. A hetedik esztendőt az elengedés (= a haladék) esztendejének 
hívták, mert akkor az adósságokat az izraelitáktól nem volt szabad 
behajtani. (Vő. V. 15, 9.). A sátoros ünnepekre (vö. V. 16, 16.) 
minden férfinek fel kellett mennie a szent sátor helyére. 

14-23. Az Úr éneket irat Mózessel, hogy az ének könnyen meg-
jegyezhető  szavaival figyelmeztesse a népet jövendő  hűtlensége bün-
tetéseire. - 16. A nép idegen istenekkel fog paráználkodni, azaz 
megtöri azt a házassághoz hasonló szövetséget, melyet az igaz 
Istennel kötött. (Vö. Móz. II. 31, 15. jegyz.) 

33* 
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elfedem arcomat előle 
mindazon gonoszság miatt, 
melyet cselekedett, mivel 
más isteneket követett. 
19Nos tehát, írj átok le 
magatoknak a következő  
éneket s tanítsátok meg 
reá Izrael fiait, hogy be-
téve tudják és a szájukkal 
énekeljék s ez az ének 
tanubizonyságul szolgál-
jon nékem Izrael fiai ellen. 
293eviszem őt ugyanis arra 
a tejjel s mézzel folyó 
földre, amely felől meg-
esküdtem atyáiknak, de 
ők, ha majd esznek, jól-
laknak és meghíznak, más 
istenekhez fognak fordulni 
és azoknak szolgálni, en-
gem pedig elvetnek és 
szövetségemet megszegik. 
21Ha tehát majd sok baj és 
szorongatás éri, tegyen 
tanuságot ellene ez az 
ének, - melyet nem töröl-
het el semmiféle feledés 
sem ivadéka szájából, 
hiszen ismerem gondola-
tait, miket művel már ma, 
mielőtt még bevittem 
volna őt arra a földre, ame-
lyet ígértem néki. 22m(s_ 
zes tehát leírá a következő  
éneket s megtanítá reá. 
Izrael fiait. 23Majd paran-
csola az Úr Józsuénak, 
Nún .fiának, mondván : 
Légy erős és bátor, mert te 
vezeted be Izrael fiait arra  

a földre, amelyet ígértem 
és én veled leszek. 

"Mikor aztán Mózes tel-
jesen leírta egy könyvbe 
e törvény igéit, 25paran-
csola a levitáknak, kik az 
Úr szövetségládáját hor-
dozzák, mondván : 26Ve-
gyétek e könyvet és tegyé-
tek az Úr, a ti Istenetek 
szövetségládája mellé, 

hogy ott bizonyságul szol-
gáljon ellened. 27 Ismerem 
ugyanis ellenszegülésedet 
és nyakasságodat. Még 
éltemben és veletek jár-
tomban is mindig ellene-
szegültetek az Úrnak 
mennyivel inkább, ha meg-
halok I 28Gyüjtsétek elém 
törzsről-törzsre valameny-
nyi véneteket és elöljáró-
tokat, hadd mondjam el 
fülük hallatára ezeket az 
igéket s hadd hívjam fel 
bizonyságul ellenük az 
eget és a földet, 29hiszen 
tudom, hogy halálom után 
gonoszul fogtok cselekedni 
s hamar letértek arról az 
útról, amelyet meghagy-
tam néktek, miért is utól-
érnek tit3ket a bajok az 
idők folyamán, amikor a zt 
cselekszitek, ami gonosz 
az Úr színe előtt, hogy in-
gereljétek őt kezetek mű-
veivel. "Erre elmondá 
Mózes Izrael egész gyüle-
kezetének hallatára a kö- 

24-30. Mózes átadja énekét a levitáknak. - 24. A héber szöveg-
ben az, amit a latin fordítás törvénynek fordít, tulajdonképen tant 
jelent ; mivel pedig a tulajdonképeni törvény átadását már 9-13. 
elbeszélte, itt az összefüggés tanusága szerint Mózes énekének 
(vagy az énekkel bővített törvénynek) leírásáról és átadásáról 
van szó. - 25. Vő. Móz. IV. 4, 15. 
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vetkező  ének igéit egészen 
végig. 

32. FEJEZET. 
Mózes éneke. - Az Úr közli 
Mózessel, hogy meg kell halnia. 

Halljátok egek, amit 
szólok, 

Hallja a föld szájam igéit ! 
2Esőként csepegjen taní-

tásom, 
Harmatként hulljon szó-

lásom 
Úgy, mint zápor a pá-

zsitra, 
Mint az esőcsepp a sarjura. 
3Hirdetem ugyanis az Úr 

nevét : 
Isiperjétek el Istenünk 

fenségét I 

4Az Isten tettei tökéle-
tesek, 

Útjai mind helyesek, 
Hűséges az Isten, hamis-

ság nincs benne, 
Igaz ő  és őszinte. 

5Mégis vétkezett ellene s 
gyalázata miatt nem 
fia többé 

A gonosz és elvetemült 
nemzedék. 

6Ezzel fizetsz-e az Úrnak? 
Balga és esztelen nép I 
Nem atyád-e ő  néked, 
Ki magáévá tett téged, 
Alkotott és teremtett té- 

ged? 

7Emlékezzél meg csak az 
ősi napokról, 

Gondolj csak át minden 
nemzedéket, 

Kérdezd meg atyádat s 
elbeszéli néked, 

Véneidet, és elmondják 
néked ! 

8Amikor a Felséges a nem- 
zeteket elosztotta, 

Amikor Ádám fiait el- 
választotta, 

Megszabta a népek ha-
tárait 

Izraelt fiainak száma sze-
rint, 

32. 1-3. Mózes énekének bevezetése. - 2. Értelme : !ejtsen ki 
tanításom olyan hatást lelketekre, mint amilyet a harmat és az 
eső  a fűre. 

4-6. Mózes énekének alapgondolata: az Úr hő  volt és há lesz is 
ígéreteihez, Izrael ellenben hűtlen és hálátlan lesz az Úrhoz. --
4. A héber szöveg így kezdődik : Kőszikla : tettei tökéletesek (= ki-
fogástalanok.). Kősziklának azért nevezi a Szentírás az Urat, 
mert az a szilárdság és a hűség jelképe, az Cr pedig hű  volt Szö-
vetségéhez és teljesítette ígéreteit. (E kifejezés a zsoltárokban is 
sokszor előfordul.) - 5. Izraelről van szó. 

7-14. A tárgy első  felének kifejtése: Az Úr hűségét bizonyítja 
Izrael egész történelme. - 8. A vers második felének értelme bizony-
talan ; valószínű, hogy azt akarja mondani, hogy az Isten már 
az emberiség szétoszlásakor (Móz. I. 11, 1. skk.) úgy szabta meg a 
népek határait, hogy Izraelnek akkora ország jusson, amekkora 
számának megfelel. Mások szerint a vers azt fejezi• ki, hogy Isten 
az emberiség szétoszlásakor 70 népnek adott helyet (vö. T. 10, 32. 
jegyz.), mert Izrael fiainak száma is hetven volt. (Vö. I. 46, 27.). 
Feltűnő, de szép a görög fordítás értelme : Mikor az Űr elosztotta 
a nemzeteket, mikor szétválasztotta az emberek fiait, - a többi 
népek területét angyali seregek oltalmára bízta, de Jákob népét, 
Izraelt a maga örökségévé s osztályrészévé tette. 
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9S az Úr osztályrésze lett 

az 8 népe, 
Jákob az ő  kötélmérte 

öröksége. 
»megtalálta a puszta föl-

dén 
A borzalom és a kietlen si- 

vatag helyén. 
Felkarolta, oktatgatta, 
Mint a szemefényét óvta. 
11Miként a sas, mely re- 

pülésre készteti fiait 
És felettük lebeg, 
Kiterjesztette szárnyait, 

felkapta 
S tulajdon vállán hor-

dozta. 
12Egyediii az Űr vezette, 
Idegen isten nem volt 

mellette. 
13Hegyes vidékre helyezte, 
Hogy a mezők gyümölcsét 

egye, 
Mézet szopjon a kőszálból, 
Olajat a kemény sziklából, 
14Étvezze tehenek vaj át, 

juhok tejét, 

DEUTERONOMIUM 32. 
Bárányok és básáni kosok 

kövérét, 
Bakok húsát s búza ve-

lej ét, 
S igya a szőlő  színtiszta 

vérét. 

16Ám meghízott a ked- 
venc — és kirúgott I 

Meghízott, kövér lett, meg- 
hájasodott, 

És elhagyta az Istent, al-
kotóját, 

Megvetette az Istent, sza-
badítóját 

16Idegen istenekkel inge-
relték, 

Utálatosságokkal bőszítet-
ték, 

17Ördögöknek áldoztak, 
nem-Istennek, 

Isteneknek, kiket nem is- 
mertek, 

Újaknak, nemrég jöttek-
nek, 

Kiket atyáik nem tisztel-
tek, 

9. A földbirtokot kötéllel mérték ; a kötélmérte örökség tehát az 
ember megszabott földbirtoka. Ehhez hasonlítja az ének Jákob 
népét is : Jákob (= Izrael) népe az Úr birtoka. — 10-12. A héber 
szöveg igy szól Mint ahogy a sas körülrepüli fészkét, fiai felett 
lebeg, kiterjeszti szárnyait, felveszi Őket s viszi őket tollain, — 12.— 
úgy (annyi gondoskodással) vezette Őt (Izraelt) az Úr 	Jáhve) 
egyesegyedül, idegen isten nem volt mellette. — 13. A héber 
szöveg így szól: Nyargaltatta őt a föld (Kánaán) magaslatain 
(= Kánaán hegyes-völgyes vidékének urává tette) és etette vele 
a mező  terméseit, stb. — 14. Vaj helyett a héber szöveg megfelelő  
szava talán inkább tejszínt vagy tejfölt jelent. — Básán a Gene-
záreti-tótól északkeletre eső, jólegelőjű  vidék. — A búza veleje 
helyett a héber szöveg a búza vesezsírjáról beszél ; a kifejezés 
finom, értékes búzát jelent. 

15-18. A tárgy második felének kifejtése: Izrael a jólétben majd 
hűtlenné válik az úrhoz. — 15. A héber szöveg kedvenc helyett 
Jesurunnak nevezi Izraelt, ami hol becéző, hogy gúnyos._ értelmű, 
tulajdonnévjellegű  elnevezés s kb. annyit tesz, mint : a (kis) 
derék. — 16. Az izraeliták Isten hűsége ellenére hűtlenek lesz-
nek az Úrhoz, utálatosságokkal = bálványimádással fogják 
haragítani, — 17. — ördögöknek, démonoknak, azaz (e helyütt) 
hamis isteneknek fognak áldozni. 
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18Elhagytad az Istent, 

szülődet, 
Feledted az Urat, terem-

tődet. 

1 9Látta ezt az Űr és ha-
ragra gerjedt, 

Mert felingerelték fiai s 
leányai. 

"Mondta tehát : Elrejtem 
arcomat előlük, 

Hadd látom, mi lesz majd 
a végük, 

Mert elvetemült nemze-
dék ez, 

Hűtlenné vált gyermekek. 
21Ők azzal ingereltek, mi 

nem-Isten, 
Bőszítettek semmiségeik-

kel, 
Én is ingerlem majd őket : 

népnek sem nevezhető  
néppel, 

Bosszantom majd őket ok-
talan nemzettel. 

22Tűz lobban fel haragom-
ban 

S égni fog az alvilágnak 
fenekéig, 

Megemészti a földet, ter-
mésével együtt 

S elégeti a hegyek alapjait. 

23Elhalmozom őket a ba-
j okkal, 

Elfogyasztom rajtuk nyi-
laimat, 

"Éhség emészti meg Őket 
S madarak falják fel Őket 

szörnyű  harapásokkal. 
Rájuk uszítom a feneva- 

dak fogát, 
A porban csúszó-mászó 

állatoknak dühét, 
25Künn a kard fogja pusz- 

títani őket, 
Odahaza a rémület, 
Ifjút, szűzet egyaránt, 
Csecsemőt és aggastyánt. 
28Sőt azt mondanám : Hol 

vannak? 
Hadd szüntetem meg em-

lékezetüket az emberek 
között 1- 

27De éttől elállok, hogy ne 
bosszantsanak ellenségei, 

Fel ne fuvalkodjanak el-
lene!, 

S azt ne mondják : A mi 
diadalmas kezünk 

S nem az Űr cselekedte 
mindezt 1 

28Tanácstalan nemzet ez 
S okosság nélkül való ! 

19-27. Az Úr meg fogja büntetni Izrael hűtlenségét és csak 
ellenfelei miatt nem törli el a népet. - 19. A héber szöveg így kezdő-
dik : Látta az Úr s elvetette őket (az izraelitákat). - 21. Mivel 
Izrael semmiségekkel, azaz hamis istenekkel fogja ingerelni az 
Urat, az Isten ellenséges hordát bocsát majd reájuk. - 22. Értelme: 
az Űr haragjának tüze mindenhova elér s mindent megtesz az 
izraeliták ellen. - 24. A héber szöveg így szól: Éhség emészti 
meg őket, elfogyasztja őket a láz s a keserves dögvész (pestis) ; 
vadállatok fogát bocsátom reájuk, a porban csúszók (= kígyók) 
mérgével együtt. - 26-27. Értelme : az Istennek - emberileg 
szólva - kedve lenne egészen eltörölni a népet és ezt csak azért 
nem teszi, hogy az ellenség azt ne higgye, hogy 8 és az 8 hamis 
istenei pusztítják el Izraelt. 

28-33. Izrael azért fog szenvedni, mert az Úr elhagyja Őt. -
28-30. A szent szövegből e helyütt nem világlik ki eléggé, hogy 
kikről van szó, az izraelitákról-e vagy az izraeliták ellenségeiről-e? 
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29Vajha eszesek és értel-

mesek lennének 
S fontolóra vennék végü-

ket ! 
99Hogy is kergethetne meg 

egy ember ezret, 
Szalaszthatna meg kettő  

tízezret? 
Nemde csak úgy, hogy 

Istenük eladja őket, 
S az Úr kiszolgáltatja 
őket? 

31- Hisz a mi Istenünk 
nem olyan, mint az ő  
isteneik, 

Ezt ellenségeink is meg-
ítélhetik. - 

32Szőlejük Szodoma szőle-
j éből való, 

És Gomorra határából 
származó. 

Szőlőszemeik epetztí sze-
mek, 

Fürtjeik felette keserűek. 
33Boruk sárkányok epéje 
S viperák gyógyszerrel da-

coló mérge. 

"Nincs-e ez eltéve nálam,  

DEUTERONO1VIIUM 32.  
S lepecsételve kincstáraim-

ban? 
35Enyém a bosszúállás s 

megfizet .,‘Ic én, 
Annak idején, amikor meg-

inog a lábuk. 
38Közel van a veszedelem 

napja, 
Sietve jő  időpontja. 
Akkor az Úr igazságot 

szolgáltat népének 
S megkönyörül szolgáin, 
Látva, hogy elerőtlenedett 

a kezük 
S oda vannak a bezártak, 

s a többiek is kimerül-
tek. 

37  Akkor majd azt mondja: 
Hol vannak isteneik, 

Kikbe bizalmukat vetet- 
ték, 

38Kik megették áldozataik 
háj M. 

S megitták italáldozataik 
borát? 

Keljenek fel,. segítsenek 
titeket, 

Oltalmazzanak a bajban 
benneteket ! 

A gondolat azonban mindkét esetben ugyanaz : Izrael veresége 
azért következik be, mert az Űr (a héber szöveg szerint : a kő-
szikla) magára hagyja. - 31. Izrael Istene (á héber szöveg szerint : 
kősziklája) ugyanis nem olyan tehetetlen, mint a pogányok 
istene (a héber szöveg szerint : kősziklája). - 32-33. E helyütt 
is kétes, hogy kikről van szó ; ha a verseket az izraelitákra vonat-
koztatjuk, akkor értelmük az, hogy Izrael époly romlott, mint 
Szodoma és Gomorra ; ha e versek a pogányokra vonatkoznak, 
akkor értelmük az, hogy az Üt megitatja velük haragja borát, 
mely époly keserves, mint az, amelyeket Szodoma és Gomorra 
ivott : romlás és pusztulás. 

34-39..Az úr be fogja bizonyítani, hogy nincs más Isten kívüle. - 
34. Értelme : mindez (bűn és bűnhödés) biztosan be fog következni; 
olyan mindez, mint a kincstárban őrzött, lepecsételt holmi, 
mely megvan,. csak ki kell hozni. - 35-36. Annak idején (és 
pedig nemsokára) az Űr majd megmutatja büntető  hatalmának 
észirgalmas könyörületességének nagyságát. A vers vége a héber 
szovegben így szól: s odavannak az akadályozottak és a sza-
badok ; utóbbi kifejezés talán a nős és a nőtlen férfiakat jelenti, 
de mindenesetre azt akarja mondani, hogy : mindenki. 
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39Lássátok be, hogy én 

vagyok egyedül 
S nincs más Isten rajtam 

kívül : 
Én ölök és én éltetek, se- 

besítek és gyógyítok 
S nincs, ki kezemből ki- 

szabadíthasson 
40,`" E.gnek emelem kezemet 
S örök életemre mondom : 
41H a megélesítem villámló 

kardom 
S ítélethez fog kezem, 
Bosszút állok ellenségei-

men 
S megfizetek azoknak, kik 

gyűlölnek engem. 
42Vérrel részegítem nyi- 

laimat, 
S hússal lakik jól kardom, 
A megölték s a foglyok 

vérével, 
A tarfejű  ellenség vérével. 
43Nemzetek, dícsérjétek 

népét, 
Mert Ó megtorolja szol-

gáinak vérét, 
Bosszút áll ellenségeiken, 
S megkegyelmez népe föl-

dének. 
"Mózes tehát elméne és 

Józsuéval, Nún fiával  

együtt elmondá ez ének 
minden igéjét a nép füle 
hallatára. 45Mikor aztán 
végig elmondotta mind-
ezeket az igéket egész 
Izraelnek, "ezt mondá 
nékik : Véssétek szíve-
tekbe mindezeket az igé-
ket, melyekkel ma tanu-
ságot teszek ellenetek s 
parancsolj átok meg fiai-
toknak, hogy tartsák em-
lékezetükben őket s tegyék 
meg és teljesítsék mind-
azt, ami e törvényben írva 
vagyon, "mert e paran-
csokat nem hiába kaptá-
tok, hanem azért, hogy ál-
taluk életetek legyen s 
telj esí tésük fej ében hosszú 
ideig lakjatok azon a föl-
dön, melynek elfoglalására 
átkeltek a Jordánon. 

48meg-,  - ugyanazon a na-
pon szóla az Úr Mózeshez, 
mondván : 49Menj fel erre 
az Ábárím(vagyis : Át-
kelés)-hegységre, a Nébó 
hegyére, mely Moáb föl-
dén, Jerichóval átellenben 
vagyon és tekintsd meg 
Kánaán földét, melyet én 
majd Izrael fiainak adok 

40-43. Az Úr rettenetes bosszút fog állani ellenségein. - 40. Az 
Úr - emberileg szólva - esküre emeli kezét s úgy fogadja meg, 
hogy bosszút áll ellenségein (utóbbiakon a bűnös izraelitákat is 
kell értenünk). - 42. Tarfejű  ellenség helyett a héber szöveg 
inkább a nagyhajú 	vad) ellenségről (mások szerint : az ellen- 
séges vezérek fejéről) beszél. - 43. Befejezés. A héber szövegben 
a vers vége így szál: és megtisztítja népét, földét ; értelme : 
az 13r megtorolja a gonoszokon szolgáinak (ártatlanul) kiontott 
vérét s ilyen módon ismét szentté és tisztává teszi népét. 

44-47. Mózés befejező, buzdító szavai. 

VI. Mózes búcsúja a néptől. (32, 48-33, 29.) 
48-52. Az Úr közli Mózessel, hogy immár meg kell halnia. - 

Vö. IV. 27, 12-14. - Az Ábárím-hegység a Holt-tenger észak-
keleti partvidékén húzódott ; ennek egyik hegyét vagy csúcsát 
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birtokul. Aztán halj meg 
a hegyen, 50amelyre fel-
mégy és térj meg néped-
hez, miként a Hór hegyén 
Áron bátyád is meghalt és 
megtért népéhez, 51mert 
hűtlenül jártatok el velem 
szemben Izrael fiai között 
a Pörölés vizénél, a Szín-
pusztában levő  Kádesnél 
és nem bizonyítottatok 
engem szentnek Izrael fiai 
között. 52Átellenből meg-
láthatod azt a földet, de 
be nem mehetsz abba az 
országba, melyet én majd 
Izrael fiainak adok. 

33. FEJEZET. 
Mózes búcsú-áldása. 

I-Ez az az áldás, mely-
lyel Mózes, az Isten em- 

bere, halála előtt megál-
dotta Izrael fiait. 2Mondá : 
Jött az Úr a Sínairól, 
Elénk támadt a Szeírről, 
Megjelent a Fárán-hegyről, 
Kísérve szentek ezreitől, 
Jobbjával törvényt adva a 

tűz közepéből. 
3A népeket szerette, 
Kezében van minden 

szentj e 
S kik lábához közelednek, 
Tanításában részesülnek. 
4Törvényt adott nékünk 

Mózes által, 
Örökségül Jákob sokasá-

gának, 
5Királya lett az Igaznak, 
Amikor egybegyűltek a 

nép fejei, 
Egybe Izraelnek törzsei. 
6Éljen Rúben s ki ne haljon 
S kevésszámúvá apadjon. 

Nébónak hívták. E terület valamikor a moábitáké volt. - 61. Vö. 
Móz. IV. 20, 1. skk. 

33. 1-2a. Mózes összegyüjti a népet, how; elbúcsázzék tőle. -
Ez a szó áldás a héber nyelvhasználatban elköszönést, elbúcsú-
zást (búcsúáldást) is jelenthet. 

2b-5. Izrael királyának, az Úrnak dicsérete. - 2. Mivel a Sínai- 
hegy fekvését pontosan meghatározni nem tudjuk (vö. II. 3, 1. 
jegyz.), nem igen lehet megmondani, miért emlékezik meg itt 
Mózes (az edomiták hegységéről), a Szeirről és a Fárán-hegyrol. -
A szentek ezrein (a héber szöveg szerint : miriádjain, tízezrein) 
minden valószínűség szerint a Sinai törvényhozásnál megjelent 
angyalokat kell értenünk. - A vers vége a latin fordításban 
szószerint így szól: jobbjában tüzes törvény. Mikor az Úr ki-
hirdette a tízparancsolatot, a Sínai-hegy tűzben égett. (Vb. Móz. 
II. 19, 18.) - 3. E vers értelme bizonytalan ; egyesek így értel-
mezik : Szerette a népeket (= az izraelita törzseket), kezében 
tartotta (óvta, védte) minden szentjét (= az izraeliták szent 
népét) s azok a Sínai-hegynél lába elé járultak, vették tanítását ; 
mások viszont így magyarázzák : Úgy szerette népét, mint a 
kezében (= hatalmában) levő  szenteket (= angyalokat), kik 
lába elé borultan hallgatják parancsait. - 5. Az Úr királya 
lett az Igaznak (a héber szöveg szerint : Jesurunnak, azaz Izrael-
nek (vö. 32, 15. jegyz.), amikor a Sínainál szövetségre lépett a 
nép fejedelmeivel és törzseivel. 

6. Rúben áldása. - Vö. I. 49. 4. A héber szövegben a tagadás a 
vers második felére is vonatkoztatható, azért a szöveg így is 
érthető  : kevésszámúvá ne apadjon. (Igy érti a görög fordítás is.) 
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7Júda áldása a következő  

volt : 
Hallgasd meg, Uram, Júda 

szavát, 
Juttasd el őt népéhez, - 
Hadd küzdjön érte keze, 
Ellenségei ellen hadd se-

gítse ! 

8Lévire vonatkozólag ezt 
mondá : 

Tökéletességedet és tudo- 
mányodat 

Szent emberednek adtad, 
Kit próbára tettél a kísér-

tésnél, 
Pörbe fogtál a Pörölés 

vizénél. 
8Ki azt mondotta atyjá-

nak és anyjának : Nem 
tudok rólatok. 

Testvéreinek Nem va-
gyok tekintettel reátok,  
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Sőt gyermekeiről sem tu-

dott. 
Ók megtartották igéidet, 
Megőrizték szövetségedet, 
"Rendeleteidet, - ó Já-

kob, 
Törvényedet, - ó Izrael ! 
Füstölőszert tesznek ha-

ragod elé 
S egészen elégő  áldozatot 

oltárodra. 
nUram, áldd meg erejét, 
Vedd kedvesen keze cse-

lekvését, 
Sujtsd derékon ellenségeit, 
Hogy fel ne kelhessenek, 

akik gyűlölik. 

12Benj áminra vonatkozó-
lag ezt mondá : 

Ő  az Úr kedveltje, 
Biztonságban lakik majd 

mellette, 

7. Júda áldása. - A latin fordítás így értelmezi : Hallgasd meg, 
Uram, Júda szavát s add, hogy elérje népe felett a királyi méltó-
ságot, melyet neki Jákob ígért (vö. I. 49, 10-11.), hogy küzd-
hessen népéért s segíthesse népét ellenségei ellen. - A héber szöveg 
így értelmezhető  : Hallgasd meg, Uram, Júda szavát s juttasd népé-
hez, ha keze küzd majd érte (a népért), légy segítsége ellenei ellen. 

8-11. Lévi áldása. - Jákob áldása Lévit és Simeont egybe-
foglalta (vö. Móz. I. 49, 5-7.), Mózes áldása Simeont névszerint 
nem említi ; egyesek úgy vélik, hogy Mózes Simeont Zámbri 
fajtalankodása miatt (IV. 25, 14.) kihagyta. (L. azonban 11. v. 
jegyz.) - 8. A 7 ökéletesség és a 1 udomány (az Urim és a Tummim, 
vö. II. 28, 30.), a főpapi hivatal záloga, Lévi törzsét illeti, mert 
hűségét bebizonyította a 1‹ isértésnél (= Másszában, vö. II. 17, 
1-7 ; IV. 20, 1-13, 24 ; V. 32, 51.) és a Pörőlés vizénél (Me-
Merlbánál, vö. II. 32, 27-29. Zsolt. 94, 8-10.). - 10. A héber 
szöveg így szól : 45k tanítják Jákobot (Jákob népét, az izraelitá-
kat) rendeleteidre s Izraelt (az izraelitákat) törvényeidre, ők 
tesznek füstölőszert színed elé stb. - 11. E vers egyesek szerint 
még a levitákra, mások szerint Simeon törzsérc vonatkozik (vö. 
fenn.). Áldja meg az Űr erejüket (= sokasítsa meg javaikat) s 
vegye kedvesen kezük munkáját ( = kegyelme kísérje törekvései-
ket, szerzeményeiket). 

12. Benjámin áldása. - Benjámin az Űr kedvence, nyugodtan, 
biztonsáqben lakozik az Úr mellett (a héber szöveg szerint), 

védi őt minden időben s (Benjámin, miként az atyja nyakában 
ülő  gyermek) az ő  vállai közt pihen. Egyesek szerint az utóbbi 
szavak arra utalnak, hogy az Cr temploma a Benjámin területén 
fekvő  Jeruzsálem hegyein fog állani. 
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Egész nap mintegy az ágy-

ban tartózkodik 
S az Ő  vállai között nyug-

szik. 

13Józsefre vonatkozólag 
ezt mondá : 

Áldja meg az Úr a földét 
Az ég gyümölcsével, a har-

mattal, 
Az alant elterülő  vízára-

dattal, 
"Nap és Hold termelte 

gyümölcsökkel, 
15Az őshegyek tetejének 

kincseivel, 
Az örök halmok gyümöl-

cseivel 
16S a föld termésével, bősé-

gével. 
Annak az áldása, aki meg- 

jelent a csipkebokorban, 
Szálljon József fejére, 
Testvérei koronázottj á- 

nak feje tetejére. 

DEUTERONO M IUM 33.  
"Mint elsőnek fajzott 

bikáé, olyan a szépsége, 
Mint az orrszarvú szarvai, 

olyanok szarvai, 
Széthányja velük a nem-

zeteket, mind a föld 
széléig, 

Ilyenek Efráim sokaságai, 
ilyenek Mánássze ezrei. 

"Zábulonra vonatkozólag 
ezt mondá : 

Örvemij, Zábulon, kijára-
todnak, 

És Isszakár a sátraidnak. 
"ők népeket hívnak meg 

a hegyre, 
Hol igaz áldozatokat mu-

tatnak be. 
Mint a tejet, szopják a ten-

gerek árját 
S a föveny rejtett kincseit. 

20Gádra vonatkozólag ezt 
mondá : 

13-17. József két törzsének, Efráirnnak és Mánásszénak áldása.-
13-16. Termékenységet ígér :földjüket megáldja az Úr (a héber 
szöveg szerint) az ég javával, harmattal és az alant fekvő  vizek-
kel (folyókkal s patakokkal), — 14. — javakkal, melyeket a nap 
termel és javakkal, melyeket a holdak (= hónapok) hajtása 
(esője?) termel, -- 15. — az ősi hegyek kiváló terméseivel (= 
erdőivel?) s az örök halmok javaival (terméseivel), — 16. — a 
föld javaival, és (termésének) bőségével. — 16. József fiainak 
elsőbbséget ígér. (Vö. I. 49, 26.) — 17. József fiainak erőt s diadalt 
ígér : szarva (= ereje) olyan lesz, mint az orrszarvú (= a héber szó 
szerint : bölény) szarva (= ereje). Mindebből pedig a nagyobb 
rész Efráiinot illeti : az ő  népe sokaság (a héber szó szerint : tíz-
ezrek), Mánássze népe csak ezreket számlál (kisebb, mint Efráimé). 

18-19. Zábulon és Isszakár áldása. — Zábulon földjének kijárata 
a tengerre nyílik (vö. I. 49, 13.) s így kereskedelme gazdaggá teszi. 
Isszakár sátrainak fog örülni : békében élvezi földe javait. (Vö. 
I. 49, 14.) — 19. De azért nem lesznek hűtlenek az Úrhoz, hanem 
egybehívják törzsük népeit (mások szerint a szomszédos népeket) 
az Űr hegyére (Jeruzsálembe?), hogy ott áldozatokkal köszönjék 
meg az Úrnak, hogy a hajózás és a kereskedelem révén gazdaggá 
tette őket. 

20-21. Gád áldása. A héber szöveg értelme a következő  : 
Áldott az Úr, aki terjedelmes helyet adott Gádnak, melyen az 
most oly nyugodtan pihen, mint a nőstény oroszlán, mely a legjobb 
falatokat költi el nyugvóhelyén. Kiszemelte ugyanis magának 
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Áldott Gád, mert földje 

terjedelmes, 
Mint az oroszlán, leheve- 

redett, 
Kart és koponyát meg- 

szerzett. 
21Fejedelmi helyet szemelt 

ki magának, 
Mert az ő  részén került 

sírba 
Izraelnek tanítója. 
De azért ő  kitartott a nép 

vezérei mellett 
És teljesítette az Úr igaz- 

ságos parancsát 
S a reá vonatkozó ítéletet, 

elkísérve Izraelt. 
22Dánra vonatkozólag ezt 

mondá : 
Dán fiatal oroszlán, 
Mely kirohan Básánból 

szaporán. 
23Neftálira vonatkozólag 

ezt mondá : 
Neftáli bőségben fog dus-

lakodni, 

UTERONOMIUM 33. 525 
Telve az Úr áldásival, 
Nyugatot s délt fogja 

bírni. 
24Áserre vonatkozólag ezt 

mondó : 
Áldott Áser a fiúk között, 
Kedves legyen a testvérei 

előtt. 
Mártsa a lábát olajba, 
25Vasból és ércből legyen a 

saruja. 
Aggkorod is olyan legyen, 

mint amilyen ifjúkorod! 
28Nincs más olyan Isten, 

mint az Igaznak Istene, 
Az égre száll fel a te segí- 

tőd, 
Fenségétől szétfutnak a 

felhők, 
27Lakóhelye fent van, 
Örökkévaló karja alant. 
Színed elől elűzi az ellent. 
És azt mondja néki: Pusz- 

tulj innen 
28Biztonságban lakik majd 

Izrael, 

(Gád) az első  részt (= azt a területet, amelyet először foglalt el 
Izrael, a Jordántól keletre, vö. IV. 32, 33. skk.), mert az volt az 
ő  osztályrésze, mely őt mint vezért illette (vagy : amelyet a törvény-
adótól - Mózestől - kapott) ; mindazonáltal kitartóan járja a 
hadat a nép (-= Izrael) élén és teljesíti az Úr törvényét és rende-
letét (vagyis segít a többi törzsnek elfoglalni Kánaánt. V6. IV. 
32, 27. 32 ; V. 3, 18. Józs. 1, 14.). 

22. Dán áldása. Dán olyan vitéz és bátor, mint Básán (= a Ge-
nezáret tótól északkeletre eső  vidék) fiatal oroszlánja. 

23. Nefláli áldása. - A héber szöveg így szól : Neftáli, kit el-
halmoz (szószerint : jóllakat) az Űr kegye s ki teljes az ő  áldásával, 
bírja a nyugatot és a délt : vagyis földe bőséges föld, nyugatra 
is, délre is húzódik. 

24-25. Áser áldása. Főkincse az olaj, melyből annyija lesz, 
hogy akár lábát is abban moshatja. - 25. A héber szöveg így 
szól: záraid (melyek rendesen fából készültek) vasból s ércből 
lesznek s amennyi a napod (= élted tartama), annyi legyen erőd. 

26-29. Izrael Istenének dicsérete. - A héber szöveg igy szól : 
Jesurun (= Izrael, vö. 32, 15. jegyz.), nincs más olyan; mint az 
Isten, ki egeken nyargal segítségedre s fenségében fellegeken 
(száguld oltalmadra). - 27.. Menedék (számodra) az ősidők Istene 
(= az örökkévaló Isten), leérnek örökkévaló karjai, Színed elől 
elűzi az ellent s azt mondja : Töröld el. - 28. Jákob szemefénye 
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Egymagában Jákob sze-

mefénye, 
Gabonának s bornak föl-

dén, 
Hol harmattól párás az ég. 
29Boldog vagy, Izrael, ki 

hasonló hozzád? 
Nép, melyet oltalmaz az 

Úr, 
A te segítő  pajzsod 
És diadalmas kardod. 
Hazudni fognak előtted 

ellenségeid 
S te a nyakukra hágsz. 

34. FEJEZET. 
Mózes halála, temetése;  dicsérete. 

1Felméne erre Mózes 
Moáb síkjáról a Nébó he-
gyére, a Fászga tetejére, 
mely Jerichóval szemben 
vagyon és az Úr meg-
mutatá néki .az egész or-
szágot : Gálaádot egészen 
Dánig, gaz egész Neftálit,  

Efráim és Mánássze földét, 
Júda földét a mögötte 
levő  tengerig, 3a Délvidé-
ket és Jerichónak, a pál-
mafák városának terjedel-
mes rónaságát egészen 
Szegorig. Majd mondá 
néki az Úr : Ez az a föld, 
amely felől megesküdtem 
Ábrahámnak, Izsáknak és 
Jákobnak, mondván : Iva-
dékodnak adom. Szemed-
del ím láttad, de át nem 
mégy reá. 

5Aztán meghala ott, 
Moáb földén, Mózes, az 
Úr szolgája)  az Cr paran-
csára 8es Ó eltemeté ot 
Moáb földének völgyében, 
Fogorral szemben, de 
senkisem ismeri a sírját 
mind a jelen napig. 7Száz-
húszesztendős volt Mózes, 
amikor meghalt ; szeme 
nem volt homályos és fogai 
nem mozogtak. 8lzrael fiai 

(a héber szöveg szerint : forrása) = Izrael. - 29. A vers vége a 
héber szövegben így szól : Hizelegni fognak neked ellenségeid és 
te magaslataikat (= hegyeiket) járod - vagyis uralkodni fogsz 
rajtuk. 

VII. Mózes halála. (34, 1-10.) 
34. 1-4. Mózes megtekinti az Igéret földét. - 1. A hajdani moá-

bita Mezőségnél emelkedett (az Ábárim-hegység) Fászga nevű  
hegye, melynek egyik csúcsát Nébónak hívták. Mózes először (dél-
északi irányban) a Jordán keleti vidékén (= Gálaád) tekint 
végig, az északon a Jordán eredeténél fekvő  Dán (= Láis) nevű  
városig, onnan - 2. - (északdéli irányban) a Jordántól nyugatra 
eső  földön jártatja végig tekintetét. - 3. A héber szöveg így szól : 
meg a Délvidéket (a Negebet = Kánaán déli részét) mei,

' 
 a kör-

nyéket (= a Kikkárt, a Jordán-torkolat vidékét egészen ahajdani 
Szodomáig), továbbá Jerichónak, a pálmák városának völgyét, 
egészen Szegorig (a Szodoma pusztulásakor mcgmenekedett váro-
sig, vö. I. 19, 20. skk.). 

5-10. Mózes halála, temetése, d csérete. - 5. A Nébó hegye 
a hajdani moábita-földnél feküdt. (Vö. 32, 49.) - Fogorról (Bet-
Peorról)1. IV. 23, 28. - 6. A Szentírás nem mondja meg, ki temette 
el Mózest ; a hagyomány szerint maga az Isten és pedig angyalai 
által. (Vö. Jud. 9.) A héber szöveg általános alannyal is érthető  : 
eltemették. - 7. Halálát nem aggkori gyengesége okozta (a héber 
szöveg szerint : szeme nem volt homályos s ereje nem fogyatko- 
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Izraelben, kit az Úr szín-
ről-színre ismert volna és 
aki Mózeshez hasonló lett 
volna llmindazon jelek és 
csodák tekintetében, me-
lyekkel őt elküldötte, hogy 
hajtsa végre Egyiptom 
országában a fáraón s 
annak minden szolgáján és 
egész földén, 12meg mind-
azon hatalmas erő  és nagy 
csodajel tekintetében, me-
lyet Mózes egész Izrael 
szemeláttára véghezvitt. 

zott meg), hanem az Isten akarata. - 9. Vő. IV. 27. 18. - 10. Az 
összehasonlítás természetesen csak a szentíró (Józsue vagy mái 
valaki, 1. a Bevezetést) koráig terjedt s (elsősorban) csak az 
egyiptomiak s az izraeliták előtt művelt csodákra vonatkozik : 
az gr Jézus Krisztus nagyobb (s a legnagyobb) próféta volt. 

aztán harminc napig sirat-
ták őt Moáb síkjain : ak-
kor letelének Mózes sira-
tásának és gyászolásának 
napi ai. 

9Józsue, Nún fia pedig 
megtelék a bölcseség lel-
kével, mert Mózes reátette 
kezét, miért is Izrael fiai 
engedelmeskedének neki 
és így akként cselekvének, 
ahogy az Úr meghagyta 
Mózesnek. "De olyan pró-
féta nem támadt többé 



JÓZSUE 
— héberül Jehosua - 

K ÖNYVE. 

Mózes halála után Józsue (és a vének) vették át 
Izrael vezérletét. Józsue Isten különös csodáj ának 
segítségével átvezeti a népet a Jordánon, elfoglalja 
a Jordántól nyugatra eső  vidék kulcsát, Jerichó 
városát, majd számos városkirályság legyőzése után 
nagyjából megtisztítja az ellenségtől az egész földet. 
(1-12. fej.) Aztán először Júdának és József fiai 
törzsének kijelöli a helyét, majd Silóban véglegesen 
megállapítja az egyes törzsek birtokát, meghatá-
rozza a menedékvárosokat és a leviták lakóhelyeit 
s hazabocsátja a föld elfoglalásában ígéretükhöz 
képest résztvett keleti törzsek harcosait. (13-22. fej.) 
Végül az Isten iránt való hűségre buzdítja a népet, 
Szichemben megújítja a (Sinai-)szövetséget és meg-
hal. Eleázár főpap nemsokára követi. (23-24. fej.) 

Ezt mondja el Józsue könyve. Nevét a hagyo-
mány és a régebbi hittudósok nagyobb részének 
tanusága szerint szerzőjéről nyerte. Mivel azonban 
számos olyan dolog is van benne, melyet Józsue nem 
írhatott (pl. Józsue halála), vagy fel kell tételez-
nünk, hogy a könyvet később valamely ismeretlen 
szent szerző  átdolgozta, vagy pedig az újabb katho-
likus hittudósok jelentékeny részével a könyvet 
valamely más, ismeretlen szerzőnek kell tulajdoní-
tanunk. Annyi bizonyos, hogy a könyv mai for-
máját (lényegében) Dávid király uralkodása előtt 
nyerte, mert a benne található földrajzi és történeti 
háttér Dávid király után már el nem képzelhető. 

Mekkora időt ölel fel a könyv tartalma, sokat 
vitatott kérdés. Még mindig a legvalószínűbb az a 
feltevés, hogy kb. 40 esztendő  történelmét adja. 

A könyv szövege nem a legjobb állapotban jutott 
reánk. A latin fordítás sokhelyütt igen nehezen 
értelmezhető, de nem sokkal jobb a rendelkezé- 
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sünére álló héber szöveg sem, amit az is mutat, 
hogy ama elérhető  héber szövegnél régibb héber 
szövegből készült görög fordítás jelentős (földrajzi) 
eltéréseket tartalmaz. Magyarázata épen azért sok-
helyütt számos nehézséget okoz. 

A könyv megbizhatósága vitán felül áll s az Újabb 
tudományos kutatások és felfedezések számos adata 
által napról-napra jobban kiviláglik. 

1. FEJEZET. 
Készülődés az Igéret-földének 

elfoglalására. 

1Mózesnek, az Űr szol-
gájának halála után az 
történék, hogy szólott az 
Úr Józsuéhoz, Nún fiához, 
Mózes szolgájához és ezt 
mondá neki : 2Szolgám, 
Mózes, meghalt ; kelj fel s 
menj át e Jordánon, te és 
veled az egész nép, arra a 
földre, amelyet majd Iz-
rael fiainak adok. 3Minden 
helyet, melyet lábatok 
talpa taposni fog, nektek 
fogok adni, amint Mózes-
nek mondottam.4A pusztá-
tól s a Libanontól egészen 
a nagy folyóig, az Eufrá-
tesig - a heteusok egész 
földe - és a napnyugati  

Nagy-tengerig fog terjedni 
határotok. 5Senkisem bír 
majd ellenállni nektek él-
ted egész idején : amint 
Mózessel voltam, úgy le-
szek veled is, nem mara-
dok el tőled és nem hagy-
lak el téged. 6Légy erős és 
bátor : te fogod kisorsolni 
e népnek azt a földet, 
amely felől megesküdtem 
atyáinak, hogy nékik 
adom. ?Légy tehát erős és 
felette bátor és vigyázz 
arra, hogy teljesítsd az 
egész törvényt, melyet 
Mózes, az én szolgám meg-
hagyott néked ; ne térj el 
attól se jobbra, se balra, 
hogy boldogulj minden-
ben, amit cselekszel. 8Ne 
hiányozzék e törvény 
könyve a szádból, hanem 

I. Az Igéret-földének elfoglalása. (1, 1-12, 24.) 
1. 1-9. Az Úr felszólítja Józsuét, vezesse át a népet a Jordánon s 

legyen Mózes hűséges követő je. — 1. Az Úr ezeket a szavakat Mózes 
halála (és a harmincnapos gyász letelte) után, tehát az Egyip-
tomból való kivonulástól számított 41. évben intézte Józsué-
hoz. — 2. Az izraeliták ekkor a Jordán torkolatának keleti 
vidékén, Setímben táboroztak. — 3. Vö. Móz. V. 11, 24. sk. —
4. A puszta a Kánaán déli határán húzódó Szín-puszta ; a Liba-
non a Kánaán északi határát érintő  hegység ; az Eufrátes (vö. 
Móz. I. 2, 14.) Kánaántól keletre folyt ; a heteusok egész földe itt 
nyilván az Eufrátes és a Libanon között elterülő  föld (mások 
szerint általában Kánaán) ; a Nagy tenger a Földközi-tenger. 
6. Vö. Móz. V. 1, 38 ; 3, 28 ; 31, 7. 23. — 7. A boldogulj kifejezést 
a latin fordítás a héber szó gyöke alapján így fordítja : bölcs 
légy ; e helyütt azonban a bölcseség eredményéről, a boldogulásról 
van szó. — 8. Tartsd meg és tartasd meg a törvényt, a Tórát. 

Ószövetség I. 	 34 
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elmélkedjél rajta nappal 
és éjjel és vigyázz arra, 
hogy teljesítsd mindazt, 
ami abban írva vagyon : 
akkor sikerre vezeted uta-
dat és boldogulsz. gime 
parancsolom néked : légy 
erős és bátor. Ne rettegj 
és ne félj, mert veled van 
az Úr, a te Istened min-
denütt, bárhova mégy. 

"Parancsola erre Jó-
zsue a nép elöljáróinak, 
mondván : Járjátok be a 
tábort s hagyjátok meg a 
népnek, mondván : 11Ké-
szítsetek ennivalót maga-
toknak, mert három nap 
mulya átkeltek a Jordá-
non s nekiláttok annak a 
földnek az elfoglalásához, 
amelyet az Cr, a ti Istene-
tek nektek szánt. 12A rú-
benitáknak, a gáditáknak 
és Mánássze féltörzsének 
pedig ezt mondá : 13Emlé-
kezzetek meg arról a do-
logról, melyet nektek Mó-
zes, az Úr szolgája paran-
csolt, amikor azt mon-
dotta : Az Űr, a ti Istene-
tek nektek megadta a nyu-
godalmat és odaadta ezt az  

egész földet. 14Feleségei-
tek és jószágaitok marad-
janak azon a földön, me-
lyet nektek Mózes a Jor-
dánon túl adott ; timaga-
tok azonban, az erőskarú 
férfiak valamennyien, kel-
jetek át felfegyverkezve 
testvéreitek élén s harcol-
jatok értük, "míg az Úr 
testvéreiteknek is nyugo-
dalmat nem ad, amint 
nektek adott s ők is el nem 
foglalják azt a földet, ame-
lyet az Úr, a ti Istenetek 
nékik szánt ; akkor aztán 
visszatérhettek birtoko-
tok földére s lakhattok 
azon a földön, melyet nek-
tek Mózes, az Úr szolgája 
a Jordánon túl, a keleti 
oldalon adott. - "Erre 
ők azt felelék és azt mon-
dák Józsuénak : Mindazt, 
amit parancsoltál, meg-
tesszük s bárhova küldesz, 
megyünk. 17Amint Mó-
zesnek engedelmesked-

tünk mindenben, úgy fo-
gunk engedelmeskedni né-
ked is, csak legyen veled 
az Úr, a te Istened, amint 
Mózessel volt. 18Aki ellene- 

A boldogulsz kifejezésről 1. előző  jegyz. - 9. A vers első  felét egye-
sek így fordítják : Nemde vezérré tettelek? Légy erős stb. 

10-18. Józsue elkészíti a hadra seregét. - 10. Az elöljárók a 
jegyzőféle tisztviselők. (V45. Móz. V. 1, 15. jegyz.) - 11. Mivel 
a manna ekkor még az izraeliták rendelkezésére allott, vannak, 
akik úgy vélik, hogy az ennivaló (a héber szerint az útravaló) a 
manna volt ; mások, mivel a manna egy nap alatt megromlott, 
más ennivalóra gondolnak s azt tartják, hogy az egyéb eleséggel 
rendelkező  vidékeken a manna nem volt kizárólagos tápláléka az 
izraelitáknak. - Mivel a 2. fejezetben elbeszélt kérnek útja két-
ségkívül tovább tartott három napnál (\ró. 2, 22.), valószfnu, hogy 
Józsue ezt a parancsot a kérnek visszatérése után adta, vagy pedig 
eredeti tervét a kérnek késlekedése miatt később megváltoztatta. 
- 12-18. Vö. Móz. IV. 32. 
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szegül szádnak s nem enge-
delmeskedik minden szó-
nak, amelyet parancsolsz 
néki, az halállal lakoljon. 
Csak légy erős és cseleked-
jél férfiasan. 

2. FEJEZET. 
Izrael kémei Jerichóban. 

lErre Józsue, Nún fia, 
elkülde titokban két ké-
met Setimből és mondá 
nekik : Menjetek és vegyé-
tek szemügyre a földet és 
Jerichó városát. - Azok el 
is menének és betérének 
egy parázna nőszemély há-
zába, kit Ráhábnak hív-
tak és megpihenének nála. 
- 2Jerichó királyának 
azonban jelenték és mon-
dák : Ime, Izrael fiai kö-
zül való emberek jöttek 
ide az éjjel, hogy kikémlel-
jék a földet. 3Elkülde erre 
Jerichó királya Ráháb-
hoz és üzené : Add ki azo-
kat az embereket, akik 
hozzád jöttek és házadba  

tértek, mert kérnek s azért 
jöttek, hogy szemügyre 
vegyék ezt az egész földet. 
4Vevé erre a nő  az embere-
ket, elrejté Őket és mondá 
Megvallom, hozzám jöt-
tek, de nem tudtam, hon-
nan valók ; 5mikor azon-
ban a sötétség beálltakor 
bezárták a kaput, ki is 
mentek. Nem tudom, hova 
mentek, de vegyétek gyor-
san űzőbe őket s még el-
éritek őket. 86 azonban 
felvivé az embereket háza 
tetejére s elfedé az ott 
levő  lenszárral. 7A kikül-
döttek űzőbe is vevék őket 
a Jordán átkelője felé vivő  
úton ; mihelyt kimentek, 
rögtön bezárák a kaput 
utánuk. 

8Az elrejtőzött emberek 
még el sem aludtak, mikor 
a nő  felment hozzájuk és 
így szólt : 9Tudom, hogy 
az Cr nektek adta e földet, 
mert megszállt minket a 
tőletek való félelem és 
elcsüggedt e föld vala- 

2. 1-7. Józsue kémeket küld Jerichóba, kik Rá.hábnál találnak 
menedéket. - 1. Setim a Jordán torkolatától északkeletre feküdt ; 
itt táboroztak ekkor az izraeliták. (Vö. Móz. IV. 25. 1 ; 33, 49.) 
Jerichó a Jordán torkolatától északnyugatra feküdt s a Szentföld 
kulcsa volt. Ráháb úgylátszik amolyan fogadósnéféle lehetett ; lehet, 
hogy paráznának csak pogány vallása miatt nevezi a Szentírás. 
Nem volt izraelita. - 4. Egyesek szerint Ráháb a király követel-
nek érkeztére a kémeket előbb háza valamelyik belsőbb helyi-
ségébe rejtette és csak a követek távozása után vitte fel háza tete-
jére ; mások szerint e vers ugyanarról az elrejtésről beszél, mint 
amelyről (részletesebben) a 6. v. - 5. A kapu a város kapuja. -
6. A régi keletiek házának teteje lapos volt. - 7. A követek (a 
héber szöveg szerint) a Jordán átkelőhelyei felé mentek, tehát 
Jerichótól keletre tartottak, mert azt hitték, hogy a kémek arra-
felé mentek. A város kapuját azért zárták be, hogy Józsue kémei, 
ha még a városban vannak, meg ne szökhessenek. (Vő. 15. v.) 

8-21. Józsue kémei, azon ígéret fejében, hogy Ráhábnak majdan 
bántódása nem lesz, Ráháb segítségével megszabadulnak Jerichóból. -
8. A héber szöveget így fordítják : Mielőtt aludni tértek volna stb. 

34* 
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mennyi lakosa. "Hallot-
tuk, hogy az Úr kiszáll-
totta előttetek a Vörös-
tenger vizét, amikor ki-
jöttetek Egyiptomból, s 
hogy mit tettetek az ámor-
reusoknak azzal a két ki-
rályával, kik a Jordánon 
túl voltak, Szehonnal és 
óggal, akiket megöltetek. 
11Mikor ezt hallottuk, meg-
félemlettünk s elcsüggedt 
a szívünk s nem maradt 
bennünk bátorság arra, 
hogy bejöveteletek idején 
szembeszálljunk veletek, hi-
szen az Úr, a ti Istenetek 
Isten fenn az égben s lenn 
a földön. 12Most azért es-
küdjetek meg nekem az 
Úrra, hogy amint én irgal-
masságot cselekedtem ve-
letek, úgy ti is azt csele-
kesztek majd atyám házá-
val és igaz jelet adtok ne-
kem arra, 13hogy életben 
hagyjátok atyámat és 
anyámat, fivéreimet és 
nővéreimet s mindenüket 
és megmentitek életünket 
a haláltól. 14Ők azt felelék 
néki : Életünkkel kezes-
kedünk értetek, hogyha 
el nem árulsz minket s ha 
majd az Úr nekünk adja 
ezt a földet, irgalmasságot 
és hűséget fogunk csele-
kedni veled. 15Erre ő  köté- 

len lebocsátá őket az abla-
kon - háza ugyanis a vá- 
ros falában volt 	16és 

mondá nékik : A hegység 
felé tartsatok, hogy ne 
találkozzanak veletek visz-
szatérő  üldözőitek s ott 
rejtőzködjetek három na-
pig, míg ők vissza nem ér-
keznek ; akkor aztán :nen-
j etek utatokra. 17ők pedig 
mondák néki : Kifogásta-
lanul megtartjuk ezt az 
esküt, mellyel megesket-
tél minket, 18ha, amikor 
mi bevonulunk erre a 
földre, ezt a karmazsin-
színű  zsinórt jelként alkal-
mazod s rákötöd arra az 
ablakra, amelyen lebocsá-
tottál minket, atyádat, 
anyádat, testvéreidet s 
minden rokonságodat pe-
dig a házadba gyüjtöd. 
19Aki házad ajtaján kijő, 
annak a vére az ő  fején 
leszen s azért minket fele-
lősség nem terhel ; mind-
azoknak a vére azonban, 
kik veled benn lesznek a 
házban, a mi fejünkre 
száll, ha valaki érinti őket. 
2°De ha elárulsz minket és 
ezt a megállapodást nyil-
vánosságra hozod, akkor 
mentesek leszünk ettől az 
eskütől, mellyel megesket-
tél minket. 21Ő  erre azt 

- 10. Vö. Móz. II. 14, 21. Méz. IV. 21, 24. skk. - 14. Életünkkel 
kezeskedünk, hogy nem lesz bántódásod. - 16. A Jerichótól nyu-
gatra eső  hegységről van szó, mert a király küldöttei a Jordán felé, 
Jerichótól keletre mentek. - 18. A karmazsinszínű  (= vörös, vö. 
Máz. II. 25, 4. jegyz.) fonal valami asszonyi ékesség lehetett ; 
vannak, akik azonosnak tartják azzal a kötéllel, amelyen Ráháb 
a kémeket leeresztette. - 19. Vére az ő  fején leszen = ő  az oka, 
ha megölik ; a mi fejünkre száll = minket terhel érte a felelősség. 
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felelé : Amint szólottatok, 
úgy legyen. Azzal útjukra 
bocsátá őket, a karmazsin-
színű  fonalat pedig ráköté 
az ablakra. 

2205k elmenének és el-
jutának a hegységbe s ott 
maradának három napig, 
míg vissza nem tértek az 
üldözők ; ezek ugyanis ke-
resték őket az egész úton, 
de nem akadának reájuk 
23s azért visszamenének a 
városba. Erre a kémek 
megfordulának és lej övé-
nek a hegyről s miután 
átkeltek a Jordánon, el-
jutának Józsuéhoz, Nún 
fiához és elbeszélének neki 
mindent, ami velük tör-
tént més azt mondák : Ke-
zünkbe adta az Úr ezt az 
egész földet : a félelem le-
terítette valamennyi la-
kosát. 

3. FEJEZET. 
Izrael csodálatos átkelése a Jor- 

dánon. 

'Erre Józsue kora reggel 
felkele és elindítá a tábort. 
El is indulának Setímből és  

eljutának a Jordánig, ő  és 
Izrael valamennyi fia s 
ott időzének három napig. 
2Ennek elmultával az elöl-
járók bejárák a tábort 3s 
kikiálták : Mihelyt meg-
látjátok az Úrnak, a ti 
Isteneteknek szövetséglá-
dáját és hogy a Lévi tör-
zséből való papok azt vi-
szik, keljetek fel ti is és 
menjetek utánuk, 4úgy-
hogy kétezerkönyöknyi 
távolság legyen köztetek 
és a láda között, hogy 
messziről láthassátok és 
tudjátok, mely úton kell 
haladnotok, mert azon 
még nem jártatok soha-
sem. De vigyázzatok ám, 
hogy a ládához közelebb 
ne kerüljetek 1 5Józsue pe-
dig mondá a népnek: Szen-
telődjetek meg, mert hol-
nap csodákat fog mívelni 
az Úr közöttetek. °Majd 
mondá a papoknak : Ve-
gyétek fel a szövetség lá-
dáját s vonuljatok vele a 
nép élén. Azok teljesíték 
a parancsot, felvevék és 
menének előttük. 

7Mondá ekkor az Úr 

22-24. A jerichói kérnek visszatérnek Józsuéhoz. 
3. 1-6. Józsue levezeti a népet Setímből a Jordánhoz. - I. Kora 

reggel: a latin fordítás szerint : az éjtszakából. - A vers vége (a 
latin fordítással ellentétben) valamennyi szövegben és fordításban 
így szól : és ott tölték az éjtszakát 	megháltak), mielőtt átkel- 
tek. - 2. A héber szövegben a vers így kezdődik : Három nap 
mulya az elöljárók stb. - E hároM nap jeles szentirásmagyarázók 
szerint ugyanaz, mint amelyről 1, 11. szólott. - 3. Móz. IV. 4, 
15. skk. szerint a szövetség ládáját (1. róla Móz. II. 25. 10-22.) 
a káátita levitáknak kellett vinniök ; ünnepélyes alkalmakkor 
azonban úgylátszik maguk a papok vitték. - 4. Kétezer könyök = 
1000 méter. - Messziről láthassátok: e két szót a héber szöveg 
nem tartalmazza. - 5. A megszentelődésről 1. Móz. II. 19, 10. jegyz. 

7-13. Az Isten Józsue által közli, hogy csodás módon fogja átve-
zetni a népet a Jordánon. Nem lehetetlen, hogy e rész időrendileg 
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Józsuénak : Ma kezdelek 
felmagasztalni egész Izrael 
előtt, hogy megtudják, 
hogy miként Mózessel vol-
tam, úgy leszek veled is. 
8Parancsolj tehát a pa-
poknak, kik a szövetség 
ládáját viszik és mondd 
nekik : Ha a Jordán vizé-
nek széléhez értek, állja-
tok meg a Jordánban. 
9Mondá erre Józsue Izrael 
fiainak : Jertek ide s hall-
játok az Úrnak, a ti Iste-
neteknek szavát. "Majd 
így folytatá : A következő  
dologból fogjátok meg-
tudni, hogy az Úr, az élő  
Isten közöttetek vagyon 
és elűzi színetek elől a 
kánáneust, a heteust, a 
heveust, a ferezeust, a 
gergezeust, a jebuzeust 
meg az ámorreust : llíme, 
az egész föld Urának szö-
vetségládáj a bemegy előt-
tetek a Jordánba ; 12vá_ 
lasszatok tizenkét férfiút 
Izrael törzseiből, egyet-
egyet minden törzsből, - 
13s amint a papok, kik az  

Úrnak, az egész föld Iste-
nének ládáját viszik, tal-
pukat a Jordán vizére 
teszik, a lefelé levő  víz le-
folyik és elfogy, a felülről 
jövő  pedig egy tömegben 
megáll. 

"Tehát a nép elindult a 
sátraiból, hogy átkeljen a 
Jordánon s a papok, kik a 
szövetség ládáját vitték, 
előtte mentek. 15Amint 
ezek beléptek a Jordánba 
s lábukat belemártották a 
víz szélébe (aratás ideje 
lévén, a Jordán teljesen 
betöltötte medrének part-
jait), 16a felülről jövő  víz 
egy helyen megálla és 
messze attól a várostól, 
melyet Ádomnak nevez-
nek, egészen Szártán he-
lyéig, úgy feltornyosodék, 
hogy hegynek látszott, a 
lefelé levő  viz pedig le-
folyék a Puszta tengerébe 
(melyet most Holt-tenger-
nek neveznek), míg egé-
szén el nem fogyott.17Erre 
a nép átméne Jerichó felé : 
a papok, kik az Úr szövet- 

a 6. v. elé tartozik. - 10. A héber szöveg így szól : . . . Ebből 
tudjátok meg, hogy élő  Isten van közöttetek stb. - Élő  Isten = 
igaz Isten, mert a bálvány nem él s tehetetlen. - Az itt felsorolt 
népekről 1. Móz. I. 15, 20. sk. jegyz. és Móz. II. 3, 8. 17. jegyz. -
12. E vers értelme, főleg az előző  és a kővetkező  verssel való össze-
függése kétes ; lehet, hogy más összefüggésből (vö. 4, 2.) került 
erre a helyre. 

14-17. Izrael csodálatos átkelése a Jordánon. - 15. Aratás 
idején (tavaszkor, április táján) a Jordán ma is tele van vízzel s 
csaknem 60 m széles és 4 m mély. - 16. A héber szöveg így szól : 
A felülről lefolyó víz megállott, fallá (= gáttá, torlódássá) ala-
kult, jó messzire, Ádám városától fogva, mely Szártántól oldalvást 
vagyon stb. Ádom (vagy Ádám) Jerichótól tényleg elég messze, 
a Jordán keleti partvonalának alsó harmadrészén, az átkelés helyé-
től kb. 25 km-re feküdt ; Szártánt vele szemben, a Jordántól nyu-
gatra keresik. - 17. Felövezve: a héber szerint : szilárdan (moz-
dulatlanul). 
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séfiének ládáját vitték, 
száraz talajon, a Jordán 
közepén, felövezve állot-
tak s az egész nép száraz 
medren ment át. 

4. FEJEZET. 
Izrael megőrökiti a csodálatos 

átkelés emlékét. 

1Mikor aztán átmentek, 
mondá az Úr Józsuénak : 
2Válassz tizenkét férfiút, 
egyet-egyet minden törzs-
ből 3és parancsold meg 
nekik, hogy vegyenek a 
Jordán medrének közepé-
ből, onnan, ahol a papok 
lába állott, tizenkét igen 
kemény követ s tegyétek 
le azokat azon a tábor-
helyen, hol ez éjjel sátrat 
üttök. 4Hivatá erre Józsue 
a tizenkét férfiút, kit ki-
választott Izrael fiai közül, 
egyet-egyet minden törzs-
ből 5és mondá nekik : Men-
jetek az Úrnak, a ti Iste-
neteknek a ládája elé a 
Jordán közepébe s hozza-
tok onnan a vállatokon 
Izrael fiai számának meg-
felelően valamennyien egy-
egy követ, 6hogy jelül szol-
gáljon közöttetek. Ha az-
tán majd maholnap meg-
kérdeznek titeket fiaitok, 
mondván : Mirevalók ezek 
a kövek? - ?feleljétek  

nékik : Elfogyott a Jordán 
vize az Úr szövetségének 
ládája előtt, mikor átment 
rajta : azért tették ide 
ezeket a köveket örök 
emlékül Izrael fiai szá-
mára. 8Úgy cselekvének 
tehát Izrael fiai, amint 
Józsue meghagyta nékik : 
kivivének a Jordán med-
rének közepéből Izrael fiai 
számának megfelelően ti-
zenkét követ, amint az Úr 
megparancsolta néki, arra 
a helyre, ahol a tábort fel-
ütötték s ott letevék őket. 
9Ugyanakkor másik tizen-
két követ Józsue a Jordán 
medrének közepén helyeze 
el, ott, ahol a szövetség 
ládáját vivő  papok állot-
tak : ott is vannak mind a 
jelen napig. "A papok, kik 
a ládát vitték, mindaddig 
a Jordán közepén marad-
tak, míg végbe nem ment 
mindaz, amit az ÚrJózsué-
val a népnek mondatott 
és Mózes neki meghagyott 
és a nép sietve át nem 
ment. 11Mikor aztán mind-
nyáj an átmentek, átméne 
az Úr ládája is és a papok 
a nép élére vonultak. 12Rú-
ben és Gád fiai, valamint. 
Mánássze féltörzse felfegy-
verkezve vonultak Izrael 
fiainak élén, úgy ahogy 
Mózes megparancsolta né- 

4. 1-25. Józsue a csodás átkelés emlékére Isten parancsából tizen-
két követ állíttat az átkelés helyére s az átkelés után következő  első  
táborhelyre. - 11. üg,ylátszik e versben a nép szó csak azokra az 
izraelitákra vonatkozik, akik később a Jordántól nyugatra kaptak 
birtokot. - 12. Vö. Móz. IV. 32, 30. Józsa 1, 14. - Izrael fiain 
e helyütt a papokat és azokat az izraelitákat kell értenünk, akik 



536 	JÓZSUE KÖNYVE 5. 
kik : 13negyvenezer harcos 
vonult fel csapatokban és 
csatarendben Jerichó vá-
rosának síksága és mező-
sége felé. "Ezen a napon 
magasztalá fel az Úr Jó-
zsuét egész Izrael előtt, 
hogy úgy féljék, mint 
ahogyan Mózest félték, 
míg élt. 15Végül azt mondá 
az Úr néki : 16Parancsold 
meg a papoknak, kik az 
Úr ládáját viszik, hogy jöj-
jenek fel a Jordánból. 
17(5 meg is parancsolá né-
kik, mondván : Jöjjetek 
fel a Jordánból. "Mikor 
aztán az Úr szövetséglá-
dáj ának vivői feljöttek s a 
szárazföldet taposni el-
kezdték, visszatére a víz a 
medrébe és úgy folyt, 
ahogy azelőtt szokott. ---
lgAz első  hó tizedik nap-
ján jött fel a nép a Jordán-
ból és Galgalában, Jerichó 
városától keletre ütének 
tábort. "Ekkor Józsue fel-
állítá Galgalában azt a 
tizenkét követ, amelyet a 
Jordán medréből kihoztak 
21és mondá Izrael fiainak : 
Ha majd maholnap fiaitok 
megkérdezik atyjukat s  

azt mondják nekik : Mire 
valók ezek a kövek? - 
22adj átok tudtukra és 
mondjátok : Száraz med-
ren jött át Izrael ezen a 
Jordánon, 23mert az Cr, a 
ti Istenetek kiszárította a 
vizét a színetek elől, míg 
át nem jöttetek, 24úgy, 
mint ahogy egykor a Vö-
rös-tengerrel cselekedett, 
amikor kiszárította, míg 
át nem jöttünk rajta. 
25hogy a föld minden népe 
megismerje az Úr felette 
erős kezét, ti pedig féljé-
tek az Urat, a ti Istenete-
ket minden időben. 

5. FEJEZET. 
Izrael első  tettei az Igéret-fől-
dén. - A mannahullás megszü-
nése. - Az Úr csodálatos jele-
néssel bátorítja Józsiiét a harcra.  

1Mikor aztán meghal-
lották az ámorreusok ösz-
szes királyai, kik a Jordá-
non túl, a nyugati oldalon 
laktak meg a kánáneusok 
összes királyai, akik a 
Nagy-tenger közelében 
levő  helyeken laktak, hogy 
az Úr kiszárította a Jordán 
habjait Izrael fiai előtt, 

később a Jordántól nyugatra kaptak birtokot. - 13. A héber 
szöveg így szól : Mintegy negyvenezer (főből álló) előcsapatban vo-
nultak az Úr előtt a harcra, Jerichó sikságára. Ebből két dolog 
következik. Az első  az, hogy e negyvenezer harcos Rüben, Gád és 
Mánásszénak a Jordántól keletre letelepített fiaiból került ki, a 
másik pedig az, hogy ezek az Úr előtt, vagyis a szövetség ládája 
előtt mentek, aztán jöttek a papok s végül a többi nép. - 14. Fél-
jék = tiszteljék. - 16-18. E három vers időrendben a 11. vers 
második fele elé tartozik. - 19. Az első  hónap kb. a mi márciu-
sunk idejére esett. Galgala a Jordán torkolatától északnyugatra, 
Jerichótól keletre 2 km-re feküdt. 

5. 1. Az ámorreusok és a kátzáneusok megfélemlése. Ezek az ámor-
reusok a Hegyvidéken, a kánáneusok a Nagg(=-- Földközi)-tenger 
Mellett laktak. 
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míg át nem mentek, el-
csüggede szívük és nem 
marada bátorság bennük 
és félének Izrael fiainak 
bejövetelétől. 

2Abban az időben azt 
mondá az Úr Józsuénak : 
Csinálj magadnak kőkése-
ket s metéld ismét körül 
Izrael fiait. 3Ő  megtevé, 
amit az Úr parancsolt és 
a Fitymák-halmán körül-
metélé Izrael fiait. 4Annak, 
hogy ismét körülmetélte 
őket, a következő  volt az 
oka : Az az egész nép, 
mely Egyiptomból kijött, 
minden férfinemen lévő  
hadakozó férfiú meghalt a 
pusztában a hosszú bo-
lyongásban ; 5ezek mind-
nyájan körülmetéltek vol-
tak. Az a nép azonban, 
mely a pusztában szüle-
tett, 9a nagy pusztában 
való negyvenéves út alatt 
körülmetéletlen volt, míg 
fel nem emésztődtek azok, 
akik nem hallgattak az Úr 
szavára s akiknek egykor 
megesküdött, hogy nem 
mutatja meg nékik a tejjel 
s mézzel folyó földet. 
7Ezeknek az atyáknak a 
helyébe fiaik léptek s ezeket  

metélte körül Józsue, mert 
ezeknek megvolt a fity-
májuk, úgy ahogy meg-
születtek és senkisem me-
télte körül őket az úton.--
9Mikor aztán valameny-
nyien körülmetélkedtek; 
mindaddig azon tábor-
helyen maradának, nl‘g 
meg nem gyógyultak. 9Ek-
kor mondá az Úr Józsué-
nak : Ma vettem le róla:-
tok Egyiptom gyalázatát. 
Ezért hívják ezt a helyet 
Galgalának mind a jelen 
napig. 

1°Miközben Izrael fiai 
Galgalában tartózkodtak, 
a hó tizennegyedik napján, 
estefelé, Jerichó mezősé-
gén elkészíték a fázét 
"és másnap az ország ter-
méséből evének kovászta-
lan kenyeret és azon esz-
tendei árpadarát. "Miután 
pedig ettek a föld termé-
séből, megszűnék a manna 
és Izrael fiai nem éltek 
többé ezzel az eledellel, ha-
nemK ánaán földénekazon 
esztendei terméséből evé-
nek. 

13Mikor aztán egyszer 
Józsue Jerichó városának 
mezején tartózkodott, fel- 

2-9. Józsue ismét elrendeli a körülmetélkedést. - 3..A fitymák 
halma = Galgala. (Vö. 9. v. és 4,19. v. jegyz.) - 9. Egyiptom gya-
lázata = az egyiptomi szolgaság vagy a körülmetéletlenség. Gal-
gala kb. annyit jelent, mint elhengerítés ; nevét a Szentírás azzal 
magyarázza, hogy ott vette el (a héber szó szerint : hengerítette 
el) az Isten az izraelitákról Egyiptom gyalázatát. 

10-12. Izrael fiainak elsó fázéja ( =-- shúsvét•-ja) Kánaánban. 
A mannahullás megszünése. - 10. A fázéről 1. Móz. II. 12,1. skk. -
11. A föld az Igéret földe, Kánaán. - Árpadara helyett a héber 
szöveg pirított,pörkölt gabonáról beszél. 

13-16. Az (Jr seregének fejedelme megjelenik Józsuénak. Két-
ségkívül az *Űr angyalánalo a megjelenéséről van szó. Az Úr 
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emelé szemét és látá, hogy 
esy férfiú áll előtte, aki 
ki iont kardot tart. Erre 
odaméne hozzá és mondá : 
H3zzánk tartozol-e vagy 
az ellenséghez? 14Az felelé: 
Egyikhez sem : az Cr had-
sei•egének a fejedelme va-
gyok és épen most jöttem. 
"Józsue arccal a földre 
borula, meghajtá magát 
és mondá : Mi beszélni va-
lója van az én Uramnak az 

szolgájával? 16Az mondá: 
Oldd le lábadról sarudat, 
m9rt a hely, amelyen ál-
lasz szent. Erre Józsue úgy 
csel kvék, amint t5 paran-
csolta néki. 

6. FEJEZET. 
Izrael csodálatosan elfoglalja 

Jerichót. 

1Jerichó ekkor Izrael 
fiaitól való féltében már 
bezárkózott és megerősí-
tette magát, úgyhogy 
senkisem mehetett sem 
ki, sem be. 2Mondá ekkor 
az Cr Józsuénak : Ime,  

kezedbe adtam Jerichót 
és királyát s minden erős 
férfiát. 3Járj átok körül va-
lamennyi harcosotokkal a 
várost, napjában egyszer 
járjátok körül; igy csele-
kedjetek hat napon át. 
4A hetedik napon aztán 
vegyék a papok azt a hét 
harsonát, amelyet az ör-
vendetes esztendőben szo-
kás használni és menjenek 
velük a szövetségládája 
előtt és járj átok körül hét-
szer a várost s özben 
fújják a papok a harsoná-
kat. 5Mikor aztán hosszan, 
és szaggatottan zengő  har-
sonaszó hatol fületekbe, 
törjön ki az egész nép igen 
nagy lármába s tövig le-
omlanak a város falai s 
akkor ki-ki menjen be 
azon a helyen, amellyel 
szemben épen állani fog. 

61-livatá tehát Józsue, 
Nún fia a papokat és 
mondá nékik : Vegyétek 
fel a szövetség ládáját, 
hét másik pap pedig vegye 
az örvendetes esztendő  hét 

angyala kifejezés az ószövetség régibb könyveiben sokszor magát 
az Urat (a Fiúistent? ) jelöli. Igy érthető, hogy 6, 1. közbevetett 
megjegyzése után 6, 2. az Űr szavait közli. - Mások Úgy vélik, 
hogy a Szentírás csak a Jelenés elejét mondja el s az angyal egész 
(valószínűleg harcra bátorító vagy az Isten harci segítségét biz-
tosító) beszédét nem közli. 

6. 1-5. Az Úr közli Józsuéval, hogy csodás módon adja Izrael 
kezébe Jerichó városát. - 1. A héber szöveg kissé világosabb : 
Jerichó bezárkózott és (így) el volt zárva Izrael fiai elől, senki sem 
mehetett se be, se ki. - 4. A héber szöveg így szól : és Hét pap 
vigyen hét jöbelharsonát a láda előtt. A hetedik napon aztán hét-
szer kerüljétek meg a várost, stb. A jóbel szó valószínűleg kos-
szarvból készült harsonát (kürtöt) jelent ; a latin fordítás a jóbel 
(= sörvendetes, ) esztendőre (vö. Móz. III. 25, 8. skk.) gondolt. -
5. A vers eleje a héber szövegben egyszerűbb : És ha majd hosszan 
szól a kürt és ti meghalljátok a harsona szavát, törjön ki stb. 

6-19. Izrael hét napon dl megkerüli Jerichó városát. - 6. A vers 
második fele a héber szövegben így szól ... és hét pap vigyen 
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harsonáját s menjen velük 
az Úr ládája előtt. 7A nép-
nek pedig mondá : Menje-
tek és járjátok körül a vá-
rost ; a fegyveresek az Úr 
ládája előtt menjenek. 
8Mikor Józsue befejezte 
szavait, elindulónak; a hét 
pap egyre fútta a hét har-
sonát az Úr szövetségének 
ládája előtt, 9elől ment az 
egész fegyveres sereg, a 
láda után haladt a többi 
tömeg és minden zúgott a 
harsonáktól. 1°A népnek 
azonban megparancsolta 
Józsue : Ne lármázzatok, 
hangotokat se lehessen hal-
lani, egy szó se jöjjön ki 
szátokból, míg el nem jő  
az a nap, melyen majd azt 
mondom nektek : Lármáz-
zatok, - akkor lármázza-
tok. 11Körüljárá tehát az 
Úr ládája zon a napon 
egyszer a várost, aztán 
visszatére a táborba és ott 
marada. - 12Kora reggel 
aztán Józsue felkele s a 
papok vevék az Úr ládá-
ját 13és heten közülük azt 
a hét harsonát, amelyet 
az örvendetes esztendőben  

szokás használni s men-
tek velük az Űr ládája 
előtt s menetközben 

egyre fútták a harsoná-
kat ; előttük ment a fegy-
veres nép s a láda után 
haladt a többi tömeg és 
egyre zengett a harsona-
szó. 14Körüljárák tehát a 
második napon is egyszer 
a várost, aztán visszatéré-
nek a táborba. Igy cselek-
vének hat napon át. 
15A hetedik napon azon-
ban már hajnalhasadáskor 
felkelének és hétszer járák 
körül a várost a rendelet 
szerint. "Mikor aztán a 
papok a hetedik fordulónál 
fújták meg a harsonákat, 
mondá Józsue egész Izrael-
nek : Lármázzatok, mert 
az Úr nektek adta a várost. 
17De e várost és mindazt, 
ami benne vagyon, az Úr-
nak kell szentelni, egyedül 
Ráháb, a parázna nősze-
mély maradjon életben 
mindazokkal együtt, akik 
vele a házában tartózkod-
nak, amiért elrejtette a kö-
veteket, akiket küldöt-
tünk. 18Vigyázzatok te- 

hét jóbelharsonát az gr ládája előtt. (Vö. 4. v. jegyz.) - 7. A jegu-
vereseken a Jordántól keletre letelepített törzsek 40.000 emberét 
(az előcsapatot) kell értenünk. (Vö. 4, 13. jegyz.) - 8-9. A héber 
szöveg igy szól : Úgy is történt, ahogy Józsue meghagyta a nép-
nek : a hét pap hét jóbelharsonát vitt az Úr előtt, elől ment és 
fújta a harsonákat, az űr szövetségládája mögöttük haladt, a 
fegyveres (elő)csapat (1. előző  jegyz.) a harsonákat fújó papok 
előtt haladt, az utócsapat (= a többi Izraelita) a láda mögött 
haladt, mentek és fújták a harsonákat. - 12. A korán reggel kifeje-
zésről 1. 3, 1. jegyz. - 13. Ismét a jóhelharsonákról van szó. 
(Vö. 4. v. jegyz.) - 17. A héber szöveg szerint a várost cheremmé 
kellett tenni az Úr tiszteletére. Cheremmé azt szokták tenni, ami 
ellenszegült az Úr akaratának. (L. róla Méz. III. 27, 28. jegyz.) -
18. A héber szöveg így szól : De vigyázzatok ám a cheremmel 
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hát, hogy semmihez se 
nyúljatok, ami tilos és 
hűtlenségbe ne essetek s 
így Izrael egész tábora 
bűnössé ne legyen és bajba 
ne jusson. Minden ara-
nyat, ezüstöt, réztárgyat 
és vasat az Űrnak kell 
szentelni,: az 	kincsei 
közé kell helyezni. 

"Mikor tehát megfútták 
a harsonákat és a hang és 
a zengés a sokaság fülébe 
hatolt s az egész nép 
lármába tört ki, legott le-
omlának a falak, s ki-ki 
felméne azon a helyen, 
mely előtte volt. Aztán be-
vevék a várost 21és meg-
ölének mindent, ami benne 
volt, férfit, asszonyt, cse-
csemőt és aggastyánt egy-
aránt s a marhát, a juhot, 
a szamarat is kard élére 
hányák. 22Mondá ekkor 
Józsue annak a két férfiú-
nak, akiket kémekül kül-
dött : Menjetek be a pa-
rázna nőszemély házába  

és hozzátok ki őt és min-
denét, amint ezt esküvel 
megfogadtátok néki.23Erre 
az ifjak bemenének s ki-
hozák Ráhábot, szüleit, 
fivéreit, minden holmiját 
és rokonságát és elhelye-
zék Izrael táborán kívül. 
"Aztán felgyujták a vá-
rost s mindazt, ami benne 
volt, kivéve az aranyat, 
az ezüstöt, a réztárgyalta t 
és a vasat : ezt az űr 
kincstárának szentelék. 
25Csak Ráhábot, a parázna 
nőszemélyt s atyja házát 
s mindazt, amije volt, 
hagyá életben Józsue, — 
Izrael közt laktak is mind 
a jelen napig, — amiért az 
elrejtette azokat a köve-
teket, akiket Jerichó ki-
kémlelésére küldött. 

Ugyanabban az időben 
átkot szóla Józsue, mond-
ván : 26Átkozott legyen az 
Úr előtt az a férfiú, aki 
feltámasztja és felépíti Je-
richó városát ! Elsőszü- 

szemben, hogy bár cheremmé tettétek, el ne vegyetek (valamit) a 
cheremből s (így) Izrael táborát cheremmé ne tegyétek és szeren-
csétlenségbe ne döntsétek. 

20-25a. Jerichó csodálatos eleste. - 20. A vers első  felének ér-
telme kétes. Egyesek így értelmezik : Mikor a nép meghallotta a 
(papi) harsonák szavát, lármába tört ki és (a lárma növelésére) 
megfútta a (nála levő) harsonákat. - Jerichó falainak leomlását 
pusztán természetes alapon megmagyarázni nem lehet : a Szent-
írás egész elbeszélése kétségkívül Isten csodájaként állítja elénk. -
21. Megölének: a héber szerint cherem alá vetének ; az értelem 
azonban ugyanaz. - 25. Ráháb (vö. 2,1. jegyz.) tehát polgárilag 
is, vallásilag is csatlakozott Izrael néphez. Később Szálmonnak, 
Juda törzse egyik fejedelmi emberének a felesége lett s így bele-
került az Úr Jézus Krisztus nemzetségjegyzékének tagjai közé. 
(Vö. Máté 1, 5.) 

25b-26. Józsue megtiltja Jerichó várrá való kiépítését. Átkot 
szóla = átok terhe alatt megeskette a népet. - 26. Aki felépíti 
(= megerősíti, ismét várrá teszi) Jerichót, gyermekei halálával 
lakoljon. (Vö. Kir. III. 16, 34.) 
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löttje árán rakja le alapját 
s legutolsó fia árán állítsa 
fel kapuit I 

"Az Cr tehát Józsuéval 
volt és hírneve elterjedt 
azon az egész földön. 

7. FEJEZET. 
Izrael Ákán bűne miatt Hái 
előtt vereséget szenved. - Ákán 

meglakol. 

'Izrael fiai azonban hűt-
lenül megszegék a paran-
csot és átok alá vetett dol-
got bitorlának. Ákán 
ugyanis, annak a Kármi-
nak a fia, aki a Júda tör-
zséből való Záre fiának, 
Zábdinak volt a fia, elvőn 
valamit az átok alá vetett 
dologból, miért is az 
Cr megharaguvék Izrael 
fiaira. 2Józsue tudniillik 
embereket külde Jerichó-
ból Hái ellen, mely Bet-
áven mellett, Betel váro-
sától keletre vagyon és 
mondá nékik : Menjetek 
fel s kémleljétek ki azt a 
földet. Azok teljesiték a 
parancsot és kikémlelték  

Háit 3és mikor visszatér-
tek, azt mondák néki : Ne 
is menjen fel oda az egész 
nép, két- vagy háromezer 
ember menjen csupán s 
eltörli a várost. Miért fá-
radjon hiába az egész nép 
ilyen kevés ellenség ellen ! 
4Felméne tehát három-
ezer harcos. Ezek azonban 
legott meghátrálának 5és 
Hái városának férfiai meg-
verék őket, úgyhogy 
harminchat ember elesett 
közülük, aztán az ellenség 
a kaputól egészen Sábá-
rímig üldözé őket s amint 
a hegyoldalon menekül-
tek, ismét megverék őket. 
Erre a nép szíve meg-
félemlék és vízzé olvada, 
6Józsue pedig megszaggatá 
ruháit és Izrael vala-
mennyi vénével együtt 
estig arcraborulva fekü-
vék a földön az Cr ládája 
előtt és port hinte fejére. 
7Akkor aztán mondá Jó-
zsue : Haj, Uram Isten, 
miért hoztad át ezt a népet 
aJordán folyóján? Azért-e, 

27. Józsue nagysága, az Úr hűsége és dicsősége. (Vö. 1; 5.) 
7. 1-15. Izrael fiai Ákán titkos bűne miatt Hái előtt vereséget 

szenvednek. - 1. Vö. 6, 17. •sk. - Isten a parancsot Izrael fiainak 
adta s így a parancs megtartásáért egész Izrael felelt ; azáltal, 
hogy Ákán (vagy Ákár) a parancsot megszegte, mindaddig, 
míg Izrael fiai Akánt ki nem irtották, bizonyos értelemben bűnö-
sök voltak. Ezért haragudott meg az Űr egész Izraelre. Hogy 
derült ki az Cr haragja, 2. skk. beszéli el. - 2. Hái (héberül 'Aj) 
városa Galgalától északnyugatra, 5-6 órányira, Jeruzsálemtől 
északra, 18 km-re) feküdt s a Betel felé vivő  út kulcsa volt. Betel 
Jeruzsálemtől északra kb. 20 km-re terült el. - 5. Sábárfm nevű  
helységet eddig nem ismerünk ; lehet, hogy e szó nem is tulajdon-
név, hanem annyit jelent, mint kőbánya. - A lejtő  a Háitól ke-
letre, Galgala felé húzódó hegyoldal. - 6. A ruha megszaggatása, 
valamint a fejnek porral való behintése a gyász és keserűség jele 
volt. - 7. Az ámorreusokon e helyütt Hái lakóit kell értenünk. 
A vers végét a héber szöveg lapján így fordítják : Bárcsak meg- 
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hogy az ámorreusok kezébe 
adj minket és elveszíts? 
Bárcsak maradtunk volna, 
amint kezdtük, a Jordánon 
túli 9Uram Isten, mit 
mondjak, látva, hogy Iz-
rael meghátrál ellenségei 
előtt? 9Ha ezt meghallják 
a kánáneusok és e föld 
egyéb lakói, egybegyűl-
nek és körülvesznek min-
ket s eltörlik nevünket a 
földről: mit fogsz tehát 
tenni a te nagy nevedért? 
"Mondá erre az Ur Józsisé-
nak : Kelj fel, mit fekszel 
arccal a földön? 11Vétke-
zett Izrael s hűtlenül meg-
szegte szövetségemet : 

vettek az átok alá vetett 
dologból, ellopták, elha-
zudták s a holmijuk közé 
rejtették. 12  Ép en azért 
Izrael nem fog tudni meg-
állani ellenségei előtt, ha-
nem futni fog előttük, mert 
beszennyezte magát az 
átok alá vetett dologgal ; 
nem is leszek előbb vele-
tek, míg el nem tiporjátok 
azt, aki e gonoszságot el-
követte. "Kelj fel, tartass 
megszentelődést a néppel 
s mondd nékik : Szentelőd-
jetek meg holnapra : ezt 
üzeni ugyanis az Úr, Iz-
rael Istene : Átok alá ve- 

tett dolog van közötted, 
Izrael, nem fogsz tudni 
megállani ellenségeid előtt, 
míg el nem pusztul közüled 
az, aki e vétekkel beszeny-
nyezte magát. "Reggel az-
tán járuljatok ide törzsről-
törzsre valamennyien : az 
a törzs, melyet a sors bű-
nösnek talál, járuljon ide 
nemzetségenkint, a nem-
zetség házankint, a ház 
férfiankint 15s azt, aki 
e vétekben bűnösnek bizo-
nyul, el kell égetni minden 
vagyonával együtt a tűz-
ben, mert megszegte az Úr 
szövetségét s gazságot kö-
vetett el Izraelben. 
'6Józsue tehát kora reg-

gel felkele, törzsenkint 
odaállíttatá Izraelt és Júda 
törzsét találá bűnösnek. 
"Mikor ezt nemzetségen-
kint odaállíttatta, Záre 
nemzetségét találá bűnös-
nek; mikor pedig ezt há-
zankint odaállította, Záb-
dit találá bűnösnek; "mi-
kor pedig ennek házát az 
egyes férfiakra osztotta, 
Ákánt találá bűnösnek, an-
nak a Kárminak a fiát, 
aki a Júda törzséből való 
Záre fiának, Zábdinak volt 
a fia. 19Mondá ekkor Jó-
zsue Ákánnak : Fiam, is- 

elégedtünk volna és maradtunk volna a Jordánon túl 1 - 12. 
A héber szöveg Igy szól ... és meg fog hátrálni előttük, mert che-
remmé lettek (tehát kiirtandók) ; nem leszek többé veletek, ha el 
nem törölitek magatok közül a cheremet. L. 6, 17. jegyz. - 13. 
A megszentelődésről 1. Móz. II. 19, 10. jegyz. - A vers vége a héber 
szövegben így szól : . . . míg el nem távolítjátok magatok közül 
a cheremet. - 14. Vö. Móz. IV. 1, 5. jegyz. 

16-26. Ákán bűne kiderül s elnyeri büntetését. - 16. Odaállít-
tatá: a szent sátor elé. - 19. Ismerd el az Cr mindentudását és 
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merd el az Úrnak, Izrael 
Istenének dicsőségét és 
tégy vallomást és mondd 
meg nékem, mit cseleked-
tél, ne titkold el. 20Felelé 
erre Ákán Józsuénak és 
mondá néki : Bizony, én 
vétkeztem az Úr, Izrael 
Istene ellen, így és így 
cselekedtem. 21L áttam 

ugyanis a zsákmány kö-
zött egy felette jó, kar-
mazsinszínű  köntöst, két-
száz siklus ezüstöt és egy 
ötvensiklusos aranyrudat: 
és megkívántam és elvet-
tem és elrejtettem a föld-
ben, sátram közepén s az 
ezüstöt a kiásott földdel 
befedtem. 22Ekkor Józsue 
szolgákat külde oda s azok 
elfutának sátrához s meg-
találának mindent el-
rejtve azon a helyen, az 
ezüsttel együtt 23S kihozák 
a sátorból és elvivék Jó-
zsuéhoz és Izrael vala-
mennyi fiához s letevék az 
Úr elé. 24Fogá erre Józsue 
Ákánt, Záre fiát meg az 
ezüstöt, a köntöst és az 
aranyrudat, valamint fiait 
és leányait, marháit és 
szamarait és juhait meg 
magát a sátrat s minden 
holmiját - (és egész Iz-
raellel együtt) kivivé az  

Ákor-völgybe. "Ott art 
mondá Józsue : Mivel rom-
lásu nkra lettél, legyen rom-
lásodra az Úr ezen a napon. 
Erre egész Izrael meg-
kövezé és mindenét, amije 
volt, tűzzel megemész-
teté. "Aztán egy nagy 
rakás követ halmozának 
föléje, mely megvan mind 
a jelen napig. Erre elfor-
dula az Cr haragja tőlük. 
Ezért hívják azt a hely( t 
Ákor-völgynek mindmáig. 

8. FEJEZET. 
Izrael elfoglalja Hált, és ünne- 
pélyesen vállalja a mózesi tör- 

vény kötelességeit. 

1Mondá erre az Cr Jó-
zsuénak : Ne félj s ne ret-
tegj : vedd magad mellé a 
harcosok egész sokaságát 
s kelj fel s vonulj fel Hái 
városa ellen. Ime kezedbe 
adtam királyát, népét, vá-
rosát és földét. 2ügy tégy 
Hái városával s királyá-
val, amint Jerichóval s ki-
rályával tettél, de a zsák-
mányt és az összes barmo-
kat megtarthatjátok ma-
gatoknak. Helyezz les-
csapatot a város mögé. 
3Felkele erre Józsue s vele 
a harcosok egész serege, 
hogy felvonuljanak Hál 

kérlelhetetlen igazságosságát. - 21. Karmazsin(= vőrös)színű  
köntös helyett a héber szöveg sineári (= babiloni) köntös/fi, 
aranyrúd helyett aranynyelvről beszél. - Egy siklus ezüst 16.8 
gr = 3.25 pengő  ; kétszáz siklus ezüst tehát kb. 3.36 kgr = 650 
pengő  ; ötven siklus arany kb. 840 gr = 1800 pengő. A vers vége 
a héber szövegben igy szól : és az ezüst alatta vagyon. 

8. 1-29. Izrael elfoglalja Hát városát. - 2. Tegyétek cheremmé 
Iáit (1. 6, 17. jegyz.), mint Jerichót, azzal a különbséggel, hogy a 
zsákmányt megtarthatjátok. - A város mögé = a ~tál nya- 
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ellen. Éjjel aztán elkülde 
harmincezer válogatott, 
erős férfiút 4és parancsola 
nekik, mondván : Álljatok 
lesbe a város mögött, de 
túlmesszire ne menjetek s 
legyetek mindannyian ké-
szenlétben. 5Én s a velem 
levő  többi sokaság az 
ellenkező  oldalról megkö-
z lítjük a várost. Mikor 
aztán a városbeliek kijön-
nek ellenünk, akkor, amint 
a multkor csináltuk, meg-
f utamodunk és addig hát-
i- Ilunk, 8míg üldözőink jó 
messzire nem szakadnak a 
v Árostól ; 	azt 	fogják 
u.yanis hinni, hogy meg-
futamodunk, mint a mult-
kor. 7Erre, míg mi fu-
tunk és ők kergetnek, 
keljetek fel a lesből s 
dúljátok fel a várost s 
kezetekbe adja azt az Úr, 
a ti Istenetek 8s amint 
elfoglaltátok, gyujtsátok 
fel. Úgy tegyetek ám min-
dent, ahogy parancsoltam. 
9Azzal elbocsátá őket sók 
elmenének a lesvetés he-
lyére s elhelyezkedének 
Betel és Hái között, Hái 
városától nyugatra. Józsue  

azon éjjel a nép között. 
m,arada. "Hajnalban az-
tán felkele, megszemlélé 
társait, majd a sereg élén, 
a vénekkel együtt, har-
cosai csapatától övezve, 
felméne Hái ellen. 11Mikor 
aztán eljutottak és fel-
értek a város elé, a város-
tól északra állást foglalá-
nak, úgyhogy a völgy köz-
tük és Hái között volt. 
12Ötezer embert kiválasz-
tott és Betel és Hái között, 
e várostól nyugatra állí-
tott lesbe, "az egész többi 
sereg pedig északon állott 
csatarendbe, úgyhogy e 
sokaságból az utolsók a 
város nyugati vidékéig ér-
tek. Józsue még az éjjel 
előrenyomula és felálla a 
völgy közepén. "Mikor ezt. 
Hái királya meglátta, reg-
gel sietve felkészüle és ki-
méne a város egész seregé-
vel ; hadát a pusztaság felé 
irányítá, mert nem tudta, 
hogy a hátában lesvetők 
rejtőznek. 15Ekkor Józsue 
és az egész Izrael elhagyák 
helyüket, félelmet színlelé-
nek és futni kezdének a 
puszta irányában. 16Erre 

gatra. -12-13. E két vers értelme felette kétséges. A latin fordítás 
értelme szerint tehát Józsue a 3. versben említett 30.000 emberen 
kívül még 5000 embert küldött Hái nyugati vidékére, maga pedig 
északon úgy állott fel, hogy seregének balszárnya kapcsolatban volt 
e második lescsapat jobbszárnyával. ---- A héber szövegben a 12. 
vers lényegében megegyezik fordításunkkal, a 13-at azonban így 
fordítják : és a nép felállította az egész tábort, mely a várostól 
Északra s melynek utócsapatja (= lescsapatja?) a várostól nyu-
gatra volt és Józsue még az éjjel leereszkedett a völgybe. - A gö-
rög fordítás az 5000 emberről mit sem szól, hanem csak azt 
mondja, hogy (Józsue és társai) felvonultak a várossal szemben 
a keleti oldalra, a lescsapatok pedig a várostól nyugatra voltak.-
14. A puszta (az Araba) a Jordán mellett, tehát Háltál keletre 
volt. - /6. A héber szöveg így szól : Erre (az otthonmaradtak) 
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azok, mindannyian kiál-
tozva és egymást biztatva, 
űzőbe vevék őket. Mikor 
aztán elszakadtak a város-
tól 17s egyetlen ember sem 
maradt Hái városában és 
Betelben, ki nem üldözte 
volna Izraelt (amint ki-
rohantak, nyitva hagyták 
a városokat), 18mondá az 
Úr Józsuénak : Emeld fel a 
pajzsot, mely kezedben 
vagyon, Hái városa felé, 
mert átadom néked. "Mi-
kor aztán felemelte a paj-
zsot a város felé, az elrej-
tőzött lesvetők legott fel-
kelének s a városhoz me-
nének és elfoglalák és fel-
gyujták. 20Ekkor hátra-
tekint ének a város em-
berei, kik Józsuét üldöz-
ték, és láták, hogy száll a 
• város füstje egészen az 
égig, de nem futhatának 
többé sem erre, sem arra, 
annál kevésbbé, minthogy 
azok, kik futást színlelve a 
pusztának tartottak, üldö-
zőikkel vitézül szembe-
szállának. 21Mikor ugyanis 
Józsue és egész Izrael 
látta, hogy a város elesett 
és füst száll fel a városból, 
visszafordula és megveré 
Hái embereit. 22Ugyan-
akkor azok is, akik elfog-
lalták és felgyujtották a 
várost, kijövének a város-
ból, az övéik felé és vágni 
kezdék a közre kapott  

ellenséget. Minthogy tehát 
az ellenséget mindakét 
oldalról vágták, úgyhogy 
hatalmas sokaságából 

senki sem menekedhetett 
meg, 23Hái királyát is el-
fogák elevenen és Józsue 
elé vivék. "Mikor aztán 
mindenkit leöltek, aki a 
pusztának tartó Izraelt 
űzőbe vette s azok, ugyan-
azon a helyen, a kard alatt 
elhullottak, Izrael fiai meg-
fordulának és leöldösék a 
város lakóit. 25Azok, akik 
aznap elhullottak, férfit s 
asszonyt együttvéve, ti-
zenkétezren voltak, úgy-
hogy Hái városának vala-
mennyi embere elveszett; 
28Józsue ugyanis nem eresz - 
tette le a kezét, melyet, a 
pajzsot tartva, a magasba 
emelt, míg Hái vala-
mennyi lakosát meg nem 
ölték. 27A városban levő  
barmot meg a zsákmányt 
Izrael fiai eloszták maguk 
között, amint az Úr Jó-
zsuénak parancsolta, 28a 

várost pedig Józsue fel-
égeté és örök romhalmazzá 
tevé, "királyát meg bitó-
fára akasztatá s ott hagyd 
estig, napszállatig ; akkor 
Józsue parancsára levevék 
a holttestet a bitóról s oda-
veték a város bejáratához 
s nagy halom követ hor-
dának föléje, mely meg-
van mind a jelen napig. 

fellármázták az egész népet, mely a városban volt, hogy vegye 
űzőbe őket (= az izraelitákat) ; erre űzőbe vevék Józsuét (és 
seregét) s (így) elszakadtak a várostól. - 18. A héber szöveg itt 
és a 19. meg a .26. versben nem a pajzsról, hanem a hajítódárdáról 
szól. - 29. Vö. Móz. V. 21, 23 ; Józs. 10, 26. sk. 

(-5zövetség I. 	 35 
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"Aztán Józsue a Hebál 

hegyén oltárt épite az 'Úr-
nak, Izrael Istenének, 
31amint Mózes, az Úr szol-
gája Izrael fiainak meg-
hagyta, úgy ahogy meg 
van írva Mózes törvényé-
nek könyvében, - tehát 
faragatlan, vas nem érin-
tette kövekből való oltárt, 
- és egészen elégő  áldoza-
tokat mutata be rajta az 
Úrnak békeáldozatokat 
vá ga. 

32Majd ráf rá a kövekre 
Mózes törvényének mását, 
úgy ahogy azt ő  Izrael fiai 
előtt kifejtette. - 33Ez-
alatt az egész nép, a vének, 
a vezetők, a bírák, jöve-
vények és bennszülöttek 
egyaránt a láda két olda-
lán állottak,,szemben a 
papokkal, az r ládájának 
hordozóival, - felük a 
Gárizim-hegy mellett, fe-
lük a Hebál-hegy mellett, 
amint Mózes, az Úr szol-
gája parancsolta. - Aztán  

először megáldá Izrael né-
pét, "majd felolvasá az 
áldás és az átok minden 
igéjét és mindazt, ami a 
törvény könyvében írva 
volt. 35Semmit sem hagyot t. 
el abból, amit Mózes pa-
rancsolt, hanem mindent 
megismétle, Izrael egész 
sokasága, az asszonyok, a 
gyermekek s a köztük tar-
tózkodó jövevények előtt. 

9. FEJEZET. 
A gábaoniták csellel szövetségre 

bírják Izraelt. 

1Mikor ezt meghallották 
mindazok a királyok, akik 
a Jordánon túl, a Hegy-
vidéken, az Alföldön, a 
Nagy-tenger mellékén és 
partján uralkodtak meg 
azok, akik a Libanon mel-
lett laktak, a heteusok, az 
ámorreusok, a kánáneu-
sok, a ferezeusok, a he-
veusok és a jebuzeusok, 
2mindannyian egybegyüle- 

30-31. Józsue hálaáldozata. A Hebál hegye Szichemtől észak-
(nyugatra)ra feküdt, tehát Háitól kb. 110 kmre volt (észak felé) ; 
1. azonban Móz. V. 11, 29. jegyz. Hogy az itt elmondott esemény 
mikor történt, meg nem állapítható, mert Józsue könyve nem 
mondja el minden város elfoglalását (pl. Szichemét, sem). -
31. Vö. Móz. V. 27, 5 ; II. 20, 25. 

32-35. Józsue ünnepélyesen hÚséget fogadtat a néppel Mózes 
törvényei iránt. Vő. Móz. V. 27, 2. skk. - 32. A latin fordítás ki-
fejezetten azt mondja, hogy a Deuteronomiumot, tehát Mózes 
5. könyvét írta rá Józsue (a mésszel bevont) kövekre. Valószínűbb, 
hogy annak csak egy részéről (talán a 6, 1-7, 11-ig. vagy a 27, 
15-28, 68-ig terjedő  részről), vagy pedig a tízparancsolattól 
(Móz. V. 5, 6-21.) van szó. - 33. Vö. Móz. V. 11, 29 ; 27, 12. -
A Gárizim a Hehál-heggyel (1. 30. v. jegyz.) csaknem párhuzamo-
san, Szichemtől délre feküdt. A vers vége a héber szövegben így 
szál: amint Mózes, az Úr szolgája parancsolta, hogy áldja meg 
az első  alkalommal (= mihelyt a hadihelyzet megengedi) Izrael 
népét. - 34. Vö. Móz. V. 27, 15-28, 68. 

9. 1-2. Kánaán királyai hadra készülődnek Izrael ellen. -
1. A Jordánon túl = a Jordántól nyugatra. A Hegyvidék a Jordán-
tél nyugatra eső  föld gerince. Az Alföld (Sefela) a Földközi-tenger 
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kezének, hogy egy szívvel, 
egy akarattal hadba száll-
janak Józsuéval s Izraellel. 

3Azok azonban, kik Gá-
baonban laktak, mikor 
meghallották mindazt, 

amit Józsue Jerichóval s 
Háival mívelt, 4szintén 
cselhez folyamodának. 

Eleséget vevének ugyanis 
magukhoz, ócska zsáko-
kat, szakadozott, össze-
vissza varrott bortömlőket 
rakának szamaraikra, 5fe-
lette régi, ócskaságuk fel-
tüntetésére bőrdarabok-
kal össze-vissza varrott 
sarukat és ócska ruhákat 
öltének magukra, - útra-
valóul vitt kenyerük is 
száraz és darabokra mor-
zsolódott volt, - 6és el-
menének Józsuéhoz, ki ak-
kor Galgalában táboro-
zott és mondák neki s vele 
egész Izraelnek : Messze 
földről jöttünk, hogy szö-
vetséget kössünk veletek. 
Felelék és mondák nékik 
erre Izrael fiai : ?Hátha 
azon a földön laktok, mely 
nekünk jár osztályrészül s 
Így nem léphetünk szövet- 

ségre veletek. 8Ám azok 
mondák Józsuénak : Szol-
gáid vagyunk. Mondá né-
kik Józsue : Kik vagytok s 
honnan jöttetek? 9Felelék: 
Igen messze földről jöttek 
szolgáid az Úrnak, a te 
Istenednek hírére. Hallot-
tuk ugyanis hatalmának 
hírét, mindazt, amit mívelt 
Egyiptomban, iomeg az 
ámorreusoknak azzal a két 
királyával, kik a Jordá-
non túl voltak, Szehonnal, 
Hesebon királyával és ág-
gal, Básán királyával, ki 
Ástárótban volt. 11Erre 
azt mondták nekünk a 
vének s földünk összes 
lakói : Vegyetek eleséget 
kezetekbe, mert igen hosz-
szú az út és menjetek elé-
jük s mondjátok : Szolgái-
tok vagyunk, lépjetek szö-
vetségre velünk. 12Ime, a 
kenyeret, mikor hazulról 
elindultunk, hogy hozzá-
tok jöjjünk, melegen vet-
tük magunkhoz : most szá-
raz és a nagy régiségtől 
csupa morzsa. 13A boros-
tömlőket újkorukban töl-
töttük meg : most szakad- 

palesztinai partvonalának alsó harmadán húzódó síkság ; a Nagy-
tenger melléke, a Földközi-tenger palesztinai partvonalának felső  
kétharmada, az Alföld től a Libanon hegyéig. Az itt felsorolt népek-
ről 1. Móz. 1. 15, 19. skk. jegyz. 

3-15. A megrémült gábaoniták csele. - 3. Gábaon .Teruzsálem-
től északnyugatra (8 km-re) feküdt és egy négy városból álló 
városszövetség feje volt. (Vö. 17. v.). Nem volt királyság. -
6. Galgala, az izraeliták első  táborhelye (vő. 4, 19.) a Jordán-tor-
kolattól északnyugatra, Jerichótól keletre feküdt. Mivel ez a 
Szichem körül fekvő  Hebáltól és a Gárizimtől, hol 8, 33. eseményei 
történtek, messze esik, sokan ezt a Galgalát valahol a Hebál és a 
Gárizim vidékén keresik. L. azonban Móz. V. 11, 29. jegyz. -
A vers második fele a héber szövegben így szól : De mondák a 
a heveusoknak Izrael fiai stb. A gábaoniták tehát heveusok vol-
tak. - 7. Vö. Móz. V. 7, 1-16. - 10. Vö. Móz. IV. 21, 21. skk. 
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tak és feslettek. A ruha, 
melyet hordunk s a saru, 
mely a lábunkon vagyon, 
a messzi út hosszúsága 
miatt elkopott és csaknem 
tönkrement. - "Erre ők 
vőnek eleségükből, anél-
kül, hogy kikérték volna 
az Úr döntését. 15Igy 
Józsue békességet szerze 
s szövetségre lépe velük és 
megígéré, hogy nem ölik 
meg őket ; a sokaság feje-
delmei is megesküvének 
nékik. 

16A szövetségkötés után 
a harmadik napon azon-
ban meghallák, hogy a 
szomszédban laknak s kö-
zöttük lesznek. 17Erre el-
indíták Izrael fiai a tábort 
s harmadnapra eljutának 
városaikhoz, névszerint : 
Gábaonhoz, Káfirához, 

Beróthoz és Kárjátjárím-
hoz. 1 8De nem verék meg 
őket, minthogy a sokaság 
fejedelmei megesküdtek 
nekik, az Úrnak, Izrael 
Istenének nevére. Erre 
felzúdula az egész község a 
fejedelmek ellen. 1 9Azok 
azonban felelék nékik : 
Megesküdtünk nékik az 
Úrnak, Izrael Istenének 
nevére s így nem bánthat-
juk őket. 20Cselekedjünk 
azonban velük a követ- 

kezőképen : Maradjanak 
ugyan életben, hogy fel ne 
gerjedjen ellenünk az Úr 
haragja, ha megszegjük az 
esküt, 21de úgy éljenek, 
hogy az egész sokaság 
szükségletére fát vágjanak 
és vizet hordjanak. Ezt 
mondák. 22Hivatá erre 
Józsue a gábaonitákat és 
mondá nékik : Miért szed-
tetek rá álnokul minket, 
mondván : Igen messze 
lakunk tőletek, - holott 
közöttünk vagytok? 23Le-
gyetek tehát átok alatt s 
ki ne fogyjon nemzetsége-
tekből Istenem házának 
favágója és vízhordója. 
"Azok felelék : Hírül hoz-
ták nékünk, szolgáidnak, 
hogy megígérte az Gr, a te 
Istened Mózesnek, a szol-
gáj ának, hogy nektek adja 
ezt az egész földet s el-
pusztítja minden lakóját. 
Ezért igen megijedtünk s a 
tőletek való félelem arra 
kényszerített, hogy gon-
doskodjunk életünkről. 

Ezért határoztunk így. 
25Most azonban a kezed-
ben vagyunk : tégy velünk 
úgy, ahogy jónak és he-
lyesnek látod. 26Józsue 
úgy is cselekvék, ahogy 
mondotta és megmenté 
őket Izrael fiainak kezéből, 

14. Az eleség megkóstolása a szövetségi béke jele volt. Az Úr dön-
tésén az Úrnak (a főpap által adott) döntését kell értenünk. L. 
1116z. II. 28, 30. jegyz. 

16-27. A gábaoniták csele kiderül, de Izrael az eskü miatt nem 
bánthatja őket. - 16. Közöttük = Kánaánban, az Igéret földén. -
23. Az átok szó e helyütt a büntetésül elviselendő  kötelesség terhét 
jelenti. - A hely, amelyet az Úr majd kiválaszt, a szent sátor min-
denkori helye. 
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hogy meg ne öljék őket, 
27de elrendelé azon a na-
pon, hogy mint favágók és 
vízhordók az egész népnek 
és az Úr oltárának szolgá-
latában legyenek, - azon 
a helyen, melyet majd az 
Úr kiválaszt így is van 
mindezideig. 

10. FEJEZET. 
Izrael csodálatos győzelme a 

délkánaáni királyokon. 

1Mikor ezt Ádoniszedek, 
Jeruzsálem királya meg-
hallotta, azt tudniillik, 
hogy Józsue Háit bevette 
és feldúlta (ahogy ugyanis 
Jerichóval s királyával cse-
lekedett, úgy cselekedett 
Háival és királyával is) s 
hogy a gábaoniták átszök-
tek Izraelhez és szövet-
ségesei lettek, 2igen meg-
félemlék. Nagy város volt 
ugyanis Gábaon, olyan, 
mint a királyi városok, 
nagyobb Hái városánál s 
harcosai mindannyian fe-
lette vitézek voltak. 3Épen 
azért elkülde Ádoniszedek, 
Jeruzsálem királya Ohám-
hoz, Hebron királyához, 
Fárámhoz, Jerimót kirá-
lyához, Jáfiához, Lákís 
királyához és Dábirhoz,  

Eglon királyához és üzené: 
4Jöjj etek fel hozzám,nyuj t-
satok segítséget és verjük 
meg Gábaont, amiért át-
szökött Józsuéhoz s Izrael 
fiaihoz. 5Egybegyűle és 
felméne tehát az ámorreu-
sok öt királya : Jeruzsálem 
királya, Hebron királya, 
Jerimót királya, Lákís ki-
rálya, Eglon királya se-
regükkel együtt s tábort 
ütének Gábaon körül s 
ostrom alá vevék. °Erre 
Gábaonnak, az ostrom-
lott városnak lakói el-
küldének Józsuéhoz, ki 
akkor Galgalában táboro-
zott és üzenék néki : Ne 
vond meg segítő  kezedet 
szolgáidtól: jöjj gyorsan 
fel és szabadíts meg min-
ket s hozz segítséget, mert 
egybegyűlt ellenünk a 
Hegyvidéken lakó ámor 
reusok valamennyi kirá-
lya. 7Felméne tehát Jó-
zsue Galgalából s vele a 
harcosok egész serege, 
a legvitézebb férfiak. 

8Mondá ekkor az Úr Jó-
zsuénak : Ne félj tőlük, 
mert a kezedbe adtam 
őket : senkisem fog kö-
zülük ellened állhatni. 
9Józsue váratlanul reájuk 

10. 1-16. Józsue csodálatos győzedelme a szövetkezeti délkánaáni 
királyokon. --- 1. Vö. 8, 26. skk ; 6, 21. - Az Ádoniszedek (= igaz-
ság ura, vő. Melki-szedek = igazság királya) szó úgylátszik a 
jeruzsálemi királyok mindenkori címe volt. - 2. Gábaon négy 
városból álló városszövetség lévén (vö. 9, 17.), nagy város volt s 
bár királya nem volt, olyan nagy volt, mint a királyi városok 
(= városkirályságok) szoktak lenni. - 3. A felsorolt városok 
Jeruzsálemtől délre és délnyugatra feküdtek. - 6. Galgaláról L 
9, 6. jegyz. - 7. A vers vége a héberben így szól : és vele az egész 
hadnép és a sereg minden vitéze. Utóbbiakon talán a Jordántól 
keletre lakó törzsekből alakult előcsapatot kell értenünk. V6. 4, 1. 



550 	JÓZSUE KÖNYVE 10. 
is ronta, miután egész 
éjtszaka menetelt Galgalá-
ból 10és az Úr megzavará 
őket Izrael színe előtt - 
és ez súlyos vereséget mére 
reájuk Gábaonnál, majd 
űzé őket a Bethoronba 
vezető  hegyi úton s veré 
őket Ázekáig s Mákedáig. 
11Miközben pedig ezek Iz-
rael fiai elől menekültek s 
a bethoroni lejtőn voltak, 
az Űr nagy köveket hul-
lafa reájuk az égből egé-
szen Ázekáig, úgyhogy 
többen haltak meg a jég-
eső  köveitől, mint ameny-
nyit Izrael fiai öltek meg a  

karddal. - 12Akkor szóla 
Józsue az Urhoz, azon a 
napon, amelyen odaadta 
az ámorreusokat Izrael 
fiainak színe elé s akkor 
mondá előttük : Nap, ne 
mozdulj Gábaon felé és 
Hold Ájálon völgye felét 
13Erre megálla a Nap és a 
Hold, míg a nemzet bosz-
szút nem állott ellenségein. 
Nincs-e ez megírva az 
Igazak könyvében? Meg-
álla tehát a Nap az ég kö-
zepén s nem siete lenyu-
godni egy teljes napig. 
"Nem volt oly hosszú nap 
sem azelőtt, sem azután, 

jegyz. - 10. Bethoron Gábaontól északnyugatra (kb. 8 km-re) 
feküdt. A bethoroni magaslat = a bethoroni lejtő  (vö. 11. v.)._ - 
Ázeka Bethorontól délnyugatra (kb. 20 km-re) feküdt. Mákedát 
még délebben (kb. 35 km-re) keresik. - 11. A nagy kövek = jégeső. 
Hogy ez néha ökölnagyságú jégdarabokat is hullat, közismert. -
12. Az ámorreusokon e helyütt az előbb (3. vers) említett délká-
naáni királyokat és népüket kell értenünk. Afálon Gábaontúl 
nyugatra, kb. 18 km-re feküdt. 

13-14. E rendkívül nehéz versek megértéséhez először is a 
szöveggel kell tisztába jönnünk. A 13. v. második fele a héber 
szöveg alapján így értelmezendő  : Nincs-e megírva ez az Igazak 
könyvében : «És megállt a nap az ég közepén s nem sietett lenyu-
godni mintegy (vagy : majdnem) egy teljes napig. A 14. versben 
csak a latin fordítás szól arról, hogy a nap hosszú volt : a héber 
szöveg így szól : Nem volt olyan nap, mint ez, sem előtte, sem 
utána, hogy az Úr (így) meghallgatta volna valakinek a szavát 
(= kérését) : mert az Úr harcolt Izraelért. - Az Igazak könyve 
kétségkívül az Isten előtt igaz emberek cselekedeteivel foglalko-
zott ; a Szentírás még egy helyen idézi (Kir. III. 1, 18.) s mivel ott 
költői formában megírt gyászéneket tartalmaz és az itt (Józsue 
könyvében) idézett rész is költői (verses) formájúnak látszik, 
valószínű, hogy verses formájú volt (mint pl. a Zsoltárok könyve). 
Az ég közepén kifejezés nem jelenti szükségszerűleg a nap delelő  
pontját : vonatkozhatik a látszólagos nappálya bármely pontjára. 
Mivel tehát a nap hosszúságára nézve ennek következtében semmi 
biztos adatunk nincsen, erre nézve nem szabad következtetéseket 
vonnunk. Némi tájékoztatással Sirák fia 46, 5. szolgál, hol azt 
halljuk, hogy (ez az) egy nap két nap lett. Utóbbi hely sem veendő  
azonban szükségszerűleg abban az értelemben, hogy két 24 órás 
nap lett volna az egy napból. A dolog magyarázatára nézve a 
hagyomány sem nyujt egységes és biztos választ s a katholikus 
hittudósok sem szolgálnak egyhangú felvilágosítással. Annyi 
tény, hogy a Szentírás szenimelláthatólag valamely csodás dolog-
ról beszél s az is bizonyos, hogy az Isten mindenhatóságának kor-
látjai nincsenek. Mivel azonban a szöveg költői kifejezéselv kel él, 
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mint mikor az Úr enge-
dett az ember szavának és 
harcolt Izraelért. - 15,16-
zsue aztán egész Izraellel 
együtt visszatére a tá-
borba, Galgalába. 

"Maga az öt király 
azonban elfutott és elrej-
tőzött Mákeda városának 
barlangjában. 17Mikor az-
tán jelentették Józsuénak, 
hogy megtalálták az öt 
királyt, elrejtőzve Mákeda 
városának barlangjában, 
18ő  parancsola társainak s 
mondá : Hengerítsetek 

nagy köveket a barlang 
szájához s rendeljetek mel-
léje ügyes férfiakat, hogy 
őrizzék a bezártakat. "Ti 
azonban ne álljatok meg, 
hanem űzzétek az ellensé-
get s vágj átok a menekülő  
utócsapatokat s ne enged-
jétek, hogy városaik oltal-
mába jussanak, mert az 
Úr, a ti Istenetek a keze-
tekbe adta őket. "Mikor 
aztán megverték az ellen-
séget s nagy vereséget 
okoztak neki és csaknem 
egy szálig megsemmisítet-
ték s akik el tudtak mene-
külni Izrael elől, bevonul- 

tak a megerősített váro-
sokba : nvisszatére az 
egész sereg Józsuéhoz 
Mákedába, ahol akkor a 
tábor állott, épen és teljes 
számban és senkisem mert 
megmoccanni Izrael fiai 
ellen. 22Ekkor parancsola 
Józsue, mondván : Nyis-
sátok ki a barlang száját s 
hozzátok ki hozzám azt az 
öt királyt, ki benne rej-
tőzik. 23Szolgái úgy is cse-
lekvének, ahogy paran-
csolta nékik s kivivék 
hozzá a barlangból az öt. 
királyt : Jeruzsálem kirá-
lyát, Hebron királyát, Je-
rimót királyát, Lákis ki-
rályát, Eglon királyát. 
"Mikor aztán kivezették 
őket hozzá, eléhívá Izrael 
minden férfiát s mondá 
a sereg vezéreinek, kik 
vele voltak : Menjetek s 
tegyétek rá lábatokat e ki-
rályok nyakára. Azok oda-
menének, legyfirék őket és 
lábukkal taposák nyaku-
kat. 25Mondá ekkor nékik : 
Ne féljetek s ne rettegje-
tek, legyetek erősek és 
bátrak, mert igy tesz majd 
az Úr minden ellensége- 

és a Szentírás a természeti tüneményekről mindenkor a látszat 
(nem a dolgok tudományos magyarázata) szerint beszél, nem kell 
okvetetlenül azt feltételeznünk, hogy a nap (illetőleg a föld) tény-
leg megállott volna ; elegendő  azt tartanunk, hogy az Isten vala-
mely különleges és szokatlan, csodás módon létrejött természeti 
tüneménnyel lehetővé tette, hogy Józsue döntően diadalmaskod-
jék ellenségein. — 15. Józsue visszatérése Galgalába (vö. 9, 6. jegyz.) 
csak az alább (16-42. v.) pótlólag elmondott események után 
történt (vő. 43. v.). 

16-27. Az öl délkánaáni szövetséges király kivégzése. — 16. Itt 
és a következőkben a héber szöveg mindenkor csak Mákedáról, 
nem Mákeda városáról szól. Fekvéséről 1. 10. v. jegyz. — 23. E négy 
városról 1. 3. v. jegyz. — 24. Ez a leigázásnak külső  kifejezése- 
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tekkel, akik ellen hadakoz-
tok. 26Aztán Józsue le-
ütteté és megöleté őket, 
majd felakasztatá őket öt 
fára s ott voltak fel-
akasztva estig. 27Mikor 
aztán a nap leszállóban 
volt, parancsola társai-
nak, hogy vegyék le őket 
a bitókról ; azok levevék s 
beveték őket abba a bar-
langba, amelyben elrej-
tőztek s hatalmas köve-
ket helyezének a szájához, 
melyek megvannak mind-
eddig. 

28T Tugyanazon a napon 
Józsue Mákedát is bevevé 
és kard élére hányá és 
megöld királyát s minden 
lakosát : a legkisebbet sem 
hagyá életben benne, az-
tán úgy cselekvék Mákeda 
királyával, amint Jerichó 
királyával cselekedett. - 
29Mákedából aztán átméne 
egész Izraellel együtt Leb-
nába és hadakozék ellene 
30s azt az Úr Izrael kezébe 
adá királyával együtt s 
kard élére hányák a vá-
rost s minden lakóját és 
senkit sem hagyának élet-
ben benne. Aztán úgy cse-
lekvének Lebna királyá-
val, amint Jerichó királyá-
val cselekedtek. 31Lebná-
bél egész Izraellel együtt 
átméne Lákisba és fel- 

állftá körülötte seregét és 
ostrom alá vevé. 32Az Úr 
Izraelnek kezébe is adá 
Lákfst s az másnap el-
foglalá s kard élére hányá 
s felkoncola minden élőt;  
mely benne volt, úgy 
ahogy Lebnával cseleke-
dett. 33Ekkor feljöve Ho-
rám, Gázer királya, hogy 
segítséget nyujtson Lákís-
nak, de Józsue megveré Ót 
egész népével együtt, egy 
szálig. - 34Lákísból aztán 
átméne Eglonba és körül-
vevé 35és még aznap be-
vevé s kard élére hánya 
minden élőt, amely benne 
volt, egészen úgy, ahogy 
Lákfssal cselekedett. 36Eg-
lonból aztán felméne egész 
Izraellel együtt Hebronba 
s hadakozék ellene 37é$ be-
vevé és kard élére hányá 
királyával s vidékének 
minden városával együtt 
és felkoncola minden élőt, 
mely benne tartózkodott. 
Nem hagya benne senkit 
sem életben, ahogy Eg-
lonnal cselekedett, úgy 
cselekvék Hebronnal is : 
mindazt, amit benne ta-
lált, elpusztítá karddal. 
"Innen Dábirnak fordula 
39és bevevé és feldúlá és 
királyát s a körülötte levő  
összes városokat kard élére 
hányá. Nem hagya benne 

volt s a régi Keleten általában gyakorolták. - 2 7. Vö. Móz. V. 
21, 22. sk. 

28-39. Dél-Kánaán elfoglalása. - 30. Lebna Dél-Kánaánban 
feküdt, de pontos helye ismeretlen. - 33. Gázer Bethoron és a 
Földközi-tenger között feküdt, Jeruzsálemtől északnyugatra (lég-
vonalban) kb. 30 km-re. 
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senkit sem életben : amint 
Hebronnal és Lebnával s 
királyukkal cselekedett, 
úgy cselekvék Dábirral s 
királyával. 

4°Igy verte meg Józsue 
az egész földet : a Hegy-
vidéket, a Délvidéket, az 
Alföldet, az Ásedótot ki-
rályukkal együtt ; nem 
hagyott rajta senkit sem 
életben, hanem mindenkit 
megölt, aki lélekzett, 
amint az Úr, Izrael Istene 
megparancsolta néki,41K á-
desbárnétől fogva Gázáig 
és Gósen egész földén Gá-
baonig. 42Mindezeket a ki-
rályokat és földüket egy 
útban vette be s pusztí-
totta el, mert az Úr, Izrael 
Istene hadakozott érte. 
43Aztán visszatére egész 
Izraellel a tábor helyére, 
Galgalába. 

11. FEJEZET. 
Izrael győzelme az északkánaáni 
királyokon és az enákitákon. 

'Mikor ezeket Jábin, 
Ászor királya meghallotta, 
elkülde Jóbábhoz, Mádon 
királyához, továbbá Seme-
ron királyához és Áksáf 
királyához 2meg az északi 
királyokhoz, kik a Hegy-
vidéken meg a Kenerót-
tól délre levő  síkságon 
meg az Alföldön és Dór 
vidékén, a tenger mellett 
laktak, 3meg a keleti és 
nyugati kánáneusokhoz, 
meg az ámorreusokhoz, 
meg a heteusokhoz és a 
ferezeusokhoz, meg a 
Hegyvidéken levő  jebu-
zeusokhoz, meg a heveu-
sokhoz, kik a Hermon tö-
vében, Mászfa földén lak-
tak. 4Ezek mindannyian 

40-43. Az elfoglalt délkánaáni föld áttekintése. - 40. A Hegy-
vidék a Kánaán közepét alkotó hegység déli része, a későbbi Júda 
és Benjámin területe, a Délvidék (a Negeb) Kánaán legdélibb része. 
Az Alföld (Sefela) a Földközi-tenger palesztinai partvonalának 
alsó harmadán húzódó síkság. Ásedót (= lejtők) valószínűleg a 
(későbbi Júda területére eső) hegyvidék keleti, a Holt-tenger 
felé eső  lejtőit jelenti. - 41. Az elfoglalt terület déli határát tehát 
a Kádesbárne (vö. Móz. I. 14, 7) és a (Földközi-tengernél, 
Jeruzsálemtől délnyugatra, légvonalban kb. 80 km-re fekvő) 
filiszteus Gáza között húzódó vonal alkotta. Gósen földét - nem 
azonos az egyiptomi Gósennel - Hebron és a Holt-tenger közé 
helyezik ; a Gósen-Gábaon-vonal tehát az elfoglalt terület keleti 
határát szabja meg. - 43. Vö. 9, 6. jegyz. 

11. 1-9. Józsue győzedelme a szövetkezet( északkánaáni királyo-
kon. - Az itt felsorolt négy város É.✓szakkánaánban, feküdt. -
2. A Hegyvidéken e helyütt az északkánaáni (galileai) hegyeket 
kell értenünk. A síkság szó (Araba) e helyütt a Keneret (= Gene-
züreti) tó déli és a Jordán nyugati partja által határolt területet 
jelenti. Az Alföld (= Sefela) kifejezés e helyütt a Földközi-tenger 
palesztinai partvonalának középső  részén elterülő  síkságra utal. 
Dór vidéke (egyesek szerint : magaslatai) a Földközi-tenger palesz-
tinai partvonalának felső  harmadán feküdt. - 3. A keleti kánáneu-
sok a Genezáreti-tó táján, a nyugati kánáneusok a tengerparti 
síkon laktak ; a többi itt felsorolt nép a kettő  közé eső  hegyvidéken 
tanyázott. Mászfa földén valószínűleg a Hermon-hegy tövében 
levő  völgyeket kell értenünk. - 4. Ló és harci szekér = lovas 
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ki is jövének seregükkel 
együtt felette sok néppel, 
annyival, mint a föveny, 
mely a tenger partján va-
gyon s mérhetetlen soka-
ságú lóval és harci szekér-
rel. 5Aztán egybegyűlé-
nek mindezek a királyok 
a Merom vizénél, hogy ha-
dakozzanak Izraellel. 

6Mondá ekkor az Úr Jó-
zsuénak : Ne félj tőlük : 
mert holnap, ugyanezen 
órában mindannyiukat 

odavetem Izrael színe elé 
és megsebesítitek őket : 
lovaik inát azonban majd 
vágd el, szekereiket pedig 
égesd el a tűzben. ?Erre 
Józsue az egész sereggel 
együtt váratlanul oda-
méne ellenük a Merom vi-
zéhez s rájuk ronta. sEk-
kor az Cr Izrael kezébe 
adá őket és ők megverék 
és kergeték őket egészen a 
Nagy-Szídonig és Másze-
refót vizéig és Mászfa 
mezejéig, mely attól ke-
letre vagyon. Úgy meg-
veré valamennyit, hogy 
senkisem maradt életben. 
9Aztán úgy cselekvék, 
amint az Cr parancsolta 
neki : lovaik ínát elvágá,  

szekereiket pedig tűzben 
elégeté. 

"Erre legott megfor-
dula s bevevé Ászort és 
megölé királyát karddal 
(Ászor volt ugyanis egy-
kor a legfőbb mindezen 
királyságok között) nés 
megöle minden élőt, mely 
ott lakott, nem hagya 
benne életben senkit sem, 
hanem elpusztíta minden 
lényt egy szálig, magát a 
várost pedig tűzzel sem-
misíté meg. 12Az összes 
környező  városokat és ki-
rályukat is meghódítá és 
megveré és eltörlé, amint. 
Mózes, az 'Úr szolgája meg-
parancsolta néki. "Azokon 
a városokon kívül, melyek 
halmokon s dombokon fe-
küdtek, a többit mind 
felgyujtá Izrael : azok kö-
zül csak az igen megerősí-
tett Ászort emészté meg a 
láng. 14E városok minden 
zsákmányát és barmát ma-
guk között oszták fel Iz-
rael fiai, az embereket 
azonban mind megölék. 
15Amint az Úr Mózesnek, 
a szolgáj ának parancsolt, 
úgy parancsolt Mózes Jó-
zsuénak s ez mindent tel- 

harci szekér. - 7. Meromnak nevezték azt az északkánaáni (mo-
csárszerű) tavat. mely először fogta fel a Jordán vizét ; a Genezá-
reti-tótól északra, légvonalban kb. 18 km-re feküdt. Merom vizén 
(vagy : vizein) azonban a Kison nevű  patak bővizű, észak(keleti) 
vidékét is értik ; utóbbi jóval délebbre van, mint a Merom-tó. -
8. Nagy-Szidon a Földközi-tenger partján feküdt ; Mászerefót 
fekvését biztosan nem ismerjük ; Nagy-Szidonnal és Mászerefót-
tal a Szentírás mindenesetre az (észak)nyugati, Mászta mezej,,vel 
(a héber szerint : a kelet felé fekvő  Miszpa-völgygyel) pedig a 
keleti irányt kivánja jelölni. 

10-16. Józsue elfoglalja Északkánaánt. - 12. Vö. Móz. V. 20, 
10. sk. - 15. Vö. Móz. IV. 33, 51. sk ; V. 7, 12 ; 20, 16. sk. 
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jesíte : egy szót sem mu-
laszta el mindabból a pa-
rancsból, melyet az Úr 
Mózesnek meghagyott. 

"Elfoglalta tehát Jó-
zsue az egész Hegyvidé-
ket, a Délvidéket, Gósen 
földét, az Alföldet, a nyu-
gati vidéket, Izrael hegy-
vidékét s ennek Alföldjét, 
17továbbá azt a hegyrészt, 
mely felmegy Szeírnek 
egészen Báálgádig, mely 
a Libanon sikságán, a 
Hermon-hegy alatt va-
gyon : minden királyukat 
elfogta, megverte és meg-
ölte. 18Hosszú ideig har-
colt Józsue ezen királyok 
ellen. 19Nem volt város, 
mely megadta volna ma-
gát Izrael fiainak, a Gá-
baonban lakó heveusokon 
kívül : mind haddal vette 
be, "mert az Úr végzése  

az volt, hogy megkemé-
nyedjék szívük s harcolja-
nak Izrael ellen és elhull-
janak és semmi kegyelmet 
se találjanak, hanem el-
vesszenek, amint az Úr 
meghagyta Mózesnek. 

21Ugyanabban az idő-
ben Józsue elméne és ki-
pusztítá az enákitákat a 
Hegyvidékről, Hebronból, 
Dábirból, Ánábból és Jú-
dának és Izraelnek egész 
hegyvidékéről és eltörlé 
városaikat. 22Egyet sem 
hagyott meg az enákiták 
fiai közül Izrael fiainak 
földén, kivéve Gáza, Get 
és Azótus városát : csak 
ezekben maradtak meg. 
23Elfoglalta tehát Józsue 
az egész földet, úgy ahogy 
az Úr megmondotta Mó-
zesnek és odaadta Izrael 
fiainak birtokul, részeik és 

16-20. Összefoglalás: Józsue hódításainak áttekintése. - 16. 
A Hegyvidéken e helyütt a Kánaán közepét alkotó hegyvidék déli 
felét kell értenünk. A Délvidék (a Negeb) Délkánaán. Gósen földe 
a (fentemlített) Hegyvidék és a Holt-tenger között feküdt. Az 
Alföld (a Sefela) a Földközi-tenger palesztinai partmellékének 
déli fele. A nyugati vidék helyett a héber szöveg a síkságról (= az 
Arabáról a Kánaán keleti szélén, a Jordán és részben a Holt-
tenger mellett húzódó síkról) beszél. Izrael hegyvidéke a Kánaán 
közepét alkotó hegyvidék felső  fele, ennek Alföldje a Földközi-
tenger palesztinai partmellékének felső  fele. - 17. A vers a héber 
szövegben így szól : A kopasz hegytől fogva, mely felmegy Szeírnek 
(= a Kánaántól délre levő  hegy és föld) egészen Báálgádig stb. -
E vers tehát az eddigiek összefoglalása s az elfoglalt terület leg-
délibb és legészakibb részét közli. - 19. Vö. 9, 6. skk. - 20. Az 
Isten e nemzeteket szívük keménysége (= megátalkodása) követ-
keztében halálra szánta, hogy Izraelt vallásától el ne tántorítsák. 

21-23. Az enákiták kiirtása Kánaánból. Az enákitákról (1. Móz. 
IV. 13, 34. jegyz.), Izrael ezen rettegett ellenségeiről a Szentírás 
(pótlólag) külön is megemlékezik. - 21. Ugyanabban az időben: 
a 18. v. említett hosszú idő  alatt. - A három város Kánaán déli 
részén feküdt. A Hegyvidacról 1. 16. v. jegyz. Eltörlé : a héber 
szerint : = cheremmé (1. 6, 17. jegyz.) tevé. - 22. Az itt említett 
három város a filiszteusok birtokában volt és a Földközi-tenger 
palesztinai partvidékének déli részén feküdt. - Az enákiták 
azonban ügylátszik csakhamar visszaszerezték földtlket. 
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törzseik szerint. Ezzel I 
nyugta lőn a földnek a I 
harcoktól. 

12. FEJEZET. 
A legyőzött királyok jegyzéke. 

)Ezek azok a királyok, 
akiket Izrael fiai megver-
tek s akiknek a földét 
elfoglalták a Jordánon túl, 
a keleti oldalon, az Árnon-
pataktól fogva a Hermon 
hegyéig, azzal az egész 
keleti vidékkel együtt, mely 
a pusztára néz : 2Szehon, 
az ámorreusok királya, ki 
Hesebonban lakott ; ural-
kodott Ároertől fogva, 
mely az Árnon-patak part-
ján fekszik, mind a patak-
völgyben levő  rész köze-
pén, mind Gálaádnak a 
felén, egészen a Jábok-
patakig, mely Ámmon 
fiainak határa, 3és a pusz- 

taságon, a Keneret-tenge-
rig, kelet felé és a puszta-
ság tengeréig, azaz a Sós-. 
tengerig, kelet felé, a Bet-
simótba vivő  út irányá-
ban és azon a déli részen, 
mely Ásedót-Fászga alatt 
fekszik. 4Továbbá a rá-
feusok maradékaiból való 
Ógnak, Básán királyának 
a területe, ki Ástárótban 
és Edráiban lakott ; ural-
kodott a Hermon hegyén 
és Szálekában és az egész 
Básánban, egészen 5a ges-
súriták és a mákátiták 
határáig és Gálaádnak a 
felén, Szehonnak, Hese-
bon királyának határáig. 
6Ezeket Mózes, az Úr szol-
gája és Izrael fiai verték 
meg és földüket Mózes a 
rúbenitáknak, a gáditák-
nak és Mánássze féltör- 
zsének adta birtokul. 

7Ezek az ország azonkirá- 

12. 1-6. A Jordántól keletre megvert királyok jegyzéke. - 1. Az 
elfoglalt terület déli határa tehát a Holt-tengerbe torkolló Ámon-
patak, északi határa pedig a Kánaán északi határán emelkedő  
Hermon-hegy volt. A vers vége a héber szövegben így szól : az egész, 
kelet felé levő  Arabá(val együtt). Utóbbin a Jordán és részben 
a Holt-tenger keleti partvidékét kell értenünk. - 2. Vö. Móz. IV. 
21 skk.; V. 1, 4 ; 3, 2 ; 4, 46. Ároer város volt. E szavak : a patak-
völgyben levő  rész közepén értelmezése bizonytalan. Úgy látszik, 
ehelyütt arról van szó, hogy Szehon birodalma valamikor az 
Ámon-patak völgyének közepéig terjedt ; egyebütt azonban a 
latin fordítás (és talán a héber szöveg is) azt fejezi ki e szavakkal, 
hogy Ároer városa még az Ámon-patak völgyében feküdt. - 
Gálaádnai, hívták a Jordántól keletre eső  vidék középső  harmadát. 
A Jábok 	Jabbók) a Jordán egyik keleti mellékpatakja. Ámmon 
fiai = ámmoniták. - 3. E «pusztaság» (= Araba = Jordán-völgy) 
északi határa tehát a Keneret 	Genezáreti) tenger, déli határa 
a Pusztaság (= Araba) tengere, azaz a (Sós- vagy) Holt-tenger volt. 
Betsimól (a héber szerint : Bct-Jesimót) a Jordán torkolatától 
keletre feküdt; Ásedót-Fászga (=a Fászga-hegy lejtői) kb. ugyanott 
végződtek. - 4. Vö. IV. 21, 33 ; V. 3, 11. - E terület a Jordántól 
keletre eső  vidék északi részét alkotta. - 5. A gessúriták és a 
mákátiták (a héber szerint : máákátiták) a Genezáreti-tótól keletre 
vagy északkeletre laktak. - 6. Vö. Móz. IV. 21, 23, 33. 

7-23. A Jordántól nyugatra megvert királyok jegyzéke. - 7. E te- 
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lyai, akiket Józsue és Izrael 
fiai vertek meg a Jordánon 
túl, a nyugati oldalon, a 
Libanon mezején levő  
Báálgádtól fogva egészen 
addig a hegyig, melynek 
egyik része felmegyen 

Szeírnek ; ezt Józsue adta 
oda Izrael törzseinek bir-
tokul, kinek-kinek a maga 
részét, 8a Hegyvidéken, 
az Alföldön, a Mezősé-
gen, az Ásedóton, a 

pusztában, a Délvidéken, 
— a heteusok, az ámor-
reusok, a kánáneusok, 
a ferezeusok, a heveusok 
és a jebuzeusok voltak 
rajta. 8Jerichó királya : —
egy ; a Betel oldalán levő  
Hái királya : — egy ; 1 o je_ 
ruzsálem királya : — egy ; 
Hebron királya : — egy ; 
nJerinlót királya : — egy ; 
Lákís királya : — egy ; 
12Eglon királya : — egy ; 
Gázer királya : — egy ; 
"Dábir királya : — egy ; 
Gáder királya : — egy ; 
"Herma királya : — egy ; 
Hered királya : — egy ; 
15Lebna királya : — egy ;  

Odullám királya: — egy ; 
18Mákeda királya : egy ; 
Betel királya : — egy ; 
"Táfua királya : — egy ; 
Ofer királya : — egy ; 
18Áfek királya : — egy ; 
Száron királya : — egy ; 
"Mádon királya : — egy ; 
Ászor királya : — egy ; 
"Semeron királya : —egy ; 
Áksáf királya : -- egy ; 
21Tenák királya : — egy ; 
Mágeddo királya : — egy ; 
22Kádes királya : -- egy ; 
a kármeli Jákánán ki-
rálya : — egy ; 23Dórnak s 
Dór tartományának ki-
rálya : — egy ; Gálgál 
nemzeteinek királya 
egy ; 24Tersza királya 
egy ; összesen : harminc-
egy király. 

13. FEJEZET. 
Isten megparancsolja Józsué-
nak, hogy jelölje ki a törzsek ha-
tárait. - A Jordántól keletre 

eső  törzsek birtoka. 

1Mivel Józsue már öreg 
és élemedettkorú volt, 
mondá az Úr néki : Meg- 

rület északi pontját tehát a Libanon mezején (a héber szerint : 
völgyében) levő  Báálgád, legdélibb határát azon (a héber szerint : 
kopasz) hegy alkotta, amely Szeír (= az edomiták országa és 
hegyvidéke) felé tartott. - 8. A Hegyvidék a Jordántól nyugatra 
eső  terület gerince ; az Alföld (a Sefela) az ettől nyugatra lejtősödő  
síkság, a Mezőség a hegyvidéktől keletre húzódó síkság. Az Ásedót 
(= lejtők, hegyoldalak) a hegyvidék déli (?) nyúlványai (azonosak 
azzal, amit 11, 16. Gósen földének nevez). A puszta ehelyütt a 
Holt-tengertől nyugatra eső, később Júdának jutott pusztát je-
lenti, a Délvidék (a Negeb) a Jordántól nyugatra eső  vidék déli 
része. - A felsorolt népek a Jordántól nyugatra eső  vidék lakói 
voltak. 

II. Az Igérelföldének eloszlása. (13, 1-22, 34.) 

13. 1-7. Az Úr felszólítja Józsuét, hagy ossza el a földet, bár az 
még nincs teljesen Izrael kezében. - 1. A vers második fele,  a héber 
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öregedtél és koros vagy és 
igen terjedelmes föld ma-
radt hátra, mely még nin-
csen kisorsolva : 2tudni-
illik a filiszteusok egész 
Galileája és az egész Ges-
súri, 3az Egyiptomot ön-
töző  Zavaros folyótól fogva 
észak felé egészen Akka-
ron határáig, Kánaán föl-
dének az a része, mely az 
öt filiszteus fejedelem-
ségre, a gázaiakra, az azó-
tusiakra, az askaloniakra, 
a getiekre, az akkaro-
niakra oszlik 4s melytől 
délre a heviták vannak, 
továbbá Kánaán egész 
földe, meg a szídoniak 
Máárája egészen Áfekáig 
és az ámorreusok hatá-
ráig 5s ennek véghelyei, 
valamint a Libanon keleti  

vidéke, Báálgádtól, mely 
a Hermon, hegye alatt va-
gy on,egészen addig,amerre 
Emátba járnak, °mind-
azoknak a vidéke, akik a 
hegyen laknak, a Libanon-
tól egészen Mászerefót vi-
zéig s kik mindnyájan 
szí doniak. Én majd el-
törlöm őket Izrael fiainak 
színe elől : kerüljön tehát 
földük Izrael örökségének 
részei közé, amint meg-
parancsoltam néked, ?és 
oszd el most ezt a földet a 
kilenc törzsnek és Má-
nássze ezen féltörzsének 
birtokul. 

8Amaz, valamint Fülben 
és Gád, már megkapták 
földüket, melyet Mózes, 
az Úr szolgája adott nekik, 
a Jordán folyón túl, a keleti 

szövegben így szól : és még sok elfoglalni való föld maradt hátra. -
2-6a. A még el nem foglalt földet közli délről észak felé. - 2. A fi-
liszteusok Galileája (= kerülete, megkülönböztetendő  a hasonló 
nevű, Kánaán északi részén elterülő  vidéktől) a Földközi-tenger 
palesztinai partvonalának alsó harmadán feküdt ; ez a Gessuri 
a filiszteusok szomszédságában volt (vö. I. Kir. 27, 8 ; megkülön-
böztetendő  a hasonló nevű, a Jordántól keletre eső  vidék északi 
részén fekvő  földtől, vö. 12, 5. jegyz.). - 3. A filiszteusok .Gali-
leáját. részletezi. A Zavaros folyó (a héber szerint : Sichor, így a 
latinban is Krán. I. 13, 5.) az, amit a Szentírás egyebütt Egyiptom 
patakjának nevez, tehát a Vádi-el-Aris. (Vö. Móz. IV. 34, 5.) -
Ez is Kánaán (= a kánáneusok) földéhez tartozott, tehát az isteni 
ígéretek alapján Izraelt illette. - 4. Ezeket a hevitákat (a héber 
szöveg szerint : avvitákat) meg kell különböztetni a Szentírás 
más helyein említett heveusoktól. L. róluk Móz. V. 2, 23. jegyz. -
Talán ugyanazok, mint a 2. v. említett gessúriták. - 4b-5a. A 
(szorosabb értelemben vett) kánáneusok földéről (az Igéret föl-
dének középső  harmadáról) beszél ; az előforduló helynevek föld-
rajzi meghatározása vitás. Szidoniak = föniciai gyarmatosok. Ezek 
az ámorreusok a kánáneusoktól keletre laktak. Az 5. vers elsó 
három szavát a héber szövegből így fordítják : és a gibliták földe. 
A gibliták a Földközi-tenger főnicial partvidékén laktak. -
5b. A Libanontól (dél)keletre, 6. a Libanontól (dél)nyugatra eső  
vidékről beszél. A 6. v. vége a héber szövegben világosabb : csak 
sorsold ki Izraelnek örökségül, amint megparancsoltam neked. 

8-14. A földet csak 9 és % törzs között kell elosztani, mert a 
többiekről már gondoskodott Mózes. - 8. Amaz = Mánássze tör-
zsének másik fele. - 9-12. A Jordántól keletre eső  vidéket 
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oldalon; 9ök kapták Ároer-
től fogva, mely az Ámon-
patak partján és a patak-
völgy közepén fekszik : 
Medábának egész síksá-
gát Díbonig "és Szehon-
nak, az ámorreusok azon 
királyának, ki Hesebon-
ban uralkodott, vala-
mennyi városát egészen 
Ámmon fiainak határáig, 
lltovábbá Gálaádot meg a 
gesúriták és a mákátiták 
határát, meg az egész 
Hermon-hegyet és az egész 
Básánt Szálekáig, 12őgnak 
egész básáni birodalmát. 
Ez Ástárótban és Edrái-
ban uralkodott, ő  volt már 
csak hátra a ráfeusok ma-
radékaiból, mikor Mózes 
megverte és eltörölte őket. 
"Csak a gessúrítákat és a 
mákátitákat nem akarták 
elveszíteni Izrael fiai s így 
azok Izrael között marad-
tak mind a jelen napig. 
14Lévi törzsének Mózes 
nem adott birtokot, mert 
annak örökségét az Úr-
nak, Izrael Istenének tűz-
áldozatai és áldozati aj án- 

dékai alkotják, amint 
mondta neki. 

15Rúben fiai törzsének 
tehát Mózes adott birto-
kot nemzetségeikhez mér-
ten. 16Az ő  területük lett 
Ároertől fogva, mely az 
Árnon-patak partján s 
ugyanazon patak völgyé-
nek közepén fekszik : az 
egész síkság, mely Medá-
bára viszen, 17meg Hese-
bon s ezek valamennyi 
helysége, mely a síkságon 
vagyon : Dibon, Bámót-
báál, Báálmáon városa, 
18Jássza, Kedimót, Me-
fáát, 19Kárjátáim, Szá-
báma, Szárátásár a völgy 
mellett fekvő  hegyen, 

"Betfogor, Ásedót-
Fászga, Betjesimót alés a 
síkság valamennyi városai; 
mindez Szehonnak, az 
ámorreusok azon királyá-
nak a birodalma volt, ki 
Hesebonban lakott s kit 
Mózes a mádiánita fejedel-
mekkel, Heveussal, Re-
kemmel, Szúrral, Húrral 
és Rebével, Szehon vezé-
reivel, azon föld lakóival 

vázolja, délről észak felé. - 9. A héber szöveg így szól : Ároertől 
fogva, mely az Ámon-patak partján vagyon, mind a völgy közepén 
(= még a völgyben) levő  várost, mind Medba (a latinban : 
Medába) egész mezőségét (= síkságát) Díbonig. A völgy közepén 
levő  város egyesek, így a latin fordítás (vö. 16. v.) szerint is Ároer 
városa ; mások szerint valamely más város. - 11. L. a 2. v. jegy-
zetét. Ezek a gessúríták (és a mákátiták) a Jordántól keletre eső  
vidék északi részén laktak. - 12. Vö. Móz. V. 3, 1. skk. - 14. Lévi 
törzsének nem járt törzsi birtok, mert az az áldozatokból és egyéb 
vallási járandóságokból élt. Vö. Móz. IV. 18, 8. skk. 

15-23. Mit kapott Rúben törzse Mózestől? Az itt vázolt terület 
a Holt-tengertől keletre eső  vidék északi felét alkotta. - 16. Vö. 
9. v. jegyzetét. - 17. Báálmáon városa helyett a héber szöveg 
Bet-Báál-Meont mond. - 21. Rúben nem kapta meg Szehon 
egész birodalmát (vő. 27. v.), de amit kapott, az egykor Szehoné 
volt. - Heveus ugyanaz, akit Móz. IV. 31, 8-ban a latin fordítá, 
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együtt megvert ; 22Bálaá-
mot, Beor fiát, a jóst is 
megölték Izrael fiai kard-
dal, a többi megöltekkel 
együtt. 23Rúben fiainak 
határa a Jordán folyó lett. 
Ez a rúbeniták birtoka, 
nemzetségeikhez mérten, 
ezek városaik és falvaik. 

24Gád törzsének és fiai-
nak is adott Mózes bir-
tokot, nemzetségeikhez 

mérten ; ennek ez a fel-
osztása, 25területe : Jázer, 
továbbá Gálaád vala-
mennyi városa, meg Ám-
mon fiai földének a fele 
addig az Ároerig, mely 
Rábbával szemben va-
gyon 26és Hesebontól Rá-
mót-Mászféig és Betoní-
mig és Mánáimtól Dábir 
határáig, 27a völgyben pe-
dig Bethárán, Betnemra, 
Szokót, Száfon, — Szehon 
heseboni király országának 
többi része. Ennek is a 
Jordán a határa, egészen a 
Keneret-tengernek a Jor- 

dánon túl a keleti oldalon 
levő  széléig. — 28Ez Gád 
fiainak, nemzetségeikhez 
mért birtoka, ezek a váro-
sok és falvaik. 

29Mánássze törzse felé-
nek és fiainak is adott bir-
tokot, nemzetiségeikhez 
mérten. 3°Ennek területe 
lett Mánáimtól fogva az 
egész Básán, azaz Ógnak, 
Básán királyának egész 
országa, így Jáir vala-
mennyi faluja, mely Bá-
sánban vagyon, hatvan 
város 31és Gálaádnak a fele 
és Ás tárót és Edrái, (5g 
básáni országának fővá-
rosai. Ezt adta Mózes — 
Mákir, Mánássze fia fiai-
nak, Mákir fiai felének, 
nemzetségeikhez mérten. 

32Ezt a birtokot osz-
totta ki Mózes Moáb me-
zőségén, a Jordánon túl, a 
keleti oldalon, Jerichóval 
szemben. 33Lévi törzsének 
nem adott birtokot : mert 
annak az Cr, Izrael Istene 

Évinek nevez. - Ezek Szehon vezérel = hűbéresei voltak. Egyéb-
ként vő. Móz. IV. 31, 8. - 22. Vö. Móz. IV. 31, 8. - 23a. A héber 
szöveg így szól : Rúben fiainak határa a Jordán és melléke 
(=a Jordán-torkolat melléke) volt. 

24-29. Mit kapott Gád törzse Mózestől? Az itt vázolt terület a 
Jordántól keletre eső  vidék közepét alkotta, de hozzátartozott a 
Jordán egész keleti melléke (a torkolatnál levő  vidéken kívül). -
27. A vers második fele a héber szövegben így szól : többi része, 
a Jordán és melléke, a Kinneret (= Keneret = Genezáret) tenger-
nek a Jordánon túl, kelet felé eső  széléig (= déli végéig) stb. 

29-.31. Mit kapott Mánássze fél törzse Mózestől? Az itt vázolt 
terület a Jordántól keletre eső  vidék északi részét alkotta. --
30. Mivel Mánáim (= Máhánáim vö. Móz. I. 32, 2.) nem feküdt 
Básánban (= a Jordántól keletre cső  vidék csaknem legészakibb 
részén), hanem attól jóval délre, e helyütt Básán nem a földrajzi 
helyet, hanem a politikai hovatartozást jelenti : azt az egész 
földet, mely egykor a básáni királyé volt. - Jáir falvairól 1. Móz. 
IV. 32, 41 ; V. 3, 14 ; Kir. III. 4, 13 ; Krón. I. 2, 23. 

32-83. Miért nem kell adni Lévi törzsének birtokol? - 32. Vö. 
Móz. IV. 22, 1. - 33. Vő. 12. v. jegyz. és Móz. IV. 18, 20. skk. 



JÓZSUE KÖNYVE 14. 	561 
a birtoka, amint mondta 
néki. 

14. FEJEZET. 
A Jordántól nyugatra eső  tör-
zsek birtoka. - A föld ideigle-
nes felosztása Galgalában. - 
Kálebnek és utódainak osztály- 

része. 

1Kánaán földén pedig a 
következő  területeket nye-
rék birtokul Izrael fiai. 
Ezeket Eleázár pap, to-
vábbá Józsue, Nún fia meg 
Izrael törzseiből egy-egy 
atyafiság fejedelme adta 
ki nékik. 2Mindezeket sors 
által osztották ki a kilenc 
törzsnek és a fél törzsnek, 
úgy, amint az Úr Mózes 
által parancsolta. 3Két és 
fél törzsnek ugyanis Mózes 
adott birtokot a Jordánon 
túl, a leviták pedig nem 
kaptak földet testvéreik 
között, 4de helyükbe lép-
tek József fiai, kik két 
törzsre oszlottak : Má-
násszéra és Efráimra ; a  

leviták nem kaptak más 
osztályrészt az országban, 
mint városokat lakásra és 
körülöttük legelőket bar-
maik és jószágaik ellátá-
sára. 5Amint az Úr pa-
rancsolta Mózesnek, úgy 
cselekvének Izrael fiai és 
úgy oszták el a földet. 

6Tehát Galgalában Jó-
zsue elé járulónak Júda 
fiai. Ekkor a kenezeus 
Káleb, Jefone fia így 
szóla hozzá : Tudod, mit 
szólt az Úr Mózeshez. az 
Isten emberéhez felőlem 
és felőled Kádesbárnéban. 
7Negyvenesztendős vol-
tam, amikor Mózes, az Úr 
szolgája elküldött engem 
Kádesbárnéból, hogy ve-
gyem szemügyre e földet 
és én azt jelentettem neki, 
amit a leghelyesebbnek 
láttam. 8Azok a testvé-
reim, akik feljöttek velem, 
elcsüggesztették a nép szí-
vét : én azonban teljesen 
követtem az Urat, az én 

14. 1-5. Kik, hogyan és kiknek osztották el a Jordántól nyugatra 
eső  földet ? -1. A föld felosztását tehát a Móz. IV. 34, 17. skk.-ben 
felsorolt férfiak intézték : a főpap, a fővezér és a törzsek egy-egy 
képviselője ; utóbbiak nem voltak közemberek : mindegyik a 
maga atyafiságának (sőt egyesek szerint : egész törzsének) a feje 
volt. - 2. Vö. Móz. IV. 26, 55 ; 33, 54 ; 34, 13. - 3. Vö. Móz. IV. 
32 - A leviták nem kaptak földel = nekik törzsi birtok nem járt. 
Vö. 13, 14. jegyzetét. - 4. Izraelnek 12 törzse volt : az egyik 
(Józsefé) két törzsre oszlott, tulajdonképen tehát 13 törzs volt ; 
a birtok szempontjából csak 12 jött számba, mert Lévi törzse 
törzsi birtokot nem kapott. (Ha a Szentírás, mint azt sok helyen 
teszi, Izraelnek csak 12 törzséről beszél, akkor József két törzsét 
egynek veszi.) 

6-15. A Judához tartozó kenezeus Káleb birtoka. Káleb (atyja) 
kenezeus volt, de Izraelhez szegődött s Júda fiai között nyert 
polgárjogot. (Vö. Móz. IV. 13, 7 ; 32, 12 ; 34, 19.) - 6. Vő. Máé, 
IV. 14, 30 ; V. 1, 38. - 7. VS. Móz. IV. 13, 1. skk. -- A vers vége 
a héber szövegben így szól: és Úgy hoztam neki hírt, amint a 
‘zívemben volt (= legjobb meggyőződésem szerint). - 8, Vö: 

()szövetség I. 	 36 
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Istenemet. 9Erre meges-
küdött Mózes azon a na-
pon, mondván : Az a föld, 
amelyet lábad taposott, a 
te birtokod és fiaid birtoka 
lesz mindörökké, mert kö-
vetted az Urat, az én Iste-
nemet. "Nos, az Úr élet-
ben hagyott engem, amint 
megígérte, mind a jelen 
napig. Negyvenöt, esz-
tendeje, hogy az lir ezt a 
dolgot mondta Mózesnek, 
akkor, amikor Izrael a 
pusztában járt : ma nyolc-
vanötesztendős vagyok, 
ilde úgy bírom magamat, 
mint abban az időben bír-
tam, amikor kémkedni 
küldött : az akkori erő  
máig megvan bennem, 
mind a harcra, mind a 
járás-kelésre. 12Add ide 
tehát nekem azt a hegyet, 
melyet az Úr, mint magad 
is hallottad, ígért, melyen 
enákiták és nagy és erős 
városok vannak : hátha  

velem lesz az Cr és el-
bírom majd törölni őket, 
amint megígérte nekem. — 
13Megáldá erre Ót Józsue 
és neki adá Hebront bir-
tokul 14s attól fogva Heb-
ron a kenezeus Kálebé, 
Jefone fiáé lőn mind a 
jelen napig, mert ő  követte 
az Urat, Izrael Istenét. —
"Hebront azelőtt Kárj át-
Árbénak hívták ; ott fek-
szik Ádám, az enákiták 
legnagyobbika. — Ekkor 
már nyugta volt a földnek 
a harcoktól. 

15. FEJEZET. 
A föld ideiglenes felosztása Gal-
galában. - Júda törzsének bir- 

toka. 

1Júda fiainak sors-
szabta osztályrésze pedig 
nemzetségeikhez mérten 
a következő. — Edom ha-
tára felé, a Szín-puszta 
felé, a Délvidék felé és 

Móz. IV. 13, 28. skk. - 9. Vö. Móz. IV. 14, 21. skk. - 10. Mivel 
Kádesbárneától Izrael még 38 évig bolyongott a pusztában, Káleb 
pedig azóta 45 évet ért meg, ez az esemény a Jordánon való 
átkelés után hét esztendővel történt. - 12. Mivel 11, 21. szerint 
Józsue az enákitákat kiirtotta és Ilebront elfoglalta, egyesek úgy 
vélik, hogy az, amit itt és 15, 14-ben olvasunk, nem egyéb, mint 
11, 21-nek részletesebb elbeszélése. Az enálcitákról 1. Móz. IV. 
13, 23. - 13. Hebronról 1. Móz. I. 13, 18. jegyz. - 15. A vers a 

. 
héber szövegben így szól : . . Kár 	Árbe városának) 
hívták ; ez (t. Arbe) volt a legnagyobb ember (=--- törzsfő, vö. 
21, 11.) az enákiták között. 

15. 1-12. Júda törzsének határai. - 1. A héber szöveg és a 
latin fordítás szerint Júda és József törzse a következőkben vázolt 
területeket sors által nyerte. (Vö. 16, 1 ; 17, 1.) A görög fordítás 
ezeken a helyeken a héber sors (= goral) szót mindenütt határnak 
(héberül: gebul) fordítja s csak a föld végleges felosztásánál 
(18, 1. skk.) alkalmazza a sors szót. Nem lehetetlen, hogy neki van 
igaza, annál is inkább, mert a 18, 1-ig közölt határok nem voltak 
véglegesek s így természetesebb lenne, ha a sors döntő  szava csak 
a végleges felosztásnál kerülne elő. - Nemzetségeikhez mérten: 
nagyságuknak, számuknak megfelelően. (Vö. Móz. IV. 26, 54.) - 
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pedig a déli rész legvégső  
széle felé terül el.- 2Ha-
tára a Sós-tenger végénél, 
azaz délre néző  nyelvénél 
kezdődik 3aztán tova-
halad a Skorpió-magaslat-
tal szemben, majd átmegy 
Szinába és felmegy Kádes-
bárnéba, aztán tovább 
megy Eszronba, felmegy 
Áddárba és átkanyarodik 
Kárkáába, 4onnan aztán 
átmegy Ászemonába, maj d 
tovább megy Egyiptom 
patakjához és a Nagy-
tengernél végződik. Ez le-
gyen a déli rész határa. - 
5Kelet felől a Sós-tenger 
legyen a határ, egészen a 
Jordán torkolatáig. - Az 
északra néző  rész határa 
szintén e tengernek a Jor-
dán folyóig érő  nyelvétől 
kezdődik, °aztán felmegy  

a határ Betháglába, majd 
átmegy észak felé Bet-
árábába, aztán felmegy 
Boennek, Rúben fiának a 
kövéhez, 7majd az Ákor-
völgyből felhúzódik De-
bera határai felé, aztán 
észak felé azon Galgala 
felé tart, mely a pataktól 
délre levő  Ádommfm-ma-
gaslattal szemben vagyon, 
majd tovább megy az 
úgynevezett Nap-forrás 
vizeihez, aztán kimegy a 
Rógel-forráshoz, 8majd 
felmegy Ennom-fiának 
völgyében a jebuzeusok 
városának, azaz Jeruzsá-
lemnek déli oldalán, onnan 
aztán felmegy annak a 
hegynek a csúcsára, mely 
Geennommal szemben, 
nyugat felé, a Ráfáfm-
völgy északi végében va- 

A vers második fele (nem a határt közli, hanem) Júda területének 
általános fekvését határozza meg: Júda a Szentföld legdélibb részén 
feküdt. (A végleges felosztásnál e terület legdélibb részei Simeon 
törzsének jutottak. Vö. 19, 1. skk.) A következő  versekben közölt 
határokra vonatkozólag meg kell jegyeznünk, hogy sokszor sem 
a héber szövegből, sem a fordításokból nem lehet megállapítani, 
hogy az egyes megadott helységnevek a határ egy-egy pontját, 
vagy csak irányát közlik-e. - 2-4. Részletesen közli a Júdának 
adott terület déli határát és pedig keletnyugati irányban, a Sós 
(= Holt)-tenger végétől, azaz déli nyelvétől (= öbölnyúlványától) 
kiindulva a Nagy(= Földközi)-tengerbe torkolló Egyiptom patak-
jáig (= a Sínai-félsziget közepén húzódó, ma Vádi el-Árisnak 
nevezett esővízmederig). A Skorpió (a héber szöveg szerint : 
Ákrábbírn) magaslat a Holt-tengertől délnyugatra emelkedett. 
Szína a Szín-puszta vagy annak egyik helye. - 5a. A keleti határ-
vonalat közli, dél-északi irányban : e határt tehát a Sós(= Holt)-
tenger nyugati partvonala alkotta s a Holt-tenger déli öblétől 
kezdve egészen addig terjedt, ahol (északon) a Jordán a Holt-
tengerbe torkollik. - 5b-11a. Az északi határvonalat közli 
kelet-nyugati irányban : a Holt-tenger északi nyelvétől (= öböl-
nyúlványától) és pedig a Jordán torkolatától kiindulva egészen a 
Nagy(= Földközi)-tengerig. - 6. E terület egy része később 
Benjáminnak jutott. Vö. 18, 21. - 7. A Nap-forrást (= En-
Semes) Betánia körül keresik. - 8. Ennom fiának völgye (ugyanaz, 
mint amit néhány szóval tovább Geennomnak olvasunk) Jeru-
zsálemtől, mely ekkor a jebuzeusoké volt, délre és nyugatra 

315* 
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gyon, ga hegy tetejéről 
aztán átmegy a Neftoa-
víz forrásához, majd to-
vább megy Efron hegyé-
nek falvaihoz, aztán át-
kanyarodik Báálába, azaz 
Kárjátjárímba, vagyis az 
Erdők városába, loBáálá-
tól aztán nyugatra fordul, 
a Szeír-hegyhez, majd a 
Járim-hegy oldala mellett 
átmegy északra Kesz-
lonba, aztán lemegy Bet-
sámesbe, majd átmegy 
Támnába, 11aztán tovább 
megy Akkaron északi ol-
dalára, majd átkanyaro-
dik Sekronába, aztán to-
vább megy a Báála-hegy-
hez és eljut Jebneelbe. - 
Nyugat felé a Nagy-ten-
ger széle zárja. 12Ezek 
Júda fiainak határai, kö- 

röskörül, nemzetségeik-
hez mérten. 

"Kálebnek, Jefone fiá-
nak Józsue szintén Júda 
fiai között ada birtokot, 
amint az er parancsolta 
néki : Kárját-Árhét, Enák 
atyjának városát, azaz 
Hebront. "Erre Káleb el-
törlé onnan Enák három 
fiát : Sesájt, Áhimánt és 
Tollvájt, Enák sarjait. 
15Aztán felméne onnan 
Dábir lakosai ellen, me-
lyet azelőtt Kárját-szefer-
nek, azaz Irások-városá-
nak hívtak. 16Ekkor azt 
inondá Káleb : Annak, aki 
Kárját-szefert megveri és 
beveszi, odaadom Áxát, 
a leányomat feleségül. 
170toniel, Kenez fia, 
Káleb öccse be is vevé, 

húzódott. - 9. A Nefloa-forrást már Jeruzsálemtől északnyugatra 
keresik, a határ tehát keletről, délről, nyugatról megkerülte 
Jeruzsálem városát, mely Benjámin törzsének tulajdona lett. -
A héber szöveg Efron hegyének városairól (nem falvairól) beszél. - 
10. Báála, melyet a 60. v. Kirját Báálnak (= Báál városának) 
nevez s amelyet máskép Kirjal-Jeárímnak (= Erdők városának) 
is hívtak - természetesen e két szó : Erdők városa a héber szöveg-
ben hiányzik - Jeruzsálemtől nyugatra feküdt. Szeir (megkülön-
böztetendő  a hasonló nevű, a Holt-tenger déli végében levő  hegy-
től) szintén Jeruzsálemtől nyugatra keresendő. - 11. E vidék 
egy része később Dán törzsénék jutott. Vö. 19, 41. A vers vége, 
mely a latin fordításban elmosódott, a héber szövegben így szól : 
. . . Jebneelbe (= Jabneelbe) és a határ vége a Nagy(= Földközi). 
tengernél vagyon, a nyugati határ pedig a Nagy(= Földközi)-
tenger és melléke. - 11b. tehát a nyugati határt közli. 

13-19. A Júda területén birtokol kapott kenezeusok osztályrésze. -
13. Káleb birtokáról már 14, 6-15. beszélt ; itt a Szentírás csak 
azért szól róla ismét, mert e helyütt Júda birtokának részletes és 
rendszeres leírását közli s igy a Júda törzsében birtokot nyert ke-
nezeusokról is meg kellett emlékeznie. - Valószínűleg arról a pa-
rancsról van szó, melyet az Lir Józsuénak Mózes közvetítésével 
adott. (Vö. Móz. IV. 14, 24. és Bír. 1, 20.) Kárját-Árbe = Árbe 
városa. Árbe Enáknak, azaz (a Hebronban lakó) enákitáknak volt 
az atyja (= őse). - 15. Dábir Júda hegyvidékén feküdt, Hebron 
és Bersábe között ; másként Kárját-Szennának vagy Kárját-Sze-
fernek (utóbbi magyarul = Irás városa) is hívták. - 17. A héber 
szöveg így is fordítható : Otoniel, Keneznek, Káleb testvérének fia. 
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mire d neki adá Áxát, a 
leányát feleségül. "Ezt, 
mikor összeköltöztek, férje 
rábeszélé, hogy kérjen az 
atyjától mezőt. Ezért ő, 
amint a szamáron ült, 
felsóhajt a. Mondá néki 
Káleb : Mi lelt? 196 azt 
feleié : Adj búcsúajándé-
kot nékem : a délvidéki 
száraz földet adtad nékem, 
adj hozzá forrásosat is. 
Erre Káleb neki adá a 
a felső  és az alsó forrás 
vidékét. 

"Ez Júda fiai törzsé-
nek birtoka, nemzetsé-
geikhez mérten. 

21A városok Júda fiai 
birtokának végső  részei-
től kezdve Edom ha-
táráig a következők vol- 
tak. A Délvidéken : 

Kábszeel, Eder, Jágur, 
22Kina, Dimona, Ádáda, 
23Kádes, Ászor, Jetnám, 
24z jf, Telem, Bálót, 25Új -- 
Ászor, Kád átheszro n 

azaz Ászor, 26Á MáM, S áma, 
Moláda, "Ászergádda, 
Hássemon, Betfelet,28  Há-
szersuál, Bersábe, Báz-
jótja, 29Báála, Jim, Eszem, 
30Eltolád, Keszíl, Hárma, 

31Szikeleg, Medemena, 
Szenszenna, 32Lebáót, Se- 

A testvér szó rokont is jelenthet. — 18. összeköltöztek : amikor Áxa 
útra kelt, hogy kövesse férjét, Otonielt. A héber szöveg így szól : Az 
(= Áxa), amikor átköltözött (leendő  férjéhez), rábeszélte őt ( =--
Otonielt), hogy kérjen az (asszony) atyjától mezőt. f5 (az asszony) 
leszállt azért a szamárról (= leborult atyja előtt?), mire Káleb így 
szólt hozzá : Mi bajod? — 19. A héber szöveg a délvidék szót tulaj• 
donnév gyanánt használja ; Áxa tehát azért kér búcsú-adományt 
(szószerint : áldást), mert el kell hagynia Hebront és a Délvidékre 
(a Negebre) kell költöznie. — Amit a 14. v. mond, azt Bír. 1, 10, 
20, amit a 15-19. v. közöl, azt Bír. 1, 11-15. csaknem szószerint 
így tartalmazza. Egyes magyarázók szerint épen azért a Bírák 
könyve csak megismétli az itt közölt elbeszélést, mások szerint 
Józsue könyve fűzi be e helyre — megjegyzés formájában — a 
később végbement eseményt. 

20. összefoglaló záradék. 
21-32. Júda városainak jegyzéke. Júda városai a Délvidéken. - 

21. A vers eleje bevezető  felirata a vers végétől a 60. versig terjedő  
jegyzéknek. — A végső  részektől kezdve Edomig = Júda területe az 
egyik végétől a másikig. A jegyzék első  része a Délvidéken (a Ne-
gebben), tehát a Holt-tenger déli nyúlványa és Egyiptom patakja 
között feküdt városokat sorolja fel. E városok közül (a föld végle-
ges felosztásánál) több Simeon törzsének birtoka lett. — 23. Kades 
egyesek szerint ugyanaz, mint Kádesbárne, a harmincnyolcéves 
pusztai barangolás középpontja.(Vö.Móz. I. 14,7 . jegy.; IV. 13, 27.); 
mások szerint megkülönböztetendő  tőle. — Ászor megkülönböz-
tetendő  a Genezáret-tó vidékén fekvő  hasonló nevű  várostól. -
24. Zif megkülönböztetendő  az 55. v.-ben említett hasonló nevű  
várostól. — 25. Heszron neve a héber szövegben ugyanúgy hangzik, 
mint a 3. versben a latin fordítás szerint Eszronnak írt város. 
Ászor nevű  város több volt; a Heszronhoz írt magyarázat Heszront 
ezek egyikével (melyikkel, aligha határozható meg) azonosítja. - 
30. Hárma (= Horma) talán ugyanaz, amelyről Móz. IV.'14, 45 ; 
21, 3 ; V. 1, 44 ; Józs. 12, 14; Kir. I. 30, 30. beszél ; eredetileg Sze-
fáátnak hívták. (Bír. 1, 17.). - 32. Az e részben felsorolt városok 
száma azonban nem huszonkilenc, hanem harminchat ; a görög 
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lile, En és Remmon. Ösz-
szesen huszonkilenc város 
és falvaik. 

33Az Alföldön pedig : 
Estáol, Szárea, Ásena, 
34Zánoe, Engánnfm, Tá-
fua, Enáim, 35Jerimót, 
Ádullám, Szokó, Ázeka, 
36Sáráim, Áditáim, Gedera, 
Gederotáim : tizennégy 

város és falvaik. - 37Szá-
nán, Hádássa, Mágdálgád, 
38Deleán, -Mászefa, Jektel, 
38Lákfs, Bászkát, Eglon, 
4°Kebbon, Lehemán, Ket- 

lis, 41Giderót, Betdágon, 
Nááma, Mákeda : tizenhat 
város és falvaik. 	2Lá_ 

bána, Eter, Ásán, 43Jefta, 
Esna, Neszíb, "Kefla, Ák-
zib, Máresa : kilenc város 
és falvaik. - 45Akkaron, 
leányvárosaival és falvai-
val együtt. 46Akkarontól 
a tengerig mindazok a 
városkák, melyek Azótus 
és falvai felé húzódnak. 
47Azótus, leányvárosaival 
és falvaival együtt. Gáza, 
leányvárosaival és falvai- 

szövegek egy részében csak 30 várost találunk. Valószínű, hogy az 
itt felsorolt nevek közül több ugyanarra az egy városra vonatkozik 
s így végeredményben e rész csak huszonkilenc várost tartalmaz. 

33-47. Júda városai az Alföldön (a Sefelán). Az Alföld (héberül: 
Sefela) ehelyütt a Földközi-tenger palesztinai partvidékének alsó 
(nyugat felé sík, kelet felé dombos) harmadát jelenti. Alföldnek 
(tulajdonképen : mélyedésnek) azért hítták, mert a Júda területé-
nek gerincét alkotó hegyvidékről lefelé (nyugat felé) lejtősödik. 
Jogilag az egész terület Júda törzsét illette, tényleg azonban a ten-
gerparti síkság ezidőben a filiszteusok kezében volt s Júda törzse 
csak a síkság nyugati oldalán húzódó dombvidéket bírta. Épen 
azért a következőkben a Szentírás felsorolja először ennek a nyu-
gati dombvidéknek északi, majd déli, végül délnyugati kerületé-
ben (tartományában) fekvő  városokat (33-44), aztán függelék-
ként szól magáról a tengerparti síkságról. (45-47.) - 33-36. Az 
első  tartomány (a tengerparti síkságtól nyugatra eső  dombvidék 
északi felének) városai. - E rész városai közül néhány a föld vég-
leges felosztásánál Dán birtoka lett. (Vö. 19, 41.) - 34. Zánoe más, 
mint az 56. vers Zánoéja. Engánním megkülönböztetendő  az 
Isszakár törzsében fekvő  hasonló nevű  várostól. (Vö. Józs. 19, 21 ; 
21, 29.) Táfna megkülönböztetendő  a 12, 17 ; 16, 8 ; 17, 8-ban em-
lifett Táfuától és a 15, 53-ban említett Rettáfuától. - 36. Ádul-
lámot máshelyütt a latin fordítás Odollámnak vagy Odullámnak 
is hívja. - Szokó más, mint 15, 48. hasonló nevű  városa. -
36. A felsorolt városok összege azonban nem tizennégy, hanem 
tizenöt ; Gedera és Gederotáim azonban, úgylátszik, ugyanannak 
az egy városnak kétféle megjelölése. - 37-41. A második tarto-
mány (a tengerparti síkságtól nyugatra eső  dombvidék déli részé-
nek) városai. - 41. Ez a Betdágon más, mint a 19, 27-ben említett 
hasonló nevű  város. - 42-44. A harmadik tartomány (a tenger-
parti síkságtól nyugatra eső  dombvidék délnyugati részének) vá-
rosai. - 42. Eter és Ásán a föld végleges felosztásánál Simeon tör-
zsének jutott. (Vö. 19, 7.) - 44. Ez az Álczíb más, mint a 19, 29-
ben említett hasonló nevű  város. (Vö. Máz. I. 38, 5. jegyzetét.) - 
45-47. A tengerparti síkság, Akkarontól (a legészakibb filiszteus 
várostól) Egyiptom patakjáig (a Sinai-félszigeten levő  Vádiel-
Árisig). E terület ekkor a filiszteusok birtoka volt. - 46. A héber 
szöveg így szól : Akkarontól a tengerig mindazok (a kisebb váro-
sok), melyek Azótusnál vannak s azok majorjai. - 47. A vers végét 
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val együtt, egészen Egyip-
tom patakjáig, úgyhogy 
határát a Nagy-tenger al-
kotja. 

48A Hegyvidéken : Sá- 
mír, Jeter, Szokót, 

"Dánna, Kárj átszenna, 
azaz Dábir, HÁnáb, Is-
temo, Ání m, "Gósen, Ólon, 
Giló : tizenegy város és 
falvaik. - 52Áráb, Rúma, 
Esáán, 63Jánum, Bet-
táfua, Áfeka, 54Átmáta, 
Kárját-Árbe, azaz Heb-
ron ; továbbá Szfor : ki-
lenc város és falvaik. - 
55Máon, Kármel, Zif, Jota, 
5s Jezráel, Jukádám, Zá- 

noe, 57Ákkáin, Gábaa, 
Támna : tíz város és fal- 
vaik. 	 Besszúr, 
Gedor, 59Máret, Betánót, 
Eltekon : hat város és 
falvaik. - "Kárját-Báál, 
azaz Kárjátjárím, az Er-
dők városa, továbbá. 
Árebba : két város és fal-
vaik. 

61A pusztában : Bet-
árába, Meddín, Szákáka, 
62Nebsán, Só-város, En-
gáddi : hat város és fal-
vaik. 

63A j ebuzeusokat, Jeru-
zsálem lakóit azonban nem 
bírák eltörölni Júda fiai : 

a héber szöveg alapján így fordítják : és a Nagy(= Földközi)-ten-
ger és a (partjain fekvő) határvidék. 

48-60. Júda törzsének városai a Hegyvidéken. A Hegyvidék e he-
lyütt a Júda törzsének gerincét alkotó hegység vidéke, vagy más 
szóval Júda területének keleti (a Holt-tenger felé eső) fele. E részt 
a Szentírás öt (hat) kerületre (tartományra) osztva írja le. -
48-51. Az első  tartomány (a Holt-tengertől nyugatra eső  hegy-
vidék legdélibb részének) városai. - 50. Istemot egyebütt Estemó-
nak mondja a latin fordítás. (Vö. 21, 14.) - 52-54. A második 
tartomány (a Holt-tengertől nyugatra eső  hegyvidék Hebron körül 
fekvő  részének) városai. - 55-5 7. A harmadik tartomány (a Holt-
tengertől nyugatra eső  hegyvidék Hebrontól délkeletre és északra 
húzódó részének) városai. - 55. Ez a Kármel nevű  város meg-
különböztetendő  a hasonló nevű, Kánaán északnyugati részén hú-
zódó hegységtől. - 56. Jezráel megkülönböztetendő  a 19, 18-ban 
említett hasonló nevű  várostól. Zánoe más, mint a 34. versben em-
lített ugyanilyen nevű  város. - 57. Tárnna más, mint a 10. versben 
említett ugyanilyen nevű  város. -- 58-59. A negyedik tartomány 
(a Holt-tengertől nyugatra eső  hegyvidék Hebrontól északnyu-
gatra fekvő  részének) városai. E vers után a görög fordítás még 
egy kerületet, tartományt tartalmaz, melynek 11 városa a Holt-
tengertől nyugatra eső  hegyvidék északi részén (Jeruzsálemtől 
délre és északnyugatra) feküdt. Ehhez tartozott pl. Betlehem is. -
60. Az ötödik (illetőleg hatodik) tartomány (a hegyvidéknek Jeru-
zsálemtől északnyugatra eső  részén fekvő) városai. 

61-62. Júda törzsének városai a pusztában (az Arabán). A puszta 
(Araba) e helyütt a Jordán torkolatától a Holt-tenger nyugati 
partvidékén húzódó vidéket jelenti. - 61. Betárába a föld vég-
leges felosztásánál Benjámin birtoka lett. (Vö. 18, 22.) - 62. En-
gáddit Ászászontámárnak is hívták (vb. Móz. I. 14, 7), a Holt-ten-
ger nyugati partvonalának közepén feküdt. - Sóváros : a héber 
szerint : Ir-hámmelách. 

63. A Júda törzsének területén maradt jebuzeusok. Jeruzsálem, a 
jebuzeusok főfészke, Benjámin birtoka volt ; itt azokról a jebuzeus 
nyúlványokról van szó, melyek Jeruzsálemtől délre, már Júda terü- 
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ott is laknak a jebuzeusok 
Júda fiaival Jeruzsálem-
ben mind a jelen napig. 

16. FEJEZET. 
A föld ideiglenes felosztása Gal- 
galában. - József fiainak bir- 

toka. - Efráim területe. 

1Ezután a sors József 
fiaira esék. Haláluk Je-
richóval és vizével szem-
ben, keletre, a Jordánnál 
kezdődik, majd azzal a 
pusztával folytatódik, mely 
Jerichótól felmegy a beteli 
hegyhez, 2Betelből aztán 
kimegy Lúzába, majd át-
megy az árkiták határára, 
Át árótba, 3aztán lemegy 
nyugat felé, a jefletiták 
határára, egészen Alsó- 

Bethoron határáig és Gá-
zerig s vonalát a Nagy-
tenger zárja. 4Ezt kapták 
birtokul József fiai, Má-
nássze és Efráim. 

5Efráim fiainak területe 
és birtoka, nemzetségeik-
hez mérten, a következő  
lőn : kelet felé Átárót-
Áddár egészen Felső-
Bethoronig, 6aztán kimegy 
a határ a tengerig. Mák-
metát fekszik északon, az-
tán a határ kelet felé for-
dul Tánátselóig, majd ke-
let felől átmegy Jánoéba, 
7Jánoéból aztán lemegy 
Átárótba és Nááratába, 
majd elér Jerichóhoz és 
kimegy a Jordánhoz. 8Tá-
fuából a tenger felé a 

letén laktak. A vers második felében egyes görög szövegekben mél-
tán hiányzik e két szó : Júda fiaival. Jeruzsálem ugyanis nem volt 
Júda fiainak birtoka. 

16. 1-4. József fiainak 	Efráim törzsének és Mánássze törzse 
felének) déli határa. - 1. A sorsról 1. 15, 1. jegyz. - A határ leírása 
kelet-nyugati irányban történik. Kezdődött a Jordánnál és pedig 
a Jordánnak Jerichóval szemben (= keletre) eső  pontjánál, ott, ahol 
Jerichó vizei (vagy : vize, kül önböző  kis patakok vagy ezek egyike) 
a Jordánba ömlenek. A határ a patak(ok) mentén vonult (észak)-
nyugat felé, és pedig annak a pusztának a keleti oldalán, mely 
8, 14, 20, 24. szerint Hái városától, 18, 12. szerint Bet-áventől 
keletre (a Jordán felé) húzódott. Igy jutott Betelbe - 2. - s onnan 
a szomszédos (Betellel sokszor egynek vett, vö. Móz. I. 28, 19 ; 
Józs. 18, 13 ; Bír. 1, 22. skk.) Lúzába, majd az Árki-törzs határára, 
Átárótba, - 3. - aztán a Jefleti-törzs határára s Alsó-Hethoro-
non és Gazeren át a Nagy(= Földközi)-tengerhez. - A határ vég-
ződései körül fekvő  területet később Dán törzse kapta meg. -
4. Ezt : az 1-3. v.-ben leírt déli határtól északra eső  területet, 

• melynek részletezését a következőkben olvashatjuk. 
5-10. Efráim törzsének határai. Efráim törzse kb. Kánaán kö-

zepén kapott birtokot. Az itt közölt leírás azonban oly szűkszavú 
és homályos, hogy sokan csonkának tekintik. - 5-6a. A déli határ 
egy darabját közli, és pedig először Átárót-Áddártól északkeletre, 
azután Átárót-Áddártól nyugatra, a Földközi-tengerig. - 6b-8. Az 
északi határt közli, egyik legészakibb pontjától, Mákmetátlól (vö. 
17, 7.) délkeleti irányban, majd (a Mákmetát közelében levő) Tá-
luától (dél)nyugati irányban. A 6. v. második fele a héberben egy-
szerűbb : aztán a határ kelet felé fordul, Tánátsilóba. - 7. Ez az 
(egyébként ismeretlen) Átárót más, mint az 5. v.-ben említett ha-
sonló nevű  város. - 8. Tál ua más, mint a 15, 34-ben említett, de 
ugyanaz, mint a 17, 7-ben (és 12, 17-ben) előforduló hasonló nevű  
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Nád-völgybe megyen és 
vége a Sós-tengernél va-
gyon. Ez Efráim fiai tör-
zsének birtoka, nemzet-
ségeikhez mérten. 9To-
vábbá azok a városok, 
amelyeket Mánássze fiai-
nak birtoka közepette je-
löltek ki Efráim fiai szá-
mára és az azokhoz tar-
tozó falvak. "De Efráim 
fiai nem pusztíták ki a 
kánáneusokat, akik Gá-
zerben laktak : ott is lak-
nak a kánáneusok Efráim 
fiai között mint roboto-
sok, mind a jelen napig. 

17. FEJEZET. 
A föld ideiglenes felosztása Gal-
galában. - József fiainak bir-
toka. - Mánássze féltörzsének 

területe. 

lAztán Mánássze tör-
zsére esék a sors (Ó volt 
ugyanis József elsőszü-
lötte) és pedig Mákirra, 
Mánássze elsőszülöttére, 
Gálaád atyjára, ki harcos 
férfiú volt és Gálaádot és 
Básánt kapta birtokul,  

2meg Mánássze többi fiaira, 
nemzetségeik szerint : 

Ábiezer fiaira, Helek fiaira, 
Eszriel fiaira, Sekem 
fiaira, Hefer fiaira, Semida 
fiaira ; ezek Mánásszénak, 
József fiának férfinemen 
levő  gyermekei, nemzet-
ségeik szerint. 3Hefer fiá-
nak, Szálfaádnak azonban 
nem voltak fiai, - Hefer 
Gálaádnak volt afia, az 
meg Mákirnak volt a fia, 
az meg Mánászszénak volt 
a fia, - hanem csak 

leányai, névszerint : 
Máála, Noa, Hegla, Melka, 
Tersza. 4Ezek odajárulá-
nak Eleázár papnak a színe 
elé és Józsue, Nún fia elé, 
meg a fejedelmek elé és 
mondák : Az űr megpa-
rancsolta Mózes által, hogy 
nekünk is adjatok birto-
kot testvéreink között. 
Nekik is ada tehát birto-
kot az Úr parancsa sze-
rint atyjuk testvérei kö-
zött. 5Igy tíz, kötélmérte 
osztályrész esék Mánász-
széra - nem szám,ba 

város. A Nád-völgy (Náhál-Kána, vagy Vádi-Kána) a Földközi-
tengerbe Jafa (Joppé) felett torkolló patak (esővízmeder). A héber 
szövegben nem a Sós(= Holt)-tengerről, hanem csak a lengerről 
(= Földközi-tenger) van szó. - 9. Mánássze törzse tehát kényte-
len volt néhány várost Efráimnak átengedni. (Vő. 17, 9.) 

17. 1-6. Miért kaptak Mánássze fiai a Jordántól nyugatra is bir-
tokol? Mánássze törzsének fele a Jordántól keletre kapott földet ; 
mivel a törzs nagy volt és Mózes ügy parancsolta, a Jordántól 
nyugatra is kaptak birtokot. - 1. A sors szóról 1. 15, 1. jegyz. 
Mákirnak ugyan volt fivére (= bátyja? vö. Krón. I. 7, 14.), de 

kapta az elsőszülöttséget. Gálaád és Básán a Jordántól keletre 
feküdt. - 2. Mánássze többi fiai e helyütt Mánássze birtokra jogo-
sult férfiutódai s azok nemzetségei. Tulajdonkép Mákir fiának, 
Gálaádnak fiai voltak. (Vö. Móz. IV. 26, 29. sk.) - 3. Vő. Móz. IV. 
27, 1 ; 36, 11. - 4. Testvéreink között = atyjuk testvérei (s azok 
családjai) között. - 6. Mánássze többi fiai = azok a mánássziták. 
akik a Jordántól keletre laktak. 
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Gálaád földét és Básánt, 
melyek a Jordánon túl 
vannak, — 6minthogy Má-
násszénak a leányai is 
kaptak örökséget ezen fiai 
között. Gálaád földe Má-
nássze többi fiainak osz-
tályrésze lőn. 

7Mánássze határa pedig 
Ásertől Mákmetátnak ha-
lad — ez Szichemmel 
szemben vagyon, aztán 
kimegy jobbra, a Táfua-
forrás lakosaihoz ; 8Táfua 
földe ugyanis Mánásszé-
nak jutott osztályrészül, 
az maga azonban, Mánász-
sze határa mellett, Efráim 
fiainak. 9Aztán lemegy a 
határ a Nád-völgyre, a 
patakvölgy déli oldalára, —
itt vannak Efráim azon 
városai, amelyek Mánász-
sze városai közepette van-
nak, míg Mánássze terü-
lete a patakvölgy északi 
oldalán vagyon, — és vége 
a tengerig megyen, "úgy-
hogy Efráim birtoka dél  

felé vagyon, Mánássze 
északra és mindakettőt a 
tenger zárja és északról 
Áser törzsével, kelet felől 
pedig Isszakár törzsével 
érnek össze. 11Mánássze 
öröksége volt, továbbá 
Isszakárban és Áserben : 
Betsán, leányvárosaival 
együtt, Jebláám, leány-
városaival együtt, Dór la-
kosai leányvárosaikkal 
együtt, Endór lakosai, 

leányvárosaikkal együtt, 
Tenák lakosai, leányváro-
saikkal együtt, valamint. 
Mágeddó lakosai, leány-
városaikkal együtt és Nó-
fet városának harmad-
része. 12Mánássze fiai azon-
ban nem bírák feldúlni 
ezeket a városokat s így a 
kánáneusok ismét meg- 
telepedének 	földükön. 
13Mikor aztán Izrael fiai 
megerősödtek, leigázák a 
kánáneusokat s roboto-
saikká tevék őket, de ki 
nem pusztították őket. 

7-11. A Jordántól nyugatra letelepftetl mánássziták határai. Ez 
a terület Efráimtól északra, Kánaán földének valamivel a kö-
zepe felett feküdt. - 7-9. Mánássze déli határának azt a részét 
közli, mely Mákmetáttól (vö. 16, 6.) délnyugati irányban a Föld-
közi-tengerig terjedt. Az Ássr szó ehelyütt talán nem a hasonló 
nevű  törzset, hanem valamely, egyébként ismeretlen helységet 
jelent. Jobbra = délre, mert a keleti ember kelet felé fordulva tájé-
kozódik. - 8. Táfua város földe = mezeje, határa. Maga a város 
Efráimé volt. (Vö. 16, 8.) - 9. A Nád-völgy = a Vádi Kána. (Vö. 
16, 8.) Efráimnak azon városairól van szó, melyeket Mánássze vá-
rosai közül kapott. - 10. A mindkettő  szó a héber szövegben hiány-
zik. A vers második fele József fiai (Efráim és Mánássze) törzsének 
északi határát közli : az északi határ nyugati darabján Áser törzsé-
nek birtokáig értek, az északi határ keleti darabján Isszakár törzsé-
nek birtokáig terjedtek. 

14-18. József fiai (= Efráim és főkép Mánássze törzse) nagyobb 
területet kérnek. E rész szövege és főleg az előzőkkel való össze-
függése vitás. A latin fordítás értelmének legjobban megfelel az a 
magyarázat, amely szerint Józsue a területük kicsisége miatt 
elégedetlenkedő  József fiait arra buzdítja, hogy (az Űrban biza- 
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14Szólának ekkor József 

fiai Józsuéhoz, mondván : 
Miért adtál nékem csak 
egy sorsnyi s egy kötél-
mérte birtokot, noha oly 
nagy_ sokaságú vagyok s 
az Ur cuuwira megáldott 
engem! 1k1Iondá nékik 
Józsue : Hát ha oly nagy 
nép vagy, akkor menj fel 
az erdőre s irts magadnak 
teraletet a ferezeusok és a 
ráfeusok földén, ha szűk 
neked Efráim hegységé-
nek birtoka. 16Felelék neki 
József fiai : Nem bírunk 
felmenni a hegyre, mert 
vasszekereik vannak a ká-
náneusoknak, kik azon a 
sík földön laknak, amelyen 
Betsán és leányvárosai 
meg a völgy közepén el-
terülő  Jezráel fekszenek. 
17Mondá erre Józsue József 
házának, Efráimnak s Má-
násszénak : Nagyszámú és  

nagyerejű  nép vagy : nem 
lesz neked egy sorsnyi ré-
szed, "csak menj fel a 
hegyre s irts és tisztíts ott 
magadnak lakó területet s 
akkor tovább terjeszked-
hetel, mert bizony ki fogod 
tudni űzni a kánáneuso-
kat, kikről azt mondod, 
hogy vasszekereik vannak 
s igen erősek. 

18. FEJEZET. 
A föld végleges felosztása Siló-

ban. - Benjámin birtoka. 

1Erre Izrael fiai mind-
nyájan egybegyűlének Si-
lóban s ott felállíták a bi-
zonyság sátrát, mivel az 
ország már meghódolt 
nekik. 

2Maradt azonban hét 
törzs Izrael fiai közül, mely 
még nem kapta meg birto- 

kodva) törjenek át a kánáneusokon és az északon húzódó hegy-
vidéken alapítsanak telepeket. (Mások szerint az egész rész idő-
rendben a 11. v. elé tartozik.) - 14. Egy kötélnyi = (csak) egy 
osztályrész. (Vő. 17, 5.) - 15. A héber szövegben a területet szó 
hiányzik ; valószínűleg nem az erdő  kiirtásáról, hanem az erdős 
hegyvidéknek (erdőirtáshoz hasonlított) meghódításáról van szó. 
- A ráfeusokról 1. Móz. V. 3, 11 ; 4, 48 ; Józs. 12, 4 : 13, 12. A f ere-
zeusolcróll. Móz. I. 13, 7 ; 34, 30. - Efráirn hegysége = a Kánaán 
gerincét alkotó hegyvidék középső  harmada. - 16. A vers első  
mondatának értelme kétes ; a vers vége a héber szövegben így szól : 
a kánáneusoknak, kik a síkon laknak. azoknak is, akik Betsánban 
és leányvárosaiban vannak, azoknak is, akik Jezráel völgyében 
vannak, mindnek vasszekereik vannak. A vasszekerek ezidőben 
félelmetes harci eszközök voltak. Betsán Mánássze határának 
északkeleti, Jezráel völgye pedig ugyanannak északnyugati részén 
feküdt. - 18. A héber szöveg így szól : mert (a) hegység a tied. 
legyen ; mivel erdő  az, kivágod (= erdőirtáshoz hasonlóan meg-
hódítod) s (így) tieid lesznek szélei ; bizony kiűzöd a kánáneusokat, 
noha vasszekereik vannak és erősek. 

18. 1. A szent sátor Silóba költözik. Siló kb. Kánaán közepén, 
Jeruzsálemtől északra kb. 30 km-re feküdt. Itt maradt a bizony-
ság (vö. Móz. 11; 26, 34. jegyz.) sátra, vagyis a szent sátor több mint 
300 esztendeig. Az ország = Kánaán, főkép a Siló körül elterülő  
vidék. 
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kát. 8Mondá ezeknek Jó-
zsue : Meddig tespedtek 
még tunyaságban s med-
dig nem mentek még el-
foglalni azt a földet, me-
lyet az űr, atyáitoknak 
Istene nektek adott? 1 
4Válasszatok minden törzs-
ből három-három férfiút, 
hadd küldöm el őket, hogy 
menjenek s járják be a 
földet és írják össze az 
egyes törzsek számának 
megfelelően s aztán hoz-
zák el hozzám, amit össze-
írtak. 50sszátok el maga-
tok közt hét részre a föl-
det : Júda maradjon meg 
a maga határai között, a 
déli vidéken, József háza 
az északin, 6a köztük levő  
földet írjátok össze hét 
részre s aztán jertek ide 
hozzám, hogy itt, az úr, 
a ti Istenetek előtt sor-
sot vessek nektek. 7A le-
vitáknak ugyanis nincs 
részük közöttetek, mert az 

örökségük az Úr pap-
sága, Gád pedig és Rúben, 
valamint Mánássze tör-
zsének fele már megkapta 
birtokát a Jordánon túl, a  

keleti oldalon, melyet Mó-
zes, az Úr szolgája adott 
nékik. 

8Mikor aztán felkeltek 
azok a férfiak, hogy elmen-
jenek s összeírják a földet, 
parancsola nékik Józsue 
és mondá : Járjátok be a 
földet s írjátok össze, az-
tán térjetek vissza hoz-
zám, hogy itt, az Úr előtt, 
Silóban sorsot vessek nek-
tek. 9Elmenének tehát, 
megnézék, feloszták hét 
részre, könyvbe írák s az-
tán visszatérének Józsué-
hoz a táborba,,Silóba. 
"ő  sorsot vete az r előtt 
Silóban és elosztá a földet 
Izrael fiai között hét 
részre. 

"Elsőnek Benjámin fiai-
nak sorsa jöve ki, nem-
zetségeikhez mérten és pe-
dig úgy, hogy Júda fiai és 
József fiai között legyen 
övék a föld. 12Északi hatá-
ruk a Jordánnál kezdődik, 
aztán elvonul Jerichó 
északi oldala mellett, majd 
onnan felmegy nyugat felé 
a hegyre és eljut Betáven 
pusztájához, "aztán dél 

2-7. Józsue összeíratja a még el nem osztott földet. — 4. Az egyes 
törzsek száma szerint: az egyes törzsek nagyságához mérten. 
E kifejezés helyett különben a héber szövegben ez áll : birtokaik 
szerint., ami talán a föld lakóira vonatkoztatandó : irják össze a 
földet, részletezve területeit. — 5. Júda és József fiainak birtoka 
maradjon ott, ahol van ; nagyságát azonban e szavak nem biz-
tosítják s a föld végleges elosztásánál tényleg kisebb is lett. —
6. A héber szöveg így szól : Ti edig irjátok össze a földet, hét 
részre stb. — 7. Lévi törzse az Ür szolgálatából (a papi és levita 
jövedelmekből) él. Vö. Móz. IV. 18, 20-24. 

8-10. Józsue kisorsolja a földet. — 10. E helyett : hét részre, a 
héber szöveg ezt mondja : osztályaik (= törzsnemzetségeik) sze-
rint. 

11-20. Benjámin törzsének határai. Benjámin birtoka tehát 
Jerichó körül feküdt. — 12-13. Az északi határt közli, kelet- 
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felől elhalad Lúza, azaz Be-
tel mellett, majd lemegy 
Átárót-Áddárba, arra a 
hegyre, mely Alsó-Bet-
horontól délre vagyon. — 
"Aztán lekanyarodik s a 
tenger felé eső  részre kerül, 
délre attól a hegytől, mely 
Bethorontól délre va-
gyon és Kárját-Báálnál, 
melyet Kárj á tj árímnak is 
neveznek, Júda fiainak vá-
rosánál végződik. Ez a 
tenger felé, a nyugatra eső  
határ. — 15A déli határ 
Kád átj árí m szélétől -a 
tenger felől indul, majd 
elmegy egészen a Neftoa-
víz forrásáig, 18aztán le-
megy annak a hegynek a 
széléhez, mely Ennom fiai 
völgyével szemben, a Rá-
fáim-völgy északi végé-
ben vagyon, majd lemegy .  
Geennomba (azaz Ennom 
völgyébe), a jebuzeusok 
városának déli oldalán s 
elmegy a Rógel-forráshoz, 
17aztán átmegy észak felé 
s kimegy Ensemeshez, azaz 
a Nap-forráshoz, "aztán 
tovább megy azokig a 
dombokig, melyek az 

Á dommim-magaslattal 
szemben vannak, majd 
lemegy Ábenboenhez, 
azaz Boennek, Rúben fiá-
nak a kövéhez, aztán át-
megy a Mezőség északi 
oldalára, majd lemegy a 
Mezőségre, 19aztán és ak 
felől elvonul Bethágla 
mellett és a Sós-tenger 
északi nyelvénél, a Jordán 
déli végénél végződik. 
2°Keletről a Jordán a ha-
tára. — Ez Benjámin 
fiainak, nemzetségeikhez 
mért birtoka, határaik 
szerint, köröskörül. 

21Városai pedig voltak : 
Jerichó, Bet-hágla, Ká-
szísz-völgy, 22Betárába, 
Számáráim, Betel, 23Ávbn, 
Áfára, Ofera, 24Emona-
falva, Ofni, Gábee : tizen-
két város és falvaik.-25Gá- 

baon, Ráma, Berót, 
26Meszfe, Káfára, Ámosza, 
27Rekem, Járefel, Tárela, 
28Szela, Elef, Jebuz, azaz 
Jeruzsálem, továbbá Gá-
báát, Kárját : tizennégy 
város és falvaik. Ez Ben-. 
jámin fiainak nemzetsé-
geikhez mért birtoka. 

nyugati irányban ; ugyanaz, csak kissé más szavakkal, mint 
Efráim déli határának megfelelő  része. (Vö. 16, 1-3.) - 14. A nyu-
gati határt közli, legészakibb pontjától legdélibb pontjáig. -
15-19. A déli határt írja le, nyugat-keleti irányban ; ugyanaz, 
csak kissé más szavakkal, mint Júda északi határának megfelelő  
része. (Vö. 15, 5-9.) - 15. A tenger e helyütt talán a Sós(= Holt)-
tenger. - 18. Dombok helyett a héber szövegben Gelilót (= dom-
bok) tulajdonnév áll ; valószinüleg ugyanaz, mint a 15, 7. Galga-
lája. - A Mezőség az Araba, a jordánmenti síkság. - 20. A keleti 
határ. 

21-28. Benjámin törzsének városai. - 21-24. Az első  tarto-
mány (=---Benjámin északi felének) városai. - 21.: Bethágla vö. 
15, 6. és - 22. - Betárába (vö. 15, 61.) először Júda törzséé volt ; 
most Benjámin kapta meg. - 25-23. A második tartomány 
(= Benjámin déli felének) városai. 
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19. FEJEZET. 
A föld végleges felosztása Siló-
ban : Simeon, Zábulon, Issza-
kár, Áser, Neftáli, Dán törzsé-
nek birtoka, Józsue osztályrésze. 

1Másodiknak Simeon 
fiainak sorsa jöve ki, nem-
zetségeikhez mérten ; az ő  
örökségük lőn 2Júda . fiai-
nak birtokai között : Ber-
sábe, Sábe, Moláda, 3Há-
szersuál, Bála, Ászem, 4E1-
tolád, Betul, Hárma, 5Szi-
keleg, Betmárkábót, Há-
szerszúsza, .6Betlebáót, 
Sárohen : tizenhárom vá-
ros és falvaik. 7Áin, Rem-
mon, Átár, Ásán: négy vá-
ros és falvaik ; 8továbbá 
mindazok a falvak, me-
lyek e városok körül vol-
tak, Báálát-Beerig, a dél-
vidéki Rámátig. Ez Si-
meon fiainak öröksége, 
nemzetségeikhez mérten, 
9Júda fiainak birtoka és 
osztályrésze közepette ; az 
ugyanis túlnagy volt s 
azért Simeon fiai az IS  

örökségük közepette kap-
tak birtokot. 

'°A harmadik sors Zá-
bulon fiaira esék, nemzet-
ségeikhez mérten. Az ő  
birtokuk egészen Száridig 
terjedt. uHatáruk a ten- 
ger 	irányában M erálá ba 
megy fel, majd eljut Deb-
básetig és addig a patakig, 
mely Jekonámmal szem-
ben vagyon. 12Száredtő  
kelet felé viszont Keszelet-
Tábor vidékéhez megye n, 
majd kimegy Dáberethez, 
aztán felmegy Jáfiénak, 
13onnan pedig átmegy Get-
hefer és Tákászin keleti ré-
szére, majd kimegy Rem-
monba, Ámtárba és Noába, 
"aztán észak felé megke-
rüli Hánátont s a Jef- 
táliel 	végződik. 
15Hozzá tartozott továbbá 
Kátet, Náálol, Semeron, 
Jerála, Betlehem: tizenkét 
város és falvaik. 16Ez Zábu-
lon fiai törzsének, nemzet-
ségeikhez mért birtoka, 
ezek a városok és falvaik. 

19. 1-9. Simeon törzsének birtoka. E terület eredetileg Júdáé 
volt, de annak e 17 várost át kellett engednie Simeon fiai számára. 
Valamennyi Kánaán déli vidékein feküdt. - 6. Ez azonban nem 
tizenhárom, hanem 14 város ; úgylátszik a 2. v. Sábéja ugyanaz, 
mint Bersábe. 

10-16. Zábulon törzsének birtoka. Zábulon területe a Genezáreti-
tótól nyugatra feküdt. - A következőkben a Szentírás Száridtól, 
Zábulon területének (úgylátszik) legdélibb kiugrójától közli a 
határt és pedig először Szárfdtól nyugat, majd Szárídtól kelet felé. -- 11. Ez tehát Zábulon déli határának- 	Szárídtól nyugatra eső  
része. - 12. Ez Zábulon déli határának Száred-(= Száríd)tól 
keletre eső  része. A 13. versben levő  helységek fekvése ismeretlen ; 
mivel azonban Tákászin talán Korozáin, - 14. - Hánálon pedig, 
valamint Jeftáhel völgue kétségkívül Zábulon északi határánál 
volt, itt Zábulon területének északi határát találjuk. Zábulon 
(keleti és) nyugati határát a Szentírás nem közli. - 15. Zábujon 
városainak (töredékes) jegyzéke. - Ez a Betlehem más, mint az 
evangéliumokból ismeretes júdabeli város. 
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"Negyediknek Isszakár 

sorsa j öve ki, nemzetsé-
geikhez mérten. "Az örök-
ségük lőn : Jezráel, Kászá-
lót, Súnem, "Háfáráim, 
Seon, Ánáhárát, 20Rábbot, 
Kesion, Ábesz, 21Rámet, 
Engánnfm, Enhádda, Bet-
feszesz, 22majd határa el-
jut a Táborig és Seheszi-
máig és Betsámesig s a 
Jordánnál végződik : ti-
zenhat város és falvaik. 
23Ez Isszakár fiainak, nem-
zetségeikhez mért birtoka, 
ezek a városok és falvaik. 

24Az ötödik sors Áser 
fiainak törzsére esék, nem-
zetségeikhez mérten. 25Az 
ő  területük lőn Hálkát, 
Cháli, Beten, Áxáf, 26E1-
melek, Ámáád és Messál, 
aztán határuk a tenger 
irányában eljut egészen a  

Kármelig és Sfhorig meg 
Lábánátig, "majd vissza-
fordul keletre Betdágon-
nak, átmegy Zábulonig és 
észak felől Jeftáel völ-
gyéig, Betemekig és Ne-
hielig, aztán balfelől ki-
megy Kábúlnak, 28majd 
Ábránnak. Rohobnak, Há-
monnak és Kánának, egé-
szen Nagy-Szfdonig ,29aZ-
tán visszafordul Horma 
felé egészen Tfrusnak 

megerősített városáig és 
Hószáig és Ákzfba terü-
lete felől a tengernél vég-
ződik. "Hozzá tartozott to-
vábbá Ámma, Áfek és 
Rohob : huszonkét város 
és falvaik. 31Ez Áser fiai-
nak, nemzetségeikhez mért 
birtoka, ezek a városok és 
falvaik. 

32A hatodik sors Neftáli 
17-23. Isszakár birtoka. Isszakár törzsének birtoka a Gene-

záreti-tótól délnyugatra feküdt. - 18. A vers a héber szövegben 
így kezdődik : És lőn határuk. - Jezráel más, mint a 15, 56-ban 
említett hasonló nevű  város. Kászálót ugyanaz, mint a 12. versben 
említett Keszelet-Tábor. 

24-31. Áser törzsének birtoka. E terület a Földközi-tenger palesz-
tinai partvonalának északi részén feküdt. - 26b. A határ déli 
részének egy darabját közli : a Kdrmel-hegység (nyugati oldala?) és 
a Sítior-Lábánál között. (Utóbbi nem két helység, hanem egy folyó, 
az ü. n. Krokodilus folyó, Náhr-ez-Zerka). - 27. Az előző  versben 
megkezdett határ egy részét adja (keleti, majd) északkeleti irány-
ban, csaknem párhuzamosan a Földközi-tengerrel. - 28. Való-
színűleg az északi határt közli, Nagy-Szídonig, vagyis Nagy-Szídon 
határáig. (Maga Szídon nem volt Áseré.) - 29. A szöveg ér-
telme vitás ; annyi bizonyos, hogy az előbb említett északi határt 
vezeti le Tírus kikerülésével a Földközi-tengerig.- 30. Hogy a vég-
összeg (huszonkét város) mely városokra vonatkozik, vitás. 

32-39. Nepáli birtoka. Neftáli törzsének területe Kánaán észak-
keleti részében feküdt. Az bizonyos, hogy a 33. versben leírt határ 
a Genezáreti-tó alatt, .a 34. versben közölt határ pedig a Gene-
záreti-tó felett húzódott. Ha tehát Neftáli területét e két (déli és 
északi) határ közé helyezzük, akkor Neftáli területe a Genezáreti-tó 
nyugati partvidékét foglalta el. Máté 4, 13. szerint azonban a 
Genezáreti-tó északnyugati partvidékén fekvő  Kafarnaum Zábu-
Ion és Neftáli határánál volt ; épen azért jeles szentírásmagyará-
zók úgy vélik, hogy a 34. versben közölt határ Neftálinak nem 
északi, hanem déli határa (Neftáli területe tehát a Genezáreti- 
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fiaira esék nemzetségeikhez 
mérten. 33Határuk Helef-
től és a Száánánfmnál levő  
Elontól kezdődik, majd 
átmegy Ádámin, azaz Ne-
keben és Jebnáelen egé-
szen Lekumig és a Jordán-
nál végződik. "Majd visz-
szafordul a határ nyugat 
felé Ázánót-Táborba, on-
nan aztán kimegy Huku-
kába és dél felé átmegy 
Zábulonig, nyugat felé 
Áserig, kelet felé pedig 
a Jordánnál levő  Júdáig. 

35Megerősftett városai : 
Ásszedfm, Szer, Emát, 
Rekkát, Keneret,38Edema, 
Áráma, Ászor, 37Kedes, 
Edrái, Enhászor, 38Jeron, 
Mágdálel, Hórem, Betá-
nát, Betsámes : tizenki-
lenc város és falvaik. 39Ez 
Neftáli fiai törzsének bir-
toka, nemzetségeikhez  

mérten, ezek a városok és 
falvaik. 

"A hetedik sors Dán 
fiainak törzsére esék, nem-
zetségeikhez mérten. 41Az 

birtokuk területéhez tar-
tozott Száraa, Estáol, Hir-
semes, azaz Nap-város, 
42Selebin, Ájálon, Jetela, 
43Elon, Temna, Ákron, 
44Elteke, Gebbeton, Bá-
láát, 45Jud, Báne, Bárák, 
Getremmon, 46Mej árkon, 
Árekon, a Joppéra néző  
vidékkel együtt - 47ezzel 
a vidékkel fejeződék be. - 
Majd Dán fiai felmenének 
és hadakozának Lesem 
ellen s bevevék s kard 
élére hányák és elfoglalák 
s megtelepedének benne 
és Lesemet atyjuknak, 
Dánnak nevéről, Dánnak 
nevezék el. 48Ez Dán fiai 
törzsének birtoka, nem- 

tótól északra feküdt), .a 33. versben közölt vidék pedig Neftálinak 
(a Dán törzse által elfoglalt, eredetileg Neftálihoz tartozó Lesem 
vidékéért) kárpótlásul adott terület, mely földrajzilag Neftáli 
területével nem függött össze. E mellett szól az is, hogy Helef nevű  
várost (33. v.) eddigelé nem ismerünk, a megfelelő  héber szó pedig 
cserébe, kárpótlásul adott területet is jelenthet. - 34. Júda 
törzsével Neftáli birtoka semmiképen sem lehetett határos ; miért 
is Júda e helyütt vagy egy (különben ismeretlen) város neve, vagy 
a Jordán szóból származott íráshiba. - 35-37. E városok aligha 
voltak mind Neftálié, hiszen pl. Edrái a Jordántól messze keletre 
feküdt. Vagy azt kell tehát gondolnunk, hogy az itt felsorolt váro-
sok egyike-másika a hasonló nevű, Neftáli területén kívül fekvő  
városoktól megkülönböztetendő, vagy pedig a görög fordítást 
követve, a 35. vers bevezető  szavait így kell fordítanunk : (Ezek) 
a tírusiak 	föniciaiak) megerősített városai : Szer (= Tirus) 
Emát stb. - Utóbbi esetben tehát itt a föniciaiaknak a Kánaán 
területén levő  (kereskedőik éftlekeit védő) váraival lenne dolgunk. 

40-48. Dán törzsének birtoka. - Dán törzsbirtoka a Földközi-
tenger palesztinai partvonalának a közepe táján feküdt. -
Területének egy része eredetileg Júdához, illetőleg Efráimhoz 
tartozott. - 41. Hir-Semes = Bet-Semes (15, 10.) ; magyarul 
annyi, mint Napváros. - 42-43. Temna ugyanaz, mint a 15, 
10-ben Támnának nevezett város, de megkülönböztetendő  a 15, 
57-ben előforduló Támnától. - Ákron = Akkaron (13, 3 ; 15, 
45. sk.). - 45. Báne, Bárák a héber szerint csak egy város : Bene-
Ilárák. - 46. Joppé = Jaffa. - 47-48. Arról a hódításról beszél, 
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zetségeikhez mérten, ezek 
a városok és falvaik. 

"Mikor aztán bevégezte 
a föld kisorsolását, kinek-
kinek törzse szerint, akkor 
Izrael fiai birtokot adának 
maguk között Józsuénak, 
Nún fiának, "az Cr pa-
rancsa szerint : azt a vá-
rost, amelyet kívánt, Tám-
nát-Száraát Efráim hegy-
ségén s ő  kiépíté a várost s 
megtelepedék benne. 

51Ezek azok a birtokok, 
amelyeket Eleázár pap és 
Józsue, Nún fia és Izrael 
fiainak család- és törzsfői 
Silóban, az Úr előtt, a bi-
zonyság sátrának ajtajá-
nál kisorsoltak. Ezzel el-
osztották a földet. 

20. FEJEZET. 
A menedékvárosok kijelölése. 

1Szóla ekkor az Úr Jó-
zsuéhoz, mondván : Szólj 
Izrael fiaihoz s mondd 
nékik : 2Jelöljétek ki a 
menedékvárosokat, ame-
lyekről nektek Mózes által 
szóltam, ahogy azokba 
menekülhessen, aki vala-
kit akaratlanul megöl s 
így megmenekedhessék a 

vérbosszuló rokon harag-
jától ; 4ha e városok egyi-
kéhez menekül, álljon meg 
a város kapuja előtt, be-
szélje el a város véneinek 
mindazt, ami ártatlansá-
gát igazolja s arra azok 
fogadják be és adjanak 
neki lakóhelyet ; 5ha a 
vérbosszuló utána iramo-
dik, ne adják ki a kezébe, 
mert akaratlanul ölte meg 
felebarátját és nem bizo-
nyítható, hogy annak két 
vagy három nappal azelőtt 
ellensége volt ; 66 aztán 
lakjék abban a városban, 
míg a törvény elé nem áll, 
hogy számot adjon csele-
kedetéről s míg meg nem 
hal az akkori főpap ; akkor 
az, aki az emberölést el-
követte, térjen vissza s 
menjen be városába és 
házába, amelyből elmene-
kült. 

7Erre kijelölék Kedest 
Galileában, Neftáli hegy-
ségén, Szichemet Efráim 
hegységén és Kád át-Árbét, 
azaz Hebront Júda hegy-
ségén ; 8a Jordánon túl, 
Jerichótól keletre pedig 
kiválaszták Boszort, mely 
a sík pusztában feküdt, 

melyet a szük területén, ellenséges népek (filiszteusok, kana-
neusok) közé ékelt Dán törzse messze északon, a Jordán forrás-
vidékén szerzett. 

49-50. Józsue osztályrésze. 
61. Befejező  összefoglalás. 
20. 1-6. Az Úr elrendeli a menedékvárosok kijelölését. — 2. 

Máz. II. 21, 13 ; IV. 35, 6-34 ; V. 19, 1-13. 
7-9. Izrael kijelöli a menedékvárosokat. — 7. Kijelőlék: a héber 

szöveg szerint : szentté tevék, ami azonban itt ugyanazt jelenti. —
E városok a Jordántól keletre eső  vidéken, északon, középen és 
déjen feküdtek. — 8. E városokat már Mózes választotta ki. Vő. 
Mz. V. 4, 43. 

()szövetség I. 	 37 
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Rúben törzséből és Rámó-
tot, Gálaádban Gád tör-
zséből és Gaulont Básán-
ban Mánássze törzséből. 
'Ezeket a városokat álla-
píták meg Izrael vala-
mennyi fia számára és 
minden jövevény szá-
mára, ki közöttük lakott, 
hogy ezekbe meneküljön, 
aki valakit akaratlanul 
megölt, hogy meg ne hal-
jon a kiontott vért meg-
bosszulni akaró rokonnak 
a keze által, míg a nép elé 
nem áll, hogy számot ad-
jon ügyéről. 

21. FEJEZET. 
A papi és levita városok kijelö- 

lése. 

IEkkor odajárulának 
Lévi atyafiságainak fejei 
Eleázár pap elé és Józsue, 
Nún fia elé és az Izrael 
fiainak törzseiben levő  
atyafiságok fejei elé 2s 
szólának hozzájuk Siló-
ban, Kánaán földén,mond-
ván : Az Úr megparan-
csolta Mózes által, hogy 
adjatok nekünk városokat, 
lakásra és körülöttük le-
gelőket barmaink táplá-
lására. 

3Erre Izrael fiai az Cr 
parancsa szerint városokat 
s körülöttük legelőket adó-
nak nekik birtokaikból. 
4A sors útján Káát nem-
zetségére és pedig Áron 
papnak fiaira, Júda, Si-
meon és Benjámin tör-
zséből tizenhárom város 
esék, 5Káát többi fiaira 
pedig, azaz a többi levi-
tára, Efráim, Dán és Má-
nássze fél törzséből tíz vá-
ros. 6Gerson fiaira az a 
sors esék, hogy Isszakár, 
Áser, Neftáli törzsétől és 
Mánássze básáni fél törzsé-
től kapjanak összesen ti-
zenhárom várost, ?míg Me-
rári fiaira, nemzetségeik-
hez mérten, Rúben, Gád 
és Zábulon törzséből tizen-
két város esék. 5Erre oda-
adák Izrael fiai a leviták-
nak e városokat s a körü- 
löttük levő  legelőket, 

amint az Úr Mózes által 
parancsolta, mindegyik-
nek a sors szerint adák 
oda. 

9Júda és Simeon fiainak 
törzséből Józsue a követ-
kező  nevű  városokat adá : 
"a Káát nemzetségeiből 
való levitaszármazásúak 

21. 1-2. Lévi törzse kéri a levíta városok kijelölését. Vö. Móz. IV. 
35, 2-5. 

3-8. A levila városok kijelölése. - 8. E városok közül néhány 
ekkoriban (és még sokáig) nem volt Izrael fiainak tényleges birto-
kában s így inkább csak a jogról, mint a tényleges átadásról van 
szó. A levita városok különben is az egyes törzsek tulajdonai ma-
radtak, a leviták csak szabad lakhatási és baromtartási jogot 
nyertek bennük. E vers egyébként a héber szöveg szerint a követ-
kező  (9-40. v.) városjegyzékek bevezetése s igy kezdődik : Oda-
adák tehát Izrael fiai a levitáknak ezeket a (= következő). váro-
sokat stb. 

9-19. Áron fiainak (= a papságnak) városai. - 10. Káát nem- 
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közül Áron fiainak (ezekre 
esék ugyanis először a 
sors) : 	11Kárj át-Árbét, 
Enák atyjának városát, 
azaz Hebront Júda hegy-
ségén s a körülötte levő  
legelőket. 12Ennek szán-
tóit és falvait azonban 
Kálebnek, Jefone fiának 
adá birtokul. 13Áron pap 
fiainak adá tehát Hebront, 
a menedékvárost s a körü-
lötte levő  legelőket, to-
vábbá Lobnát, a körülötte 
levő  legelőkkel együtt, 
14meg Jetert, Estemót, 
15Holont, Dábirt, l6Áint, 
Jetát, Betsámest, a körü-
löttük levő  legelőkkel 
együtt : kilenc város, a 
mondott két törzsből. 
"Benjámin fiainak tör-
zséből pedig : Gábaont, 
Gábaét, 18Ánátótot, Ál-
mont, a körülöttük levő  
legelőkkel együtt : négy 
város. - 19Áron pap fiai-
nak városai összesen : ti-
zenhárom s a körülöttük 
levő  legelők. 

"A Káát fiainak nem- 

zetségeiből való többi le-
vitaszármazásúaknak pe-
dig a következő  birtokot 
adák 21Efráim törzséből : 
a menedékvárost, Sziche-
met, a körülötte levő  lege-
lőkkel együtt, Efráim 
hegységén, továbbá Gá-
zert, 22Kibszáimot, Bet-
horont, a körülöttük levő  
legelőkkel együtt : négy 
város. - 23Dán törzsébbl 
pedig_ 	: Eltekót, Gábátont, 

Ájálont, Getremmont, a 
körülöttük levő  legelőkkel 
együtt : négy város. - 
25Továbbá Mánássze fél 
törzséből: Tánákot és Get-
remmont, a körülöttük 
levő  legelőkkel együtt : 
két város. 26összesen tíz 
város s a körülöttük levő  
legelők ; ezt adák Káát 
alsóbbrangú fiainak. 

27A levita-nemzetségből 
azoknak, kik Gerson fiai 
voltak, adá : Mánássze fél 
törzséből a menedékvá-
rost, Gaulont Básánban, 
továbbá Boszrát, a körü-
löttük levő  legelőkkel 

zetsége két csoportra oszlott : Áron fiaira és a többi káátitákra ; 
előbbiek papok, utóbbiak (a szó szorosabb értelmében) leviták 
voltak. - 11. Vö. 15, 13. - 12. Vö. 14, 14 ; 15. - 13. Termé-
szetesen maga a város is Kálebé maradt, de nem kizárólagos jog-
gal. Vö. 8. v. jegyz. - 14. VS. 15, 48. 50. - 15. VS. 15, 51 ; 10, 
38 és 15, 49. - 16. Áin = Ásán, mely előszőr Júdáé (vö. 15, 42.), 
később Simeoné (vö. 19, 7.) lett s most a leviták is jogot nyertek 
reá. - Betsámesről I. 15, 10 ; utóbbi (19, 41. szerint) Dáné lett, 
de később úgylátszik visszaszállt ~ára. - 17. Vb. 9, 3 ; 18, 24. 

20-26. A káátita leviták városai. - 21. VS. 10, 23 ; 12, 12 ; 
16, 3. - 23. Vö. 19, 44. - 24. VS. 19, 42 ; 19, 45. - 25. Vö. 12, 21 ; 
17, 11. - 25. Getremmon helyett Krón. I. 6, 69. héber szö-
vegében Jebláám (vö. Józs. 17, 11.) van. - 26. Alsóbbrangú 
nem pap, hanem csak levita ; a héber szöveg egyébként igy szól : 
Rád! többi (= nem pap) fiainak. 

27-33. A gersonita leviták városai. - 27. VS. 20, 8. Boszra 
Ástárót (= Kárnáim), vö. Móz. I. 14, 5 ; V. 1, 4 ; Józs. 9, 10 

37* 
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Jázert, Jetszont, Mefáátot: 
négy várost, a körülöttük 
levő  legelőkkel együtt. 
37Gád törzséből a mene-
dékvárost, Rámótot, Gá-
laádban, továbbá Mánái-
mot, Hesebont és Jázert : 
négy várost, a körülöttük 
levő  legelőkkel együtt. 
38Merári fiainak városai, 
családjaikhoz és nemzet-
ségeikhez mérten, össze-
sen : tizenkettő. 

39Összesen tehát negy-
vennyolc városuk volt a 
levitáknak Izrael fiainak 
birtokai között. "mind-
egyiket a körülötte levő  le-
gelőkkel együtt adták oda 
az egyes nemzetségeknek. 

41Megadá tehát az Úr 
Isten Izraelnek azt az egész 
földet, amely felől meg-
esküdött atyáiknak, hogy 
odaadja : elfoglalák és 

négy várost, a körülöttük megtelepedének rajta. 

13, 31. Krón. I. 6, 71. (56.). - 28. Keszion helyett Krón. I.6, 72. 
Kedest (vö. 19, 20.) mond. - A többire vonatkozólag I. 19, 12 ; 19. 
21. - 30. Vő. 19, 26. -- 31. Vö. 19, 26; 19, 28. - 32. Vö. 19, 28, 35, 

34-38. A merárila leviták városai. - 34. Alsóbbrangú helyett 
a héber szöveg többel mond s a káátita és gersonita levitákon 
kívüli, többi levitát érti. - 35. Dámna talán (vö. Krón. I. 6, 77. 
[62.]) ugyanaz, mint Remmon (vö. 19, 13.). - 36. Vö. 20, 8 ; a 
Miszor-pusztában kifejezést a latin fordítás ott így fordította : 
a sík pusztában. Jázer (= Jássza) vö. 13, 18. Jetsz n = Kedimót 
(vő. 13, 18.). - 37. Vö. 20, 8 ; 13, 25. 26 ; 12, 2. 5. - 38. Az 
nemzetségeiknek = a nem-káátita és nem-gersonita levitáknak. • 

39-40. A levita városok összegezése. - 40. A héber szöveg értelme 
a következő  : Ezekhez a városokhoz magukon a városokon kívül 
a körülöttük levő  legelők is hozzátartoztak ; így volt ez mind-
ezeknél a városoknál. 

41-43. Befejező  összefoglalás: Az Úr hűségének dicsérete. -
41. Elfoglalák, t. I. nagyjából. Kánaán földén még sokáig sok 
ellenséges nép is tanyázott. (Vő. Bir. 1.) 

együtt : két várost. 2 8To-
vábbá Isszakár törzséből : 
Kesiont, Dáberetet, 29Já-
rámótot, Engánnímot, a 
körülöttük levő  legelőkkel 
együtt : négy várost. 
30Áser törzséből pedig : 
Másált, Ábdont, 31Helká-
tot és Rohobot, a körü-
löttük levő  legelőkkel 
együtt : négy várost.32Nef-
táli törzséből a menedék-
várost: Kedest Galileá-
ban, továbbá Hammót-
Dórt, Kártánt, a körülöt-
tük levő  legelőkkel együtt: 
három várost. 33Gerson 
családjának városai össze-
sen : tizenhárom s a körü-
löttük levő  legelők. 

34Merári fiai nemzetsé-
geinek, az alsóbbrangú le-
vitáknak adák : Zábulon 
törzséből : Jeknámot,Kár-
tát, 35Dámnát, Náálolt : 

levo legelokkel egyutt. 
38Rúben törzséből, a Jor-
dánon túl, Jerichóval szem-
ben a menedékvárost, Bo-
szort a Miszor-pusztában, 

42Békét is ada nékik va-
lamennyi környező  nem-
zettel szemben és senki 
sem mere ellenük állani 
ellenségeik közül, hanem 
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valamennyien a hatalmába 
kerültek. 43Egy szó sem 
hiúsula meg mindabból, 
ami felől azt ígérte, hogy 
teljesíti, hanem minden 
valóra vált és teljesedett. 

22. FEJEZET. 
A Jordántól keletre lakó törzsek 
segédcsapatának hazatérése és 

hűsége az Úrhoz. 

'Ugyanabban az időben 
Józsue összehívá a rúbeni-
tákat, a gáditákat s Má-
nássze fél törzsét 2és mondá 
nékik : Megtettetek min-
dent, amit nektek Mózes, 
az Cr szolgája parancsolt 
s nekem is engedelmesked-
tetek mindenben. 3Nem 
hagytátok el testvéreite-
ket hosszú időn keresztül 
egészen a jelennapig s 

Úrnak, 
a 	

az  
a ti Isteneteknek paran- 
csát. 4Minthogy tehát im-
már nyugodalmat és bé-
kességet adott az Úr test-
véreiteknek, amint meg-
ígérte : térjetek vissza s 
menjetek sátraitokba s bir-
tokotok földére, melyet 
Mózes, az Úr szolgája adott 
nektek a Jordánon túl. 
5Csak arra vigyázzatok 
nagyon, hogy cselekede-
teitekkel teljesítsétek a  

parancsot és a törvényt, 
melyet nektek Mózes, az 
Úr szolgája meghagyott, 
hogy szeressétek az Urat, a 
ti Isteneteket, járjatok 
mindenben útjain, tartsá-
tok meg parancsait, ra-
gaszl:odjatok hozzá s szol-
gáljatok neki teljes szíve-
tekből s teljes lelketekből. 
6Aztán Józsue megáldá és 
elbocsátá őket, hogy tér-
lenek vissza sátraikba. 
7Mánássze törzse felének 
ugyanis Mózes adott bir-
tokot Básánban, a másik 
felének pedig Józsué adott 
birtokot, a többi test-
véreik között a Jordánon 
túl, a nyugati oldalon. Mi-
kor pedig elbocsátotta őket 
sátrukba és megáldotta 
őket, 8mondá nékik : Sok 
vagyonnal s gazdagsággal 
tértek vissza lakóhelye-
tekre, ezüsttel, arannyal, 
rézzel, vassal és sokféle 
ruhával : osszátok meg az 
ellenség zsákmányát test-
véreitekkel. 

°Erre Rúben fiai, Gád 
fiai és Mánássze fél törzse 
megfordulának és eltávo-
zának Izrael fiaitól Siló-
ból, mely Kánaánban fek-
szik, hogy visszamenjenek 
Gálaádba, birtokuk föl- 

22. 1-8. Józsue hazabocsátja a Jordántól keletre lakó törzsek 
segédcsapatait. - 1. Ugyanabban az időben: talán 11, 23. esemé-
nyei után. - 2. Vö. Móz. IV. 32, 20 ; V. 3, 18 ; Józs. 1, 17. sk. -
3. Végigküzdöttétek a Jordántól nyugatra lakó testvéreitekkel 
(a 9 Y2  törzzsel) a honfoglalás harcait. - 4. Vö. Móz. IV. 32, 33. -
7. Az 1. verset magyarázza. - 8. Vitás dolog, hogy kikkel kell 
megosztaniok a zsákmányt? Valószínűleg odahaza (a Jordántól 
keletre) maradt, a harcban részt nem vett rokonaikkal. (Vö. 
Móz. IV. 31, 27.) 

9-10. A Jordántól keletre lakó törzsek visszatértükben oltárt 
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dére, melyet az Cr pa-
rancsa szerint Mózestől 
kaptak. "Mikor aztán el-
jutottak a Jordán halmai-
hoz, Kánaán földén, a Jor-
dán mellett roppant nagy-
ságú oltárt építének. 

11Mikor ezt Izrael fiai 
meghallották, bizonyos 

hírmondók ugyanis jelen-
tették nekik, hogy Rúben, 
Gád és Mánássze fél tör-
zsének fiai Kánaán földén, 
a Jordán halmainál, Izrael 
fiaival átellenben oltárt 
építettek, - 12valameny-
nyien egybegyűlének Si-
lóba, hogy felvonuljanak 
és hadakozzanak ellenük. 

13Előbb azonban elkül-
dék hozzájuk Gálaád föl-
dére Fineeszt, Eleázár-
nak, a papnak a fiát 14S 
vele tíz fejedelmet, egyet-
egyet minden törzsből. 
"Ezek elmenének Rúben, 
Gád és Mánássze fél törzse 
fiaihoz Gálaád földére és 
mondák nékik: "Ezt üzeni 
az Úr egész népe : Micsoda 
hitszegés ez? Miért hagy- 

tátok el az Urat, Izrael Is-
tenét, szentségtörő  oltárt, 
építve s az 0 tisztele-
tétől eltérve? 17Kevés-e 
nektek, hogy vétkeztetek 
Beel-Fegor által s hogy 
ennek a véteknek szennye 
mind a jelen napig rajtunk 
vagyon és sokan elhullot-
tak a népből? "Ti ma el-
hagytátok az Urat s hol-
nap egész Izraelre fog zú-
dulni haragja. 19Ha úgy 
vélitek, hogy birtokotok 
földe tisztátalan, jertek á t 
arra a földre, hol az Úr 
hajléka vagyon s lakjatok 
közöttünk, csak el ne tér-
jetek az Urtól s a mi kö-
zösségünktől, oltárt épít-
vén az Úr, a mi Istenünk 
oltárán kívül. 20Nemde, 
Ákán, Záre fia szegte meg 
az Ur parancsolatát s 
mégis Izrael egész népére 
szállt haragja 1 Az egy 
ember volt s mégis vajha 
csak d maga halt volna 
meg vétkéért 

21Felelék erre Rúben és 
Gád fiai s Mánássze fél tör- 

építenek az Úrnak. — 10. A Jordán halmai helyett a héber szöveg 
a Jordán környékéről beszél. Hogy a Jordán nyugati vagy keleti 
partjáról van-e szó, bizonytalan. Az oltár a szent sátor oltárának 
mintájára készült. (Vö. 28. v. jegyz.) 

11-12. A Jordántól nyugatra eső  törzsek félreértik az oltár 
célját. — 11. A Jordán halmairól 1. 10. v. jegyz. 

13-20. A Jordántól nyugatra lakó törzsek, attól félve, hogy a 
Jordántól keletre eső  törzsek (vélt) hitszegése mindnyájukat romlásba 
dönti, maguk közé akarják telepíteni a Jordántól keletre lakó törzse-
ket. — 17. A vers arra a bűnre céloz, melyet Izrael a Beel-Fegor-
hoz (= Peorhoz) való pártolás által követett el a moábita síkon. 
(Vö. Móz. IV. 25, 1-3 ; V. 4, 3.) — Szennye rajtunk van = követ-
kezményeit (a gyalázatot és a büntetést) ma is viseljük. — 18. Ha 
meg nem szüntetjük vagy meg nem toroljuk hitszegésteket, egész 
Izraelt büntetés éri. — 19. Tisztátalan = az Űr oltára által meg 
nem szentelt. — 20. Vö. 7, 1. skk. 

21-29. A Jordántól keletre lakó törzsek igazolják eljárásukat. —
2 .1. Erős Isten az Úr = az Úr (= Jáhve) az istenek Istene, vagyis 
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zse Izrael követekül kül-
dött fejedelmeinek : 22Erős 
Isten az Úr, erős Isten az 
Úr, ő  tudja s Izrael is 
tudja meg : ha hitszegő  
lélekkel építettük ezt az 
oltárt, ne tartson meg 
minket, hanem büntessen 
meg azonnal. 23Ha azzal a 
szándékkal készítettük, 
hogy egészen elégő  áldoza-
tot, eledeláldozatot s béke-
áldozatot helyezzünk reá, 
ő  maga kérje számon s to-
rolja meg. 24Sőt épen az 
ellenkező  gondolatból és 
megfontolásból kifolyólag 
készdettük ; azt mondottuk 
ugyanis: Maholnap fiaitok 
majd azt mondják fiaink-
nak : Mi közötök néktek 
az Úrhoz, Izrael Istené-
hez? 25Közénk és közétek 
vetette az Úr, ó Rúben 
fiai és Gád fiai, határul a 
Jordán folyóját : nincs te-
hát részetek az Úrban, --
és ezzel az ürüggyel fiaitok 
elutasítják fiainkat az Úr 
tiszteletétől. Jobbnak vél-
tük tehát, 2óhogy  azt. 
mondjuk : Építsünk ma-

. gunknak oltárt, nem azért, 
hogy egészen elégő- avagy 
vágóáldozatot mutassunk 
be rajta, 27hanem azért, 
hogy bizonyságul szolgál-
jon közöttetek és közöt-
tünk, a mi ivadékunk s a  

ti utódaitok között arra, 
hogy mi is szolgálhatunk 
az Úrnak s nekünk is jo-
gunk van egészen elégő  ál-
dozatokat, vágóáldozato-
kat és békeáldozatokat be-
mutatni és fiaitok semmi-
képen se mondhassák ma-
holnap fiainknak : Nektek 
nincs részetek az Úrban. 
28Ha ezt találnák mon-
dani, feleljék nékik : Ime 
itt az Úr oltára, melyet 
atyáink készítettek, nem 
egészen elégő  áldozatokra, 
avagy vágóáldozatokra,-
hanem azért, hogy bizony-
ságul szolgáljon közöttünk 
és közöttetek. "Távol le-
gyen tőlünk az a vétek, 
hogy elpártoljunk az Úr-
tól s elhagyjuk az ő  nyom-
dokait, oltárt építve egé-
szen elégő  áldozatok, ele-
deláldozatok avagy vágó-
áldozatok bemutatására 
az Úrnak, a mi Istenünk-
nek azon az oltárán kívül, 
mely az ő  hajléka előtt 
épült. 

"Mikor ezt Fineesz pap 
és Izraelnek követekül kül-
dött fejedelmei, kik vele 
voltak, hallották, meg-
békülének s Rúben, Gád 
és Mánássze fél törzse fiai-
nak szavait nagy örömmel 
fogadák. 31Ezért Fineesz, 
Eleázár fia, a pap ezt 

a legfőbb (egyetlen) Isten. - 24. Gondolatból és megfontolásból: 
a héber szöveg szerint : attól való aggodalmunkban. - 25. Eluta-
sítják = nem engedik meg, hogy résztvegyenek a törvényes 
istentiszteletben. - 28. Az a tény, hogy atyáink felállították az 
Űr oltárának mását, legyen a bizonysága annak, hogy jogunk 
van résztvenni az Cr törvényszabta tiszteletében. 

30-31. A Jordántól nyugatra lakó törzsek küldöttsége megnyugszik. 



584 	JÓZSUE KÖNYVE 23. 
mondá nékik : Most tud-
juk, hogy velünk van az 
Úr, mivel mentesek vagy-
tok a hitszegéstől s így 
megóvtátok Izrael fiait az 
Úr kezétől. 

32Aztán visszatére a fe-
jedelmekkel Rúben és Gád 
fiaitól, Gálaád földéről, 
Kánaán széléről Izrael 
fiaihoz és beszámola nékik. 
33Tetszék is a dolog mind-
azoknak, akik hallották, és 
Izrael fiai dicsérék az Urat 
s nem mondák többé, hogy 
felvonulnak ellenük s ha-
dakoznak és elpusztítják 
birtokuk földét. 

34Rúben fiai és Gád fiai 
pedig annak az oltárnak, 
amelyet építettek, ezt a 
nevet adák : Ez a mi bi-
zonyságunk arra, hogy az 
Úr az Istenünk. 

23. FEJEZET. 
Józsue intelmei a nép elöljárói- 

hoz. 

1Sok idővel azután, hogy 
az Úr békét adott Izrael-
nek s köröskörül minden 
nemzetet alája vetett s  

amikor Józsue már igen 
koros és nagyon öreg lett, 
2hivatá Józsue egész Iz-
raelt, a véneket, a fejedel-
meket, a vezetőembereket 
s az elöljárókat s mondá 
nékik : Megöregedtem s 
igen élemedett korú va-
gyok. 3Ti magatok láttá-
tok mindazt, amit az Úr, 
a ti Istenetek a köröskörül 
lakó összes nemzetekkel 
cselekedett, hogy mi mó-
don harcolt ő  maga érette-
tek. 4Nos, mivel kisorsol-
tatta közöttetek ezt az 
egész földet, a Jordán ke-
leti részétől fogva egészen 
a Nagy-tengerig, de még 
sok nemzet fennmaradt, 
5azért ezeket az Úr, a ti 
Istenetek el fogja veszi-
teni és távolítani a színe-
tek elől, hogy elfoglalhas-
sátok e földet, amint meg-
ígérte néktek. 6Ám erősen 
és gondosan ügyeljetek 
arra, hogy megtartsátok 
mindazt, ami meg van 
írva Mózes törvényének 
könyvében s el ne 'térjetek 
attól se jobbra, se balra, 
?hogy, amikor majd be- 

32-33. A Jordántól nyugatra lakó törzsek megnyugszanak. 
34. Az oltár neve. - 34. Ez az oltár a mi tanunk arra, hogy az 

Úr (= Jáhve) nekünk is az Istenünk. 

111. A szövetség megújítása az Igéret-földén. (23, 1-24, 33.) 

23. 1-8. Józsue utolsó intelmei a nép elöljáróihoz: tartsa meg a 
nép Mózes törvényét s akkor az övé lesz egész Kánaán. - 1. Az ellen-
ség szó e helyütt az izraeliták között, Kánaán földön maradt, egye-
lőre el nem űzött nemzeteket jelenti. - 2. E helyütt tehát egész 
Izrael képviselőiről van szó : a vénekről, a fejedelmekről 	a 
törzs- vagy nemzetségfőkről) a vezetőkről (a héber szöveg szerint : 
a bírákról) és az elöljárókról (a héber szöveg szerint : a - jegyző-
féle - tisztviselőkről). - 4. Sok nemzet fennmaradt = sok nem-
zsidó nép lakik még Kánaánban. - 7. A héber szöveg Így fordi- 



JÓZSUE KÖNYVE 24. 	585 
juttok ama nemzetek közé, 
amelyek közöttetek lesz-
nek, ne az ő  isteneik nevére 
esküdjetek, ne azoknak 
szolgáljatok s ne azokat 
imádjátok, shanem az Űr-
hoz, a ti Istenetekhez ra-
gaszkodjatok, amint mind 
e mai napig tettétek. 

9Akkor majd az Úr, a ti 
Istenetek eltávolít előle-
tek igen nagy s erős népe-
ket és senki sem fog ellene-
tek állhatni. "Egy ember 
közületek ezer férfit űz el 
az ellenségből, mert az Úr, 
a ti Istenetek maga fog 
harcolni értetek, amint 
megígérte. liCsak arra 
ügyeljetek felette nagy 
gonddal, hogy szeressétek 
az Urat, a ti Isteneteket. 
12Ha ugyanis csatlakoztok 
e közöttetek lakó nemze-
tek tévedéseihez, ha össze-
házasodtok és összebarát-
koztok velük : 13nos, akkor 
vegyétek tudomásul, hogy 
az Úr, a ti Istenetek nem 
törli el őket a színetek elől, 
hanem vermetekké s tő-
rötökké, oldalatokat érő  
bántslommá, szemetek-
ben levő  tüskévé lesznek, 
míg el nem távolít és el 
nem veszít titeket erről az  

igen jó földről, melyet 
adott nektek. "Ime, én 
maholnap elmegyek mind-
den földi lény útj ára; ismer-
jétek el teljes lelketekből, 
hogy égy szó sem hiúsult 
meg mindabból, aminek 
teljesítését az Úr nektek 
megígérte. 15Amiképen 

azonban teljesítette cse-
lekedeteivel azt, amit meg-
ígért s mind meglett a jó, 
akképen rátok hozza mind-
azt a rosszat is, amellyel 
fenyegetett, míg el nem 
távolit és el nem veszít 
titeket erről a felette jó 
földről, melyet nektek 
adott, "ha megszegitek az 
Úrnak, a ti Isteneteknek 
szövetségét, melyet vele-
tek megkötött és más 
isteneket szolgáltok és 
imádtok : bizony akkor 
hamarosan felkél az Úr 
haragja ellenetek s eltávo-
lít titeket erről a felette jó 
földről, melyet nektek 
adott. 

24. FEJEZET. 
Józsue intelmei a néphez. - A 
szövetség megújítása. - Józsue 

és Eleázár halála. 

lAztán Józsue egybe-, 
gyüjté Izrael valamennyi 

tandó : hogy össze ne keveredjetek azokkal a nemzetekkel, ame-
lyek közöttetek fennmaradtak (vö. előző  jegyz.). 

9-16. Józsue utolsó figyelmeztetései a nép elöljáróihoz: ha a nép 
nem tartja meg Mózes törvényét, elveszti Kánaáni. - 9. E vers 
a héberben multidejű  : Ezért (vö. 8. v.) űzött ki az úr előletek 
stb. - 13. A bántalom szónak megfelelő  héber szó valószínűleg' 
tövist (mások szerint ostort) jelent. Vö. Móz. IV. 33, 55. - 14. El-
megyek minden földi lény (= a halandók) útjára = meghalok. 

24. 1-13. Józsue elvonullatja a nép előtt az Úr nagy tetteit. -
1. Vö. 23, 2. jegyz. - Itt tehát az egész nép jelen van, nemcsak 
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törzsét Szichembe, össze-
hivatá a véneket, a feje-
delmeket, a bírákat s az 
elöljárókat s mikor azok 
odaálltak az Cr elé, 2így 
szóla a néphez : Ezt üzeni 
az Cr, Izrael Istene : A fo-
lyóvizen túl laktak eleinte 
atyáitok, Táre, Ábrahám-
nak és Náchornak atyja 
és más isteneknek szolgál-
tak. 3Épen azért kihoztam 
atyátokat, Ábrahámot 

Mezopotámia határaiból, 
elvittem Kánaán földére, 
megsokasítottam ivadé-
kát 4és adtam néki Izsá-
kot, ennek pedig adtam 
Jákobot és Ézsaut. Ezek 
közül Ézsaunak odaadtam 
Szelr hegyét birtokul, Já-
kob pedig és fiai lemen-
tek Egyiptomba. 5Aztán 
elküldöttem Mózest és 
Áront és megvertem 

Egyiptomot sok jellel és 
csodával. 6Majd kihozta-
lak titeket s atyáitokat 
Egyiptomból és eljutotta-
tok a tengerhez s az egyip-
tomiak harciszekerekkel és 
lovassággal egészen a Vö-
rös-tengerig űzték atyái-
tokat. 'Ekkor Izrael fiai 
.az Úrhoz kiáltottak : s 
sötétséget vetett közétek  

s az egyiptomiak közé s 
emezekre rázúdította a 
tengert s az elborította 
őket, a ti szemetek pedig 
nézte mindazt, amit Egyip-
tommal cselekedtem. Az-
tán hosszú ideig a pusztá-
ban laktatok. 6Majd be-
vittelek titeket az ámor-
reusok földére, kik a Jor-
dánon túl laktak s mikor 
azok hadba szálltak elle-
netek, kezetekbe adtam 
őket s ti elfoglaltátok föl-
düket s megöltétek őket. 
9Aztán meg Bálák, Szefor 
fia, Moáb királya kelt 
harcra Izraellel és elkül-
dött és elhivatta Bálaá-
mot, Beor fiát, hogy át-
kozzon meg titeket, "de 
én nem akartam őt meg-
hallgatni, sőt ellenkezőleg, 
megáldattalak vele titeket 
s így megszabadítottalak 
titeket kezéből. 11Majd át-
jöttetek a Jordánon s el-
jutottatok Jerichóhoz és 
e város emberei, az ámor-
reusok, a ferezeusok, a ká-
náneusok, a heteusok, a 
gergezeusok, a heveusok 
meg a jebuzeusok hadba 
szálltak ellenetek, de én a 
kezetekbe adtam őket. 
12Darazsakat küldöttem el 

képviselői. — Az Úr elé = a szent sátor elé. Amikor tehát ezek 
az események történtek, a szent sátor (átmenetileg) úgy látszik 
Szichemben volt. — 2. Vö. Móz. I. 11, 26. skk. A folgóvlz az Eufrá-
tes. -- 3. Vö. Móz. I. 11, 31 ; 12, 1 ; 17, 7. — Elvittem Kánaán 
földére: a héber szöveg szerint ; végigvittem (végigvezettem) 
Kánaán földén. — 4. Vö. Móz. I. 21, 2 ; 25, 26 ; 36, 8 ; 46, 6. —
5. Vö. Móz. II. 3, 10 ; 12, 37. — 6. Vö. Móz. II. 12, 33 ; 14, 1-9. —
7. Vö. Móz. II. 14, 10 ; 15, 19. skk — 8. Vö. Méz. IV. 21, 24. —
9-10. Vö. Móz. IV. 22, 5. skk. — 11. Vö. Józs. 3, 17 ; 6, 17 ; 11, 
3. — Az itt felsorolt népekről 1. Móz. I. 15, 10. skk. jegyz. — 12. Vö. 
Méz. II. 23, 28 ; V. 7, 20. alózs. 11, 20. 
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előttetek s Így vetettem ki 
helyükből őket, az ámor-
reusok két királyát, — nem 
a te kardod és íjad által. 
13Igy adtam nektek föl-
det, melyért nem fáradta-
tok s városokat, melyeket 
nem építettetek, hogy ben-
nük lakjatok, szőlőket s 
olajfákat, melyeket nem 
ültettetek. 

14Nos tehát féljétek az 
Urat s szolgáljatok neki 
egész és igaz szívvel : tá-
volítsátok el azokat az 
isteneket, akiknek Mezo-
potámiában s Egyiptom-
ban atyáitok szolgáltak és 
az Crnak szolgáljatok. 
15Ha azonban rossznak 
látjátok, hogy az Úrnak 
szolgáljatok : választhat-
tok ; válasszátok ma, ami 
tetszik, kinek akartok in-
kább szolgálni : azoknak 
az isteneknek-e, akiknek 
atyáitok szolgáltak Mezo-
potámiában, vagy az 
ámorreusok isteneinek-e, 
akiknek földén lakoztok : 
én és házam azonban az 
Úrnak fogunk szolgálni. 

16Felelé erre a nép és 
mondá : Távol legyen tő-
lünk, hogy elhagyjuk az 
Urat és más isteneknek 
szolgáljunk. "Az úr, a mi 
Istenünk ; 8 hozott ki 
minket s atyáinkat Egyip- 

tom földéről, a rabszolga-
ság házából, 8 vitt végbe 
szemünk láttára felette 
nagy jeleket, Ő  őrzött min-
ket az egész úton, ame-
lyen jártunk s mindama 
népek között, melyek kö-
zött átjöttünk 18s 8 ve-
tett ki minden nemzetet az 
ámorreusokkal, e földnek, 
melyre bejöttünk, lakóival 
együtt. Az Úrnak fogunk 
tehát szolgálni, mert Ő  
a mi Istenünk. 19Mondá 
erre Józsue a népnek : 
Nem szolgálhattok az Úr-
nak, mert 8 szent és erősen 
féltékeny Isten s nem nézi 
el vétkeiteket s bűneite-
ket : "ha elhagyjátok az 
Urat s idegen isteneknek 
szolgáltok, akkor 8 el-
fordul tőletek, és meg-
sanyargat és elveszít tite-
ket, bár azelőtt jót tett 
veletek. 21Mondá erre a 
nép Józsuénak : Nem lesz 
úgy, amint mondod : mert 
az Úrnak fogunk szolgálni. 
22Mondá erre Józsue a 
népnek : Tanui vagytok 
annak, hogy ti választot-
tátok magatoknak az 
Urat, hogy neki szolgálja-
tok. Felelék : Tanui va-
gyunk. 23(5 erre azt mondá: 
Nos, akkor távolítsátok 
el magatok közül az ide-
gen isteneket s hajtsátok 

14-15. Józsue felszólítja a népet, mondja meg, kit választ ezek 
után Istenének. 

16-24. A nép kijelenti, hogy egyedül az Úrnak ( =Jáhvénak) 
akar szolgálni. - 19. Józsue figyelmezteti a népet, hogy az Úr-
nak (= Jáhvénak) csak osztatlanul lehet szolgálni. A féltékeny 
kifejezésről L Móz. II. 20, 5. jegyz. 
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szíveteket az Úrhoz, Izrael 
Istenéhez. MMondá erre a 
nép Józsuénak : Az Úrnak, 
a mi Istenünknek fogunk 
szolgálni s az Ó parancsola-
tainak fogunk engedel-
mesked 1. i . 

25EITe Józsue megköté 
a szövetséget azon a na-
pon s a nép elé terjeszté 
a parancsolatokat és a 
rendeleteket Szichemben. 
26Majd befrá mindezeket 
a szavakat az Úr törvé-
nyének könyvébe és vőn 
egy felette nagy követ s 
odatevé azon tölgyfa alá, 
mely az Úr szent helyén 
volt 27s mondá az egész 
népnek : Ime, ez a kő  
szolgáljon bizonyságul el-
lenetek, mert ez hallotta 
az Úrnak minden szavát, 
melyet nektek mondott, 
hogy később le ne akarjá- 

tok tagadni és hazudni az 
Úrnak, a ti Isteneteknek. 
- "Aztán elbocsátá a né-
pet, kit-kit birtokára. 

"Ezek után meghala 
Józsue, Nún fia, az Úr 
szolgája száztizéves ko-
rában 30és eltemeték bir-
tokának határában, Tám-
nátszáréban, mely Ef-
ráim hegységén, Gáás he-
gyétől északra fekszik. 

31Izrael az Úrnak szol-
gált Józsue és azon vének 
valamennyi napja alatt, 
kik még hosszú ideig éltek 
Józsue után s akik tudtak 
az Úr mindama cseleke-
deteiről, amelyeket Iz-
raellel mívelt. 

32Eltemeték József csont-
jait is, melyeket Izrael fiai 
felhoztak Egyiptomból és 
pedig Szichemben, azon a 
meződarabon, melyet Já- 

25-28. Józsue szövetségileg (= szerződésileg) kötelezi a népet 
kéretére. - 25. A parancsolatok és a rendeletek alkották e szövetség 
feltételeit s kötelességeit. Hogy milyen parancsolatokról van szó, 
vitás : egyesek szerint a mózesi parancsok (egy részének) meg-
ismétléséről, mások szerint (legalább is részben) Új parancsolatok-
ról. - 26. Az Úr törvényének (szószerint : tanának) könyve egyesek 
szerint Józsuének jelen könyve, mások szerint Mózes törvény-
könyve ; az első  vélemény szerint tehát e szavak értelme ez : 
és Józsue megírta ezt az (előttünk fekvő) könyvet ; a második 
vélemény szerint Józsue bizonyos részleteket fűzött Mózes tör-
vénykönyvéhez. - Tölgyfa helyett a héber szöveg a terebin-
tusfáról (vö. Móz. I. 12, 6. jegyz.) beszél. - 27. A vers vége 
a héber szövegben így szól : hogy meg ne tagadjátok Istene-
teket. 

29-30. Józsue halála és temetése. - 30. Vő. 19, 50. - Feltűnő  
toldalékot hoz itt a görög frxdítás : Odatették vele a sírboltba, 
melybe őt temették, azokat-  a kőkéseket (is), amelyekkel körül-
metélte Izrael fiait Galgalában, amikor kihozta őket Egyiptom-
ból, amint az Úr parancsolta s azok ott (is) vannak mind a jelen 
napig. 

31. Izrael Misége az Úrhoz. 
33. József csontjainak eltemetése. Vő. Móz. I. 50, 25 ; II. 13, 

19. - Ezt a telket a héber szöveg szerint Jákob nem száz juhon, 
hanem száz keszítán vette meg. (Vö. Móz. I. 33, 18. sk.) 
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kob vett meg Szichem aty-
jának, Hemornak fiaitól 
száz fiatal juhon, s mely 
József fiainak birtoka 
lett. 

"Meghala Eleázár, Áron 
fia is s eltemeték fiának, 
Fineesznek Gábaátjában, 
mely annak jutott birtokul 
Efráim hegységén. 

83. Eleázár főpap halála. Ez a Gábaa tehát Szichem táján kere-
sendő. - A vers után a görög fordítás ismét egy hosszabb tolda-
lékot közöl ; utóbbi lényegében ugyanazt mondja, mint Bír. 2, 
6. 11. skk ; 3, 7. 12. skk. 



BIRÁK 
— héberül: Sofetim - 

KÖNYVE. 
Józsue és a vének halála után Izrael népe, az Cr 

parancsa ellenére, nem űzte ki Kánaán földéről 
a vallási és nemzeti létét veszélyeztető  pogány 
népeket, „ sőt behódolt isteneiknek. Ezért az Cr 
idoről-idre 	e pogány népek hatalma alá vetette 
Izraelt. A szorongatás idején anép észbekapott, 
bűnbánatot tartott, mire az Úr egy-egy bírát. 
( = alkalmi hadvezért) támasztott népének, ki meg-
semmisítette vagy legalább is megtörte a nép ellen-
ségeinek zsarnoki uralmát s hosszabb-rövidebb ideig 
jó úton tartotta a népet. A bíró halála után azonban 
a nép ismét hűtlen lett az Úrhoz s így hosszú időn 
keresztül bűn és büntetés, bűnbánat és szabadulás 
állandó váltakozása alkotta Izrael történelmét. 

Erről az időről szól a Bírák könyve. A bevezető  
tudnivalók (1, 1-3, 4) közlése után elvonultatja 
előttünk a bírák korának eseményeit egészen Sámson 
haláláig (3, 5-16), végül két függelékben egy-egy 
feltűnő  példáját hozza a Józsue halálát követő  idők 
vallási (17-18) és erkölcsi (19-21) ziláltságának. 
Célja azonban korántsem az, hogy a bírák korának 
részletes történetét nyujtsa, hanem annak a bizo-
nyítása, hogy Izrael története ebben a korban min-
dig attól függött, miként viselkedett a nép. Épen 
azért csak azokról az eseményekről szól behatóbban, 
melyek Isten igazságosságának és irgalmasságának 
bizonyítására különösen alkalmasak. 

Mindazonáltal valláserkölcsi célzatát nem erkölcsi 
oktatásokkal, hanem történeti események elbeszélé-
sével szolgálja. Történeti szavahihetőségét bizonyítja 
számos aprólékos részlete s az a körülmény, hogy 
azokat az eseményeket is elbeszéli, melyek semmi-
képen sem váltak Izrael dicsőségére. Annak a meg-
állapítása azonban, hogy mekkora időszakot ölel fel, 
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nem könnyű  feladat. Ha az összes bírák évszámait 
összeadjuk, 410 esztendőt kapunk, csakhogy, mivel a 
bírák közül többen Izraelnek csak egyik-másik részén 
bíráskodtak s így közülük egyszerre többen is kor-
mánykodhattak, ez adatra sokat nem építhetünk. 

Hogy mikor és ki írta a könyvet, biztosan meg-
mondani nem tudjuk. Mivel a könyv Sámson halá-
láig terjed, ez pedig kétségkívül a Kr. e. XI. század-
ban következett be, szerzőjének ez után kellett. 
élnie. Mivel viszont másfelől a könyv szerint a jebu-
zeusok még Jeruzsálemben vannak, ezeket pedig 
onnan Dávid kiűzte, a könyvnek ez előtt kellett 
keletkeznie. Valószínű  tehát, hogy a könyv eredetét 
a Kr. e. XI. századba kell helyeznünk. Szerzőjének 
a zsidó hagyomány, valamint a katholikus hittudó-
sok jelentékeny része Sámuel prófétát tartja. 

A könyv szövege meglehetősen jó állapotban ma-
radt reánk. A latin fordítás azonban a könyvben, 
főleg a függelékekben (17-21) sokhelyütt eltér 
a rendelkezésünkre álló héber szövegtől, de azért 
utóbbinak értelmét lényegében véve hűen tolmá-
csolj a. 

1. FEJEZET. 
Izrael törzsei csak részben űzik 
ki Kánaánból a vallási és nem-
zeti létüket fenyegető  pogányo-

kat. 

iJózsue halála után 
megkérdezék Izrael fiai az 
Urat, mondván : Ki vo- 

nuljon fel közülünk első-
nek a kánnáeusok ellen, 
hogy megkezdje a harcot? 
2Az Úr azt mondá : Júda 
menjen fel, ime kezébe 
adtam a földet. 3Mondá 
erre Júda Simeonnak, a 
testvérének : Jer fel velem 

1. 1-20. Kikel űzött ki és kikel nem űzött ki Júda és Simeon törzse 
a nekik sorsoll területen? Józsue kisorsolta a Jordántól nyugatra eső  
földet a kilenc és fél törzs között (Józs. 14, 6 ; 19, 51.), de a földet, 
legalább is részben, az egyes törzseknek kellett elfoglalniok. Isten 
megígérte, hogy lassan ki fogja űzni az Izrael fiainak adott terü-
letről a pogány lakosságot, hogy Izrael fiainak vallását ne veszé-
lyeztessék, de feltételül kikötötte, hogy az izraeliták (addig is) 
tartsák magukat távol e népek vallásától. (Vö. Móz. II. 23, 22 ; 
Móz. V. 7, 2.) Izrael fiai nem engedelmeskedtek ebben az Úrnak. 
(Vö. Bír. 2, 1-3 ; 11-13.) Ennek következményeiről beszél a 
Bírák könyve s épen azért e fejezetben sorra veszi (Isszakár ki-
vételével) az egyes törzsek területét, hogy lássuk, mely pogány 
nemzetek maradtak meg Izrael fiai között. - 1. Megkérdezék az 
Urat : a főpap, illetőleg az Urím és Tummim által. (L. Móz. II. 28, 
30. jegyz.) Ez tehát valószínűleg Silóban, a szent sátor tartózkodási 
helyén (vö. Józs. 18, 1.) vagy Szichemben (vö. Józs. 24, 1.), tehát 
a Jordántól nyugatra eső  föld közepén történt. - 2. A következők-
ben ~án, Simeonon stb. mindig Júda, Simeon stb. törzsét kell 
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sorsszabta földemre s ha-
dakozzál a kánáneusok 
ellen, hogy aztán én is el-
menjek veled sorsszabta 
földedre. Simeon el is méne 
véle. 4Felvonula tehát 
Júda és az Űr a kezükbe 
adá a kánáneusokat meg a 
ferezeusokat, úgyhogy 

Bezeknél megvertek tíz-
ezer embert. 5Meglepék 
ugyanis Bezeknél Á doni-
bezeket s hadakozának 
ellene s megverék a káná-
neusokat és a ferezeuso-
kat. 8Ádonibezek meg-
futamodék, de űzőbe ve-
vék és megfogók s levágák 
keze s lába végét. 7Mondá 
ekkor Ádonibezek : Het-
ven király szedegette asz- 

talom alatt az étkek hul-
ladékait, kiknek levágat-
tam kezük s lábuk végét : 
ahogy én cselekedtem, úgy 
fizetett nekem az Isten. 
Aztán elvivék Jeruzsá-
lembe s ott meghala. 8Júda 
fiai ugyanis hadakozának 
Jeruzsálem ellen s bevevék 
és lakóit kard élére hányák 
s az egész várost felgyuj-
ták. ['Aztán lemenének és 
azok ellen a kánáneusok 
ellen hadakozának, akik a 
Hegyvidéken, a Délvidé-
ken s az Alföldön laktak. 
"Elméne ugyanis Júda 
azók ellen a kánáneusok 
ellen, kik Hebronban lak-
tak (ennek neve régente 
Kárját-Árbe volt) és meg- 

értenünk. - 4. A kánáneusokról és ferezeusokról Móz. I. 13, 7 ; 34, 
30 ; IV. 13, 30 ; Józs. 11, 3. - Hol feküdt ez a Bezek, biztosan nem 
tudjuk. Egy hasonló nevű  várost Kir. I. 11, 8. is említ, de az aligha 
azonos ezzel. - 6. A héber szöveg szerint levágták keze és lába hü-
velykét. Ennek célja egyfelől az ellenség harcképtelenné tevése, 
másfelől kigúnyolása volt ; ma kétségkívül kegyetlen dolognak 
találjuk, de akkoriban nem ütközött meg rajta senki sem. - 7. Az 
asztal alatt a kutyák szokták lesni az étel hulladékait (vö. Máté 15, 
27 ; Lukács 16, 21.), Ádonibezek (= Bezek ura) tehát alaposan 
megszégyenítette azt a hetven (a szám annyit is jelenthet, hogy sok) 
városkirályt s most az Isten (Ádonibezek nyilván a maga istenére 
gondol) hasonlókép megszégyenítette őt. - 8. A szöveg természe-
tes rendje szerint Jeruzsálemet (= a város alsó részét, vö. Józs. 
15, 63 ; Bír. 1, 21.) most, tehát Józsue halála után foglalták el. 
Ezzel látszólag ellenkezik Józs. 10, 1. skk. és 12, 10, mely szerint 
Józsue győzte le Jeruzsálem királyát. Épen azért vagy azt kell tar-
tanunk, hogy e vers csak rövid ismétlése Józs. 10, 1. skk. esemé-
nyeinek, vagy azt kell feltételeznünk, hegy a város azóta újra az 
ellenség kezébe került s most másodszor foglalják el. Egyébként 
Józsue könyve kifejezetten sehol sem mondja, hogy Józsue elfog-
lalta Jeruzsálemet, csak a város királyának legyőzéséről beszél. -
9. A Hegyvidék a Jordántól és a Holt-tengertől nyugatra eső  föld 
gerincét alkotó hegység alsó harmada ; a Délvidék Kánaán leg-
délibb része, az Alföld (= Sefela) az ezektől nyugatra eső  tenger-
mellék, a filiszteusok földe. Ugyanezt már egyszer Józsue is elfog-
lalta. (Vö. Józs. 11, 16.) - 70. Vö. Móz. I. 13, 18. jegyz. Józs. 15, 
13. jegyzet. Sésaj, Áchimán és Tolmáj három enákita törzs volt, 
mely Hebron körül lakott. Hebron \elfoglalását és e törzsek kiirtá-
sát Józs. 11, 21. sk. Józsuénak, Józs. 15, 13-19. Kálebnek, e vers 
pedig Júda fiainak tulajdonítja. A dolgot úgy kell képzelnünk, 
hogy Józsue Hebront elfoglalta s lakóit elűzte (Józs. 11, 21. sk.), 
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veré Sesájt, Áhimánt és 
Tolmájt. 110nnan aztán 
tovább méne és Dábir la-
kóira méne; ennek régi neve 
Kárjátszefer,' azaz Irá-
sok-városa volt.12  Mondá 
ekkor Káleb : Aki megveri 
és elpusztítja Kárjátsze-
fert, annak odaadom leá-
nyomat, Áxát feleségül. 
13Mikor aztán Otoniel, Ke-
nez fia, Káleb öccse be-
vette, neki adá Áxát, a 
leányát feleségül. "Ezt, 
amikor útra kelt, férje rá-
beszélé, hogy kérjen az 
atyjától szántóföldet. Erre  

ő  a szamárón ülve fel-
sóhajta, mire Káleb mondá 
neki : Mi lelt? 15(3 feleié : 
Adj nekem búcsúajándé-
kot, mert száraz földet 
juttattál nekem : adj víz-
zel öntözöttet is. Erre 
Káleb neki adá a felső  
forrás és az alsó forrás 
vidékét. "Mózes kineus 
rokonának fiai is felme-
nének a Pálmák váro-
sából Júda fiaival Júda 
osztályrészének arra a 
pusztájára, mely Arádtól 
délre vagyon s ott telepe-
dének meg vele. 17Júda 

közben azok városukat ismét visszaszerezték és most, Józsue ha-
lála után, Júda fiai Kálebbel az élükön, ismét elfoglalják tőlük. 
(Józs. 15, 13-19. tehát ugyanazt mondja el, mint e vers.) Mások 
úgy vélik, hogy ez események Józsue idejében történtek s e rész 
csak ismétli Józsue könyvének 15, 13-19. eseményeit. - 11. Dábir 
Hebrontól dél felé feküdt. Ezt is először Józsue foglalta el (Józs. 
10, 38. skk.), másodszor pedig Otoniel. (Józs. 15, 15. sk. ; Bírák 1, 
11. skk.) E szavak : azaz Irások városa a héber szövegben hiányza-
nak. - 13. A héber nyelvhasználat szerint a fia és az öccse szó csak 
valamely felfelé menő, illetőleg oldalági rokonsági fokot jelent ; 
Otoniel, úgy látszik, csak távolabbi értelemben volt Kenez fia és 
Káleb öccse. L. Józs. 15, 17. - 14. A héber szöveg szerint mikor 
az asszony (Otonielt, férjét követve) elment, rábeszélte a férjét, 
hogy kérjen (az asszony) atyjától földet, majd leugrott (az asszony) 
a szamárról (és leborult Káleb előtt), mire Káleb stb. - E héber 
szöveget úgy kell értenünk, hogy először az asszony a férjét akarta 
rábeszélni, de mikor az nem akart kérni, ő  maga kért. - 15. Búcsú-
ajándék helyett a latin fordítás szószerint áldásról beszél. Az áldás 
szó azonban elköszönést, búcsúzást is jelent s itt a búcsúzáskor 
kért ajándékra vonatkozik. - A meglehetősen bizonytalan héber 
szöveg Kineusnak, Mózes apósának fiairól beszél. A Kineus szó 
azonban, bár a héber szövegben névelő  nélkül áll, nem tulajdon-, 
hanem nemzetségnév. Ezek a kineusok 4, 11. szerint Hobáb fiai 
voltak ; Hobáb volt az, aki Izraelt a pusztában vezette s ezért 
Mózes neki, illetőleg utódainak részt ígért Kánaán földéből. (Vő. 
111 őz. IV. 10, 32.) Ügy látszik, ezek a kineusok az Igéret földének 
elfoglalásakor egyelőre a Pálmák városában (= Jerichóban, vö. 
Móz. V. 34, 3.) telepedtek meg ; most Júda fiai birtokot adnak 
nekik a Délvidéken, Kánaán legdélibb részén, hol Árád feküdt. - 
17. Szefáát Kánaán déli végein feküdt. Móz. IV. 21, 3. is megemlé-
kezik arról, hogy az izraeliták egy várost Hormának neveztek el. 
Minden valószínűség szerint ugyanarról a városról van szó. Épen 
azért vagy azt kell feltennünk, hogy Szefáát (Horma) városát az 
izraeliták kétszer foglalták el (Mózes idején és most), vagy pedig 
azt kell tartanunk, hogy Móz'. IV. 21, 3. valamely szent író későbbi 
megjegyzése, aki a Móz. IV. 21, 2-ben vállalt fogadalom végrehaj- 
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viszont elméhe Simeonnal, 
a testvérével s közösen 
megverék azokat a káná-
neusokat, kik Szefáátban 
laktak s megölék Őket s 
azért a várost elnevezék 
Hormának, azaz Átkozott-
nak. "Aztán Júda bevevé 
Gázát, határával együtt, 
továbbá Askalont és Akka-
ront határukkal együtt. 
19Az Úr tehát Júdával 
volt és ez elfoglalá a 
Hegyvidéket ; a Völgy la-
kóit azonban nem bírá 
eltörölni, mert azoknak 
sok kaszásszekerük volt. 
"Hebront Kálebnek adák 
oda, amint Mózes meg-
parancsolta s ő  eltörlé 
belőle Enák három fiát. 

21Benjámin fiai azonban 
nem törlék el a jebuzeuso-
kat, Jeruzsálem lakóit s 
így a jebuzeusok ott ma- 

radtak Benjámin fiai kö-
zött Jeruzsálemben mind 
a jelen napig. 

22Felvonula József háza 
is Betel ellen és az Úr 
velük volt. 23Mikor ugyanis 
körülvették a várost, - 
azt azelőtt Lúzának hív-
ták, - 24meglátának egy 
embert, ki a városból jött 
ki és mondák néki : Mu-
tasd meg nékünk a város 
bejáróját s akkor irgal-
masságot cselekszünk ve-
led. 25Mikor az megmu-
tatta nekik, kard élére 
hányák a várost, de azt az 
embert s egész rokonságát 
elbocsáták. 26Az, mikor el-
bocsátották, elméne a he-
teusok földére s ott várost 
építe s elnevezé Lúzának ; 
így is hívják mind a jelen 
napig. 27Mánássze azon-
ban nem törlé el Betsánt 

tását Bír. 1, 17. eseményei után Mózes könyvébe betoldotta. 
A Horma szó, úgy látszik, a cherem szóval rokon, s annyit jelent, 
mint cherem (a latin fordítás szerint : átok) alá vetett. A cheremről 
1. Móz. III. 27, 28. sk. jegyz. — 18. E városok a filiszteusok földén, 
a Földközi-tenger palesztinai partmellékének alsó harmadán fe-
küdtek. —19. A Hegyvidékről 1. 9. v. jegyzetét. A Völgy kétségkívül 
az a terület, amelyről az előző  vers szólott. Eszerint a verset így 
kell értenünk : a filiszteusok területét Júda nem bírta elfoglalni, 
kivéve azt a három várost, amelyről a 18. v. beszélt. (A görög for-
dítás a 18. verset így hozza : De nem vette be Júda Gázát stb., —
ami könnyen helyes lehet, mert ugyanilyen értelemben szól Bírák 
3,, 4. is.) — A héber szöveg csak vasszekerekről (nem : kaszás szeke-
rekről) beszél. Milyenek voltak, nem tudjuk ; a Szentírás mindig 
mint félelmetes harci eszközöket említi őket. — 20. Vö. Móz. IV. 
14, 24 ; V. 1, 36.; Józs. 14,13 ; 21,11. sk. Enák három fisa 10. v.-ben 
említett három törzs. 

21. Kiket nem űzött ki Benjámin törzse a neki sorsolt területen? 
22-29. Kiket űztek ki és kiket nem síztek ki József fiai (Má-

nássze fél törzse ás Efráim törzse) a nekik sorsolt területen? — 22. Belei- 
ről 1. Móz. I. 28, 19. jegyz. 	23. Körülvették : a héber szöveg sze- 
rint : kikémlelték. — 26. A heteusok igen különböző  vidékeken él-
tek s így nem tudjuk, melyik vidékről van szó. Lúzának (a héber 
szöveg szerint : Lúznak) azért nevezte el alapítója a várost, mert 
Betelt is valamikor Lúzának (Lúznak) hívták. (Vö. Móz. I. 28, 19.) 
— 27. E városok Kánaán északi harmadában feküdtek s eredeti- 
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és Tánákot s ezek leány-
városait, sem Dór lakóit. 
meg Jebláámot és Máged-
dót s ezek leányvárosait 
s a kánáneusok velük kez-
dének lakni. 28Mikor aztán 
Izrael megerősödött, ro-
botosokká tevé, de el-
törölni nem akará őket. 
29Efráim sem ölé meg 
azokat a kánáneusokat, 
akik Gázerben laktak, 
hanem megtelepedék mel-
lettük. 

3°Zábulon nem törlé el 
Ketron és Náálol lakóit, 
hanem a kánáneusok kö-
zötte maradának és csak 
robotosaivá lőnek. 

31Áser sem törlé el Akkó, 
Szídon, Áháláb, Ákázíb, 
Helba, Áfek és Rohob la-
kosait, 32hanem megtele-
pedék a kánáneusok, azon  

föld lakói között, és nem 
ölé meg őket. 

33Neftáli sem törlé el. 
Betsámes és Betánát la-
kóit, hanem megtelepe-
dék a kánáneusok, azon 
föld lakói között, de a bet-
sámesiek meg a betáná-
tiak a robotosaivá lőnek. 

"Dán fiait pedig az 
ámorreusok felszoríták a 
Hegyvidékre és nem adá-
nak nekik helyet, hogy le-
jöhessenek a síkságra 35s a 
Háresz-, azaz Cserepes-he-
gyen, továbbá Ájálonban 
és Sálebímben ők telepedé-
nek meg. József házának a 
keze azonban reájuk nehe-
zedék s ők annak roboto-
saivá lőnek. 38A2 ámorreu-
soké volt ugyanis a Skor-
pió-magaslattól, a Sziklá-
tól fölfelé eső  terület. 

leg - Dór kivételével - Isszakárhoz tartoztak ; talán azért nem 
említi e fejezet Isszakár törzsét. - 29. Gázer Jaffától délkeletre, 
Efráim déli határán feküdt. 

30. Kiket nem űzött ki Zábulon törzse?, E városok Kánaán leg-
északibb részének déli felén terültek el, közelebbi fekvésük azon-
ban ismeretlen. 

31-32. Kiket nem űzött ki Áser törzse? E városok Kánaán leg-
északibb részének nyugati felén feküdtek. 

33. Kiket nem űzött ki NO táli törzse? E városok Kánaán leg-
északibb részének keleti felén feküdtek. 

34-36. Mi történt Dán törzsével? - 34. A Hegyvidék e helyütt 
Dán területének (dél)nyugati vidékét jelenti. Dán területének leg-
nagyobb része a síkság (= a tengermellék déli harmadának északi 
része) lett volna, de ezt (sokáig) nem tudták elfoglalni. - 35. A Há-
resz, azaz Cserepes-hegy helyett a héber szöveg Hárchereszről beszél ; 
utóbbi valószínűleg ugyanaz a város volt, melyet a Szentírás egye-
bütt Irsemesnek nevez. (Vö..Józs. 19, 41.) József háza (= Efráim és 
Mánássze törzse) azonban idővel legyőzték az ámorreusoka t. -
36. A Skorpió-magaslat a Holt-tengertől délnyugatra húzódott ; 
hogy a Szikla szó e helyütt milyen várost jelöl, nem tudjuk ; lehet, 
hogy arra a helyre vonatkozik, amelyről Móz. IV. 20, 8. skk. beszél. 
E szerint a Skorpió-magaslal az ámorreusok déli határának keleti, 
a Szikla pedig nyugati végpontját jelölné. 

38* 
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2. FEJEZET. 
Az 'úr figyelmezteti a népet mu-
lasztása következményeire. -
A bírák korának általános jel-

lege. 

'Erre felméne az Úr 
angyala Galgalából a Sí-
rók-helyére és mondá : Ki-
hoztalak titeket Egyip-
tomból s bevittelek arra a 
földre, amely felől meg-
esküdtem atyáitoknak s 
megígértem, hogy nem 
bontom fel szövetségemet 
veletek sohasem, 2csak ne 
kössetek szövetséget e föld 
lakóival, hanem rontsátok 
le oltáraikat - s ti nem 
akartatok hallgatni sza-
vamra. Miért tettétek ezt? 
sEzért nem akartam el-
törölni őket színetek elől, 
hogy ők ellenségeteikké 
legyenek, isteneik pedig 
vesztetekre szolgáljanak. 
4Mikor az Űr angyala el-
mondotta ezeket az igé-
ket Izrael valamennyi fiá-
nak, azok hangos sírásra 
fakad ának,-5az ért hívják 
azt a helyet a Sírók-, illető- 

leg a Könnyek-helyének-
és áldozatokat vágának 
ott az Úrnak. 

6Miután ugyanis Józsue 
elbocsátotta a népet, Iz-
rael fiai valamennyien el-
mentek birtokukra, hogy 
elfoglalják földüket ?és Jó-
zsuénak meg ama vének-
nek valamennyi napja 
alatt, kik Ó utána még 
hosszú ideig éltek s kik 
ismerték az Úr minden 
cselekedetét, melyet Iz-
raellel mívelt, az Úrnak 
szolgáltak. 8Miután azon-
ban Józsue, Nún fia, az Úr 
szolgája száztízesztendős 
korában meghalt 9és bir-
tokának határában, Táni-
nátszáréban, mely E f-
ráim hegységén, a Gáás-
hegytől északra vagyon, 
eltemették 16és az az 
egész nemzedék is meg-
tért atyáihoz : más embe-
rek támadtak, kik nem is-
merték az Urat és azokat, 
a cselekedeteket, amelye-
ket Izraellel mívelt. 11Ek-
kor Izrael fiai azt tették, 

2. 1-5. Az Úr angyala közli, hogy büntetésből az Úr nem törli el Ká-
naán földéről a pogányokat. - 1. E helyütt az Úr angyala (= követe) 
kifejezés vagy magára az Úrra vonatkozik (vö. Józs. 5, 14.), vagy 
valamely angyalt vagy csupán valamely isteni követet = prófétát 
jelent. Galgala fekvéséről 1. Józs. 4, 19. és 9, 6. jegyz. Hogy a Sirók 
helye (héberül : Bokím) hol feküdt, nem tudjuk. - 2. Vő. Móz. II. 
23, 22 ; V. 7, 2. - 3. A héber szöveg így szól : Én viszont azt mon-
dottam (= elhatároztam) : nem fogom elűzni őket stb. - 5. A sírás 
és az áldozatok bemutatása kétségkívül bűnbánatból fakadt, de, 
mint 3, 5. skk. mutatja, ez az üdvös állapot nem sokáig tartott. 

6-19. Kitérés : az izraelitáknak az Úrhoz való viszonya Józsue és a 
bírák korában. - 6-9. Vö. Józs. 24, 28. skk. - 10. Mivel e nemze-
dék atyát (= ősei) másutt temetkeztek, mint e nemzedék, e vers a 
túlvilági élet hitének egyik bizonyítéka. - 11. Báál (= Űr) külön-
böző  pogány nemzetek istensége volt ; mivel helyenkint más-más 
jelzővel tisztelték és - úgy látszik - számos bálványképe volt, a 
Szentírás sokszor többes számban beszél róla. Tulajdonképen nap-
istenség volt s benne a pogány népek a természet éltetadó (és rom- 
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ami gonosz az Cr színe 
előtt : szolgáltak ugyanis 
a Bááloknak 12és elhagy-
ták az Urat, atyáik Iste-
nét, ki kihozta őketEgyip-
tom földéről s más istene-
ket követtek és imádtak, a 
körülöttük lakó népek iste-
neit s haragra ingerelték az 
Urat azzal, 13hogy Ót el-
hagyták és a Báálnak meg 
az Astóreteknek szolgál-
tak.14Meg is haragudott az 
Úr Izraelre s fosztogatók 
kezébe adta őket s azok 
megfogták és eladták őket 
azoknak az ellenséges né-
peknek, melyek körülöttük 
laktak : ők ellentállni sem 
bírtak ellenségeiknek, 

18mert bárhová akartak 
menni, mindenütt rajtuk 
volt az úr keze, amint 
megmondotta s amint arra 
megesküdött nekik és igen 
nagy nyomorúságbaj utot-
tak .18Ekkor az Úr bírákat  

támasztott, hogy azok 
megszabadítsák őket fosz-
togatóik kezéből, de azokra 
sem akartak hallgatni, 
17hanem parázna módon 
más isteneket követtek és 
imádtak : hamar elhagy-
ták azt az utat, amelyen 
atyáik jártak és bár hal-
lották az Úr parancsait, 
mindenben az ellenkezőjét 
cselekedték. 18Valahány-
szor az Úr bírákat támasz-
tott, azok napjaiban meg-
könyörült rajtuk és meg-
hallgatta a szorongatottak 
sóhajait és megszabadí-
totta őket pusztítóik öl-
döklésétől. 18Mindazonál-
tal mihelyt meghalt a 
bíró, ismét elpártoltak és 
sokkal gonoszabbul csele-
kedtek, mint atyáik cse-
lekedtek : más isteneket 
követtek, szolgáltak és 
imádtak s nem hagyták 
el találmányaikat s felette 

boló) erőit személyesítették meg. - 13. Astóret (= Astarte) a Báál-
nak megfelelő  női istenség volt ; a hold istennőjének tartották s 
olyanféleképen tisztelték, mint a görögök Áfroditét vagy a latinok 
Vénuszt. A jelenlétét jelképező  cölöpszerű  bálványt aserának hív-
ták (vö. Móz. II. 34, 13 ; V. 7, 5 ; 12, 3 ; 16, 21. stb.) s azért 
néha őt magát is Aserának nevezték. - 14. A héber szöveg így 
szól : 	Izraelre s a fosztogatók (= az ellenséges pogány nem- 
zetek) kezébe adta őket s azok kifosztották őket és (az Úr) kiszol-
gáltatta őket ellenségeik kezébe. A nyomorúság kifejezés magában 
foglalja a nyomorúság okának felismeréséből fakadó bűnbánatot is. 
- 16. Bíráknak nevezi a Szentírás azokat az alkalmi hadvezéreket, 
akik Izraelt vagy annak egyik-másik részét az ellenségtől megsza-
badították és hosszabb-rövidebb ideig, kisebb-nagyobb területen 
az ügyeket vezették. - 17. Az ószövetségi Szentírás az Űr és Izrael 
viszonyát sokhelyütt házassághoz hasonlítja s ezért Izraelnek az 
Úrhoz való hűtlenségét paráznaságnak (házasságtörésnek) nevezi. 
A vers vége a héber szövegben így szól : melyen atyáik, kik hallgat-
tak az Űr parancsaira, jártak ; ők nem így cselekedtek. - 18. A hé-
ber szöveg így szól : . . . támasztott, az gr maga volt a bíróval és 
megszabadította őket ellenségeik kezétől a bíró egész idejére, mert 
az Úr megindult szorongatóik és elnyomóik miatt való feljajdulá-
sukon. - 19. A héber szöveg így szól : . . . imádták és nem hagy-
tak fel cselekedeteikkel és konok magaviseletükkel. 
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kemény útjukat, melyen 
járni szoktak. 

2°Felgerjede tehát az Úr 
haragja Izrael ellen és 
mondá : Mivel ez a nemzet 
felbontotta szövetségemet, 
melyet atyáikkal kötöt-
tem és nem akart hallgatni 
szavamra, 21azért én sem 
törlöm el azokat a nemze-
teket, amelyeket Józsue, 
mikor meghalt, hátraha-
gyott, 22hogy próbára te-
gyem általuk Izraelt, meg-
tartják-e az Úr útját s jár-
nak-e azon, mint ahogy 
megtartották atyáik vagy 
nem. 23Igy tehát meg-
hagyta az Úr mindezeket 
a nemzeteket s nem akarta 
hamarosan elveszteni őket 
s nem adta őket Józsue 
kezébe. 

3. FEJEZET. 
Otoniel, Áod, Sámgár bírásko- 

dása. 

1A következők azok a 
nemzetek, amelyeket az 
13r meghagyott, hogy ál-
taluk kioktassa Izraelt, 
mindazokat, akik nem is-
merték a kánáneusokkal 
vívott harcokat, 2hogy az-
tán Izrael fiai megtanul-
janak küzdeni az ellenség-
gel s készséget szerezzenek 
a hadakozásra : 3a filisz-
teusok öt fejedelme, az ösz-
szes kánáneusok, a szIdo-
niak és azok a heveusok, 
kik a Libanon hegyén lak-
tak, a Báál-Hermon-hegy-
től fogva egészen Emát 
bejárójáig. 4Azért hagyta 
meg őket, hogy próbára 
tegye általuk Izraelt, hall-
gatnak-e az Úr parancso-
lataira, melyeket Mózes 
által atyáiknak megha-
gyott, vagy nem. — 5Ezért 
kellett Izrael fiainak a ká-
náneusok, a heteusok, az 
ámorreusok, a ferezeusok, 

20-23. Kánaán földén tehát megmaradtak a pogány nemzetek. 
E rész valószínűleg csak bővebb kifejtése a 3. v.-ben közölt isteni 
elhatározásnak. 

3. 1-4. Milyen pogány nemzetek maradtak meg Kánaán földén? - 
2. A vers értelme a héber szövegben is kétes. Egyesek Úgy értik, 
mint a latin fordítás : Az Űr e háborúk által hadviselésre akarta 
oktatni a népet. A héber szöveg azonban így is érthető  : Az Úr e 
háborúk által, melyek az ő  dicsőségének és hatalmának megmuta-
tására annyi alkalmat nyujtottak, próbára akarta tenni az izraeli-
tákat, akik a hajdani, az Ur dicsőségét és hatalmát oly fényesen 
igazoló háborúkat nem ismerték, hogy követik-e tehát ezek láttára 
az Ur törvényeit. - 3. A filiszteusok öl fejedelemsége (Gáza, Azótus, 
Askalon, Get, Akkaron) a Földközi-tenger palesztinai partvidéké-
nek alsó harmadán feküdt. Közülük hármat 1, 18. szerint Júda 
törzse elfoglalt. L. az ottani jegyzetet. A kánáneusokon ehelyütt az 
5. versben felsorolt népeket kell értenünk. A heveusok is kánáneu-
sok voltak (vö. Móz. I. 10, 17.) ; itt arról a részükről van szó, mely 
Kánaán északi részén lakott. Báál-Hermon, úgy látszik, a Kánaán 
északi részén levő  Hermon-hegy egyik része, vagy az egyik ott 
fekvő  város. (Vö. Krón. I. 5, 23.) Ifmrit bejárója is Kánaán északi 
részén volt. 

5-8. Izrael Kúsán-Rásátáim hatalmában. - 6. E népekről I. 
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a heveusok és a jebuzeu-
sok között lakniok. 

8(5k azonban feleségül 
vevék azok leányait és 
hozzáadák leányaikat 

azok fiaihoz és szolgálá-
nak azok isteneinek. 'Azt 
cselekvék ugyanis, ami go-
nosz az Úr színe előtt és 
megfeledkezének az ő  Is-
tenükről s a Bááloknak és 
az Astóreteknek szolgálá-
nak. 8Ezért az Úr meg-
haraguvék Izrael fiaira és 
Kúsán-Rásátáimnak, Me-
zopotámia királyának ke-
zébe adá őket, mire nyolc 
esztendeig annak szolgá-
lának. 

9Ekkor az úrhoz kiáltá-
nak s Ő  szabadítót tá-
maszta nekik, hogy meg-
szabadítsa őket : tudni-
illik Otonielt, Kenez fiát, 
Káleb öccsét. "Rászálla 
ugyanis az Úr lelke s ő  
bírája lőn Izraelnek és ki-
méne a hadra s az Cr 
kezébe adá Kúsán-Rásá- 

táimot, Szíria királyát s 
legyőzé őt. ilAztán nyugta 
volt az országnak negyven 
esztendeig és Otoniel, Ke-
nez fia megkala. 

12Ám Izrael fiai ismét 
azt cselekvék, ami gonosz 
az Úr színe előtt. Ekkor 
erőt ada velük szemben 
Eglonnak, Moáb királyá-
nak, mivel azt cselekedték, 
ami gonosz az Ő  színe 
előtt 13s melléje adá Am- 
rnonnak és Ámáleknek 
fiait. Erre az felvonula és 
megveré Izraelt s elfoglalá 
a Pálmák városát, 14mire 
Izrael fiai tizennyolc esz-
tendeig Eglonnak, Moáb 
királyának szolgálának. 

15Akkor aztán az Úrhoz 
kiáltának s Ő  szabadítót 
támaszta nékik, névsze-
rint Áodot, Gerának, Je-
mini fiának a fiát, ki mind-
két kezét úgy használta, 
mint más . a jobbkezét. 
Általa ugyanis ajándékot 
küldének Izrael fiai Eg- 

Móz. II. 3, 8. -- 6. Vő. Móz. V. 7, 3. sk. - 7. Vö. 2, 11. és 2, 13. 
jegyz. - 8. Mezopotámia (a héber szerint : Árám-Náháráim) az 
Eufrátes felső  folyásánál feküdt. (Vö. Móz. I. 24, 10 ; 28, 2. skk.) 
Mivel ez kissé messze esik s a király neve is szokatlan, egyesek úgy 
gondolják, hogy valamely edomita királyról van szó. (Rós-Edom = 
Edom feje.) 

9-11. Otoniel bíráskodást,. - 9. Az Úrhoz kiáltanak = nyomo-
rúságukban bűnbánatot tartottak s az űr segítségét kérték. -
Káleb öccse : 1. 1, 13. jegyz. - 10. Az Úr lelke = az Istentől 
nyert erő, segítség, kegyelem, mely őt a bíráskodásra (v6. 2, 
18. jegyz.) alkalmassá tette. - 10. Szíria helyett a héber szöveg 
itt is (vö. 8. v.) Árám-Náháráimról beszél. 

12-14. Izrael fiai Eglon hatalmában. - 12. Moáb a Holt-
tenger keleti partvidékének alsó felén terült el. -- 13. Ámmon 
fiai =( az ámmoniták) Moábtól északkeletre, Amálek fiai (= az 
ámálekiták) Moábtól délre és délnyugatra laktak. A pálmák vá-
rosa = Jerichó, a Jordán torkolatától északnyugatra feküdt. 

15-30. Áod (héberül : Ebud) megöli Eglont. - 15. A héber 
szöveg így szól : . . . Áodot, Gerának fiát, egy benjárninitát, aki 
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lonnak, Moáb királyának. 
1605 akkor egy kétélű  
kardot készite magának, 
melyen tenyérnyi hosszú 
markolat volt s azt fel-
köté a köntöse alá, a 
jobbcsfpőjére. "Igy vivé 
el az ajándékot Eglonnak, 
Moáb királyának. Eglon 
pedig igen kövér ember 
volt. "Mikor aztán átadta 
neki az ajándékot, egy 
darabig elkíséré társait, 
kik vele jöttek, "de Gal-
galából, hol a bálványok 
voltak, visszatére s be-
üzene a királynak : Bi-
zalmas szavam volna hoz-
zád, ó király 1 Erre az 
csendet parancsola s mikor 
mindenki kiment, ki körü-
lötte volt, "Áod beméne 
hozzá,- ő  nyári termében 
ült egyedül, - és mondá 
Isteni üzenetem van a 
számodra. Erre ő  legott 
felkele trónj áról. 21Ekkor  

Áod kinyujtá balkezét és 
előrántá a jobbcsípőjéről 
a tőrt s beledöfé Eglon 
hasába, 22akkora erővel, 
hogy a penge után a mar-
kolat is beleszaladt a sebbe 
s beleszorult a kövér 
hájba, - ki sem húzá a 
kardot, hanem amint bele-
döfé, úgy hagyá a testben 
- és a természet elrejtett 
helyén legott kiomlott be-
lének sara. 23Erre Áod 
gondosan bezárá és elrete-
szelé a terem ajtait "s a 
hátsó ajtón kiméne. Mikor 
aztán előjöttek a király 
szolgái és látták, hogy a 
terem ajtai be vannak 
zárva, azt mondák : Nyil-
ván szükségét végzi nyári 
kamrájában. 25Mikor azon-
ban már oly sokáig vára-
koztak, hogy szinte szé-
gyenlették s látták, hogy 
senkisem nyit, vevék a 
kulcsot, benyitának s ott 

balog (--= balkezes, suta) volt. A z ajándék = adó, sarc. - 16. A héber 
szöveget így fordítják : . magának, melynek hossza egy arasz-
nyi (?) volt. - A könyököt két nagy tenyérre (= araszra, kb. 
25 cm) és hat kis tenyérre (= 8 cm) osztották. - Azért kötötte 
jobbrsipő jére, mert balog volt. - 19. A héber szöveget egyesek így 
fordítják : ő  maga azonban visszatért a Galgala mellett levő  kő-
bányáktól stb. - A latin fordítás arra gondol, hogy Galgalában 
állottak a király bálványai, melyek papjai amolyan jóshelyfélét 
tartottak fenn. Eszerint Áod azzal az ürüggyel tért volna vissza 
Eglonhoz, hogy a bálványok 	a jóshely) üzenetét kell tolmá- 
csolnia neki. Galgaláról 1. 2. 1. jegyz. - 20. A nyári terem (a héber 
szöveg szerint : a hűsülő  felsőterem) úgy látszik a ház lapos tete-
jén épült, szélnek kitett szoba volt. - 22. A latin fordítás a vers vé-
gén az erőszakos halálnemeknél gyakran előforduló jeZenségre céloz. 
A héber szöveg értelme teljesen bizonytalan, mivel a megfelelő  
héber szó csak e helyütt fordul elő. Egyesek szerint annyit jelent, 
hogy a tőr Eglon alfelén jött ki, mások szerint pedig annyit, hogy 
Áod kiment valamely hátsó helyre (folyosóra?). Áod tette erkölcsi-
leg dicséretet nem érdemel, mert orozva a zsarnokot sem szabad 
megölni. - 23-24. A héber szöveg így szól : Aztán kiment Áod az 
oszlopcsarnokba és bezárta és elreteszelte maga után a terem ajtait 
s mikor á kiment, előjöttek stb. - Eszerint Aod egész nyugodtan, 
nyiltan hagyta el a házat s mikor a szolgák látták, hogy kiment, 
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találák urukat a földön Izrael keze alatt s az or-
elterülve, halva. 26Míg ők I szágnak nyugta volt nyolc--
zavarban voltak, Áod el- 1  van esztendeig. 
meneküle és elhalada a nő  utána Sámgár, Ánát. 
Bálványok-helye mellett, fia következék; ez megvere 
ahonnan visszament volt, a filiszteusok közül egy 
és eljuta Szeirátba. 27Ef- szántóvassal hatszáz em-
ráim hegységén aztán leg- bert s ő  is megvédé Izraelt. 
ott megfújá a harsonát, 
mire Izrael fiai az ő  veze- 	4. FEJEZET. 
tésével leereszkedének vele Debbóra és Bárák bíráskodása. 
a hegységről. 28Azt mon- 
dotta ugyanis nekik : Kö- 	lÁod halála után .azon- 
vessetek, mert az Úr a ban Izrael fiai ismét azt 
kezünkbe adta ellensé- cselekvék, mi gonosz az 
geinket, a moábitákat. Le- Úr színe előtt, 2miért is az 
ereszkedének tehát utána ÚrJábinnak, Kánaán azon 
és elfoglalák a Jordánnak királyának a kezébe adá 
Moábba vivő  átkelőit és őket, ki Ászorban uralko-
nem engedének átkelni dott s kinek hadvezérét 
senkit, 29hanem úgy meg- Sziszárának hívták. Ez a 
verék a moábitákat abban Nemzetek-Hárósetj ében 
az időben,- körülbelül tíz- lakott.3Ekkor Izrael fiai az 
ezer, csupa erős és vitéz Úrhoz kiáltának, mert. 
embert, - hogy egy sem neki kilencszáz kaszás-
tudott megmenekülni kö- szekere volt és húsz esz-
zülük. "Igy Moáb • meg- tendőn át felette nyomor-
alázkodék azon a napon gatta őket. 
vissza akartak térni a király elébe. -26. A Bálványok-heige kifeje-
zést itt is kőbányáknak szokás fordítani. (Vö. 19. v.) - 27. Efraim 
hegysége a Kánaán gerincét alkotó hegységnek kb. a közepe volt. 

31. Sámgár gpőzelme a filiszteusokon. Szántóvas helyett a héber 
szöveg marhaösztökéről (= hosszú rúdon levő  hegyes vas, mellyel 
a barmot haladásra ösztökélik) beszél. figy látszik, Sámgárt (és 
társait) a filiszteusok épen a mezei munka idején: támadták meg. 

4. 1-3. Izrael fiai Jábin hatalmában. -- 2, Ezt a lábint meg kell 
különböztetnünk a Józs. 11, 1-ben említett ugyanilyen nevű  ászori 
királytól. Ászor Kánaán északi részén, a Merom-tó vidékén feküdt. 
Mivel Józsué Ászort elfoglalta s felgyujtatta (Józs. 11, 10. skk.) -
vagy azt kell feltételeznünk, hogy Ászor azóta újra felépült 
ismét a kánáneusok birtokába került, vagy azt kell tartanunk, 
hogy ehelyült nem a tulajdonképeni városról, hanem egy hasonló 
nevű  kis tartományról van szó. - - A Nemzetek (= a gójok = a 
pogányok) llárosetie (héberül Chároset-hággójim) azon a terü-
leten feküdt, melyet a Nemzetrk (= gójok = pogányok) Galileájá-
nak neveztek, telim KAtiaán északi részén. A szövegből nem világ-
lik ki, hogy kicsoda lakott c városban : .1;',bin-e vagy Sziszára-e? 
Lehet, hogy mindakeltó, -- ami jfil egybevágna azzal, amit Józs. 
11, 10. sk. Ászor pusztulásáról 	- 3. A kiátifinak kifejezés- 
ről 1. 3, 9. jegyz. - A kaszás szekerekről 1. 1, 19. jcgyz. 
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4Debbóra prófétanő, Lá-

pidót felesége bíráskodott 
ebben az időben a nép fe-
lett. 5A róla elnevezett 
pálmafa alatt ült törvényt, 
Ráma és Betel között, 
Efráim hegységén s hozzá 
jártak fel Izrael fiai min-
den ügyük megítélésére. 
€Ez elkülde és elhivatá 
Bárákot, Ábinoem fiát 
Kedes-Neftáliból és mondá 
neki : Ezt parancsolta né-
ked az Úr, Izrael Istene : 
Eredj, vigy hadsereget 
a Tábor hegyére s végy 
magad mellé tízezer har-
cost Neftáli fiai és Zábulon 
fiai közül lés én kivonul-
tatom ellened a Kíson-
patakhoz Sziszárát, Jábin 
hadvezérét, harciszekerei-
vel és egész seregével 
együtt és a kezedbe adom. 
5Mondá erre néki Bárák : 
Ha velem jössz, elmegyek; 
ha nem akarsz velem 
jönni, nem megyek. 9Erre 

mondá neki : Jó, hát el-
megyek veled, de ezúttal 
a győzelmet nem neked 
fogják tulajdonítani, mert  

Sziszára asszony kezébe 
fog kerülni. 

Fel is készüle Debbóra s 
elméne Bárákkal Kedesbe. 
10Erre ő  egybehívá Zábu-
lont és Neftálit és tízezer 
harcossal Debbóra kísé-
retében felvonula. 11A ki-
neus Háber pedig elvált 
egykoron a többi kíneustól, 
a testvéreitől Hobábnak, 
Mózes rokonának fiaitól 
és sátrait azon a területen 
ütötte fel, mely a Szenním 
nevű, Kedes mellett levő  
völgyig húzódott. 12Mikor 
aztán hírül vitték Sziszárá-
nak, hogy Bárák, Ábinoem 
fia felvonult a Tábor he-
gyére, 13(5 egybegyüjté ki-
lencszáz kaszásszekerét és 
egész hadseregét a Nemze-
tek-Hárosetéből a Kíson-
patakhoz. "Mondá ekkor 
Debbóra Báráknak: Rajta, 
mert ez az a nap, amelyen 
az Úr a kezedbe adja Szi-
szárát : íme Ő  maga lesz 
vezéred. Leszálla tehát 
Bárák a Tábor hegyére)l s 
vele a tízezer harcos 15és az 
Úr úgy megrettenté Szi- 

4-9a. Debbóra prófétanő  az Úr nevében felszólítja Bárákot, hogy 
szabadítsa meg Izraelt. - 5. Ült törvényt: mások szerint : lakott. 
Efráim hegysége a Kánaán gerincét alkotó hegyvidék közepe. -
ó. Kedes-Neftáli (vagyis a Neftáli területén levo Kedes, mert Júda 
területén is volt egy ilyen nevű  város, vö. Józs. 15, 23.) Kánaán 
északi részén feküdt. A Táborhegy a Genezáreti-tótól délnyu-
gatra emelkedett. - 7. A Kíson-patak a Tábor-hegyből ered s a 
Földközi-tengerbe torkollik. - 9. Az asszony = Jáhel. (Vö. 21. v.) 

9b-16. Bárák Isten csodás segítségével legyőzi a kánáneusokal. -
11. E vers előkészítő  megjegyzés a következők (17. skk.) meg-
értéséhez. A kineusok ugyanis (1. 1, 16. jegyz.) a Délvidéken kap-
tak helyet, e vers azt magyarázza, hogyan került egyik részük 
ide északra. A Szenním nevű  völgy ugyanaz, mint amit a latin for-
dítás Józs. 19, 11-ban a Száánímban levő  Elonnak (= terebintus-
ligetnek) nevezett ; a héber szöveg itt is így nevezi. - 13. A kaszás 
szekerekről 1. 1, 19. jegyz. - 15. E megrettentésről 1. 5, 22. 
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szárát és minden harci-
szekerét és egész seregét a 
kard élével Bárák színe 
előtt, hogy Sziszára le-
ugrott szekeréről és gyalog 
lábbal menekült Hés Bárák 
egészen a Nemzetek-Háró-
setéig kergette a szaladó 
harciszekereket meg a had-
sereget s az ellenség egész 
sokasága egy szálig elhul-
lott. 

"Sziszára futva, Jáhel-
nek, a kineus Háber fele-
ségének sátrához tartott, 
mert Jábin, Ászor királya 
és a kineus Háber háza 
között békesség volt. 18Ek-
kor Jáhel kimene Sziszára 
elé és mondá neki : Térj 
be hozzám, uram, térj be, 
ne félj. Ő  be is tére Jáhel 
sátrába s miután ez a taka-
róval betakarta, 19mondá 
néki : Adj, kérlek, egy kis 
vizet, mert nagyon szom-
jazom. Erre ez felnyitá 
a tejes tömlőt, inni ada 
neki, aztán megint be-
takarta. 20Mondá ekkor 
néki Sziszára : Állj ki a 
sátor ajtajába s ha valaki 
jő  és megkérdez, mond-
ván : Van-e itt valaki - 
feleld : Nincsen. 	21. já_  

hel, Háber felesége azon-
ban vevé a sátorcöveket s 
fogá a kalapácsot is és 
csendesen belopózék s rá-
illeszté a cöveket halánté-
kára és a kalapáccsal bele-
veré agyvelejébe és leüté a 
földig ; az egyesíté az 
álmot a halállal s kiszen-
vede és meghala. 22Mikor 
aztán íme, Bárák, ki Szi-
szárát hajszolta, odaért, 
Jáhel kiméne eléje és 
mondá neki : Jer, megmu-
tatom néked azt az embert, 
akit keressz. Az betére 
hozzá s látá, hogy Sziszára 
ott fekszik halva s a cövek 
a halántékában vagyon. 
23Igy alázá meg az Isten 
azon a napon Jábint, Ká-
naán királyát Izrael fiai 
előtt, "azok pedig napról-
napra erősebbek lettek és 
egyre erősödő  kézzel addig 
szorították Jábint, Kánaán 
királyát, míg el nem tö-
rölték. 

5. FEJEZET. 
Debbóra és Bárák győzelmi 

éneke. 

'Azon a napon éneklék 
Debbóra és Bárák, Ábi-
noem fia, mondván : 

17-23. A kánáneusok hadvezérét, Sziszárát, Jáhel öli meg. —
17. Békesség = jó viszony, sőt esetleg : szövetség. (Vő. Józs. 
9, 8.) — 21. A sátor cövekét a sátor köteleinek kifeszítésére hasz-
nálták. A leírás a héber szövegben egyszerűbb : .. a kalapácsot, 
halkan beméne (vagy : odaméne) hozzá s a cöveket a halantékába 
ütötte, Úgyhogy az belehatolt a földbe, ő  (Sziszára) pedig mélyen 
aludt, mert bágyadt volt, és meghalt. 

5. 1. Debbóra énekének keletkezése. A következőkben (2-31.) 
az ószövetségi vallásos költészet egyik legszebb énekét halljuk. 
Általában Debbóra énekének hívják. Hogy Báráknak mi volt 
benne a szerepe (tőle valók-e az ének egyes részei, vagy pedig 
csak ismételgette-e Debbóra szavait), nem tudjuk. Az ének tárgya 
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2Ti, kik Izraelből önként 
veszélynek tettétek ki 
magatokat, 

Áldjátok az Urat ! 
3Halljátok, királyok, hall- 

gassátok meg fejedel- 
mek, 

Amit én, amit én az Úrnak 
énekelek, 

Az Úrnak, Izrael Istené-
nek zengek. 

4Uram, amikor kijöttél 
Szeírből 

És átvonultál Edom mezein, 
Megrendült a föld, 
Vizet csepegtettek az egek 

és a felhők, 

5Elolvadtak a hegyek az 
Úr színe elől, 

El a Sínai az Úrnak, Izrael 
Istenének színe elől. 

6Sámgárnak, Ánát fiának 
napjaiban, 

Jáhel napjaiban pihentek 
az utak 

S akik utaztak, félreeső  
ösvényeken jártak : 

?Nem voltak hősök Izrael- 
ben, bizony nem voltak, 

Míg fel nem kelt Debbóra, 
Fel nem kelt Izraelnek 

anyj a. 
8  Akkor Új harci módot vá-

lasztott az Úr : 

az Űr dicsőítése a kánáneusok legyőzése miatt. Értelmezése nem 
könnyű  feladat, mert sokhelyütt a héber szöveg is felette bizony-
talan, a latin fordítás pedig néhol nem kevéssé homályos. 

2-3. Bevezetés: Meséljük az Urat. - 2. A latin fordítás a verset 
azokhoz intézett felhívásnak érti, akik nagylelkűen követték 
Debbórát és Bárákot a harcra (ellentétben azokkal, akik nem 
vettek részt a küzdelemben, vö. 15. skk.), A héber szöveg bizony-
talan ; többnyire így fordítják : Hogy a vezérek vezérkedtek 
(= vezérekhez méltón viselkedtek) Izraelben, hogy a nép magát 
önként felajánlotta (a harcra), - áldjátok az Urat. 

4-5. Az Úr nagy tettei Izraellel a pusztában. Annyi bizonyos, 
hogy e rész az úr régi nagy tetteinek emlékét akarja felidézni, 
de hogy mire vonatkozik, sokat vitatott kérdés. Egyesek szerint 
Izrael pusztai útjáról van szó, mely alatt az Isten csodás hatalom-
mal, szinte a természet ámulása közben, vezette népét Kánaán 
földéig. Mások a Sínai törvényhozás félelmetes természeti jelen-
ségeire gondolnak : Izrael a Sínai tövében áll és Szeír-Edom vidé-
kéről látja jönni az Istent fedő  felhőt, melynek megjelenését 
földrengés, mennydörgés stb. kísérte. - 4. Kijöttél, kivonultál: 
e kifejezéseket a héber nyelv a harcra induló hadvezérről szokta 
használni. A Szeír-hegy a Holt-tengertől délre húzódott, Edom 
mezeje ugyanezt a vidéket (vagy annak nyugati részét) jelenti. 
Vizet csepegtek = megeredt az eső. - 6. Elolvadtak: a héber szö-
veg szerint inkább : megrendültek vagy remegtek. A Sínairól 
1. Móz. II. 19, 1. jegyz. 

6-8. Izrael nyomorúsága a Debbóra fellépését megelőző  időkben. -
6. Sámgárról 1. 3, 31. - Jáhel az az asszony, aki megölte Sziszárát 
(vto. 4, 17.). Pihentek az utak (egyesek szerint : benőttek az utak) : 
járatlanok voltak, mert az emberek féltek az ellenségtől. - 7. 
A latin fordítás e verset az előző  vers indokolásának tekinti : az 
utak járatlanok voltak, mert nem volt, ki elűzze az ellenséget. 
A héber szöveg (úgy látszik) ezt mondja : Puszták voltak a fal-
vak Izraelben. puszták voltak, - vagyis : a nép a megerősített 
városokba menekült, meg nem erősített falvait, tanyáit elhagyta. 
Izrael anyja = védőanyja, megmentője. - 8. A latin fordítás 
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Ő  maga rontotta le az 

ellen kapuit, 
Lehetett-e látni pajzsot 

avagy dárdát 
Negyvenezer izraelitánál? 

9Szivem szereti Izrael fe-
j edelmeit, 

Ti, kik önként veszélynek 
tettétek ki magatokat, 

Áldjátok az Urat ! 
10Ti, kik nyargaltok pom-

pás szamarakon, 
Ültök a törvényben, jár-

tok az úton : zengje-
tek ! 

11Aho1 összetörtek a harci-
szekerek s megfulladt az 
ellen serege, 

Ott hirdessék az Úr igaz-
ságosságát, 

Izrael hősei iránt való jó-
ságát, 

Mert immár lement az űr 
népe a kapukhoz 

És visszanyerte birodalmát. 
"Kelj fel, kelj fel, Deb-

bóra ! 
Kelj fel, kelj fel s zengj 

éneket 
Kelj fel, Bárák 
S fogd meg foglyaidat, 

Ábinoem fia ! 

"Megszabadult a nép ma-
radéka, 

Az Úr harcolt a hősök 
által ! 

e verset már Debbóra és Bárák győzelmére vonatkoztatja. A héber 
szöveg így szól : Új isteneket választott (a nép), akkor (volt) harc 
a kapukban, de lehetett-e látni stb. ; vagyis : Valahányszor Izrael 
a bírák korában hűtlenné lett az igaz Istenhez, büntetésül mindig 
ellenség szorongatta városaiban s hozzá Izraelnek nem volt ele-
gendő  fegyvere. (Kir. I. 13, 19. skk. szerint a filiszteusok le-
fegyverezték az izraelitákat ; talán itt is ilyesmire kell gondolnunk.) 

9-12. Most azonban Izrael megszabadult: dicsérjük érte az 
Urat. - 9. A vers első  fele a héber szövegben így szól : Szívem 
Izrael parancsnokaié (= mivel Izrael parancsnokai, elsősorban 
Bárák, ekkora bajból szabadították meg Izraelt, hálás szeretet 
illeti őket). A vers második fele a héber szöveg szerint vagy az 
előző  gondolat folytatása (Szívem Izrael parancsnokaié, a nép 
önkénteseié, stb.) vagy új gondolatot kezd : (Ti,) a nép önkéntesei, 
áldjátok az Urat. - 10. Ti, kik most megszabadulva gondtalanul 
éltek, zengjetek. A törvény szónak megfelelő  héber kifejezés 
egyesek szerint (földreterített vagy nyeregként használt) szőnyeget 
jelent. - 11. A vers értelme a héber szövegben is bizonytalan,, 
de az a harci szekerekről s az ellenség seregének pusztulásáról nem 
beszél. Talán így fordítandó : Az íjászok szavával, az itatóvályuk 
között, ott stb. - vagyis : ti, hadból visszatérő  íjászok, ott, 
ahol barmaitokat itatjátok, hirdessétek stb. Ehelyett : Izrael 
hősei iránt való jóságát egyesek a héber szöveget így fordítják : 
Izraelben levő  falvai iránti igazságát (= azt a jóságát, melyet 
Izrael védtelen falvainak megszabadítása által tanusított. VÓ. 
7. v.). Akkor ment le az Úr népe a kapukhoz = a győzelem után 
Izrael ismét nyugodtan folytathatja életét, városai kapujában 
nyugodtan folyik az élet. E szavak : És visszanyerte birodalmát, 
semilyen más szövegben sem fordulnak elő. 

13-18. Kik vívták ki a győzelmet? - 13. A héber szöveg Igy 
szól : Alckor lejött (= kivonult a harcra) a maradék ( egy ma-
roknyi csapat) a hatalmas nép (= az ellenség) ellen. Az gr jött 
le 	vonult harcba) velem a hősök (= az ellenség) ellen. - 
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14Az Ámálek hegyén lakó 

efráimbeliek törölték 
el az ellent, 

Mögöttük a benj ámin-
beliek törtek népeidre, ó 
Ámálek. 

Mákirból fejedelmek jöt-
tek le, 

Zábulonból hadvezérek, 
"Isszakár vezérei is Deb-

bó rával tart ot tak 
S követték Bárák nyomdo-

kait, 
Ki úgy vetette magát a 

veszedelembe, mint va-
lami mélységbe. 

Ám a rúbeniták megha- 
sonlottak egymással : 

Nagylelkűik között vete- 
kedés honolt, 

18Miért maradtál a két ha-
tár között? 

ÖNYVE '5. 

Hogy furulyaszót hallgass 
a nyájaknál? 

Ám a rúbeniták megha- 
sonlottak egymással: 

Nagylelkűik között vete- 
kedés honolt. 

"Gálaád a Jordánon tál 
pihent, 

Dán a hajóival foglal-
kozott, 

Áser a tenger partján 
maradt 

S kikötőiben tartózkodott. 
18Zábulon és Neftáli ki- 

tették magukat a halál- 
nak 

A Meróme-mezőn. 

18Eljöttek a királyok és 
hadakoztak, 

Kánaán királyai harcba 
bocsátkoztak 

14. A vers első  két tagja a latin fordításban szószerint így szól : 
Egy efráimbeli törölte el őket Ámálekben, utána egy benjámin-
beli népeid ellen, ó Ámálek. Ennek értelmét egyesek így ma-
gyarázzák : Egy efráimbeli, t. i. Józsue törölte el Ámálek alatt 
az ámálekitákat, (vö. Móz. II. 17, 13.), utána egy benjámin-
beli, t. i. Áod (vö. Bir. 3, 15.) vonult harcba a (moábitákkal) 
szövetséges ámálekiták ellen. Ámálek hegyéről ugyan semmit 
sem tudunk, de 12, 15. is említi. A második sor végén levő  
Ámálek sem a héber, sem a görög szövegben nincs meg. - A hé-
ber szöveget így fordítják : Az efráimbeliek, kiknek gyökere 
Ámálekben van (= kik olyan területen laknak, mely azelőtt 
az ámálekitáké volt), követtek téged (ó Debbóra és Bárák), a 
benjáminbeliek népeiddel (= csapataiddal) tartottak (ó Debbóra 
és Bárák 1). Eszerint tehát e vers a harcban résztvett törzseket 
sorolja fel : ott volt Efráim, Benjámin, Mákir (= a mánássziták 
nyugaton lakó fél törzse), Zábulon, továbbá - 15. - Isszakár. -
E helyett : ki úgy vetette magát ... mélységbe, a héber szöveg ezt 
mondja : (és Isszakár Bárákkal) a völgybe (= a Kíson völgyébe, 
a csatatérre) rohant gyalogságával. - A 15. vers negyedik sorától 
kezdve azokról a törzsekről van szó, amelyek távol tartották 
magukat a harctól. A héber szöveg (15. d. e.) így szól : Rúben 
patakocskái mellett, nagyszerű  határozatok (voltak) ; értelme : 
Rúben fiai csak tanakodtak, - némi gúnnyal szólva - nagy-
szerű  határozatokat (vagy javaslatokat, tanácsokat) vetettek 
fel, de nem tettek semmit, - 16. - hanem a két határ (a héber 
szerint : az aklok) között maradtak. - 17. Gálaád = a Jordántól 
keletre eső  törzsek, elsősorban Gád. - 18. A Meróme-mezőn = a 
héber szöveg szerint : a mező  magaslatain = a csatatéren. 

19-22. Az ütközet lejolyása; - 19. Tánák és Mágeddó Kánaán 
északi részén, a Kíson vidékén feküdt ; Mágeddó vize a Kíson-pa- 
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Tánáknál, Mágeddó vizei 

mellett, 
De semmi zsákmányt sem 

szereztek, 
"Mert az égből harc in-

dult ellenük, 
Helyükről és pályájukról 

harcra keltek Sziszárá-
val a csillagok, 

21Elsodorta tetemüket a 
Kíson-patak, 

A Kádumim-patak, a KI-
son-patak ! 

Tipord csak, lelkem, ha- 
talmasaikat ! 

22Lehullott a lovak körme, 
oly száguldva futottak, 

Az ellenség hősei oly ha- 
nyathomlok rohantak. 

23Átkozzátok meg Meróz 
földét, mondta az Úr 
angyala, 

Szórj atok átkot lakosaira, 
Mert nem jöttek az Úr 

segítségére, 
Hőseinek megsegítésére. 

"Áldott az asszonyok közt 
Jáhel, 

A kineus Háber felesége ! 
Áldott legyen sátrában ! 
;5Mikor az vizet kért, ő  

tejet adott néki, 
Fejedelmi csészében vajat 

nyujtott néki. 
28Balkezével a cövek után 

nyúlt, 
Jobbjával az ácskalapács 

után 
S ütötte Sziszárát, helyet 

keresve fején a sebnek 
S nagy erővel átfúrva ha- 

lántékát. 
"Az ő  lába között fetren- 

gett, múlt ki és halt meg, 
Az ő  lába előtt hemper- 

gett 
És terült el élettelenül, 

nyomorultan. 

28Kinézett az ablakon és 
jajgatott az anyj a 

És a felső  teremből azt 
mondogatta : 

tak, vagy annak egyik ága - 20. A vers - költői kifejezésekkel 
élve - a csillagokat is Izrael segítői közé sorolja ; segítségük talán 
csupán abból állott, hogy az éjtszakai harcban világítottak. (Vi-
harra vagy hasonlóra aligha gondolhatunk, mert akkor a csillagok 
nem látszanak.) - 21. A Kádumim szó egyesek szerint ősit, régit 
jelent ; nem lehetetlen, hogy a Kíson-patak ezt a nevet azért 
kapta, mert mellette régen sok (de a Szentírásban sehol sem 
említett) csata ment végbe ; mások szerint e szó annyit jelent, 
mint rohanó vagy : keleti. - Az ének lelkesült hevében Debbóra 
és Bárák annyira átélik az eseményeket, hogy szinte beleképzelik 
magukat a küzdelembe és felkiáltanak : Tipord csak lelkem ha- 
talmasaikat 	az ellenséget). - 22. Lehullott: a héber szöveg 
szerint : (csak úgy) csattogott. 

23. Meróz megátkozása. Meróz az összefüggésből következtetve 
valamely város vagy vidék lehetett, de hogy hol feküdt, nem 
tudjuk. Lakosainak úgylátszik kötelességül lett volna meg-
segíteni az Úr ügyét = az izraeliták hadát. Az Úr angyala kifeje-
zésről 1. 2, 1. jegyz. 

24-28. Jáhel magasztalása, Sziszára gyászos pusztulása. -
25. Vizel így is fordítható : italt. - Vajat : mint a párhuzam is 
mutatja, valamilyen tejféléről (aludttejről, tejszínről v. más 
ilyesmiről) van szó. Vö. Dióz. I. 18, 8. jegyz. 

28-30. Sziszára háznépének botor reménysége. - 28. A fels' 



608 	BIRÁK KÖNYVE 6. 
Miért késik megjönni sze-

kere, 
Miért késik fogatainak 

lépte? 
29Feleségeinek legokosab-

bika 
Anyósának ezt a választ 

adta : 
30Nyilván most osztja szét 

a zsákmányt, 
Néki választják ki az asz-

szonyok legpompásabb-
j át. 

Tarkaszínű  ruhákat ad-
nak Sziszárának zsák-
mányul 

És mindenféle ékszert hor-
danak össze nyakékül. 

31Igy vesszen el, Uram, 
valamennyi ellenséged, 

De, kik szeretnek téged, 
úgy ragyogjanak, 

Mint ahogy tündöklik fel-
keltekor a nap. 

32Aztán nyugta volt az 
országnak negyven esz-
tendeig. 

6. FEJEZET. 

Gedeon bíráskodása : Gedeon 
küldetése. 

1Ám Izrael - fiai ismét 
azt cselekvék, ami gonosz 
az Úr színe előtt s azért 
Ő  hét esztendőre a mádiá-
niták kezébe adá őket. 
2Ezek annyira megnyo-
morgatták Őket, hogy ők a 
hegyekben levő  üregeket 
és barlangokat meg az 
erődöket használták fel 
maguknak oltalmul. 3Mi-
helyt ugyanis bevégezte 
Izrael a vetést, feljöttek a 
mádiániták s az ámáleki-
ták meg a többi napkeleti 
népség 4s felütötték nála 

teremből : a héber szöveg szerint : (az ablakon levő) rostélyzat 
mögül. — 29. A héber szöveg így szól : (Sziszára anyja) hölgyei-
nek (= udvarhölgyeinek) bölcsei megfelelnek neki s ő  (Sziszára 
anyja) ismételgeti magának szavukat. -- 30. A héber szöveg így 
szól : Hátha zsákmányra találtak, azon osztozkodnak, Egy leányt, 
két leányt minden férfiúnak, Tarka ruhák zsákmányát Sziszárá-
nak, Tarka ruhák zsákmányát, hímzettet, Tarka ruhát, két 
hímzett ruhát a zsákmány nyakára. -- (Az utoljára említett 
zsákmányon egyesek a zsákmányolt barmot, mások a zsákmányolt 
nőket értik ; némelyek a szót zsákmányolónak fordítják és Szi-
szárára vonatkoztatják.) 

31. Befejezés. A héber szöveg így szól : . . . szeretnek téged 
(legyenek olyanok), mint az erejében felkelő  nap (= emelkedje-
nek nagyra). 

32. Negyvenéves nyugalom. 
6. 1-5. Izrael a mádiániták hatalmában. — 1. A mádiániták a 

Holt-tengertől délre, a Vörös-tenger keleti (eláni) öblének mindkét 
partvidékén laktaft — 2. Űgy látszik a Szentírás bizonyos, az 
izraeliták előtt ismeretes helyekről beszél. — 3. Az ámálekiták 
Kánaántól délre laktak, sőt egy részük úgy látszik Kánaánban is 
megtelepedett. (Vö. Bír. 12, 15.) E helyett : s a többi napkeleti 
népség a héber szöveg ezt mondja : és Napkelet fiai ; utóbbiakon 
a szír-arab puszta lakóit kell értenünk. — 4. Gáza a Földközi-ten-
ger palesztinai partvidékének déli részén feküdt ; Gáza bejárója = 
az az üt vagy irány, amelyen Gázába volt szokás menni. 
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sátraikat s úgy, ahogy a 
vetés állott, mindent el-
pusztítottak egészen Gáza 
bejárójáig s teljességgel 
semmi élelmiszert sem 
hagytak Izraelben, sem 
juhot, sem marhát, sem 
szamarat. 5Nyájastul, sát-
rastul jöttek fel és úgy el-
leptek mindent, mint a 
sáskák, nem volt se szeri, 
se száma embereiknek s 
tevéiknek s amit értek, 
elpusztítottak. 

6Mikor aztán Izrael na-
gyon elszegényedett a má-
diániták miatt, ?akkor az 
Úrhoz kiálta és segítséget 
kére a mádiániták ellen. 
80 egy prófétát külde hoz-
zájuk s az így szóla : Ezt 
üzeni az Úr, Izrael Istene : 
Én felhoztalak titeket 
Egyiptomból, kihoztalak 
titeket a rabszolgaság há-
zából, 9kiszabadítottalak 
titeket az egyiptomiaknak 
s mindazon ellenségeitek-
nek a kezéből, akik sa-
nyargattak titeket s ki-
űztem őket előletek s nek- 

tek adtam földüket. "Azt 
mondottam azonban : Én, 
az Úr, vagyok a ti Is-
tenetek, ne féljétek az 
ámorreusok isteneit, akik-
nek a földén laktok, de ti 
nem akartatok hallgatni 
szavamra. 

11Aztán elméne az Úr 
angyala s leüle ama tölgyfa 
alatt, mely Efrában volt 
és Jóáshoz, Ezri nemzetsé-
gének atyjához tartozott. 
Mikor ennek fia, Gedeon 
épen gabonát csépelt és 
tisztított a sajtóban, hogy 
megmentse a mádiániták 
elől, 12megjelenék néki az 
Úr angyala és mondá : Az 
Úr veled, hős vitéz. 
13Mondá neki Gedeon : 
Kérlek, uram, ha velünk 
van az Cr, miért ért min-
ket mindez? Hol vannak 
ama csodái, melyekről 
atyáink beszéltek, mikor 
azt mondották : Az Cr 
hozott ki minket Egyip-
tomból? Most ugyanis el-
hagyott minket az űr s a 
mádiániták kezébe adott. 

6-10. Az Úr a bűnbánó Izraellel közli, hogy mindez a bálvány-
imádás miatt érte őket. - 7. Kiálla : 1. 3, 9. jegyz. - 10. Ne féljé-
tek = ne tiszteljétek, ne imádjátok. Az ámorreusok KáHaán földé-
nek hegyvidékeit lakták ; e névvel a Szentírás sokhelyütt - itt 
is - Kánaán valamennyi pogány népét illeti. 

11-24a. Az Cr Gedeont bízza meg az izraeliták megszabadításá-
val. - 11. A héber szöveg így szól : . .. és leüle ama terebintusfa 
(erről 1. Móz. I. 12, 6. jegyz.) alatt, mely az Ábiezer nemzetségé-
ből való Joás Efrájában volt. Efra város volt, de hogy hol feküdt, 
nem tudjuk ; a Szentírás hozzáteszi, hogy ez a város az ábiezrita 
(=-- mánásszita) Joásé volt, mert volt egy másik ugyanilyen nevű  
város is Benjáminban: (Vö. Józs. 18, 23.) Joás azért volt ábiezrita, 
mert (a mánásszita) Ábiezertől (Jezertől, 1. Móz. IV. 26, 30 ; 
Józs. 17, 2.) származott. - A cséplés rendesen a szabad szérűn 
ment végbe ; Gedeon a sajtógödörberi (= ahol a bort s esetleg 
az olajat sajtolták) csépelte ki gabonáját (a héber szerint : a búzát), 
mert félt az ellenségtől. - 12. Hős vitéz: így Is fordítható : derék 
vitéz. - 14. Ezzel az erőddel: melyet ím ezennel megadok néked. - 

Ószövetség I. 	 39 
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"Ekkor az Úr rátekinte 
és mondá : Menj el ezzel 
az erőddel és szabadítsd 
meg Izraelt a mádiániták 
kezéből. Vedd tudomásul, 
hogy én küldöttelek. 15Ö 

azonban felelé és mondá : 
Kérlek, Uram, mivel sza-
badítsam meg Izraelt?Ime 
nemzetségem a legcseké-
lyebb Mánásszéban és én a 
legkisebb vagyok atyám 
házában. 16Mondá erre 
néki az Úr : Én leszek 
veled s te úgy megvered a 
mádiánitákat mintha csak 
egyetlenegy embert ver-
nél meg. "Erre ő  így szóla : 
Ha csakugyan kegyelmet 
találtam előtted, adj ne-
kem valami jelt, hogy Te 
szólasz hozzám 18és ne 
menj el innen, míg vissza 
nem térek hozzád s ki nem 
hozom áldozatomat és fel 
nem ajánlom neked. Az 
felelé : Itt maradok, míg 
vissza nem jössz. 19Erre 
Gedeon beméne, megfőze 
egy gödölyét, egy véka 
lisztből kovásztalan ke-
nyeret készíte, aztán a  

húst egy kosárba tevé, a 
hús levét pedig egy fa-
zékba önté s kivivé mind-
ezt a tölgy alá s felajánlá 
néki. Monda neki erre 
az Úr angyala : Vedd a 
húst meg a kovásztalan 
kenyeret s tedd erre a 
sziklára, a levet pedig 
öntsd reája. Mikor ó ezt. 
megtette, 21az Úr an-
gyala odanyujtá a kezében 
levő  bot végét s meg-
érinté vele a húst és a ko-
vásztalan kenyeret : és tűz 
szálla fel a sziklából s 
megemészté a húst s a 
kovásztalan kenyeret. Erre 
az Úr angyala eltűnék 
szeme elől. 22Mikor Gedeon 
látta, hogy az az Úr an-
gyala volt, mondá : Jaj 
nekem, Uram Isten, meri 
színről-színre láttam az 
Úr angyalát I 23Ám az Cr 
mondá néki : Béke veled I 
Ne félj, nem halsz meg ! 
"Erre Gedeon oltárt építe 
ott az Úrnak s azt el-
nevezé az Úr békéjének ; 
így is hívják mind a jelen 
napig. 

15. Mivel: nincs hozzá elegendő  eszkőzőm. A tőrzsek nemzetségekre, 
a nemzetségek atyai házakra 	atyafiságokra) oszlottak. Vő. 
Móz. IV. 1,16; Józs. 7, 14. - 17. A jelt a 21. v. beszéli el. - 18. A hé-
ber szöveg így szól : . . . míg ki nem hozom ajándékomat (= azt 
az ennivalót, mellyel mint vendégemet meg akarlak kínálni) és 
eléd nem teszem. - 19. Véka helyett a héber szöveg efáról beszél. 
Utóbbi 36.4 literes ürmérték volt. Vő. Móz. I. 18, 6. - Tölgy: 
a héber szerint : terebintusfa. L. Móz. 12, 6. jegyz. - 21. Ebből 
Gedeon megtudta, hogy nem emberrel, hanem az "úr angyalával 
beszélt. - 22. Az izraeliták azt tartották, hogy aki az 13r angyalát 
szemtől-szembe látta, annak meg kell halnia. Vö. Móz. I. 16, 
14; 32, 30 ; II. 20, 19 ; 33, 20. - 24a. Az oltárt Gedeon Jáhve-
sálómnak (= az T:Jr béke). nevezte el. - A vers vége a héber 
szövegben így szól : mind a jelen napig ott van az ábiezrita 
Ofrában (1. 11. v. jegy.). - E szavakat a latin fordítás a követ-
kező  gondolathoz fűzte. 
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Mikor pedig még az 

Ezri-nemzetség Efrájában 
volt, 25ugyanazon éjjel 
mondá az Úr néki : Vedd 
atyád bikáját és pedig a 
második, a hétesztendős 
bikát és rontsd le atyád 
liáál-oltárát és vágd ki az 
oltár körül levő  berket 26s 
építs oltárt az Úrnak, a te 
Istenednek e szikla tete-
jén, ahova az előbb az 
áldozatot helyezted s vedd 
a második bikát s mutasd 
be egészen elégő  áldozatul 
ama fák halmazán, ame-
lyeket majd a berekből ki-
vágsz. "Erre Gedeon maga 
mellé vőn tíz embert a 
rabszolgái közül s úgy 
cselekvék, ahogy az űr 
parancsolta. Mivel azon-
ban félt atyja háznépé-
től s a város embereitől, 
nem akará nappal meg-
tenni, hanem éjjel végze  

el mindent. 28Mikor aztán 
reggel a város emberei 
felkeltek, láták, hogy Báál 
oltára le van rontva, a 
berek kivágva s a második 
bika rátéve az akkor épült 
oltárra. 29Mondák erre 
egymásnak : Ki mfvelte 
ezt? Mikor aztán kutatták 
a dolog-szerzőjét, azt mon-
dák nékik: Gedeon, Jóás 
fia cselekedte mindezt. 
30Mondák erre Jóásnak : 
Hozd ki ide a fiadat, meg 
kell halnia, mert lerontotta 
Báál oltárát s kivágta a 
berket. 31Az felelé nékik : 
Hát ti álltok bosszút 
Báálért, hogy ti hadakoz-
tok érte? Aki ellensége 
néki, haljon meg, mielőtt a 
holnapi reggel eljő  1 Ha ő  
isten, álljon ő  maga bosz-
szút azon, aki lerontotta 
oltárát. 32Ettől a naptól 
fogva Gedeont Jerobáál- 

24b-32. Gedeon az Úr parancsára jeldúlja atyja Báál-ollárát 
és a Jerobáál nevet nyeri. - 24b. 1. 24a. jegyz. - 25. A vers a 
latin fordításban az első  pillantásra két bikáról szól ; mivel 
azonban a héber szöveg mindenütt a második bikáról beszél, 
úgy látszik a mondatot így kell értenünk : Vedd atyád biká-
ját (de ne a fiatalahbikat, hanem korra nézve) a másodikat, 
a hétesztendőst. - (Rendesen 1-3 éves állatokat szoktak fel-
áldozni ; hogy az Isten itt hétesztendős állatot kíván, nyilván. 
Izrael hétesztendős nyomorúságával - vö. 1. v. - függ össze.) 
Báálról 1. 2, 11. jegyz. Ilt és a következőkben a héber szöveg 
a berek helyett az aseráról beszél ; utóbbin Astóretnek szentelt 
fát vagy oszlopot kell értenünk (vö. 2, 11. jegyz.). - 26. A szikla 
helyett a héber szöveg megerősített helyről beszél. (Vö. 2. v.) E sza-
vak : ahova azelőtt az áldozatot tetted, a héber szövegben így nin-
csenek meg, helyettük egy szó áll csupán, de ennek értelme kétes ; 
egyesek így fordítják : s építs oltárt . . . e megerősített hely tete-
jén a kőrakásból (= Báál lerombolt oltárának köveiből). - 31. Aki 
ellensége neki: t. i. Gedeonnak. Jóás eddig maga is pártolta Báál 
tiszteletét, de most felhagy a bálványimádással. A héber szöveg 
világosabb : Aki érte (Báálért) veszekszik, haljon meg reggelig 
(= végeztessék ki mielobb). - 32.-  Jerobáál (héberül Jerub-13áál) 
kb. annyit tesz, mint : álljon (rajta) bosszút Báál ; - mivel Gedeon-
na k semmi baja sem történt, Gedeon élő  tanusága lett annak, 
mennyire nem tud Báál bosszút állani ellenségein. 

39* 
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nak nevezték, azért, mert 
Jóás azt mondotta : Báál 
maga álljon bosszút azon, 
ki lerontotta oltárát. 

33Erre a mádiániták, az 
ámálekiták s a keleti né-
pek valamennyien egybe-
sereglének s átkelének a 
Jordánon és tábort ütének 
Jezráel völgyében. "Ek-
kor az Lir lelke megszállá 
Gedeont, mire ő  megfúvá 
a harsonát s egybehívá 
Ábiezer házát, hogy kö-
vesse 35és követeket külde 
egész Mánásszéba s az is 
követé, más követeket pe-
dig Áserbe, Zábulonba és 
Neftáliba s azok is csatla-
kozának hozzája. 36Mondá 
ekkor Gedeon az Úrnak : 
Ha csakugyan meg akarod 
szabadítani kezem által 
Izraelt, amint mondottad: 
371eteszem a gyapjúfürtöt 
a szérűre s ha csak magán 
a gyapjún leszen harmat, 
de a föld teljesen száraz 
marad, tudni fogom, hogy 
megszabadítod kezem ál-
tal Izraelt, amint mon- 

dottad. "Úgy is lőn. Mikor 
ugyanis reggelre kelve ki-
facsará a gyapjút, egy 
csészét tölte meg a har-
mattal. 39Mondá erre az 
Istennek : Ne gerjedjen 
fel haragod ellenem, ha 
még egy próbát teszek s 
jelet keresek a gyapjún. 
Kérlek, maradjon maga a 
gyapjú száraz, az egész 
föld pedig legyen harmat-
tól nedves. 4°Ugy is cse-
lekvék az Isten azon az 
éjtszakán, ahogy Ó kí-
vánta : maga a gyapjú 
száraz marada, az egész 
föld pedig harmatos lőn. 

7. FEJEZET. 
Gedeon bíráskodása : Gedeon 
győzelme a Jordántól nyugatra. 

1Erre Jerobáál, azaz Ge-
deon az egész vele levő  
néppel együtt kora reggel 
felkele és elméne a Hárád 
nevű  forráshoz ' • a mádiá-
niták tábora Magas-ha-
lomtól északra, a völgy-
ben volt. 2Mondá ekkor az 

33-40. Gedeon sereget gyüjt és győzelmének zálogául csodában 
részesül. - 33. Vö. 3. v. jegyz. - Jezráel völgye Kánaán északi 
részén, a Kármel hegyvidékén feküdt. - 34. Ábiezer háza = az 
ábiezriták. (Vö. 11. v. jegyz.) - 35. E törzsek Kánaán északi 
részén laktak. - 36-40. E kettős jelet Gedeon úgy látszik azért 
kérte, hogy küldetéséről az izraelitákat, elsősorban hadseregét 
is meggyőzze. A szentatyák Gedeon gyapjában egyfelől a hajdan 
minden isteni kegyelemmel elhalmozott (= a harmatos gyapjú), 
másfelől a később minden kiváltságukat elvesztett (= száraz 
gyapjú) izraeliták jelképét látják, de a harmatos gyapjút nem 
ritkán a minden kegyelem teljességét s az isteni Igét magába 
fogadó Boldogságos Szűz prófétai előképének is tartják. 

7. 1-8. Gedeon az Úr parancsára háromszáz embert választ ki a 
seregből. - 1. Hárád  forrásának helyét nem ismerjük. A vers máso-
dik fele a héber szövegben Igy szól : . . . a mádiániták tábora tőle 
esznkra, a Móre-dombnál, a völgyben volt. - A völgy Jezráel 
völgye, Kánaán északi részén. - 2. Gedeonnal 22.000+10.000 = 
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Úr Gedeonnak : Sok a 
veled levő  nép, nem adom 
kezébe a mádiánitákat, 
hogy ne dicsekedjék velem 
szemben Izrael s azt ne 
mondja : A magam erejé-
ből szabadultam meg. 
3Szólj a néphez s hirdesd 
ki mindnyájuk hallatára : 
Aki fél és retteg, térjen 
vissza 1 Erre eltávozék Gá-
laád hegyéről és visszatére 
a népből huszonkétezer 
ember és csak tízezer 
marada. 4Mondá ekkor az 
Cr Gedeonnak : Még min-
dig sok a nép : vezesd őket 
a vízhez s ott majd ki-
próbálom őket : akiről azt 
mondom néked, hogy men-
jen veled, az menjen, aki-
nek megtiltom, hogy men-
jen, az térjen vissza. 5Mi-
kor aztán a nép lement a 
vízhez, mondá az Úr Ge-
deonnak : Akik nyelvük-
kel nyalják a vizet, mint-
ahogy a kutya nyalja, 
azokat válaszd külön, akik 
pedig térdreesve isznak,  

azok maradjanak a másik 
csoportban. 6Azoknak az 
embereknek a száma, kik 
a vizet kezükkel a szájuk-
hoz véve nyalták, három-
száz volt ; a többi sokaság 
mind térdreesve ivott. 
7Mondá ekkor az Úr Ge-
deonnak : Az által a há-
romszáz ember által sza-
badítlak meg titeket s 
adom kezedre a mádiáni-
tákat, aki nyalta a vizet ; 
az egész többi sokaság tér-
jen vissza lakóhelyére. 
8Miután tehát amazok ma-
gukhoz vették a számuk-
nak megfelelő  eleséget és 
harsonát, megparancsolá 
az egész többi sokaságnak, 
hogy vonuljon sátraiba, ő  
maga pedig a háromszáz 
emberrel felkészüle a 
harcra. A mádiániták tá-
bora lenn volt a völgyben. 

9Ugyanazon éjtszakán 
mondá az Úr néki : Kelj 
fel, menj le a táborba, 
mert kezedbe adtam őket. 
"Ha félsz egyedül le- 

32.000 (vö. 3. v.) ember volt, míg az ellenséges had 15.000+ 
120.000 = 135.000 (\:5. 8, 10.) emberből állott. Az Úr azonban 
csak egészen csekély hadat hagyott Gedeon kezén, hogy annál 
jobban kitűnjék, hogy 6 szabadítja meg Izraelt. - 3. Vő. Móz. 
V. 20, 8. - Gálaád hegyének a Szentírás rendesen a Jordántól 
keletre eső  hegyvidék közepét nevezi ; mivel azonban Gálaád 
Mánásszétől származott (vö. Józs. 17, 1.), e helyütt Gálaád hegye 
annyi, mint Mánássze hegye s a Jordántól nyugatra eső  hegyvidék 
északi részét, tehát Gedeon és táborának helyét jelenti. - 5. Ter-
mészetszerűleg a legtöbb ember a patakból térdreesve iszik s csak 
kevesen maradnak állva s veszik tenyerükkel a szájukhoz a vizet. 
Épen azért e próba egyetlen célja az volt, hogy általa Gedeon 
serege még kisebbé váljék. - 8. E helyett őmaga pedig a három-
száz emberrel felkészült a harcra, a héber szöveg ezt mondja : és 
(csak) a háromszáz embert tartotta meg. 

9-15a. Gedeon kihallgatja ,  két ellenséges vitéz beszélgetését s abból 
bátorságot merít. - 9. Az Úr most megparancsolja Gedeonnak, 
hogy támadja meg az ellenséget. - 10. A héber szöveg így szól : 
Ha pedig félsz lemenni (és megtámadni őket, akkor előbb) menj 
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menni, menjen le veled 
Fára, a legényed is nés ha 
majd meghallod, mit be-
szélnek ott, erőre kap ke-
zed s akkor bátran rajta 
ütsz az ellenség táborán. 
Leméne tehát ő  és Fára, a 
legénye a tábornak arra a 
részére, ahol a fegyveresek 
őrségei voltak. 12A  má-
diániták, az ámálekiták s a 
keleti népek valamennyien 
ott feküdtek a völgyben s 
azt úgy elöntötték, mint a 
sáskák sokasága ; tevéik is 
époly számlálhatatlanok 
voltak, mint a tenger 
partján fekvő  föveny. 
13Mikor Gedeon odaért, az 
egyik ember épen álmát 
beszélé el a szomszédjá-
nak és pedig ilyen módon 
beszélé el, amit látott : 
Álmot láttam s úgy tűnt 
nékem, mintha egy hamu-
ban sült árpakenyér gu-
rult és szállt volna le a 
mádiániták táborára s mi-
kor a sátorhoz jutott, nek i-
vágódott s felfordította és 
teljesen egyenlővé tette a 
földdel. "Felelé az, akinek 
beszélt : Nem más ez, mint 
Gedeonnak, Jóás fiának, 
az izraelita férfiúnak  

kardja : 	kezébe 	adta 
ugyanis az Úr a mádiáni-
tákat s egész táborukat. 
15Mikor Gedeon hallotta az 
álmot és magyarázatát, 
leborula. 

Aztán visszatére Izrael 
táborába és momlá : Kel-
jetek fel, mert az Úr ke-
zünkbe adta a mádiániták 
táborát. "Majd három 
részre osztá a háromszáz 
embert, harsonát ada a 
kezükbe meg egy-egy üres 
korsót s a korsóba fáklyát. 
17Aztán mondá nékik : 
Amit láttok, hogy én te-
szek, azt tegyétek : be-
hatolok a tábor szélére s 
amit teszek, kövessétel:. 
18Ha megharsan a harsona 
kezemben, ti is fújjátok 
meg a harsonákat a tábor 
körül s kiáltsátok mind-
nyájan : Az Úrért és 
Gedeonért I - "Erre Ge-
deon s a vele levő  három-
száz ember behatola a 
tábor szélére, az éjféli 
őrködés kezdetén, épen az 
őrök felállítása után és 
megfúvá a harsonákat és 
összeveré a korsókat. 
"Fújták a harsonákat há-
rom helyen a tábor körül, 

le te és Púra (=Fára), a legényed, stb. - 11. A fegyveresek őrségei 
= az előörsök. - 12. A keleti népek (a héber szöveg szerint : Kelet 
fiai) = a szír-arab puszta nomád törzsei. - 13. A sátorhoz = az 
én sátramhoz. - 15. Leborula = hálát adott az Istennek. 

15b-25. Gedeon legyőzi az ellenséget. - 18. E felkiáltás : Az 
Úrért és Gedeonért valószínűleg az ellenség megrémítésére szolgált ; 
az ellenségnek ugyanis azt kellett hinnie, hogy a kiáltásra nagy 
tömeg izraelita fogja (az Úr nevében) megtámadni táborukat. -
19. Gedeon maga csak száz emberrel ment le a tábor szélére ; 
másik kétszáz embere, száz-száz egy csoportban (vö. 16. v.), egye-
bütt állott fel. - Az éjjelt három őrködésre osztották : esti hat 
órától kezdve tízig, tíztől éjjel kettőig, kettőtől reggel hatig. 
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összetörék a korsókat, tar-
ták balkezükben a fáklyá-
kat, jobbkezükben a zengő  
harsonákat és kiálták : 
Kardra az Úrért és Ge-
deonért 21s ott álla ki-ki 
mozdulatlanul a maga he-
lyén az ellenséges tábor 
körül. - Ekkor az egész 
tábor megzavarodék s ki-
áltozva s ordítozva meg-
futamodék, 22miközben a 
háromszáz ember rendü-
letlenül fújta a harsoná-
kat. Az Úr ugyanis kardot 
bocsáta az egész táborra és 
Ók egymást ölték, vágták 
23és Betsettáig és a Teb-
bátnál levő, ábelmehulai 
partig szaladának. Erre 
összekiálták egymást Iz-
rael fiai Neftáliból, Áser-
ből s egész Mánásszéból s 
űzőbe vevék a mádiánitá-
kat. "Ugyanakkor Gedeon 
követeket külde Efráim 
egész hegységére és üzené :  

Menjetek le a mádiániták 
elé és szálljátok meg Bet-
beráig a vizeket és a Jor-
dánt. Erre összekiáltá egy-
mást egész Efráim s el-
foglalá előlük Betberáig a 
vizeket meg a Jordánt 25és 
elfoga két mádiánita feje-
delmet, Orebet és Zebet s 
Orebet megölé az Oreb-
sziklán, Zebet pedig a 
Zeb-sajtóban és megker-
geté a mádiánitákat, Oreb 
és Zeb fejét pedig elvivé 
Gedeonhoz, a Jordán fo-
lyón túlra. 

8. FEJEZET. 
Gedeon bíráskodása : Gedeon 
győzelme a Jordántól keletre. - 

Gedeon életének vége. 

1Mondák akkor néki Ef-
ráim férfiai : Mit akartál 
elérni azzal, hogy minket 
nem hívtál meg, amikor 
hadba mentél a mádiáni- 

Az éjféli őrködés kezdete tehát kb. este 10 óra volt. - 21. Az ellen-
ség azt hitte, hogy e háromszáz ember nagy, utánuk következő  
seregnek világít. - 22. A héber szöveg így szól :. . . a harsonákat. 
Ekkor az Úr kinek-kinek a fegyverét (kinek-kinek) a felebarátja 
ellen fordította az egész táborban s egészen Betsittáig, Szerera 
felé, Ábelmehóla partjáig, Tebbáton túl futott a tábor. - A7, 
éjtszaka sötétjében tehát az ellenség egymást ölte. A közölt hely-
ségek fekvését nagyobbára nem ismerjük, csak annyi bizonyos, 
hogy az ellenség Jezráel völgyétől a Jordán átkelői felé futott. -
24. Efráim hWysége: a Kánaán közepét alkotó hegyvidék középső  
része. Betbera fekvése ismeretlen. A vizek (egyesek szerint a 
Jordán nyugati apró mellékvizei, mások szerint) a Jordán átkelő-
helyei. - 25. Azt a sziklát, ahol Orebet megölték, ettől fogva 
Oreb-sziklának hívták. Ugyanígy kapta nevét a Zeb-sajtó is; 
a sajtó vagy tényleg bor (illetőleg olaj) sajtó volt, vagy csak át-
vitt értelemben hívták sajtónak (mivel ott zúzták össze Zebet). -
E szavak értelme : a Jordán folyón túlra, bizonytalan ; egyesek 
így fordítják : a Jordánon túlról. 

8. 1-3. Efráim fiainak lázongása Gedeon ellen. - 1. Gedeon 
családja Mánásszéhoz tartozott (vö. 6, 11. jegyz.) Mánássze és 
Efráim József fiai, tehát testvérek voltak. Efráim fiai azért lá-
zongtak Gedeon ellen, mert ügy vélték, hogy ahol Mánássze 
szerepel, ott nekik is részt kell kapniok a diadalból és a zsákmány- 
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ták ellen? - 	hevesen 
perelének s csaknem erő-
szakoskodának vele. 205 fe-
lelé nékik : Mit tudtam én 
cselekedni ahhoz képest, 
amit ti cselekedtetek?Nem 
ér-e többet Efráim bön-
gészése Ábiezer szüretjé-
nél? 3A ti kezetekbe adta 
az Úr a mádiániták feje-
delmeit, Orebet és Zebet : 
mit tudtam én cselekedni 
ahhoz képest, amit ti cse-
lekedtetek? Mikor ezt 
mondotta, lecsendesedék 
ellene háborgó lelkük. 

4Mikor pedig Gedeon a 
Jordánhoz ért, átkele rajta 
azzal a háromszáz ember-
rel, ki vele volt; de a kime-
rültség miatt nem bírták 
üldözni a menekülő  ellen-
séget. 5Mondá tehát Szok-
kót embereinek : Adjatok, 
kérlek, egy-egy kenyeret a 
velem levő  népnek, mert 
felette kimerült, hogy 
űzőbe vehessük Zebeét és 
Szálmánát, a mádiániták  

királyait. 6Felelék Szokkót 
fejedelmei : Talán bizony 
már a kezedben van Ze-
beének és Szálmánának 
kezefeje s azért kívánod, 
hogy adjunk seregednek 
kenyeret. 7(5 mondá nékik: 
Ezért, ha majd kezembe 
adja az Úr Zebeét és Szál-
mánát, összetöröm teste-
teket a puszta töviseivel s 
bojtorjánjaival. 8Erre fel-
méne onnan Fánuelbe és 
ennek a helységnek embe-
reihez is hasonlóképen 
szóla, de ezek is úgy felelé-
nek neki, ahogy Szokkót 
emberei feleltek, 9miért is 
mondá nékik : Ha majd 
békességben, győzedelme-
sen visszatérek, lerontom 
ezt a tornyot. 

"Zebee és Szálmána ek-
kor egész seregével együtt 
pihent. Tizenötezer ember 
maradt ugyanis a keleti 
népek egész seregéből, míg 
a megöltek száma száz-
húszezer kardforgató har- 

ból. (Hasonló a helyzet 12, 1-3-ban is.) - 2. A szőlőt szüretkor 
szedik, szüret után az elmaradt fürtöket böngészik; a szüret ter-
mészetesen rendesen többet ér, mint a böngészés. - E harcban 
az ábiezrila (vö. 6, 11. jegyz.) Gedeon hajtotta végre a szüretet 
(= ő  győzte le az ellenséget), Efráim csak később jött, de - mint 
Gedeon szerényen mondja - nagyobb sikert ért el, mint ő  (Ge-
deon) maga. 

4-9. Gedeon Zebee és Szálmána üldözése közben hiába kér eleséget 
Szokkót és Fánuel lakosaitól. - 4. Az ellenség egy részének sike-
rült átszöknie a Jordánon, Gedeon most ezeket veszi űzőbe. A hé-
ber szöveg nem mondja, hogy nem birták üldözni az ellenséget, 
csak azt, hogy üldözték és kimerültek (fáradtak) voltak. - 5. Szok-
kót a Jordántól keletre, a Jábbok-patak mellett feküdt. - 6. Még 
nem győztél ! - 7. A héber szöveg szerint : 	megcsépelem 
testeteket a puszta töviseivel s bojtorjánjaival (vagy : a puszta 
töviseivel és cséplőszánokkal). - 8. Fánuel szintén a Jábbok mel-
lett feküdt. (Vö. Móz. I. 32, 30.) 

10-12. Gedeon elfogja Zebeét és Szálmánál. - 10. A héber szöveg 
így szól : Zebách (= Zebee) és Szálmunna (= Szálmána) pedig 
Kárkorban voltak, táborukkal együtt, mintegy tizenötezer ember- 
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cos volt. 11Felméne tehát 
Gedeon a sátorlakók út-
ján, mely Nóbétól és Jeg-
báától keletre vagyon s 
megveré a magát bizton-
ságban érző  és semmi baj-
tól sem tartó ellenség tá-
borát. 12Erre Zebee és 
Szálmána futásnak erede, 
de Gedeon űzőbe vevé és 
elfogá őket, seregüket pe-
dig teljesen szétzavará. 

13Mikor aztán visszatért 
a harcból napkelte előtt, 
14elfoga egy legényt Szok-
kót emberei közül s meg-
kérdezé tőle Szokkót feje-
delmeinek s véneinek ne-
vét s felíra hetvenhét 
férfiút. 15Erre elméne Szok-
kótba és mondá nekik : 
Imhol Zebee és Szálmána, 
akik miatt gúnyolódtatok 
velem, mondván : Talán 
bizony már kezedben van 
Zebee és Szálmána keze s 
azért kívánod, hogy ad-
junk fáradt és kimerült 
embereidnek kenyeret? 
"Azzal vevé a város vé-
neit meg a puszta töviseit 
és bojtorjánjait s össze- 

töré-veré velük Szokkót 
embereit. "Aztán lerontó 
Fánuel tornyát és meg-
ölé e város lakosait. 

jd mondá Zebeének 
s Szálmánának : Milyenek 
voltak azok az emberek, 
akiket megöltetek a Tábo-
ron? Azok felelék : Olya-
nok, mint te, mindegyikük 
olyan, mint egy királyfi. 
19Felelé nékik: 11 kkor az én 
testvéreim, az én anyám-
nak a fiai voltak. Az Úr éle-
tére mondom, hogyha meg-
hagytátok volna őket, én 
sem ölnélek meg titeket. 
"Azzal mondá Jeternek, 
az elsőszülöttének : Kelj 
fel s öld meg őket. Ám az 
nem ránta kardot, mert 
félt, mivel még gyermek 
volt. 21Mondá erre Zebee és 
Szálmána : Te kelj fel s te 
ronts reánk, mert kor sze-
rint van ereje az ember-
nek. Gedeon felkele és 
megölé Zebeét és Szálmá-
nát s elvevé azokat az ék-
szereket és boglárokat, 
amelyekkel a királyi tevék 
nyakát szokták díszíteni. 

rel, mindazokkal, akik megmaradtak Kelet fiainak egész táborá-
ból stb. Hogy ez a Kárkor hol feküdt, nem tudjuk. - 11. A sátor-
lakók útja = a nomád arabok által használt út. Nóbé és Jegbáa 
a Jordántól keletre, Mánássze, illetőleg Gád törzsének területén 
feküdt. 

13-17. Gedeon bosszút áll Szókkoton és Fánuelen. (Vb. 5-8. 
jegyz.) - 13. A héber szöveget egyesek így fordítják : . .. a harc-
ból, Cheresz magaslata felől stb. - Cheresz magaslatáról egyéb-
ként semmit sem tudunk. 

18-21. Gedeon megöli Zebeét és Szálmánát. - 18. A Tábor-hegy 
a Jordántól nyugatra eső  föld északi részén feküdt. - 19. A régi 
keleti ember kedvesebb testvérnek tartotta azt, aki vele egy 
anyától (nemcsak egy atyától) származott. - 21. A héber szöveg 
szerint : . reánk, mert amilyen az ember, olyan az ereje. A vers 
vége a héber szövegben így szól : és elvevé a tevéik nyakán levő  
holdacskákat. 
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22Mondák ekkor Izrael 

férfiai mindnyájan Ge-
deonnak : Uralkodj ál raj-
tunk mind te, mind a fiad, 
mind fiad fia, mert meg-
szabadítottál minket a má-
diániták kezéből. 23Ám ő  
mondá nékik : Nem ural-
kodom rajtatok s nem fog 
uralkodni rajtatok fiam 
sem : az Úr uralkodjék 
rajtatok. 

"Majd mondá nékik : 
Egy dolgot kérek csak tő-
letek : adjátok nekem 
zsákmányotokból a fülön-
függőket. Az izmaeliták 
ugyanis arany fülönfüggő-
ket viseltek. 25Azok fele-
lék : Szívesen odaadjuk. 
Azzal kiterítének a földre 
egy köntöst s rádobók a 
zsákmányból a fülönfüg-
gőket. 26A kért fülönfüg-
gők súlya ezerhétszáz 
aranysiklus volt, azokoii 
az ékszereken, függőkön s 
bíborruhákon kívül, me- 

lyeket a mádiánita kirá-
lyok viseltek és azokon az 
aranyláncokon kívül, ame-
lyek a tevéken voltak. 
27Ebből aztán Gedeon 
efódot készíte s azt el-
helyezé városában, Efrá-
ban. És paráználkodék 
azzal egész Izrael s az 
Gedeonnak s egész ház-
népének romlására 

28A mádiániták tehát 
úgy megaláztattak Izrael 
fiai előtt, hogy nem is tud-
ták többé felemelni nya-
kukat s az országnak 
nyugta volt negyven esz-
tendeig, míg Gedeon volt 
az élén. 

29Jerobáál, Jóás fia te-
hát hazatért és otthon is 
maradt. "Hetven olyan 
fia volt, ki az ő  ágyékából 
származott, mert több fele-
sége volt. 31-Mellékfelesége, 
kit Szichemben tartott, 
szintén szüle neki egy fiút, 
névszerint Ábimeleket. 

22-23. Gedeon visszautasítja a neki felajánlott királyságot. 
24-27. Gedeon efódot készít. - 24. A fülönfüggők helyett a 

héber szöveg (orrba- vagy fülbevaló) gyűrűkről beszél. Az izmaeli-
tákon a Szentírás e helyütt a 6, 3-ban említett népeket vagy azok 
egyikét-másikát érti. - Egy arany siklus 16.8 gramm ; 1700 siklus 
tehát kb. 27.56 kgr (kb. 100.000 pengő). Ékszerek helyett a héber 
szöveg ismét a holdacskákról (1. 21. v. jegy.), függők helyett egye-
sek szerint valami láncféle ékességről beszél. - 27. Az efód főpapi 
vagy papi ruha (vö. Móz. II. 28, 4 ; Kir. I. 2, 18.), mások szerint 
valamilyen szobor volt. - Nagyon valószínű, hogy az efóddal 
Gedeon az űr tiszteletét akarta szolgálni, de az Űr akaratával 
és a mózesi törvényekkel ellenkező  módon. Ilyenképen ez az efód 
Izraelt paráznaságra (= az Istennel szemben - házasságtöréshez 
hasonló - hűtlenségre) vitte s így Gedeon házának (= utódainak), 
közvetve tehát Gedeonnak is romlására (a héber szó szerint : 
kelepcéjévé) lett. 

28. Negyvenesztendős béke. A vers vége a héber szövegben így 
szól : . . . negyven esztendeig, Gedeon napjaiban (= életében). 

29-31. Gedeon otthon. - 29. Jerobáál = Gedeon. - 30. Aki az 
ágyékából származott = aki a szó szoros értelmében Gedeon fia 

(nem unokája stb.) volt. - Az ószövetségben a többnejűséget 
az Isten eltűrte, - 31. A mellékf eleség a tulajdonképeni feleségek- 
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"Mikor aztán Gedeon, 

Jóás fia, jó vénségben 
meghalt, eltemeték Jóás-
nak, atyjának sírjában, 
Ezri nemzetségének Efrá-
jában. 

"Miután azonban Ge-
deon meghalt, Izrael fiai 
elfordulának és paráznál-
kodának a Báálokkal és 
szövetséget kötének Báál-
lal, hogy ő  legyen az 
istenük 34és nem emlékezé-
nek meg az Úrról, az ő  
Istenükről, ki kiszabadí-
totta őket minden körü-
löttük levő  ellenségük ke-
zéből 35és nem cselekvének 
irgalmasságot Jerobáál-
Gedeon házával mindazon 
jótettek ellenére sem, 
melyet 45 cselekedett Iz-
raellel. 

9. FEJEZET. 
Gedeon házának története : Ábi- 
melek testvérgyilkossága és 

pusztulása. 

1Ekkor Ábimelek, Jero-
báál fia elméne Szichembe, 
anyja testvéreihez és szóla 
hozzájuk s anyja atyai há- 

zának egész nemzetségé-
hez, mondván : 2Szóljatok 
Szichem valamennyi em-
beréhez : Mi jobb néktek, 
az:e, hogy hetven ember, 
Jerobáál valamennyi fia 
uralkodjék rajtatok, avagy 
az, hogy egy ember ura 1-
kodj ék rajtatok? Vegyé-
tek tekintetbe azt is, hogy 
én csontotok és húsotok 
vagyok. - 3Anyja test-
vérei el is mondák róla 
mindezeket a dolgokat 
Szichem valamennyi em-
berének s Ábimelek felé 
is hajlíták azoknak a szí-
vét, mert azt mondották : 
Testvérünk ő  nékünk ! 
4Erre azok hetven siklus 
ezüstöt adának néki Báál-
Berít templomából s azon 
ő  szűkölködő  és csavargó 
embereket fogada magá-
nak, hogy kövessék. 5Az-
tán elméne Efrába, atyja 
házába s megölé testvé-
reit, Jerobáál fiait, a het-
ven férfiút, egy kövön ; 
csak Jóátám, Jerobáál leg-
kisebbik fia marada meg, 
mert az elrejtőzött. 6Erre 

Ml jogilag különbözött és többnyire rabszolganő  volt ; ilyet tar-
tani az ószövetségben nem volt tilos. 

32. Gedeon halála. Ezri nemzetségének Efrája = az ábiezriták 
Efrája. L. 6, 11. jegyz. 

33-35. Izrael Gedeon halála után bálványimádásba süllyed. -
33. A héber szöveg szerint : ... meghalt, Izrael fiai ismét paráz-
nálkodónak (= e kifejezésről 1. 27. v. jegyz.) a Báálokkal (1. 2, 
11. jegyz.) és Báál-Berítet tevék istenüknek. Báál-Berít (=a szö-
vetséges Báál) Báálnak egyik formája volt. 

9. 1-6. Gedeon szichemi fia, Ábimelek királlyá lesz Sztchemben 
és meggyilkoltatja Jóálámon kívül valamennyi testvérét. - 2. Szí-
chemről 1. Móz. I. 12, 6. - 3. A vers második fele a héber szöveg-
ben így szól : és ezek (= a szichemick) szíve Ábimelek felé haj-
lott stb. - 4. Hetven (siklus) ezüst = 70 X 16.8 gr = 1176 gramm 
ezüst, pénzértékben 70 x 3.25 = 227.50 pengő. - A pénz tehát 
nem volt sok. - 6. Efráról 1. 6, 11. jegyz. - 6. Melló városa (a 
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egybegyűle Szichem min-
den embere és Melló váro-
sának valamennyi családja 
és elmenének s királlyá 
tevék Ábimeleket ama 
tölgyfa alatt, mely Szi-
chemnél állott. 

7Mikor ezt hírül vitték 
Jóátámnak, ő  elméne s 
megálla a Gárizim hegyé-
nek tetején és harsány 
hangon kiáltva, mondá : 
Hallgassatok meg, Szichem 
emberei, hogy az Isten 
meghallgasson 	titeket ! 
8Elmentek a fák, hogy ki-
rályt kenjenek föl maguk-
nak. Mondák azért az 
olajfának : Uralkodjál raj-
tunk. °Az felelte : Elhagy-
hatnám-e zsiradékomat, 
melyet istenek, emberek 
élveznek s elmehetnék-e, 
hogy a fák között ide-oda 
mozogjak? "Mondák erre  

a fák a fügefának : Jer s 
vedd át közöttünk az ural-
kodást. 11Az felelé nékik 
Elhagyhatnám-e édessége-
met s pompás gyümölcsei-
met s elmehetnék-e, hogy 
a többi fa között ide-oda 
mozogjak? 12Mondák erre 
a fák a szőlőtőnek : Jer s 
uralkodj ál rajtunk. 13Az 
felelé nékik : Elhagyhat-
nám-e boromat, mely Is-
tent és embert felvidít, 
hogy a többi fa között ide-
oda mozogjak? "Mondák 
erre a fák mindnyájan a 
galagonyának : Jer és ural-
kodjál rajtunk? 15Az felelé 
nékik : Ha csakugyan ki-
rálytokká tesztek, jertek s 
pihenjetek meg árnyékom-. 
ban ; de ha ezt nem akar-
játok, jöjjön ki tűz a ga-
lagonyából s eméssze meg 
a Libanon cédrusait. "Nos 

héber szöveg szerint Bet-Millo) valószínűleg Szichem fellegvára 
volt, ugyanaz, amint a későbbiekben Szichem tornyának nevez 
a Szentírás. Egy hasonló nevű  erődítmény Jeruzsálemben is volt. 
(Vö. Kir. II. 5, 9.) 

7-22. Jóátám meséje és átka. - 7. A Gárizim-hegy Szichemtől 
délre emelkedett. Hogy az Isten meghallgasson titeket, ha majd 
tőle valamit kértek, - 8-15. mesét tartalmaz. (A Szentírás 
ezenkívül csak még Kir. IV. 14, 9. közöl mesét.) E mese értelme 
az, hogy azok, akiknek értékeik vannak (mint az olajfának olaja, 
a fügefának fügéje, a szőlőnek bora), nem törnek az uralkodás 
után, az értéktelen emberek pedig (kik olyan értéktelenek, mint a 
galagonya) használni nem, csak ártani tudnak. Az értékes em-
bereken Gedeont (s általában a derék embereket), a galagonyán 
Ábimeleket kell értenünk. A szichemiek királyuknak választották 
Ábimeleket : hasznát látni nem fogják, sőt el fognak veszni 
miatta. - 9. Az olajfa zsiradéka az olaj: Az áldozatok egy részét 
olajjal mutatták be s az olaj a régi Kelet mindennapi életében is 
bőséges alkalmazást talált (illatos kenetek stb.) ; ennyiben élvezik 
az olajat az istenek (a megfelelő  héber szót a latin fordítás a 13. 
v.-ben Isten-nek fordítja) s az emberek. - 14. A bor is számos 
áldozatnál szerepelt s ebben az értelemben mondja Jóátám, hogy 
a bor felvidítja az Istent. (A héber szó isteneket is jelenthet.) - 
15. A tövises, értéktelen galagonya méltán kételkedik, hogy csak-
ugyan királlyá akarják-e tenni. Árnyéka nem igen van, megpihenni 
alatta tüskéi miatt alig lehetséges, ellenben fel tudja gyujtani, 
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tehát, ha becsülettel s bűn 
nélkül tettétek király-
tokká Ábimeleket s ha 
jól cselekedtetek Jerobáál-
lal s házával s meghálál-
tátok jótéteményeit, - ő  
hadakozott értetek 17S ve-
szélynek tette ki életét, 
hogy megszabadítson tite-
ket a mádiániták kezéből, 
18ti pedig most felkeltetek 
atyám háza ellen s meg-
öltétek fiait, a hetven fér-
fiút egy kövön és Ábime-
leket, az Ó rabszolganőjé-
nek a fiát tettétek Szichem 
lakóinak királyává azért, 
mert a testvértek, - 19te-
hát ha becsülettel s vétek 
nélkül jártatok el Jero-
báállal s házával, akkor 
örüljetek ma Ábimelek-
nek s az örüljön nektek ; 
"ha azonban gonoszul : 
jöjjön ki tűz belőle s 
eméssze meg Szichem la-
kóit s Melló városát s  

jöjjön ki tűz Szichem em-
bereiből s Melló városából, 
s eméssze meg Ábimele-
ket. 21Ezt mondá s elfuta 
s elméne Berába s ott tele-
pedék meg, mert félt fivé-
rétől, Ábimelektől. 

22 igy uralkodék Ábime-
lek Izraelen három esz-
tendeig. 23Akkor az Űr 
gonosz lelket külde Ábi-
melek és Szichem lakói 
közé s azok elkezdék őt 
utálni 24és Jerobáál hetven 
fia megölésének vétkét s 
vére ontását Ábimelekre, a 
testvérükre meg a szi-
chemiek többi főemberére, 
az ő  segítőtársaira hárí-
tani. 25Azért lest vetének 
ellene a hegyek tetején s 
míg odajöttére várakoz-
tak, kirabolták és kifosz-
tották az arramenőket. 
Ezt hírül vivék Ábimelek-
nek. 26  Ugyanakkor oda-
érkezék Gáál, Obed fia a 

ha ég, a legnemesebb fákat, a Libanon cédrusait is. (A tűz átvitt 
értelemben haragot jelent.) A galagonya tehát rossz király : nyuj-
tani nem tud semmit, de ártani annál inkább. - 20. A tűz = ha-
rag, pusztulás. Jóátám tehát azt kivárja a szichemieknek és 
Ábimeleknek, hogy kölcsönösen pusztítsák el egymást. Ez be is 
következett. Melló városáról 1. 6. v. - 21. Bera talán Juda törzsé-
nek területén, tehát Kánaán déli harmadán feküdt. 

22-41. Jóátám átka beteljesedik a szichemieken. - 22-23. Go-
nosz lélek = ördög vagy általa keltett meghasonlás. A vers vége 
és a köv. (24.) vers a héber szövegben így szól : . Szichem pol-
gárai közé, mire Szichem polgárai fellázadtak Ábimelek ellen, 
hogy eljő  jön a Jerobáál hetven fia elleni merénylet (büntetése), 
és vérük Abimelekre, a testvérükre szálljon, ki megölte őket, vala-
mint Szichem polgáraira, kik erőssé tették (= segítették) kezét, 
hogy megölje testvéreit. - 25. A lázadók tehát a hegyeken (a Szi-
chemtől délre és északra húzódó Gárizim- és Ebál-hegyen) ütöttek 
először tanyát, a sík mezőre csak később merészkedtek (vö. 27. v. 
33. v.). E szavak : s mfg odajöttére várakoztak, kirabolták és a héber 
szövegben hiányzanak. - 26. A vers második fele és a kővetkező  
(27.) vers a héber szövegben így szól : . . . Szichembe, és Szichem 
polgárai bizodalommal voltak iránta, (mindjárt) ki is mentek a 
mezőre, leszüretelték (saját) szőlőiket, kitaposták (a szőlőt), 
örömünnepet rendeztek s bementek istenük templomába s ettek 
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testvéreivel együtt s át-
méne Szichembe. Ennek 
eljövetelére nekibátorodá-
nak Szichem lakói 27S ki-
menének a mezőkre, fel-
dúlák a szőlőket, kitapo-
sák a fürtöket, éneklő  
karokba oszlának s be-
inenének istenük templo-
mába s ott lakoma s pohár 
között szidalmazták Ábi-
meleket. 28Gáál, Obed fia 
azt kiáltá : Kicsoda Ábi-
melek és micsoda Szichem, 
hogy szolgáljunk neki? 
Nemde, Jerobáál fia és 
Zebult, a szolgáját, ne-
vezte ki helytartónak 
Emor, Szichem atyjának 
emberei fölé? Miért szol-
gáljunk tehát néki?" Csak 
adná valaki kezem alá e 
népet, hogy eltávolíthat-
nám Ábimeleket. Erre 
megüzenék Ábimeleknek : 
Gyüjts hatalmas sereget 
és jöjj ! "Mikor ugyanis 
Zebul, a város kapitánya 
Gáálnak, Obed fiának be-
szédeit meghallotta, igen 
megharaguvék 31s titkon 
követeket külde Ábime-
lekhez ezzel az üzenettel :  

Ime Gáál, Obed fia Szi-
chembe jött a testvéreivel 
és harcra tüzeli ellened a 
várost. 32Épen azért kere-
kedjél fel az éjtszaka a 
veled levő  néppel együtt 
és állj lesbe a mezőn, 
33kora reggel, napkeltekor 
pedig ronts a városra s 
amikor ő  kivonul ellened 
népével, tégy vele azt, 
amit csak bírsz. "Erre 
Ábimelek éjjel egész sere-
gével együtt felkerekedék 
és Szichem mellett négy 
helyen lescsapatokat he-
lyeze el. 35Mikor aztán 
Gáál, Obed fia kijött és 
megállott a város kapujá-
nak bejárójában, Ábime-
lek s az egész vele levő  
sereg felkele a leshelyről. 
"Mikor Gáál a népet meg-
látta, mondá Zebulnak : 
Ime, valami sereg ereszke-
dik le a hegyekről 1 Az fe-
lelé néki : A hegyek árnyé-
kát nézed te emberi fejek-
nek, az téveszt meg téged I 
37Ám Gáál ismét szála : 
Ime, valami nép ereszke-
dik alá a táj köldökéről s 
egy csapat jő_ azon az 

és ittak és szidalmazták Ábimeleket. - 28. A latin fordítás értelme 
világos : Miért szolgáljanak a szichemiek Ábimeleknek, akinek 
atyja a nem-szichemi Jerobáál, Báálnak, a szichemiek jelenlegi 
istenének ellensége volt s aki nem is maga uralkodik rajtuk, ha-
nem Zebul által gyakorolja királyi hatalmát. A héber szöveg így 
szól : Nemde Jerobáál fia és (nemde) Zebul a helytartója? Szol-
gáljátok Emornak, Szichem atyjának embereit (= utódait, tehát 
szichemieket)! Miért szolgálnánk mi neki! - 31. Ábimelek tehát 
nem tartózkodott Szichemben, hanem (valószínűleg) a közeli 
Árúmában (= Rómában). (Vö. 41. v.). A titkon szónak megfelelő  
héber kifejezést sokan így is fordítják : (követeket külde) Tormába 
( = Rómába). - 35. Az egész vele levő  sereg = az a csapat (seregé-
nek az a negyedrésze), mely vele volt lesben. - 37. A vidék köldöke 
úgy látszik a Szichem körüli hegyvidék valamely kiemelkedő  ré-
szének tulajdonneve volt ; a megfelelő  héber szó egyébként hegyet 
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úton, mely a tölgyfára néz. 
38Mondá ekkor néki Zebul : 
Hol van most a szád, 
mellyel azt mondottad : 
Kicsoda Ábimelek, hogy 
szolgáljunk néki? Nemde, 
ez az a nép, amelyet fity-
máltál? Eredj ki s kelj 
harcra vele ! 39Ki is vo-
nula Gáál, a szichemiek 
népének láttára s harcra 
kéle Ábimelekkel, 4ode 
megfutamodék s az űzőbe 
vevé és bekergeté a vá-
rosba, miközben a város 
kapujáig igen sokan eles-
tek Gáál részéről. 41Aztán 
Ábimelek Rúmában he-
lyezkedék el, Zebul pedig 
kiűzé Gáált s társait a 
városból s nem tűré, hogy 
ott tartózkodjanak. 

"Másnap aztán kiméne 
a nép a mezőre. Mikor ezt 
hírül vitték Ábimeleknek, 
43ő  vevé seregét, három 
csapatra osztá és lesbe 
álla a mezőn. Amint aztán 
meglátta, hogy a nép kijő  
a városból, felkele és rájuk 
ronta ; 44a maga csapatá- 

val ostrom alá vevé és 
körülfogá a várost, a másik 
két csapat pedig a mezőn 
kószáló ellenség után nyo-
mult. 45Ábimelek az egész 
nap ostromolta a várost, 
végül is bevevé, lakosait 
leölé, magát a várost pedig 
lerontá és sót hinte reá. 

"Mikor ezt a szichemiek 
tornyának lakói meghal-
lották, bemenének Berít-
i4enük templomába, oda, 
ahol a szövetséget kötöt-
ték vele, amiről a hely a 
nevét is nyerte ; ez ugyanis 
igen meg volt erősítve. 
"Amint Ábimelek meg-
hallotta, hogy a szichemiek 
tornyának emberei mind 
odagyűltek, 48felméne 

egész népével együtt a 
Szelmon hegyére, fejszét 
ragada, levága egy faágat, 
a vállára tevé, elvivé és 
mondá társainak : Amit 
láttok, hogy én cselek-
szem, cselekedjétek gyor-
san ti is. 49Erre azok is 
gyorsan egy-egy faágat 
vágának és követék a ve- 

is jelenthet. A héber szöveg így folytatja : 	jó a Meónením- 
terebintusfa (=a jósok terebintusfája felől. - 39. A szichemiek 
népének láttára: a héber szöveg szerint : a szichemi polgárok 
( = hívei) élén. - 40. E szavak : és bekergeté a városba, csak a latin 
fordításban vannak meg. 

42-49. Jóálám átka beteljesedik Szichem városán és tornyán. -
42. Másnap a szichemiek ismét harcra készülnek Ábimelek ellen. -
44. Ábimelek tehát elvágta a szichemieket a várostól, másik két 
csapatja pedig (a héber szöveg szerint) megverte őket. - 45. A só 
a maradandóság jelképe volt ; a lerontott várost sóval hintették 
be, annak kifejezéséül, hogy pusztulása maradandó. - 46. Ezek 
a szavak : oda, ahol a szövetséget kötötték, amiről a hely a nevét is 
nyeste, a héber szövegben nincsenek meg, e helyett pedig: ez ugyanis 
igen meg volt erősítve, a héber szöveg ezt mondja : a rejtekbe ; e 
rejteken a bálványtemplom egyik, talán legszentebb részét kell 
értenünk. - 48. Szelmon hegyéről csak annyit tudunk, hogy Szi-
chem körül feküdt. 
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zért, majd körülrakák 
és felgyujták a várat és 
Igy az történék, hogy a 
füst és a tűz megölt mint-
egy ezer embert, minden 
férfit és asszonyt, ki Szi-
chem tornyának lakója 
volt. 

"Aztán elindula onnan 
Ábimelek és Tebesz váro-
sához méne s azt körül-
vevé és megszállá hadával. 
51A város közepén azon-
ban egy magas torony 
volt s abba menekült min-
den férfi és asszony s a 
város minden főembere ; 
jó erősen bezárták az ajtót 
s a torony tetejére, a bás-
tyákra állottak. 52Ezért 
Ábimelek a toronyhoz vo-
nula és erős ostrom alá 
vevé. Amikor azonban 
megközelítette az ajtót s 
arra törekedett, hogy tü-
zet tegyen alája, 53íme, 
fölülről egy asszony le-
hajíta egy malomkődara-
bot s eltalálá Ábimelek 
fejét és bezúzá koponyá-
ját. "Erre Ó gyorsan oda-
hívá fegyverhordozóját s 
mondá néki :. Rántsd ki 
kardodat s ölj meg, hogy 
azt ne találják mondani,  

hogy asszony ölt meg en-
gem. Az teljesíté a paran-
csot s megölé. 55Miután 
meghalt, mindazok, akik 
vele voltak Izraelből, visz-
szatérének lakóhelyükre. 
56Igy torolta meg az Isten 
azt a gonoszságot, melyet 
Ábimelek az atyja ellen 
elkövetett, amikor meg-
ölte hetven testvérét ; 57a 
szichemieknek is megfize-
tett azért, amit tettek 
s így teljesedett rajtuk 
Jóátámnak, Jerobáál fiá-
nak átka. 

10. FEJEZET. 

Tóla és Jáir bíráskodása. - Iz-
rael súlyos szorongatása. 

lÁbimelek után Tóla, 
Fuának, Ábin-  lek nagy-
bátyjának fia lőn Izrael 
vezére. Isszakárból való 
ember volt s az Efráim 
hegységén levő  Sámirban 
lakott. 2Huszonhárom esz-
tendeig bíráskodék Izrae-
len, aztán meghala és 
eltemeték Sámirban. 

3Utána a gálaádi Jáir 
következék. Ez huszonkét 
esztendeig bíráskodék Iz- 

60-57. Jóátám átka beteljesedik Ábimeleken. - 50. Tebesz 
Szichemtől északkeletre, kb. 4 órányira feküdt. Valószínűleg 
Tebesz is Ábimelek királyságához tartozott s a szichemiekkel 
együtt ez is fellázadt Ábimelek ellen. - 54. A Szentírás elbeszéli, 
hogy mit tett Ábimelek, de eljárását nem helyesli, mint ahogy 
nem is helyeselheti. 

10. 1-2. Tóla biráskodása. - 1. A héber szöveg így kezdődik : 
Ábimelek után Tóla Fuának, Dódó fiának a fia, egy Isszakárból 
való férfiú kelt Izrael megmentésére. - Sámir ketto volt : egyik 
Jüda területén (vö. Józs. 15, 48.), a másik Efráim hegységén, tehát 
kb. Kánaán közepén. 

3-5. Jáir bíráskodása. Gálaádnak nevezték a Jordántól keletre 
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raelen. 4Harminc fia volt, 
kik harminc szamárcsikón 
nyargaltak s harminc vá-
ros fejedelmei voltak. 
Utóbbiakat az Ó nevéről 
Hávót-Jáirnak, azaz Jáir-
városainak hívják mind 
a jelen napig ; Gálaád 
földén vannak. 5Mikor Jáir 
meghalt, a Kámon nevű  
helységben temeték el. 

6Izrael fiai azonban régi 
bűneikre újakat halmozá-
nak s azt cselekvék, mi 
gonosz az Úr színe előtt : 
bálványoknak, a Báálok-
nak és az Astóreteknek, 
Szíria, Szídon, Moáb, Ám-
mon fiai meg a filiszteusok 
isteneinek szolgálának, az 
Urat pedig elhagyák és 
nem tisztelék. 7Ezért az 
Úr megharaguvék reájuk 
s a filiszteusoknak s Ám-
mon fiainak a kezébe adá 
őket. 8Ezek tizennyolc 
esztendőn keresztül na-
gyon sanyargatták és nyo-
morgatták közülük mind-
azokat, kik a Jordánon  

túl, az ámorreusok földén, 
Gálaádban laktak, 9sőt 
Ámmon fiai a Jordánon 
is átkeltek, hogy kifosz-
szák Júdát, Benjámint és 
Efráimot. Igy Izrael igen 
nagy szorultságba jutott. 

"Ekkor az Úrhoz kiál-
tának s mondák : Vétkez-
tünk ellened, mert el-
hagytuk az Urat, a mi 
Istenünket s a Bááloknak 
szolgáltunk. 11Mondá erre 
nékik az Úr : Nemde az 
egyiptomiak, az ámorreu-
sok, Ámmon fiai, a filisz-
teusok, 12a szídoniak, az 
ámálekiták, a kánáneusok 
szorongattak titeket s mi-
kor hozzám kiáltottatok, 
megszabadítottalak tite-
ket kezükből? 13Ti mégis 
elhagytatok engem s más 
isteneket tiszteltetek 

Ezért többé nem szabadí-
talak meg titeket : "men-
jetek s hívjátok segítségül 
azokat az isteneket, akiket 
választottatok, azok sza-
badítsanak meg titeket 

eső  vidék középső  részét. - 4. Szamárcsikón nyargallak, mert 
előkelő, fejedelmi emberek voltak. (Vö. 5, 10.). E szavak : az 
nevéről a héber szövegben hiányzanak ; Móz. IV. 32, 41 ; V. 3 , 
14. szerint a Hávol-Jáir név a Mózes-korabeli Jáirtól szárma-
zott ; nem lehetetlen azonban, hogy a régi elnevezés az itt szereplő  
Jáir neve folytán Új szint kapott. - 6. Kámon fekvését nem 
ismerjük. 

6-9. Izrael ismét bálványimádásba esik, miért is tizennyolc évig 
az ámmoniták hatalma alá kerül. - 6. A héber szöveg egyszerűbb : 
De Izrael fiai ismét azt cselekvék stb. - A Báálokról s az Astóre-
tekről 1. 2, 11 ; 2, 13. jegyz. - Szíria és Szídon az izraelitáktól 
északkeletre és északnyugatra, a moábiták s az ámmoniták a Jor-
dántól keletre eső  vidék déli felén, a filiszteusok a Földközi-tenger 
palesztinai partvidékének déli részén laktak. - 7. A f iliszteusok-
ről egyébként a következőkben (Jefte történetében) nem hallunk. 
Ámmon fiai = ámmoniták. - 8. Gálaád a Jordántól keletre eső  
föld középső  vidéke. 

10-16. Izrael bűnbánatot tart. - 11. L. Móz. II. 1. skk ; Móz. 
IV. 21 ; Bír. 3, 31. - 12. Hogy a szídoniak (eddig) mikor sanyar- 

Ószövetség I. 	 40 



626 	BIRÁK KÖNYVE 11. 
szorongatástok idején. 

15Mondák erre Izrael fiai 
az Úrnak : Vétkeztünk, 
bánjál velünk tetszésed 
szerint, csak most szaba-
díts meg minket. "Ezt 
mondák s az idegen iste-
nek valamennyi bálvány-
képét eltávolíták határaik 
közül s az Úrnak, az Ó 
Istenüknekszolgálának. 
Erre Ő  megindula nyomo-
rúságukon. 

"Ekkoriban egybehívák 
egymást Ámmon fiai és 
felüték sátraikat Gálaád-
ban. Erre egybegyűlének 
ellenük Izrael fiai és tábort 
ütének Mászfában. 18Mon-
dák ekkor Gálaád feje-
delmei egymásnak : Aki 
hadba vezet minket Ám-
mon fiai ellen, legyen Gá-
laád népének feje. 

11. FEJEZET. 
Jefte bíráskodása : Jefte foga-

dalma és győzelme. 

1Volt abban az időben 
egy Jefte nevű  gálaádita,  

ki igen vitéz és harcias 
férfiú volt ; egy parázna 
nőszemélynek volt a fia és 
Gálaádtól származott.2Gá-
laádnak azonban felesége 
volt s attól fiai lettek ; 
mikor ezek megnőttek, 
elűzték Jeftét, mondván : 
Te nem örökölhetsz atyánk 
házában, mert más anyá-
tól születtél. 3Erre ő  el-
futott és eltávozott előlük 
és Tób földén telepedett 
meg. Ott a szűkölködő  és 
rablásból élő  emberek kö-
réje gyűltek és fejedelmük-
ként követték. 

4Azokban a napokban 
Ámmon fiai hadba szállá-
nak Izrael ellen. 5Mint-
hogy azok nagyon szoron-
gatták őket, Gálaád feje-
delmei elmenének, hogy 
segítségül hozzák Jeftét 
Tób földéről. 6Azt mon-
dák néki : Jer, légy vezé-
rünk s hadakozzál Ám-
mon fiai ellen. 76 felelé 
nékik : Nemde ti vagytok 
azok, akik gyűlöltetek en- 

gattál az izraelitákat, nem tudjuk. - Az ámálekitákról I. Bír. 
3, 13 ; 6, 3 ; a kánáneusokról 4, 2. 

17-18. Az ámmonilák harcrakészültekor Gálaád fejedelmei meg-
egyeznek, hogy azt, aki megszabadítja őket, fejedelmükké teszik. -
17. összekiálták egymást = egybegyűltek. Gálaádról 1. 8. v. Ez a 
Mászfa Gálaádban feküdt. (Vö. 11, 29.) - 18. Úgy látszik, senki 
sem merte megkezdeni a harcot s így a fejedelmek kénytelenek 
voltak a vitézségéről híres Jeftéhez fordulni. 

11. 1-3. Jefle. - 1. Jefte Gálaád földéről való volt. Anyja 
parázna nőszemély (némelyek szerint a szó itt annyit jelent, mint 
pogány) volt, atyját Gálaádnak hítták. (Ez a Gálaád nem tévesz-
tendő  össze a Móz. IV. 26, 29-ben szereplő  hasonló nevű  férfiú-
val. )- 2. Jeftét féltestvérei a fejedelmek beleegyezésével vetették 
ki maguk közül. (Vö. 7. v.) 	Tób földe Gálaádnak 	a Jor- 
dántól keletre eső  föld középső  vidékének) egyik tartománya 
volt. - A rablásból élő  kifejezés a héber szövegben hiányzik, bár 
értelmileg helyes : ezek az emberek Jeftével együtt portyázások-
ból éltek. 

4-11. A megszorult gálaádi fejedelmek kérésére Jefte hajlandó 
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gem s elűztetek atyám 
házából? Most hozzám jöt-
tök, mert kényszerít a 
szükség I 8Mondák erre 
Gálaád fejedelmei Jefté-
nek : Igenis, azért jöt-
tünk most hozzád, hogy 
jer velünk és hadakozzál 
Ámmon fiai ellen. Akkor 
te léssz a feje mindazok-
nak, kik Gálaádot lakják. 
9Mondá erre nékik Jefte : 
Igazán azért jöttetek hoz-
zám, hogy hadakozzam 
értetek Ámmon fiaival s 
hogy ha kezembe adja 
őket az Úr, én legyek 
a fejedelmetek? 1°Azok 
felelék néki : Az Úr, aki 
hallja ezt, maga legyen 
közvetítőnk és tanunk, 
hogy teljesítjük ígéretün-
ket. 11Erre Jefte elméne 
Gálaád fejedelmeivel s az 
egész nép a fejévé tevé, 
Jefte pedig megismétlé 
minden szavát az Úr előtt 
Má szfában. 

12Aztán követeket külde 
Ámmon fiainak királyá-
hoz, hogy mondják a nevé- 

ben : Mi van közöttünk, 
hogy ellenem jöttél el-
pusztítani földemet? 13Az 
felelé nékik : Az, hogy 
Izrael elvette földemet, 
amikor feljött Egyiptom-
ból, az Ámon szélétől 
fogva egészen a Jábokig 
s a Jordánig : add tehát 
vissza most nékem békes-
séggel ! "Erre •újra üzene 
általuk Jefte s azt paran-
csolá, hogy ezt mondják 
Ámmon királyának : "Ezt 
üzeni Jefte : Izrael nem 
vette el sem Moáb földét, 
sem Ámmon fiainak föl-
dét. "Mikor ugyanis fel-
jött Egyiptomból s át-
vonult a pusztán a Vörös-
tengerig és Kádesbe ju-
tott, 17követeket küldött 
Edom királyához s azt 
üzente : Engedd meg ne-
kem, hogy átvonuljak föl-
deden. Az nem járult 
hozzá kéréséhez. Moáb 
királyához is elküldött s az 
is megtagadta az átvonu-
lás megengedését. Kádes-
ben maradt tehát, 18majd 

'elvenni a küzdelmet az ámmonitákkal, ha biztosítják neki a fejede-
lemséget. - 11. Jefte beszéde nyilván abból állott, hogy az Ur előtt 
(azaz : valószínűleg az 'Úr egyik oltára előtt) kijelentette, hogy 
állja a szerződést : felveszi a küzdelmet, de viszont jogot tart a 
fejedelemségre. 

12-28. Jef te békét ajánl az ámmonitáknak, de azok ezt visszautasít-
ják. - 13. Az Ámon a Holt-tengernek. a Jábok a Jordánnak egyik 
keleti mellékfolyója. A köztük levő  föld egykor (legalább is rész-
ben) a moábitáké volt, a moábitáktól az ámorreus Szehon foglalta 
el, Szehontól vették el az izraeliták. (Vö. Móz. IV. 21, 33. skk.) 
Az ámmoniták királya azért nevezi e földet a magáénak, mert 
az ámmoniták és a moábiták testvérek voltak, sőt talán egyidőben 
közös, ámmonita király alatt éltek. - 15. Annyiban nem vette el 
tőlük, amennyiben földük, mikor az izraeliták elfoglalták, az 
ámorreusok birtokában volt. - 16. Vö. Móz. IV. 20, 1. 16. -
17. Vö. Móz. IV. 20, 14-21. - 18. A héber szöveg kgy szól : majd 
.ovább ment a pusztában és megkerülte stb. Az Arnon folyótól 

40* 



628 	BIRÁK KÖNYVE 11. 
oldalról megkerülte Edom 
földét s Moáb földét s el-
jutott a Moáb földétől 
keletre eső  vidékre s az 
Árnonon túl ütött tábort. 
Moáb területére nem is 
akart bemenni, hiszen az 
Árnon Moáb földének a 
határa. 19Aztán követeket 
küldött Izrael Szehonhoz, 
az ámorreusok azon kirá-
lyához, ki Hesebonban la-
kott és ezt üzené néki : 
Engedd meg, hogy át-
vonuljak földeden a fo-
lyóig. 20De az is megve-
tette Izrael szavait s nem 
engedte meg, hogy á t-
vonulj on területén, sőt 
egybegyüjtötte mérhetet-
len seregét s kivonula 
ellene Jászába s erősen 
ellene állott. 21De az Úr 
Izrael kezébe adta egész 
seregével együtt, úgyhogy 
az megverte őt és elfog-
lalta az ámorreusoknak, 
azon vidék lakóinak egész 
földét 22s egész területét az 
Árnontól a Jábokig s a 
pusztától a Jordánig. 23Az 
Úr, Izrael Istene tette  

tönkre az ámorreusokat, 
hadakozott ellenük né-

péért, Izraelért s te most 
el akarnád foglalni földét? 
"Nemde az, amit Kámos, 
a te istened elfoglal, az 
joggal megillet téged? Az 
tehát, amit az Ur, ami 
Istenünk mint győztes 
elfoglalt, nekünk jár bir-
tokul. 25Avagy talán kü-
lönb vagy Báláknál, Szefor 
fiánál, Moáb királyánál? 
Be tudod-e bizonyítani, 
hogy az perbe szállott 
Izraellel s hadakozott el-
lene ? 26De meg Izrael 
Hesebonban és leányváro-
saiban, Ároerben s leány-
városaiban meg mindama 
városokban, amelyek a 
Jordán mellett vannak, 
háromszáz esztendő  óta. 
lakik 1 Miért nem kísérel-
tetek meg semmit sem 
annyi időn át e követelés 
dolgában? 27Nem én vétek 
tehát ellened, hanem te 
cselekszel velem gonoszul, 
amikor igaztalan harcot 
indítsz ellenem. Az Úr, e 
napnak bírája, tegyen igaz- 

délre feküdt abban az időben a moábiták (megmaradt) földe : 
serre az izraeliták nem tették be lábukat. Vö. Méz. IV. 21, 4.13. -
19. Vö. Móz. IV. 21, 21 ; V. 2, 26. - A folyón a latin fordítás kétség-
kívül a Jordánt érti ; a héber szöveg így szól : . földeden he- 
lyemre 	Kánaánban). - 20. Erősen ellene állott : a héber szöveg 
szerint : s harcolt Izrael ellen. - 23-24. Jefte második érve az, 
hogy ezt a földet az Úr szerezte meg, mert ó adta a győzelmet 
az izraelitáknak, mivel pedig az 13r (= Jáhve) Izrael Istene, az 
elfoglalt föld époly jogos tulajdon, mint amilyennek az ámmoni-
ták azokat a területeket tartják, melyeket (állítólag) Kámos 
(= a moábiták és az ámmoniták istene) segítségével foglaltak 
el. - 25. Jefte harmadik érve az, hogy Bálák is belenyugodott 
akkoriban a változhatatlanba. Vö. Móz. IV. 22, 2. 3. - 26. Ároer 
az Ámon-patak mellett feküdt. - A héber szöveg nem a Jordán, 
hanem az Ámon mellett fekvő  városokról beszél. - 27. A héber 
szöveg így szól . . . Az Űr, a biró tegyen ma igazságot stb. 
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ságot Izrael és Ámmon 
fiai között. 28Ám Ámmon 
fiainak királya nem hall-
gata Jefte szavaira, melye-
ket a követek által izent. 

29Ekkor Jeftét meg-
szállá az Úr lelke, mire ő  
bejárá Gálaádot és Má-
násszét és elméne Gálaád-
Mászfába. Mikor aztán 
onnan átment Ámmon fiai 
elé, 30fogadalmat tőn az 
Úrnak, mondván : Ha ke-
zembe adod Ámmon fiait : 
31bárki lép ki elsőnek há-
zam ajtaján, hogy elém 
jöjjön, amikor békesség-
gel visszatérek Ámmon 
fiaitól : bemutatom őt egé-
szen elégő  áldozatul az 
Úrnak. 

32Átméne tehát Jefte 
Ámmon fiai elé, hogy ha-
dakozzék ellenük s az Úr 
a kezébe is adá őket. 33Igy 
ő  igen súlyos vereséget 
mére reájuk és veré őket 
Ároertől fogva egészen  

odáig, ahol Mennitbe jutni, 
húsz városon keresztül és 
egészen a szőlőhegyeknél 
fekvő  Ábelig. Igy Izrael 
fiai megalázák Ámmon 
fiait. 

"Mikor aztán Jefte 
hazatért Mászfába, eléje 
jöve egyetlen leánya, do-
bokkal és táncoló karok-
kal ; más gyermeke nem is 
volt néki. 35Amint ő  azt 
meglátta, megszaggatá ru-
háját és mondá : Jaj ne-
kem, leányom, csalódást 
szereztél nékem és csa-
lódást szereztél magad-
nak is : szavamat adtam 
ugyanis az Úrnak s azt 
meg nem másithatom. 
36Az felelé néki : Atyám, 
ha szavadat adtad az Úr-
nak, hajtsd végre rajtam, 
amit fogadtál, hiszen meg-
kaptad a bosszúállást s a 
győzelmet ellenségeid 

felett. 37Majd mondá aty-
jának : Csak azt az egyet 

29-31. Jefte harcra készülődik s fogadalmat tesz. - Bejárá 
Gálaádot és Mánásszét = a Jordántól keletre eső  föld felső  részét, 
hogy sereget gyüjtsön. A gyűjtött sereggel aztán lement Gálaád-
Mászfába, ahol az izraeliták tábora állott (vö. 10, 7.) s onnan el-
indult az ámmoniták felé, a harcra. - 31. Annyi bizonyos, hogy 
Jefte egészen elégő  áldozatot fogadott. A latin fordítás az áldozati 
fogadalom tárgyát eleve embernek (bárki) tekinti. A héber szöveg 
igy is fordítható : bármi jő  ki elém házam ajtajából, - azonban 
ez a bármi aligha jelent csupán állatot ; legvalószínűbb még az, 
hogy Jefte minden további meghatározás nélkül azt fogadta áldo-
zatul az Úrnak, ami majd eléje jő, akár ember, akár állat. 

32-33. Jefte megyeri az ámmonitákat. - 33. Ároer (talán Gád-
Aroer, vö. Józs. 13, 25.), Mennit és a szőlőhegyeknél fekvő  Ábel 
(a héber szöveg szerint : Ábel-Kerámim) az ámmoniták fővárosa 
körül, tehát a Jordántól keletre eső  föld közepe táján feküdtek. 

34-39a. Jefte feláldozza leányát. - 35. A csalódás Jefte részéről 
abból állott, hogy leánya (nem más) jött ki elsőnek a házból, a 
leány részéről pedig abból, hogy íme örömmel ment atyja elébe 
s most bánat vár reá. - Egyébként a héber szöveg szószerint 
igy szól:... leterítsz engem és te az én szerencsétlenségemet okozók 
között vagy. - 37. A régi Kelet felfogásában a gyermekáldás a 
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tedd meg nékem, amit ké-
rek : engedj el engem, hadd 
menjek két hónapra a he-
gyekbe s hadd sírjak szű-
zességemen barátnőimmel. 
38Az felelé néki : Menj, —
és elengedé őt két hó-
napra. O el is méne társ-
és barátnőivel és sírt szű-
zességén a hegyekben. 
39Mikor aztán eltelt a két 
hónap, visszatére atyjá-
hoz s az úgy cselekvék 
vele, amint megfogadta s ő  
nem ismere meg férfiút. 

Ebből támadt az a szokás 
és maradt fenn az a gya-
korlat Izraelben, 4ohogy 
esztendőnként egybegyűl- 

nek Izrael leányai s négy 
napon át siratják a gálaádi 
Jef te leányát. 

12. FEJEZET. 
Jefte bíráskodása : Jefte küz-
delme az efráimitákkal. - Ábe-
szán, Áhjálon, Ábdon bírásko-

dása. 

lIm azonban Efráim-
ban lázadás támada. Át-
menének ugyanis északra 
és mondák Jeftének :Miért 
nem hívtál minket, ami-
kor hadba vonultál Ám-
mon fiai ellen, hogy veled 
menjünk? Ezért felgyujt-
juk házadat 1 2Ő  felelé 
nékik : Nagy perünk volt, 

legnagyobb kincs volt ; Jefte leánya azért sírt szűzességén, hogy 
szűzen kell meghalnia s így nem lesz gyermeke. - 39. Az úgy 
cselekvék vele, amint megfogadta, vagyis bemutatta egészen elégő  
áldozatul (*vö. 31. v.). Újabban egyes értelmezők úgy vélik, hogy 
Jefte nem áldozta fel a szó szoros értelmében leányát, hanem 
szűzességre kényszerítette s bizonyos, a szerzetesi élethez hasonló 
módon élő  jámbor nök közé adta. Ezzel az értelmezéssel azonban 
ellenkezik a Szentírás szövege s a legrégibb értelmezők nagy 
sokasága, valamint azon tény, hogy tudomásunk szerint ebben az 
időben semmiféle olyan közösség sem volt, melynek tagjai magu-
kat szűzességre kötelezték volna. Hogy Jefte feláldozta leányát, 
tárgyilag nézve kétségkívül helytelen volt ; emberáldozatok azon-
ban a régi népeknél sokhelyütt előfordultak s mivel alanyilag 
jóhiszemúen, sőt jószándékkal végezték, tudatlanságuk menti 
őket. Sőt, mivel Jefte ez áldozattal valóban hősies nagylelkűséget 
gyakorolt, bizonyos értelemben még dicséretet is érdemel. (Vö. 
Zsid. 11, 32.) 

39b-40. Jefte leányának évenkinti megsiratása. Jefte leányának 
kéthónapi «sírásából$ származott az a szokás, hogy az izraelita 
leányok gyászünnep keretében évenkint megemlékeztek Jefte 
leányának haláláról. 

12. 1-3. Az efráimiták féltékenykedése Jeftére. - 1. A héber 
szöveg így szól : És összegyűlének az efráimbeliek és átmenének 
stb. Északra héberül annyi, mint szafóna ; mivel Józs. 13, 27. 
szerint a Jordántól keletre, Gálaád földén volt egy Szafón nevű  
város, lehet, hogy erről van szó. - Jefte gálaádita, tehát - mivel 
Gálaád Mánásszétől -származott - mánásszita volt ; Efráim és 
Mánássze pedig József fiai voltak s így az efráimiták nyilván azon 
e címen követelték maguknak, hogy Jefte hívja meg őket a harcba 

osztozzék velük zsákmányban s dicsőségben), mert Jef te s a 
gálaádiak rokonaik voltak. - 2. Jefte azzal válaszol, hogy a harc 
sürgős volt, különben is hívta az efráimbelieket, de azok nem 
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nekem és népemnek, Ám-
mon fiaival, híttalak is 
titeket, hogy nyujtsatok 
segítséget, de ti nem akar-
tátok megtenni. 3Mikor 
ezt láttam, kockára tettem 
életemet s átvonultam Ám-
mon fiai elé s az Úr ke-
zembe is adta Őket. Mivel 
érdemeltem meg, hogy 
hadba száll tok ellenem? 

4Aztán magához hivatá 
Gálaád valamennyi embe-
rét s harcba bocsátkozék 
Efráimmal és Gálaád em-
berei megverék Efráimot. 
Mivel pedig ez azt mon-
dotta : A gálaádiak Ef-
ráimból menekültek el s 
úgy telepedtek meg Efráim 
és Mánássze között, - 5a 
gálaádiak megszállók a 
Jordán átkelőit, amelye-
ken Efráim vissza akart 
térni. Mikor aztán egy-egy 
menekülő  efráimita oda-
jött és azt mondotta : Kér-
lek titeket, hadd menjek 
át, - mondák néki a gá-
laádiak : Efráimbéli vagy? 
Ha azt mondotta : Nem,  

bakkor rászólának : Mondd 
ki tehát : Sibbólet, - ami 
annyit jelent, mint kalász. 
Aki azt felelte : Szibbólet, 
mert ugyanazt a hangot 
a kalász szóban kiejteni 
nem tudta, azt legott meg-
fogák s magánál a Jordán 
átkelőjénél megölék. Negy-
venkétezren esének el ab-
ban az időben Efráimból. 

?Hat esztendeig bírás-
kodék a gálaádi Jefte Iz-
raelen, aztán meghala és 
eltemeték városában, Gá-
laádban. 

8Utána a betlehemi 
Ábeszán bíráskodék Iz-
raelen. 9Ennek harminc 
fia és ugyanannyi leánya 
volt ; utóbbiakat idegenbe 
kül dé s adá férjhez, fiainak 
pedig ugyanannyi számú 
feleséget szerze és hoza be 
házába. Hét esztendeig 
bíráskodék Izrablen, 19az-
tán meghala és eltemeték 
Betlehemben. 

"Utána a Zábulonból 
való Áhjálon következék. 
Ez tíz esztendeig bírásko- 

4-6. Az efráimiták ingerlésére Jefte megtámadja és leveri az 
efráimitákat. - 4. Az efráimiták azzal csúfolják (Jeffét és) a' 
gálaádiakat, hogy efráimi szökevények; nyilván arra céloznak,. 
hogy a gálaáditák a Jordántól keletre telepedtek meg s nem vonul-
tak át a Jordántól nyugatra eső  földre, Efráim mellé lakni. (Vö. 
Máz. N. 32, 1-5. 19. v.) - E szavak : és Efráim és Mánássze 
között telepedtek meg, talán azt jelentik, hogy a gálaádbeliek most már 
se efráimiták, se mánássziták. - Egyébként a héber szöveg így is 
fordítható : Ti gálaádbeliek, kik (a Jordántól nyugatra eső  földön 
lakó) efráimiták és (a Jordántól keletre eső  föld északi részén 
lakó) mánássziták között laktok, Efráim szökevényei vagytok. - 
5 A héber szövegben e kifejezés : menekülő  efráimita ugyanígy 
hangzik, mint az előbb az efráimiták gúnyolódása : ők maguk az 
igazi «efráimita szökevények•, de a gálaáditák elől szöknek. -' 
6. Az efráimbeliek az s-et nem tudták kimondani. 

7. Jefte halála. 
8-10. Ábeszán (héberül: Ibszán) bfrdskodása. 
11-12. Áhjúlon (héberül : Elön) bíráskodása. 
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dék Izraelen, "aztán meg-
hala és eltemeték Zábu-
lonban. 

13Utána a fárátoni Áb-
don, Illel fia bíráskodék 
Izraelen ;"ennek negyven 
fia s azoktól harminc uno-
kája volt s azok hetven 
szamárcsikón nyargaltak. 
Nyolc esztendeig bírásko-
dék Izraelen, 15aztán meg-
hala és eltemeték Fárá-
tonban, Efráim földén, az 
ámálekiták hegységén. 

13. FEJEZET. 
Sámson bíráskodása : Sámson 

születése, első  küldetése. 

1lzrael fiai azonban is-
mét azt cselekvék, ami go-
nosz az Úr színe előtt s 
azért Ő  a filiszteusok ke-
zébe adá őket negyven 
esztendőre. 

2Volt azonban egy szá-
raai, Dán-nemzetségbeli 
ember, névszerint Mánue.  

Felesége meddő  volt, 3de 
az Úr angyala megjelenék 
néki és íqy szóla hozzá : 
Te meddő  vagy s nincs 
gyermeked ; de foganni 
fogsz és fiút szülsz. 
alóvakodjál tehát attól, 
hogy bort és szeszes italt 
igyál, vagy valami tisztá-
talant egyél 5s ha fogantál 
és megszülted a fiút, be-
retva ne érintse fejét, mert 
az Isten názirja lesz gyer-
mekségétől s anyja méhé-
től fogva s Ó kezdi majd 
megszabadítani Izraelt a 
filiszteusok kezéből. - 
6Erre az asszony elméne 
férjéhez s mondá néki : 
Az Isten egyik embere jött 
hozzám, de külseje olyan 
volt, mint egy angyalé : 
igen félelmetes. Mikor meg-
kérdeztem, kicsoda, hon-
nan jön s mi a neve, nem 
akarta megmondani ne-
kem, 7hanem ezt felelte : 
Ime foganni fogsz s fiút 

13-15. Ábdon biráskodása. - 14. L. 10, 4. jegyzetét. 
13. 1. Izrael a filiszteusok hatalmában. A filiszteusok még Jefte 

előtt kezdték szorongatni az izraelitákat (a Jordántól nyugatra eső  
törzseket). Vö. 10, 1. E negyven esztendőt tehát onnan kell számí-
tanunk. 

2-23. Az Úr angyala megjövendöli, hogy Izraelnek szabadflója 
fog születni. - 2. Száraa Dán területén, tehát Kánaán közepének 
nyugati felén feküdt. Dán törzsében csak egy nemzetség volt (vö. 
Móz. IV. 26, 42. sk.), miért is e törzset a Szentírás itt nemzetségnek 
nevezi. - 4. A názir (= Istennek szentelt ember) nem nyirathatta 
le haját, nem élvezhetett semmi szőlőterméket és szeszes italt s 
nem lehetett jelen ott, ahol emberi holttest volt. (Vö. Móz. IV. 6.) 
Mivel Manue fiának anyja méhétől fogva (örökös) názirnak kellett 
lennie, az Cr angyala már Mánue feleségét eltiltja a bor, a szeszes 
italok és a tisztátalan ételek (= a názir számára tilos szőlőtermékek) 
élvezetétől. (Viszont e názirság annyiban különbözött a közönséges 
názirságtól, hogy az emberi holttesttől való érintkezés folytán nem 
veszett el, hiszen a születendő  gyermeket az Isten ép a filiszteusok-
kal való harcra rendelte.) - 6. A héber szöveg így szól . . . olyan 
rettenetes (volt), hogy meg sem kérdeztem, honnan való, 8 pedig 
nem mondotta meg a nevét - 7. - és azt mondotta nekem stb. - 
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szülsz : óvakodjál attól, 
hogy bort és szeszes italt 
igyál s valami tisztátalant 
egyél, mert a gyermek az 
Isten názirja lesz gyermek-
ségétől s anyja méhétől 
fogva egészen halála nap-
jáig.- 8Erre Mánue az Úr-
hoz fohászkodék és mondá: 
Kérlek, Uram, jöjjön el 
ismét az Istennek az az 
embere, akit küldöttél s 
tanítson meg minket, mit 
kell cselekednünk a szüle-
tendő  gyermekkel. 9Az Úr 
meg is hallgatá a könyörgő  
Mánuét s az Isten angyala 
ismét megjelenék feleségé-
nek, mikor épen a mezőn 
üldögélt, de Mánue, a férje 
nem volt vele. Mikor meg-
látta az angyalt, "gyorsan 
férjéhez szalada s hírül 
vivé neki, mondván : Ime 
megjelent nekem az a 
férfiú, kit a multkor lát-
tam. "Erre az felkele s kö-
veté feleségét s mikor oda-
ért a férfiúhoz, mondá 
neki : Te vagy az, aki az 
asszonnyal beszéltél? Az 
felelé : Én. 12Mondá neki 
Mánue : Ha majd teljese-
dik beszéded, mit akarsz, 
hogy cselekedjék a gyer-
mek s mitől kell majd 
tartózkodnia? 13Mondá 
erre az Úr angyala Mánué-
nek : Mindattól, amit fele-
ségednek mondtam, tar- 

tózkodjék : "semmit se 
egyék, mi szőlőtőn terem, 
bort és szeszes italt ne 
igyék, semmi tisztátalant 
se egyék s mindazt, amit 
parancsoltam néki, telje-
sítse s tartsa meg.15  Mondá 
erre Mánue az Úr angyalá-
nak : Kérlek, engedj kéré-
semnek : hadd készítsünk 
néked egy kecskegödölyét. 
18Felelé néki az angyal: 
Ha kényszerítsz, sem 
eszem ételedből: de ha 
egészen elégő  áldozatot 
akarsz készíteni, ám mu-
tasd be az Úrnak. Mánue 
ugyanis nem tudta, hogy 
az Úr angyala az. 17Meg is 
kérdé tőle : Mi a neved, 
hogy ha majd teljesedik 
beszéded, megtisztelhes-
sünk? 18Ő  azonban azt 
felelé neki : Miért kérded 
nevemet? Csodálatos az I 
"Erre Mánue elhozá a 
kecskegödölyét és a hozzá-
tartozó eledeláldozatot s 
rátevé a sziklára s bemu-
tatá az Úrnak. Ekkor az 
Úr csodálatos dolgot cse-
lekvék Mánue és felesége 

szemeláttára. 2°Mikor 
ugyanis az oltárról a láng 
felcsapott az égnek, az Úr 
angyala is felszálla a láng-
ban. Mikor ezt Mánue és 
felesége látták, arcukkal 
a földre borulának, 21de az 
Úr angyala többé nem 

12. A héber szöveg így szól : . . beszéded, mi legyen az eljárásunk}
és tennivaló(nk) a gyermekkel? - 13-14. Az alany a héber szöveg 
szerint (nem a születendő  gyermek, hanem) Mánue felesége. -
15. Mánue azt hitte, emberrel van dolga, meg akarta tehát vendé-
gelni. - 18. A héber szöveg inkább Úgy értendő, hogy az Úr an-
gyala azt mondja, hogy az ő  neve : Csoda. - 19. A héber szöveg 



634 	BIRÁK KÖNYVE 14. 
jelenék meg nékik. Ekkor 
Mánue legott megérté, 
hogy az az űr angyala 
volt 22és mondá feleségé-
nek : Meg kell halnunk, 
mert láttuk az Istent. 
23Felelé néki az asszony : 
Ha az Úr meg akarna 
ölni minket, akkor nem 
fogadott volna el egészen 
elégő  áldozatot és eledel-
áldozatot kezünkből, nem 
mutatta volna nekünk 
mindezeket s nem mondta 
volna meg a jövendőt. 

24Meg is szülé a fiút és 
elnevezé Sámsonnak. Az-
tán a gyermek felnöveke-
dék s az Űr megáldá 25és 
Dán táborában, Száraa és 
Estáol között, elkezde vele 
lenni az -Úr lelke. 

14. FEJEZET. 
Sámson bíráskodása : Sámson 
eljő  öldöklése a filiszteusok kö- 

zött. 

lLeméne tehát Sámson 
Támnátába s ott megláta 
egy nőt a filiszteusok 
leányai közül. 2Aztán fel- 

méne és közlé atyjával és 
anyjával, mondván : Lát-
tam egy nőt Támnátában 
a filiszteusok leányai kö-
zül, kérlek, vegyétek né-
kem feleségül. 3Mondá 
néki atyja és anyja : Hát 
nincs testvéreid leányai 
között s egész népemben 
nő, hogy a körülmetélet-
len filiszteusoktól akarsz 
feleséget venni? Sámson 
azonban azt mondá atyjá-
nak : Azt vedd el nekem, 
mert az tetszett meg sze-
memnek. 'Szülei ugyanis 
nem tudták, hogy a dolog 
az Úrtól vagyon s hogy o 
csak alkalmat keres, hogy 
beleköthessen a filiszteu-
sokba. Abban az időben 
ugyanis a filiszteusok ural-
kodtak Izraelen. 

5Leméne tehát Sámson 
az atyjával s az anyjával 
Támnátába. Amikor a 
város szőlőhegyéhez jutot-
tak, egy dühös és ordító 
kölyökoroszlán tűnék fel 
s jöve eléje. 6Erre Sámsont 
megszállá az Úr lelke s ő  

így szól : . . . az Úrnak ; ekkor csoda történt stb. - 22. A régi izrae-
liták felfogása szerint annak, aki az Istent látta, meg kellett hal-
nia. (Vö. 6, 22 ; Móz. I. 16, 13 ; II. 33, 20.) 

24. Sámson születése, első  küldetése. - 25. Kezde vele lenni az 
Úr lelke (a héber szöveg szerint : kezdte őt az Úr lelke unszolni - 
szószerint : ingerelni, háborgatni) = az Cr támadásra sarkalta, 
.ősztövözte. (Vö. 14, 4.) - Dán tábora (héberül : Mácháne-Dán) egy 
helység tulajdonneve volt ;  e hely Kánaán közepének nyugati olda-
lán feküdt. (Vö. 18, 11. v.) 

14. 1-4. Sámson egy filiszteus nőt akar feleségül. - 1. Támnáta 
(másként Támna) Kánaán közepének nyugati felén feküdt s Dán 
törzséhez tartozott. (Vö. Józs. 19, 43.) - 2. Testvéreid = rokonaid. 
- 3. A filiszteusok nem tartoztak kifejezetten azokhoz a nemzetek-
hez, akikkel (Móz. II. 34, 16 ; V. 7, 2. skk. szeriig t) az izraelitáknak 
nem volt szabad házasságra lépniök, de az izraeliták idővel e tekin-
tetben mindig szigorúbbak lettek.-  (Vö. Rúth 1, 4. jcgyz.) 

5-9. Sámson, a menyegzőre mentében, széttép egy oroszlánt. -
ő. Az úr lelke = az Úrtól kapott erő, bátorság. - Mivel a gödölyét 
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úgy széttépé az oroszlánt, 
mintha csak egy gödölyét 
tépett volna darabokra, 
pedig egyáltalán semmi 
sem volt a kezében. Atyjá-
nak és anyjának azonban 
nem akará elmondani a 
dolgot. 'Majd leméne és 
beszéle a nővel, ki meg-
tetszett szemének. 8Mikor 
aztán néhány nap mulya 
visszatért, hogy elvegye, 
lekerüle, hogy megnézze 
az oroszlán tetemét s íme 
méhraj és lépes méz volt 
az oroszlán szájában. 9Ke-
zébe vevé és eszegette az 
úton ; mikor atyjához s 
anyjához ért, nekik is ada 
belőle s ők is ettek ; azt 
azonban nem akará meg-
mondani nékik, hogy az 
oroszlán hullájából vette 
ki a mézet. 

19Leméne tehát atyja a 
nőhöz s lakomát rendeze 
Sámsonnak, a fiának, mert 
Így szoktak cselekedni a 
legények. "Amint Őt a 
helység polgárai meglát-
ták, harminc társat adá- 

nak melléje, hogy legye-
nek vele. 12Mondá ezeknek 
Sámson : Találos kérdést 
adok elétek : ha megfejti-
tek nekem a lakoma hét 
napja alatt, harminc inget 
s ugyanannyi köntöst adok 
néktek : "ha azonban nem 
tudjátok megfejteni, ti ad-
tok nekem harminc inget s 
ugyanannyi köntöst. Azok 
felelék néki : Add elő  talá-
lós kérdésedet, hadd hall-
juk 1 "Mondá erre nékik : 

Ennivaló jött ki az 
ev b öl 

S édesség került ki az 
erdsből ! 

Ők azonban nem bírák 
megfejteni a feladatot há-
rom napon át. 15Mikor 
aztán eljött a hetedik nap, 
mondák Sámson feleségé-
nek : Hízelegj férjednek s 
bírd rá, hogy mondja meg 
neked, mit jelent a találós 
kérdés; ha ezt nem vagy 
hajlandó megtenni, elége-
tünk téged s atyád házát. 
Hát azért hívtatok meg 

nem szokás széttépni, a héber szöveget talán inkább így kell érte-
nünk : s úgy széttépte az oroszlánt, mint ahogy ez (= az oroszlán) 
széttépi a gödölyét. - Atyja és anyja tehát másfelé mentek ; a 
héber szöveg így szól : atyjának és anyjának azonban nem mondta 
el a dolgot. (Vö. 16. v.) - 8. E kifejezés : néhány nap mulya, huza-
mosabb időt is jelenthet. Az eljegyzés (7. v.) és a menyegző  között 
tényleg hosszabb idő  szokott eltelni s hosszabb időre kell következ-
tetnünk abból is, hogy az oroszlán szájában (a héber szöveg sze-
rint : testében) már lépesméz (a héber szöveg szerint : méz) volt. -
9. Az akará szó a héber szövegben hiányzik : de nem mondta meg 
stb. 

10-18. Sámson a menyegzös lakomán találós kérdést ad fel, 
de ezt a filiszteusok Sámson feleségének árulása következtében megfej-
tik. - 10. A héber szöveg Igy szól : . . . a nőhöz s ott Sámson 
lakomát rendezett, mert így szoktak stb. - 11. E társakat a filisz-
teusok úgy látszik amolyan vőfély-féléknek szánták. - 14. Némi 
nehézséget okoz az, hogy a filiszteusok három napon át nem tudták 
megfejteni a kérdést, a 15. v. szerint a hetedik napon szóltak 



636 	BIKÁK KÖNYVE 15. 
minket a menyegzőre,hogy 
kifosszatok ? 160ntotta 
erre az asszony a köny-
nyeitSárnsonnál és panasz-
kodott, mondván : Gyű-
lölsz engem, s nem sze-
retsz, azért nem akarod 
megmagyarázni nekem a 
találós kérdést, melyet né-
pem fiai elé adtál. Az 
felelé néki : Atyámnak s 
anyámnak sem akartam 
megmondani s veled kö-
zöljem? '?Mivel azonban 
a lakoma hét napján ke-
resztül egyre sírt előtte, a 
hetedik napon, amikor már 
nagyon alkalmatlankodott 
neki, végre is megmagya-
rázá. Ó legott közlé pol-
gártársaival. 18Mondák 
erre azok néki a hetedik 
napon, napszállat előtt : 

Méznél vajjon mi éde-
sebb, 

Oroszlánnál mi erő-
sebb? 

azt mondá nékik : 
Ha nem az én üszőm-

mel szántottatok 
volna : 

Feladatomat meg nem 
fejtettétek volna. 

"Erre megszállá őt az 
Úr lelke s ő  leméne Aska-
lonba s ott leüte harminc 
férfiút, lehúzá ruhájukat 
s odaadá azoknak, akik a 
találós kérdést megfejtet-
ték. Aztán nagy haragosan 
felméne atyja házába. 
20Erre felesége férjhez 
méne az ő  egyik barátja-
hoz s vőfélyéhez. 

15. FEJEZET. 
Sámson bíráskodása : Sámson 
további tettei a filiszteusokkal. 

'Némi idő  mulya azon-
ban, amikor épen a búza-
aratás napjai közeledtek, 
elméne Sámson, hogy meg-
látogassa feleségét s vive 
néki egy kecskegödölyét. 
De mikor szokása szerint 
be akart menni hálókam-
rájába, az asszony atyja 
eltiltá és mondá : 2Azt 
hittem, hogy meggyűlöl-
ted s azért odaadtam bará-
todnak ; van azonban neki 
egy nővére, ki fiatalabb 

Sámson feleségének, a 17. v. szerint pedig Sámson felesége az egész 
hét nap alatt siránkozott. A görög és szír fordítás szerint a filisz-
teusok a negyedik napon szóltak Sámson feleségének s így a hét 
napig való sírást a hetedik napig való sírásnak is érthetjük ; má-
sok szerint az asszony az elsó naptól kezdve siránkozott (vagy 
kíváncsiságból vagy földiei iránt érzett szánalomból, sőt talán 
ezeknek mindjárt az első  napon adott felszólítására), a hetedik 
napon pedig ezt annál inkább tette, mert földiei meg is fenyeget-
ték. - 18. Az üsző  = Sámson felesége ; vele szántatták ki a titkot. 

19-20. Sámson elsó öldöklése a filiszteusok között. - 19. .4 skalon 
a Földközi-tenger palesztinai partvonalának déli felén feküdt. Fel-
méne = visszatére. - 20. Felesége (vagy ennek atyja) azt hitte, 
hogy Sámson nem tart többé számot az asszonyra. 

15. 1-5. Sámson felgyujija a Támna körül lakó filiszteusok vetését. 
- 1. A búzaaratás kb. a mi áprilisunk-májusunkba esett. - 3. Ér- 
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és szebb nálánál, legyen 
az a feleséged helyette. 
aMondá néki Sámson : 
Ettől a naptól fogva nem 
érhet engem vád a filisz-
teusok részéről, ha rosszat 
teszek nektek. 4Azzal el-
méne, összefogdosa három-
száz rókát, egymáshoz kö-
tözé farkukat, csóvákat 
kötöze közéjük, 5azokat 
tűzzel meggyujtotta, az-
tán elengedé őket, hogy 
fussanak szét mindenfelé. 
Azok legott belemenének 
a filiszteusok vetésébe és 
felgyujták, úgyhogy el-
égett a már összehordott 
gabona is, a még szárban 
álló is, sőt a szőlőket és az 
olajfakerteket is meg-
emésztette a láng. 

6Mondák erre a filisz-
teusok : Ki tette ezt? 
Mondák nékik : Sámson, a 
támnátai ember veje cse-
lekedte, mert az elvette 
feleségét s máshoz adta. 
Felmenének erre a filisz-
teusok s elégeték az asz-
szonyt is, az atyját is. 
7Mondá nékik Sámson : 
Ámbár ezt cselekedtétek, 
mégsem nyugszom mind- 

addig, míg mégegyszer 
bosszút nem állok rajta-
tok. 8Meg is veré őket 
akkora veréssel, hogy 

rémültükben lábukat a 
hasuk alá húzták. Aztán 
leméne és Etám szikla-
barlangjában telepedék 
meg. 

9Erre felvonulának a 
a filiszteusok Júda földére 
és tábort ütének azon a 
helyen, melyet később Le-
chinek, azaz Állkapocsnak 
neveztek s ott állást fog-
lala seregük. "Mondák 
ekkor nékik a Júda törzsé-
ből valók : Miért jöttetek 
fel ellenünk? Azok felelék: 
Azért jöttünk fel, hogy 
megkötözzük Sámsont s 
visszafizessük neki, amit 
velünk mívelt. "Erre le-
méne háromezer férfiú Jú-
dából Etám sziklabarlang-
jához s mondák Sámson-
nak : Nem tudod-e, hogy a 
filiszteusok uralkodnak 

rajtunk? Miért mívelted 
ezt? Ő  felelé nékik : Ahogy 
ők tettek velem, ügy tet-
tem velük. 12Erre Ók így 
szólának : Azért jöttünk, 
hogy megkötözzünk s a 

telme : megérdemlitek, amit teszek. - 4. A héber szöveg szerint 
két-két róka farka közé kötött egy-egy csóvát. Róka helyett külön-
ben a megfelelő  héber szó sakált is jelenthet. 

6-8. Sámson elveri a támnai filiszteusokat. - 7. A mondat 
értelme kétes. A héber szöveg így is fordítható : Ha ilyesmit tette-
tek, bosszút állok rajtatok (is). - 8. A héber szöveg Igy szól: 

.. igen nagy veréssel, combjukat, csipőjüket. Mi ma ezt igy mon-
danók : tetotől-talpig, vagy : agyba-főbe. - Etám sziklabarlangja 
úgy látszik Júda területéhez tartozott, tehát Kánaán déli harma-
dában feküdt. 

9-19. Sámson győzedelme a filiszteusokon Rámát-Lechinél. - 
D. Lechi fekvéséről semmit sem tudunk. E részben a latin fordítás 
a héber tulajdonneveket vagy megmagyarázza, vagy lefordítja s 
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filiszteusok kezébe adjunk. 
Mondá nékik Sámson : Es-
küdjetek meg s ígérjétek 
meg nekem, hogy nem 
öltök meg engem. 13Azok 
mondák : Nem ölünk meg, 
csak megkötözünk és ki-
szolgáltatunk. Meg is kö-
tözék két új kötéllel s fel-
hozák Etám sziklájából. 
"Mikor azonban ő  az Áll-
kapocs-helyére érkezett s a 
filiszteusok ujjongva eléje 
jöttek, megszállá az Úr 
lelke s úgy lemállának s 
lefoszlának róla a kötelek, 
amelyekkel megkötözték, 
mint ahogy szét szokott 
foszlani a len, amikor tűz 
éri. 15Talála aztán egy ott-
heverő  szamárállkapcsot, 
azaz állcsontot s azt fel-
kapá és megöle vele ezer 
férfiút. 18Erre így szóla : 

Szamár állkapcsával, 
szamárcsikó állcsont-
jával 

Őket íme eltöröltem, 
ezer embert leütöt-
tem.  

17Mikor aztán bevégezte e 
szavak éneklését, elhajítá 
kezéből az állcsontot s el-
nevezé azt a helyet Rámát-
Lechinek, ami annyit je-
lent, mint Állkapocs-ma-
gaslat. 18Minthogy pedig 
igen megszomjazott, fel-
kiálta az Úrhoz és mondá : 
Te adtad szolgád kezébe 
ezt a nagy győzelmet és 
diadalt : s im szomjan 
kell halnom s a körülmeté-
letlenek kezébe jutnom. 
"Erre az Úr megnyitá a 
Zápfogat a Szamár-áll-
kapcsában s víz fakada 
belőle. Amint ő  ebből 
ivott, felüdüle s vissza-
nyeré erejét. Ezért nevezik 
azt a helyet az Állkapocs 
mellől felkiáltó forrásának 
mind a jelen napig. 

20Húsz esztendeig bírás-
kodék Izraelen a filisz-
teusok idejében. 

16. FEJEZET. 
Sámson bíráskodása Sámson 
utolsó öldöklése a filiszteusok 

között. 

így könnyen félreérthető. - 14. Állkapocs-helyére = Lechibe. Áll-
kapocs ugyanis héberül Lechit jelent. - 15. A héber szöveg így 
szól: És talála egy nyers szamárállkapcsot, és felkapá stb. -
16. A héber szöveg (valószínűleg) így szól : Szamárállkapoccsal se-
reget-seregre, szamárállkapoccsal ezer embert vertem le. -
19. A héber szövegnek az a szava (máktes), melyet a latin fordítás 
zápfognak fordít, bizonytalan jelentésű, de a Szentírásban zápfogat 
(egyebütt) seholsem jelent. Igen valószínű  tehát, hogy ez is tulaj-
donnév (mint ahogy ugyanezt a szót a latin fordítás Szofoniás 1, 
11-ben tulajdonnévnek is veszi) s valamely sziklának vagy szikla-
üregnek az alakjából származott. A Szamár állkapcsában =(a héber 
szöveg szerint) Lechiben. (A szamár szó a héber szövegben hiány-
zik. E vers tehát a héber szöveg alapján igy szól : . . . megnyitá az 
Űr a Máktes (-sziklát), mely Lechiben vagyon és víz fakada stb. -
A vers vége a héber szöveg szerint így is érthető  : Ezért nevezik azt 
a forrást a Felkiáltó (= á Segítséget kérő) forrásának ; ott van 
Lechiben mind a mai napig. 

20. Sámson bíráskodásának ideje. 
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lElméne Gázába is. Ott 

megláta egy parázna nő-
személyt s beméne hozzá. 
2Mikor ezt a filiszteusok 
meghallották s annak a 
híre, hogy Sámson bement 
a városba, elterjedt __kö-
zöttük, bekeríték őt. Őrö-
ket állítának ugyanis a 
város kapujába s ott egész 
éjtszaka csendben vára-
kozának, hogy reggel, ha 
kimegy, megöljék. 3Sám-
son azonban csak éjfélig 
aluvék ; akkor felkele és 
fogá a kapu mindkét szár-
nyát a kapufélfákkal s a 
závárzattal együtt s a vál-
lára veté s felvivé a Heb-
ronra néző  hegy tetejére. 

4Azután megszerete egy 
nőt, ki a Szórek-völgyben 
lakott s kit Dálilának 
hívtak. 5Erre elmenének 
ehhez a filiszteusok feje-
delmei s mondák : Szedd 
rá őt s tudd ki tőle, miben 
rejlik erejének nagysága s 
mi módon győzhetnők le 
őt, hogy megkötözve meg-
sanyargathassuk. Ha meg-
teszed, ezerszáz ezüstöt ad 
néked mindegyikünk. 

6Szóla tehát Dálila Sám- 

sonhoz : Mondd meg ne-
kem, kérlek, miben rejlik 
erőd nagysága s mivel kel-
lene téged úgy megkötözni, 
hogy ki ne szabadulhass? 
'Feleié néki Sámson : Ha 
megkötöznek hét ki nem 
száradt, hanem még friss 
húrzsinórral, olyan erőtlen 
leszek, mint a többi ember. 
8Erre a filiszteusok feje-
delmei vivének neki hét, 
olyan zsinórt, mint ami-
lyet mondott s ő  azzal 
megkötözé őt, - 9a les-
vetők már ott rejtőztek 
nála s várták a dolog vé-
gét a hálókamrában, - és 
rákiálta : Rajtad a filisz-
teusok, Sámson I Erre 
úgy elszakitá a zsinórokat, 
mint ahogy az. ember a 
csepűhulladékból sodrott, 
tűzperzselte fonalat sza-
kítja el és nem tudódék ki, 
miben rejlik ereje.10Mondá 
ekkor néki Dálila : Im 
rászedtél s hamis dolgot 
mondottál ; legalább most 
mondd meg tehát nékem, 
mivel kell megkötözni té-
ged? nő  felelé neki : Ha 
megkötöznek új kötelek-
kel, melyek soha munká- 

16. 1-3. Sámson kiszakítja Gáza kapuját. - 1. Gáza híres filisz-
teus város volt ; a Földközi-tenger palesztinai partmellékének déli 
részén feküdt. - 3. Hebron Gázától keletre, légvonalban kb. 60 
km-re feküdt. A Hebronra néző  (e szó rendesen annyit jelent, mint 
valamivel szemben lévő) hegy azonban nem volt szükségszerűlelt 
olyan messze. 

4-21. Sámson Dálila árulása folytán a filiszteusok kezébe 
kerül. - 4. Szórek völgyének biztos helyét nem ismerjük, de való-
színűleg Kánaán középső  vidékének nyugati felén feküdt. 
5. Ezerszáz (t. i. siklus) ezüst = 1100 X 16.8 gr = 18,18 kgr 
(= 1100 x 3.25 = 3575 pengő) ; mivel a filiszteusoknak öt feje-
delmük volt (vő. Józs. 13, 3.), kb. 92-10 kgr ezüstről ( = kb. 17.875 
pengő) van szó. - 7. A hírzsinóroknak megfelelő  héber szó egyesek 
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ban nem voltak, erőtlen le-
szek s olyan, mint a többi 
ember. 12Erre megkötözé 
őt Dálila ilyenekkel s el-
kiáltá magát : Rajtad a 
filiszteusok, Sámson, - 
miközben a lesvetők már 
készenlétben állottak a 
kamrában. Ő  azonban úgy 

széttépé a köteléket, 
mint valami cérnaszálat. 
"Mondá erre néki Dálila : 
Meddig szedsz még reá s 
mondasz hamis dolgot? 
Közöld, mivel kell meg-
kötözni téged? Felelé néki 
Sámson : Ha fejem hét 
fonatékát összeszövöd a 
nyüstfonállal s rákötöd a 
szegre s ezt belevered a 
földbe, erőtlen leszek. 
"Megcselekvé ezt Dálila s 
aztán mondá néki : Raj-
tad a filiszteusok, Sámson. 
Ő  felébrede álmából s ki-
tépé a szeget a hajfona-
tokkal s a nyüstfonállal 
együtt. "Mondá erre néki 
Dálila : Hogy mondhatod, 
hogy szeretsz, mikor lelked 
nincs velem? Háromizben 
hazudtál nékem s nem  

akartad megmondani, mi-
ben rejlik erőd nagysága ! 
"Mikor aztán folyton al-
kalmatlankodott neki és 
sok napon át nyaggatta s 
pihenésre sem adott neki 
időt, kimerüle lelke és 
halálra fárada. "Végre is 
igazán feltárá a dolgot és 
mondá néki : Vas sohasem 
járta még fejemet, mert 
názir, azaz Istennek szen-
telt ember vagyok anyám 
méhétől fogva. Ha meg-
nyírják fejemet, eltávozik 
tőlem erőm, elgyengülök s 
olyan leszek, mint a többi 
ember. 18Mikor az látta, 
hogy feltárta előtte egész 
lelkét, elkülde a filiszteu-
sok fej edelmeihez s üzené : 
Jertek fel még ez egyszer, 
mert most feltárta előttem 
szívét. Azok fel is mené-
nek s magukkal vivék a 
pénzt is, amelyet ígértek. 
19Erre ő  a térdén elaltatá, 
fejét ölébe hajtatá, nyírót 
hívata s lenyiratá hét haj-
fonatát. Aztán elkezdé el-
lökni s eltaszítani magá-
tól, - legott eltávozott 

szerint fűzfavesszőből készült gúzst jelent. - 13. Sámson tehát 
haját hét lonalban viselte. A nyüstfonál (a latin fordítás értelme 
szerint) az a fonál, mellyel a szövést kezdik s mely a szövet vagy 
vászon hosszanti, alapszálait alkotja, a szög pedig az a cövek, mely-
lyel a nyüstfonalat tartó alkotmányt a földhöz erősítették, hogy ne 
mozogjon. A megfelelő  héber szavak közelebbi értelme bizonyta- 
lan. - 17. Vas = beretva, olló. - Sámsont az Isten azzal a fel-
tétellel rendelte Izrael segítségére, hogy egész életén át názir lesz. 
(Vö. 13, 5.) A názirnak - többek között - haját nem volt szabad 
nyírnia ; ha haját (a názir tudtával vagy tudta nélkül) lenyírták, 
megszűnt názirsága. Sámson ereje tehát tulajdonképen názirságá-
ban volt, de mivel názirságának feltétele az volt, hogy haja meg-
legyen, méltán mondja, hogy ha lenyírják haját, elveszti (názirsá-
gát s az Istentől kapott, názirságát feltételező) erejét. - 19. A hé-
ber szöveg igy szól : Erre ő  (az asszony) claltatá (Sámsont) a tér-
dén s hivata egy embert s levágatá fejének hét fonatát s elkezdé 
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ugyanis tőle ereje, - "és 
mondá Rajtad a filisz-
teusok, Sámson I Az fel-
ébrede álmából s mondá 
magában: Kimegyek, mint 
eddig tettem s kivágom 
magamat, -- nem tudta 
ugyanis, hogy az Úr el-
távozott tőle. 21Ám a fi-
liszteusok megfogák s 
legott kiváják szemét s 
elvivék Gázába s láncra 
köték s bezárák a töm-
löcbe s őröltetének vele. 

22r,‘,  pen mikor már növe- 
kedni kezdtek fürtjei, 
23egybegyűlének a filisz-
teusok fejedelmei, hogy 
nagy áldozatokat mutas-
sana.  k be Dágon istenük-
nek s lakomázzanak. Köz-
ben egyre mondogatták : 

Kezünkbe adta iste-
nünk 

Sámsont, a mi ellen-
ségünket. 

24Mikor ezt a nép látta, 
az is dicsérte istenét és 
szintén mondogatta : - 

Kezünkbe adta iste-
nünk  

A mi ellenségünket, 
Ki pusztította orszá-

gunkat 
S megölt igen sokun-

kat. 

25Mikor aztán jókedvük 
kerekedett a lakomán, az 
étkek elfogyasztása után 
megparancsolák, hívják 
elő  Sámsont, hogy játsszék 
előttük. Ki is hozák a töm-
löcből s játszania kellett 
előttük. Két oszlop közé 
állították. 26Egyszer csak 
azt mondá annak a legény-
nek, ki lépéseit irányította: 
Eressz el, hadd fogjam meg 
az oszlopokat, melyeken 
az egész ház nyugszik s 
hadd támaszkodjam hoz-
zájuk, hogy egy kissé meg-
pihenjek. 27A ház tele volt 
férfiakkal s asszonyokkal, 
ott volt a filiszteusok va-
lamennyi fejedelme, a 
tetőzetről és a napozóról 
pedig mintegy háromezer 
férfi és asszony nézte a 
játszó Sámsont. 28Ekkor 
segítségül hívá az Urat és 
mondá : Uram, Isten, em-
lékezzél meg rólam s add 

gyötörni és eltávozék tőle (Sámsontól) ereje. - 21. Gázáról 1. 16, 
1. jegyz. - Az őrlést (a kézimalmon) rendesen a rabszolganők szok-
ták végezni. (V6. Móz. II. 11, 5.) ; a filiszteusok tehát meg akar-
ták szégyeníteni Sámsont. 

22-31. Sámson feláldozza életét, hogy számos filiszteust meg-
ölhessen. - 23. Dágon a földet megtermékenyítő  víz istensége volt ; 
emberi fejjel, haltesttel ábrázolták. A lakoma a hálaadó áldozatok 
szerves része volt. - 25. E kifejezés : játszék (itt s a köv. versben) 
egyesek szerint (hangszerrel kísért) táncolást jelent ; a héber szöveg 
megfelelő  szava azonban mulattatást is jelenthet s így lehet, hogy 
nem annyira Sámson játszott, mint inkább a jelenlevek játszottak 
a szegény vak Sámsonnal. - 26. Irányította: mert Sámson vak 
volt. - Dágon templomát valószínűleg oszlopcsarnokkal övezett, 
egyik végében szentélybe torkolló udvarnak kell elképzelnünk. 
27. A héber szöveg a napozóról nem beszél ; a nép egy része ügy 

()szövetség I. 	 41 
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vissza nekem most, Iste-
nem, egykori erőmet, hogy 
bosszút állhassak ellensé-
geimen s egyszerre meg-
bosszulhassam két szemem 
elvesztét. 29Aztán meg-
fogá a két oszlopot, me-
lyen a ház nyugodott, az 
egyiket a jobbkezével, a 
másikat a balkezével 3°és 
mondá : Haljak meg a 
filiszteusokkal együtt. Az-
zal nagy erővel megrántá 
az oszlopokat, úgyhogy a 
ház rászakadt valamennyi 
fejedelemre s az egyéb ott-
levő  sokaságra s így sokkal 
többet ölt meg akkor, 
amikor meghalt, mint 
amennyit akkor ölt meg, 
amikor élt. 

31Lemenének erre test-
vérei s egész rokonsága s 
elhozók testét s eltemeték 
Száraa és Estáol között 
atyjának, Mánuénak sír-
boltjában. Húsz eszten-
deig bíráskodék Izraelen. 

17. FEJEZET. 
I. függelék : Mikás temploma 

és kegyszerei. 

1Volt abban az időben 
egy Efráim hegységéről 
való ember, kit Mikásnak 
hívtak. 2Ez azt mondó 
anyjának : Az az ezerszáz 
ezüst, melyet félretettél 
magadnak s amely miatt 
fülem hallatára esküdöz-
tél, íme az én birtokomban 

látszik az oszlopcsarnok lapos tetején helyezkedett el. - 29. A hé-
ber szöveg a két középső  oszlopról beszél. - 30. Sámson tette ép 
annyira nem volt öngyilkosság, mint amennyire nem öngyilkosság 
annak a katonának a tette, ki harcolva biztos halálba rohan. 

31. Sámson temetése. Száraáról és Estáolról 1. 13, 25. jegyz. - 
73tráskodását talán Kr. e. 1091-1071 közé kell tennünk. 

Függelékek Izrael helyzete a királyok kora előtt. 
A következő  események a Szentírás-magyarázók egyrészének vé-

eménye szerint kevéssel Józsué halála után történtek. A Szentírás 
azért beszéli el őket, hogy megmutassa, milyen mélyre süllyedt 
Izrael a hit (17-18) és erkölcs (19-21) dolgában abban az időben, 
amikor «nem volt király Izraelben, s kiki azt tette, amit jónak 
látott•. 

1. függelék : A dániták északi telepének bálványozása. 
1-6. Mikás templomot rendez be az Úrnak, abban felállítja az 

Úr képét s házi bálványokat helyez el. - 1. Abban az időben (e szavak 
a héber szövegben nincsenek meg) = Józsué halála után. Efráim 
hegysége = Kánaán hegyvidékének közepe. - 2. Ezerszáz (t. i. cik-
lus) ezüst = 1100 X 16.8 gr = 18.480 kgr (= 1100 X 3.25 = kb. 
3575 pengő). A latin fordítás e mondatnak a következő  értelmet 
adja : Mikás anyja félretette ezt az ezüstöt, esküvel megfogadta 
(3. v.), hogy az Úrnak szenteli s fia őrizetére bízta ; most a fia 
megkérdezi, hogy mi lesz tehát ezzel a nála levő  ezüsttel. - A héber 
szöveg értelme kissé más : Mikás anyjától ellopta valaki ezt az 
ezüstöt, mire 8 átok terhe alatt felszólította (a bíróság előtt) mind-
azokat, kik az ezüstről valamit tudnak, hogy jelentkezzenek. (Vő. 
Móz. III. 5, 1.) Erre jelentkezett a fia s bevallotta, hogy ő  lopta 
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és énnálam vagyon. Az 
felelé néki : Áldjon meg az 
Úr, fiam l 3Erre ő  vissza-
adá anyjának. Az így szóla 
hozzá : Az Úrnak akarom 
szentelni és ajánlani ezt az 
ezüstöt, úgy, hogy fiam 
vegye el kezemből és csi-
náljon belőle faragott és 
öntött képet : oda is adom 
most néked. 4Mikor tehát 
ő  visszaadta anyjának, az 
vőn kétszáz ezüstöt s oda-
adá az ezüstművesnek, 
hogy készítsen belőle fara-
gott és öntött képet. Ez 
aztán Mikás házába ke-
rült. 545 ott egy kis hajlé-
kot is elkülöníte az Isten 
tiszteletére és efódot meg 
teráfokat, vagyis papi ru-
hákat s bálványokat ké-
szíte s felavatá egyik fiá-
nak kezét s az papja lőn  

neki. 6Azokban a napok-
ban ugyanis nem volt ki-
rály Izraelben, hanem ki--
ki azt cselekedte, amit jó-
nak látott. 

7Volt továbbá egy má-
sik, Júda Betleheméből és 
nemzetségéből való ifjú, 
ki levita volt, de ott la-
kott. 8Ez kivándorla Bet-
lehem városából s idegen-
ként ott akart letelepedni, 
ahol alkalmas helyet talál 
magának. Mikor aztán út-
ján Efráim hegységére ér-
kezett s egy kissé betért 
Mikás házába, gaz meg-
kérdezé tőle, hogy honnan 
jő. 	felelé : Levita va- 
gyok, Júda Betleheméből 
s megyek, hogy leteleped-
jem valahol, ahol lehet s 
ahol azt hasznosnak látom. 
10Mondá erre Mikás : Ma 

el az ezüstöt, s vissza is adta anyjának, mire anyja az ezüstöt az 
Úrnak szentelte. - 3. A héber szöveg így szól : . . . az ezüstöt a 
kezemből a fiamért stb. - A faragott és öntött kép valószínűleg egy, 
szoborféle mű  volt, melynek fából vagy fémből faragott alakját 
öntött (lemezekből készült) burkolat borította ; emellett szól 
ugyanis az, hogy 18, 20. 30. 31. csak faragott képről beszél. -
A kép (szobor) valamilyen formában alighanem az Urat (= Jáhvét) 
ábrázolta s így annyiban volt helytelen, amennyiben az ószövet-
ségi törvények szerint az Urat nem volt szabad ábrázolni. - 
6. A héber szöveg így szól : És volt ennek az embernek, Mikásnak 
egy Istennek (szentelt) háza stb. - Mikásnak tehát volt egy temp-
loma, abba elhelyezte az Úr képét (= szobrát) s annak szolgála-
tára efódot (1. 8, 27.) készített, de készített (vagy legalább is elhelye-
zett benne) teráfokat is, vagyis házi (és a házat védő) bálványokat. 
(Vö. Móz. I. 31, 19 ; Kir. I. 19, 13.) Ezzel természetesen bálvány-
imádásba is süllyedt. 

7-13. Mikás egy levitát tesz meg házitemploma papjának. - 
7. Ez az ifjú (névszerint Jonatán, vö. 18, 30.) eleinte abban a Betle-
hemben lakott, mely Júda területén feküdt. (Zábulon területén is 
volt egy ilyen nevű  város, vö. Józs. 19, 15.) Betlehem nem volt 
levita város, de ez a levita mégis ott lakott. E szavak : Júda nemzet-
ségéből legvalószínűbben azt jelentik, hogy ez az ifjú azok közül a 
leviták közül való volt, kik Júda nemzetségének (= törzsének) 
területén laktak ; 8 maga nem tartozhatott a szó szoros értelmében 
Júda nemzetségéhez, hiszen levita 	Lévi nemzetségéből való) 
volt. (Egyesek e szavakat azzal magyarázzák, hogy az ifjúnak az 
anyját Júda nemzetségbelinek tartják.) - 10. Légy atyám : kb. 
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radj nálam s légy atyám és 
papom ; esztendőnkint tíz 
ezüstöt, egy váltó ruhát s 
ellátást adok érte néked. 
11(5 beleegyezék s embe-
rünknél marada s úgy szá-
míta nála, mint fiai egyike. 
12Mikás fel is avatá kezét 
s az ifjút tevé meg papjá-
nak, 13S azt mondá : Most 
tudom, hogy jót fog tenni 
velem az Isten, mert 
levita nemzetségű  papom 
vagyon. 

18. FEJEZET. 
I. függelék : Dán törzsének tele-
pesei törvénytelen és bálványozó 
istentiszteletet őznek Mikás 

kE gyszcrcivel. 

1Azokban a napokban 
nem volt király Izraelben 
S Dán törzse birtokot kere-
sett magának, hogy ott le-
telepedjék, mert mind az 
ideig nem kapott osztály-
részt a többi törzs között. 
2Elküldének tehát Dán 
fiai Száraából és Estáolból 
öt olyan vitézi embert,  

ki az ő  törzsükből és nem-
zetségükből származott, 
hogy kémleljék ki és ve-
gyék jól szemügyre az or-
szágot. Azt mondák nékik: 
Menjetek s vegyétek szem-
ügyre áz országot. Azok el 
is menének s eljutának Ef-
ráim hegységére s betéré-
nek Mikás házába s ott 
megpihenének. 3Miközben 
nála voltak szálláson, meg-
ismerék az ifjú levita hang-
ját s mondák neki : Ki 
hozott téged ide? Mit 
mívelsz itt? Mi járatban 
jöttél ide? 4Az felelé néki : 
Ezt és ezt cselekedte ve-
lem Mikás s megfogadott, 
hogy papjává legyek.5Erre 
megkérék, hogy kérdezze 
meg az Urat, hadd tudják 
meg, szerencsével járják-e 
meg útjukat s lesz-e ered-
ménye dolguknak? 6(3 fe-
lelé nékik : Menjetek bé-
kességgel ; az Úr tetszéssel 
nézi jártatokat s az utat, 
amelyre mentek. 7Elméne 
tehát az öt ember és eljuta 

olyan értelemben, mint ahogy ma beszélünk lelkiatyáról ; e szó 
úgy látszik már akkor is a papok címe volt. (Vö. Móz. I. 45, 8.) -
13. Az Isten az ószövetségi (törvényes) istentisztelet ellátását Lévi 
törzsére bízta ; erre gondol Mikás. 

18. 1-10. Dán törzsének egy része birtok után nézvén, kedvező  
jóslatot kap Mikás templomában. - 1. Azokban a napokban = a 
Józsue halála utáni időben. Dán törzse = (hatszázöt ember, tehát) 
Dán törzsének egy része. A birtokot ugyan kijelölte nekik Józsué, 
de a dániták nem vették fel a harcot az ámorreusokkal (vö. 1, 
27-36.) s így nem volt elég helyük. - 2. Száraa és Esthol tehát 
Dán törzséé volt. (Vö. előző  jegyz.) Az országot = Kánaánt, hogy 
hol lehetne megtelepednünk. - E jráim hegysége Kánaán hegy-
vidékének közepe. - 3. Hangját: egyesek szerint nyelvjárását, 
mások szerint a (fő)papi ruhákra alkalmazott csengők csengését 

Móz. I I. 28, 33.). - 6. (5 = a pap. - 7. Láis a Jordán forrás-
vidékén feküdt. - 7. A szídoniak szokása szerint = kereskedve. 
Szidon híres kereskedőváros volt a Földközi-tenger keleti part-
vonalának északi részén. 
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Láisba és látá, hogy ott a 
nép a szídoniak módjára, 
minden félelem nélkül, biz-
tonságban s nyugalomban 
lakik, egyált.Rlában senki 
sem bántjaigen gazdag s 
távol van Szidontól s min-
denkitől független. 8Mikor 
tehát visszatértek testvé-
reikhez Száraába és Es-
táolba s azok megkérdez-
ték, hogy mit végeztek, fe-
lelék: 8Jertek,vonuljunk fel 
ellenük, mert láttuk, hogy 
földük igen gazdag s ter-
mékeny. Ne vesztegelje-
tek, ne húzódozzatok, men-
jünk s foglaljuk el, semmi 
fáradságba sem kerül. 
10Biztonságban levő  embe-
rekhez, felette tágas tarto-
mányba megyünk s az 
Úr nekünk fogja adni azt 
a helyet, hol semmi sem 
hiányzik mindabból, mi a 
földön terem. 

nElindula tehát Dán 
nemzetségéből, azaz Szá-
raából s Estáolból hat-
száz, harci fegyverekkel 
felszerelt ember. 12Felmen-
tükben tábort ütének a 
júda-beli 	Kárjátj árim- 
nál, miért is a hely attól 
az időtől fogva a Dán 
tábora nevet nyerte ; Kár-
játjárim mögött vagyon. 
"Onnan átmenének Ef- 

ráim hegységére. Mikor 
aztán Mikás házához ju-
tottak, 14mondá az az öt 
ember, akit azelőtt Láis 
földének kikémlelésére kül-
döttek, többi testvérének : 
Tudjátok-e, hogy ezekben 
a házakban efód, teráf, 
faragott és öntött kép 
vagyon? Határozzatok, 
mit láttok jónak. 15Erre 
ők lekanyarodának egy 
kissé s betérének annak a 
fiatal levitának a házába, 
ki Mikás házában volt s 
köszönték őt békességes 
szókkal, 18a hatszáz ember 
pedig, úgy ahogy volt, fel-
fegyverkezve megálla a 
kapu előtt. "Ám azok, kik 
betértek az ifjú házába, 
arra törekedtek, hogy el-
vihessék a faragott képet, 
az efódot s a teráfokat s az 
öntött képet. Miközben a 
pap a kapu előtt állott s 
nem messze várakozott a 
hatszáz vitéz, 18e1 is vivék 
azok, akik betértek, a fa-
ragott képet, az efódot, a 
bálványokat s az öntött 
képet. Rájuk szóla a 
pap : Mit műveltek? 18(5k 
felelék néki : Hallgass s 
tedd újjadat szádra s jer 
velünk s légy atyánk és 
papunk. Mi jobb néked, 
az-e, hogy egy ember há- 

11-26. Dán törzsének birtok után néző  része elrabolja Mikás 
kegytárgyait s elviszi papját. - 12. Kárjátjárim a Jeruzsálemből 
Jaffába vezető  Út mentén feküdt. - 14. L. 17, 3-5. jegyzeteit. --
16. A hatszáz ember beszélgetésbe ereszkedett a kapu előtt a levi-
tával, hogy lekössék s figyelmét eltereljék. - 17. A héber szöveg 
Igy szól : . . . elvivé a faragott képet, az efódot, a teráfokat s az 
antőtt képet, miközben a pap s a hatszáz, hadiszerekkel felkészült 
ember a kapu bejáratánál állott. - 19. Tedd újjadat a szádra s nt-- 
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zában légy pap, vagy az, 
hogy. Izrael egy törzsében 
s nemzetségében? "Mikor 
az ezt hallotta, engede be-
szédüknek, vevé az efó-
dot, a bálványokat s a fa-
ragott képet s elméne 
velük. 21Mikor elmentek, 
maguk előtt terelve kis-
dedeiket, barmaikat s min-
den drágaságukat 22s már 
messzire voltak Mikás há-
zától, azok az emberek, 
kik Mikás házában laktak, 
összekiálták egymást s 
utánuk menének 23s a 
hátuk mögött kiáltozni 
kezdének. Erre ők hátra-
tekintének s mondák Mi-
kásnak : Mi bajod, miért. 
kiáltozol? 24Az felelé : El-
vittétek az isteneimet, 
melyeket készítettem ma-
gamnak, meg papomat és 
mindenemet s azt mond-
játok : Mi bajod? 25Mon-
dák erre néki Dán fiai : 
Vigyázz, ne beszélj többet 
nekünk, hogy neked ne 
menjenek e felindult lelkű  
emberek s el ne vessz egész 
házad népével együtt.26Az-
zal folytaták megkezdett  

útjukat. Mivel Mikás látta, 
hogy erősebbek nálánál, 
visszatére házába. 

27A hatszáz ember pedig 
vivé a papot s a fentemlí-
tett dolgokat s elméne 
Láisba, a nyugalomban s 
biztonságban élő  néphez 
s kard élére hányá őket s 
lángba borítá a várost. 
28Egyáltalában senkisem 
vitt segítséget nékik, mivel 
távol laktak Szí dontól és 
senkivel sem volt szövet-
ségük s ügyük, a város 
pedig Rohób vidékén fe-
küdt. Miután újra fel-
építették, megtelepedének 
benne 29és elnevezék a vá-
rost atyjuk nevéről, kit 
Izrael nemzett, Dánnak 
azelőtt Láisnak hívták. 
"Aztán felállíták maguk-
nak a faragott képet s 
Jónatánt - Gersámnak, 
Mózes fiának a fiát -- és 
fiait tevék papokká Dán 
törzsében egészen fog-
ságbajutásuk napjáig. 

810tt is marada náluk 
Mikás bálványa azon egész 
idő  alatt, míg az Isten háza 
Silóban volt. 

beszélj. Atyánk: 1. 17, 10. jegyz. - 23. A héber szöveg így szól 
Mi bajod, hogy sereget gyüjtöttél? - 24. A héber szöveg így 
szól . .. meg a papot s elmentetek. Mim van még? Hogy mond-
hatjátok tehát nekem : Mi bajod? 

27-31a. Dán törzsének egy része elfoglalja Láisl, megtelepszik 
benne s felállítja Mikás kegytárgyait. - 28. A héber szöveg szerint 
a város Bet-Rollób völgyében feküdt. - 30-31. Mivel ez a bálvány 
(a héber szöveg szerint faragott kép) Dán törzsének Láisban lakó 
részénél addig maradt, míg az Isten háza (= a szent sátor) Silóban 
(vö. Józs. 18, 1.) volt (ami Sámuel koráig tartott, vö. Kir. I. 21, 
7.), - az itt említett fogság nem lehet az asszír fogság (mely Sámuel 
után kb. 350 évre következett be), hanem valamely más fogság ; 
hogy melyik, azt megállapítani nem tudjuk. 

31b. Bevezetés a következőkhöz. E vers a 19. fejezetben kezdődő  
elbeszéléshez tartozik. 
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Azokban a napokban 

nem volt király Izraelben. 

19. FEJEZET. 
függelék : A gábaaiak er- 

kölcstelensége. 

'Volt egy levitaember, 
ki Efráim hegységének ol-
dalán lakott. Ez feleséget 
vőn Júda Betleheméből, 
2de az elhagyá őt s vissza-
tére atyja házába, Betle-
hembe s annál marada 
négy hónapig. 3Ekkor 
férje utána méne, hogy 
újra megnyerje, vissza-
édesgesse s visszavigye 
magával. Legényt és két 
szamarat is vitt magával. 
Az asszony szívesen fogadá 
s bevezeté atyja házába. 
Mikor apósa a dolgot meg-
hallotta s őt meglátta, ör-
vendezve eléje méne 4s 
megölelé emberünket. A vő  
ott is marada három napig 
apósa házában s evék s 
ivék vele barátságosan. 
5A negyedik napon aztán 
kora reggel felkele s el 
akara menni. Ám apósa 
tartóztatá s mondá néki : 
Egyél előbb egy kis ke-
nyeret s erősítsd meg 
g, yomrodat s úgy menj. 
6Le is ülének egymással és  

evének és ivának. Majd. 
mondá a nő  atyja a vejé-
nek : Kérlek, maradj ma 
itt s vigadjunk egymással. 
7Ám az felkele s indulni 
akara, de apósa igen tar-
tóztatá s magánál is ma-
rasztá. 5Mikor aztán meg-
virradt, felkészüle a levita 
az útra. Ám apósa ismét 
mondá néki : Kérlek, végy 
egy kis eledelt magadhoz s 
szerezz erőt, míg a nap 
megnövekszik, aztán menj. 
Evének tehát egymással, 
9majd felkele az ifjú, hogy 
elmenjen feleségével s le-
gényével. Ám apósa ismét 
mondá néki: Gondold meg, 
hogy a nap már hanyatló-
ban van s estére hajlik : 
maradj ma is nálam, töltsd 
vígan a napot, holnap az-
tán indulj el, hogy há-
zadba térj. loveje nem 
akara engedni beszédének, 
hanem legott elindula s 
el is juta Jebuz elé, melyet 
más néven Jeruzsálemnek 
neveznek, magával vive 
két megterhelt szamarát s 
mellékfeleségét. 1-lpenJe-
buz mellett voltak, amikor 
a nappal éjtszakára for-
dult. Mondá tehát gazdá-
jának a legény : Jer, kér-
lek, térjünk be a jebuzeu- 

11. függelék: A benjúminiták erkölcstelensége s pusztulása. 
19. 1-13. Egy levita haza akarja vinni hűtlen mellékfeleségét. 

1. Efráim hegységének oldalán = a kánaáni hegyvidék középső  
részének északi felén. Feleséget: a héber szöveg szerint : mellék-
feleséget, vagyis a feleségekkel nem egyenrangú, de törvényes 
feleséget. Júda Betleheméről 1. 17, 7. jegyz. - 2. Elhagyá: a héber 
szöveg szerint : paráználkodott ellene (= megcsalta). - 3. A hé-
ber szöveg így szól : ... a férje, hogy a lelkére beszéljen és vissza-
vigye. - 4. A héber szöveg így szól : És (ott) tartá őt apósa, a nő  
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sok városába és szálljunk 
ott meg. 12Felelé néki a 
gazda : Nem térek be ez 
idegen, nem Izrael fiai 
közül való nemzet váro-
sába, hanem tovább me-
gyek Gábaáig 13s ha oda-
érek, megszállunk ott, 
vagy pedig Ráma városá-
ban. 

14Elhaladának tehát Je-
buz mellett s folytaták a 
megkezdett utat. A Ben-
jámin törzsében levő  Gá-
baa mellett aztán leszálla 
a nap felettük. 15Lekanya-
rodának tehát oda, hogy 
ott megszálljanak : Ami-
kor beértek, leülének a 
város utcájára, azonban 
senkisem akará befogadni 
őket szállásra. "De, íme, 
feltűnék egy öreg ember, 
ki épen a mezőről, munká-
jából tért vissza az estidő-
ben ; ő  is Efráim hegységé-
ről való volt s csak j öve-
vényként tartózkodott 

Gábaában, míg ama vidék 
emberei Jemini fiai voltak. 
"Mikor az öreg felemelte  

szemét, meglátá a, holmi-
jával a város utcáján ülő  
embert és mondá néki : 
Honnan jössz és hova 
mégy? "Az felelé néki : 
Júda Betleheméből jö-
vünk s a lakóhelyünkre 
megyünk, mely Efráim 
hegységének oldalán va-
gyon ; onnan mentünk 
Betlehembe, most az Úr 
házához megyünk, de 
senkisem akar befogadni 
minket hajlékába. 19Pedig 
van szalmánk s sza-
maraink élelmére való szé-
nánk, valamint kenyerünk 
és borunk a magam, a szol-
gálód s a velem levő  legény 
számára : semmire sincs 
szükségünk, csak szállásra. 
2°Felelé néki az öreg : 
Béke veled, én mindent 
adok, amire szükséged va-
gyon, csak kérlek, ne ma-
radj az utcán. 21Bevivé 
tehát a házába, enni ada a 
szamaraknak, őket pedig, 
miután megmosták lábu-
kat, megvendégelé. 

22Mialatt lakomáztak s 

atyja s ő  ott (is) marada stb. - 8. Az ötödik napon. - 12. Gábaa 
Benjámin törzsének területén feküdt, Ráma nem messze tőle. 

14-21. A levita és mellékfelesége megszáll a ben jáminita Gábaá-
ban. - 16. Jemini fiai = Benjámin (törzsének) fiai. - 18. Mivel 
az Úr háza (= a szent sátor) Silóban volt, valószinű, hogy a levita 
Silóban lakott s e város nevének körülírására mondja, hogy az 
Úr házához megy. Feltűnő  a görög fordítás, mely így szól :... (Bet-
lehembe) és házamba megyek. - 19. Szolgálód = a levita felesége. 

22-28. A gábaai benjáminiták halálra gyötrik a levita (mellék)-
feleségét. - 22. A héber szöveg így szól : Mialatt vigadoztak, a 
város polgárai, Beliál fiainak emberei körülvették a házat stb. - 
A Beliál szó jelenthet ugyan annyit, mint lgállan, de biztos jelen-
tését nem ismerjük. (Sokak szerint annyit jelent, mint : annak 
a helynek fejedelme, ahonnan nem lehet feljönni, vagyis annyit, 
mint alvilág fejedelme, ördög.) A héber nyelvhasználatban a 
Beliál fiai(nak emberei) kifejezés annyit jelent, mint semmirekellő  
emberek. - Az itt elbeszélt esemény számos dologban emlékeztet 
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az út fáradalma után tes-
tüket étellel s itallal üdft-
gették, eljövének a város 
férfiai, Beliálnak (azaz az 
Igátlannak) fiai, körülve-
vék az öregnek a házát s 
dörömbölni kezdének az 
ajtón s kiáltának a ház 
gazdájának és mondák : 
Hozd ki azt az embert, aki 
betért házadba, hadd él-
jünk vissza vele. 23Ki-
méne erre hozzájuk az 
öreg és mondá : Ne, test-
véreim, ne műveljetek 
ilyen gonoszságot, hiszen 
vendégségbe jött hozzám 
az az ember l Hagyja-
tok fel ezzel az oktalanság-
gal l 24Van egy szűz leá-
nyom, ennek az embernek 
pedig van egy mellékfele-
sége ; kihozom őket hoz-
zátok, alázzátok meg őket, 
töltsétek ki rajtuk kedve-
teket, csak kérlek, ne kö-
vessétek el e természet-
ellenes vétket ez emberen. 
25  Ám azok nem akarának 
engedni beszédének. Mikor 
ezt látta az az ember, ki-
vivé hozzájuk mellékfele-
ségét s átadá nékik, hogy 
dévajkodjanak vele. Azok 
egész éjtszaka visszaélé- 

nek vele s reggel felé el-
bocsáták. 26Mikor a sötét-
ség oszladozott, az asszony 
odaére annak a háznak az 
ajtajához, ahol ura meg-
szállt s ott összeesék. 
27Mikor aztán reggel lett, 
felkele az az ember s ki-
nyitá az ajtót, hogy bevé-
gezze megkezdett útját : s 
Íme mellékfelesége ott fe-
küdt az ajtó előtt, kü-
szöbre vetett kézzel. 28Azt 
hitte, hogy pihen s mondá 
neki : Kelj fel, menjünk. 
Mikor az semmit sem 
felelt, megérté, hogy ha-
lott. Erre felszedé és fel-
tevé a szamárra s vissza-
tére házába. 

29Mikor hazaért, elő-
rántá a kardot s felesége 
holttestét csontostul ti-
zenkét részre és darabra 
vágá és elküldé Izrael 
minden határába. "Min-
denki, aki meglátta, fel-
kiálta : Sohasem történt 
ilyen dolog Izraelben, at-
tól a naptól fogva, hogy 
atyáink feljöttek Egyip-
tomból, mind a jelen 
ideig : mondjatok véle-
ményt s határozzátok meg 
közösen, mi a tennivaló. 

Móz. I. 19-re, a szodomaiak gonoszságára. - 23. A keleti ember 
hajdan és ma is megvédi azt, ki vendégként betér hozzá. - 24. 
A héber szöveg igy szól : Itt van szűz (= hajadon) leányom s a 
(levita) mellékfelesége, . . . csak ez emberrel ne cselekedjetek ilyen 
alávaló tettet. 

29-30. A levita bosszúra szólítja fel Izrael törzseit. - 29. Kardot: 
a héber szöveg szerint inkább : kést vagy taglót. Csontostul: a hé-
ber szöveg szerint: a csontok szerint. - vagyis az izületekben. 
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20. FEJEZET. 
II. függelék : A gábaaiak párt-
jára álló benjáminitákat Izrael 
többi fiai csaknem egészen ki-

irtják. 

1Kivonulának tehát Iz-
rael fiai mindnyájan és 
egybegyűlének valameny-
nyien, Dántól fogva Ber-
sábéig és Gálaád földéről, 
mint egy ember az Úr elé, 
Mászfába. 2A nép minden 
főembere, Izrael minden 
törzse összejöve az Isten 
népének gyülekezetébe : 
négyszázezer gyalogos har-
cos. 3(Benjámin fiai előtt 
sem volt titok, hogy Izrael 
fiai felmentek Mászfába.) 
Aztán megkérdezék a levi-
tát, a megölt asszony fér-
jét, hogy mint történt az a 
nagy gonoszság. 4Az felelé: 
Eljutottam a feleségem-
mel Benjámin-Gábaába s 
oda szállottam. 5Éjjel az-
tán, íme, körülvették a 
város emberei azt a házat, 
amelyben tartózkodtam s 
meg akartak ölni, majd 
feleségemet a bujaság hi- 

hetetlen hevével annyira 
meggyötörték, hogy végre 
is meghalt. 6Erre meg-
ragadtam s darabokra vág-
tam és egy-egy részt kül-
döttem birtokotok vala-
mennyi területére, mert 
sohasem történt ekkora 
aljasság és ilyen nagy vé-
tek Izraelben. ?Itt vagy-
tok mindnyájan, Izrael 
fiai, határozzatok, mit 
kell tennetek. 8Felálla erre 
az egész nép s szinte egy 
ember szavával felelé : 
Nem térünk vissza sát-
rainkba s nem megy egyi-
künk sem házába, 9hanem 
közös erővel ezt cseleked-
jük Gábaával : Hki kell vá-
lasztani Izrael valamennyi 
törzséből tíz embert száz 
közül, százat ezer közül és 
ezret tízezer közül, hogy 
élelmet hordjon a sereg-
nek s harcolhassunk Ben-. 
jámin-Gábaa ellen s meg-
adhassuk neki a vétekért 
azt, amit érdemel. - 
"Egybe is gyűle egész 
Izrael a város előtt mint 

20. 1-11. Izrael fiai - a benjáminiták tüntető  távollétében - 
elhatározzák, hogy megbüntetik Gábaát. - 1. Dántól Bersábéig = a 
Jordántól nyugatra eső  föld s lakói (Benjámin kivételével). Gá-
laád = a Jordántól keletre cső  föld és lakói. Ez a Mászfa (való-
szinűleg) Benjámin területén, tehát Kánaánnak kb. a közepén 
feküdt. E kifejezés : az Úr előtt rendesen annyit tesz, mint a szent 
sátor (s az abban levő  frigyláda) előtt ; mivel azonban tudomásunk 
szerint a szent sátor s a frigyláda sohasem volt Mászfában,e helyütt 
e szavak valószínűleg csak a főpap jelenlétében tartott gyüleke-
zetet jelentenek. - 3. Benjámin törzsét tehát szintén meg-
hívták, de az nem jött el. - 4. Gábaáról 1. 19, 12. jegyz. -
5. A héber szöveg így szól : . . . s engem akartak megölni, de mel-
lékfeleségemet gyötörték halálra. - 9. A héber szöveg így szól: 
Nos, hát ezt cselekedjük Gábaával : sorsot vetünk reá ( = azok, 
akiket a sors kijelöl, elpusztítják). - 11. E vers némelyek szerint 
csak összefoglaló megismétlése annak, amit az 1. v. mondott 
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egy ember, egy szívvel, 
egy akarattal. 

"Ekkor követeket kül-
dének Benjámin egész tör-
zséhez ezzel az üzenettel : 
Miért történt közöttetek 
ekkora gonoszság? "Adjá-
tok ki azokat a gábaái em-
bereket, kik e gaztettet el-
követték, hogy meghalja-
nak s eltávolítódjék a go-
noszság Izraelből. Ám azok 
nem hallgatának testvé-
reiknek, Izrael fiainak 
üzenetére, "sőt osztály-
részük valamennyi váro-
sából egybegyűlének Gá-
baába, hogy segítséget vi-
gyenek néki s hadakozza-
nak Izrael egész népe ellen. 
18Huszonötezren kerültek 
ki Benjáminból olyanok, 
kik kardot foghattak, 
Gábaa lakosain kívül, 
"kiknek hétszáz igen erős 
emberük volt ; utóbbiak 
úgy hadakoztak balkezük-
kel, mint a jobbkezükkel s 
oly biztosan hajították a 
parittyából a követ, hogy  

a hajszálat is eltalálták s a 
kő  ütése semmiképen sem 
tévesztett célt. 17Izrael 
fiaiból viszont, Benjámin 
fiain kívül, négyszázezren 
kerültek ki olyanok, kik 
kardot foghattak s harcra-
készek voltak. 

18Ezek felkelének s el-
menének az Isten házába, 
azaz Silóba s megkérdezék 
az Istent s mondák : Ki 
kezdje meg seregünkből a 
küzdelmet Benjámin fiai 
ellen? Felelé nékik az Úr : 
Júda kezdje meg közüle-
tek.19Erre Izrael fiai mind-
járt reggel felkerekedé-
nek s tábort ütének Gábaa 
mellett, "majd onnan fel-
vonulának a harcra Ben-
jámin ellen s ostromolni 
kezdék a várost. 21Benjá-
min fiai azonban kivontá-
nak Gábaából s megölének 
azon a napon Izrael fiai 
közül huszonkétezer em-
bert. 22Árn Izrael fiai, 
erejükben és számukban 
bizakodva, ugyanazon a 

a mászfai gyülekezetről. Az is lehetséges azonban, hogy már 
a Gábaa elleni felvonulásról van szó, de mielőtt erről többet 
hallanánk, a Szentírás közbefűzi a felvonulást megelőző  esemé-
nyeket. 

12-17. Benjámin fiai Gábaa pártjára állanak s így harc indul 
meg a benjáminiták és a többi izraeliták között. — 16. A héber 
szöveg így szól : 	(Gábaa lakósain kívül, kikből hétszáz válo- 
gatott ember került ki.) Ebből az egész népből (= a benjámini-
ták egész seregéből, beleértve a gábaaiakat is) hétszáz válogatott 
ember balog (= a jobbkezét nem használó) volt, ez a parittyá-
val mind hajszálnyira talált és (sohasem) hibázott. 

18-28. Izrael fiai kétszer vereséget szenvednek a benjáminiták 
előtt. — 18. A héber szöveg így szól : ... és elmentek Betelbe 
(= Isten háza) és megkérdezék az Istennél stb. — Mivel Józs. 
18, 1. szerint a szent sátor (és benne a frigyláda) ekkoriban Siló-
ban állott, a latin fordítás a héber szövegben előforduló Betel 
szót lefordította (= Isten háza) és Silóra vonatkoztatta. Mivel 
azonban a latin fordításon kívül minden számottevő  szöveg csak 
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helyen, ahol az előbb küz-
döttek, ismét csatarendbe 
állának. 23Előbb azonban 
felmenének az Úr elé és 
sírának előtte egészen éjje-
lig s megkérdezék őt s 
mondák : Fel kell-e még 
mennem harcolni Benjá-
min fiai, a testvéreim ellen 
vagy sem? Az felelé nékik: 
Csak menjetek fel ellenük 
s bocsátkozzatok küzde-
lembe velük. "Mikor azon-
ban Izrael fiai másnap fel-
vonultak a harcra Benjá-
min fiai ellen, 25Benjámin 
fiai kirontának Gábaa ka-
puiból s eléjük rohanának 
s oly nagy öldökléssel 
dühöngének ellenük, hogy 
tizennyolcezer kardforgató 
embert terítettek le. 26Erre 
Izrael fiai mindnyájan fel-
menének az Isten házába 
s leülének s sírának az Úr 
előtt s böjtölének azon a 
napon egészen estig s egé-
szen elégő  áldozatokat s 
békeáldozatokat mutatá-
nak be néki 27S megkérde-
zék ót helyzetükről. Ab-
ban az időben ott volt az 
Isten szövetségének ládája 
28és Fineesz, Áron fiának,  

Eleázárnak a fia volt a 
ház gondviselője. Megkér-
dezék tehát az Urat s 
mondák : Ki kell-e még 
mennünk a harcra Benjá-
min fiai, a testvéreink 
ellen, avagy hagyjuk abba? 
Mondá az Úr nékik : Csak 
menjetek fel, mert holnap 
kezetekbe adom őket. 

"Erre Izrael fiai les-
csapatokat helyezének el 
Gábaa városa körül 30s 
harmadízben is felvonul-
taták a sereget Benjámin 
ellen, mint először és má-
sodszor. 31Ám Benjámin 
fiai is merészen kirontának 
a városból s jó messzire a 
futásnak eredő  ellenség 
után nyomulának, miköz-
ben úgy, mint az első  és a 
második napon, oszták a 
sebeket és vágák a hátráló-
kat azon a két ösvényen, 
melynek egyike Betelbe, 
másika Gábaába vezetett 
és leteritének körülbelül 
harminc embert. "Azt hit-
ték ugyanis, hogy azok a 
szokott módon meghátrál-
nak. Ám ők csak mester-
ségesen színlelék a futást s 
abban állapodának meg, 

Betelről beszél, nem lehetetlen, hogy ebben az időben (vö. 27. v.) 
a szent sátor (vagy csak a frigyláda) ideiglenesen Betelben állott. -
A megkérdezést a főpap végezte, az Urim és a Tiimmim (vö. 1116z. 
II. 28, 30.) segítségével. - 26. A héber szöveg isten háza helyett 
ismét Betelről beszél. - 28. A héber szöveg így szól . . . a fia 
állott (= teljesített szolgálatot) előtte. 

29-47. Izrael fiai, hatszáz ember kivételével, kiirtják Benjámin 
egész törzsét. - 30. Harmadízben: a héber szöveg szerint : harmad-
napon. - 31. A héber szöveg így szól : Benjámin fiai ekkor ki-
jöttek (a városból) a nép (= a többi izraeliták) ellen s elszakad-
ván a várastól, elkezdték a népet verni (úgyhogy egyesek) elestek, 
mint az első- s a második ízben, azokon az utakon, melyek egyike 
Betelbe, másika a mezőn át Gábaába viszen ; mintegy harminc 
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hogy elszakítják őket a vá-
rostól s mintha megfuta-
modnának, a fentemlített 
utakra viszik. 33Fel is 
kelének Izrael fiai mind-
nyájan helyükről, de azon 
a helyen, melyet Báál-
támárnak hívnak, csata-
rendbe állának. Ugyan-
akkor a város körül levő  
lescsapatok lassankint fel-
fejlődének 345 előjövének a 
város nyugatit részéről, sőt 
más tízezer, egész Izrael-
ből összeválogatott ember is 
harcra ingerlé a város 
lakóit. Aztán súlyos harc 
indula Benjámin fiai ellen, 
de azok nem vevék észre, 
hogy minden oldalról ve-
szedelem fenyegeti őket. 
"Végre is az Úr megveré 
őket Izrael fiainak színe 
előtt s azok megölének 
közülük azon a napon hu-
szonötezerszáz, csupa ha-
dakozó és kardforgató fér-
fiút. 36Mikor Benjámin  

fiai látták, hogy alul ma-
radtak, futásnak eredé-
nek. - Mikor ugyanis Iz-
rael fiai látták a dolgokat, 
helyet engedének nékik, 
hogy nyomuljanak utánuk 
s így azokhoz az elkészített 
lescsapatokhoz jussanak, 
amelyeket a város mellett 
elhelyeztek. 37Mikor aztán 
Benjámin hátat fordított 
öldöklőinek, a lesben állók 
hirtelen felkelének s be-
menének a városba s azt 
kardélre hányók. "Izrael 
fiai már most abban a jel-
ben állapodtak meg azok-
kal, akiket lesbe állítottak, 
hogy ha bevették a várost, 
gyujtsanak tüzet, hogy 
annak magasba szálló füst-
jével jelezzék, hogy elfog-
lalták a várost. "Mikor ezt 
Izrael megtámadott fiai 
meglátták (Benjámin fiai 
ugyanis azt hitték, hogy 
megfutamodnak s mind 
hevesebben üldözték őket 

embert (öltek meg) Izraelből. — 33. Felkelések = futást színlelve 
megfutamodának. Bááltámár valószínűleg Gábaa körül feküdt ; 
közelebbi fekvését azonban nem ismerjük. — 34. A héber szöveg 
Igy szól : Ekkor előjöve tízezer, egész Izraelből válogatott ember 
Gábaa felől és a harc súlyos volt, de azok 	a benjáminiták) 
nem tudták, hogy elérte őket a veszedelem. — E tízezer ember 
tehát valószínűleg a lescsapatok legénysége volt ; ez Gábaa ellen 
fordult, míg a benjáminiták a Bááltámárnál csatasorban álló 
(többi) izraelitával vették fel a harcot. — 36. Innen egészen a 46. 
versig a Szentírás a 35. versben összefoglalóan közölt győzelmet 
részletezi. E versek fordítása a latin fordításban, melyet mi is 
kbvetünk, sokban elüt a héber szövegtől s nem egy helyen homá-
lyos. A héber szöveg így szól : Benjámin fiai tehát látták, hogy 
vereséget szenvednek, mivel az izraeliták (csak azért) engedték 
át nekik a teret (= futottak meg), mert azokban a lescsapatokban 
bíztak, melyeket Gábaa mellett helyeztek el. — 37. A lescsapa-
tok ugyanis elősiettek s felfejlődtek Gábaa ellen s a lescsapatok 
bevonultak s kardélre hányták az egész várost. — 38. És abban 
egyeztek meg Izrael emberei a lcscsapatokkal, hogy azok erős 
füstoszlopokat 	füstfellegeket) fognak felbocsátani a város- 
ból. — 39. Mikor aztán (egyszer) Izrael emberei visszafordultak 
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s harminc embert le is vág-
tak seregükből) "s a vá-
rosból oszlopszerűen fel-
emelkedő  füstöt megpillan-
tották, s mikor Benjámin 
is hátratekintett s látta, 
hogy a várost bevették és 
száll belőle a láng a ma- 

e
asba, 41-akkor ők, akik 
ddig futást színleltek, 

megfordíták arcukat és 
keményen helytállának. 
Mikor ezt Benjámin fiai 
látták, megfutamodának 
42s a puszta felé vivő  útra 
tartának, de oda is utánuk 
nyomulának ellenségeik ; 
ugyanakkor azok, akik 
felgyujtották a várost, elé-
jük vágának. "Igy az 
történék, hogy mindkét ol-
dalról ellenség vágta őket 
és sehonnan sem volt nyug-
tuk és meg kellett halniok: 
elesének és elhullának Gá-
baa városának keleti vidé-
kén. "Azok az emberek,  

akiket ezen a helyen öltek 
meg, tizennyolcezren vol-
tak : csupa felette erős 
harcos. 45Mikor ezt azok, 
akik Benjáminból még 
megmaradtak, látták, a 
pusztába menekülének és 
a Remmon nevű  szikla felé 
tartottak. Amint e mene-
külés közben minden-
felé bolyongtak és igye-
keztek, szintén megölének 
közülük ötél'zer embert. 
Mikor pedig tovább tar-
tottak, utánuk nyomulá-
nak és megölének másik 
kétezret is. "Igy történék 
az, hogy azok, akik Benjá-
minból a különböző  helye-
ken elestek, összesen hu-
szonötezren voltak : csupa 
hadra felette alkalmas 
harcos. "Ennek következ-
tében Benjámin egész szá-
mából csak az a hatszáz 
férfi marada meg, aki meg 
tudott menekedni és 

a harc közepette, Benjámin pedig (már) megkezdte az öldöklést 
és Izrael embereiből (már) harminc ember el (is) esett, úgyhogy 
(már) azt gondolta : Valóban vereséget szenvednek előttünk, 
mint az első  ütközetben, - 40. - kezdett felemelkedni a város-
ból a felleg, a füstoszlop. Benjámin is hátrafordult s íme az egész 
város(ból láng) emelkedett az égnek. - 41. Ekkor Izrael emberei 
megfordultak (= abbahagyták a színlelt futást s harcolni kezdtek), 
Benjámin fiai pedig elrémültek, mert látták, hogy elérte őket a 
veszedelem. - 42. Erre Izrael emberei elől a pusztára vezető  
útra fordultak, de a harc utánuk nyomult, azokat pedig, akik a 
városokban (meghúzódtak), magukban (a városokban) megsemmi-
sítették. [Az utolsó mondat így is fordítható : s azok, akik a váro-
sokból valók voltak (= az egyes benjáminita városok körül el-
helyezett izraelita lescsapatok?) közre(fogva) megsemmisítették 
őket.] - 43. Bekerítették Benjámint, üldözték, letiporták a 
pihenőhelyen, egészen a Gibeától keletre eső  (kőrnyékig). - 
44. És elesett Benjáminból 18.000 ember, csupa vitéz férfiú. 
45. Ekkor megfordultak s a pusztába, Rimmon sziklája felé futot-
tak, de azok (= az izraeliták) összeböngésztek közülük (= mint 
a már leszedett szőlőtőkéken szokás) az utakon 5000 embert s 
utánuk nyomultak Gideomig s (ott) megöltek közülük 2000 em-
bert. - 47. A héber szöveg így szál: De hatszáz ember megfor-
dult s elfutott a pusztába, Rimmon sziklájához, Szela-Rimmonba 
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pusztába futni ; ezek Rem-
mon szikláján maradának 
négy hónapig. 48Izrael fiai 
aztán visszafordulának s 
kardra hányák a városban 
megmaradt embereket s 
barmokat egyaránt, Ben-
jámin valamennyi városát 
és falvát pedig a lángok 
martalékává tevék. 

21. FEJEZET. 

II. függelék : A benjáminiták 
fennmaradásának biztosítása. 

1Mászfában Izrael fiai 
meg is esküdtek, mond-
ván : Egyikünk sem fog 
feleséget adni a leányai 
közül Benjámin fiainak. 
2Ekkor azonban elmené-
nék mindannyian az Isten. 
házához Silóba s ott ülé-
nek a színe előtt estig s 
hangos zokogással és nagy 
jajveszékeléssel sírni kez-
dének és mondák: 3Urunk, 
Izrael Istene, miért tör-
tént népeddel az a szeren-
csétlenség, hogy a mai 
nappal el kell vesznie egy 
törzsnek közülünk? 4Más-
nap aztán hajnalban fel- 

kelének, oltárt építének s 
egészen elégő- s békeáldo-
zatokat mutatának be 
rajta és mondák : 5K1 nem 
jött fel az Úr hadseregébe 
Izrael valamennyi törzsé-
ből? Amikor ugyanis 
Mászfában voltak, a nagy 
esküvel arra kötelezték 
magukat, hogy megölik 
azokat, akik hiányoznak, 
- 

 
Bekkor pedig szána-

lomra gerjedtek Izrael fiai 
a testvérük, Benjámin 
iránt s azt kezdték mon-
dogatni : Kivész egy törzs 
Izraelből, - %onnan ve-
gyenek feleséget, hiszen 
valamennyien egyaránt 
megesküdtünk, hogy nem 
adjuk nekik leányainkat. 
8Ezért mondák : Kicsoda 
az, Izrael valamennyi 
törzse közül, aki nem jött 
fel az Úrhoz Mászfába? 
Ekkor ime kiderült, hogy 
Jábes-Gálaád lakói nem 
voltak jelen abban a sereg-
ben. (8Ebben az időben, 
amikor Silóban voltak, 
szintén nem találtak ott 
közülük senkit.) "Elkül-
dének tehát tízezer felette 
erős embert s meghagyák 

s (ott) maradt négy hónapig Rimmon szikláján. - Remmon (hé-
berül : Rimmon) egy kis falu volt Jeruzsálemtől északra ; sziklás 
vidéken feküdt. 

21. 1-14. Izrael a megmaradt benjáminiták egy részének Jábes-
Gálaádból szerez feleséget. - 1. Mászfában (vő. 20, 1.), a hadjáratot 
megelőző  gyűlés idején. - 2. A héber szöveg itt is (vő. 20, 18. 26. 
jegy.) így szól : . . . (elmenének) Betelbe (= az Isten háza) s ott 
maradtak estig az Isten előtt, stb. - 5. Az Úr hadserege = a mász-
fai gyűlés. (Vö. 20, 1.) - 8. Jábes-Gálaád a Jordántól keletre, 
Mánássze törzsének területén feküdt. - Sereg = gyülekezet. 
9. A héber szöveg így szól : Szemlét tartottak ugyanis a nép felett 
s ime„Tábes-Gálaád lakói közül nem volt ott senkisem. - Ez a 
szemle tehát Betelben (= Isten házánál?) ment végbe ; a latin 
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nékik : Menjetek s hány- nem kaptak feleséget? 
játok kard élére Jábes- Benjáminban a nők mind 
Gálaád lakóit feleségeik- elpusztultak! "Nagy gond-
kel és gyermekeikkel dal s nagy igyekezettel 
együtt ; nés pedig így kell valamilyen 	intézkedést 
eljárnotok : mindazokat, kell tehát tennünk, hogy 
kik férfinemen vannak s el ne tűnjék egy törzs 
mindazokat a nőket, kik Izraelből. 18A mi leányain-
már megismerték a fér- kat ugyanis nem adhatjuk 
fiút, öljétek meg, a szűze- oda nekik, mert kötelez 
ket azonban hagyjátok minket az eskü s az átok, 
életben. 12(5k négyszáz szű- amellyel azt mondtuk : 
zet találának a jábes- Átkozott, ki leányaiból 
gálaádiak között, kik még feleséget ad Benjámin fiai-
nem ismerték meg a férfiú nak ! igErre tanácsot tar-
ágyát s azokat elvivék a tának és mondák.: Ime 
táborba, Silóba, Kánaán az Úrnak esztendőnk int 
földére. 13Aztán köVete- ünnepe vagyon Silóban, 
ket küldének Benjámin- mely Betel városától 
nak Remmon szikláján északra, a Betelből Szi-
levő  fiaihoz s megizenék chembe vivő  úttól keletre, 
nekik, hogy békességgel Lebona városától pedig 
visszafogadják őket. "Erre délre fekszik. 20Meghagyák 
Benjámin fiai nyomban tehát Benjámin fiainak s 
visszatérének s ők felesé- mondák : Menjetek s rej-
get adának nékik Jábes- tőzzetek el a szőlőkben 
Gálaád leányaiból. Máso- 21s ha látjátok, hogy Siló 
kat azonban, akiket ha- leányai a szokás szerint 
sonlóképen odaadhattak kivonulnak a körtáncra, 
volna, nem találának. 	jertek ki hirtelen a szőlők- 

15Ám egész Izrael fe- ből s ragadjon mindegyi-
lette bánkódék és szána- tek egy-egy feleséget kö-
kozék, hogy elvész egy zülük s menjetek el Ben-
törzs Izraelből. "Mondák jámin földére. 22Ha aztán 
azért a vének : Mit csele- eljönnek atyáik s test-
kedjünk a többiekkel, akik véreik s panaszt emelnek 

fordítás az Isten házát 	a szent sátort) Silóba helyezi s így került 
szövegébe a Siló szó. - 13. Vö. 20, 47. 

15-24. Izrael a megmaradt benjáminiták másik részének Silóból 
juttat feleséget. - 16. Az asszonyok mind elpusztultak = lemészárol-
ták őket a város elpusztításakor. - 17. A héber szöveg így szól : 
Erre (az izraeliták) ezt mondották : A birtoknak érintetlenül 
Benjáminénak kell maradnia (= Benjámin törzsi birtokát fenn 
kell tartani Benjámin számára) s nem szabad elvesznie egy törzs-
nek Izraelből, de - 18. - mi nem adhatunk nekik feleséget a 
leányaink közül stb. - 22. A héber szöveg így szól : . . . azt mond-
juk nekik: Könyörüljetek meg rajtuk a kedvünkért, hiszen nem 
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ellenetek s perelni kezde-
nek, mi majd azt mondjuk 
nékik: Könyörüljetek meg 
rajtuk, hiszen nem a hada-
kozók s a győztesek jogán 
rabolták el őket, hanem 
kérték, hogy kapjanak s ti 
nem adtatok nékik s így a 
ti részeteken van a vétek. 
23ügy is cselekvének Ben-
jámin fiai, ahogy paran-
csolták nékik és számuk-
nak megfelelőlelt egy-egy  

feleséget ragadának ma-
guknak a táncolók közül. 
Aztán elmenének birto-
kukra s felépíték városai-
kat és megtelepedének 
bennük. "Izrael fiai is 
visszatérének törzsről-

törzsre, családról-családra 
sátraikba. Azokban a na-
pokban nem volt király 
Izraelben, hanem min-
denki azt cselekedte, amit 
jónak látott. 

hozhattunk mindegyiknek feleséget a háborúból (= abból, ame-
lyet Jábes-Gálaád ellen viseltünk) s nem ti adtátok nekik őket 
oda (hanem ők rabolták el) s igy most nincsen vétketek (= nem 
szegtétek meg az esküt, melyet tettetek). 



RÚTH KÖNYVE. 

Az ószövetségi Szentírásnak ez a rövid, de rend-
kívül bájos könyve azt beszéli el, hogy miként lett 
Rúth, a szegény és jámbor moábita özvegy Dávid 
király ősévé. Célja egyfelől az asszonyi hűség, az 
anyaság és a családi béke magasztalása, másfelől 
Dávid király származásának megvilágítása. Mivel 
pedig a Megváltó Dávid házából származott, a mes-
siási ígéret valósulásának egyik epizódját bírjuk 
benne. 

Hogy mikor és ki írta e könyvet, nem tudjuk. 
Mivel azonban Dávid nemzetségjegyzékét 
Dávid előtt nem keletkezhetett. Salamonnak, Dávid 
utódjának idejében viszont már annyira nem jó 
szemmel nézték izraelita férfiúnak moábita asszony-
nyal való házasságát, hogy az ő  idejében aligha 
dicsőítette volna meg valaki a moábita Rúthot. 
Valószínű  tehát, hogy a könyvet szerzője (a zsidó 
hagyomány szerint Sámuel próféta) Dávid idejében 
írta. Bár ilyenformán a könyvben elbeszélt esemé-
nyek és megírásuk között legalább három nemzedék 
élt, történeti szavahihetőségét az egész zsidó és 
keresztény hagyomány, valamint a könyv belső  
világa egyaránt bizonyítja. 

1. FEJEZET. 
A moábi Rúth Izrael Istenéhez 

és népéhez szegődik. 

1Egyik bíró napjaiban, 
amikor a bírák kormá- 

nyoztak, éhínség támadt 
az országban. Ekkor egy 
ember, ki Júda Betlehe-
méből származott, elindula, 
hogy ideiglenesen Moáb 
földén telepedjék meg fe- 

1. 1-5. Noémi és moábi származású menye, Rút ►  özvegységre jut. —
1. Hogy melyik bíró napjaiban, mikor és meddig tartott az éhség 
(az izraeliták országában, vagy legalább is a Betlehem körül elterülő  
vidéken), nem tudjuk és meg sem állapíthatjuk. Betlehem Júda 
törzsének területén, Jeruzsálemtől délre kb. 10 km-re feküdt. Júda 
Betlehemének azért nevezték, hogy megkülönböztessék a Zábulon 
törzsének területén fekvő  ugyanilyen nevű  várostól. (Vő. Józs. 19, 
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leségével„és két fiával 
együtt. 20t magát Elime-
leknek hívták, a feleségét 
Noéminak, két fia közül 
pedig az egyiket Máhálon-
nak, a másikat meg Ke-
lionnak ; efrátaiak, Júda 
Betleheméből valók vol-
tak. El is jutának Moáb 
földére s ott tartózkodtak. 
3Közben meghala Elime-
lek, Noémi férje s az 
asszony magára marada 
fiaival. 4Ezek moábi fele-
séget vevének : egyiküket 
Orfának hívták, a másikat 
meg Rúthnak. Miután tíz 
esztendeig ott laktak. 

5meghala mindakettő, 
Máhálon tudniillik meg 
Kelion s az asszony, meg-
fosztva két fiától s férjé-
től, magára marada. 

6Ekkor felkele minda-
két menyével együtt, hogy 
visszatérjen Moáb földé- 
ről 	hazájába ; hallotta 
ugyanis, hogy az Úr rá-
tekintett népére s eleséget 
adott nékik. 7Elindula te-
hát arról a helyről, hol 
jövevényként tartózko-
dott, mindkét menyével 
együtt. Útközben azonban,  

amikor már visszatérőben 
volt Júda földére, 8mondá 
nékik : Menjetek anyátok 
házába ; cselekedjék az űr 
irgalmasságot veletek, 

amint ti is azt cselekedte-
tek a megholtakkal s ve-
lem. 6Adja, hogy nyugo-
dalmat találjatok jövendő  
férjetek házában. Azzal 
megcsókolá őket. Erre 
azok hangos sírásra faka-
dának 10és mondák : Veled 
megyünk népedhez. 11(3 
azonban felelé nékik : Tér-
j etek vissza, leányaim, 
miért jönnétek velem? 
Vajjon vannak-e még fiúk 
a méhemben, hogy férjet 
remélhetnétek tőlem? 

12Térjetek vissza, leá-
nyaim, menjetek ; én már 
vén vagyok s nem vagyok 
alkalmas házasságkötésre. 
Még ha ezen az éjtszakán 
foganhatnék is s fiakat 
szülhetnék is, 13ha várni 
akarnátok rájuk, míg fel-
nőnek s az ifjúság eszten-
deit elérik, megvénülné-
tek, mielőtt férjhez menné-
tek. Ne, kérlek, leányaim, 
hiszen a ti nyomorúságtok 
engem csak még inkább 

15.) Moáb földe (a héber szöveg szerint e könyvben mindenütt : 
mezeje) a Holt-tengertől keletre esett. - 2. Betlehemet másként 
Efrátának is hívták. - 4. Bár az izraeliták általában nem nézték 
jó szemmel, ha valaki nem-izraelita, pl. moábi asszonyt vett felesé-
gül (vö. Móz. IV. 12, 1 ; Bír. 14, 1. skk.), sőt ezt később határozot-
tan tiltották is (vö. Ezdr. 10, 3 ; Neh. 13, 23 ; 1. még Kir. III. 
11, 1. sk.), ezidőben az ilyen házasságokat megengedetteknek tar-
tották, annál is inkább, mert a moábiták nem tartoztak azok közé 
a népek közé, amelyekkel Mózes törvénye (II. 23, 28; 32 ; 34, 11, 
16 ; V 7, 3.) a házasságokat megtiltotta. 

1, 6-17. A moábi Ruth Izrael Istenéhez és népéhez szegődik. 
6-7. Noémit egy darabig mindkét menye elkísérte. - 11-13. A mó-
zesi törvény értelmében (vö. Móz. V. 25, 5.) a fiúgyermek nélkül 

42* 
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bántana s az Úr keze elle-
nem fordult. "Erre azok 
ismét hangos sírásra faka-
dának. Orfa aztán meg-
csókolá anyósát és vissza-
tére, Rúth azonban ragasz-
kodék anyósához. 15Mondá 
néki Noémi : Im sógornőd 
visszatért népéhez s iste-
neihez, menj vele. 16Az 
felelé : Ne légy ellenemre 
azzal, hogy hagyjalak el és 
távozzam, mert bárhová 
mégy, megyek s ahol meg-
telepszel, én is megtelep-
szem. Néped az én népem, 
Istened az én Istenem. 
17Azon a földön, melyen te 
meghalsz s mely téged be-
fogad, ott haljak meg s ott 
nyerjem el temetésem he-
lyét én is. Ügy segéljen 
az Cr engem most és min-
denkor, ha nem egyedül 
csak a halál választ el 
engem és téged. 

18Mikor Noémi látta, 
hogy Rúth eltökélt lélek-
kel feltette magában, hogy 
vele megy, nem akara el-
lenkezni s nem akará őt  

tovább rábeszélni, hogy 
térjen vissza övéihez. 
19Tovább menének tehát 
egymással és eljutának 
Betlehembe. Mikor be-
mentek a városba, hírük 
csakhamar eljutott min-
denkihez s az asszonyok 
azt mondogatták : Ez az 
a Noémi. 2°Árri ő  azt 
mondá nékik : Ne hív-
j atok engem Noéminek 
(azaz Szépnek),hanem hív-
jatok Márának (azaz Ke-
servesnek), mert felette el-
töltött engem keserűséggel 
a 	Mindenható. 21Telj es 
családdal mentem el és el-
árvultan hozott vissza az 
Úr. Hogy hívhatnátok te-
hát Noéminak, - engem, 
akit az Úr megalázott s a 
Mindenható megsanyarga-
tott? - 22Eljött tehát 
Noémi, a moábi Rúthtal, 
a menyével együtt, arról 
a földről, hol jövevény-
ként tartózkodott s vissza-
tért Betlehembe, épen ami-
kor aratni kezdték az 
árpát. 

elhalt izraelita férfiú özvegyének (elsősorban) elhúnyt férje fivéré-
hez kellett feleségül mennie, hogy az ebből a házasságból született 
elsőszülött fiú révén (ki az elhúnyt örökébe lépett) a meghalt férfi 
családja fennmaradjon Izraelben. Erre céloz Noémi. - A 13. vers 
végének értelme bizonytalan. A héber szöveg szószerint így szól : 

. mert felette keserves nekem, (keservesebb) nálatoknál, mert 
reám fordult az Űr keze. A latin fordítás (melyet követünk), e sza-
vaknak összefüggő, szép értelmet ad : Ne jöjjetek velem, nyomo-
rúság vár csak rátok mellettem. 

18 -22. Rúth Noémival Bellehembe megy. - 18. A héber szöveg 
egyszerűbb : Mikor Noémi látta, hogy Rúth erősen kitart, nem 
szóla többé neki. - 19. A vers vége a héber szövegben így szól : 
. . . bementek, megrnozdula miattuk az egész város és mondák (az 
emberek) : Ez Noémi? A kifejezés bizonyos szánakozó csodálko-
zást tartalmaz. - 22. Az árpaaratás keleten kora tavasszal, húsvét 
táján kezdődik. 
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2. FEJEZET. 
A nyomorúságában tallózó Rúth 
kedvet talál rokona, Boóz előtt. 

1Volt pedig Noémi férjé-
nek, Elimeleknek egy ro-
kona, ki hatalmas és igen 
gazdag ember volt, Boóz-
nak hívták. 2Mondá már 
most a moábi Rúth az 
anyósának: Ha parancso-
lod, elmegyek a mezőre és 
összeszedem azokat a ka-
lászokat, amelyek az ara-
tók kezét elkerülik, ott, 
ahol hozzám irgalmas gaz-
dának kegyére találok. Az 
felelé neki : Menj, leányom. 
3Elméne tehát és össze-
szedegette a kalászokat az 
aratók után. A mezőnek 
azonban történetesen épen 
az a Boóz nevű, Elimelek 
nemzetségéből való ember 
volt a gazdája. 

4Ez, íme, épen akkor ki-
jött Betlehemből s mondá 
az aratóknak : Az Úr le-
gyen veletek ! Azok fele-
lék néki : Áldjon meg az 
Úr ! 5Majd mondá Boóz az 
aratókra ügyelő  legény-
nek : Kié ez a leány? 6Az 
felelé néki : Ez az a moábi 
asszony, aki Noémivel jött  

Moáb földéről ; ?kérte, 
hogy felszedhesse az ara-
tók nyomában járva az el-
maradott kalászokat s reg-
geltől fogva mostanig íyl-
landóan itt van a mezőn s 
egy pillanatra sem tért be 
a házba. 8Mondá erre Boóz 
Rúthnak: Halld, leányom, 
ne is menj más mezőre 
szedegetni s ne távozzál e 
helyről, hanem csak csat-
lakozzál szolgálóimhoz 9S 
menj utánuk, amerre arat-
nak. Meghagytam ugya-
nis legényeimnek, hogy 
senki se bántson. Sőt, ha 
megszomjazol, csak menj 
az edényekhez s igyál a víz-
ből, amelyből legényeim 
is isznak. "Erre ő  arcra 
borula s földig hajtá ma-
gát s mondá néki : Hon-
nan van az nekem, hogy 
kegyelmet találtam sze-
med előtt s ismerni mél-
tóztatol engem, az idegen 
asszonyt? "Az felelé néki : 
Hírül hoztak nekem min-
dent, hogy mit cselekedtél 
az anyósoddal férjed ha-
lála után s hogy elhagytad 
szüleidet s a földet, melyen 
születtél s eljöttél ahhoz a 
néphez, melyet azelőtt 

2. 1-3. Rúth nyomorúságában tallózik Boóz szántóföldjén. - 2. 
A héber szöveg egyszerűbb, de ugyanezt az értelmet fejezi ki. -
A mózesi törvény értelmében (vö. Móz. III. 19, 9 ; 23, 22 ; V. 24,19.) 
a tarlón elhullott kalászokat a szegények felszedhették ; mindazon-
által ezt nem minden gazda nézte jó szemmel. (v ö. 22. v.) - 3. Rúth 
tehát nem számításból, hanem történetesen került Boóz mezejére. 

4-17. Boóz jóindulata Rúth iránt. - 4. Itt fordul elő  először ez a 
köszöntés : Az Úr (= Jáhve, vö. Móz. II. 3, 14, 1.5. jegyz.) legyen 
veletek. Ez latinul igy hangzik : Dominus vobiscum. - 7. A vers 
vége a héber szövegben így szól : . . . a mezőn, és épen csakhogy 
egy kissé megpihent a házban (= az aratók pihenőhelyén). -
9. A héber szöveg így szól : Szemed legyen a mezőn, melyet (ara- 
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nem ismertél. 12Fizessen 
meg neked az Úr cseleke-
detedért s nyerj teljes ju-
talmat az Úrtól, Izrael 
Istenétől, akihez jöttél s 
kinek szárnya alá mene-
kültél. 13Erre ő  mondá 
Kegyelmet találtam sze-
med előtt, uram s meg-
vigasztaltál és szolgálód-
nak a szívéhez szólottál, 
noha nem is tartozom 
szolgálóid közé 1 "Majd 
mondá neki Boóz : Ha eljő  
az evés órája, jer ide, 
egyél az eledelből s mártsd 
be falatodat az ecetbe. le 
is • üle az aratók mellé, 
kapott egy nagy halom 
árpadarát és evék és jól--
lakék s a maradékot el-
tevé. 15Aztán felkele on-
nan, hogy a szokott mó-
don kalászt szedegessen. 
Ekkor Boóz megparan-
csolá a legényeinek, mond-
ván : Ha aratni akarna is 
veletek, ne tiltsátok meg 
néki, 18sőt szántszándék-
kal hányjatok és hagyo-
gassatok el a kévéitekből,  

hogy pironkodás nélkül 
felszedhesse s ha szedeget, 
senki se dorgálja meg. 
17Igy szedegete a mezőn 
estélig ; akkor, amit sze-
dett, egy bottal kicséplé s 
kiveré s körülbelül egy 
éfa mennyiségű, azaz há-
rom vékányi árpára tőn 
szert. 

18Ezt aztán elvivé s 
visszatére a városba s meg-
mutatá anyósának ; majd 
elővőn és ada neki an-
nak az éteknek a mara-
dékából, amellyel jólla-
kott. 18Mondá ekkor néki 
anyósa : Hol szedegettél s 
hol dolgoztál máma? Ál-
dott legyen, ki megkönyö-
rült rajtad. Erre Ó elbe-
szélé néki, hogy kinél dol-
gozott s megmondá a 
férfiú nevét, hogy Boóz-
nak hívják. "Felelé néki 
Noémi : Áldja meg az Úr, 
mert azt a kegyességet, 
melyet az élőkkel mívelt, 
megőrizte a holtak iránt 
is. Majd hozzátevé : Ro-
konunk az az ember. 

tóim) aratnak és menj utánuk (= a szolgálók után) stb. - Keleten 
drága kincs a víz : nagy dolgot enged meg tehát Boóz Rúthnak. -
13. A héber szöveg jövőidejű  : . Találjak kegyelmet szemed előtt 
(= légy továbbra is jóindulattal hozzám) stb. - 14. A héber szö-
veg igy szól : Az evés idején aztán azt mondá neki Boóz : Jer ide 
stb. Az eeetesviz a régi Keleten hűsítőül szolgált. A vers második 
része a héber szövegben így szól : ... az aratók szélére s 8 (= Boóz?) 
nyujta neki pörkölt gabonát (olyasféle, mint a mi pattogatott ku-
koricánk,vö. Móz. III. 2, 14.) és (Rúth) evék és jóllakék, sőt hagyott 
is. - 15. A héber szövegben e szavak : a szokott módon kalászt 
hiányzanak. A vers második fele a héber szövegben így szól : Még 
ha kévék között szedeget is (ahol több az elhullott kalász), akkor 
se vessétek szemére. - 17. Egy éfa = kb. 36.4 liter volt. E szavak : 
azaz három véka, a héber szövegben hiányzanak. 

18-23. Rúth elbeszéli Noéminak Boóz kegyességét. - 20. A la-
tin fordítás értelme szerint tehát Boóz Elimelek (és fiai) iránt életük-
l-en is jóindulattal volt s ezt most, mikor azok már holtak, özve-
gyükkel gyakorolja. A héber szöveg így szól . . . ki nem vonta meg 
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2tMondá továbbá Rúth : 
Azt is meghagyta nekem, 
hogy mindaddig csatlakoz-
zam aratóihoz, míg az 
egész vetést le nem arat-
ják. 22Mondá néki anyósa : 
Jobb is, leányom, ha az Ó 
szolgálóival mégy ki 
aratni, hogy más mezőn 
valaki ellened ne álljon. 
23Csatlakozék tehát Boóz 
szolgálóihoz s addig arata 
velük, míg csűrökbe nem 
takarították az árpát meg 
a búzát. 

3. FEJEZET. 
Rúth kéri Boózt, teljesítse ro-

koni kötelességét, 

'Mikor aztán visszatért 
anyósához, ezt hallá tőle : 
Leányom, hadd keressek 
nyugodalmat néked és 
hadd gondoskodjam arról, 
hogy jól legyen dolgod. 
2Az a Boóz, akinek a szol-
gálóihoz csatlakoztál a me-
zőn, rokonunk s ez éjjel 
árpát szór a szérűn. 3Fü-
rödjél meg tehát, kend  

meg magad s vedd ma-
gadra díszesb ruháidat s 
menj le a szérűre, de meg 
ne lásson téged az az em-
ber, míg nem végez az 
evéssel és az ivással. 4M1-
kor aztán aludni megy, 
jegyezd meg a helyet, ahol 
aludni fog és menj oda 
s hajtsd fel lábánál a lep-
let, mellyel takarózik, dőlj 
le s feküdjél oda : Ó aztán 
majd megmondja, mit kell 
cselekedned. 5Erre ő  felelé: 
Mindazt, amit parancsolsz, 
megteszem. 

6Leméne tehát a szé-
rűre s megcselekvé mind-
azt, amit néki anyósa pa-
rancsolt. 7Mikor aztán 
Boóz evett és ivott és 
vidám lett s aludni ment 
az asztag mellé, titkon 
odaméne, felhajtá lábánál 
a leplet s oda feküvék. 
8Mikor aztán már éjfélre 
járt, íme felijede az az 
ember s megrettene: s látá, 
hogy egy asszony fekszik 
a lábánál. 9Mondá erre 

irgalmasságát sem az élőktől, sem a holtaktól ; újabb értelmezők 
szerint a héber szöveg az Istenre (nem Boózra) vonatkozik s az. 
Istent magasztalja Elimelek családja iránta tanusított irgalmas-
ságáért. A vers vége a héber szövegben így szól : . . . ember, a mi 
góeljeink közül való. - Góelnek (= megváltónak) nevezték azt a 
közeli rokont, aki eladósodott rokonainak földét kiváltotta, rokoná-
nak özvegyét feleségül vette. (V. ö. 4, 3 jegyz.) - 22-23. A héber 
szöveg nem mondja, hogy Rúth aratott, csak azt, hogy Boóz 
szolgálói után járogatott és szedegetett az aratás befejezéséig. 

3. 1-5. Noémi azt tanácsolja Rúthnak, szólítsa fel Boózt házasság-
kötésre. - I. A héber szöveg így szól : b✓s (Rúth) az anyósával la-
kott (vagyis minden este visszatért hozzá) és mondá néki Noémi, 
az anyósa stb. - 2. Az árpát (s a gabonát általában) szórólapáttal 
vagy villával a szélnek szórták, hogy a szél a pelyvát kifújja belőle. 
- 4. 1. 7-9. jegyzetét. 

6-9. .Rúth házasságkötésre szólítja fel Boózt. - 7. A héber szö-
veg nem az asztagról, hanem a garmadáról (a rakásba halmozott 
gabonáról) beszél, hiszen már túl voltak a cséplésen. (Vő. 2. v.) -
8. Megrellene : a héber szöveg szerint inkább : odafordula. - 9. 1:0- 
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néki : Ki vagy? Az felelé : 
Rúth vagyok, a szolgálód, 
terjeszd ki lepledet szol-
gálódra, mert rokonom 
vagy. 

»Erre ő  azt mondá : 
Áldott vagy, leányom, az 
Úrtól s előbbi irgalmassá-
godon túltettél az utóbbi-
val, mert nem futottál sem 
szegény, sem gazdag ifjak 
után. 11Ne félj tehát, bár-
mit mondasz nekem, meg-
teszem néked, mert tudja 
az egész nép, mely váro-
som kapuján belül lakik, 
hogy erényes asszony vagy. 
12Nem is tagadom, hogy 
rokonod vagyok, de van 
nálamnál közelebbi roko-
nod is. 13Nyugodjál ez 
éjjel ; reggel majd, ha az 
illető  téged a rokonság jo-
gánál fogva meg akar tar-
tani, jó, legyen úgy a 
dolog ; ha azonban nem  

akar, én minden habozás 
nélkül elveszlek. Az Cr 
életére mondom! Aludjál 
reggelig. 

140tt is aluvék a lábá-
nál, míg el nem mult az 
éjtszaka, de még mielőtt 
az emberek egymást meg-
ismerik, felkele. Mondá 
akkor Boóz : Vigyázz, meg 
ne tudja senkisem, hogy 
ide jöttél. 15Majd mondá : 
Tárd ki palástodat, mely 
rajtad vagyon s tartsd 
mindkét kezeddel. Az ki-
tárá s odatartá s ő  bele-
mére hat véka árpát s fel-
adá néki. Az elvivé s be-
méne a városba. 16Mikor 
megérkezett anyósához, ez 
azt mondá néki : Mit vé-
geztél, leányom? Erre 
elbeszélé neki mindazt, 
amit vele az az ember cse-
lekedett. "Majd mondá : 
Ime hat véka árpát adott 

konom vagy : a héber szöveg szerint : mert góel vagy. (L. 2, 20. 
jegyz.) Rúth e cselekvésével tehát arra kérte Boózt, teljesítse azt 
a kötelességet, amit góel-volta reá ró, vagyis váltsa vissza Elimelek 
eladott birtokát. Közvetve e kérelem magában foglalta a házasság-
kötésre való felszólítást is és pedig a régi Kelet felfogásához mérten 
igen finom formában. Rúth eljárása semmiképen sem lehet köve-
tendő  példa, mivel azonban csupán jelképes cselekvés volt, bűnös-
nek nem mondható. 

9-13. Boóz megígéri, hogy elveszi Rúlhol, ha az erre elsősorban köte-
les rokon nem akarja elvenni. - 10. Rúth előbbi irgalmassága az volt, 
amit Noémivel eddig tett (vö. 1, 8 ; 2, 11.) ; ez utóbbi irgalmassága 
abból állott, hogy ellulnyt férjének e házasság által utódot akart 
támasztani. - 11. Erényes = mindenképen derék. - 12. A héber 
szöveg így szól : . . . hogy góel vagyok, de van nálamnál közelebbi 
góel is. (Vö. 2, 20. jegyz.) - 13. Nyugodjál : töltsd az éjjelt nyu-
godtan, be kell várni a reggelt. A vers a héber szövegben így foly-
tatódik : . . . reggel, ha ő  megvált téged, jó, váltson meg ; ha pedig 
nem akar megváltani, én váltalak meg. Az Úr életére mondom he-
lyett a héber és a latin szöveg szószerint így szól : Él az Cr I E ki-
fejezés annyit jelent, mint hogy : amily igaz, hogy az Űr él, olyan 
igaz az, amit mondok. Mivel a magyarban ezt kifejezni igen 
nehéz, azért fordításunkban mindig a fenti formát alkalmazzuk. 

14-18. Rúth elbeszéli anyósának, hogy mit végzett. - 15. Hogy 
milyen ruhát kell a paláston értenünk, bizonytalan ; a megfelelő  
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nekem s azt mondotta : 
Nem akarom, hogy üre-
sen térj vissza anyósodhoz. 
18Mondá erre Noémi: Várj, 
leányom, míg meg nem lát-
juk, mi lesz a dolog vége ; 
nem nyugszik ugyanis az 
az ember, míg el nem in-
tézi, amit szólott. 

4. FEJEZET. 
Boóz feleségül veszi Rúthot s 

így Dávid ősévé lesz. 

1Boóz erre felméne a 
kapuba s ott leüle. Mikor 
látta, hogy arra megy az a 
rokon, akiről az előbb szó 
volt, mondá néki : Térj ide 
egy kissé s ülj le ide, - 
nevén szólítva Ót. Az oda-
tére és leüle. 2Majd vőn 
Boóz tíz férfiút a város 
vénei közül s mondá nékik: 
Üljetek ide. 3Mikor leültek,  

így szólt a rokonhoz : 
Elimelek testvérünknek 
mezőrészét eladja Noémi, 
ki visszatért Moáb földé-
ről. 4Akartam, hogy hall-
jad s megmondjam néked 
mindazok előtt, kik itt 
ülnek s népemnek vénei 
előtt. Ha bírni akarod a 
rokonság jogánál fogva, 
vedd meg és bírd ; ha pe-
dig nem akarod, mondd 
meg nekem azt is, hogy 
tudjam, mit kell tennem. 
Nincs ugyanis más rokon, 
csak te, ki az első  vagy 
és én, ki a második va-
gyok. Az felelé : Meg-
veszem a mezőt. 5Mondá 
néki Boóz : De ha meg-
veszed a mezőt az asszony 
kezéből, akkor el kell 
venned a moábi Rúthot 
is, aki az elhúnytnak a 

(ritka) héber szó takarót, leplet jelent. A héber szöveg itt és a 17• 
versben nem teszi ki a szám után a mértékegységet ; a hiányt a la-
tin fordítás a véka szóval pótolja s így kb. 72 literre teszi az 
ajándékba kapott árpát. 

4. 1-8. Az elsősorban köteles rokon nem akarja elvenni Rúthot. -
1. Az ítélkezés s a nyilvános élet ügyei a régi Keleten a város kapu-
jában mentek végbe. A rokon : a góel. (Vö. 2, 20. jegyz.) - 3. A hé-
ber szöveg így szól : Azt a szántódarabot, mely Elimelek testvé-
rünké (= rokonunké) volt, eladta Noémi stb. A következő  verse-
ket csakis akkor érthetjük meg, ha a héber szöveg alapján a földet 
eladottnak tekintjük. Ha ugyanis a föld Noémi birtokában lett 
volna, a szóban forgó rokonnak semmit sem kellett volna érte fizet-
nie, hanem csak Rúthot feleségül vennie ; ez esetben a föld haszon-
élvezete öt illette volna mindaddig, míg Rúthtól származó első-
szülött fia a földet át nem vette volna. Mivel azonban Noémi a föl-
det eladta, azt először a vevőtől vissza kellett váltani. (A mózesi 
törvény értelmében az eladás tulajdonképen csak a föld hozadékára 
vonatkozott - arra is csak legfeljebb 50 esztendőre - s az így el-
adott - ma úgy mondanók : bérbeadott - földet vissza lehetett 
váltani. Vö. Móz. III. 25, 23-28.) - 4. A héber szöveg így szól : 
Én pedig gondoltam, figyelmeztetem füledet, mondván : Szerezd 
meg az itt ülők és népem vénei előtt ; ha megváltod, váltsd meg, 
ha pedig nem váltod meg, közöld velem, hogy tudjam, mert rajtad 
kívül nincs, aki megváltsa, és én következem utánad. Erre az 
mondá : Én megváltom. - 5. A héber szöveg így szól : . . . De ha 
megszerzed ( = a visszaváltás által) a szántót Noémi kezéből, akkor 
a moábi Rúthtól, a megholtnak a feleségétől szerzed meg stb. - 
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felesége volt, hogy fenn-
tartsd rokonod nevét örök-
ségén. 6Erre ő  azt felelé : 
Lemondok a rokoni jogról, 
rnert nem tartozom tönkre-
tenni a saját családom 
utódait. Élj te a jogom-

kijelentem, szívesen 
megválok tőle. 7Az volt 
pedig régente a szokás Iz-
raelben a rokonok között, 
amikor valaki a jogát más-
nak átengedte, hogy az át-
engedés megerősítésére az 
illető  leoldotta saruját és 
odaadta felebarátjának. 
Ez volt az átengedés 
bizonysága Izraelben. 

8Mondá tehát rokonának 
Boóz : Vesd le a sarudat 
Az legott leoldá lábáról. 

8Mondá erre Boóz a vé-
neknek és az egész nép-
nek : Ti vagytok ma a 
tanui annak, hogy meg-
szereztem Noémi kezéből 
mindazt, mi Elimeleké, 
Kelioné és Máháloné volt, 
16s hogy a moábi Rúthot, 
Máhálon feleségét felesé- 

gül vettem, hogy fenn-
tartsam az elhúnytnak a 
nevét örökségén, hogy el 
ne tűnjék neve családjá-
ból, testvérei közül és né-
péből. Mondom, ti vagytok 
e dolog tanui. 11Felelé az 
egész nép, mely a kapuban 
volt, a vénekkel együtt : 
Tanul vagyunk. Tegye az 
Úr ezt az asszonyt, ki há-
zadba megy, olyanná, mint 
Ráchelt és Liát, kik fel-
építették Izrael házát, 
hogy az erény példaképe 
legyen Efrátában s dicső  
neve legyen Betlehemben 
12S azon ivadék által, kit 
az Úr neked majd ettől az 
asszonytól ád, olyan le-
gyen házad, mint Fáresz-
nek a háza, kit Támár 
szült Júdának. 

"Erre Boóz elvivé 
Rúthot és feleségül vevé s 
beméne hozzá s az Úr 
megadá az asszonynak, 
hogy foganjon s fiút szül-
jön. "Mondák ekkor az 
asszonyok Noéminak : Ál- 

15. A héber szöveg így szól . . . Nem válthatom meg magamnak 
hogy el ne veszítsem 	tönkre ne tegyem) örökségemet ; váltsd 
meg te az én megváltási részemet, mert nem válthatom meg. - 
Ha ugyanis a szóbanforgó rokon visszaváltja Noémiék eladott föld-
jét, azért fizetnie kell (annak, aki Noémiéktől megvette, illetve 
bérbevette); mivel azonban Rúthot feleségül kell vennie s így a föld 
a Rúthtól származó elsőszülött fiúé lesz, e fiú pedig With meghalt 
férje fiának (nem a vérszerinti atya fiának) fog számítódni, az a költ-
ség, amelyet a visszaváltó rokon a föld visszaváltására fordított, 
számára elvész. 

9-12. Boóz feleségül veszi Rúthot. - 10. Testvérei = rokonai. 
- 11. Ráchel és Lia (és két szolgálóleányuk) építették fel Izrael há-
zát = szülték Izrael (Jákob) gyermekeit. (Vő. Móz. I. 29, 14. skk.) 
A héber szöveg így folytatódik : és szerezzf.n erőt (= gazdagságot 
és családot) Efrátában (= Betlehemben) és emlegessék nevét 
(= szerezzen dicsőséget) Betlehemben ; e mondat alanya Boóz 
(vagy talán az Isten). - 12. Vö. Móz. I. 38, 29. 

13-17. Bo .znak fia születik, ki Dávid ősatyja lesz. -- 14. A hé-
ber szöveg így szól : Áldott az úr, ki ma nem engedte meg, hogy 
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dott az Cr, ki nem en-
gedte, hogy ne legyen 
utódja családodnak ! Em-
legessék nevét Izraelben 
15Igy most már lesz, ki 
megvigasztalja lelkedet, 
gyámolítja öregségedet, 
hiszen a menyed szülte, 
aki szeret téged és sokkal 
többet ér néked, mintha 
hét fiad lenne. 16Erre 
Noémi felvevé a gyerme-
ket s az ölébe helyezé és 
dajkája és hordozója lőn. 
"Ekkor a szomszédasszo-
nyok szerencsét kíváná- 

nak néki és mondák : Fia 
született Noéminek - s 
elnevezék Obednek. Ez 
Izájnak, Dávid atyjának 
atyja. 

"Fáresz nemzetsége a 
következő  : Fáresz nemzé 
Eszront, "Eszron nemzé 
Árámot, Arám nemzé 
Áminádábot, 20Áminádáb 
nemzé Náhássont, Ná-
hásson nemzé Szálmont, 
21S zálmon nemzé Boózt, 
Boóz nemzé Obedet, 

220bed nemzé Izáj t, Izáj 
nemzé Dávidot. 

góel (= Boóz) nélkül maradj ; emlegessék az ő  (= az Úr?) nevét 
Izraelben. (A héber szöveg így is érthető  : A fiú nevét emlegetni 
fogják Izraelben = a fiú híres ember leszen.) Az ölbe helyezésről 1. 
Móz. I. 16, 2. jegyz. 

18-22. Függelék : Dávid nemzetségjegyzéke. Vö. Krón. I. 2, 5 ; 
Máté 1, 3-5. - E kifejezés : nemzé, a héber nyelvhasználat szerint 
csupán a vérszerinti (vagy törvényszabta) leszármazást jelenti, 
anélkül, hogy a leszármazás fokára - minden esetben - felvilágo-
sítással szolgálna. 



SÁMUEL ELSŐ  KÖNYVE. 
Ezt mi a Királyok első  könyvének nevezzük. 

A könyv az utolsó két bíró, Héli és Sámuel törté-
netével kezdődik (1-7), majd Izrael első  királyá-
nak történetét (8-15), főleg Dáviddal való versen-
gését (16-31) beszéli el, tehát mintegy száz esztendő  
történetét öleli fel. Eredetileg egy könyvet alkotott 
Sámuel «második» könyvével, de a Szentírás görög 
fordítói Sámuel (egy) könyvét két részre osztották 
s a Királyok első  és második könyvének nevezték el, 
amit a latin fordítás is elfogadott. Eljárásuk annál 
is indokoltabb volt, mert Sámuel könyvét, legalább 
is az egészet, Sámuel semmiképen sem írhatta, hiszen 
az első  könyv 24. fejezete után elbeszélt események, 
valamint az egész második könyv eseményei Sámuel 
halála után történtek. Hogy ki írta, biztosan meg-
mondani nem tudjuk. A zsidó hagyomány az első  
24 fejezetet Sámuelnek, a többit Gád (illetőleg Nátán) 
prófétának tulajdonítja. Mivel azonban a könyv 
mindvégig egységes felfogást és célzatot szolgál, 
stílusa és nyelve (nagyjából) egyenletes és állandó, 
továbbá mert Sámuel és Dávid koráról (vö. 9, 9 ; 
II. 13, 18), mint elmult időkről beszél, sőt úgylátszik 
Izrael egységének megbomlásáról is tud (11, 8 ; 
27, 6), igen valószínű, hogy mindkét könyvet egy 
szent szerző  írta, ki Izrael szétszakadása (Kr. e. 
933?) után, de a babiloni fogság (Kr. e. 606-536?) 
előtt élt. Mivel azonban ez a szent szerző  szemmel-
láthatólag egykorú feljegyzések (Sámuel, Gád, Ná-
tán stb. feljegyzései) alapján dolgozott s tollát a 
Szentlélek vezette, történelmileg feltétlenül megbíz-
hatót nyujtott. Művével mindazonáltal elsősorban 
nem történeti, hanem vallási célzatot szolgál : azt 
akarja szemünk elé állítani, miként teljesítette az 
Úr az emberi gonoszság szövevényes útjai közepette 
azt az ígéretét, amely szerint Júdára kellett szállania 



KIRÁLYOK I. KÖNYVE 1. 	669 
a fejedelmi pálcának a Messiás eljöveteléig. (Vö. Móz. 
I. 49, 10.) 

1. FEJEZET. 
Sámuel születése. 

1Volt egy Rámátáim-
Szófímból, Efráim hegysé-
géről való ember, kit Elká-
nának hívtak ; Jerohám-
nak volt a fia, az meg Elfú-
nak volt a fia, az meg 
Tohúnak volt a fia, az meg 
Szúfnak volt a fia ; efráimi 
volt. 2Két felesége volt, az  

egyiket Annának, a mási-
kat Fenennának hívták. 
Fenennának voltak gyer-
mekei, Annának pedig 
nem voltak gyermekei. 
3Ez az ember a megsza-
bott napokon fel szokott 
menni városából Silóba, 
hogy imádkozzék s áldo-
zatot mutasson be a sere-
gek Urának. Ott Héli két 
fia, Ofni és Fineesz volt 

I. Héli bíráskodásának története. (1, 1-4, 22.) 

1. 1-8. A gyermektelen Anna szomorúsága. - 1. E vers tanusága 
szerint Elkána Rámátáimból való volt ; mivel azonban a 19. vers 
és 2, 11. v. szerint, amikor hazament, Rámátába ment, csaknem 
bizonyos, hogy a Rámátáim és a Rámáta szó egy városra vonat-
kozik. Rámáta azonban a héber nyelvben annyit jelent, mint 
Rámába s valahányszor nem arról van szó, hogy valaki Rámába 
ment, a héber szöveg sohasem beszél Rámátáról, hanem csak 

,Rámáról (19, 19 ; 19, 22. sk. ; 20, 1 ; 25, 1 ; 28, 3.), bár a latin for-
dítás ezeken a helyeken is Rámátát említ. Aligha kétséges tehát, 
hogy Rámátáim és Ráma (= a latin fordítás Rámátája) azonos. -
Ráma már most több volt, ezt a Rámát a Szentírás a Szóf ím szó-
val különbözteti meg a többitől. Szófím annyit jelent, mint Szúf 
utódai, Rámátáim-Szófím, tehát annyit, mint Szúf utódainak 
Rámája. Szúf földe Júda törzsének területén Betlehemtől délre 
feküdt, nem lehetetlen tehát, hogy Rámátáim-Szófím is arrafelé, 
Betlehem és Hebron között feküdt, amivel jól egybevág az, hogy a 
Rámából visszafelé tartó Saul Ráchelnek Betlehem közelében fekvő  
síremléke mellett vonul cl. (Vö. 10, 1.) Ennek ellene szól az, hogy 
Elkána Efráim hegységéről való volt, már pedig az nem nyúlt le 
Júda törzsének területére. Elkána azonban, mint felsorolt ősei 
mutatják, azon leviták közül származott, akik Efráim hegységén 
kaptak lak helyet (vö. Józs. 21, 4. sk. ; 21, 20. sk.) s így e szavak 
annyit is jelenthetnek, hogy ő, bár nem ott lakott, polgárjogilag 
Efráirn törzséhez tartozott. - Mások Rámátáimot (= Rámát) 
Benjámin törzsének területére, Jeruzsálemtől északra kb. 8-9 
km-re helyezik. Ismét mások szerint a hely Lyddától északkeletre 
feküdt s ugyanaz, mint az újszövetség Árimátiája. A kérdés aligha 
oldható meg teljesen, annyi bizonyos, hogy Elkána levita volt s 
valahogyan Efráimhoz tartozott. - A héber szöveg az efráimila 
szót nem Elkánára, hanem Szúfra vonatkoztatja, de ez az értel-
men nem változtat. - 2. A többnejűség az ószövetségben meg-
engedett dolog volt. (Vö. Móz. I. 16, 2. jegyz.) Anna annyit jelent, 
mint kegyelem, Fenenna (héber Peninna) pedig annyit, mint 
gyöngy (= Margit). - 3. A megszabott napokon: a héber szöveg 
szerint : esztendőről-esztendőre (egyszer). - Itt fordul elő  először 
ez a kifejezés : Seregek Ura (héberül Jáhve-Szebaót) ; a seregeken 
egyesek szerint az angyalokat és a csillagokat, mások szerint Izrael 
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az Cr papja. - 4Egyszer is, 
mikor eljött a nap, Elkána 
áldozatot vága-s ada belőle 
egy-egy részt Fenennának, 
a feleségének és Fenenna 
valamennyi fiának és leá-
nyának, 5Annának pedig 
szomorúan adá oda az egy 
részt, mert Annát sze-
rette, de annak méhét az 
Úr bezárta. 6Ezért vetély-
társnője sokat bosszan-
totta és bántotta, sőt azt 
is a szemére vetette, hogy 
az Cr bezárta a méhét, - 
7így tett és így ingerelte 
őt esztendőről-esztendőre, 
valahányszor eljött az idő  
s felmentek az Úr temp-
lomába - úgy, hogy az 
sírt és nem nyúlt az étel-
hez. 8Mondá azért néki El-
kána, a férje : Anna, miért 
sírsz s miért nem eszel s 
miért kesereg szíved? Nem 
érek-e én többet néked tíz 
fiúnál? 

9Miután evett és ivott 
Silóban, Anna felkele s  

míg Héli pap az Úr temp-
lomának ajtófélfájánál a 
székében üldögélt, "Anna 
keseredett szívvel imád-
kozék az Úrhoz s nagyon 
síra. 11Fogadalmat is tőn, 
mondván : Seregeknek 

Ura, ha megtekinted s 
meglátod szolgálód nyo-
morúságát s megemlékezel 
rólam s nem feledkezel el 
szolgálódról s fiúmagzatot 
adsz szolgálódnak : akkor 
az Úrnak adom őt élte 
valamennyi napjára s bo-
rotva nem megy a fejére. 
12Történék azonban, hogy 
mivel sokáig imádkozott. 
az Úr előtt, Héli egyre fi-
gyelte a száját. "Mivel pe-
dig Anna csak a szívében 
beszélt s csupán ajka moz-
gott, de szava egyáltalán 
nem hallatszott, Héli azt 
gondolá róla, hogy részeg. 
"Mondá is néki : Meddig 
léssz részeg? Fred j, emészd 
meg egy kissé a bort, 
amelytől eláztál 1 t5Felelé 

seregeit kell értenünk. Siló Efráim törzsének területén, Jeruzsá-
lemtől északra, kb. 30 km-re feküdt. - Héli volt ebben az időben 
Izrael főpapja és bírája. - Az áldozat, amelyről szó van, békeáldo-
zat volt ; ennél az állat bizonyos részeit elégették, bizonyos részeit 
a papoknak adták, a többit a bemutató és családja fogyasztotta 
el áldozati lakomaként. - A latin fordítás értelme az, hogy Elkána 
Fenennának (minthogy annak gyermekei is voltak) több , részt 
juttatott, Annának, ki egyedül volt, csak egy részt adott ; a héber 
szöveget - bár nem egészen biztos alapon - többnyire ügy for-
dítják, hogy Elkána Fenennának s gyermekeinek megadta részü-
ket, Annának pedig kétszerakkora (vagy : különb) részt adott, 
mint amazoknak. - 6. A héber szöveg igy is fordítható : . . . bosz-
szantotta, hogy (így Anna) mérgelődjék azon, hogy az Űr bezárta 
a méhét. - 7. Az "I3r temploma = a szent sátor. 

9-19a. Anna fogadalma. - 1. Anna tehát azt fogadja meg, hogy 
születendő  fia názir lesz. A názirságról I. Móz. IV. 6. - 13. 
Szívében = magában. - 14. A héber szöveg így szól : Meddig 
viselkedel úgy, mint egy részeg? Távolítsd el magadtól mámo-
rodat. (= Aludd ki magad, aztán jöjj imádkozni, akkor nem fogsz 
ily különösen viselkedni.) - 15. Nem vagyok részeg, uram. - 
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Anna és mondá : Nem, 
uram ; felette szerencsét-
len asszony vagyok én, 
sem bort, sem más része-
gítő  italt nem ittam, csak 
a lelkemet öntöttem ki az 
Úr színe előtt. 16Ne tartsd 
szolgálódat Beliál leányai 
közül valónak, mert bána-
tom és szomorúságom so-
kasága miatt szólottam 
mindeddig. 17Mondá erre 
néki Héli : Menj békével 
s Izrael Istene teljesítse 
kérésedet, melyet hozzá 
intéztél. "Az mondá : 
Vajha kegyelmet találna 
szolgálód szemedben 1 Az-
zal elméne az asszony a 
maga útjára és evék s 
arca többé bánatosra nem 
változék. 19Reggel aztán 
felkelének s imádkozának 
az Úr előtt, majd vissza-
térének s elmenének há-
zukba, Rámátába. 

Mikor aztán Elkána 
megismerte Annát, a fele-
ségét, az Úr megemléke-
zék róla "és a napok el-
multával az történék, hogy 
Anna fogant és fiút szült. 
Ezt Sámuelnek nevezé el,  

azért, mert az Úrtól kérte. 
21Mikor aztán felment 
férje, Elkána s egész háza-
népe, hogy lerója ünnepi 
áldozatát s fogadalmát az 
Úrnak, 22Anna nem méne 
fel, hanem ezt mondá fér-
jének : Nem megyek fel, 
míg el nem választom a 
gyermeket ; akkor majd 
felviszem, hogy jelenjék 
meg az Úr színe előtt s 
végleg ott is maradjon. 
23Mondá erre neki Elkána, 
a férje : Tedd, amit jónak 
látsz s maradj, míg el nem 
választod ; csak azért kö-
nyörgök, hogy az Úr e-
sítse szavát. Otth )P ma-
rada tehát az asszony és 
szoptatá fiát, míg el nem 
választotta. 

24Mikor aztán elválasz-
totta, felvivé magával, 
három fiatal bikával, há-
rom véka liszttel és egy 
korsó borral együtt s el-
vívé az Űr házába, Silóba. 
A gyermek még kicsinyke 
volt. 25Mikor aztán levág-
ták a fiatal bikát, oda-
vivék a gyermeket Héli-
hez. 26Mondá ekkor Anna : 

16. Beliál leányai = semmirekellő, haszontalan asszonyok. -
18. Körülbelül annyi, mint a mai : ajánlom magamat (kegyeidbe). 

19b-23. Annának fia születik: Sámuel. - 20. A napok elmultá-
val: a héber szöveg kifejezése szerint : az év lepergése után. -
Sámuel kb. annyit jelent, mint Isten meghallgatottja. - 21. 
Ünnepi: a héber szöveg szerint : esztendőnkint való. - 22. Az Úr 
színe előtt = a szent sátor előtt. - 23. Azáltal, hogy Sámuel meg-
született, az Űr mintegy kijelentette, hogy elfogadja Anna foga-
dalmát, mely Sámuelt a názirságra s Isten szolgálatára szánta. 
Elkána ennek az isteni szónak a teljesülését kéri. 

24-28. Anna az Isten szolgálatára adja Sámuelt. - 24. A keleti 
asszonyok általában igen sokáig (sokszor három, sót annál több 
évig is) szoptatták gyermekeiket. (A vers vége a héber szövegben 
igy szól : a fiú még fiatal volt.) Három véka helyett a héber szöveg 
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Kérlek, uram, életedre 
mondom, uram, hogy én 
vagyok az az asszony, aki 
előtted állottam, mikor 
itt az Űrhoz imádkoztam. 
27Ezért a gyermekért imád-
koztam s az Úr teljesítette 
is kérésemet, melyet hozzá 
intéztem. "Épen azért én 
is odakölcsönzöm őt az 
Úrnak arra az egész időre, 
amely alatt kölcsönben 
kell lennie az Úrnál. Erre 
imádák ott az Urat s Anna 
is imádkozék, mondván : 

2. FEJEZET. 
Anna hálaéneke. - Héli erély-
telensége. - Egy próféta meg-
jövendöli Héli házának pusztu-

lását. 

lUjjongóvá vált az én szí-
vem az Úrban, 

Istenem révén felemelke-
dett a szarvam. 

Tágra nyílott a szám ellen-
ségeimmel szemben, 

Mert örvendezem segítsé-
geden. 

Nincs olyan szent, mint 
az Úr, 

Bizony nincsen más te-
rajtad kívül, 

Nincs oly erős, mint a mi 
Istenünk. 

3Ne beszéljetek annyit, 
kérkedve, kevélyen, 

Távozzék a régi beszéd szá- 
toktól, 

Mert mindentudó Isten az 
Úr 

S eléje kerülnek szándé-
kaitok. 

4Vereséget szenved az erő-
sek íja, 

De erővel övezik fel magu- 
kat a gyengék, 

3Elszegődnek a kenyérért, 
kik azelőtt bővelkedtek, 

De jóllaknak, akik éhez- 
tek, 

S míg sokat szül, ki meddő  
volt, 

egy éfáról (= 36.4 ltr), korsó helyett inkább tömlőről beszél. -
28. A héber szöveg a magyarban jóformán kifejezhetetlen szó-
játékot tartalmaz ; így írhatnók körül : azért én is olyanná 
teszem őt az "úrnak, mint amilyennek kikönyörögtem míg csak 
élni fog, olyan legyen, mint amilyennek kikönyörögtem. - Anna 
tehát teljesíteni akarja fogadalmát, melyet a gyermek születése 
előtt tett : oda akarja szentelni a gyermeket az Úrnak. - A kö-
nyörög szónak megfelelő  héber szó néha kölcsönzést is jelent s így 
kerül a latin fordításba itt (és még inkább 2, 20-ban) a kölcsön-
zés szó. 

2. 1-10. Anna hálaéneke. 
1-2. Az Úr díesérete. - 1. Anna azelőtt megtört szívvel, lehor-

gasztott fővel járt-kelt és szólni sem mert : most szíve ujjong, 
emelt homlokkal jár (miként az erős, nemes állat, mely fennen 
hordja szarvul) s nemes büszkeség tölti el, mert az Úr segített 
rajta. (Mások szerint a kifejezés annyit jelent, mint : nagy az én 
erőm az Isten segítsége következtében.) - 2. A vers utolsó tagja 
a héber szövegben így szól : Nincs oly szirt, mint a mi Istenünk. -
A szirt az erősség, a hatalom, a szilárdság jelképe. 

3-5. A kevélykedők figyelmeztetése. A héber szöveg így szól : 
Ne halmozzatok, ne beszéljetek kevélységet kevélységre, távozzék 
(= ne hangozzék) a merész szó szátokból, mert mindentudó Isten 
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Kinek sok fia volt, meddő-

ségbe esik. 
6Az Űr tesz halottá és 

élővé, 
Visz le az alvilágba s hoz 

vissza onnét, 
7Az Úr tesz szegénnyé s 

gazdaggá, 
Megalázottá és felmagasz-

talttá. 
8Porból felemel szűkölkö-

dőt, 
Sárból kihoz szegényt, 
Hogy fejedelmek mellé 

ülj ön 
S elfoglalja a dicsőség szé-

két. 
Mert az Úréi a föld sarkai 
S Ó helyezte rájuk a föld 

kerekségét. 
9Szenteinek lábát meg-

óvja 
S sötétségben: némulnak el 

az istentelenek, 

Mert nem a maga ereje 
teszi erőssé az embert. 

»Félni fognak az Úrtól el- 
lenségei, 

Mennydörögni fog felettük 
az egekben, 

Meg fogja ítélni az Cr a 
föld határait, 

S hatalmat ad királyának 
S 	felemeli felkentj ének 

szarvát. 

11Elkána ezután vissza-
tére Rámátába, házába, 
a gyermek pedig Héli 
pap felügyelete alatt szol-
gálni kezde az Or színe 
előtt. 

12Ám Héli fiai Beliál 
fiai voltak s nem törődtek 
az Orral, 13sem a papoknak 
a nép iránt való kötelessé-
gével, hanem ha valaki ál-
dozatot vágott, amikor a 
húst főzték, odament a 

az Űr s ő  szabja meg a tetteket. - 5., A sokgyermekű  asszony 
méltán remélhetné, hogy lesz még gyermeke : ám az Úr megteheti, 
hogy épen az ilyennek nem lesz több. 	 ' 	' 

6-8. Az Isten felemeli a szegényt. - 8. Dicsőség széke =, dicső  
szék, dicső  hely. 

9_10. Az Isten megalázta a kevélykedőt. - 9.. Szenteinek lábát 
megóvja = a jámborokat megóvja a bajtól, az istentelenek sötétség 
ben némulnak el = elvesznek; mert útjukon nem világít nekik át 
Isten. - 10. Meg. fogja ítélni = a maga uralma alá fogja. vetni, 
de uralmát királya, felkentje által fogja gyakorolni, ki épen azért 
emelt homlokkal (felemelt s.zarvval, vö. 1. v.) fog járni, mert ura 
lesz alárendeltjeinek. E versek elsősorban földi-  királgről• (Dá-
vidról) jövendölnek, általában azonban az Isten minden ellensé. 
gének legyőzéséről s Krisztus Urunk, uralmáról is szólnak. 

11. Elkána hazatérése. Rámátáról (a héber szöveg szerint : riámá.-
ról) 1. 1, 1. 

12-17. Héli fiainak gonoszsága. -- 12. Beliál fiai = .haSzon-
talan, semmirekellő  emberek. - A 15. v. elejét a héber szöveg 
szerint így kell fordítanunk : Ez (= a következő) volt a papok 
(= Héli fiainak) eljárása a néppel : -ha valaki stb. - (Mások így 
fordítják : A papokat járulék illette meg a nép részéről, de ha va-
laki stb.) - A következők megértéséhez tudnunk kell, hogy az 
ú. n. békeáldozatoknál az állat zsírrészeit elégették az oltáron, meg,-
határozott részek (vö. Nőt. II. 29, 27; III. 7, 31-,-34. IV IV: 0, 20; 
18, 18.) a papoké lettek (ekkoriban .úgy látszik ,főtten), a többit, az 

Ószövetség I. 	 43 
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pap legénye, háromágú 
villával . a kezében 14S azt 
beleszúrta a katlanba vagy 
az üstbe, vagy a fazékba, 
vagy a csuporba s amit 
épen a villával kihúzott, 
azt a pap elvette magának. 
Igy cselekedtek a Silóba 
jövő  egész Izraellel. 15Sőt 
még a háj meggyujtása 
előtt is odament a pap 
legénye és azt mondotta 
az áldozónak : Adj nekem 
húst, hogy megfőzzem a 
papnak, mert főtt _ húst 
nem fogadok el tőled, ha-
nem csak nyerset. 16Ha 
erre az áldozó azt mon-
dotta neki : Hadd gyujt--
dák meg először annak 
rendje s módja szerint a 
hájat, aztán végy magad-
nak, amennyit lelked kí-
ván, 8 feleletül azt mon-
dotta néki : Semmiképen 
sem 1 Csak adj azonnal, 
különben erőszakkal ve-
szek. "Igen nagy volt 
tehát az ifjak vétke az Űr 
előtt, mert elidegenítették 
az embereket az Úrnak 
való áldozattól. 

1801/ szolgált a gyermek  

Sámuel is az Űr színe előtt, 
gyolcs efóddal felövezve. 
"Anyja kicsiny felsőkön-
töst is szokott néki készí-
teni s azt a megszabott 
napokon, amikor felment 
a férjével, hogy bemutassa 
az ünnepi áldozatot, fel-
vitte neki. 20Ilyenkor Héli 
megáldotta Elkánát és fe-
leségét s azt mondotta 
néki : Adjon neked az Űr 
magzatot ettől az asszony-
tól azért a kölcsönért, me-
lyet kölcsönöztél az 'Úr-
nak. Ők aztán visszatértek 
lakóhelyükre. 21Az űr meg 
is emlékezék Annáról s az 
fogana s három fiút és két 
leányt szüle. A gyermek 
Sámuel pedig felnöveke-
dék az Úrnál. 

22Héli ekkor már igen 
öreg volt. Mikor meghal-
lotta mindazt, amit fiai 
egész Izraellel cselekedni 
szoktak s hogy a sátor aj-
tajánál ügyelő  asszonyok-
kal hálnak, 23mondá né-
kik : Miért cselekszitek 
azokat a dolgokat, azokat 
az igen rossz dolgokat, 
melyeket az egész néptől 

áldozó és hozzátartozói fogyasztották el (áldozati lakoma). -
14. Ebben főkép az volt a helytelen, hogy nem a megszabott része-
ket, hanem mást és többet vettek el. - 17. Az ifjak elsősorban a 
szolgák, de a bűn elsősorban Héli fiaim hárult. A vers vége a héber 
szövegben így szól : mert (ezek) az emberek (= a szolgák) meg-
gyalázták az Űr áldozatát. 

18-21. Anna jutalma. - 18. Az elód kötényszerű  ruha volt, 
melyet öt, kötött a derékhoz. - 19. A felsőköntöst (mell) a hosszú 
alsó köntös felett, az efód alatt viselték. A megszabott napokon 
helyett a héber szöveg azt mondja, hogy : esztendőnkint. -
80. L. 1, 28. jegyzetét. 

22-26. Héli gyengesége, fiainak megátalkodottsága. - 22. Őrködd 
szolgálatot teljesítő. Valószínű  ugyanis, hogy a szent sátor 

körül felmerülő, női szolgálatot igénylo munkákat (szövés, a szent 
ruhák javítása stb.) nők (hajadonok vagy özvegyek) végezték. 
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hallok? 24Ne fiaim, mert 
nem jó hír az, amelyet 
hallok : vétekre viszitek 
az Úr népét. 25Ha em-
ber ellen vétkezik az em-
ber, meg lehet engesztelni 
iránta az Istent, de ha az 
Úr ellen vétkezik az em-
ber, ki könyöröghetne 
érte? Árn azok nem hall-
gatának atyjuk szavára, 
mert az Úr meg akarta 
őket ölni. 26A gyermek 
Sámuel ellenben egyre na-
gyobb és kedvesebb lett 
mind az Úr, mind az em-
berek előtt. 

"Egyszer aztán eljöve 
Isten egyik embere Hélihez 
s mondá néki : Ezt üzeni 
az Úr : Nem nyilatkoztat-
tam-e ki magamat világo-
san atyád házának, mikor 
Egyiptomban, a fáraó há-
zában voltak? 28Ki is 
választottam őt Izrael va-
lamennyi törzse közül 
papomnak, hogy oltárom-
hoz járuljon, illatot gyujt- 

son nekem s efódot 
viseljen előttem : s atyád 
házának adtam Izrael fiai-
nak minden tűzáldozatát. 
"Miért rugdaltátok lábbal 
vágóáldozataimat s eledel-
áldozataimat, melyekről 
azt parancsoltam, hogy be 
kell mutatni a templom-
ban és miért becsülted 
többre fiaidat, mint en-
gem, azzal, hogy ti ettétek 
meg az én népem, Izrael 
minden áldozatának leg-
javát? 30Ezért ezt üzeni 
az Úr, Izrael Istene : Azt 
mondottam, hogy házad 
s atyád háza szolgáljon 
színem előtt mindörökké. 
Most azonban azt mondja 
az Úr : Távol legyen ez 
tőlem : mert aki megdi-
csőit engem, azt megdi-
csőítem, de aki megvet 
engem, az megvetett le-
szen. 31Ime, eljónek majd 
a napok, amikor levágom 
karodat s atyád házának 
karját, úgyhogy nem lesz 

Mások a megfelelő  héber szót így fordítják : (az ott) összesereglő  
(= valamiért odamenő) •asszonyokkal. - 25. Értelme : az Úr 
áldozatai ellen elkövetett bűn sokkal nehezebben engesztelhető  
ki, mint a felebarát ellen elkövetett bűn, mert a kiengesztelés esz-
közeit, az áldozatokat éri. A héber szöveg értelme vitás. - Meg 
akard őket ölni = gonoszságuk mértéke betelt, el kellett jönnie a 
bűnhödésnek. 

27-36. Az 13r egyik prófétája közli Hélivel, hogy háza elveszíti a 
főpapságot. - 27. Az Isten embere = egy próféta. - Az Isten 
Egyiptomban Áronnak nyilatkoztatta ki magát (vö. Móz. II. 4, 
14. 27.), s Áront s fiait tette meg papoknak (uo. 28. 1 skk.) ; mivel 
pedig Héli atyja 	őse), Itámár Áronnak a fia volt, mindez Héli 
atyja 	őse, Itámár) házának (= családjának) is szólt. - Az 
ejódról 1. 2, 19. jegyz. - 28. Izrael fiainak tüzáldozatai azok az áldo-
zati részek, melyek a részben elégetett áldozatokból a papok já-
randóságát alkották. - 29. Rugdaltátok = meggyaláztátok. Vágó-
áldozat = békeáldozat. - 30. Vö. Móz. II. 29, 9 ; 30, 21 ; III. 6, 
18. Héli családjának papi jogait az az isteni ígéret biztosította, 
mely Áron összes utódainak papi jogokat ígért. - 31. Az Isten 
nem mondja, hogy Héli háza egészen ki fog veszni, csak azt, hogy 

43* 



676 	KIRÁLYOK I. KÖNYVE 3. 
többé öreg ember házad-
ban. 32Miközben Izraelnek 
mindenben j ól leszen dolga, 
te látni fogod vetélytársa- 
dat a templomban s a te 
házadban nem lesz öreg 
ember az egész idő  alatt. 
33Nem távolítom el ugyan-
is oltáromtól teljesen nem-
zetségedet, hogy eleped-
jen szemed s elsorvadjon 
lelked, de házad nagy 
része meghal, ha férfi-
korba jut. 34Az legyen szá-
modra a jel, ami két fia-
dat, Ofnit és Fineeszt éri : 
egy napon fog meghalni 
mindkettő. 35Én aztán 
majd hűséges papot tá-
masztok magamnak, ki 
szívem s lelkem szerint 
fog cselekedni s annak ma-
radandó házat építek s az  

felkentem előtt fog járni 
minden időben. 36Akkor 
aztán úgy lesz, hogy mind-
az, ki megmarad házadból, 
eljő, hogy könyörögjön 
érette s hoz neki egy ezüst 
pénzt meg egy kenyér-. 
cipót s azt mondja : Kér-
lek, végy fel engem vala-
melyik papi rendbe, hogy 
egy falat kenyeret ehes-
sem. 

3. FEJEZET. 
Az Úr közli Sámuellel, hogy 

Héli és családja lakolni fog. 

lAzokban a napokban, 
amikor a gyermek Sámuel 
Héli előtt az Úrnak szol-
gált, drágalátos volt az 
Úr szózata s nem igen for-
dult elő  látomás. 2Törté- 

karját (= erejét, eddigi hatalmát) el fogja veszíteni. - 32. A (kissé 
bizonytalan) héber szöveget így is fordítják: Látni fogod az Isten 
hajlékának szorongattatását mindabban, ami (most) Izrael javára 
(= örömére) szolgál. Látni fogod = házad, családod látni fogja. 
Az egész idő  alatt = míg e csapás rajtatok leszen. (Mások 
szerint : sohasem.) - 33. Mindig lesz valaki házadból, ki siratni 
fogja gyászos pusztulástokat. - 35. A hűséges pap az értelmezők 
többségének véleménye szerint Szádok főpap (vö. Kir. III. 2, 35.), 
ki már nem Itámár nemzetségéből (mint Héli), hanem Eleázár 
nemzetségéből való volt. Ennek háza (= családja) maradandó 
lesz = a papi tisztet állandóan gyakorolja. - Felkentem = kirá-
lyom. - 36. A héber szöveg így szól : Az fog történni, hogy mindaz, 
ki megmarad házadból (= családodból), eljő  majd, hogy leborul-
jon előtte (az Új főpap előtt) egy ezüst fillérért (= a legkisebb pénz-
darab) s egy kenyércipóért s azt mondja majd stb. (A papok 
tisztüket felváltva végezték s ugyanígy részesültek a - szent -
kenyér és egyéb járandóságok élvezetében ; Héli utódai azonban 
annyira megfogyatkoznak, hogy magukban nem juthatnak sorra, 
hanem valamely más papi rendhez kell csatlakozniok, hogy szol-
gálathoz s illetményekhez jussanak.) 

3. 1-18. Sámuel első  prófétai kinyilatkoztatása. - 1. Az Úr meg-
ígérte Izraelnek (Móz. V. 18, 15. sk.), hogy prófétákat fog küldeni 
neki ; ebben az időben azonban a nép érdemetlensége következté-
ben az Úr szózata (= próféták által való megnyilatkozása) drága-
látos (= ritka) Volt s a prófétai látomás sem volt gyakori. 
2. Elhomályosodott = meggyengült. - Az Isten mécsese (a hétágíí 
mécstartón) egész éjtszaka égett, tehát éjjel volt. Az Úr ládája 
a szentek szentjében (a szent sátor legbensőbb részében) állott; 
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nék azonban az egyik na-
pon, mikor Héli, kinek 
szeme már Úgy elhomályo-
sodott, hogy látni sem tu-
dott, szokott helyén pihent 
3s az Isten mécsesét még 
nem oltották ki és Sámuel 
az Úr templomában, hol 
az Isten ládája volt, aludt, 
4hogy szólította az Úr Sá-
muelt. Az felelé és mondá : 
Itt vagyok. 6Azzal Héli-
hez szalada és mondá : 
Itt vagyok, hívtál. Az 
mondá : Nem hívtalak, 
menj vissza és aludjál. El-
méne tehát és aluvék. 
6Am az Cr ismét szólítá 
Sámuelt. Sámuel megint 
felkele, Hélihez méne s 
mondá : Itt vagyok, hív-
tál. Az felelé : Nem hívta-
lak, fiam, menj vissza és 
aludjál. 7Sámuel ugyanis 
még nem ismerte az Urat 
s még nem nyilatkozott 
meg néki az Cr szózata. 
8Ám az Úr ismét, har-
madszor is szólítá Sá-
muelt. Az ismét felkele 
s Hélihez méne 9és mondá: 
Itt vagyok, hívtál. Meg-
érté erre Héli, hogy az Cr 
szólítja a gyermeket s 
azért azt mondá Sámuel-
nek : Eredj s aludjál s ha 
megint szólít, mondd : 
Szólj, Uram, mert hallja 
szolgád. Elméne tehát Sá- 

muel s aluvék a helyén. 
"Ekkor eljöve az Cr és 
odaálla és szólítá, mint, 
ahogy másodszor szólí-
totta : Sámuel, Sámuel I 
Mondá erre Sámuel: Szólj, 
Uram, mert hallja szol-
gád. 11Mondá ekkor az Úr 
Sámuelnek : Ime, olyan 
dolgot mívelek Izraelben, 
hogy annak, aki meghallja, 
belecsendül mindkét füle. 
12Azon a napon végrehaj-
tom Hélin mindazt, amit 
a háza felől mondottam : 
megkezdem és véghez-
viszem. 13Megrnondtam,  
ugyanis néki, hogy elíté-
lem házát mindörökre a 
gonoszság miatt, mert 
tudta, hogy méltatlanul 
cselekszenek fiai s még 
sem rótta meg őket.14Épen 
azért íme megesküszöm 
Héli házának, hogy nem 
törli el háza gonoszságát 
sem vágóáldozat, sem ele-
deláldozat soha 15Sámuel 
aztán reggelig aluvék, ak-
kor kinyitá az űr házának 
kapuit, de a látomást nem 
merte elmondani Sámuel 
Hélinek. 16Szólítá azért 
Héli Sámuelt és mondá : 
Sámuel fiam Az felelé és 
mondá: Itt vagyok. 17Erre 
megkérdezé tőle : Mi az 
a szózat, amelyet az Úr 
hozzád intézett? Kérlek, 

a következőkben azonban a Szentírás szavai úgy hangzanak, 
mintha nem a szent sátorról, hanem valamilyen templomról 
szólnának. - 5. Itt és a köv. versekben az alvás szó helyett a 
héber szöveg mindig lefekvésről szól. --- 13. A héber szöveg igy 
szól : 	. azon vétek miatt, melyről ő  (Héli) tudott s amellyel 
fiai átkot vontak magukra, de amelyben ő  (Héli) nem akadá-
lyozta meg őket. 
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ne titkold előttem. Bün-
tessen téged az Isten most 
és mindenkor, ha bármit 
is eltitkolsz előlem mind-
abból, amit mondott né-
ked i 18Elmondá erre néki 
Sámuel az egész dolgot s 
nem titkola el előle sem-
mit sem. Ő  azt felelé reá : 
Ő  az Úr, tegye azt, amit 
jónak lát szeme. 

19Sámuel aztán felnöve-
k edék s az Úr vele volt s 
ígéreteiből semmi sem esék 
a földre. "Tudta is egész 
Izrael, Dántól Bersábéig, 
hogy Sámuel az Úr meg-
hitt prófétája. 21Az Úr 
aztán többször is meg-
jelenék Silóban, mert Siló-
ban nyilatkoztatta ki ma-
gát az Úr Sámuelnek az 
Úr szava által. Sámuel 
beszéde pedig kijuta egész 
Izraelbe. 

4. FEJEZET. 
Héti s családja a filiszteusok 

által meglakol. 

1Történék aztán azok-
ban a napokban, hogy a  

filiszteusok harcra gyűl-
tek egybe. Erre Izrael 
hadbavonula a filiszteusok 
ellen és a Segítség-kövénél 
üte tábort, mfg a filisz-
teusok Áfekben jöttek 
össze lés álltak csatarendbe 
Izrael ellen. Mikor aztán 
megkezdődött a harc, Iz-
rael meghátrála a filisz-
teusok előtt s azok le-
vágának e harcban, szana-
szét a mezőn, mintegy 
négyezer embert. 3Mikor 
aztán a nép visszatért a 
táborba, mondák Izrael 
vénei : Miért vert meg 
minket ma az Úr a filisz-
teusok előtt? Hozzuk el 
magunkhoz Silóból az Úr 
szövetségének ládáját, jöj-
jön közénk, hogy meg-
szabadítson ellenségeink 
kezéből. 

4Elkülde tehát a nép 
Silóba és elhozák onnan a 
kerubok felett trónoló 
Seregek Urának szövetség-
ládáját ; Héli két fia, Ofni 
és Fineesz volt az Úr szö-
vetségének ládájával. 5Mi- 

19-21. Sámuel prófétai elismerése. - 19. Semmi sem esett a 
földre = minden bekövetkezett, amit megjövendölt. - 20. Dán 
Kánaán legészakibb, Bersábe Kánaán legdélibb városa volt. Meg-
hitt = igaz és megbízható. - 21. Silóról 1. 1, 3. A vers utolsó 
mondatát talán már a 4. fejezet eseményeire kell vonatkoztatnunk 
(a héber szövegben oda is tartozik) : Sámuel szava felszólította 
Izraelt, hogy vonuljon hadba a filiszteusok ellen. - (Mások így 
értelmezik : Sámuel szavának nagy tekintélye lőn egész Izrael 
előtt.) 

4. 1-3. Izrael vereséget szenved a filiszteusoktól. - 1. A héber 
szövegben a vers első  tíz szava (Történék . a filiszteusok) 
nincs meg. - A Segítség köve (héberül : Eben-háezer) Jeruzsálem-
től északra, Benjámin területén feküdt ; a hely egy ott később 
(7, 12) felállított emlékkőről nyerte nevét. - Ez az Áfek (= vár) 
a «Segítség kövének» vidékén feküdt. - 3. Silóról 1. 1, 3. jegyz. 

1-11. Izrael elhozatja a szövetség ládáját a táborba, de ismét 
vereséget szenved s a láda is az ellenség kezébe kerül. - 4. A frigyláda 
tetején két kerub volt : azok között trónolt az Isten. (Vö. Móz. II. 
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kor aztán megérkezett az 
Úr szövetségének ládája a 
táborba, akkora örömrival-
gásba töre ki egész Izrael, 
hogy a föld rengett belé. 
6Amint a filiszteusok meg-
hallották a rivalgás hang-
ját, mondák : Micsoda 
nagy rivalgás hangja ez a 
héberek táborában? Ami-
kor megtudták, hogy az 
Úr ládája jött a táborba, 
7megfélemlének a filisz-
teusok és mondák : Isten 
jött a táborba ! Majd fel-
sóhajtának és mondák : 
8Jaj nekünk, mert nem 
volt ekkora ujjongás sem 
tegnap, sem tegnapelőtt. 
Jaj nekünk ! Ki szabadít 
meg minket ezeknek a fel-
séges isteneknek a kezé-
ből? Ezek azok az istenek, 
kik annyi minden csapás-
sal sujte ták Egyiptomot 
a pusztában ! 9Legyetek 
erősek, legyetek férfiak, 
filiszteusok, hogy ne kell-
jen szolgálnotok a héberek-
nek, mint ahogy azok 
szolgáltak nektek, legye-
tek erősek, harcoljatok ! 
"Harcba is szállának a 
filiszteusok s úgy meg-
verék Izraelt, hogy kiki a  

sátrába menekült ; a ve-
reség igen nagy volt : 
harmincezer gyalogos esék 
el Izraelből. 11Az Isten lá-
dáját is elfogák s Héli két 
fia, Ofni és Fineesz is 
meghala. 

12Még ugyanazon a na-
pon Silóba futa és érkezék 
egy Benjáminból való em-
ber a harctérről, megszag-
gatott ruhával s porral 
hintett fővel. "Mikor oda-
ért, Héli épen a székében 
ült s egyre az út felé né-
zett, mert szíve rettegett 
az Isten ládája miatt. Be-
érve, hírül vivé az az em-
ber a dolgot a városnak, 
mire jajveszékelni kende 
az egész város. "Mikor 
Héli meghallotta a jaj-
veszékelés hangját, mondó: 
Micsoda zsivaj hangja ez? 
Erre az sietve odaméne, 
hogy tudtára adja Héli-
nek. "Héli ekkor ki- 

lencvennyolcesztendős 
volt s a szeme mar úgy 
elhomályosodott, hogy 

nem látott. 16Mondá azért 
Hélinek : Én vagyok az, 
aki a harctérről idejöt-
tem, én vagyok az, aki 
ma a harctérről idefutot- 

25, 22). - 7. Tegnap és tegnapelőtt = azelőtt, eddig. - 8. A filisz-
teusok úgy vélték, hogy Izraelnek is több istene van, mint nekik ; 
egyébként a héber szövegben az istenek szó Istennek is fordítható. 
Egyiptomot az Isten a pusztában nem sujtotta, de a filiszteusok, 
kik csak hallották a dolgokat, összekeverték az egyiptomiak 
vöröstengeri vereségét s a pusztai csodákat. 

12-18. Héli a szörnyű  hírre nyakát szegi és meghal. - 12. Ben-
jáminból = Benjámin törzséből. A ruha megszaggatása s a fejnek 
porral való behintése a gyász és a bánat jele volt. - 13. Nézett : 
tehát Fléli vagy nem volt egészen vak, vagy, bár nem látott, mégis 
arra felé fordult, ahonnan a frigyládát várta ; a héber szöveg így 
is fordítható ... a székében ült, az üt mentén, várakozva, mert 
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tam. • Erre ő  azt mondá 
néki : Mi történt, fiam? 
17Felelé a hírhozó és 
mondá : Megszaladt Izrael 
a filíszteusok elől s nagy 
vereség érte a népet, sőt 
két fiad, Ofni és Fineesz 
is meghalt s az Isten ládá-
ját is elfogták. 18Mikor ő  
az Isten ládáját említette, 
Héli 'hátraesék a kapu 
mellett székéből és nyakát 
szegé és meghala. öreg 
ember volt ugyanis és éle-
medett korú. Negyvenesz-
tendeig biráskodék Iz-
raelen. 

"Menye, Fineesz fele-
sége ekkor épen várandós 
volt s már közel volt a 
szüléshez. Mikor meghal-
lotta ,a hírt, hogy az Isten 
ládáját elfogták s apósa és 
férje meghalt, meggörbüle 
és szüle, mert hirtelen 
meglepték a fájdalmak. 

2°Haldoklása közepette 
azt mondák néki a körü-
lötte° álló asszonyok : Ne  

félj, mert fiút szültél. Ám 
nem felele nekik s nem 

figyele reájuk, 21hanem az 
Isten ládájának elfogása 
meg apósa és férje miatt 
elnevezé a gyermeket Iká-
bódnak, mondván : Oda 
van Izrael dicsősége 
22Majd így szóla : Oda van 
Izrael dicsősége, mert el-
fogták az Isten ládáját 

5. FEJEZET. 
Az 1.1r csapásokkal sújtja a 
filiszteusokat a frigyláda miatt. 

filiszteusok pedig fo-
gák az Isten ládáját s el-
vivék a Segítség-kövétől 
Azótusba. 20(1 aztán vevék 
a filiszteusok az Isten lá-
dáját s bevivék Dágon 
templomába s. odaállíták 
Dágon mellé. 3Mikor azon-
ban másnap reggel az 
azótusiak felkeltek, íme, 
Dágon ott feküdt arccal a 
földön az er ládája előtt. 
Fogák erre Dágont s visz- 

stb. - 18. Élemedett korú : a héber szöveg szerint : nehézkes. Héli 
tehát ijedtében hátraesett s mivel öreg és nehézkes volt, meg-
halt. - Héli bíráskodásának 'negyven esztendejét Kr. e. 1131-
1091-re teszik. 

19-22. Ikábód születése. - 19. Meggörbüle : a fájdalomtól. -
21, 

 
Ikábód (inkább hangzása, mint jelentése szerint) kb. annyit 

tesz, Mint : nincs (többé) dicsőség. 

II.' A Héti halálát követő  húsz esztendő  (Kr; e. 1091-1071?) 
története. 

E húsz esztendő  történetéből a Szentírás,e helyütt csak az első  
hét hónap történetét.mondja el, a többit 7, 2-4-ben foglalja össze. 
A legjelesebb szentírásmagyarázók szerint ebben a húsz esztendő-
ben pergett le Sámson története is, melyről Bír. 13, 1-16, 31. 
beszél. 	• 

5. 1-7. Az Isten ládája az azótusi filiszteusoknál. - 1. A Segítség 
kövéről L 4, 1. jegyz. - Azótus (= Ásdód) az öt filiszteus fejedelem-
ség egyike, a Földközi-tenger .palesztinai partmellékén, Jeruzsá- 
lemtől nyugatra (54 km-re) feküdt. 	2. págonról 1. Bír...16, 
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szaállíták helyére. 4Mikor 
másnap reggel felkeltek, 
Dágont ismét arccal a 
földön az Úr ládája előtt 
fekve találák : Dágon feje 
és két kezefeje levágva a 
küszöbön volt 5és csak 
Dágon törzse marada a 
helyén. Ezért nem lépnek 
Dágon papjai s mindazok, 
kik az Ó templomába men-
nek,Dágon küszöbére Azó-
tusban mind a mai napig. 
6Ezenfelül ránehezedék az 
Úr keze az azótusiakra és 
pusztítá őket és kelésekkel 
sujtá Azótusnak és kör-
nyékének lakóit alfelük 
legtitkoltabb részén. Fel-
hasadozék továbbá a fal-
vak és a mezők földje azon 
a vidéken és egerek táma-
dának s oly nagy volt a 
halálozás, hogy zűrzavar 
keletkezett a városban. 
'Mikor látták az azótusi 
emberek ezt a csapást, 
mondák : Ne maradjon 
Izrael Istenének ládáj a 
minálunk, mert keze ke- 

ményen sujt minket és 
Dágont istenünket. 

8Elküldének tehát és 
egybegyüjték magukhoz a 
filiszteusok valamennyi fe-
jedelmét és mondák : Mit 
csináljunk Izrael Istené-
nek ládájával? Felelék erre 
a getbeliek : Körül kell. 
vinni Izrael Istenének lá-
dáját. Körül is vivék Iz-
rael Istenének ládáját. 
9Ám amikor körülvitték, 
az Úr keze igen nagy öl-
döklést vitt végbe vala-
mennyi városban s azzal 
suj totta mindegyik város 
férfiait, az aprajától a 
nagyjáig, hogy végbelük 
kitüremlett és megrot-
hadt, úgyhogy a get-
beliek tanácsot tartottak 
és bőrszékeket csináltak 
maguknak. "Erre elkül-
dék az Isten ládáját Ak-
karonba. Mikor azonban 
az Isten ládája Akkaronba 
jutott, az akkaroniak j aj-
veszékelni kezdének és 
mondák : Hozzánk hozták 

23. jegyz. - 6. Az Űr keze = büntetése. - E helyett : alfelük 
titkos részén a héber szöveg ezt mondja : kelésekkel (vagy feké-
lyekkel, daganatokkal) • a magyarázók túlnyomó többsége a 
megfelelő  héber szón olyan keléseket (fekélyeket, daganatokat) 
ért, melyek az alfelen, a végbélnyílás táján léptek fel. (Aranyér?) -
A vers második tagja (Felhasadozék . a városban) a héber 
szövegben hiányzik s a görög fordításból került a latin fordításba. 

8-10. Az Isten ládája a geti és akkaroni f iliszteusoknál. 
8. A héber szöveg így szól : . . . ládájával? És felelék (az egybegyűlt 
fejedelmek) : Vigyék át Izrael Istenének ládáját Gátba (= Getbe). 
Át is vivék stb. - Get (= Gát) az öt filiszteus fejedelemség egyike 
volt ; a Földközi-tenger palesztinai partmellékén feküdt. - 
9. A héber szöveg így szól : . . . miután átvitték (Getbe), az er 
keze igen nagy rémületére lőn a városnak (= a város nagy izgalom-
mal látta az Űr büntetését) és megveré a város (= Get) embereit 
(= lakóit) az aprajától a nagyjáig s kelések (I. 6. v. jegyz.) törtek 
kí rajtuk. - A vers utolsó mondata (Úgy hogy 	maguknak) 
a héber szövegben nincs meg s a görög fordításból került a latin 
fordításba. A bőrszékek nyilván az ülés megkönnyítésére szolgáltak. 
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Izrael Istenének ládáját, 
hogy megöljön minket és 
népünket ! 11Épen azért 
elküldének és egybegyüj-
ték a filiszteusok minden 
fej edelmét. Azok mondák: 
Küldjétek haza Izrael Iste-
nének ládáját, hadd térjen 
vissza a helyére, hogy ne 
ölj ön meg minket népünk-
kel együtt. 12Halálos féle-
lem volt ugyanis mind-
egyik városban s az Cr 
keze igen sujtott : azo-
kat a férfiakat is, akik nem 
haltak meg, csapások ér-
ték alfelük legtitkoltabb 
részén, úgyhogy jajveszé-
kelés szállott valamennyi 
városból az ég felé. 

6. FEJEZET. 
A filiszteusok visszaküldik a 

frigyládát. 

'Hét hónapig volt az Cr 
ládája a filiszteusok föl-
dén. 2Akkor a filiszteusok 
egybehívák a papokat és 
jósokat és mondák : Mi 
a tennivalónk az Úr ládá- 

jával? Közöljétek velünk, 
mi módon küldjük vissza 
helyére? Azok mondák : 
3Ha visszakülditek Izrael 
Istenének ládáját, ne küld-
jétek vissza üresen, hanem 
rój átok le Neki azt, ami-
vel a vétekért tartoztok s 
akkor meggyógyultok s 
megtudjátok, miért nem 
távozik most rólatok keze. 
4Azok mondák : Mi az, 
amit a vétekért le kell 
rónunk Neki? Azok fele-
lék : 5Készítsetek a filisz-
teusok fejedelemségeinek 
számával megegyezőleg öt 
arany alfelet és öt arany 
egeret, mert ugyanaz a 
csapás ért titeket mind-
nyáj atokat s fej edelmeite-
ket. Készítsetek tehát kép-
másokat alfeletekről és 
képmásokat azokról az 
egerekről, amelyek elpusz-
tították földeteket s adjá-
tok meg a tisztességet 
Izrael Istenének : akkor 
talán elveszi kezét rólatok, 
isteneitekről és földetek-
ről. 6Miért keményítenétek 

11-12. Az akkaroniak panaszára a filiszteusok úgy határoznak, 
hogy hazaküldik a frigyládát. - 12. A héber szöveg így szól: 
. . . ugyanis az egész városban (= Akkaronban) ; igen súlyos volt 
ott (= Akkaronban) az úr keze (= büntetése), azokat az embere-
ket is, kik meg nem haltak, kelések (vö. 5, 5 jegyz.) sujtották, 
úgyhogy a város (= Akkaron) jajveszékelése szállt az ég felé. 

6. 1-9. A filiszteusok visszaküldik .  az Úr ládáját. - 1. Hét 
hónapig: mivel a láda a búzaaratás idején érkezett haza (vö. 13. v.), 
az pedig rendesen májusra esett, a láda novembertől májusig volt 
a filiszteusok kezében. - 3. Vétekért való áldozatot az izraelitáknál 
- s úgy látszik a filiszteusoknál is - (többek között) akkor volt 
szokás leróni, ha valaki az Istennek szentelt dolgokkal szemben 
követett el valamit. A vers végét talán így kell értenünk . . . neki 
s ha akkor meggyógyultok, megtudjátok, miért nem távozott keze 
(= büntetése) rólatok, t. i. hogy azért nem távozott, mert nálatok 
volt a láda. - 5. A jiliszteusoknak őt fejedelemségük volt. Alfelek 
helyett a héber szöveg ismét kelésekről (vő. 5, 6. jegyz.) szól. - 
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meg szíveteket úgy, mint 
ahogy Egyiptom •és a 
fáraó keményítette meg 
szívét? Nemde, mikor csa-
pások érték, akkor az is 
elbocsátotta őket s ők el-
mehettek. ?Nos tehát, lás-
satok hozzá és készítsetek 
egy új szekeret s fogjatok 
a szekérbe két olyan szop-
tatós tehenet, amelyen 
még nem volt járom és 
zárjátok el borjaikat oda-
haza. 8Aztán vegyétek az 
Úr ládáját s tegyétek rá a 
szekérre, azokat az arany-
tárgyakat pedig, amelye-
ket neki a vétekért le-
róttok, helyezzétek egy lá-
dácskában melléje és bo-
csássátok el, hadd men-
jen. 9Aztán figyeljétek 
meg : ha az Ó határa irá-
nyában, Betsámes felé 
tart, akkor Ő  okozta ne-
künk ezt a nagy bajt, ha 
pedig nem, akkor tudni 
fogjuk, hogy nem az ő  
keze ért minket, hanem 
véletlen volt, ami történt. 

»egy is cselekvének : 
vevének két olyan tehe-
net, melynek szopós borja 
volt s befogák a szekérbe s 
borjaikat elzárák odahaza.  

1IAztán rátevék a szekérre 
az Isten ládáját s azt a 
ládácskát, melyben az 
arany egerek s az alfelek 
képmásai voltak. 12Erre a 
tehenek egyenesen a Bet-
sámes felé vivő  útra tar-
tottak, mindig csak azon 
az egy úton haladtak s bár 
folytonosan bőgtek, nem 
tértek le sem jobbra, sem 
balra. A filiszteusok feje-
delmei követték is őket 
egészen Betsámes hatá-
ráig. "A betsámesiek épen 
búzát arattak a völgyben 
s amint felemelték szemü-
ket, megláták a ládát s 
láttára megörülének. "Mi-
kor aztán a szekér a bet-
sámesi Józsue mezejére 
jutott, ott megállapodék. 
Ott épen egy nagy kő  
feküdt. Ekkor ők felvag-
dalák a szekér fáját s azon 
bemutaták a teheneket 
egészen elégő  áldozatul az 
Urnak, "a leviták pedig 
leemelék az Isten ládáját s 
a mellette levő  ládácskát, 
amelyben az aranytárgyak 
voltak s rátevék a nagy 
kőre. Aztán a betsámesi 
emberek egészen elégő  
áldozatokat mutatának be 

7. Az Úr ládáját új szekéren s még munkába nem fogott állatokkal 
illett visszaszállítani. A borjúkat úgy látszik azért kellett otthon 
elzárni, hogy kitűnjék, hogy a tehenek ösztönük ellenére tartanak 
Izrael határai felé. (Vö. 9. és 12. v.) - 9. A régi népek az isten-
ségeket egy-egy ország, terület istenségeinek tekintették ; ezért 
beszélnek a filiszteusok az Ő  (= az rjr,Jáhve) határairól. Betsámes 
az Akkarontól Jeruzsálembe vezető  úton, Júda' területén feküdt. 

10-18. Az Úr ládája Belsámesbe érkezik. - 11. Alfelek helyett 
a héber szöveg ismét kelésekről (vö. 5, 6. jegyz.) beszél. -
12. A tehenek (a héber szöveg szerint :) folytonosan bőgtek, 
t. i. otthon elzárt borjaik után, de azért mégis az ellenkező  irányba, 
Betsámes felé tartottak. - 15. Betsámes levita város volt, ott 
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és vágóáldozatokat váltá-
nak az 'Úrnak azon a na-
pon. 16Mikor ezt a filisz-
teusok öt fejedelme látta, 
még aznap visszatére Ak-
karonba. 17A következő  
számú arany alfelet rótták 
le a filiszteusok a vétekért 
az Úrnak : Azótus egyet, 
Gáza egyet, Askalon egyet, 
Get egyet, Akkaron egyet 
"s annyi arany egeret, 
ahány város volt a filisz-
teusok öt fejedelemségé-
ben a bekerített városok-
tól fogva a be nem kerített 
falvakig és a Nagy-Ábelig, 
melyre az 'Úr ládáját, mely 
addig a napig a betsámesi 
Józsué mezején volt, he-
lyezték. 

19Megveré azonban az 
Úr a betsámesi emberek 
egy részét, mert megtekin-
tették az Úr ládáját :  

hetven embert vere meg a 
népből és ötvenezret a 
tömegből. Gyászba borula 
erre a nép, hogy az Úr 
ekkora csapással sujtotta a 
népet 20és azt mondák a 
betsámesi emberek : Ki 
állhat meg az Úr, ezen 
szent Isten előtt? Kihez 
menjen tőlünk? 21Köve-
teket küldének tehát Kár-
játjárím lakóihoz ezzel 
az üzenettel: Visszahoz-
ták a filiszteusok az Úr 
ládáját, jertek le s vigyé-
tek fel magatokhoz. 

7. FEJEZET. 
Sámuel bíráskodása Izraelen. 

1Erre a kárjátjárími em-
berek odamenének s fel-
vivék az Úr ládáját ma-
gukhoz s bevivék Ábinádáb 
házába Gábaába, Eleázárt, 

tehát voltak leviták. Vágóáldozat = béke áldozat. --, 17. Alfelek 
helyett a héber szöveg ismét kelésekről (vö. 5, 6 jegyz.) beszél. -
18. A szöveg közvetlen értelme szerint tehát nemcsak öt (vö. 5. v.) 
arany egeret adtak, hanem többet, talán minden város és falu 
nevében egyet-egyet ; a héber szöveg azonban úgy is érthető, hogy 
csak öt egeret adtak s ezeket az összes városok és falvak nevében 
adták. A vers vége a latin fordításban kissé elmosódott. A héber 
szöveget így fordítják. falvakig ; tanu (mind erre) az a nagy kő, 
amelyre az Űr ládáját helyezték s amely mind a mai napig ott van 
a betsámesi Józsue mezején. 

19-21. A betsámesiek rémültükben tovább küldik az Úr ládáját. 
Megtekintették: egyesek szerint : beletekintettek. A tömegből szó a 
héber szövegben hiányzik, helyette ez a szó : embert áll. A katho-
likus szentírásmagyarázók jelentékeny része is úgy véli, hogy az 
ötvenezer ember helyett a héber szöveg megfelelő  szavait így kell 
olvasnunk és fordítanunk : öt nemzetségfőt. Eszerint tehát a 
csapás összesen hetven embert, köztük (esetleg ezeken kívül) öt 
nemzetségfőt sujtott. (A görög fordítás egyébként e helyütt így 
szál: Jekoniás fiai pedig nem örvendeztek Betsámes lakóival, 
amikor azok a ládát - örvendve - meglátták s azért - az Űr - 
Megölt közülük 70 embert és 50.000 embert.) - 21. .Kárjátjárim 
a Jeruzsálemből Jaffa felé (tehát nyugat felé) vezető  úton feküdt ; 
hogy miért épen oda küldték az Űr ládáját, nem tudjuk ; talán 
azért, mert azon keresztül akarták visszaszállíttatni Silóba, ahol 
a szent sátor, a frigyláda hajléka állott. 

7. 1. Az úr ládája Kárjátjárimban. Gábaa talán .Kárjátjárím 
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a fiát pedig felszentelék, 
hogy őrizze az Isten lá-
dáj át. 

2Mikor aztán sok nap 
mult el attól a naptól 
fogva, hogy az Úr ládája 
Kárj átj árímb a került (im-
már a huszadik esztendő  
volt), az történék, hogy 
Izrael egész háza az Úr 
mögött kereste megnyug-
vását. 3Ekkor Sámuel fel-
szólttá egész Izraelt, mond-
ván : Ha valóban teljes 
szívetekből akartok meg-
térni az Úrhoz, akkor tá-
volítsátok el magatok kö-
zül az idegen isteneket, a 
Báálokat és az Astórete-
ket, készítsétek el szívete-
ket az Úrnak és szolgálja-
tok egyedül néki s akkor ő  
megszabadít titeket a fi-
liszteusok kezéből. 4Erre 
Izrael fiai eltávolíták a 
Báálokat és az Astóreteket 
s egyedül az Úrnak szol-
gálának. 5Ekkor azt mondá 
Sámuel : Gyüjtsétek egybe 
egész Izraelt Mászfátba,  

hadd imádkozzam értetek 
az Úrhoz. 6Egybe is gyűlé-
nek Mászfátba s ott vizet 
merftének s kiönték az Úr 
színe előtt s aznap böjtölé-
nek és mondák : Vétkez-
tünk az Úr ellen. Aztán 
átvevé Sámuel a bírásko-
dást Izrael fiai felettMász-
fátban. 

7Mikor azonban a filisz-
teusok meghallották, hogy 
Izrael fiai egybegyűltek 
Mászfátban, a filiszteusok 
fejedelmei felvonulának 
Izrael ellen. Mikor ezt Iz-
rael fiai meghallották, 
megfélemlének a filiszteu-
soktól 8és mondák Sámuel-
nek : Ne szűnj él meg kiál-
tani érettünk az Úrhoz, a 
mi Istenünkhöz, hogy sza-
badítson meg minket a fi-
liszteusok kezéből. 9Sá-
muel vőn is egy szopós 
bárányt s azt egészben 
bemutatá egészen elégő  
áldozatul az Úrnak s mi-
kor Sámuel az Úrhoz kiál-
tott Izraelért, az Úr meg- 

egyik része volt ; a szó egyébként dombot jelent s valószínűleg 
nem tulajdonnév. Felszentelék : helyesebben szentelék, rendelék 
arra, hogy stb. 

III. Sámuel bíráskodásának története. (7, 2-7, 17.) 
2-6. Sámuel Mászfátban átveszi Izrael felett a bíráskodást. --

2. E szavak helyett : kereste megnyugvását a héber szöveget rendesen 
így fordítják (és Izrael egész háza az Úr után) : siránkozott (vágya-
kozott). - 3. A Báálokról (a héber szöveg e versben e szót nem 
említi) és az Astóretekről 1. Bír. 2, 11. 13 jegyz. - 5. Mászfát (másutt 
a latin fordításban Mászfa, a héber szöveg szerint : Miszpa) a Segít-
ségköve (Eben-háezer) mellett Jeruzsálemtől északra feküdt. -
A víz kiöntése, vagy a lélek kiőntését, vagy a bűnök kiöntését jel-
képezte, tehát mindenképen a bűnbánat jelképe volt. A mózesi 
törvény ezt a szertartást nem ismeri 

7-14. Sámuel közbenjárására az Úr megszabadítja a népet a 
fillszteusoktól. - 9. Az áldozatok bemutatása a papok joga volt ; 
mivel Sámuel nem volt pap, egyesek úgy vélik, hogy egy pap 
mutatta be az áldozatot Sámuel nevében, mások azt hiszik, hogy 
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hallgatá őt. 10Történék 
ugyanis, hogy miközben 
Sámuel bemutatta az egé-
szen elégő  áldozatot, a fi-
liszteusok harcolni kezd-
tek Izrael ellen. Ám az Úr 
nagy mennydörgést tá-
maszta azon a napon a fi-
liszteusok felett és meg-
rémíté őket s így ők vere-
séget szenvedének Izrael 
színe előtt. 11Erre kij övé-
nek Izrael emberei Mász-
fátból és űzőbe vevék a 
filiszteusokat s verék őket 
egészen addig a helyig, 
mely Betkár alatt volt. 
12Vőn erre Sámuel egy 
követ és azt elhelyezé 
Mászfát és Sen között és 
a Segítség kövének nevezé 
el azt a helyet, mondván : 
Idáig segített minket az  

Úr 1 13Erre a filiszteusok 
meghunyászkodának és 
nem menének többé Izrael 
területére s az Úr keze a 
filiszteusokon volt Sámuel 
valamennyi napja alatt. 

azok a városok, ame-
lyeket a filiszteusok elvet-
tek Izraeltől, Akkarontól 
Getig visszakerülének vi-
dékükkel együtt Izraelhez 
s Izrael felszabaditá őket 
a filiszteusok keze alól. 
Izrael és az ámorreusok 
között ekkor béke volt. 

15Sámuel Izraelen élte 
valamennyi napja alatt 
bíráskodék. 16Esztendőn-
kint elméne és bejárá 
Betelt, Galgalát és Mász-
fátot s bíráskodék Izraelen 
a nevezett helyeken. "Az-
tán visszatére Rámátába, 

Sámuelnek erre személyes joga volt. - Egészben : egyesek szerint 
egy darabban, mert a filiszteusok támadásának veszedelme miatt 
nem volt idő  arra, hogy az állatot a törvény (vö. Móz. III. 1) sza-
bályai szerint feldarabolja ; mások szerint a szó csak ugyanazt 
mondja, mint az utána kővetkező  egészen elégő  áldozat kifejezés. - 
10. Megrémíté : a héber szó szerint inkább : megzavará őket ; a 
hirtelen beálló égiháború megzavarta a filiszteusok hadait. 
11. Betkár talán ugyanaz, mint Bethoron ; a filiszteusok földe 
felé esett. - 12. Sen fekvése bizonytalan. Segítségköve : a héber 
szerint : Eben-háezer. - 13. Sámuel valamennyi napja e helyütt 
ügy látszik csak arra az időre vonatkozik, míg Saul királlyá nem 
lett. Saul alatt (még Sámuel életében) ugyanis a filiszteusok újra 
támadtak (vö. 13. sk. fej.). - 14. Tehát idők folyamán vissza-
kerültek Izraelhez azok a városok, amelyek az Akkaron és Get 
között húzott vonaltól keletre estek ; a vers vége a héber szöveg-
ben így szól : határukat (= az ezen városokhoz tartozó területeket) 
is felszabadította Izrael. - Az ámorreusok, az izraeliták rettegett 
ellenségei is békében voltak ebben az időben. 

15-17. Sámuel bíráskodási módja. - 15. Élte valamennyi napja 
alatt : e szavak valószínűleg itt is arra az időre vonatkoznak, mely 
Saul trónralépéséig mult el, bár Sámuel Saul uralkodása alatt is 
gyakorolt bizonyos hatalmat. - 16. Betelről L Móz. I. 28, 19 jegyz. 
6algaláról 1. Józs. 4, 19 jegyz. - 17. Rálnáta (a héber szerint : 
Ráma) fekvéséről I. 1, 1 jegyz. - A mózesi törvény szerint az 
izraelitáknak csak a szent sátor oltárán volt szabad áldozatot be-
mutatni. Hogy Sámuel milyen jogon épített oltárt Rámában 
(ahol a szent sátor nem állott), biztosan megmondani nem tudjuk. 
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mert ott volt a háza és ott 
bíráskodék Izraelen. Ott 
oltárt is építe az Úrnak. 

8. FEJEZET. 
Izrael királyt kér Sámueltől. 

1Történék pedig, hogy 
mikor Sámuel megörege-
dett, a fiait tette Izrael, 
bíráivá. 2Elsőszülött fiá-
nak a neve Jóel, a máso-
diknak a neve Ábia volt ; 
Bersábéban biráskodtak. 
3Ám fiai nem járának az 

útjain, hanem kapzsi-
ságra hajlának, ajándéko-
kat fogadának el és elcsa-
varák az igazságot. 4Egy-
begyűlének tehát Izrael 
összes vénei és elmenének 
Sámuelhez Rámátába 5és 
mondák néki : Ime, te 
megöregedtél s fiaid nem 
járnak utaidon : rendelj 
királyt fölénk, hogy az 
bíráskodjék felettünk, 

mint ahogy minden nem-
zetnél vagyon. 

6Nem tetszék Sámuel 
szemének a beszéd, hogy 
azt mondották : Adj ne- 

künk királyt, hogy az 
bíráskodjék felettünk. 

Imádkozék tehát Sámuel 
az Úrhoz. 7Ám az Úr azt. 
mondá Sámuelnek : Hall-
gass a nép szavára mind-
abban, amit neked mond, 
mert nem téged vetettek 
el, hanem engem, hogy ne 
én legyek a királyuk.8Egé-
szen úgy cselekszenek, 
ahogy attól a naptól fogva, 
hogy kihoztam őket Egyip-
tomból, egészen eddig a 
napig cselekedtek : ahogy 
engem elhagytak s más 
isteneknek szolgáltak : 

úgy cselekszenek veled is. 
Nos tehát hallgass csak 
szavukra : de figyelmez-
tesd Őket s fejtsd ki előt-
tük, mihez lesz joga a 
királynak, ki uralkodni 
fog rajtuk. 

1°Elmondá erre Sámuel 
az Úr minden szavát a 
népnek, mely királyt kért 
tőle llés mondá : A követ-
kezőkhöz lesz joga a ki-
rálynak, ki uralkodni fog 
rajtatok : fiaitokat el-
veszi, szekereihez rendeli, 

IV. Izrael első  királyának, Saulnak (kb. Kr. e. 1051-1011) 
története. (8, 1-31, 13.) 

8. 1-5. Izrael királyt kér Sámueltől. - 2. Bersábe Kánaán déli 
részén feküdt. - 3. Ajándék --= vesztegetés. - 4. Rámáta (a héber 
szerint : Ráma) fekvéséről 1. 1, 1 jegyz. - 5. A nemzetek az izraeli-
ták körül lakó pogány népek. 

6-9. Az Cr meghagyja Sámuelnek, figyelmeztesse a népet kérése 
veszedelmeire. - 6. Izraelnek az Úr megígérte, hogy királyt fog 
adni neki (vö. Móz. V. 17, 14). Sámuelnek e kérés tehát azért nem 
Cetszék, mert általa a nép hitetlensége, bizalmatlansága és türel-
metlensége nyilvánult meg az Úrral szemben. - Imádkozék : 
tanácsért. - 7. Eddigelé az 13r uralkodott a népen : d gondoskodott 
mindenről, most a nép földi királyt akar s ilyen módon elveti 
Isten királyságát. 

10-18. Sámuel figyelmezteti a népet kérése veszedelmeire. - 
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lovasaivá teszi s a szeke-
rei előtt futtatja ; "ezre-
deseivé és századosaivá 
teszi őket, velük szántatja 
meg mezőit, arattatja le 
vetéseit, készítteti el fe 
vereit és szekereit. 13Leá-
nyaitokat kenetkészítőivé, 
szakácsnőivé és kenyér-
sütőivé teszi. 14Szántóföl-
deiteket, szőlőiteket, leg-
jobb olajfakerteiteket el-
veszi és szolgáinak adja. 
15Vetéseiteket s szőlőitök 
termését megtizedeli, hogy 
azt odaadja udvari tiszt-
jeinek s szolgáinak. 16Rab-
szolgáitokat s rabszolgá-
lóitokat, legjobb ifjaitokat 
s szamaraitokat elveszi s 
a maga munkájára fogja. 
"Aprójószágaitokat is 

megtizedeli, ti pedig rab-
szolgáivá lesztek. 18Akkor 
aztán majd jajveszékelni 
fogtok királytok színe 
előtt, kit választottatok 
magatoknak, de akkor az 
Ur nem fog meghallgatni 
titeket, mert ti kértetek 
királyt magatoknak. 

19Ám a nép nem akara 
hallgatni Sámuel szavára, 
hanem mondák : Nem 
Legyen csak király felet-
tünk 20s legyünk mi is  

olyanok, mint minden 
nemzet : királyunk bírás-
kodjék felettünk, ő  járjon 
élünkön, s Ó vívja har-
cainkat értünk. 21Mikor 
Sámuel hallotta a nép 
mindeme szavait, elmondá 
őket az Ur hallatára.22Erre 
az Ur azt mondá Sámuel-
nek : Hallgass szavukra s 
rendelj királyt föléjük. 
Mondá azért Sámuel Izrael 
férfiainak : Egyelőre men-
jen kiki a maga városába. 

9. FEJEZET. 
Saul Sámuelhez kerül. 

1Volt egy Benjáminból 
való erős és vitéz ember, 
akit Kísnek hívtak ; 
Ábielnek volt a fia, az 
meg Szerórnak volt a fia, 
az meg Bekorátnak volt a 
fia, az meg Áfiának, egy 
benjáminita embernek 

volt a fia. 2Ennek volt egy 
Saul nevű  jeles s derék 
fia, kinél derekabb ember 
nem akadt Izrael fiai kö-
zött : vállától fogva ki-
magaslott az egész nép 
közül. 3Ekkor épen elvesz-
tek Kísnek, Saul atyjának 
szamarai. Mondá azért 
Kis Saulnak, a fiának : 

12. Századosaivá : a héber szerint ötvenedeseivé. - 14. Szolgál-
nak = embereinek. 

19-22. A nép kitart kérése mellett, mire Sámuel a további intéz-
kedésig hazaküldi a népet. - 20. Járjon élünkön = vezessen 
minket. 

9. 1-13. Saul történetesen Sámuelhez fordult tanácsért. - 
1. Benjáminból = Benjámin törzséből. - Kís atyja Krón. I. 9, 39. 
zerint Ner volt ; lehet, hogy Ábielt másként Nemnek is hítták, de 

az is lehetséges, hogy Ner csak nagyatyja volt Kísnek. - E kife-
jezés ; erős és vitéz ember annyit is jelenthet, mint derék ember 
vagy ; jómódú ember. 	2. Dérék = deli. - 3. Efráim heggsége 
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Vedd magad mellé az 
egyik legényt s kerekedjél 
fel s menj el s keresd meg 
a szamarakat. Erre ők 
bejárák Efráim hegységét 
4és Sálisa földét, de nem 
találákmeg ; majd bejá..- 
rák Sálím földét is, de ott 
sem kerültek elő, sőt Je-
mini földét is , s mégsem 
bukkanának reájuk. 5Mi-
kor aztán Szúf földére ér-
tek, mondá Saul a vele 
levő  legénynek : Jer, tér-
jünk vissza, hátha atyám 
már letett a szamarakról 
s miattunk aggódik., 6Az 
mondá neki : Ime, eb-
ben a városban van az 
Isten egyik embere ; igen 
híres ember :mindaz, amit 
mond, kétségkívül bekö-
vetkezik. Nos tehát, men-
jünk oda, talán mond 
nekünk valamit útunk 
felől, amely -miatt eljöt-
tünk. 7Mondá erre Saul 
a legényének Im elmehe-
tünk, de mit vigyünk az 
Isten emberének'? A , ke-
nyér kifogyott tarisz-
nyánkból és nincs sem 
ajándékunk, sem más egye- 

bünk, amit az Isten em-
berének adhatnánk. 8Fe-
lelé erre .a legény Saulnak 
és mondá : Ime van még 
nálam egy- negyed siklus 
ezüst, adjuk azt oda az 
Isten emberének, , hogy 
mondja meg útunkat. 8(Azt 
mondta régente Izraelben 
mindenki: aki elment meg-
kérdezni az Urat : Jertek, 
menjünk a látóhoz. Akit 
ugyanis ma prófétának 
neveznek, azt régente látó-
nak hívták.) 1°Monclá erre 
Saul a legényének : Beszé-
ded igen helyes, jer, men-
jünk. El is indulának abba 
a városba, amelyben az 
Isten embere volt. uMikor 
a város felé vivő  hegyol-
dalon felfelé tartottak, 
leányokkal találkozának, 
akik vizet meríteni jöttek 
ki a városból. Megkérdezék 
őket : Itt van-e a látó? 
12Azok felelék és mondák 
nékik : Itt van íme előt-
ted. De, azonnal siessizQzzá, 
mert ma azért jött a vá-
rosba, mivel ma áldozata 
van a népnek a magas-
taton. 13Ha bementek a 

a Kánaán közepét alkotó hegyvidék. 	4. Sálisa és-Sállm földé- 
ről (= tájáról, vidékéről) bővebbet nem tudunk. Jemini. földe 
talán Benjámin törzsének (egyik) területe, azonban ez sem bizo-
nyos. - 5. Szúf földét általában Betlehem körül keresik. - 
6. Híres: a héber szöveg szerint : nagy tiszteletben álló ember. 
7. A héber szövegben a vers vége igy szól : . . . adhatnánk, - mi 
van nálunk? - 8. Egy siklus ezüst = .16.8 gr (= 	P) ; egy ne- 
gyed siklus = 4.2 gr (= 81 fillér). - 12. A magaslatok többnyire 
természetes dombok, halmok stb. voltak, melyeken az istentiszte-
letet végezték ; a mózesi törvény ugyan a szent sátor öltárát tette 
az istentisztelet hivatalos, helyévé, de a régi, Mózes előtti áldozati 
szokások még sokáig fennállottak. - 13. Enni itt és a követke-
zőkben mindenütt annyit jelent, mint az áldozati lakomán részt-
venni. 

()szövetség I. 	 44 
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városba, még épen meg-
találjátok, mielőtt fel-
menne enni a magaslatra. 
A nép ugyanis nem eszik, 
míg ó oda nem érkezik, 
mert ő  áldja meg az áldo-
zatot és csak aztán esznek 
a meghivottak. Nos tehát 
csak menjetek fel, mert 
ma épen megtaláljátok. 

14Fel is menének a vá-
rosba. Mikor aztán a vá-
rosban járkáltak, feltűnék 
Sámuel, aki velük szem-
ben kifelé tartott, hogy 
felmenjen a magaslatra. 
"Egy nappal már most. 
Saul jövetele előtt az űr tit-
kos kinyilatkoztatást adott 
Sámuelnek s azt mon-
dotta : "Holnap, ugyanab-
ban az órában, amely most 
vagyon, hozzád küldök 
egy Benjámin földéről való 
embert. Kend fel őt né-
pem, Izrael fej edelmévé s 
ő  majd megszabadítja né-
pemet a filiszteusok ke-
zéből. Megtekintettem 
ugyanis népemet, mivel 
eljutott hozzám kiáltása. 
1'Mikor pedig Sámuel meg-
látta Sault, azt mondá 
neki az tar : Im, ez az az 
ember, akiről beszéltem 
neked ; ez uralkodjék né-
pemen. 18Ugyanekkor Saul 
odalépe a kapuban Sá- 

muelhez és mondá: Mondd 
meg, kérlek, nékem, hol 
van a látó háza? 19Felelé 
erre Sámuel Saulnak, és 
mondá : Én vagyok a látó. 
Menj fel előttem a magas-
latra s egyetek ma velem. 
Reggel aztán elbocsátlak 
titeket s tudtodra adok 
mindent, mi szívedben va-
gyon. 20A szamarak miatt 
pedig, melyeket harmad-
napj a elvesztettél, ne ag-
gódj ál, mert megkerültek. 
Különben is kié leszen 
Izraelnek minden java? 
Nemde tiéd s atyád egész 
házáé? 21Felelé erre Saul és 
mondá : Nem Jemini fia 
vagyok-e én,nem Izrael leg-
kisebb törzséből szárma-
zom-e s nem a legutolsó-e 
nemzetségem Benjámin 

törzsének valamennyi 
nemzetsége közül? Miért 
mondasz tehát nekem 
ilyeneket? 22Sámuel azon-
ban vevé Sault és legényét 
és bevezeté őket az étkező-
terembe s helyet ada nékik 
a meghivottak élén, akik 
mintegy harmincan vol-
tak. "Majd mondá Sá-
muel a szakácsnak : Add 
ide azt a részt, melyet oda-
adtam neked s amelyről 
meghagytam, hogytedd 
félre magadnál. Erre a 

14-25. Sámuel nagy megtiszteltetésben részesíti Sault. - 18. A ka-
puban = a város kapujában. - 20. Minden java: a héber szöveg 
szerint : mindaz, ami kívánatos Izraelben. - 21. Jemini fiai 

a benjáminiták) ekkor Izrael legkisebb törzsét alkották, Saul 
nemzetsége ebben is a legutolsó = a legkisebb volt. - 22. Az 
(áldozati) étkezőterem a magaslaton (v. ö. 13. v.) volt. - 24. E he-
lyett : szántszándékkal a héber szöveg ezt mondja : a meghatá-
rozott időre, vagyis arra az időre, melyet az Isten Sámuellel 
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szakács felhozá a combot 
és Saul elé tevé, Sámuel 
pedig mondá : Im ez téged 
várt, vedd magad elé és 
edd meg, mert szántszán-
dékkal a te számodra té-
tettem el, amikor egybe-
hívtam a népet. Saul tehát 
evék Sámuellel azon a na-
pon, 25majd lemenének a 
magaslatról a városba és 
Sámuel beszéle Saullal a 
háztetőn és ágyat vettete 
Saulnak a háztetőn s az 
aludni tére. 

26Mikor aztán reggel fel-
keltek s már kivilágoso-
dott, Sámuel felszóla Saul-
nak a tetőre és mondá : 
Készülj fel, hadd bocsás-
salak el. Erre Saul felké-
szüle s kimenének mind-
ketten, ő  tudniillik és 
Sámuel az utcára. 27Mikor 
aztán leértek a város vé-
gére, mondá Sámuel Saul-
nak : Szólj a legénynek, 
hogy menjen előre és foly-
tassa útját : te pedig állj  

meg egy kissé, hadd közöl-
jem veled az Űr szavát. 

10. FEJEZET. 
Sámuel királlyá teszi Sault, kit 

a nép egy része is elfogad. 

1-Aztán vevé Sámuel az 
olajos korsót s ráönté Saul 
fejére, majd megcsókolá 
őt és mondá : Ime, az Úr 
felkent téged öröksége fe-
jedelmévé s te fogod meg-
szabadítani népét körü-
lötte levő  ellenségei kezé-
ből. A következő  dolgok 
szolgáljanak neked bizony-
ságul arra, hogy az Isten 
fejedelemmé kent fel té-
ged. 2Mikor ma eltávozol 
tőlem, Ráchel sírja mel-
lett, Benjámin határán, 
délen, két emberrel fogsz 
találkozni s ezek azt fog-
ják mondani néked : Meg-
kerültek a szamarak, me-
lyeket keresni mentél és 
atyád már letett a szama-
rakról, értetek aggódik s 

a 16. v. tanusága szerint közölt. - 25. A háztelő  a régi Keleten 
lapos volt s rajta (vagy a tetőn épített kisebb építményekben) 
gyakran aludtak a vendégek s az idegenek. A vers vége (és ágyat 
	lére) a héber szövegben nincs meg. 

26-27. Sámuel elkíséri Sault. - 27. A héber szöveg így szól : 
... hogy menjen előre - az előre is méne - te pedig stb. 

10. 1-8. Sámuel királlyá keni Sault s isteni küldetése zálogául 
jeleket jövendöl neki. - 1. A régi Kelet népeinél a királyokat 
felkenéssel iktatták méltóságukba. - Az Úr öröksége (= tulajdona) 
Izrael népe. - A vers második fele (és te fogod . . . az Isten) 
a héber szövegben nincs meg s a görög fordításból került a latin 
fordításba. - 2. Ráchel sírja Betlehem mellett feküdt (v. Ő. Móz. 
I. 35, 19). Mivel Saul Sámueltől hazamenet e sír mellett megy el, 
az a város, ahol Sámuel tartózkodott, Betlehemtől délre feküdt ; 
épen azért Sámuel városát (Rámát) vagy Betlehemtől délre, 
Hebron vidékén, tehát Jüda területén kell keresnünk, vagy azt 
kell feltennünk, hogy az itt szereplő  város nem azonos a könyv 
egyéb helyein említett Rámával, mely Jeruzsálemtől északra, 
Benjámin területén feküdt. (L. 1, 1. jegyz.) - E szó helyett : 
élen a héber szöveg ezt mondja : Szelszáchban. Ilyen nevű  hely- 

44. 
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azt mondja : Mit tegyek 
fiamért? 3Mikor aztán on-
nan elindulsz és tovább 
mégy s a Tábor tölgyéhez 
jutsz, ott három emberrel 
fogsz találkozni, ki az Is-
tenhez megy fel Betelbe ; 
az egyik három gödölyét 
visz, a másik három cipó 
kenyeret, a harmadik egy 
korsó bort viszen. 4Ezek 
üdvözölni fognak téged és 
két kenyeret adnak néked, 
fogadd is el tőlük. 5Aztán 
eljutsz az Isten halmához, 
ahol a filiszteusok előörse 
vagyon. Mikor ott be-
mégy a városba, egy sereg 
prófétával fogsz talál-
kozni, akik épen a magas-
latról jönnek le ; előttük  

koboz, dob, fuvola és lant 
lesz, ők maguk pedig pró-
fétálni fognak. 6Ekkor té-
ged is megszáll az Úr 
lelke és prófétálni fogsz 
velük s más emberré vál-
tozol. 'Épen azért, amikor 
teljesednek rajtad mind-
ezek a jelek, tedd meg 
mindazt, ami a kezed alá 
kerül, mert az űr veled 
leszen. 8Menj le továbbá 
előttem Galgalába (mert 
én majd oda megyek le 
hozzád), hogy egészen elégő  
áldozatokat mutass be és 
békeáldozatokat vágj ; hét 
napig várj reám, míg hoz-
zád nem megyek és meg 
nem mutatom néked, mit 
cselekedjél. 

ségről azonban egyebütt nem hallunk. - Mit tegyek fiamért, 
t. i. hogy visszanyerjem. - 3. A Tábor tölgyének helyéről sem-
mit sem tudunk ; annyi bizonyos, hogy nem a Tábor-hegyen 
állott. - Istenhez megy fel, t. L áldozni. Említettük, hogy 
ebben az időben a hivatalos istentiszteleten kívül, mely Silóban 
folyt, számos helyen tisztelték az Urat a Mózes előtti szertartási 
szokások szerint. Betel is úgy látszik egyik ilyen istentiszteleti 
hely volt, annál is inkább, mert Jákob látomása s fogadalma 
(Móz. I. 28, 19 ; 35, 6) megszentelte. - Korsó: a héber szöveg 
szerint inkább : tömlő. - 4. Az áldozatra szánt kenyerekben 
való részesedés biztosítsa Sault, hogy isteni küldetése vagyon. -
6. Az Isten halma (= Gibát-Háelohím) úgy látszik Saul szülő- 
városának, Gábaának 	halom) határában feküdt, s szent hely 
volt. Gábaa Jeruzsálemtől északra (6 kin-re) terült el. Az elő-
örse szónak megfelelő  héber kifejezés jelentése. bizonytalan ; 
némelyek szerint várnagyot, mások szerint valamely a filiszteu-
soktól felállított emlékkövet jelent. Ebben az időben (Móz. 
V. 18, 9 sk.-ben foglalt isteni ígéreteknek megfelelően) számos 
próféta élt Izraelben, többé-kevésbbé a mai szerzetesházak 
életéhez hasonló formák között. - Sereg helyett a héber szöveg 
inkább karról, tehát bizonyos rendben vonuló prófétákról beszél. 
A magaslat (báma) istentiszteleti célokra szolgáló domb volt. 
Prófétálni e helyütt annyit jelent, mint lelkesült dalokkal, zené-
vel, élénk testmozgásokkal hirdetni az Isten dicsőségét. - 8. A ver-
set egyes magyarázók szerint nem parancsoló, hanem jövendölő  
értelemben kell vennünk : el fog jönni az idő, amikor majd lemégy 
Galgalába s ott áldozatot fogsz bemutatni, hét napig fogsz várni, 
aztán megjövök s közlöm veled sorsodat. (V. ö. 13, 1-14.) Galgala 
valószínűleg a Jerichó környékén fekvő  (nem a Betel mellett 
levő) Galgala. 
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9Mikor aztán Saul hátat 

fordított, hogy eltávozzék 
Sámueltől, az Isten meg-
változtatá szívét s még 
aznap teljesedének mind-
ezek a jelek. "Eljutónak 
a fentemlített halomhoz is 
és ott ime egy sereg próféta 
jöve vele szemben, és őt 
megszállá az Isten lelke 
s prófétála közöttük. 11Mi-
kor azok, akik Ót tegnap is, 
tegnapelőtt is ismerték, 
látták, hogy Ó a próféták 
közt vagyon és prófétál, 
azt mondák egymásnak : 
Mi történt Kis fiával? Hát 
Saul is a próféták közt 
vagyon? 12De aztán azt 
felelé az egyik a másik-
nak : Hát azoknak ki az 
atyjuk? Ezért lőn köz-
mondássá : Hát Saul is a 
próféták közt vagyon? 

"Majd felhagya a pró-
fétálással és elméne a 
magaslatra. "Ekkor Saul 
nagybátyja megkérdezé 
tőle és legényétől: Hova 
mentetek ? ők felelék : 

A szamarakat keresni 
s mikor nem találtuk  
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őket, Sámuelhez mentünk. 
15Mondá erre néki nagy-
bátyja : Mondd meg ne-
kem, mit mondott néked 
Sámuel? "Mondá erre Saul 
a nagybátyjának : Meg-
mondta, hogy megkerül-
tek a szamarak. Sámuel-
nek a királyság ügyében 
hozzá intézett beszédét 
azonban nem mondta el 
néki. 

17Erre Sámuel egybe-
hfvá a népet az Úrhoz 
Mászfába "és mondá Iz-
rael fiainak : Ezt üzeni 
az Cr, Izrael Istene : Én 
kihoztam Izraelt Egyip-
tomból s kiszabadította-
lak titeket az egyiptomiak 
kezéből s mindazoknak a 
királyoknak a kezéből, kik 
sanyargattak titeket. 19Ti 
azonban ma elvetettétek 
Isteneteket, ki egyedül 
szabadított meg titeket 
minden bajotokból és nyo-
morúságtokból, és az 
mondtátok : Nem! Királyt 
rendelj fölénk. Nos tehát 
álljatok az Úr elé törzsei-
tek s nemzetségeitek sze- 

9--12. Sámuel jövendölései teljesülnek. - 9. Mind a három 
jel (2. v., 3. v., 5. v.) teljesedett, a Szentírás azonban csak a harma-
dik jel teljesülését beszéli el részletesen. - 11. Tegnap is, tegnap-
előtt is = azelőtt. - 12. A verset talán így kell értenünk : mikor 
az emberek bizonyos megvetéssel azt mondják, hogy Kis fia, 
ez a jelentéktelen családból származó ember is a próféták közt 
vagyon, valaki, Saul védelmére kelve, azt kiáltja : a többi prófé-
tánál sem az számít, hogy kicsoda az atyjuk, mert a prófétálás 
az Úr kegyelmi ajándéka. 

13-16. Saul odahaza. - 13. A magaslatról 1. 9, 12. jegyz. 
17-24. Sámuel királlyá választatja Sault. - 17. Az Úr-

hoz = az Úr oltárához. Mászfa Jeruzsálemtől északra feküdt. - 
18. A királyok az izraeliták által eddigelé legyőzött királyok. - 
19. Az Úr elé = az Úr oltára elé. - 20. Izrael népe törzsekre, 
a tőrzsek nemzetségekre, a nemzetségek atyafiságokra, tágabb 
értelemben vett házakra, - az atya fiságok szűkebb értelemben 
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rint. "Erre Sámuel oda-
állítá Izrael minden tör-
zsét s a sors Benjámin tör-
zsére esék. 21Erre odaál-
lítá Benjámin törzsét és 
nemzetségeit és a sors 
Metri nemzetségére esék 
és benne Saulra, Kís fiára 
juta. Keresék tehát őt, de 
nem találák. 22Ekkor az-
tán megkérdezék az Urat, 
hogy vajjon eljön-e oda? 
Felelé erre az Úr : Ime 
otthon elrejtőzött. 23E1-
futának tehát és elhozák 
onnan : és ő  megálla a nép 
között s vállal magasb 
volt az egész népnél. 
24Mondá erre Sámuel az 
egész népnek : Bizonyára 
látjátok azt, akit az Úr 
kiválasztott, mert nincs 
hozzá hasonló az egész 
népben. Erre az egész nép 
felkiálta és mondá : Éljen 
a király ! 

25Sámuel aztán elmondá 
a népnek a királyság tör-
vényét s azt leírá egy 
könyvbe és odatevé az Cr 
elé. Aztán Sámuel elbo-
csátá a népet, kit-kit a 
maga házába. 26Saul maga  

is elméne házába, Gá-
baába és vele méne a se-
regnek az a része, mely-
nek szívét az Isten meg-
illette. 27Beliál fiai azon-
ban azt mondák : Mit tud 
ez majd megszabadítani 
minket? - és megveték 
őt s nem vivének ajándé-
kot neki. Ő  azonban úgy 
tett, mintha nem hallotta 
volna. 

11. FEJEZET. 
Saul első  győzelme után az 
egész nép elfogadja őt kirá- 

lyának. 

'Körülbelül egy hónap 
mulya aztán az történék, 
hogy az ámmonita Náás 
felvonult és hadba szállott 
Jábes-Gálaád ellen. Erre 
a jábesi emberek vala-
mennyien azt mondák 
Náásnak : Fogadj el min-
ket szövetségeseidnek s 
szolgálni fogunk neked. 
2Am az ámmonita Náás 
azt felelé nékik : Csak úgy 
kötök szövetséget veletek, 
ha kivájathatom mind-
annyiatok jobbszemét s :'gy 
meggyalázhatlak titeket 

vett családokra oszlottak. — Otthon helyett a héber szöveg ezt 
mondja-: a poggyásznál. 

25-27. Sámuel írásba foglalja az uralkodói jogokat s a király-
választó ,gyűlés feloszlik. — 25. Egy könyvbe: a héber szöveg így is 
érthető  : a könyvbe. Lehet, hogy valamely meghatározott könyv- 
ről, egyesek szerint, Mózes V. könyvéről van szó. (V. 	Móz. 
V. 17, 14. sk.) Az Úr elé = az Úr oltára elé, vagy mások szerint 
a frigyláda mellé ; utóbbi talán ez alkalommal a főpappal (v. ö. 
22. v.) Mászfába jött. — 26. Gáhaáról 1. 10, 5. jegyz. Megillette = 
Saul hívévé, tette. — 27. Beliál fiai = (egyes) haszontalan, sem-
mirekellő  emberek. 

11. 1-11. Saul mejszabadítja a jábesieket az ámmonitáktól. —
1. A vers a héber szövegben így kezdődik : feljöve pediglen az 
ámmonita stb. — Az ámmoniták a Jordántól keletre eső  vidék 
közepe táján, a Jábbok folyótól délre laktak. Jábes-Gálaád a 
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egész Izrael előtt. 3Mon-
dák erre néki Jábes vénei : 
Engedj nekünk hét napot, 
hogy követeket küldhes-
sünk Izrael minden hatá-
rába : s ha nem akad, aki 
megvéd minket, akkor ki-
megyünk hozzád. 4Elme-
nének tehát a követek 
Saul Gábaájába s elmon-
dák e szavakat a nép hal-
latára. Erre az egész nép 
hangos sírásra fakada. 5Im 
azonban épen akkor jött 
meg Saul, aki marháit 
terelte haza a mezőről és 
mondá : Mi baja van a 
népnek, hogy sír? Erre el-
beszélék néki a jábesi em-
berek szavait. 6Mikor e 
szavakat hallotta, felette 
fellobbana haragja, az Úr 
lelke pedig megszállá Sault. 
'Erre ő  vevé mind a két 
marhát, darabokra vag-
dalá s követekkel elküldé 
Izrael minden határába és 
mondá : Aki nem vonul ki 
és nem követi Sault és Sá-
muelt, annak marháival 
ugyanígy fog történni. El-
fogá erre a népet az Úr 
félelme s kivonulának  

mint egy ember. 86 meg 
is számlálá őket Bezekben 
s Izrael fiai háromszáz-
ezren, Júda emberei pe-
dig harmincezren voltak. 
9Mondák erre az odajött 
követeknek : Ezt mondjá-
tok a jábesgálaádi embe-
reknek : Holnap, mire a 
nap felmelegszik, megsza-
badultok. Elmenének te-
hát a követek s hírül vivék 
ezt a jábesi embereknek s 
azok megörülének. 19Ki is 
üzenének az dunmonildk-
nak : Holnap kimegyünk 
hozzátok s tehettek ve-
lünk akármit, ami nektek 
tetszik. 11Mikor aztán a 
másnap elérkezett, az tör-
ténék, hogy Saul három 
részre osztotta a népet s a 
hajnali őrködés idején be-
hatolt a táborba és mire 
a nap felmelegedett, meg-
verte az ámmonitákat ; a 
megmaradtak is Úgy szét-
szóródtak, hogy kettő  sem 
maradt közülük együtt. 

12Ekkor a nép így szóla 
Sámuelhez : Ki az, aki azt 
mondotta : Hát Saul fog 
uralkodni rajtunk? Adj á- 

Jordántól keletre, Mánássze területén feküdt. — 3. Kimegyünk 
hozzád, hogy végrehajthasd akaratodat. — 4. Saul Gábaájáról 
1. 10, 5. — 7. A héber szöveg mindkét marha helyett egy pár 
marháról beszél, tehát Saulnak nemcsak két marhája volt. —
8. Bezek a Jordántól nyugatra, Isszakár területén, Jábessel kb. 
egyvonalban feküdt. A görög fordítás kb. kétszer ekkora számo-
kat közöl. (600.000 és 70.000.) Izrael fiain a Szentírás ehelyütt 
vagy az összes izraelitákat, vagy csak a Júda és Benjámin törzsé-
nek területe felett (északra) lakó izraelitákat érti. — 9. Mire a nap 
felmelegszik = délig. — 10. Ez az üzenet kétségkívül az ellenség 
megnyugtatását célozta ; a jábesiek természetesen nem gondol-
ták öszintén, amit üzentek. — 11. Az éjtszakát ezidőben három 
(később négy) őrködésre osztották ; a hajnali őrködés ideje kb. 
éjjel 2 órától reggel 6 áráig tartott. 
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tok ki azokat az embere-
ket s öljük meg őket. 13Ám 
Saul azt mondá : Senkit 
sem szabad megölni ezen 
a napon, mert ma az Úr 
szabadulást szerzett Iz-
raelnek. "Mondá erre Sá-
muel a népnek : Jertek, 
menjünk Galgalába s Újít-
suk ott meg a királyságot. 
"El is ,rnéne az egész nép 
Galgalába s ott királlyá 
tevék Sault az Ur elótt 
Galgalában s békeáldo-
zatokat vágának ott az 
űr előtt és felette örven-
dezék Saul s Izraelnek va-
lamennyi embere. 

12. FEJEZET. 
Sámuel megválik bírói tisztétől. 

1Mondá erre Sámuel 
egész Izraelnek : Ime meg- 
hallgattam szavatokat 

mindabban, amit mond-
tatok nekem s királyt ren-
deltem fölétek 2s a király 
immár előttetek jár. Én 
azonban megöregedtem s 
megőszültem, fiaim is kö- 

zöttetek vannak. Im előt-
tetek jártam ifjúságom-
tól fogva mind a jelen 
napig, itt vagyok, 3nyi-
latkozzatok rólam az Ur 
előtt és felkentje előtt, 
elvettem-e valakinek mar-
háját avagy szamarát, erő-
szakoskodtam-e valakivel, 
elnyomtam-e valakit, fo-
gadtam-e el valakitől aján-
dékot : s lemondok ma 
róla s visszaadom nektek. 
40k erre mondák : Nem 
erőszakoskodtál rajtunk, 
nem nyomtál el minket s 
nem fogadtál el senki ke-
zéből semmit sem. 5Erre 
Ó azt mondá nékik : Ta-
num tehát az Úr veletek 
szemben és tanum az ő  
felkentje ezen a napon, 
hogy semmit sem találta-
tok kezemben ! ok azt 
mondák reá : Tanud! 

°Majd mondá Sámuel a 
népnek : Az Cr tehát a 
tanum, aki Mózest és Áront 
rendelte és aki kihozta 
atyáinkat Egyiptom föl-
déről. ?Nos tehát álljatok 

12-,-16. Izrael osztatlanul királyává választja Sault. — 14. Galgalá-
ról 1. Józs. 4, 19. jegyz. — 15. Az Úr előtt kifejezésről 1. 10, 25. 
jegyz. — A vers hangsúlya azon van, hogy most már az egész nép 
elismerte Sault királyának s az ellenzék (vb'. 10, 27. v.) is meg-
hódolt előtte. — A békeáldozatok áldozati lakomákkal voltak 
egybekötve. 

12. 1-5. Sámuel leköszön bírói tisztéről. — 2. A vers második 
mondatának az előzőekkel való összefüggése vitás ; legvalószí-
nűbb még a következő  értelem : ím lemondok a bírói tisztről, 
fiaim sem lesznek többé bírák, elérkezett tehát a számadás ideje. 
— 3. Az Úr felkentje = a király. -- Ajándékot = megveszte-
getést ; a héber szöveg így szól : kinek a kezéből fogadtam el en-
gesztelő  ajándékot (= megvesztegetést) s (milyen bűn előtt) 
húnytam szemet amiatt. 

6-17. Sámuel szemére veti a népnek, hogy királyt kért. — 6. Az 
5. V.-ben Sámuel. az Urat (= JáhVét) említette ; e névhez fűzi 
az itt kővetkező  szavakat. — 7. Álljatok elő  = mint vádlottak. — 
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elő, hadd szálljak perbe 
veletek az Úr előtt az Úr 
mindazon irgalmassága 
ügyében, amelyet veletek 
s atyáitokkal cselekedett. 
8Tudjátok miként ment be 
Jákob Egyiptomba s mi-
ként kiáltottak az Úrhoz 
atyáitok. Akkor az Úr el-
küldötte Mózest és Áront s 
kihozta atyáitokat Egyip-
tomból és letelepítette 
őket ezen a helyen. 9Ám 
ők megfeledkeztek az Úr-
ról, Istenükről s azért 
kiszolgáltatta őket Sziszá-
rának, a hászori hadvezér-
nek a kezébe még a filisz-
teusoknak a kezébe és 
Moáb királyának a kezébe 
s azok hadakoztak ellenük. 
nAkkor aztán az Úrhoz 
kiáltottak s azt mondot-
ták : Vétkeztünk, mert el-
hagytuk az Urat és a 
Bááloknak s az Astóretek- 
nek 	szolgáltunk ; most 
azonban szabadíts meg 
minket ellenségeink kezé-
ből és szolgálunk neked. 
"El is küldte az Úr Jero-
báált, Bádánt, Jeftét és  

Sámuelt s kiszabadított ti-
teket köröskörül ellensé-
geitek kezéből s bizton-
ságban laktatok. 12Mind-
azonáltal, amikor láttátok 
hogy Náás, Ámmon fiat-
nak királya ellenetek vo-
nult, azt mondottátok ne-
kem : Nem ! Király ural-
ko dj ék rajtunk,- holott az 
Úr, a ti Istenetek uralko-
dott rajtatok. 13Most te-
hát itt van királyotok, 
akit választottatok és kér-
tetek, íme az Úr királyt 
adott néktek I "Ha félitek 
az Urat s szolgáltok néki 
s hallgattok szavára s nem 
szegültök ellen az Cr pa-
rancsának, akkor ti is meg 
királytok is, ki uralkodik 
rajtatok, követni fogjátok 
az Urat, a ti Isteneteket. 
"Ha azonban nem hall-
gattok az Úr szavára, ha-
nem elleneszegültök sza-
vának, akkor épúgy rajta-
tok lesz az Úr keze, mint 
atyáitokon. 16Most azon-
ban csak álljatok meg és 
lássátok azt a nagy dol-
got, amelyet az Úr szeme- 

9. Sziszáráról 1. Bír. 4, 5 ; a filiszteusolcról 1. Bir. 3, 31 ; 10, 7 ; 
13, 1. skk. ; Moáb királyáról 1. Bír. 3, 12. skk. - 10. A Báálokról s 
az Astórelekről1. Bír. 2, 11. 13. - Most azonban megtérünk, hiszünk 
Benned, tehát szabadíts meg minket. - 11. Jerobáálról 1. Bír. 
6, 32. - Bádánról a Szentírásban egyebütt nem hallunk ; való-
színű, hogy azonos Bárákkal (vö. Bír. 4, 6) s e név a héberben 
igen hasonló r és d, illetőleg k és n felcserélése által jött létre. 
Jeftéről 1. Bír. 11, 1. - 12. Náás a 11. fejezet tanusága szerint 
egy hónappal Saul (első) királlyá választása után támadta meg 
az izraelitákat ; Úgy látszik azonban, hogy már előbb is fenyegette ' 
őket. - A gondolat, melyet Sámuel hangsúlyozni akar, a követ-
kező  : íme, Isten mindenben megsegített titeket s ti mégsem 
bíztatok benne, hanem emberi királyt kértetek. - 14. Sámuel 
kijelenti, hogy bár a nép rosszul cselekedett, ha királyával együtt 
teljesíti az Ur parancsait, követni fogja az Urat, vagyis továbbra 
is az 1.7r (királyi) vezetését, jótéteményeit fogja élvezni. - 
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tek láttára mívelni fog. 
"Nemde, ma búzaaratás 
vagyon? Segítségül fogom 
hívni az Urat és Ő  menny-
dörgést és esőt támaszt s 
így megtudjátok és meg-
látjátok, hogy nagy go-
noszságot követtetek el az 
Úr színe előtt, mikor ki-
rályt kértetek magatok-
nak. 

18Erre Sámuel az Úrhoz 
kiálta és az Úr mennydör-
gést és esőt támaszta azon 
a napon. 19Felette meg-
félemlék erre az egész 
nép az Úrtól ós Sámueltől 
és mondá az egész nép Sá-
muelnek: Imádkozzál szol-
gáidért az Úrhoz, a te 
Istenedhez, hogy meg ne 
haljunk, mert annyi min-
den bűnünket azzal a go-
noszsággal is tetéztük, 
hogy királyt kértünk ma-
gunknak. 20Mondá erre 
Sámuel a népnek : Ne fél-
jetek 1 Elkövettétek ugyan 
mindezt a gortoszságot, de 
csak ne távozzatok az Úr 
mögül, hanem szolgáljatok 
az Úrnak egész szívetek-
ből 21s ne forduljatok a  

hiábavalóságok felé, ame-
lyek nem használnak nek-
tek s nem szabadítanak 
meg titeket, mert hiába-
valóságok — 22s akkor 
az Úr, tekintettel az ő  
nagy nevére, nem hagyja 
el népét, hiszen megeskü-
dött az Úr, hogy népévé 
tesz titeket. 23Tőlempedig 
távol legyen az a vétek 
az Cr ellen, hogy meg-
szűnjem imádkozni érte-
tek : sőt tanítani foglak 
titeket a jó és helyes útra. 
24Féljétek tehát az Urat 
s szolgáljatok neki hűsé-
gesen egész szívetekből, 
hisz láttátok azokat a 
nagyszerű  dolgokat, ame-
lyeket közöttetek mívelt. 
25Ha azonban a gonosz-
ságban tartotok ki, akkor 
ti is, királytok is egyaránt 
elvesztek. 

13. FEJEZET. 
Saul elveszíti azt a jogot, hogy 
a királyságot családjára hagy- 

hassa. 

1Mikor elmult egy esz-
tendő  attól fogva, hogy 

17. A búzaaratás Palesztinában május második felétől június 
közepéig tartott ; ebben az időben az eső  a legnagyobb ritkaság. 

18-25. Sámuel megígéri, hogy imádkozni fog a népért. — 21. 
Hiábavalóságok 	semmik) a bálványistenek. 

13. 1-9. Saul a filiszteusoktól való félelmében bemutatja az 
áldozatot. — 1. E vers fordítása és értelme teljesen bizonytalan. 
A latin fordítás szószerint Igy szól : Egy esztendő  fia volt Saul, 
amikor uralkodni kezdett és két esztendeig uralkodott Izraelen. — • 
A héber szövegben az aegy. szó nincsen meg, e kifejezés : esztendő  
fia volt pedig rendesen annyit jelent, mint : esztendős volt ; 
az is bizonyos, hogy Saul nemcsak két esztendeig uralkodott. 
hiszen Csel. 13, 21. negyven esztendőre teszi Saul uralkodásá-
nak tartamát. Épen azért e verset vagy olyanképen szokták 
fordítani, mint ahogy jelen fordításunk is tartalmazza, vagy pedig 
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Saul uralkodni kezdett és 
a második esztendeje ural-
kodott Izraelen, 2választa 
magának Saul háromezer 
embert Izraelből. Ezek kö-
zül kétezren Saullal vol-
tak Mákmásban és Betel 
hegyén, ezren pedig Jona-
tással a benjáminbeli Gá-
baában. A többi népet 
elbocsátá, kit-kit a maga 
sátrába. 3Jónatás azonban 
megveré a filiszteusoknak 
azt az előörsét, mely Gá-
baában volt. Mikor ezt a 
filiszteusok meghallották, 
Saul megfuvatá a harsonát 
az egész országban és 
mondá : Hallják meg a 
héberek 1 4Igy egész Iz-
rael meghallá a hírt : Meg-
verte Saul a filiszteusok 
előörsét. Erre Izrael fel-
kele a filiszteusok ellen és 
egybeszólftá a népet Saul 
mögé Galgalába. sEgybe-
gyűlének a filiszteusok is,  

hogy hadakozzanak Iz-
rael ellen harmincezer sze-
kérrel és hatezer lovassal s 
oly sok egyéb néppel, mint 
a tenger partján levő  fö-
veny, majd felvonulának 
és tábort ütének Mákmás-
nál, Betáventől keletre. 
6Mikor Izrael emberei lát-
ták, hogy szorult hely-
zetbe jutottak (a filiszteu-
sok ugyanis szorongatták 
a népet), elrejtőzének a 
barlangokba, a rejtek-
helyekre, a sziklákba, az 
üregekbe meg a vermekbe, 
'sőt voltak héberek, akik 
átkeltek a Jordánon túlra, 
Gád és Gálaád földére. 
Saul ugyan kitartott Gal-
galában, de a nép, amely 
követte, rettegett. 8Igy 
várakozék hét napig Sá-
muel meghagyása szerint, 
de Sámuel csak nem jöve 
Galgalába, a nép pedig 
egyre széledezék mellőle. 

csonkának tartják s azt vélik, hogy eredetileg így szólt : Har-
mincesztendős volt Saul, amikor uralkodni kezdett s negyven 
esztendeig uralkodott Izraelen. - 2. Mákmás (Mikmás) Benjá-
min területén feküdt, Jeruzsálemtől északra 12 km-re. - Betel 
hegye Beteltől keletre feküdt. Benjámin Gábaája Benjámin 
területén feküdt (volt egy hasonló nevű  város Júda területén is, 
vö. Józs. 15, 57.), Mákmással szemben. - 3. Az előörs szónak 
megfelelő  héber szó jelentése itt is (mint 10, 5-ben) kétes ; 
valószínűbb, hogy e helyütt is várnagyot vagy valamilyen 
(győzelmi) emlékkövet jelent. Jónatás tehát vagy a várna-
gyot üttötte le, vagy a filiszteusok valamelyik emlékkövét 
döntöte le. - 4. A héber szöveg így szól : ... Megverte Saul 
a filiszteusok előörsét (1. előző  jegyz.) s (így) gyűlöltté tette 
magát Izrael a filiszteusok előtt. Egybegyűle erre az egész 
nép Saul mőgőtt Galgalába. Saul tehát otthagyta Mikmást és 
Galgalába ment. - 5. A szövegben előforduló számok (főleg 
a harci szekerekre vonatkozó feltűnően nagy szám) helyett 
egyik-másik szövegemlék lényegesen kisebb számokat közöl. - 
Betáven városa Betel közelében feküdt ; mivel a szó annyit 
jelent, mint : gonoszság háza, később a próféták ugyanígy ne-
vezték a Betel közelében levő  magaslatot (= istentiszteleti helyet) 
is. - 8. V. ö. 10, 8. 
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9Erre Saul azt mondá : 
Hozzátok ide az egészen 
elégő  áldozatot és a béke-
áldozatokat, - és bemu-
tató az egészen elégő  áldo-
zatot. 

»Épen mire elkészült az 
egészen elégő  áldozat be-
mutatásával, íme megér-
kezék Sámuel. Mikor Saul 
kiment elébe, hogy kö-
szöntse, llmondá néki Sá-
muel : Mit míveltél? I Fe-
lelé Saul : Mivel láttam, 
hogy a nép széledezik 
mellőlem s te nem jöttél 
meg a meghagyott időre, 
a filiszteusok meg már 
egybegyűltek Mákmásnál, 
"azt mondottam : Most 
majd lejönnek ellenem a 
filiszteusok Galgalába és 
én még nem is esedeztem 
az Űr színe előtt. Igy a 
szükség arra kényszerített, 
hogy bemutassam az egé-
szen elégő  áldozatot. 
13Mondá erre Sámuel Saul-
nak : Esztelenül cseleked-
tél : nem tartottad meg az 
Úrnak, Istenednek paran-
csát, melyet meghagyott 
néked. Már pedig ha ezt 
nem tetted volna, most az 
Úr mindörökre megszilár-
dította volna királyságo-
dat Izraelen. 14Igy azon- 

ban királyságod nem le-
szen maradandó. Keresett 
az Úr magának szíve sze-
rint való embert s azt ren-
delte népe fej edelmévé, mi-
vel te nem tartottad meg, 
amit az Úr parancsolt. 

15Azzal Sámuel felkere-
kedék és felméne Galga-
lából Benjámin-Gábaába. 
Erre a megmaradt nép 
felvonula Saul vezérlete 
alatt az ellene hadba-
szállt nép elé és el is juta 
Galgalából a Benjámin 
halmán levő  Gábaába. Ek-
kor Saul megszámlálá a 
vele levő  népet s az mint-
egy hatszáz emberből ál-
lott. "Saul és fia, Jónatás 
meg a velük levő  nép 
Benjámin-Gábaában he-
lyezkedett el, a filisz-
teusok pedig Mákmásban 
táboroztak. "Ekkor ki-
vonula a filiszteusok tá-
borából három csapat 
zsákmányolni : az egyik 
csapat az Efrába vivő  
útra, Súál földe felé tarta, 
18a másik a Bethoronba 
vivő  útra tére, a harmadik 
a határ felé vívő, a Sze-
boím-völgy felett a pusz-
tára húzódó útra fordula. 
19Ekkoriban Izrael egész 
földén nem akadt kovács, 

10-14. Sámuel közli Saullal, hogy Saul családja nem fogja 
örökölni Saul királyságát. - 12. Most, t. i. miután Mákmás körül 
csaknem minden a kezükbe került. - 13. Saul nem bízott eléggé 
az Űrben s kishitűség által vétkezett. 

15-23. Saul felvonul Benjámin Gábaába. - 15. Saul és serege 
tehát felment Benjámin-Gábaába (ahol Jónatás táborozott) s 
így szembe került a filiszteusokkal. - 17. Efra Úgylátszik Mák-
mástól északra, Bethoron Mákmástól nyugatra, ‘Szeboírn Mák-
mástól talán délre feküdt. Súál töldéről semmit sem tudunk. - 
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mert a filiszteusok attól 
tartottak, hogy a héberek 
kardot vagy dárdát talál-
nak készíteni 20s azért 
egész Izraelnek a filisz-
teusokhoz kellett lejárnia, 
hogy kiki megélesíttet-
hesse ekevasát, kapáját, 
fejszéjét és ásóját. 21Igy 
tehát tompa volt az eke-
vasak, kapák, háromágú 
villák és fejszék éle s még 
az ösztökék is javításra 
szorultak 22S amikor eljött 
a csata napja, a Saullal és 
Jónatással levő  egész nép 
kezében nem akada sem 
kard, sem dárda, csak 
Saulnál és fiánál, Jónatás-
nál. 

23Ekkor a filiszteusok 
előőrse kivonula, hogy 
Mákmás elé kerüljön. 

14. FEJEZET. 
Jónatás hőstette, Saul oktalan- 

sága. 

1Történék aztán az 
egyik napon, hogy Jóna-
tás, Saul fia azt mondotta 
fegyverhordozó legényé-
nek : Jer, menjünk át a 
filiszteusok előörséhez, 

mely odaát vagyon. Aty-
jának azonban ezt nem 
mondá meg. 2Saul ekkor 
Gábaa szélén, a Mágron-
nál levő  gránátalmafa 
alatt tartózkodott s vele 
volt mintegy hatszáz em-
berből álló népe is, 3vala-
mint az efódot viselő  
Áchiás, annak az Áchitób-
nak a fia, aki Ikábódnak 
a fivére, a Hélitől, az űr 
silói napjától származó 

21. A héber szöveget újabban így fordítják : (... és ásóját) 
vagy pedig a reszelőt használták az ekevas, a kapa, a három-
ágú villa, a fejsze megélesítésére és az (elgörbülthegyű) ösztöke 
kiegyenesítésére. - 23. A héber szöveg így szól : A filiszteusok 
(egyik) előörse Mákmás szorosához nyomult. - Ez volt tehát a 
filiszteusok negyedik csapata ; a Szentírás azért beszél róla csak 
most - a másik háromról már a 17. vers beszélt - mert ezzel 
került össze Jónatás, akiről a következőkben hallunk. 

14. 1-14. Jónatás hőstette. Az itt (14. 1-46) következő  rész 
a számos közbevetett kitérés miatt kissé nehezen érthető. Az ese-
mények sorrendjét a következőképen kell gondolnunk : Saul és 
Jónatás háromezer emberrel Mákmás körül táborozott. Jónatás 
Saul tudta nélkül belekötött a filiszteusokba. Erre Saul, látva, 
hogy a harc elkerülhetetlen, Galgalában táborba szólította Izraelt. 
Saul hét napig várakozott Galgalában, ezalatt a Mákmás körüli 
izraelitak elszéledtek, sőt Saul galgalai serege is hatszáz emberre 
olvadt. I lét nap mulya Saul felvonult Gábaába, hogy szembe 
szálljon 	Mákmásban táborozó filiszteusokkal. Jónatás és fegy- 
verhordozó legénye Saul tudta nélkül megtámadta a filiszteusok 
előörsét, mire a filiszteusok között nagy rémület és zavar kelet-
kezett s egymást öldösve megfutaModtak. Saul, kinek serege 
közben erősen megnövekedett, űzőbe vette a filiszteusokat, de 
mivel túlságosan kimerítette népét, vissza kellett vonulnia. - 
1. A héber szöveg így szól : 	előörséhez, mely amott túl va- 
gyon. - 2. E helyütt a Gábaa szót talán jelentése szerint halomnak, 
dombnak kell értenünk : Saul a domb szélén állott. Még onról biz-
tosat nem tudunk. A gránátalmafáról 1. llóz. II 28,33. jegy.; 39, 
24. v. - 3. Az efódot (1. Móz. II. 28,4. skk.) a főpap viselte ; Achiás 
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Fineesznek pedig a fia 
volt. De a nép sem tudta, 
hova ment Jónatás.4A szo-
rosok között pedig, melye-
ken Jónatás át akart 
menni a filiszteusok elő-
örséhez, egy-egy meredek  

nékik 9s ha ők így szól-
nak hozzánk : Maradjatok 
ott, míg odamegyünk hoz-
zátok, akkor álljunk meg 
helyünkön s ne menjünk 
fel hozzájuk. "Ha azon-
ban azt mondják : Jertek 

szikla volt mind a két fel hozzánk : akkor men-
oldalon s mint valami fog, jünk fel, mert kezünkbe 
egy-egy kőszirt merede- adta őket az Úr. Ez te-

gyen a jel számunkra. - 
iiMeg is mutaták magu-
kat mindaketten a filisz-
teusok előörsének. Ekkor 
a filiszteusok azt mondák : 
Im a héberek kijönnek a 
lyukakból, ahova rejtőz-
tek. 12Majd szólának az 
előörs emberei Jónatáshoz 
és fegyverhordozójához és 
mondák : Jertek fel hoz-
zánk, mutatunk néktek 
valamit. Mondá erre Jó-
natás a fegyverhordozójá-
nak : Menjünk fel, jer 
utánam : mert az Ur Iz-
rael kezébe adta őket. 
"Fel is méne Jónatás, 
négykézláb mászva s 
utána a fegyverhordozója 
s így ki Jónatás előtt hul-
lott el, kit meg fegyver-
hordozója ölt meg, aki 
őt követte. 14Ez az első  
vereség, melyben Jónatás 

tehát a főpap volt. • 6-10. Ugyanazt mondja el részletesebben, 
amiről az 1. vers beszélni kezdett, de aztán a közbevetett meg-
jegyzések (2-5) miatt félbehagyott. Ha a filiszteusok le akarnak 
jönni, akkor bátrak, ha azonban felhívják Jónatást és legényét, 
akkor 6k nem mernek lejönni. tehát nem kell félni tőlük. - 12. 
A filiszteusok nem mernek lejönni, de gyávaságukat gúnyos meg-
jegyzéssel (mutatunk valamit) leplezik. - 13. A héber szöveg 
világosabb : . . . és hullottak (a filiszteusok) Jónatás előtt, fegyver-
hordozója pedig öldökölt utána. - 14. A héber szöveg így szól: 
. . . egy hold földnek mintegy a fél barázdáján ment végbe, -
vagyis egy olyan hosszú vonalon, mint amekkora egy fél hold 
földnek a barázdája. 

zett innen is, túlnan is : 
az egyiknek Bószesz volt 
a neve, a másiknak Szene : 
5az egyik szirt északon 
meredezett, Mákmással 
szemben, a másik délen, 
Gábaával szemben. 6Jóna-
tás tehát ezt mondá fegy-
verhordozó legényének : 
Jer, menjünk át e körül-
metéletlenek előörséhez, 
hátha tesz értünk az Úr 
valamit, hiszen az Úrnak 
nem okoz nehézséget, hogy 
sok vagy kevés ember ál-
tal szabadít-e meg. 7Mon-
dá erre néki fegyverhor-
dozója : Tégy egészen úgy, 
ahogy kedved tartja ; 
menj, ahová szándékozol 
s én veled leszek, ahol 
csak akarod. 8Mondá erre 
Jónatás : Im átmegyünk 
azokhoz az emberekhez, 
megmutatjuk magunkat 
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és fegyverhordozója mint-
egy húsz embert ölt meg, 
egy fél holdnyi földön 
ment végbe, akkora terü-
leten, amennyit egy iga-
marha egy nap alatt szo-
kott megszántani. 

15Er-re csodálatos ria-
dalom keletkezék a mezőn 
levő  táborban, sőt a zsák-
mányolni kivonult örs 
egész népe is megrémüle 
és zavar támada a környé-
ken és szinte az Istentől 
származó csodálatos rémü-
let következék be. 16Ekkor 
odatekintének Saul őr-
szemei, akik a Benjámin-
Gábaában voltak és íme 
részben elhullott, részben 
szanaszét futkosó tömeget 
láttak. 17Mondá erre Saul 
a vele levő  népnek : Vizs-
gáljátok s nézzétek meg, 
ki távozott közülünk. Mi-
kor megvizsgálták, kide-
rüle, hogy Jónatás s fegy-
verhordozója nincs ottan. 
19Mondá erre Saul Áchiás-
nak : Hozd elő  az Isten 
ládáját. (Ott volt ugyanis  

akkor az Isten ládája Iz-
rael fiainál.) 19Míg azon-
ban Saul a pappal beszélt, 
nagy lárma keletkezék a 
filiszteusok táborában, 

mely mindinkább növe-
kedett és hangosabb lett. 
Mondá tehát Saul a pap-
nak : Hagyd abba ! 20Az-
zal Saul és az egész vele 
levő  nép felkiálta és el-
méne a harctérre s lcítá, 
hogy íme azok egymás 
ellen fordították kardju-
kat s felette nagy öldök-
lés folyik közöttük. 21Hozzá 
azok a héberek, akik ed-
digelé a filiszteusokkal 
tartottak s azokkal a tá-
borba felvonultak, meg-
fordulának és a Saullal és 
Jónatással levő  izraeliták-
hoz szegődének. 22Mikor 
aztán azok az izraeliták, 
akik Efráim hegységében 
elrejtőztek, meghallották, 
hogy a filiszteusok meg-
futamodtak, ők is vala-
mennyien övéikhez csat-
lakozának a harcban. Igy 
Saullal mintegy tízezer 

15-23. Jónatás hőstette következtében a filiszteusok között zavar 
támad s Izrael diadalmaskodik. - 15. E vers a héber szövegben 
így szól : És riadalom támada a táborban, a mezőn (- tehát nem-
csak a sziklafokon -) és az.egész nép között s az előőrs s a pusz-
tító sereg (vö. 13, 17. sk.) is megrémüle, a föld is reszketett (a fé-
lelemtől) s isteni rémület támadt. (Isteni rémület olyan rémület, 
melyet az Isten bocsát az emberre.) - 17. Saul mindjárt gondolta, 
hogy az izraeliták közül okozta valaki a filiszteusok táborában 
levő  zavart. - 19. A héber szöveg így szól : . . . beszélt, a filiszteu-
sok táborában levő  zsivaj mindinkább növekedett. - Ekkor 
Saul már amúgyis tudta, hogy meg kell támadnia a filiszteuso-
kat, nem is kérdezteté tovább a pappal az Urat. - 20. Felkiálla: 
a héber szöveg szerint egybegyűle. - 22. A héber szöveg így 
szól : . . . megfutamodtak, szintén üldözni kezdték őket a harc-
ban. A mondat vége (igy ... volt) a héber szövegben nincs meg 
s a görög fordításból került a latin fordításba. Efráim hegysége: 
Kánaán hegyvidékének közepe. 
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ember volt 23s az Űr meg-
segítette Izraelt azon a 
napon. 

A harc egészen Betá-
venig terjede. "Mikor az-
tán Izrael emberei csopor-
tosulni kezdtek azon a na-
pon, Saul megesketé a né-
pet, mondván : Átkozott 
legyen az az ember, aki 
estig eledelt vesz magához, 
míg bosszút nem állok el-
lenségeimen. Nem is vőn 
magához az egész nép 
semmiféle eledelt sem. 
25S8t eljuta a föld egész 
népe egy erdőséghez, 
melyben méz volt a föld 
színén 26és beméne a nép 
az erdőségbe s látá, hogy 
folyik a méz, de senkisem 
emelé kezét szájához, mert 
félt a nép az eskü miatt. 
"Jónatás azonban nem 
hallotta, amikor atyja 
megeskette a népet s 
azért kinyujtá a kezében 
levő  bot végét s belemártá 
a lépesmézbe s szájához 
emelé kezét s felragyoga  

szeme. 28Rászóla ekkor 
valaki a nép közül és 
mondá : Esküvel kötelezte 
atyád a népet, mondván : 
Átkozott legyen az az em-
ber, ki ma eledelt vesz 
magához ! (A nép ek-
kor már igen kimerült.) 
28Mondá erre Jónatás : 
Atyám ezzel csak megza-
varta az országot ; maga-
tok láttátok, hogy felra-
gyogott a szemem mivel 
ízleltem egy kev'et a 
mézből ! 30Ha. a nép evett 
volna ellenségeinek zsák-
mányából, amelyet talált, 
nemde sokkal nagyobb 
lett volna a filiszteusok 
veresége? 31Mivel aznap 
a filiszteusokat Mákmás-
tól Ájálonig verték, felette 
kimerüle a nép. 32Nekiesék 
tehát a zsákmánynak, ju-
hot, marhát, borjút vőn, 
levágá a földön s a vérrel 
együtt evé meg a húst a 
nép. 33Hfrül vivék és meg-
mondák azonban Saulnak, 
hogy vétkezik a nép az Űr 

23b-35. Saul kimeríti a népet, Jónatás tudatlanul megszegi atyja 
parancsát. 	23b. Betávenről 1. 13, 5. jegyz. - 24. A héber szöveg 
igy szól : Izrael legénysége aznap (igen) kimerült, mert Saul meg-
eskette a népet, mondván : Átkozott legyen az az ember, aki 
estig kenyeret 	valamit is) eszik, míg bosszút nem állok ellen- 
ségeimen - s (ezért) a nép nem evett kenyeret (= semmit). - 
25. Az erdei (vad) méhek faodvakban, a sziklák s a föld üregei-
ben mézelnek. - 28. A vers végét így is fordíthatni : (s ezért) 
a nép ki is merült. - 29. Megzavarta az országot = szerencsétlen-
ségbe döntötte az ország népét. -Jónatás kétségkívül helytelenül 
járt el, mikor atyja ellen beszélt. - 31. Á jálon Mákmástól nyu-
gat felé kb. 5-6 órányira feküdt. - 32. A mózesi törvény elő-
írásai szerint az állatok vérét ki kellett csurgatni a földre s ott 
földdel befedni. (Vö. Máz. III. 3, 17 ; 7, 26. sk. ; 17, 10, 14 ; 19, 
26. V. 12, 16, 23.) Mivel a nép az állatokat a földön vágta le, ez 
nem történhetett meg s így a vér (legalább is részben) benn-
maradt az állatokban s a nép vérrel együtt ette a húst, ami pedig 
szigorúan tilos volt. - 33-34. A kövön való vágás lehetővé tette 
az állat vérének kicsurgatását. 
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ellen, mert vérrel együtt 
eszi a húst. Erre ó így 
szóla : Hitszegésbe este-
tek ! Tüstént hengerítse-
tek hozzám egy nagy kö-
vet. 34Aztán mondá Saul : 
Széledjetek el a nép közé 
s mondjátok meg nekik, 
hogy kiki hozza ide hoz-
zám a marháját s a kosát s 
itt vágjátok le ezen a kövön 
s úgy egyetek s ne vétkez-
zetek az Úr ellen azáltal, 
hogy vérrel együtt eszitek 
a húst. Oda is vivé éjjelig az 
egész nép közül mindenki 
a kezébe került marhát s 
ott,  vágá le, 35Saul pedig 
oltárt építe az Úrnak. Ek-
kor építe először oltárt az 
Úrnak. 

3 Majd mondá Saul :.Üs-
sünk ez éjjel a filiszteu-
sokra s pusztítsuk őket, 
míg felvirrad a reggel s ne 
hagyjunk meg közülük 
senkit sem. Mondá erre a 
nép : Tégy egészen úgy, 
ahogy szemed jónak látja. 
A pap azonban így szóla : 
Járuljunk előbb ide az Is-
tenhez. 37Meg is kérdezd 
Saul az Urat : Űzőbe ve-
gyem-e a filiszteusokat? 
Izrael kezébe adod-e őket? 
Ám (3 nem felele néki azon 
a napon. 38Mondá erre 
Saul : Állítsátok ide a nép  

valamennyi főemberét s 
tudjátok meg és lássátok, 
kitől eredt ez a mai bűnös 
állapot ! 39Az Úrnak, Iz-
rael szabadítójának éle-
tére mondom, hogy még 
ha fiam, Jónatás idézte is 
elő, megmásíthatatlanul 
meg kell halnia. Senki sem 
válaszola néki erre a nép-
ből. "Majd mondá egész 
Izraelnek : Álljatok ti kü-
lön az egyik oldalra, én 
meg fiammal, Jónatással 
a másik oldalra állok. Fe-
lelé rá a nép Saulnak : 
Tedd azt, amit jónak lát 
szemed. 41  Mondá ekkor 
Saul az 'Úrnak, Izrael Iste-
nének : Uram, Izrael Is-
tene, adj jelt, ---- mi az, 
hogy ma nem feleltél szol-
gádnak? Ha bennem vagy 
fiamban, Jónatásban van 
e vétek, nyilvánítsd jele-
det, ha pedig népedben 
van e vétek, nyilvánítsd 
szentségedet. Erre Jóna-
tás és Saul bűnösnek nyil-
vánula, a nép pedig ártat-
lannak bizonyula.42Mondá 
erre Saul : Vessetek sorsot 
közöttem és fiam, Jónatás 
között. Ekkor) ó natás nyil-
vánult bűnösnek. "Mondá 
azért Saul. Jónatásnak 
Beszéld el nekem, mit mi-
veltél? Jónatás el is be- 

36-46. Jónatás iyétke miatt az Úr nem felel Saul kérdésére s így 
a filiszteusok üldözése abbamarad. - 36. Járuljunk (= forduljunk 
tanácsért).az Istenhez, az oltár vagy a frigyláda elott. - 39. Vő. 
Rúth 3, 13. jegyz. -- 41. E szavak : Ha bennem ... szentségedet a 
héber szövegben nincsenek meg s a görög fordításból kerültek a 
latin fordításba, mindazonáltal igen figyelemreméltók, mert a 
jeledet szó valószínűleg az Urím, a szentségedet szó pedig a Tum-
mim fordítása. Az Urím és Tummímról 1. Móz. II. 28, 30. - 

Ószövetség I. 	 45 
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szélé neki, mondván : Meg-
ízleltem a kezemben levő  
bot végével egy kis mézet : 
íme kész vagyok a halálra. 
44Mondá erre Saul: Úgy 
segéljen engem az Úr most 
és mindenkor, hogy halál-
lal lakolsz Jónatás ! 45A 
nép azonban azt mondá 
Saulnak : Tehát meghal-
jon Jónatás, aki ezt a nagy 
győzelmet szerezte Izrael-
nek? Ennek nem szabad. 
megtörténnie 1 Az 'Úr éle-
tére mondjuk, hogy haja-
szálának sem szabad le-
esnie fejéről a földre, hi-
szen ő  az Isten segítségé-
vel szerezte meg a győzel-
met a mai napon. Épen 
azért megváltá a nép Jóna-
tást, hogy ne kelljen meg-
halnia. "Saul erre visz-
szavonula és nem ül-
dözé tovább a filiszteuso-
kat, a filiszteusok pe-
dig visszatérének lakóhe-
lyükre. 

47Miután így Saul meg-
szilárdította királyságát. 
Izraelen, hadbaszállott kö-
röskörül annak valameny- 

nyi ellenségével : a moábi-
tákkal, Ámmon fiaival, az 
edomitákkal, Szóba ki-
rályaival s a filiszteusok-
kal s mindenütt, ahova 
fordult, győzedelmes- 

kedett. 48ma jd sereget 
gyüjte és megveré az ámá-
lekitákat s megmenté Iz-
raelt fosztogatóinak kezé-
től. 

49Saul fiai Jónatás, Jes-
súj és Melkisúa voltak ; 
két leányának neve : az 
elsőszülöttnek a neve Me-
rob, a fiatalabbiknak a 
neve Mikol. "Saul felesé-
gének a neve : Áchinoám ; 
ez Áchimáász leánya volt. 
Hadvezérének a neve : 
Ábner ; ez Nemnek, Saul 
atyai nagybátyjának volt 
a fia. 51Kis, Saul atyja 
ugyanis és Ner, Ábner 
atyja Ábiel fiai voltak. 

52A filiszteusok ellen 
Saul valamennyi napja 
alatt keményen folyt a 
harc s azért, ha Saul egy-
egy erős, hadbavaló fér-
fiút látott, azt maga mellé 
vette. 

46. A héber szöveg így fordítandó : Saul erre felhagyott a filisz-
teusok üldözésével stb. 

47-48. Saul harcainak összefoglaló áttekintése. E két vers rész-
ben eddig már említett, részben a következőkben elbeszélt ese-
ményekre vonatkozik. - 47. A moábilák, az ámmoniták a Holt-
tengertől keletre és északkeletre, az edomiták a Holt-tengertől 
délre laktak. Szóba Kánaántól északra feküdt s a szíreké volt. 
A filiszteusok a Földközi-tenger palesztinai partmellékének déli 
felén laktak. - 48. Az árnálekiták elleni harcról a 15. fejezet rész-
letesen beszél. 

49--51. Saul családja. - 49. A Szentírás egyéb helyei Jessúj 
helyett Ábinádábot említik ; valószínű  tehát, hogy e két név egy 
személyre vonatkozik. - Saulnak egy negyedik fia is volt, kit 
Isbósetnek (= Isbáálnak) hívtak; e helyütt a Szentírás nem említi, 
mert úgylátszik ekkor még nem élt. 

52. Saul és a filiszteusok. 
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15. FEJEZET. 
Saul elveszti jogát a király-

sághoz. 

1Mondá egyszer Sámuel 
Saulnak : Engem küldött 
az Úr, hogy téged népé-
nek, Izraelnek királyává 
kenjelek : most azért halld 
az Úr szavát. 2Ezt üzeni a 
Seregek Ura : Megemlékez-
tem mindarról, amit az 
ámálekiták Izraelen elkö-
vettek, hogy mikép álltak 
ellene az úton, amikor fel-
jött Egyiptomból. 3Most 
azért eredj s verd meg az 
ámálekitákat s pusztítsd 
el mindenüket : ne kíméld 
őket s meg ne kívánj hol-
mijukból semmit sem, ha-
nem ölj meg férfit s asz-
szonyt, gyermeket és cse-
csemőt, szarvasmarhát s 
aprójószágot, tevét és sza-
marat egyaránt. 

4Erre Saul hadba szólítá 
a népet s megszámlálá  

őket, miként a bárányokat: 
kétszázezer gyalogosa és 
tízezer júdabeli embere 
volt. 5Mikor aztán Saul az 
ámálekiták városáig ju-
tott, lesbe álla a völgyben. 
8Majd mondá Saul a kineu-
soknak : Menjetek, távoz-
zatok s költözzetek ki az 
ámálekiták közül, hogy 
pusztulásba ne találjalak 
sodorni titeket közöttük, 
noha ti irgalmasságot cse-
lekedtetek Izrael vala-
mennyi fiával, amikor fel-
jöttek Egyiptomból. Mi-
kor aztán eltávoztak a 
kineusok az ámálekiták 
közül, 7megveré Saul az 
ámálekitákat Hevilától 

fogva egészen addig, ahol 
az Egyiptommal szemben 
levő  Súrhoz jut az ember. 
8Ágágot, az ámálekiták 
királyát elevenen elfogá, 
az egész népet pedig kard-
élre hányatá. 9Ám Saul és 
a nép megkímélé Ágágot 

15. 1-3. Az Cr felszólítja Sault, írtsa ki az ámálekitákat. -
2. A Seregek Ura kifejezésről 1. 1, 3. jegyz. - Az ámálekilák a 
pusztai vándorlás alatt Ráfidimban orvul megtámadták az izrae-
litákat (vö. Móz. II. 17, 8. skk.) ; akkor az Űr kijelentette, hogy 
eltörli az ámálekitákat, - ezt kellett most Saulnak végrehaj-
tania. - 3. Pusztítsd el = tedd cheremmé őket. L. erről Móz. III. 
27, 28. Saulnak tehát mindent s mindenkit el kellett pusztítania 
az ámálekitáknál. E szavak : s meg ne kívánj holmijukból semmit 
sem, a héber szövegben nincsenek meg, de értelmileg helyesek. 

4-9. Saul le is győzi az ámálekitákat, de nem pusztítja el mindenü-
ket s életben hagyja királyukat. - 4. A héber szöveg így szól : Tud-
tára adá ezt Saul a népnek s megszámlálá őket Teláimban (utóbbi 
városnév helyett áll a latin fordításban e szó : miként a bárá-
nyokat). Teláim úgylátszik Júda területének déli részén feküdt. -
5. Az ámálekiták városa kétségkívül Kánaán déli részének vala-
mely helysége. - 6. A kineusokról 1. Bírák 1, 16 ; 4, 11. - 7. Hevi-
láról biztosat nem tudunk ; a Súr az a fal volt, mely Egyiptom 
(észak)keleti határát védte a nomádok betörései ellen. - 8. Az 
ámálekiták népének csak arról a részéről van szó, mellyel Saul 
harcba szállt ; egyebütt maradt belőlük. (Vö. 27, 8 ; 30, 1 ; Kir. 
II. 8, 12.) - 9. Ágágot vagy a váltságdíj reményében, vagy a 

45. 
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meg az aprójószág és a 
szarvasmarha legjavát, 

meg a ruhákat és a koso-
kat s mindazt, mi szép 
volt s azt nem akarák el-
pusztítani, hanem csak 
azt pusztíták el, ami silány 
és megvetendő  volt. 

"Ekkor az úr szóza-
tot intéze Sámuelhez, 
mondván : 11Bánom, hogy 
királlyá tettem Sault, 
mert elhagyott engem s 
nem hajtotta végre sza-
vamat. Megszomorodék 
erre Sámuel s egész éjt-
szaka kiálta az 'Úrhoz. 
12Mikor aztán felkelt Sá-
muel az éjtszakából, hogy 
reggelre Saul elé menjen, 
hírül hozák Sámuelnek, 
hogy Saul Kármelbe ment 
s diadalívet emelt magá-
nak s aztán megfordult, 
tovább ment s lement Gal-
galába. Odaméne tehát 
Sámuel Saulhoz, miközben 
Saul épen egészen elégő  ál-
dozatot mutatott be az Úr-
nak az ámálekitáktól ho-
zott zsákmány legjavából. 
"Mikor Sámuel odaért  

Saulhoz, mondá néki Saul : 
Áldjon meg téged az Úr ! 
Teljesítettem az 'Úr sza-
vát ! 14Ám Sámuel azt 
mondá : Hát micsoda ju-
hok bégetése az, amely a 
fülembe hatol s miféle 
marhák bőgése az, amelyet 
hallok? 18Mondá erre Saul: 
Az ámálekitáktól hozták 
őket ; a nép ugyanis meg-
kímélte az aprójószág s a 
szarvasmarha legjavát, 

hogy feláldozza az Úrnak, 
a te Istenednek , a többit 
azonban megöltük. "Mon-
dá erre Sámuel Saulnak : 
Hagyj békét, hadd közöl-
jem veled, mit mondott 
nekem az Űr ez -éjtszaka. 

azt mondá neki : Be-
szélj ! "Mondá erre Sá-
muel: Nemde, noha ki-
csiny is voltál a magad 
szemében, Izrael tórzsei-
nek fejévé lettél és az Úr 
Izrael királyává kent fel 
téged. 18Aztán elküldött 
az Úr téged erre az Útra 
és mondotta : Eredj s 
pusztítsd el a vétkes ámá-
lekitákat s hadakozzál el- 

dicsőség vágya miatt hagyták életben. E két szó : ruhákat s kosokat 
bizonytalan, mert a megfelelő  héber szavak jelentése kétes. 

10-30. Sámuel közli az Úr parancsára Swillat, 	id•intetés- 
Ml Saul elveszti királyságát. - 11. Az Úr tulajdonképe('n nem bán 
meg semmit ; a kifejezés azok kövül a szavak kozul vall\ rae/yek 
az Istennek emberi érzéseket s indulatokat tulajdon3tanak, hogy 
belőlük okuljon az ember. - 12. Kármel városa klebron vidékén, 
tehát Júda területének déli részen feküdt. (Nem t4vesz,  endő  
össze a hasonló nevű  heggyel, mely Palesztina Pszaknyugati 
részén emelkedett. Sámuel tehát azt hitte, hogy Saul delről jövet 
Kármel városában áll s található, Saul azonban közben már le-
ment Galgalába (fekvéséről I. Józs. 4, 19. jegyz.) Diadalfa helyett 
a héber szöveg emlékoszlopról beszél. A vers vége (Oda méne 
legjavából) a héber szövegben nincs meg s a görög fordításból 
került a latin fordításba. - 13. Áldott légy az Úrtól = köszöntés' 
forma. - 16. Hagyj békét = ne beszélj többet. - 17. Kicsiny 
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lenük, míg meg nem sem-
misülnek. 19Miért nem 
hallgattál tehát az Cr 
szavára? Miért estél neki a 
zsákmánynak s miért cse-
lekedted azt, ami gonosz 
az Űr előtt? "Mondá erre 
Saul Sámuelnek : Hiszen. 
én hallgattam az Úr sza-
vára s elmentem arra az 
Útra, amelyre az Úr kül-
dött s elhoztam Ágágot, 
az ámálekiták királyát s 
megöltem az ámálekitá-
kat. 21A nép pedig azért 
vett el- a zsákmányból 
aprójószágot és marhát, 
hogy a megölt jószág zsen-
géjeként áldozatul mu-
tassa be az 'Úrnak, Istené-
nek Galgalában. 22Mondá 
erre Sámuel : Vajjon egé-
szen elégő  áldozatokat s 
vágóáldozatokat akar-e az 
Űr s nem inkább azt, hogy 
engedelmeskedjenek az Űr 
szavának? Többet ér az 
engedelmesség, mint a vá-
góáldozat és a szófogadás 
többet, mint a kosok há-
jának bemutatása, 23mert 
a varázslás bűnével ér fel 
az ellenszegülés s a bál-
ványimádás vétkével az 
engedelmesség megtaga-
dása. Mivel tehát megye-
tetted az Űr szavát, azért  

az Úr is megvetett téged, 
hogy ne légy tovább király. 
"Mondá erre Saul Sámuel- 
nek : Vétkeztem, mert 

megszegtem az gr szavát 
s a te szavadat, de féltem 
a néptől, azért engedtem 
szavuknak 25Most azon-
ban kérlek, vedd el bűnö-
met s jer vissza velem; 
hogy imádjam az Urat. 
28Am Sámuel mondá Saul-
nak ; Nem megyek vissza 
veled, mert megvetetted 
az Cr szavát s azért az Úr 
is megvetett téged, hogy 
ne légy tovább Izrael ki-
rálya.27Azzal Sámuel meg-
fordula, hogy távozzék : 
ő  azonban megragadá pa-
lástja szélét, úgyhogy az 
elszakadt. 28Mondá erre 
néki Sámuel : Elszakította 
ma tőled az Űr Izrael ki-
rályságát s odaadta más-
nak, aki különb, mint te. 
29lzrael Győzedelmese nem 
von vissza s nem bán meg 
semmit, mert nem ember, 
ho_gy megbánjon valamit! 
3°Am ő  mondá : Vétkez-
tem I Most azonban tisz-
telj meg engem népem 
vénei és Izrael előtt : jer 
vissza velem, hogy imád-
jam az Urat, Istenedet. 

uMegfordula tehát Sá- 

voltál: vö. 9, 21. - 22. Az áldozat engedelmesség nélkül nem ér 
semmit. Sámuel nem az áldozatok ellen, hanem csak a pusztán 
külsőséges, szívbéli engedelmesség nélkül bemutatott áldozatok-
ról beszél. - 25. Most azonban bánom bűnömet, vedd el (= bocsásd 
meg) bűnömet s jer velem a nép láttára az oltárhoz, hogy tekin-
télyem ne csorbuljon. - 29. Izrael Győzedelmese = az Isten. Nem 
von vissza: a héber szöveg szerint nem hazudik, nem hazudtolja 
meg magát, kimondott szavának Megváltoztatásával. - 80. 
25. v. jegy. 
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muel és követé Sault és 
Saul imádá az Urat.32Majd 
mondá Sámuel : Hozzátok 
elém Ágágot, az ámáleki-
ták királyát. Oda is vivék 
eléje a kövér, remegő  Ágá-
got. Mondá ekkor Ágág : 
Igy szakít-e el a keserű  
halál? 33Mondá azonban 
Sámuel: Amint kardod 
gyermektelenné tette az 
asszonyokat, úgy legyen 
gyermektelenné anyád is 
az asszonyok között. Az-
zal darabokra szabdalá őt. 
Sámuel az Úr előtt Gal- 
galában. 	34Sámuel az- 
után elméne Rámátába, 
Saul pedig felméne Gábaá-
ba, házába. 35Sámuel nem 
is kereste fel többé Sault 
halála napjáig. Sámuel 
azonban egyre bánkódott 
Saul miatt, mivel az Cr 
megbánta, hogy Izrael ki-
rályává tette. 

16. FEJEZET. 
Sámuel Dávidot királlyá teszi. 

1Mondá azért az Úr Sá-
muelnek : Meddig bánkó-
dol még Saul miatt, noha  

én elvetettem őt, hogy 
ne uralkodjék Izraelen? 
Tölt1 meg szarudat olaj-
jal s jer, hadd küldjelek 
a betlehemi Izájhoz, mert 
annak a fiai közül szemel-
tem ki magamnak királyt. 
2Mondá erre Sámuel : Ho-
gyan menjek? Hiszen meg-
hallja Saul és megöl 
Mondá erre az Úr : Vigy 
magaddal egy borjút a 
csordából és mondjad : 
Azért jöttem, hogy vágó-
áldozatot mutassak be az 
Úrnak, - 3lzájt pedig 
hívd meg a vágóáldozatra 
és én majd értésedre adom, 
hogy mit cselekedjél s 
kend fel azt, akit majd 
mutatok néked. 

4Úgy is cselekvék Sá-
muel, ahogy az Úr mon-
dotta néki. Mikor megér-
kezett Betlehembe, elcso-
dálkozának a város vénei 
és eléje menének és mon-
dák : Békés-e a jöveteled? 
56 azt mondá : Békés 
Azért jöttem, hogy vágó-
áldozatot mutassak be az 
Úrnak. Tartsatok meg- 

31-35. Sámuel felkoncolja az ámálekiták királyát. - 32. A hé-
ber szöveg így szól : . . . királyát. Ágág jókedvűen méne oda, mert 
azt gondolta : Valóban, elmult 	nem fenyeget) a halál keserű- 
sége. - 34. A héber szöveg így szól : ... Saul pedig felment 
haza, Saul Gábaájába. - Saul Gábaája egyesek szerint ugyanaz 
(mások szerint más), mint a benjáminbeli Gábaa. (L. 10, 5. jegyz.) 

16. 1-3. Az Úr felszólítja Sámuelt, hogy kenje fel királlyá lzáj 
egyik fiát. - 2. Sámuel nem hazudik (mert tényleg be fogja mu-
tatni ezt az áldozatot), csak nem mond el mindent. - 3. A vágó-

békeáldozatok lényeges része az áldozati lakoma volt ; 
erre kellett meghívni Izájt. 

4-13. Sámuel az Úr parancsára Dávidot keni fel Izrael kirá-
lyává. - 4. Elcsodálkozánalc: a héber szöveg szerint inkább : 
megrémülének (mert tudták, hogy Sámuel és Saul nincsenek jó-
ban s így esetleg bajba kerülhetnek). - 6. A megszentelődésről 
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szentelődést és jertek ve-
lem, hogy bemutassam a 
vágóáldozatot. Megszen-
telődést tartata tehát Izáj-
jal s fiaival s meghívá 
őket a vágóáldozatra. 6Mi-
kor aztán eljöttek, meg-
látá Eliábot és mondá 
magában: Nemde, máris 
az Úr előtt áll felkentje? 
7Ám az Cr azt mondá 
Sámuelnek : Ne nézd kül-
sejét, se termete magassá-
gát, mert én elvetettem 
őt ! Én nem a szerint ítélek, 
amire az ember néz : az 
ember ugyanis azt nézi, 
ami látszik, az Cr azon-
ban a szívet tekinti. sErre 
Izáj odahívá Ábinádábot 
és őt vezeté Sámuel elé. 
Ám ő  azt mondá : Ezt sem 
választotta az Cr. 'Erre 
Izái Sammát vivé oda, de 
őróla is azt mondotta : 
Ezt sem választotta az Úr. 
1°Hét fiát vezeté így oda 
Izáj Sámuel elé, de Sá-
muel azt mondá Izájnak : 
Ezek közül nem válasz-
tott az Úr ! 11Majd mondá 
Sámuel Izájnak : Vége van 
már fiaidnak? Az felelé 
Hátra van még a legkiseb-
bik, az a juhokat legelteti. 
Mondá erre Sámuel Izáj-
nak : Küldj érte s hozasd 
el, mert addig nem telep-
szünk le, míg az el nem jő. 
12Érte külde tehát és el- 

hozatá. Vörös volt, szép-
szemű  és csinos külsejű. 
Mondá ekkor az Úr : Kelj 
fel, kend fel, mert ez az ! 
"Erre Sámuel vevé az 
olajos szarut s felkené őt 
testvérei közepette és ettől 
a naptól fogva az Cr lelke 
Dávidra szálla. Sámuel az-
tán felkele és elméne Rá-
mátába. 

"Miután Saultól eltávo-
zott az Úr lelke, az Úr egy 
gonosz lelket bocsáta reá s 
az igen gyötörte. 15Mondák 
azért Saul szolgál uruknak: 
Ime, az Isten egyik go-
nosz lelke gyötör téged. 
"Adja ki tehát urunk a 
parancsot és előtted levő  
szolgáid keresnek valakit, 
aki ért a lantpengetés-
hez, hogy amikor elfog té-
ged az Urnak az agonosz 
lelke, 45 pengesse kezével 
a lantot és megkönnyeb-
bülj. "Mondá erre Saul a 
szolgálnak : Szerezzetek 
tehát nekem valakit, ki 
jól pengeti a lantot s hoz-
zátok ide hozzám. 18Meg-
szólala ekkor egyik legé-
nye és mondá : Ime én 
láttam, hogy a betle-
hemi Izáj egyik fia jól 
tudja pengetni a lantot, 
hozzá nagyerejű  vitéz, 
hadra termett ember, ér-
telmesszavú, szép férfi 
s az Úr is vele vagyon. 

1. Móz. II. 19, 10. jegyz. - 7. Elvetettem = nem öt választottam. -
11. Nem telepszünk le t. i. az áldozati lakomához. - 12. A vörös 
szó valószínűleg Dávid hajára vonatkozik ; a keleti emberek 
rendesen feketék, azért a vörös hajat különösen szépnek tartot-
ták. Mások szerint a szó annyit jelent, mint : pirospozsgás. --
18. Testvérei közepette = jelenlétében. Rámátáról 1. 1, 1. jegyz. 
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19Erre Saul követeket 
külde Izájhoz, üzenvén : 
Küldd hozzám Dávidot, 
azt a fiadat, aki a legelőn 
vagyon. "Erre Izáj vőn 
egy szamarat, megrakta 
kenyérrel, meg egy korsó 
bort és egy kecskegödö-
lyét és elküldé Dáviddal, 
a fiával Saulnak. 21Dávid 
el is juta Saulhoz és szol-
gálatába álla s az felette 
megszereté és fegyverhor-
dozójává tevé. 22Épen 
azért Saul elkülde Izájhoz, 
üzenvén : Hadd maradjon 
Dávid a szolgálatomban, 
mert kedvet talált sze-
memben. 231gy aztán vala-
kányszor elfogta Sault az 
Urnak az a gonosz lelke, 
Dávid elővette a lantot s 
pengette kezével és Saul 
felüdült és megkönnyeb-
bedett, mert a gonosz lélek 
eltávozott tőle. 

17. FEJEZET. 
Dáitid legyőzi Góliátot. 

lÁm a filiszteusok ismét 
harcra gyüjték hadaikat. 
A júdabeli Szókóban gyü-
lének össze és Szókó és 
Ázeka között, Dommím 
határában ütének tábort. 
2Erre egybegyűlének Saul 
és Izrael fiai és elmenének 
a Terebintus-völgybe és 
csatasorba állának, hogy 
hadakozzanak a filiszteu-
sokkal. 3A filiszteusok az 
egyik hegyoldalon állottak, 
Izrael pedig a másik hegy-
oldalon állott, úgyhogy a 
völgy közöttük volt. 4Ek-
kor kijöve a filiszteusok 
táborából egy fattyú fér-
fiú, kit Góliátnak hívtak s 
Getből való volt. Hatkö-
nyöknyi és egyarasznyi 
volt a magassága, 3rézsisak 
volt a fején s pikkelyes 
páncélt viselt : páncéljá-
nak súlya ötezer rézsiklus 
volt. 6Lábszárán rézvért 
volt s vállát rézpajzs fedte. 
7Dárdáj ának nyele olyan 
volt, mint a takácsok 

14-23. Dávid Saul -udvarába kerül. - 19. Dávid tehát felkene-
tése után visszatért rendes foglalkozásához, a pásztorkodáshoz. 
20. Korsó helyett a héber szöveg tömlőről beszél. - 21. A fegyver-
hordozó szó úgylátszik nemcsak bizonyos szolgálatot, hanem 
(sőt talán elsősorban) bizonyos z..ímet, rangot jelent. - 22. Kedvet 
talált szememben = megtetszett nekem. 

17. 1=11. Góliát hetvenkedése. - 1. Szókó és Ázeka Betlehemt61 
nyugatra feküdtek ; ugyanarra volt Dommfm (helyesebben Efesz-
Dáminím) is. - 2: A Terebintus (fáról elnevezett) völgy Jeruzsá-
lemtől délnyugatra, kb. 15 km-re feküdt. - 4. Fattyú = törvény-
telen származású ; a megfelelő  héber szót azonban általában baj,-
noknak, bajvívónak (egyesek óriásnak) fordítják. - Get híres 
filiszteus város, Betlehemtől nyugatra, kb. 22 km-re. Egy könyök 
kb. 50 cm ; egy könyökben két arasz (kb. 25-25 cm) volt ; e szerint 
Góliát magassága 6 x 50+ 25 = 325 cm volt. Egyes szövegek 
azonban Ctak négy könyökről tudnak s így csak 2.25 m jönne ki. - 
5. Egy 'skkjus kb. 16.8 gramm ,• 5000 siklus tehát kb. 84 kilogramm. 

6. A ,yers Vége a héber szövegben így szól . . . 	rézlándzsa 
volt, a Vállán. 	7. 600 giklus kb. 10 kilogramm. -- Fegyverhordozó 
helyett a' héber szöveg inkább pajzshordozóról beszél. 
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zugolyfája, 	dá-dáj ának 
vasa hatszáz vassiklus 
volt és fegyverhordozó 
járt előtte. sE.z megálla s 
átkiálta Izrael csatasorai-
nak és mondá nekik : 
Miért vonultatok fel s 
miért készülődtök harcra? 
Hát nem vagyok-e én 
filiszteus, ti meg Saul szol-
gái? Válasszatok ki maga-
tok közül valakit s az jöj-
jön le hozzám páros via-
dalra. 9Ha meg tud velem 
víni és megver : szolgáitok 
leszünk ; ha én kerekedek 
felül s verem meg őt, ti 
lesztek szolgák s ti fogtok 
szolgálni nekünk. 1°Majd 
mondá a filiszteus : Ime, 
én ma gyalázattal illettem 
Izrael hadait : adjatok 
elém valakit, hogy páros 
viadalra keljen velem. 
11Mikor Saul és az izraeli-
ták mindnyájan meghal-
lották a filiszteusnak ezt 
a beszédét, meghökkené-
nek és felette megfélemlé-
nek. 

12Dávid annak a júda-
beli Betlehemből való ef-
rátai embernek volt a fia, 
akiről fennebb volt szó. 
Ezt Izájnak hívták s nyolc 
fia volt, de Ó Saul napjai-
ban már öreg ember volt 
és az élemedettkorú fér-
fiak közé tartozott. 13Há- 

rom idősebb fia azonban 
elment Saullal a harcba ; 
hadbavonult három fiának 
a neve : Eliáb, az elsőszü-
lött, Ábinádáb a második 
és Sámma a harmadik. 
"Dávid volt a legfiatalab-
bik. Minthogy a három 
legidősebb fiú követte 
Sault, 15Dávid vissza-visz-
szatére Saul mellől, hogy 
legeltesse atyja nyájait 
Betlehemben. 16A filisz-
teus azonban negyven na-
pon át minden reggel és 
este előjött és kiállott. 
"Mondá egyszer Izáj Dá-
vidnak, a fiának : Fogd 
ezt az éfa árpadarát s ezt 
a tíz kenyeret a testvéreid 
számára s fuss el vele a 
táborba testvéreidhez, 

"ezt a tíz darab sajtot pe-
dig vidd el az ezredesnek, 
aztán nézd meg testvérei-
det, jól vannak-e s tudd 
meg, kikkel vannak egy 
sorban. 19Saul meg ők és 
Izrael fiai mindnyájan ek-
kor épen a Terebintus-
völgyben hadakoztak a 
filiszteusokkal. "Erre Dá-
vid kora reggel felkele, rá-
bízá a nyájat egy pász-
torra, megrakodék és el-
méne, amint Izáj paran-
csolta neki. El is juta a 
Mágála helyéhez és a se-
reghez, de az épen kivo- 

12-30. Dávid értesül Góliát hetvenkedéséről. - Ez az egész rész 
(17, 12-31.) a görög szövegek legtöbbjében hiányzik, sőt egyes 
héber szövegekben sem volt meg. (Vö. 17, 55. jegyz.) - 17. Egy 
éfa kb. 36.4 liter ; árpadara helyett a héber szöveg pörkölt 
gabonáról beszél. - 18. A vers végét talán így kell értenünk : s 
tudd meg kívánságukat. - 19. Ők = Izáj három hadba vonult 
fia. - 20. Mágála nem tulajdonnév, hanem tábort (egyesek sze- 
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nult a harcra és csatakiál-
tásba tört ki. 21  Izrael 
ugyanis csatarendbe állott, 
de velük szemben a filisz-
teusok is harcra készülőd-
tek. 22Erre Dávid rábízá 
a hozott holmit a pogy-
gyászőr kezére s elfuta a 
harctérre s megkérdezé, 
jól van-e minden testvé-
reit illetőleg. 23Miközben 
beszélgetett velük, • meg-
jelenék az a fattyú férfiú, 
a Góliát nevű, Getből 
való filiszteus és kijöve 
a filiszteusok táborából és 
megismétlé szavait Dávid 
hallatára. 24Amint az iz-
raeliták meglátták azt az 
embert, valamennyien el-
futának színe elől, mert 
igen féltek tőle. 25Valaki 
azonban azt mondá Izrael-
ből : Látjátok ezt az em-
bert, aki előjött? Azért 
jött elő, hogy gyalázza 
Izraelt ! Épen azért azt 
az embert, aki 8t megveri, 
nagy gazdagsággal aján-
dékozza meg a király, sőt 
neki adja leányát és adó-
mentessé teszi atyai házát 
Izraelben 1 2gOdaszóla erre 
Dávid a körülötte álló 
embereknek, mondván : 
Mit is adnak annak az 
embernek, aki megveri  

ezt a filiszteust s elhá-
rítja a gyalázatot Izrael-
ről? Ugyan ki ez a körül-
metéletlen filiszteus, hogy 
gyalázni meri az élő  Isten 
hadsorait? 27Elmondá erre 
néki a nép a dolgot, 
mondván : Ezt és ezt ad-
ják annak az embernek, 
aki őt megveri. 28Mikor 
Eliáb, legidősebb bátyja 
meghallotta, hogy erről 
beszél a többiekkel, ha-
ragra gerjede Dávid ellen 
és mondá : Mit jöttél ide 
s miért hagytad azt a né-
hány juhot a pusztában? 
Ismerem nagyravágyódá-
sodat és szíved gonoszsá-
gát ; azért jöttél le, hogy 
lássad a harcot ! 28Mondá 
erre Dávid : Mit követtem 
el? Nem beszélgetés-e ez 
csupán? "Majd eltávozék 
tőle egy kevéssé és másfelé 
fordula s ugyanazokat a 
szavakat mondá s a nép is 
ugyanazokat a szavakat 
felelé néki, mint az előbb. 

311-Iíre méne azoknak a 
szavaknak, amelyeket Dá-
vid mondott s elbeszélék 
őket Saul színe előtt. 32Mi-
kor aztán eléje vitték, Dá-
vid így szóla hozzá : Senki-
nek se csüggedjen el a 
szíve e miatt ; én, szolgád 

rint szekértábort) jelent. - 22. Poggyász = hadieszközök stb. -
23. Vö. 4. v. jegyz. - Szavait: vö. 8. skk. v. - 25. A héber szöveg 
szerint inkább : Mondák ekkor az izraeliták egymásnak stb. -
Adómentessé: a héber szöveg szerint : szabaddá vagy mások sze-
rint nemessé, előkelővé. (Általános adókötelezettség ekkor még 
aligha volt.) - 29. Nem beszélgetés-e ez? = beszélni csak szabad? 
Mások így értik : Ez volt (t. i. hogy eljöjjek) atyám szava 

parancsa). 
31-40. Dávid az Istenben bizva /elkészül, hogy megvívjon Góliát- 
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elmegyek s megvívok a 
filiszteussal. 33Mondá erre 
Saul Dávidnak : Nem 
bírsz te szembeszállni és 
megvíni ezzel a filiszteus-
sal, mert te gyermek vagy, 
az meg harchoz szokott 
ember kora ifjúságától 
fogva. 34Mondá erre Dávid 
Saulnak : Mikor szolgád 
legeltette az atyja nyáját, 
ha oroszlán vagy medve 
jött s elvitt egy kost a nyáj-
ból, 35utána mentem és 
leütöttem s kiszabadítot-
tam szájából; ha rám tá-
madt, megragadtam állát 
s megfojtottam s megöl-
tem. 36Oroszlánt is, med-
vét is megöltem én, a te 
szolgád : úgy jár tehát 
majd ez a körülmetéletlen 
filiszteus is, mint azok. 
Nos, megyek és elhárítom 
népemről a gyalázatot, el-
végre is ki ez a körülmeté-
letlen filiszteus, hogy gya-
lázni merte az élő  Isten 
seregét. 37Majd mondá Dá-
vid : Az Úr, aki megsza-
badított az oroszlán man-
csai meg a medve man-
csal közül, Ő  fog meg-
szabadítani engem e filisz-
teus kezéből. Mondá erre 
Saul Dávidnak : Eredj s 
az Űr legyen veled ! 38Az-
tán Saul felöltözteté Dá-
vidot a maga ruháiba, réz-
sisakot tőn a fejére s pán- 

célt ada reá. "Ekkor Dá-
vid felcsatolá kardját a 
ruhái fölé s elkezdé pró-
bálgatni, tud-e így felfegy-
verkezve járni, mert nem 
szokta meg. Mondá is Dá-
vid Saulnak : Nem tudok 
így járni, mert nem szok-
tam meg. Azzal lerakó eze-
ket 40s vevé botját, me-
lyet mindig a kezében hor-
dott, kiválaszta magának 
öt jó sima követ a patak-
ból s betevé őket pásztor-
táskájába, mely nála volt 
s kezébe vevé parittyáját 
s kiméne a filiszteus elé. 

41Erre a filiszteus, előtte 
haladó fegyverhordozójá-
val együtt, ballagva és 
egyre jobban közeledve 
Dávid felé tartott. 42Mikor 
aztán a filiszteus feltekin-
tett és meglátta Dávidot, 
semmibe sem vevé, hiszen 
egy vörös, szépkülsejű  
ifjú volt előtte. 43Majd 
mondá a filiszteus Dávid-
nak : Hát kutya vagyok 
én, hogy bottal jössz 
reám? Aztán a filiszteus 
megátkozá isteneivel Dá-
vidot "és mondá Dávid-
nak : Jer csak ide hozzám, 
hadd adjam húsodat az ég 
madarainak s a mező  vad-
jainak ! 45Mondá erre Dá-
vid a filiszteusnak : Te 
karddal, dárdával s pajzs-
zsal jössz ellenem, én pe- 

tal. - 35. Megfojtottam: a héber szöveg szerint : leütöttem (bot-
tal). 

41-61a. Dávid legyőzi Góliátot. - 43. A héber szöveg igy 
szól : ...a filiszteus megátkozá Dávidot az ő  (Dávid) Istené-
vel együtt. - 45. A Seregek Ura kifejezésről 1. 1, 3. jegyz. - 
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dig a Seregek Urának, Iz-
rael hadainak Istene nevé-
vel megyek ellened, me-
lyeket te gyalázattal illet-
tél "a mai napon. Az Úr 
a kezembe is fog adni té-
ged s megöllek s leveszem 
rólad fejedet s még ma az 
ég madarainak s a mező  
vadjainak adom a filisz-
teusok táborának hulláit, 
hadd tudja meg az egész 
föld, hogy van Izraelnek 
Istene. 47Tudja meg ez az 
egész gyülekezet, hogy 
nem kell kard és dárda az 
Úrnak a győzelemhez, 
mert ő  a harc ura s ő  a 
kezünkbe is fog adni tite-
ket 1 48Mikor aztán a filisz-
teus nekikészült s elindult 
s Dávid felé közelített, 
Dávid sietve a filiszteus 
elé futa, hogy megküzdjön 
vele 49és benyujtá kezét 
táskájába, kivőn belőle egy 
követ, azt parittyájával 
megforgatá s elhajítá s 
homlokon sujtá vele a fi-
liszteust, úgyhogy a kő  
belefúródott homlokába s 
az arcával a földre bukott.  

59Igy győzte le Dávid a 
filiszteust parittyával és 
kővel s miután leverte, 
meg is ölte a filiszteust. 
Mivel ugyanis kard nem 
volt Dávid kezében, 51oda-
szalada, megálla a filiszteus 
felett, megfogá kardját, 
kirántá hüvelyéből s meg-
ölé öt és levágá fejét. 

Mikor a filiszteusok lát- 
ták, hogy hősük meghalt, 
megfutamodának. 

meghalt, 

Izrael és Júda emberei fel-
kelének és felkiáltának és 
addig űzék a filiszteuso-
kat, míg a völgybe és Ak-
karon kapujához nem ju-
tottak. Hullának is a se-
besültek a filiszteusok kö-
zül a Sáráim felé vivő  út-
tól fogva egészen Getig és 
Akkaronig. 53Mikor aztán 
megkergették a filiszteu-
sokat, Izrael fiai visszaté-
rének s elfoglalák táboru-
kat. "Dávid pedig fogá a 
filiszteus tejét s elvivé 
Jeruzsálembe, fegyvereit 
pedig elhelyezé sátrában. 

55Akkor, amikor Saul 
látta, hogy Dávid kimegy 

50. A héber szöveg így fűzi a mondatot : . . . megölte a filiszteust, pe-
dig kard nem is volt Dávid kezében : (51) odaszalada (ugyanis) stb. 

6113-.54. A filiszteusok megfutamodása. - 62, Völgy helyett 
talán inkább Get városáról van szó. Getről 1. 4. v. Akkaron szintén 
filiszteus város volt s Cettől északra, kb. 25 kin-re feküdt. A filisz-
teusok, Úgy látszik, először valamennyien Sáráltnig (héberül 
Sáárájimig) futottak, ott egy részük Get, más részük Akkaron felé 
menekült tovább. Mivel azonban a Sáráim szó kapukat is jelent-
het, lehet, hogy a mondatot így kell értenünk : hullottak a sebe-
sültek a Getbe és az Akkaronba vezető  kapu bejáratában. -
64. Góliát fejét Dávid csak akkor vitte „Jeruzsálembe, amikor e 
várost már teljesen elfoglalta ; Góliát fegyvereit viszont Dávid 
csakhamar az 13r sátránál, Nóbéban helyezte el. (Vö. 21, 9.) 

55-58. Dávid Saul előtt. E rész (17, 55-58.) a görög szövegnek 
legtöbbjében hiányzik s egyes héber szövegekben sem volt meg. -7--
66. Feltűnő, hogy Saul, akinek 16, 18. skk. szerint jól kellett is- 
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a filiszteus elé, azt mondá 
Ábnernek, a sereg fővezé-
rének : Melyik nemzetség-
ből származik ez az ifjú, 
Ábner? Mondá Ábner : 
Életedre mondom, ó király, 
hogy nem tudom. 56Mondá 
erre a király : Kérdezd 
meg, ki fia ez az ifjú. 
"Ezért, mikor Dávid a fi-
liszteus megölése után 
visszatért, kezében a filisz-
teus fejével, Ábner meg-
fogá s bevivé Saul elébe. 
"Saul így szóla hozzá : 
Melyik nemzetségből való 
vagy, ó ifjú? Dávid azt 
mondá reá : Szolgádnak, a 
betlehemi Izájnak vagyok 
a fia. 

18. FEJEZET. 
Saul féltékenységből titokban 

Dávid életére tör. 

'Ekkor, amikor befe-
jezte Saullal való beszé-
dét, történék az, hogy Jó-
natás lelke egybeforradt  

Dávid lelkével és Jónatás 
úgy megszerette őt, mint 
a saját lelkét. 2Saul azon 
a napon egészen maga mellé 
vevé és nem engedé többé 
visszatérni atyja házába, 
3Jónatás pedig szövetségre 
lépe Dáviddal, mert úgy 
szerette, mint a saját lel-
két. 4Épen azért Jónatás 
leveté magáról azt a kön-
töst, amelyet viselt s egyéb 
felszerelésével, kardjával, 
íjával és övével együtt Dá-
vidnak adá. 5Valahány-
szor aztán Dávid kivonult 
valahová, ahová őt Saul 
küldötte, mindig sikert. 
aratott. Ezért Saul a har-
cosok fejévé tevé s ez tet-
szésre talált az egész nép 
szemében, sőt Saul szol-
gáinak színe előtt is. 

6Mikor azonban Dávid 
a filiszteus megverése után 
visszafelé tartott, kivonu-
lának az asszonyok Izrael 
valamennyi városából Saul 
király elé, énekelve, kör-
táncot lejtve, ujjongó do- 

mernle Dávidot, most azt kérdezi, hogy melyik nemzetségből szár-
mazik (a héber szöveg szerint : kinek a fia) Dávid. A látszólagos 
ellentétet vagy Úgy kell megoldanunk, hogy 16, 14. skk. eseményeit 
időrendben a 17. fejezet eseményei elé kell helyeznünk, vagy azt 
kell feltennünk, hogy Saul, mióta Dávid (utoljára) visszatért 
atyjához, elfelejtette Dávidot vagy családi körülményeit (szárma-
zását). — 68. Melyik nemzetségből való vagy a héber szöveg szerint 
ismét : Kinek a fia vagy? 

18. 	4. 	és Jónatás barátsága. — 4. A köntös (= felsőruhá) 
átadás.' .2 ibar«i' szövetség megkötésének záloga volt. 

6 - • 16 Sant réltékenységből meg akarja ölni Dávidot, majd .ellá- 
vonna a2 udwirtó'ir. 	4 E szavak helyett : sikert aratott itt és a 
következőkben d latin fordítás szószerint azt mondja, hogy eszesen 
viselte magát 	kifejezes értelme azonban a héber nyelvhasználat 
tanusaga szerint mindenkor az, aminek fordításunk adja. — Saul 
Dávid°, nem Msmeresből. hanem azzal a szándékkal tette a har-
cosok gisztiestyé. hogy ,..ltávoPtsa magától. (Vö. 13 vers.) — 6. Nem 
lehetetlen, hogy az a szó, amelyet a latin fordítás ujjongónak for-
dít, eredetileg valamely hangszer neve volt ; a csörgők vaspálcikák- 
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bokkal és csörgőkkel 7s 
egyre zengedezték a játszó 
asszonyok, mondván : 

Megvert Saul ezret, 
Dávid pedig tízezret. 
8Felette megharaguvék 

erre Saul s visszatetszék 
szemének e beszéd és 
mondá : Dávidnak tízez-
ret adtak, nekem pedig 
ezret adtak : mi hiányzik 
még néki, mint a király-
ság? 9Ettől a naptól fogva 
Saul nem nézett egyenes 
szemmel Dávidra. "Más-
nap aztán ismét elfogá 
Sault az Isten egyik go-
nosz lelke, úgyhogy pró-
fétált házában. Közben 
Dávid pengette kezével a 
lantot, mint minden na-
pon. Saulnak ekkor épen 
kezében volt a dárda 
115 azt odahajitá, azt gon-
dolván, hogy a falhoz sze-
gezheti Dávidot, ám Dá-
vid kétízben is elhajola 
előle. 12Erre Saul félni 
kezde Dávidtól, mert az Cr 
vele volt, tőle pedig eltávo-
zott. 13Épen azért Saul el-
távolítá őt maga mellől és 
egy ezred tisztjévé tevé s Ó 
vonult ki és be a nép élén.  

"Dávid azonban sikerrel 
járt el minden útjában, 
mert az Úr vele volt. 
15Mikor Saul látta, hogy 
nagyon szerencsés, tartani 
kezde tőle. "Egész Izrael 
és Júda azonban szerette 
Dávidot, mert ő  vonult ki 
és be élükön. 

17Mondá azért Saul Dá-
vidnak : Imhol idősebbik 
leányom, Merob ; neked 
adom feleségül, csak légy 
bátor harcosom és harcold 
az Cr harcait. Saul azon-
ban azt gondolá és mondá 
magában : Ne az én kezem 
bánjon el vele, bánjon el 
csak vele a filiszteusok 
keze. "Dávid azt mondá 
reá Saulnak : Ki vagyok 
én s mi az én életem s mi 
atyám nemzetsége Izrael-
ben, hogy én a király ve-
jévé legyek? 19Mindazon-
által amikor eljött az idő, 
amikor oda kellett volna 
adni Merobot, Saul leá-
nyát Dávidnak, a molá-
tita Hádrielnek adák oda 
feleségül. 2°Mikol, Saul 
másik leánya azonban 
megszereté Dávidot s mi-
kor ezt hírül vitték Saul-
nak, tetszék neki a dolog. 

kal vert triangulumok 	érchangszerek) voltak. - 7. E számok : 
ezer, tízezer nem veendok a szó szoros értelmében, csak annyit je-
lentenek, mint sok és sokkal több. - 10. Prófétálni e helyütt annyit 
tesz, mint értelmetlenül, magából kikelve kiáltozni, idegesen vi-
selkedni. - 13. E vers (valószínűleg) ugyanazt mondja, mint az 
5. v. - 14-15. Vö. 5. v. jegyz. 

17-27. Saul a filiszteusokkal akarja eltétetni láb alól Dávidot. -
17. Az Úr harcai = az Cr népének (= Izrael) ellenségei ellen vívott 
harcok. - 18. Életem 	származásom. - Dávid e szavakat a 
köteles tiszteletből és szerénységből mondotta, hiszen a király 
leányának a kezéhez a Góliáton aratott győzelme fejében (vö. 17, 
25.) joga volt. - Molatita = mehula-i ; (Ábel-) Mehula város volt 
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21Azt mondá ugyanis ma-
gában Saul: Neki adom, 
hadd legyen kelepcéjévé 
és hadd bánjon el vele a 
filiszteusok keze. üzene 
azért Saul Dávidnak 
Légy ma e második alka-
lommal a vőm. 22M aj d 
meghagyá Saul a szolgál-
nak : Beszéljetek titokban 
Dáviddal, mondván : hu 
tetszel a királynak s min-
den szolgája is szeret : 
légy tehát most a király 
veje. 23E1 is juttatták Saul 
szolgái mindezeket a sza-
vakat Dávid fülébe. Ám 
Dávid azt mondá reá : 
Csekélységnek látszik-e 

előttetek a király vejévé 
lenni? Hiszen én szegény 
és vagyontalan ember va-
gyok ! "Jelenték erre Saul 
szolgál, mondván : Ezeket 
s ezeket a szavakat mon-
dotta Dávid. 25Mondá erre 
Saul : Igy szóljatok Dávid-
hoz : Nem kell a királynak 
semmi más jegyajándék, 
csak száz filiszteus fity-
máj a, hogy meglakoljanak 
a király ellenségei. Azt 
gondolá ugyanis Saul,  

hogy Így a filiszteusok 
kezébe juttatja Dávidot. 
26Mikor szolgái elmondták 
Dávidnak azokat a szava-
kat, amelyeket Saul mon-
dott, tetszék Dávidnak az 
a dolog, hogy a király 
vejévé legyen. "Épen 
azért néhány nap mulya 
felkerekedék Dávid s el-
méne az alatta levő  embe-
rekkel s levága kétszáz 
férfiút a filiszteusok közül 
s elvivé s leszámlálá fity-
májukat a királynak, hogy 
a vejévé lehessen. Erre 
Saul neki adá Mikolt, a 
leányát feleségül. 

28Mikor Saul látta és 
megértette, hogy az Úr 
Dáviddal vagyon és Mi-
kol, Saul leánya is sze-
reti őt, "még inkább félni 
kezde Saul Dávidtól és 
minden időre ellensége lőn 
Saul Dávidnak. "Hozzá 
valahányszor támadtak a 
filiszteusok fejedelmei, 

Dávid mindjárt támadá-
suk elején mindig nagyobb 
sikert aratott, mint Saul 
bármelyik szolgája s így 
felette híressé lón neve. 

Isszakár tőrzsének területén. - 21. Kelepcéjévé legyen = miatta 
lelje vesztét. E második alkalommal = Mikol révén. Az első  alka-
lom a Merobbal való házasság lett volna. - 22. Dávid úgy látszik 
eleinte húZódozott ettől a házasságtól, azért beszéltette rá a király 
a szolgái (= udvari emberei) által is a dologra. - 23. A feleségül 
vett leányért az atyának kárpótlásul jegyajándék járt. Dávid ezért 
hivatkozik vagyontalanságára. - 27. Néhány nap mulya = a meg-
határozott idő  letelte előtt. Dávid kétszáz, tehát kétszerannyi 
filiszteust vágott le, mint Saul kívánta ; a görög fordítás azonban 
csak száz filiszteusról tud. 

28-30. Saul nyilt ellenségévé lesz Dávidnak. - 30. A verset a 
héber szöveg szerint így kell fordítanunk : A filiszteusok fejedel-
mei (gyakorta) felvonultak (Izrael ellen), de valahányszor felvo-
nultak, Dávid mindig nagyobb sikert aratott (vő. 5. v. jegyz.), mint 
Saul bármely szolgája (= vitéze) stb. 
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19. FEJEZET. 
Saul nyiltan üldözni kezdi Dávi- 

dot. 

1  Szóla ezért Saul Jóna-
tásnak, a fiának és min-
den szolgájának, hogy öl-
jék meg Dávidot. Ám Jó-
natás, Saul fia nagyon sze-
rette Dávidot. 2Épen azért 
értesíté Jónatás Dávidot, 
mondván : Saul, az atyám 
halálra keres téged : reg-
gel tehát, kérlek, vigyázz 
magadra s rejtőzködjél 
titokban el. 3Én aztán 
majd kimegyek s azoh a 
mezőn, ahol te leszesz, 
atyám elé állok, s beszé-
lek rólad atyámnak s 
amit tapasztalni fogok, 
majd tudtodra adom. 4Jó-
natás erre jót szóla atyjá-
nak, Saulnak Dávidról és 
azt mondá néki : Ne vét-
kezzél király, szolgád, Dá-
vid ellen, hiszen ő  nem 
vétkezett ellened s csele-
kedetei felette hasznosak 
neked. 5Kockára tette éle-
tét s megverte a filiszteust 
s az Cr nagy győzelmet 
juttatott általa egész Iz-
raelnek : láttad és örültél 1 
Miért vétenél tehát ártat-
lan vér ellen s miért ölnéd 
meg Dávidot, ki semmit  

sem követett el? 6Mikor 
ezt Saul hallotta, Jónatás 
szavára megengesztelődék 
és megeskilvék : Az Úr 
életére mondom, hogy nem 
fogom megöletni. 7Erre 
Jónatás előhivá Dávidot 
és elmondá néki mindeze-
ket a szavakat. Aztán Jó-
natás bevivé Dávidot Saul-
hoz s ő  ismét olyául volt 
előtte, mint azelőtt. 

8Ám ismét megiadula a 
harc és Dávid kivonula 
és hadakozék a filiszteu-
sok ellen s nagy csapást 
mére reájuk s azok meg-
lutarnodának színe elől. 
9En.e Sault ismét meg-
száliá az 1.7r egyik gonosz 
lelke‘ Igy üldögélt házá-
ban, kezében a dárdával, 
miközben Dávid pengette 
a lantot kezével. "Egyszer 
csak Saul ismét megkísérlé, 
hogy Dávidot a falhoz 
szegezze a dárdával, de 
Dávid elhajola Saul színe 
elől s a dárda, anélkül, 
hogy sebet ejtett volna, 
a falba fúródék. Erre Dá-
vid elszalada és még azon 
éjjel elmeneküle. 

11Erre Saul elküldé csat-
lósait Dávid házához, hogy 
őrizzék és reggel megöljék. 
Ám Mikol, a felesége tud- 

19. 1-3. Jónatás figyelmezteti Dávidot, hogy Saul meg akarja 
öletni. 	1. A héber szöveg Igy szól : Saul arról beszélt Jónatás- 
nak, a fiának és minden szolgájának (= udvari embereinek), hogy 
meg kell ölni Dávidot. — 2. Reggel = holnap reggel. 

3--7. Jónatás közbenjárására Saul megengesztelődik Dávid iránt. 
— 7. Dávid tehát visszakerült Saul szolgálatába. 

8-10. Saul féltékenységből ismét meg akarja ölni Dávidot. (V5. 
18, ló. sk.) 

//-17. Dávid Mikol segítségével megszökik. — 11. A szobor (hé-
berül : a teráf) valószínűleg az ősök tiszteletéből származó, házi 
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tára adá ezt Dávidnak, 
mondván : Ha meg nem 
mented magadat ez éjjel, 
holnap meghalsz. 12Épen 
azért lebocsátá őt az abla-
kon s ő  elméne, elfuta és 
megmenekedék. 13Mikol 
aztán vevé a szobrot, rá-
tevé az ágyra, szőrös 
kecskebőrt tőn a feje alá és 
ruhákkal betakará.14Mikor 
aztán Saul poroszlókat 
küldött oda, hogy fogják 
meg Dávidot, azok azt a 
választ hozák, hogy be-
teg. "Erre Saul vissza-
küldé a követeket, hogy 
nézzék meg Dávidot és 
mondá : Az ágyban is hoz-
zátok elém, hogy megölet-
hessem. 16Mikor azonban a 
követek odaértek, a szob-
rot találák az ágyban, 
kecskebőrrel a feje alatt. 
17Mondá erre Saul Mikol-
nak : Miért játszottál így 
ki s miért engedted ellen,  
ségemet elfutni? Mikol 
azt felelé rá Saulnak : 
Azért, mert Ó azt mondta 
nekem : Engedj el, külön-
ben megöllek. 

18Közben Dávid elfuta 
és megmenekedék és el- 

juta Sámuelhez Rámá--
tába s elbeszélé néki mind-
azt, amit vele Saul művelt. 
Erre ő  és Sámuel elmené-
nek s megtelepedének Ná-
j ótban. 19Hírül vivék 
azonban Saulnak, mond-
ván : Ime, Dávid a rámá-
tai Nájótban vagyon. 
"Erre Saul poroszlókat 
külde, hogy fogják meg 
Dávidot ; mikor azonban 
ezek meglátták a prófé-
táló próféták seregét s 
elöljárójukat, Sámuelt, 
őket is elfogá az Űr lelke 
s ők is prófétálni kezdé-
nek. 21Mikor ezt hírül vit-
ték Saulnak, más követe--
ket külde, de azok is pró-
fétálni kezdének. Erre Saul 
harmadszor is követeket 
külde, de azok is prófétálni 
kezdének. Megharaguvék 
erre Saul 22s maga is el-
méne Rámátába ; mikor 
a Szókóban levő  nagy víz-
veremhez jutott, megkér-
dezé, mondván : Hol van 
Sámuel és Dávid? Mondák 
erre néki : Ime, a rámátai 
Nájótban vannak. 23Elin-
dula tehát a rámátai Ná-
jótba, de őt is elfogá az Cr 

bálvány volt. Egyesek egyenesen az ősök halotti maszkjának 
tartják ; valószínűleg csak a fejet, legfeljebb a felső  testet ábrá-
zolta. A szőrös kecskebőr talán arra szolgált, hogy az emberi haj 
látszatát keltse. A megfelelő  héber kifejezés sokak szerint kecske-
szőrpárnát jelent. A ruhák = a takarók, a pokrócok. 

18-24. Dávid Sámuelhez menekül, hova Saul is követi. -18. E szó 
Nájót annyit tesz, mint lakások ; a Nájótot a próféták lakására s 
gyülekezetére szolgáló kolostorféle háznak vagy telepnek kell 
gondolnunk. (Mások szerint a sző  annyit jelent, mint : romok.) - 
19. Rámáta helyett a héber szövegben itt is mindenütt Rámáról 
van szó. A Nájót tehát vagy Rámában vagy Ráma mellett volt. - 
20. A. prófétáláson itt lelkesült éneket, élénk taglejtéseket stb. 
kell értenünk. - 22. Ezen Szókó fekvéséről bizonyosat nem tudunk; 

()szövetség I. 	 46 
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lelke s amint ment és ha-
ladt, egyre prófétálgatott, 
míg a rámátai Nájótba 
nem jutott. "Ott ő  is leveté 
ruháit és prófétála a töb-
biekkel együtt Sámuel 
előtt s ott feküvék azon 
egész nap és éjjel mezíte-
lenül. Innen is származott 
a közmondás : Hát Saul is 
a próféták közt vagyon? 

20. FEJEZET. 
Jónatás hiábavaló kísérlete Saul 

megbékítésére. 

1Dávid azonban elfuta a 
rámátai Nájótból és el-
méne és szóla Jónatásnak 
Mit követtem el? Mi a vét-
keni s mi a bűnöm atyád 
ellen, hogy életemre tör? 
205 azt mondá néki : De-
hogy is 1 Nem fogsz meg-
halni, mert atyám nem 
cselekszik sem nagy, sem, 
kicsiny dolgot, mielőtt ve-
lem nem közli. Csak épen 
ezt az egy dolgot titkolta 
volna el előttem? Nem fog 
az megtörténni ! 3Meg is 
esküvék újra Dávidnak. 
Ám az mondá : Nyilván 
tudja atyád, hogy én ke- 

gyelmet találtam szemed-
ben s azért azt fogja mon-
dani magában: Ne tudjon 
erről Jónatás, hogy meg 
ne találjon szomorodni. 
Én azonban az Cr életére 
s a te életedre mondom, 
hogy - úgy mondjam - 
csak egy lépés választ el 
engem a haláltól. 4Mondá 
erre Jónatás Dávidnak : 
Bármit mondasz nekem, 
megteszem néked. 5Mondá 
erre Dávid Jonatásnak : 
Ime holnap újhold napja 
van, amikor, a szokás sze-
rint, a király mellé kel-
lene ülnöm, hogy egyem. 
Engedj azonban el, hadd 
rejtőzzem el a mezőn 
harmadnap estélig. 6Ha 
atyád odanéz és keres en-
gem, feleld néki : Dávid 
megkért engem, hogy 
sietve Betlehem városába 
mehessen, mert ott most 
ünnepi áldozata vagyon 
egész nemzetségének. 7Ha 
Ó erre azt mondja : Jól 
van, - akkor békessége 
lesz szolgádnak ; ha azon-
ban haragra gerjed, akkor 
tudd meg, hogy gonosz-
sága teljes ellenem. 8Csele- 

valószínű  azonban, hogy Ráma közelében feküdt. — 24. A prófé 
tátás élénk taglejtéseit a bő, vállravetett felsőruha akadályozta ; 
aki ezt levetette, s csak a hosszú, ingszerű  alsóköntösben volt, azt 
a régiek mezítelennek mondták. — E közmondás tulajdonképen 
nem innen származott (vö. 10, 12.), de ezen esemény folytán újabb 
színt nyert s még jobban elterjedt. 

20. 1-23. Dávid megkéri Jónatást, pphalolja ki, mit szándékozik 
vele tenni Saul. — 1. A Rámátában levő  Nájótróll. 19, 18. jegyz. —
5. Az újhold napján, vagyis minden hónap elsején az izraeliták 
különféle áldozatokat (vö. Móz. IV. 28, 11. skk.) mutattak be az 
Úrnak. Ilyenkor áldozati lakomát is tartottak. Itt az utóbbiról 
van szó. Engedj el = ments fel e kötelezettség alól. — 6. Ünnepi 

'sztendei. (V6. 1, 3. 20.) — 7. Gonoszsága teljes = (a héber 
szöveg szerint) elhatározta a rosszat (= vesztemet). — R. Az Úr 
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kedjél tehát irgalmassá- 
got 	szolgáddal ; hiszen 
szövetségre léptél velem, 
szolgáddal az Úr előtt. Ha 
azonban valami gonoszság 
van bennem, ölj meg te 
magad s ne vigy atyádhoz. 
9Mondá erre Jónatás : Is-
ten ments ! Mihelyt bizo-
nyosan megtudom, hogy 
atyám gonoszsága teljes 
ellened, lehetetlen, hogy 
tudtodra ne adjam. "Fe-
lelé erre Dávid Jónatás-
nak : Ki fog értesíteni en-
gem, ha atyád netán vala-
mit keményen válaszol ne-
ked felőlem? 11Mondá erre 
Jónatás Dávidnak : Jer, 
menjünk ki a mezőre. Mi-
után pedig mindketten ki-
mentek a mezőre, 12mondá 
Jónatás Dávidnak : Uram, 
Izrael Istene, ha meg-
tudom holnap vagy hol-
napután atyám szándékát 
s valami jót tudok meg 
Dávidról s nem küldök 
azonnal hozzád s nem 
adom tudtodra, "akkor 
sujtsa az Cr Jónatást most 
és mindenkor 1 Ha pedig 
fennáll atyám gonoszsága  

ellened, akkor azt jutta-
tom füledbe s elbocsátlak, 
hogy menj békébens az 
Úr legyen veled, miként 
atyámmal volt. 14De akkor, 
ha még élek, az Cr irgal-
masságát gyakorold árn 
velem, ha pedig már meg-
haltam, 15ne vond meg 
irgalmasságodat házamtól 
sohasem, akkor sem, ami-
kor majd az Cr kiirtja Dá-
vid minden ellenségét a 
földről. Vegye el az Úr 
Jónatást házából s álljon 
bosszút Dávid ellenségein! 
16Igy kötött szövetséget 
Jónatás Dávid házával s 
az Cr így is állt bosszút 
Dávid ellenségein. "Majd 
ismételten megesküvék Jó-
natás Dávidnak, mert sze-
rette őt, - mint a saját 
lelkét, úgy szerette. 18AZ-
tán mondó néki Jónatás : 
Holnap újhold napja va-
gyon s keresni fognak 
téged 19egészen holnap-
utánig, mert helyed üres 
marad. Azon a napon az-
tán, amelyen már dol-
gozni szabad, eredj sietve 
le és menj el rejtekhe- 

szövetsége e  az Űr nevében kötött (tehát : igaz) szövetség. —
9. Vö. 7. v. jegyz. — 14. Jónatás arról az időről beszél, amikor 
majd teljesedik az, hogy az Űr Dáviddal lesz, mint Saullal volt 
(13. v.), vagyis az, hogy Dávid királlyá lesz. Az Úr irgalmassága — 
olyan irgalmasság, mint amilyent az Űr gyakorol, tehát igaz irgal-
masság. — 15. A vers második mondata (Vegye el . . . ellenségein) 
a héber szövegben nincs meg s a görög fordításból került a latin 
fordításba ; valószínűleg nem egyéb, mint a 16. vers egyik válto-
zata. — 16. A vers értelme nehezen határozható meg ; talán Igy 
kell értenünk : Bárcsak szövetségre léphetne majd (akkor, ha 
Dávid királlyá lesz) Jónatás Dávid házával s bárcsak bosszút 
állna az Úr Dávid ellenségein. — 19. A héber szöveg így szól : 
Harmadnapra eredj le jó messzire s menj el arra a helyre, ahol 
a multkori esemény napján rejtőzködtél s ülj le (vagy : tartóz- 

46* 
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lyedre s ülj le az Ezel nevű  
kő  mellé. "Én aztán majd 
három nyilat lövök oda, 
mintha céllövésben gya-
korolnám magamat 21és 
értük küldöm a fiút s azt 
mondom néki : Eredj s 
hozd vissza nekem a nyila-
kat. 22Ha azt mondom 
majd a fiúnak : Ime a nyi-
lak innen vannak rajtad, 
szedd fel Őket, - akkor te 
csak jöjj hozzám, mert bé-
kességed vagyon s nincs 
baj, az űr életére mondom! 
Ha azonban azt mondom 
majd a fiúnak : Ime a nyi-
lak túl vannak rajtad : 
akkor te menj el békével, 
mert az Úr elküldött té-
ged. 23Erre a dologra pe-
dig, melyet megbeszéltünk 
egymással, az Úr legyen a 
tanunk mindörökké I 

"Dávid tehát elrejtő-
zék a mezón és eljöve az 
újhold napja és a király 
lakomához üle. 25Mikor a 
király leült (mint ahogy 
szokott) a fal mellett levő  
székére, Jónatás felkele ; 
Ábner is leüle Saul olda-
lára, de Dávid helye üre-
sen marada. "Saul aznap  

nem szóla semmit, mert 
azt gondolta, hogy talán 
történt vele valami, ami-
ért nem tiszta, s még nem 
tisztult meg. 27Mikor el-
jött az újhold másod-
napja, Dávid helye me-
gint üresen marada. Mon-
dá erre Saul Jónatásnak, 
a fiának : Miért nem jött 
el Izáj fia sem tegnap, sem 
ma a lakomára? 28Felelé 
erre Jónatás Saulnak : 
Igen kért engem, hadd 
mehessen Betlehembe. 

"Azt mondotta : Engedj 
el, mert most ünnepi áldo-
zat van városomban s 
egyik testvérem meghí-
vott ; ha tehát kegyelmet 
találtam szemedben, hadd 
menjek el most hamarosan, 
hogy megnézzem testvé-
reimet. Ezért nem jött el 
a király asztalához. "Meg-
haraguvék erre Saul Jóna-
tásra és mondá néki : Te, 
férfit önként magához ra-
gadó asszony fia 1 Talán 
bizony nem tudom, hogy 
szereted Izáj fiát a magad 
szégyenére és gyalázatos 
anyád szégyenére? ! 31Pe-
dig mindaddig, míg Izáj 

kodjál) az Ázel (= átjelző?) kőnél. - 22. A békével szó a héber 
szövegben nincs meg. - 23. Az Űr legyen a tanu = az Úr őrkődjék 
megbeszélésünk felett s ő  büntessen meg, ha azt megszegjük. 

24-34. Jónatás kipuhatolja Saul szándékait. - 25. A verset 
talán igy kell értenünk : A király leült rendes helyére, a fal mellett 
levő  székbe s leültek a többiek is rendes helyükre : Jónatás a 
királlyal szembe, Ábner a király jobbjára, de Dávidnak a király 
balján készített helye üresen maradt. - 26. Móz. III. 7, 20. sze-
rint annak, aki valami miatt (pl. halottal való érintkezés miatt 
stb.) vallásilag tisztátalanná vált, nem volt szabad ennie az áldo-
zati lakomából. - 30. Saul Jónatás anyját illeti gyalázó szavak-
kal. 
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fia a földön él, sem szemé-
lyed, sem királyságod nem 
áll szilárdan 1 Most azért 
tüstént küldj el s hozasd 
ide hozzám, mert halál 
fia I 32Felelé erre Jónatás 
Saulnak, az atyjának, 
mondván : Miért haljon 
meg? Mit követett el? 
33Erre Saul megragadá a 
dárdát, hogy keresztül-
döfje. Megérté erre Jó-
natás, hogy atyja elhatá-
rozta, hogy megöli Dávi-
dot. 34Épen azért Jónatás 
dühödt haraggal felkele az 
asztaltól és semmit sem 
evék az újhold másod-
napján, mert bánkódott 
Dávid miatt, hogy atyja 
gyalázattal illette. 

35Mikor aztán megvir-
radt a reggel, Jónatás a 
Dáviddal való megállapo-
dás szerint kiméne egy 
kis fiúval a mezőre. 36011 
azt mondá a fiúnak : Eredj 
s hozd vissza nekem a nyi-
lakat, amelyeket ellövök. 
Mikor azonban a fiú el-
szaladt, ellöve egy másik 
nyilat a fiún túlra. 37Mi-
kor a fiú arra a helyre ju-
tott, ahol az a nyíl volt, 
melyet Jónatás először lőtt 
ki, utána kiálta Jónatás a 
fiúnak, mondván : Im ott, 
tovább, rajtad túl is van 
egy nyíl. »Majd ismét a  

fiú után kiálta, mondván : 
Siess gyorsan, ne állj meg ! 
Felszedé tehát a fiú Jóna-
tás nyilait s visszavivé urá-
hoz, 39de hogy miről Van 
szó, egyáltalán nem tudta, 
mert csak Jónatás és Dá-
vid tudta a dolgot. 49Ek-
kor Jónatás odaadá fegy4 
vereit a fiúnak s mondá 
Eredj s vidd be a városba. 
41Mikor aztán a fiú elment, 
Dávid felkele dél felé néző  
helyéről, arcával a földre 
borula és háromszor meg-
hajtá magát, majd meg-
csókolák egymást és sírás 
nak mindaketten, de ki-
vált Dávid. 42Mondá aztán 
Jónatás Dávidnak : Eredj 
békességgel. Amire meg-
esküdtünk mindketten az 
Úr nevében, mondván 
Az Úr legyen köztem és 
közötted s az én ivadékom 
s a te ivadékod között, - 
az álljon mindörökké. 
43Felkerekedék erre Dávid 
és elméne, Jónatás pedig 
visszaméne a városba. 

21. FEJEZET. 
Dávid Nóbéban és Getben. 

'Igy Dávid Nóbéba, 
Áchimelek paphoz juta. 
Áchimelek azonban meg-
hökkene, hogy Dávid hoz-
zája jött és mondá neki : 

35-43. Jónatás közli Dáviddal, hogy Saul Dávidot meg akarja 
ölni. - 38. Jónatás azért siettette a fiut, hogy az Dávidot észre ne 
vegye s ő  mielőbb magára maradjon. - 41. Dávid a kődéli, tehát 
túlsó oldalán húzódott meg. 

21. 1-5. Dávid Áchimelektől kenyeret kér. - 1. Nőbe (a héber 
szerint : Nób) Benjámin törzsének területén, Jeruzsálemtől észak-
keletre, mintegy 3 km-re feküdt. - Ezidőben itt állott a szent 
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Miért vagy egyedül s mi-
ért nincs senkisem veled? 
2Mondá erre Dávid Áchi-
melek papnak : Megbízott 
engem valamivel a király, 
de azt mondotta : Senki se 
tudja meg a dolgot, ami-
ért elküldlek, s hogy milyen 
parancsokat adtam néked. 
Épen azért a legényeket 
erre és erre a helyre ren-
deltem. 3Nos tehát, ha van 
valami a kezednél, adj 
vagy öt kenyeret nekem, 
vagy valami mást, amit 
tudsz. 4Felelé erre a pap 
Dávidnak és mondá neki : 
Közönséges- kenyér nincs 
a kezemnél, csak szent ke-
nyér. Tiszták-e legényeid, 
főképen asszonytól? 5Fe-
lelé erre Dávid a papnak 
és mondá neki : Igen ; ami 
az asszonyt illeti, meg-
tartóztattuk magunkat 

tegnaptól és tegnapelőttől 
fogva, amikor elindultunk,  

s a legények holmijai tisz-
ták voltak, s bár ez az út 
közönséges, a holmi szem-
pontjából ma ez is szent 
leszen. 

°Erre a pap szent kenye-
ret ada neki ; nem volt ott 
ugyanis más kenyér, mint 
csak azok a kitett kenye-
rek, amelyeket elvettek az 
Cr színe elől, hogy meleg 
kenyereket tegyenek he-
lyükbe. 

'Ott volt azonban azon 
a napon egy ember Saul 
szolgái közül, benn az Úr 
hajlékában : egy Dóeg 
nevű  edomita, Saul pász-
torainak felügyelője. 

8Mondá továbbá Dávid 
Áchimeleknek : Van-e itt 
kezednél dárda vagy kard? 
Nem hoztam ugyanis ma-
gammal kardomat s fegy-
vereimet, mert a király 
ügye sürgős volt. 9Mondá 
erre a pap : Ime a filisz- 

sátor s Áchimelek (= Áchiás? vö. 14, 3.) volt a pap = a főpap. 
Achimelek nyilván attól tartott, hogy Dávid valamilyen nehéz 
megbizatást hoz számára Saultól s azért hökkent meg Dávid lát-
tára. - 2. Erre és erre a helyre = egy bizonyos helyre. - 4. 
A szent sátor szentélyében egy asztalkán tizenkét kenyér állott, 
melyet hetenkint felváltottak ; a régieket a papok fogyasztották 
el, mikor is vallásilag tisztáknak kellett lenniök. Ezekről a szent 
kenyerekről beszél Áchimelek. A házassági élés a mózesi törvény 
szerint (v43. Móz. III. 15, 16.) vallásilag - egy-egy napra - tisz-
tátalanná tette a házasfeleket. - 5. E vers második felének 
értelme bizonytalan ; a számtalan magyarázat közül a legvaló-
szinűbb még a következő  : tiszták vagyunk, mert asszonyt két 
napja (vagy : már régóta) nem érintettünk, ezen az úton pedig, 
idegenben lévén, még kevésbbé fogunk, tehát ma is tiszták mara-
dunk. - A holmi szó ugyanis testet, a közönséges szó pedig ide-
genben levőt is jelent. 

6. Áchimelek szent kenyereket ad Dávidnak. Vö. 4. v. jegyz. 
7. Az eseményeket látja Saul egyik embere, Dóeg. - Benn az Úr 

hajlékában = a szent sátor udvarán (a héber szöveg szerint : 
ki épen az Űr előtt tartózkodott - ami ugyanazt jelenti). 

8-9. Dávid magához veszi Góliát kardját. - 9. Vö. 17, 54. -
Az elód a főpapoknak - a mai miseruhához hasonló - ruhája 
volt ; ügy látszik, meghatározott helyen függött. 
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teus Góliát kardja, kit 
megvertél a Terebintus-
völgyben, itt van, beta-
karva egy ruhába az efód 
mögött ; ha azt el akarod 
vinni, vidd el, mert itt 
azon kívül más nincsen. 
Mondá erre Dávid : Nincs 
több olyan, mint az, add 
csak ide 

1°Dávid aztán felkere-
kedék s még aznap elfuta 
Saul színe elől és Akishoz, 
Get királyához méne.nDá-
vid láttára azonLan Ákis 
szolgái, azt mondák uruk-
nak : Vajjon nem ez-e Dá-
vid, annak a földnek a ki-
rálya? Nem ennek énekel-
ték-e körtáncban, mond-
ván : 

Megvert Saul ezret, 
Dávid pedig tízezret? 

12Dávid a szívére vevé 
ezeket a szókat s felette 
megfélemlék Ákistól, Get 
királyától. "Épen azért 
elváltoztatá arcát előttük, 
dülöngött kezük között, 
nekiütközött a kapuajtók-
nak s nyálát szakállára  

csurgatta. "Mondá erre 
Ákis a szolgálnak : Látjá-
tok, hogy ez az ember bo-
lond : miért hoztátok hoz-
zám? 15Szűkölködünk-e bo-
londokban, hogy ezt be-
hoztátok, hogy őrjöngjön 
előttem? Ez jöjjön be há-
zamba? 

22. FEJEZET. 
Dávid Odollámban, Moábbarl, 
Háretben ; Saul bosszúja Nőbe 

ellen. 

1Dávid aztán elméne 
onnan és Odollám barlang-
jába meneküle. Mikor ezt 
bátyjai s atyjának egész 
házanépe meghallották, le-
menének oda hozzá. 2Majd 
köréje sereglének mind-
azok, akik szorongatott 
helyzetben voltak s aki-
ket adósság terhelt, meg 
akik szívükben elkesered-
tek s ő  lőn a vezérük ; 
mintegy négyszáz ember 
volt vele. 

3Onnan aztán Dávid a 
moábi Mászfába méne és 
mondá Moáb királyának : 
Hadd maradjon, kérlek, 

10-14. Dávid a filiszteusokhoz menekül, de ott félelmében őrült-
nek tetteti magát. - 10. Get híres filiszteus város volt a Földközi-
tenger palesztinai partmellékének déli részén. - 11. Vaj jon nem 
ez-e Dávid ? = Hiszen ez Dávid ! A filiszteusok vagy tudták, hogy 
Dávid annak a földnek (= ~ának) felkent királya, Nagy csak 
hősies tette (Góliát) miatt mondták annak. - 13. Dávid őrült-
nek tettette magát. 

22. 1-2. Dávid Odollám barlangjába menekült. - 1. Odollám 
(héberül Adullám) nevű  város úgy látszik kettő  volt ; mindkettő  
Júda területén feküdt, az egyik Jeruzsálemtől délnyugatra, mint-
egy 21 km-re (vö. Móz. I. 38, .1. 12 ; Józs. 15, 35.), a másik -
amelyről itt van szó - Betlehem és Tekua között. 

3-4. Dávid Moábban helyezi biztonságba szüleit. - 3. Moáb 
a Holt-tengertől keletre feküdt. Dávid egyik ősanyja, Jtúth moábi 
származású volt. A moábi Mászfának a fekvéséről semmit sem 
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atyám és anyám nálatok, 
míg megtudom, mit tesz 
velem az Isten. 4Ott is 
hagyá őket Moáb királyá-
nak színe előtt s azok nála 
maradának mindaddig, 

míg Dávid a várban tar-
tózkodott. 

5Gád próféta ugyanis 
azt mondá Dávidnak : Ne 
maradj tovább a várban, 
hanem indulj el és menj 
Júda földére. Erre Dávid 
elindula és a Háret-erdő-
ségbe méne. 

6Meghallá azonban Saul, 
hogy Dávid s a vele levő  
emberek előkerültek. Erre 
Saul, ki ekkor Gábaában 
tartózkodott s a rámai 
berekben üldögélt, miköz-
ben a dárdát tartotta ke-
zében s valamennyi szol-
gája körülötte állott, 7így 
szóla körülötte álló szol-
gáinak : Halljátok Jemini 
fiai : mindnyájatoknak 

mezőket s szőlőket fog-e 
adni Izáj fia s mindnyája-
tokat ezredesekké és szá- 

dosókká fogja-e tenni, 
8hogy mindannyian össze-
esküdtetek ellenem s nincs 
senki, ki értesítene engem 
a dolgokról, sőt még a fiam 
is szövetséget kötött Izáj 
fiával? Nincs senki, ki 
megszánná sorsomat közü-
letek s értesítene engem 
arról, hogy fiam fellází-
totta ellenem szolgámat s 
az leselkedik reám mind-
máig 1 

9Felelé erre az edomita 
Dóeg, ki épen ott állott és 
az első  volt Saul szolgái 
között, mondván : Én lát-
tam Izáj fiát Nóbéban, 
Áchimelek papnál, 
tób fiánál, 19ki tanácsot 
kért számára az Úrtól, ele-
séget adott neki, sőt a 
filiszteus Góliát kardját is 
odaadta néki. 

"Erre elkülde a király, 
hogy hívják el Áchimelek 
papot, Áchitóbnak a fiát 
meg atyja egész házanépét, 
a nóbei papokat s azok 
mindannyian el is jövének 

tudunk. 	4. A (szikla-) vár valószínűleg az odollámi barlang 
volt ; mások a szót Mászfára vonatkoztatják. 

5. Dávid Háret erdőségébe vonul. - 5. A várról 1. előző  v. jegyz. -
Azok, akik a váron (a júdai) Odollám barlangját értik, a Júda 
földére kifejezést elsősorban Odollám vidékére vonatkoztatják ; 
mások Úgy vélik, hogy Gád azt mondja Dávidnak, menjen vissza 
(a Holt-tengertől keletre eső) Mászfából (a Holt-tengertől nyu-
gatra eső) Júda földére. Háret erdőségéről többet nem tudunk. 

6-8. Saul szemrehányással illeti népét. - 6. A második mondat 
a héber szövegben így szól : Saul (ekkor) Gábaában, a dombon 
levő  tamariszkusfa alatt ült (= ülést tartott) dárdájával a kezé-
ben stb. (Domb ugyanis héberül: ráma, amit a latin fordítás 
tulajdonnévnek vesz.) Gábaáról 1. 10, 5. jegyz. - 7. Jemini fiai = 
benjáminiták ! - 8. A vers vége a héber szövegben így szól : 
... fiam lesbe állította ellenem szolgámat, miként az a mai napon 
(nyilvánvaló). 

9-10. Az edomita Dóeg beárulja Ácldmeleket. - 10. Tanácsot 
kért az Úrtól = (az Urim és Tummim segítségével) választ kért 
az Cr elé terjesztett kérdésre. (Vö. Móz. II. 28, 30.) 
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a királyhoz. 12Mondá ek-
kor Saul Áchimeleknek : 
Halld, Áchitób fia 1 Az 
felelé : Itt vagyok, uram. 
13Mondá erre néki Saul : 
Miért esküdtetek össze el-
lenem, te és Izáj fia azzal, 
hogy kenyeret és kardot 
adtál neki s tanácsot kér-
tél számára az Istentől, 
hogy így fellázadhasson 
ellenem s leselkedhessék 
reám mindmáig? "Felelé 
erre Áchimelek a király-
nak, mondván : Ki olyan 
megbízható valamennyi 
szolgád között, mint Dá-
vid, aki veje a királynak, 
eljár parancsaidban s tisz-
teletben áll házadban? 
15Vajjon ma kértem elő-
ször tanácsot számára az 
Úrtól? Távol legyen ez a 
dolog tőlem : ne gyanu-
sítsa a király ilyesmivel 
egyetlenszolgáját sem atyáin 
egész házában, mert nem 
tudott szolgád semmit sem 
erről a dologról, sem ki-
csit, sem nagyot. "Ám a 
király mondá: Halállal la-
kolsz, Áchimelek, te s 
atyád egész házanépe. 

17Mondá azért a király 
a körülötte álló futárok-
nak : Forduljatok meg s  

öljétek meg az Úr papjait, 
mert kezük Dáviddal va-
gyon • tudták, hogy szö-
kik s nem jelentették ne-
kem. Ám a király szolgái 
nem akarák kinyujtani 
kezüket az Úr papjaira. 
18Mondá erre a király 
Dóegnak : Fordulj meg te 
s ronts a papokra. Meg-
fordula erre az edomita 
Dóeg s ráronta a papokra 
és nyolcvanöt gyolcs efó-
dot viselő  embert öle meg 
azon a napon, 19Nóbét pe-
dig, a papok városát, kard 
élére hányá, kard élére fér-
fit s asszonyt, gyermeket 
és csecsemőt, marhát, sza-
marat s juhot egyaránt. 

2°Áchimeleknek, Áchi-
tób fiának egyik fia azon-
ban, kinek Abjátár volt a 
neve, megmenekedék és 
Dávidhoz futa 21és hírül 
vivé neki, hogy Saul meg-
ölette az űr papjait.22Mon-
dá erre Dávid Ábjátárnak: 
Tudtam én azt aznap, 
amikor az edomita Dóeg 
ott volt, hogy kétségkívül 
értesíti Sault : én okoztam 
atyád háza minden embe-
rének halálát ! 23Maradj 
nálam, ne félj : hiszen aki'  
az én éltemre tör, az tör 

11-16. Saul nem fogadja el Áchimelek mentségét. — 13. Vö. 
8. v. jegyz. — 14. Eljár parancsaidban --= vezeti hadaidat. (A meg-
felelő  héber kifejezés jelentése vitás, valószínűleg azonban Dávid 
hadvezéri mivoltára céloz. 

17—.19. Saul leöleti a nóbei papokat s feldúlja városukal. — 
18. Az efód a főpap egyik öltözéke volt ; a többi papok is hord-
ták, de gyolcsból (lenből). A szövegből nem következik, hogy az 
efód ekkor a papokon volt, csak az, hogy viselésére joguk volt. — 
19. Nóbéról (Nób-ról) 1. 21, 1. jegyz. 

20-23. Ábjátár Dávidhoz menekül. — 23. A vers végét sokan 
így fordítják : nálam biztos helyen leszesz. 
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a tiedre is, de velem együtt 
életben maradsz te is. 

23. FEJEZET. 
Dávid Keilában, Zíf és Máon 

pusztájában. 

1Közben hírül vivék Dá-
vidnak s mondák : Ime a 
filiszteusok ostromolják 
Keílát s fosztogatják a 

szérűket. 2Megkérdezé 
azért Dávid az Urat, 
mondván : Elmenjek-e és 
leverjem-e ezeket a filisz-
teusokat ? Mondá erre az 
Úr Dávidnak : Eredj s 
verd le a filiszteusokat s 
mentsd fel Keílát. 3Ám 
azok az emberek, akik 
Dáviddal voltak, mondák 
néki : Ime mi itt is félünk, 
mert Júdában állunk ; 
mennyivel inkább fogunk, 
ha Keilába, a filiszteusok 
csatasorai elé megyünk ! 
4Erre Dávid ismét meg-
kérdezé az Urat. Az felelé 
és mondá néki : Kelj fel 
s menj Keílába, mert ke-
zedbe adom a filiszteuso-
kat. 5Erre Dávid elméne 
embereivel Keílába s hada-
kozék a filiszteusok ellen s 
elhajtá barmaikat s nagy 
vereséget mére reájuk. Igy  

Dávid megszabadítá Kella 
lakóit. 6Abban az időben 
pedig, amikor Ábjátár, 
Áchiinelek fia Dávidhoz 
menekült Keílába, az efó-
dot is levitte magával. 

?Hírül vivék azonban 
Saulnak, hogy Dávid Kel-
lába ment. Mondá ekkor 
Saul : Kezembe adta őt az 
Isten, mert önmagát zárta 
be, amikor olyan városba 
ment, melynek kapui és 
zárai vannak. 8Meg is pa-
rancsolá Saul az egész nép-
nek, hogy menjen le hada-
kozni Keíla ellen s zárja 
körül Dávidot és embe-
reit. 9Mikor azonban Dá-
vid megtudta, hogy Saul 
titokban gonoszt forral el-
lene, mondá Ábjátár pap-
nak : Vedd fel az efódot. 
"Aztán azt mondá Dá-
vid : Uram, Izrael Istene, 
azt a hírt hallotta szolgád, 
hogy Saul Keílába készül 
jönni, hogy feldúlja a vá-
rost miattam. 11,v, ajjon 
kezébe adnának-e engem 
Keíla polgárai? Le akar-e 
jönni Saul, amint szolgád 
hallotta? Uram, Izrael Is-
tene, mondd meg szolgád-
nak ! Mondá erre az Úr : 
Le akar jönni. 12Mondá ek- 

23. 1-6. Dávid felmenti Keflát. - 1. Kelta Júda területén, 
Betlehemtől délnyugatra, mintegy 20 km-re feküdt. - 2. Meg-
kérdezé 1. 22, 10. jegyz. - 3. Értelme :íni itt Júdeában (amúgy is) 
veszedelemben forgunk, hogy vonulnánk tehát még hadba is I -
6. A versből nem következik, hogy Ábjátár csak Keílában csat-
lakozott Dávidhoz. - A főpap az efódba (1. 22, 18 jegyz.) öltő-
zötten kérdezte meg az Urat. 

7-13. Dávid elmenekül Keílából. - 8. A héber szöveg Igy ér-
tendő  : Erre Saul hadba szólttá az egész népet, hogy lemenjen 
Reflába s ostrom alá vegye Dávidot és embereit. - 9. Vö. 6. 
v. jegyz. 
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kor Dávid : Kezébe adná-
nak-e Saulnak engem s a 
velem levő  embereket 
Kella polgárai? Mondá erre 
az Cr : Kezébe adnának. 
13Erre Dávid és mintegy 
hatszáz embere felkereke-
dék s kivonula Keílából és 
céltalanul hol itt, hol ott 
kóborolt. Hírül vivék erre 
Saulnak, hogy Dávid Kef-
lából elmenekült s meg-
menekedett, mire ő  elál-
lott attól, hogy oda vonul-
jon. 

"Dávid aztán a pusztá-
ban, az erős helyeken hú-
zódott meg. Zíf pusztájá-
nak hegységében, az er-
dős hegyen telepedék meg 
s ámbár Saul mindennap 
kereste, az Isten nem adá 
kezébe. 15Ám Dávid ag-
gódva látá, hogy Saul ki-
vonult, hogy életére tör-
jön. Miközben azonban 
Dávid Zíf pusztájában, az 
erdőben volt, 16Jónatás, 
Saul fia felkerekedék és el- 

méne Dávidhoz az erdőbe 
s megerősíté bizalmát az 
Istenben és mondá néki : 
uNe félj, mert nem ér el 
téged Saulnak, atyámnak 
keze s te fogsz uralkodni. 
Izraelen s én leszek mel-
letted méltóságban a máso-
dik. Tudja azt Saul, az 
atyám is 1 "Aztán szövet-
séget kötének egymással 
az Úr előtt s Dávid az er-
dőben marada, Jónatás 
pedig visszatére házába. 

19Ám a zifbeliek felme-
nének Saulhoz Gábaába és 
mondák : Ime, nem ná-
lunk lappang-e Dávid, az 
erdő  legbiztosabb helyein, 
a Háchila-dombon, mely a 
sivatagtól jobbra vagyon? 
20Nos tehát, ha lelked úgy 
kívánja, hogy lejöjj, jöjj 
le : a mi dolgunk lesz, hogy 
őt a király kezébe adjuk. 
21Mondá erre Saul : Áldjon 
meg az Úr titeket, hogy 
megszántátok sorsomat. 
22Menjetek tehát, kérlek 

14-18. Dávid a Zif-pusztában megújítja szövetségét Jónatással. —
14. Erős helyek azok, melyeket vagy az emberi kéz, vagy a ter-
mészet megerősített s harci célokra alkalmasakká tett ; ugyanezt 
a kifejezést egyébként a latin fordítás másutt (szikla)várnak 
(vö. 22, 4, 5.) vagy biztos helynek (vö. 19. v.) fordítja. Zíf Hebron-
tól délkeletre, mintegy 7 km-re feküdt. Zíf pusztája Júda pusztá-
jának : a Holt-tenger nyugati partján húzódó, kb. 70 km hosszú, 
20 km széles pusztának ZIf körül levő  része. — E két szó : az 
erdős (szószerint : homályos) hegyen a héber szövegben nincs 
meg s valószínűleg csak a Zíf (= homályos?) szó jelentését ma-

yarázza. — 15. Saul ugyan Keilába nem ment el (vö. 13. v.), 
nemsokára azonban — talán a zífbeliek árulására, vő. 19. v. 

— mégis Dávid után nyomult. — 18. Vö. 20, 12. skk. —
Az Zár előtt = az Orra való hivatkozással igaz, őszinte szövetséget. 

19-28. A zífbeliek elárulják Dávidot, de az az utolsó pillanatban 
megmenekszik. — 19. A zífbeliek úgy látszik már előbb (vő. 15. 
v. jegyz.) beárulták Dávidot. — Gábaáról 1. 10, 5. jegyz. — Az 
erdő  legbiztosabb helyein = az erdőségben (s az abban) levő  
(természetes v. mesterséges) erősségekben (vö. 14. v. jegyz.). 
A sivatag a Zif-puszta. Ettől (— kelet felé fordulva —) jobbra, 
tehát délre volt a Iláchila-domb. — 22. A héber szöveg bizonyos 
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és készítsétek elő  szorgal-
masabban a dolgot, legye-
tek szemfülesek és lessétek 
ki a helyet, hol tartózko-
dik a lába s ki látta Ót ott, 
mert sejti rólam, hogy ra-
vaszul leselkedem utána. 
23Lessétek ki és nézzétek 
meg minden rejtekhelyét, 
amelyen rejtőzik s ha 
a dolog biztos, jöjjetek 
vissza hozzám, hogy el-
menjek veletek. Még ha 
a földbe,  bújt is, felhajszo-
lom Júda valamennyi ezre 
közül 1 "Azok fel is kere-
kedének és elmemének 
Saul előtt Zifbe. Dávid és 
emberei ekkor Máon pusz-
táj ában, a Jesimontól 
jobbra eső  mezőségen vol-
tak. 25Mikor azonban Saul 
és társai elindultak, hogy 
megkeressék, Dávid érte-
sült a dologról s tüstént le-
méne a sziklához s Máon 
pusztájában húzta meg 
magát. Mikor ezt Saul 
meghallotta, űzőbe vevé  

Dávidot, Máon pusztájá-
ban. 26Saul a hegy egyik 
oldalán haladt, Dávid pe-
dig és emberei a hegy má-
sik oldalán voltak. Dávid 
már-már kezdte elveszí-
teni reményét, hogy meg-
menekedhetik Saul színe 
elől, mert Saul és emberei 
koszorú módjára körül-
vették Dávidot és embe-
reit, hogy elfogják őket. 
"Ekkor azonban követ 
érkezék Saulhoz és mondá: 
Siess és jöjj, mert a filisz-
teusok betörtek az or-
szágba. 28Erre Saul meg-
fordula és abbahagyá Dá-
vid üldözését s a filiszteu-
sok ellen vonula. Ezért 
nevezék el azt a helyet 
Elválasztó-sziklának. 

24. FEJEZET. 
Dávid nagylelkűsége Saul iránt 

Engáddiban. 

'Dávid aztán felméne 
onnan s Engáddi legbiz- 

fokozást tartalmaz s így szól : Menjetek, kérlek, vigyázzatok 
továbbra is, fürkésszétek ki és nézzétek meg a helyet, hol van a 
lába (= hol tartózkodik) s (tudjátok meg) ki látta őt ott, mert 
azt mondták nekem, hogy 8 (= Dávid) igen ravasz. - 23. E he-
lyett : Még ha a földbe bújt is, a héber szöveg ezt mondja : és ha 
(ezen) a földön (= az országban) van, kikutatom stb. - 24. Máon 
Zíftől délre, mintegy 8 km-re feküdt. Dávid tehát már lejebb 
ment, mint volt (vö. 19. v.). Jesimon annyit jelent, mint sivatag, 
e helyütt tehát nem tulajdonnév, hanem a Máontól keletre húzódó 
pusztát (vö. 19. v. jegyz.) jelenti. Jobbra (t. i. ha az ember kelet 
felé néz, tehát) = délre. - 26. A héber szöveg így szól : . . . Dávid 
remegve futott, hogy elmenekülhessen Saul elől, ám Saul és em-
berei bekerítették Dávidot és embereit, hogy elfogják őket. - 
28. Elválasztó • kősziklának, mert ott választotta el az Isten Sault 
Dávidtól. A héber kifejezés azonban így is fordítható : . . . azt a 
helyet a Megmenekvés kősziklájának. 

24. 1-8. Dávid nem bántja a kezébe került Sault. - 1. Engáddi 
városa, az ámorreusok hajdani Ászászontámárja (vö. Máz. I. 
14, 7.) a Holt-tenger nyugati partvonalának kb. a közepén feküdt. 
A legbiztonságosabb helyek helyett a héber szöveg ismét a hegyi 
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tonságosabb helyein tele-
pedék meg. 2Ám mikor 
Saul visszatért a filiszteu-
sok üldözéséből, hírül vi-
vék néki, mondván : Ime 
Dávid Engáddi pusztájá-
ban vagyon. 3Erre Saul 
kiválaszta háromezer em-
bert egész Izraelből, maga 
mellé vevé őket s elméne, 
hogy felkutassa Dávidot 
és embereit akár még azo-
kon a meredek sziklákon 
is, melyeken csak a vad-
kecskék járnak. 4Mikór el-
jutott az Út mentén fekvő  
juhaklokhoz, Saul beméne 
az ottlevő  barlangba, hogy 
elvégezze szükségét. Dá-
vid és emberei épen e bar-
lang belső  részében lap-
pangtak. 5Mondák is Dá-
vid szolgái uruknak : Itt 
a nap, amelyről az Űr azt 
mondotta néked : Ke-
zedbe adom ellenségedet, 
hogy ügy tehess vele, 
amint szemednek tetszik. 
Dávid erre felkele s titok-
ban levágá Saul köntösé- 
nek csücskét. 	6  Utána 
azoiban furdalá Dávidot 
lelkiismerete, hogy le-
vágta Saul köntösének  

csücskét. 7Mondá azért 
embereinek : Legyen az 
17r kegyelmes irántam, 
hogy meg ne tegyem azt 
a,dolgot az én urammal, az 
Úr felkentjével, hogy fel-
emeljem kezemet ellene, 
hiszen ő  az űr felkentje ! 
8Igy Dávid megfékezé sza-
vaival embereit és nem 
engedé meg nekik, hogy 
Saulra rontsanak. Saul az-
tán felkele a barlangból s 
folytatá megkezdett Útját. 

°Utána Dávid is felkere-
kedék s kiméne a barlang-
ból és utána kiálta Saul-
nak, mondván : Uram ki-
rály ! Mikor Saul hátra-
tekintett, Dávid földig 
hajtá arcát és leborula 
1°és mondá Saulnak : Mi-
ért hallgatsz azoknak az 
embereknek a szavára, kik 
azt mondják, hogy Dávid 
rosszat forral ellened? 
11Ime ma tenszemed lát-
hatja, hogy az Úr a ke-
zembe adott a barlangban 
s hogy eszembe jutott, 
hogy megöllek, ám sze-
mem megkímélt téged, 
mert azt mondottam : 
Nem nyujtom ki kezemet 

várakról, a hegyek természetes v. emberi kéz alkotta erősségei-
ről beszél. (Vö. 23,14. jegyz.) — $. A héber szöveg Igy szól : . . . hogy 
felkutassa Dávidot és embereit a vadkecskék 	zergék) szikláján. 
Utóbbi kifejezés Úgy látszik tulajdonnév volt. — 4. E kifejezés : 
hogy elvégezze szükségét, a héber szövegben így szól : hogy be-
takarja lábát — s egyesek szerint az alvásra vonatkozik. -
6. Mikor és hol mondotta az Úr ezeket a szavakat, nem tudjuk, 
6. Dávid emberei nem elégedtek meg azzal, amit Dávid tett, ha-
nem Saul megölését sürgették (vö. 8. v.) ; erre mondta Dávid, 
hogy legyen az Úr kegyelmes iránta (= mentse meg attól), hogy 
ezt tegye. 

9-16. Dávid tudtára adja Saulnak, hogy nem bántótta. — 11. 
Eszembe jutott: a héber szöveg szerint : mondták is (nekem, biz- 
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uram ellen, hiszen az Ur 
felkentje ő. "Nézz csak 
ide, atyám, lásd, köntö-
söd csücske itt van a ke-
zemben ! Mivel tehát, ami-
kor levágtam köntösöd 
csücskét, nem akartam 
kinyujtani kezemet elle-
ned, ismerd el és lásd be, 
hogy nincs kezemben go-
noszság és hamisság és 
nem vétettem ellened : s 
te mégis az életemre lesel-
kedel, hogy elvegyed. "Az 
Úr ítéljen közöttem és kö-
zötted s az Úr álljon bosz-
szút rajtad értem, de az én 
kezem ne emelkedjék fel 
ellened. 14A régi közmon-
dás is úgy tartja : Gono-
szoktól származik gonosz-
ság : az én kezem tehát ne 
emelkedjék fel ellened. 
15Kit kergetsz, Izrael ki-
rálya, kit kergetsz? Holt 
ebet, bolhát kergetsz ! 
'6Legyen az 1.7r a bíránk 
s ítéljen közöttem és kö-
zötted, lássa és ítélje meg 
ügyemet és szabadítson 
meg engem kezedből. 

17Mikor Dávid befejezte  

e Saulhoz intézett szava-
kat, mondá Saul : Nemde, 
a te hangod ez, fiam Dá-
vid? Azzal Saul hangos 
sírásra fakada 18és mondá 
Dávidnak : Te igazabb 
vagy, mint én, mert te 
jót tettél velem, én pedig 
rosszal fizettem néked. 
19Te ma bebizonyítottad, 
hogy jót cselekedtél ve-
lem : mint adott az Cr a 
kezedbe s mint nem öltél 
meg engem ! "Pedig, ki 
bocsátja el ellenségét, ha 
ráakad, békében útjára? 
Fizessen is meg néked az 
Úr hasonló jóval azért, 
amit ma velem tettél. 
21Most pedig, mivel tu-
dom, hogy biztosan ural-
kodni fogsz s a te kezed-
ben lesz Izrael királysága, 
22esküdjél meg nekem az 
Úrra, hogy nem törlöd el 
utódaimat s nem törlöd 
ki nevemet atyám házá-
ból. 23Erre Dávid meg-
esküvék Saulnak és Saul 
elméne házába, Dávid pe-
dig és emberei felvonulá-
nak a biztosabb helyekre. 

tattak is reá). - 13. A verset - a héber szöveg szerint - jövő  
időben is fordíthatjuk : Az Úr majd ítél, az Úr majd bosszút áll, 
az én kezem nem fog bántani. - 14. Dávid nem akar a gonoszok 
közé tartozni, nem követ el tehát gonoszságot (= nem bántja 
Sault). - 16. A vers - a héber szöveg szerint - ismét jövő  időben 
is fordítható : Az Úr majd ítélni fog, megvéd engem s megszabadít 
kezedből. 

17-23. Saul kibékül Dáviddal. - 20. Ha ellenségem lettél volna, 
megöltél volna, nem vagy tehát ellenségem. - A hasonló szó a 
héber szövegben hiányzik. - 21. Uralkodni fogsz = király leszesz 
kezedben lesz Izrael királysága = nem veszited el sem te, sem 
utódaid (sokáig). - 22. Nem törlöd ki nevemet atyám házából = nem 
irtod ki családomat nemzetségemből. - 23. Dávid esküjét meg is 
tartotta. Vő. Kir. II. 9. A biztosabb helyekről 1. 1. v. jegyz. 
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25. FEJEZET. 
Sámuel halála. - Dávid, Nábál 

és Ábigáil. 

'Ekkor meghala Sá-
muel és egybegyűle egész 
Izrael és elsiraták és elte-
meték házában, Rámátá-
ban. 

Dávid aztán felkereke-
dék s leméne Fárán pusz-
tájába. 2Volt már most 
egy ember Máon pusztájá-
ban, kinek a jószága Kár-
melben volt. Ez az ember 
igen gazdag volt, három-
ezer juha s ezer kecskéje 
volt ; ekkor épen a nyáját 
nyírták Kármelben. 3En-
nek az embernek a neve 
Nábál, feleségének a neve 
pedig Ábigáil volt ; az 
asszony igen okos és szép 
volt, férje azonban durva 
és igen rossz és gonosz 
indulatú ; Káleb nemzet- 

ségéből származott. 4Mi-
kor Dávid a pusztában 
meghallotta, hogy Nábál 
a nyáját nyírja, 5elkülde 
tíz legényt s mondá nékik: 
Eredjetek fel Kármelbe s 
menjetek el Nábálhoz s 
köszöntsétek Ót nevemben 
békességesen. 6Azt mond-
játok : Békesség testvé-
reimnek és néked, békes-
ség házadnak s békesség 
mindennek, amid vagyon 
?Hallottam, hogy nyírnak 
pásztoraid. Azok velünk 
voltak a pusztában, soha-
sem bántottuk őket s so-
hasem hiányzott semmi-
jük sem a nyájból azon 
egész idő  alatt, míg velünk 
voltak Kármelben. 5Kér-
dezd csak meg legényeidet 
s majd megmondják ne-
ked. Nos hát, találjanak 
legényeid kegyelmet . sze-
medben: jó napon jöttün: 

25. /a. Sámuel próféta halála. - Rámáta helyett a héber szöveg 
Rámáról szól (vő. 1, 1. jegyz.). E kifejezés házában valószínűleg 
csak annyit jelent, mint városában, Rámában ; lehetséges azonban 
az is, hogy a ház kertjére, illetőleg a ház kertjében levő  sírboltra 
vonatkozik. (Vö. Kir. IV. 21, 18 és Krán. II. 33, 20.) 

1b-13. Dávid ennivalót kér Nábáltól, de ez elutasítja. Ez a Fárán-
puszta (nem tévesztendő  össze a Sinai-félsziget hasonló nevű  nagy 
pusztájával) Betlehemtől délre feküdt. - 2. Máonról 1. 23, 25. 
jegyz. - Kármelről (nem tévesztendő  össze a hasonló nevű, 
Palesztina északnyugati részén levő  heggyel) 1. Józs. 15, 55. -
A vers vége a héber szövegben így szól : ekkor épen juhai nyirásán 
Kármelben volt. - 3. Káleb nemzetsége valóban ezen a vidéken 
lakott. (Vö. Józs. 15, 13. skk.) A görög és szír fordítás azonban a 
Káleb szót - jelentése szerint - kutyának fordítja s Nábált 
kutyatermészetű  embernek teszi meg. - 5. E kifejezés : és 
köszöntsétek békességesen, a héber nyelvhasználat szerint tulajdon-
képen annyit tesz, mint kérdezzétek meg, hogy jól érzi-e magát? -
6. A latin fordítás a testvéreim kifejezésen Nábált és hozzátartozóit 
érti ; a héber szöveg így szól : . . . mondjátok : Élj (sokáig) ! 
Békesség neked, békesség házadnak 	családodnak) stb. - 
8. Dávid Nábál legényeit (= pásztorait) hívja tanukul, majd azt 
kéri, hogy találjanak Nábál (átvitt értelemben vett) legényei, 
vagyis Dávid követel, kegyelmet Nábál szemében, azaz fogadja 
őket Nábál jó szívvel. Jó napon jöttünk, mert a juhnyírás napja a- 
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adj tehát szolgáidnak s 
fiadnak, Dávidnak vala-
mit, amit kezed tud. — 
9Mikor Dávid legénye! 
odaértek, el is mondák 
Dávid nevében mindeze-
ket a szavakat Nábálnak 
s aztán várakozának.101•Tá-
bál azonban feleletül Igy 
szóla Dávid legényeinek 
Ki az a Dávid s ki az az 
Izáj fia? I Manapság sok 
olyan rabszolga van, ki 
megszökik urától. 11  Ve » 
gyem-e kenyereimet, vize-
met s juhaim húsát, melye-
ket nyíróim számára vág-
tam s oda adjam-e olyan 
embereknek, kikről azt 
sem tudom, honnan valók? 

12Erre Dávid legényei 
visszafordulónak útjukra 
és visszatérének és elme-
nének és jelenték néki 
mindazokat a szavakat, 
amelyeket mondott.13Ek-
kor Dávid azt mondá 
legényeinek : Kösse fel 
kiki a kardját. Erre kiki 
felköté kardját s Dávid 
is felköté kardját s mint-
egy négyszáz ember el-
indula Dávid után, míg 
kétszáz ott marada a hol-
minál. 

"Ám Ábigáilnak, Nábál  

feleségének hírül vivé 
egyik legénye, mondván : 
Ime, Dávid követeket kül-
dött a pusztából, hogy kö-
szöntsék urunkat, de ő  el-
utasítá őket. 15Pedig azok 
az emberek igen jók vol-
tak hozzánk, nem bántot-
tak minket s semmink 
sem veszett el sohasem 
azon egész idő  alatt, míg 
velük voltunk a pusztá-
ban • 16védőfalul szolgál-
tak nékünk éjjel is, nappal 
is, azon egész idő  alatt, 
míg náluk legeltettük a 
nyájakat. "Épen azért 
vedd fontolóra és gondold 
meg, mit tégy : mert kész 
a baj férjed és egész házad 
ellen, Ó azonban Beliál fia, 
úgyhogy senkisem be-
szélhet vele. "Erre Ábi-
gáil sietve kétszáz kenye-
ret, két tömlő  bort, öt 
megfőzött kost, öt véka 
árpadarát, száz köteg 
aszúszőlőt és kétszáz cso-
mó fügét vőn s azt sza-
márra raká "és mondá 
legényeinek : Menjetek 

előttem, íme én mögötte-
tek megyek. Férjének, Ná-
bálnak azonban nem mon-
dá meg a dolgot. "Mikor 
aztán felszállott a sza- 

régi Keleten olyanféle volt, mint minálunk a szüret, amikor volt 
minden bőviben s jutott is mindenkinek. Amit kezed bír = amit 
tudsz és akarsz. 

14-35. Nábál felesége, Ábigáil megengeszteli Dávidot. - 17. 
Beliál-fia = haszontalan, gonosz ember. (Vö. 1, 16. jegyz.) 
18. Árpadara helyett a héber szöveg (a pattogatott kukoricához 
hasonló) pörkölt gabonáról szól. Egy véka kb. 12'14 liter ; öt véka 
tehát 60'70 liter. A száz köteg aszászőlő  és. a kétszáz csomó füge 
helyett száz, szőlőből (ma úgy mondanók : mazsolából) és kétszáz 
fügéből készült lepényt is érthetünk. Újabban egyesek a szón (fő-
kép a fügén) gyülfiölcsizszerű  készítményt értenek. - 20. A héber 
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márra s lefelé tartott a 
hegy tövéhez, Dávid és 
emberei vele szemben 
épen lejövének, Úgyhogy 
találkozott velük. 21Dávid 
épen azt mondá : Bizony 
hiába őriztem mindazt, 
ami az övé volt a pusztá-
ban, Úgyhogy semmi sem 
veszett el mindabból, ami 
az övé volt, - rosszal 
fizetett nekem a jóért. 
22,,  - egítse az Isten Dávid 
ellenségeit most és min-
denkor, ha akár csak egy 
falravizelőt is meghagyok 
reggelig mindabból, ami 
az övé. 23Mikor Ábigáil 
Dávidot meglátta, sietve 
leszálla a szamárról, arcra 
esék Dávid előtt, földig 
hajtá magát, 241ába elé 
borula és mondá : Rajtam 
legyen, uram, az a vétek, 
de kérlek, hadd szólhas-
son szolgálód füled előtt 
s hallgasd meg szolgálód 
szavait. 25Ne törődjék, 

kérlek, uram királyom 
szíve azzal a gonosz em- 

berrel, Nábállal, hiszen 
nevének megfelelőleg bo-
lond s bolondság van 
benne, - én pedig, szolgá-
lód, nem láttam, uram, 
legényeidet, akiket kül-
döttél. 26Nos tehát, uram, 
az Úr életére s a te éle-
tedre mondom: Ő  tartott 
vissza téged attól, hogy 
vérbűnbe ne essél s Ő  men-
tette meg kezedet ! Válja-
nak is most olyanná, mint 
Nábál, azok, akik ellensé-
geid s akik rosszat akar-
nak uramnak. 27Fogadd el 
tehát ezt az áldomást, 
melyet szolgálód neked, 
uramnak hozott s add a 
legényeknek, kik követ-
nek téged, uramat. 28Bo-
csásd meg szolgálód vét-
két, hiszen neked, uram-
nak maradandó házat 
épít majd az úr, hiszen 
te, uram, az Úr harcait 
harcolod : ne akadjon te-
hát benned gonoszság soha 
életedben. 29Hiszen ha fel 
is kél valaha valaki elle- 

szöveg így szól : . .. a szamárra s a hegy rejtett helyein lefelé tar-
tott stb. - 22. Oly biztos legyen ellenségeim veszte, mint amilyen 
biztos, hogy nem kímélem Nábált. - A falravizelő  kifejezés 
egyesek szerint kutyát, mások szerint férfit jelent. - 25. A Nábál 
szó a héber nyelvben bolondot jelent. - 26. Ó mentette meg kezedet 
attól, hogy önkezeddel bosszút ne állj magadért. Uram = Dávid. 
-- 28-31. E versek értelme felette vitás s teljesen talán sohasem 
lesz megállapítható. A 28. v.-ben Ábigáil valószínűleg Dávid 
jövendő  hivatására és jelen küzdelmeinek nemességére való 
hivatkozással kéri, hogy ne kövesse el ezt a gonoszságot (= Nábál 
s háza elpusztítását). Maradandó ház = sokáig uralkodó királyi 
család. Az úr harcai = az űrért, az Úr ellenségeivel s az Úr meg-
bízásából vívott harcok. A héber szöveg a vers utolsó szavait 
így fűzi : hiszen benned nem lesz gonoszság soha életedben ; 
e mondatot hízelgő  értelemben kell vennünk. - 29. A vers értelme 
a latin fordítás szerint a következő  : Te könnyen megbocsáthatsz, 
hiszen neked mi sem árt, mert téged az Cr véd, ellenségeidet pedig 
az Úr úgyis megbünteti. A héber szöveget ismét inkább hízelgő  jó 
kívánságot közlő  értelemben kell vennünk.'-j- Ábigáil tehát azt 

Ószövetség I. 	 47 
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ned, hogy üldözzön és 
életedre törj ön : uram 
élete megmarad az élők 

pitegében az Úrnál, a te 
Istenednél, ellenségeid 

élete azonban úgy elhají-
tódik, mintha sebesen 
forgó parittya hajítaná el. 
3°Mikor tehát majd az Cr 
megadja néked, uramnak 
mindazt a jót, melyet ró-
lad mondott, s Izrael feje-
delmévé rendel téged : 
31ne okozzon az zokogást 
és szívbéli szemrehányást 
uramnak, hogy ártatlan 
vért ontottál, vagy hogy 
magad álltál bosszút ma-
gadért. Ha majd jót tesz 
az Úr veled, az én urammal, 
meg fogsz emlékezni szol-
gálódról 32Mondá erre Dá-
vid Ábigáilnak : Áldott le-
gyen az űr, Izrael Istene, ki 
ma elém küldött téged, s 
áldott legyen ékesszólásod 
33s áldott te magad, ki ma 
megakadályoztál abban, 
hogy vérbűnbe kevered-
jem és a magam kezével 
álljak bosszút magamért. 
"Különben - az Úrnak, 
Izrael Istenének életére  

mondom, ki ma visszatar-
tott attól, hogy gonoszul 
bánjak veled, - ha nem 
siettél volna elémbe, vir-
radatra nem maradt volna 
egy falravizelője sem Ná-
bálnak. 35Aztán Dávid át-
vevé az asszony kezéből 
mindazt, amit hozott néki, 
és mondá néki : Eredj bé-
kével házadba, íme meg-
hallgattam szavadat s te-
kintetbe vettem szemé-
lyedet. 

36Mikor aztán Ábigáil 
visszatért Nábálhoz, íme, 
fejedelmi lakoma volt há-
zában s Nábál szíve vi-
gadozott, mert felette ré-
szeg volt. Erre ő  nem 
monda el neki egyáltalá-
ban semmit, egészen reg-
gelig. 37Reggel aztán, mi-
kor Nábál a bort már meg-
emésztette, felesége el-
mondá néki ezeket a dol-
gokat. Erre elhala benne 
szíve s ő  olyan lőn, mint 
a kő. "Tíz nap mulya az-
tán az Úr halállal sujtá 
Nábált. "Mikor Dávid 
meghallotta, hogy Nábál 
meghalt, mondá : Áldott 

vánja Dávidnak, hogy élvezzen mindenkor nyugalmat, ellenségei 
pedig szenvedjenek hányattatást. (Mások szerint Dávidnak életet, 
ellenségeinek halált kíván.) Az élők kötege képes kifejezés s a (nyugod-
tan) élők összességét jelenti. (A kifejezés alapja talán az ölben 
tartott virágcsokor : Dávid legyen egy virága annak a csokornak, 
melyet az élők alkotnak s mely az Cr ölében van. A kifejezés első-
sorban a földi életre vonatkozik.) - 31. Szívbéli szemrehányás = 
lelkiismeretfurdalás. A vers utolsó mondatában Ábigáil vagy azt 
mondja, hogy ha majd Dávid király lesz, eszébe fog jutni mindaz, 
amit szolgálója (= Ábigáil) mondott, vagy azt kéri, hogy akkor 
majd emlékezzék meg róla. - 34. Vö. 22. vers jegyz. 

36-39a. Nábál bűnlződése. - 37. Nábált valószínűleg szélütés 
érte. Olyan lőn, mint a kő  = megmerevedett. - 39. Hogy a vers 
utolsó mondata Dávid szava-e, vagy pedig a Szentírás összefoglaló 
megjegyzése, meg nem állapítható. 
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legyen az Cr, ki megto-
rolta gyalázatomat Nábá-
lon s visszatartotta szol-
gáját a gonosztól 1 Igy 
fordította vissza az úr 
Nábál gonoszságát az ő  
fejére. 

Dávid aztán elkülde 
és megüzené Ábigáilnak, 
hogy elvenné feleségül. 
"El is menének Dávid 
legényei Ábigáilhoz Kár-
melbe s szólának neki, 
mondván : Dávid küldött 
minket hozzád, hogy fele-
ségül vegyen téged. 41Erre 
az felkele, arccal a földre 
borula és mondá : Ime 
szolgálód rabszolganőd le-
szen, hogy moshassa uram 
szolgáinak lábát. "Aztán 
Ábigáil sietve felkele, 

szamárra szálla, 	kísé- 
retül öt leányzója is vele 
méne - s követé Dávid 
küldötteit s felesége lőn. 
43A Jezráelből való Áchi-
noámot is elvevé Dávid s 
mind a kettő  a felesége 
lőn neki. "Saul pedig 
Mikolt, a leányát, Dá- 

vid feleségét, a Gállímból 
való Fáltinak, Láis fiá-
nak adá feleségül. 

26. FEJEZET. 

Dávid nagylelkűsége Saul iránt 
Zíf pusztájában. 

lÁm a zifbeliek elmené-
nek Saulhoz Gábaába és 
mondák : Ime, Dávid a 
sivataggal szemben levő  
Háchila-dombon rejtőzik. 
2Felkerekedék erre Saul 
s leméne Zif pusztájába s 
vele háromezer ember Iz-
rael válogatottjai közül, 
hogy felkutassa Dávidot 
Zíf pusztájában. 3Saul az 
Út mentén, a pusztával 
szemben levő  Háchila-
Gábaán üte tábort, Dávid 
pedig a pusztában tartóz-
kodott. Mikor észrevette, 
hogy Saul utána jött a 
pusztába, 4kémeket külde 
ki s megtudá, hogy való-
ban odajött. 5Erre Dávid 
titokban felkerekedék s cl-
méne arra a helyre, ahol 

39b-41. Dávid feleségül veszi Ábigáill. - 40. Kármelről 1. 25, 2. 
jegyz. - 41. Ábigáil mindenre kész, amit Dávid tőle kíván. -
43. Ebben az időben a többnejűség megengedett dolog volt. Vö. 
Máz. L 16, 2. jegyz. - Ez a Jezráel megkülönböztetendő  a hasonló 
nevű, ismertebb, Palesztina északi részében, Isszakár törzsének 
területén fekvő  várostól, mert ez Júda törzsének területén (vö. 
Józs. 15, 56), Kármel városának vidékén feküdt. - 44. Gállím 
Benjámin területén, Jeruzsálemtől északra feküdt. Fáltit Fáltiel-
nek is hívták (vö. Kir. II. 3, 15). 

26. 1-12. Dávid ismét megkíméli a kezébe jutott Saul életét. -
1. Zffről 1. 23, 14. - Gábaáról 1. Bír. 19, 14. A Háchila-dombról 1. 
23, 19. - 2. Zíf pusztájáról 1. 23, 14. - 3. Gábaa annyit jelent, 
mint domb, Háchila-Gábáa tehát annyit, mint Háchila dombja ‚úgy, 
ahogy a latin fordítás az első  versben fordítja. - 4. A héber szöveg 
így is érthető  : . . . és megtudá, hogy Saul az elkészített helyre 
jutott. - 5. A titokban szó a héber szövegben nincs meg. - A héber 
szöveget egyesek így fordítják : . . . (s hogy) Saul a szekérvárban 
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Saul volt. Mikor aztán 
megnézte azt a helyet, hol 
Saul és Ábner, Ner fia, a 
hadvezére, aludt s látta, 
hogy Saul a sátrában, a 
többi nép pedig körülötte 
alszik, 8szóla Dávid a he-
teus Áchimelekhez meg 
Ábizájhoz, Száruja fiához, 
Jóáb fivéréhez, mondván : 
Ki jő  le velem Saulhoz a 
táborba? Mondá erre Ábi-
záj : Én lemegyek veled. 
7Éjjel Dávid és Ábizáj el 
is jutának a néphez és 
Sault sátrában fekve és 
alva találák ; dárdája a 
földbe szúrva a feje mellett 
volt, Ábner és a nép pedig 
aludt körülötte. 8Mondá 
ekkor Ábizáj Dávidnak : 
Kezedbe adta ma az Isten 
ellenségedet: nos hát, hadd 
szegezzem a dárdával a 
földhöz, - csak egyszer, 
mert másodszor nem lesz 
szükséges. °Ám Dávid azt 
mondá Ábizájnak : Meg 
ne öld, mert kicsoda nyujt-
hatná ki kezét az Ur fel-
kentje ellen büntetlenül? 
1°Majd mondá Dávid : Az 
Úr életére mondom: akár 
az Úr fogja agyonsujtani, 
akár el kell jönnie halála 
napjának, akár harcba 
kell mennie s ott kell el-
vesznie, lién irántam le- 

gyen az Cr kegyelmes, 
hogy ki ne nyujtsam keze-
met az Úr felkentje ellen ! 
Nos hát vedd a dárdát, 
mely a feje mellett vagyon 
meg a vizeskorsót s men-
jünk. 12Dávid aztán magá-• 
hoz vevé a dárdát és a vi-
zeskorsót, mely Saul feje 
mellett volt és elmenépek ; 
nem volt senki, aki látta 
vagy észrevette yolna, 
vagy aki felébredt volna, 
mert mindannyian alud-
tak, mivel az Úr mély ál-
mot bocsátott reájuk. 

"Mikor aztán Dávid át-
ért a tulsó oldalra s a hegy 
tetején, jó messze, úgy-
hogy nagy távolság volt 
közöttük, megállott, - 
Hátkiálta Dávid a néphez 
és Ábnerhez, Ner fiához, 
mondván : Nem felelsz, 
Ábner? Felelé és mondá 
reá Ábner : Ki vagy te, aki 
kiabálsz és zavarod a ki-
rályt? '5Mondá erre Dávid 
Ábnernek : Nemde, te fér-
fiú vagy és nincs más hoz-
zád hasonló Izraelben I ? 
Miért nem vigyáztál tehát 
uradra, a királyra? Beha-
tolt ugyanis valaki a nép-
tömegből hozzá, hogy meg-
ölje a királyt, uradat. 

meg- 
ölt 
	dolog, amit cse- 

lekedtél  : az Úr életére 
(= a tábor szekerekkel védett helyén) fekszik stb. - 6. Száruja 
Dávid növére volt. (Vö. Krón. I. 2, 16.) -- 10. Vagy az Úr fogja 
agyonsujtani = vagy hirtelen halállal múlik ki, vagy el kell jönnie 
halála napjának = vagy az öregség őrli fel. - 11. Én irántam 
legyen az Ur kegyelmes = de engem óvjon meg az úr attól (hogy 
megöljem Sault). 

15-16. Dávid tudtára adja Saulnak, hogy ismét megkímélte. -
15. Dávid némi gúnnyal mondja : Hiszen te vagy a legkiválóbb 
ember Izraelben ! 
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moftclom hogy halálra 
vagytok méltók, mert nem 
vigyáztatok uratokra, az 
Cr felkentjére. Nos, nézz 
csak utána, hol a király 
dárdája s hol a vizeskorsó, 
mely a fejénél volt. 

"Ekkor Saul megismeré 
Dávid hangját és mondá : 
Nem a te hangod-e ez, 
fiam Dávid? Mondá erre 
Dávid : Az én hangom ez, 
uram király. 18Majd mon-
dá : Miért üldözi uram a 
szolgáját? Mit követtem 
el, vagy mi gonoszság van 
kezemben? "Nos hát kér-
lek, uram király, hallgasd 
meg, szolgád szavát : Ha 
az Cr ingerel téged elle-
nem, akkor engeszteld 
meg Őt áldozati illattal, ha 
azonban emberek fiai in-
gereinek, akkor átkozottak 
legyenek az Úr színe előtt, 
mert ezennel elűznek en-
gem, hogy ne lakjam to-
vább az üt örökségén s azt 
mondják : Eredj, szolgálj 
más isteneknek ! "Ne is  

hulljon tehát most vérem 
az Úr előtt levő  földre, 
mert Izrael királya kivo-
nult, hogy Úgy üldözzön 
egy bolhát, mint ahogy a 
fogolymadarat szokták 

hajszolni a hegyekben. 
21Mondá erre Saul Vét-
keztem, térj vissza fiam 
Dávid, nem bántalak 

többé, mivel életem ma be-
cses volt szemedben. Nyil-
vánvaló, hogy esztelenül 
cselekedtem s igen sokat 
nem tudtam ! 22Am Dávid 
felelé és mondá : Ime a 
király dárdája jöjjön át 
valaki a király legényei 
közül S vegye át. 23Az Úr 
pedig majd megfizet ki-
nek-kinek az Ó igazsága 
és hűsége szerint : azért 
is, hogy az Úr a kezembe 
adott ma téged s én nem 
akartam kinyujtani keze-
met az Úr felkentje ellen. 
24  Amily nagyrabecsült 
volt élted ma az én sze-
mem előtt, oly nagyra-
becsült leszen az én éltem 

17-25. Dávid nem kér Saul kegyéből, hanem az Úrra bízza magát. 
- 19. Ennek s a következő  versnek értelme vitás. Valószínűleg 
Igy kell értenünk : Ha az Úr ingerel téged ellenem, ennek az az oka, 
hogy valami bűnöd van, engeszteld ki tehát az Urat áldozati 
illattal ; ha Úgy véled, hogy nincs bűnöd s így a dolog nem az 
«Úrtól van, akkor tudd meg, hogy átkozottak mindazok, akik ezt a 
hajszát rendezik, mert az a céljuk, hogy kirekesszenek engem 
Izrael vallási és társadalmi közösségéből. Az Úr öröksége =- Izrael 
országa. Más isteneket más (nem Izraelita) országokban tiszteltek. 
Eredj, szolgálj más isteneknek tehát kb. annyit jelent, mint menj 
idegen földre, más országba. - 20. A vers legvalószínűbb értelme 
a következő  : Azt akarják, hogy menjek ki ebből az országból, --
jó, ki is megyek, hogy ne hulljon vérem erre a földre, hol az Úr 
(különösen is) jelen van (a szent sátorban), hiszen Izrael királya 
valóságos hajtóvadászatot rendez ellenem. - 21. Igen sokat nem 
tudtam : a héber szöveg szerint : tudatlanságból igen sok (rossz) 
dolot követtem el (ellened). - 23. Dávid nem kér Saul kegyéből 
az Űr majd megfizet mindenkinek, mert az úr igaz és hű 	meg- 
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is az Úr szeme előtt s 
meg fog szabadítani en-
gem minden szorongatás-
ból. 25Mondá erre Saul 
Dávidnak : Aldott téssz, 
fiam Dávid : mert tenni 
és győzni fogsz ! - Erre 
Dávid elméne a maga út-
jára, Saul pedig vissza-
tére a maga helyére. 

27. FEJEZET. 
Dávid a filiszteusok területén 

telepszik meg. 

1Mondá ekkor Dávid a 
szívében : Egy nap mégis 
csak Saul kezébe esem ; 
nem jobb-e, ha elfutok s a 
filiszteusok földjére me-
nekszem, hogy Saul re-
ménységét veszítse s meg-
szűnjön keresni engem Iz-
raelnek egész területén. 
Elfutok tehát keze elől. 
2Fel is kerekedék Dávid 
és elméne hatszáz emberé-
vel együtt Ákishoz, Máok 
fiához, Get királyához. 
3Dávid Ákisnál Getben  

telepedék le embereivel 
együtt ; ott volt kiki a 
maga házanépével s Dá-
vid a két feleségével, a 
jezráheli Áchinoámmal és 
Ábigáillal, a kármeli Ná-
bál volt feleségével. 4Mikor 
Saulnak hírül vitték, hogy 
Dávid Getbe menekült, 
felhagya üldözésével. 

5Majd mondá Dávid 
Ákisnak : Ha kegyelmet 
találtam szemedben, hadd 
kapjak inkább valamely 
vidéki városban helyet, 
hogy ott lakjam ; miért is 
tartózkodnék szolgád, ve-
led a királyi városban. 
6Neki adá tehát Ákis azon 
a napon Szikeleget ; ezért. 
tartozik Szikeleg Júda ki-
rályaihoz mind a jelen 
napig. 'Ama napok ösz-
szege, melyek alatt Dávid 
a filiszteusok földén la-
kott, négy hónap volt. 

8Közben Dávid és em-
berei feljárogattak és por-
tyázgattak a gessúriták, a 
gerziták és az ámálekiták 

tartja ígéreteit), megfizet neki (Dávidnak) is, Saulnak is. - 25. 
A vers lényegében ugyanazt mondja, mint 24, 21. 

27. 1-4. Dávid a filiszteus Getbe menekül. - 1. Szívében = 
magában. - 2. Ez az Ákis valószínűleg ugyanaz, akiről 21, 10. 
skk. beszéltek. Getről I. 5, 8. jegyz. - 3. Vő. 25, 40. skk. 

5-7. Dávid (a filiszteus) Szikelegben telepszik meg. - 6. Szikeleg 

(hébe
(héberül Sziklág) Kánaán déli részén feküdt. Eleinte (Józs. 15, 31.) rül

később (Józs. 19, 5.) Simeon törzséhez tartozott, ezidőben a 
filiszteuso k birokában volt. - 7. A héber szöveg szerint Dávid 
egy évig és négy hónapig tartózkodott a filiszteusok földén. 

8-12. Dávid portyázásokkal tartja fenn magát és embereit. -
8. A gessúriták (megkülönböztetendők a Palesztina északi részé-
ben, a Jordántól keletre lakó hasonló nevű  néptől) a filiszteusok 
mellett, a Földközi-tenger palesztinai partmellékének déli részén 
laktak ; a gerzitákról semmit sem tudunk ; az ámálekiták Kánaán-
tól délre laktak. A vers második felét így kell értenünk : ezek (a 
népek) voltak ugyanis ennek a földnek a lakói ősidőktől fogva, 
egészen Súrig (= Egyiptom keleti határerődítményei), Egyip- 
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földén; ezeket a vidékeket 
lakták ugyanis ősidőktől 
fogva azon a földön egé-
szen Súrig, Egyiptom föl-
déig. 9Dávid meg-meg-
verte az egész földet, nem 
hagyott elevenen sem fér-
fit, sem asszonyt, elvett 
juhot, marhát, szamarat, 
tevét és ruhát s aztán 
visszatért és elment Ákis-
hoz. "Ha Ákis azt mon-
dotta neki : Kire rontottál 
máma? - Dávid azt felel-
gette : Júda Délvidékére, 
Jerámeel Délvidékére, 

Keni Délvidékére. "Férfit 
és asszonyt nem hagyott 
elevenen Dávid s nem vitt 
be Getbe, mert azt mon-
dotta : Hátha azt találják 
mondani ellenünk : Ezt 
és ezt tette Dávid. - Igy 
járt el azon egész idő  alatt, 
míg a filiszteusok földén 
tartózkodott. 12Ákis ezért 
megbízott Dávidban s azt 
mondotta : Sok rosszat 
követett el népe, Izrael  

ellen s azért az én szolgám 
lesz örökre. 

28. FEJEZET. 
A filiszteusok támadásának hí-
rére Saul megidézteti Sámuel 
szellemét, kitől megtudja, hogy 

el fog veszni. 

ITörténék pedig azok-
ban a napokban, hogy a 
filiszteusok egybegyüjtöt-
ték seregeiket, hogy hadba 
szálljanak Izrael ellen. 
Mondá ekkor Ákis Dávid-
nak : Vedd tudomásul, 
hogy embereiddel együtt 
velem kell jönnöd a tá-
borba. 2Mondá erre Dávid 
Ákisnak : Most majd meg-
tudod, mit fog mívelni 
szolgád. Mondá erre Ákis 
Dávidnak : Fejem őrévé 
teszlek érte mindenkorra. 

3Sámuel ekkor már meg-
halt, egész Izrael el is 
siratta, Rámátában, a vá-
rosában el is. temették, 
Saul pedig már eltávolí- 

tomig. - 10. Kánaán déli részét Délvidéknek (Negebnek) hivták ; 
egy részén Júda törzse lakott, egy részét Jerámeel 	Júda egyik 
dédunokája) utódai bírták, egy részén Keni utódai (a júdaiakkal 
szövetkezett kineusok) laktak. Vő. 15, 6. Mindezek természetesen . 
a filiszteusok ellenségei voltak. - 12. Akis azt hitte, hogy Dávid 
valóban az izraeliták ellen küzdött, s így örökre lehetetlenné tette, 
hogy övéihez visszatérjen. - Dávid eljárását a Szentírás koránt-
sem állítja követendő  példának elénk : a Szentírás csupán hűen 
elbeszéli a történet eseményeit, melyeket bizony sokszor átsző  az 
emberi gyarlóság és hiba. 

28. 1-2. A jiliszteusok harcra készülődnek Izrael ellen s Ákis 
Dávidot is meghívja a táborba. - 1. Ákis szavait inkább kitüntető  
meghívásnak, mint fenyegetésnek kell tekintenünk. - 2. Dávid 
felelete kétértelmű, Ákis ügy értette, hogy Dávid ki fog tenni ma-
gáért. - 3. Fejem őre = legfőbb testőröm. 

3-19. Saul felidézteti Sámuel szellemét s az megjövendöli vesztét. 
- 3. Sámuel már előbb (vö. 25, 1.) halt meg, Saul is valószínűleg 
már régen eltávolította a halottidézőket s a jósokat (vö. Móz. III. 
19, 31 ; 20, 6 ; V. 18, 11.); itt a Szentírás csak azért szól e dolgok- 
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totta a halottidézőket s a 
jósokat az országból. ---
4Egybegyűlének tehát a 
filiszteusok és elindulának 
és Sunámban üténck tá-
bort. Erre Saul is egybe-
gyüjté egész Izraelt és el-
méne a Gelboéra. 5Mikor 
Saul meglátta a filiszteu-
sok táborát, megfélemlék 
és szíve igen megrémüle. 
6Tanácsot kére tehát az 
Úrtól, de az nem felele 
néki sem álmok, sem a 
papok , sem a próféták 
által. 7Ezért Saul így szóla 
szolgáihoz : Keressetek 

nekem egy halottidézéshez 
értő  asszonyt s elmegyek 
hozzá és kérdezősködöm 
nála. Mondák erre néki 
szolgái: Endórban van egy 
halottidézéshez értő  asz-
szony. 9Erre ő  megváltoz-
tatá külsejét, más ruhákat 
ölte és két emberével el-
indula. Éjjel el is jutának 
az asszonyhoz. Mondá te-
hát néki : Jósolj nekem 
halottidézés által s idézd  

fel nekem azt, akit mon-
dok néked. 9Ám az asszony 
mondá néki : Ime tudod, 
mit művelt Saul s mikép 
irtotta ki a halottidézőket 
s jósokat az országból 
miért vetsz tehát tőrt 
életemnek, hogy megöl-
jenek? "Erre Saul meg-
esküvék néki az Úrra, 
mondván : Az Úr életére 
mondom, hogy semmi baj 
sem ér téged, e dolog 
miatt. ilMondá erre az 
asszony : Kit idézzek fel 
néked? Ő  mondá : Sámuelt 
idézd fel nékem. 12Amint 
az asszony meglátta Sá-
muelt, nagy hangon fel-
kiálta s mondá Saulnak : 
Miért szedtél rá engem? 
Hiszen te vagy Saul ! 
13Mondá azonban néki a 
király : Ne félj ! Mit látsz? 
Mondá erre az asszony 
Saulnak : Isteni alakot lá-
tok feljönni a földből. 
"ő  erre mondá néki : 
Milyen az alakja? Aí 
mondá : Öreg ember jő  fel 

ról, hogy a következőket megérthessük. -- 4. Sunám Isszakár 
törzsének területén feküdt, (az Újszövetségi) Názárettől dél-
keletre, kb. 14 km-re. Gelboe (hegy) Simámtól délre, kb. 10 km-re 
feküdt. - 6. Saul azért akarta megkérdezni az Urat, hogy meg-
tudja, mitevő  legyen ; a választ vagy álmok, vagy a papok (a 
héber szöveg szerint : az Urím, 1. Móz. II. 28, 30.) vagy a próféták 
által várta.- 7. Endór Gelboétől északra, 14 km-re, Náim tájári 
feküdt. - 10. Semmi baj = semmiféle büntetés. -- 12. Kétség-
telen, hogy embernek, pusztán emberi erőkkel semmiféle körülmé-
nyek között sem áll módjában valakinek a szellemét felidézni. 
Itt sem lehet tehát erről szó. Épen azért Sámuel megjelenése, 
melyet valóságos történeti ténynek kell tartanunk, nem lehetett 
az asszony idézésének a következménye, hanem az Isten külön-
leges, nagy célok érdekében jónak látott engedélye alapján követ-
kezett be. Az asszony csupán a külső  alkalmat teremtette meg, 
Sámuel azonban az Isten parancsára jelent meg. 	13. A latin 
szöveg szószerint így szól : Isteneket láttam stb. Az istenek kifeje-
zés azonban vagy isteni lényt, vagy isteni alakot, vagy bírót je-
lent. - 14. A palást valószínűleg Sámuel prófétai ruhája volt (vö. 
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s palást van rajta. Erre 
Saul megérté, hogy Sá-
muel az s arcára hajtá 
magát a földön és le-
borula. 15Mondá ekkor Sá-
muel Saulnak : Miért há-
borgattál engem azzal, 
hogy felidéztettél? Mondá 
erre Saul : Nagy bajban 
vagyok, mert a filiszteu-
sok hadakoznak ellenem s 
az Isten eltávozott tőlem 
s nem akart meghallgatni 
sem próféták, sem álmok 
által: téged hivattalak te-
hát, hogy mutasd meg, 
mit cselekedjem. 18Mondá 
erre Sámuel: Mit kérde-
zesz engem, ha az Úr el-
távozott tőled s vetély-
társad pártjára állott? 
"Úgy cselekszik ugyanis 
az Ur veled, ahogy álta-
lam szólott : kiszakítja 
királyságodat kezedből s 
társadnak, Dávidnak adja, 
18mert nem engedelmes-
kedtél az Úr szavának s 
nem hajtottad végre ha- 

ragj ának bosszúját az 
ámálekitákon. Ezért cse-
lekedte ma veled az Cr 
azt, amit szenvedsz. 18Sőt 
veled együtt Izraelt is a 
filiszteusok kezébé adja az 
Úr s holnap te és fiaid ve-
lem lesztek, - igen, Izrael  

táborát is a filiszteusok 
kezébe adja az Cr 

"Saul erre legott egész 
hosszában a földre esék, 
mert megrémült Sámuel 
szavaitól és ereje sem volt, 
mivel egész nap semmit 
sem evett. 21Erre odaméne 
az asszony Saulhoz (mivel 
látta, hogy nagyon meg-
rémült) és mondá néki : 
Ime szolgálód engedelmes-
kedett szavadnak : élete-
met is kockára vetettem s 

hallgattam beszédedre, 
melyet hozzám intéztél. 
22Most azért te is hallgass 
szolgálód szavára : hadd 
tegyek elédbe egy falat 
kenyeret s egyél, hogy 
erőre tégy szert s meg-
tehesd az utat. 2305 azon-
ban vonakodék és mondá : 
Nem eszem 1 Ám szolgái 
és az asszony addig un-
szolák, míg végre is hall-
gatott szavukra, felkelt a 
földről s leült az ágyra. 
"Az asszonynak épen volt 
egy hízott borjúja a ház-
nál, azt sietve levágá, 
majd lisztet vőn elő, meg-
gyúrá és kovásztalan ke-
nyeret süte 25és Saul és 
szolgái elé tevé. Miután 
ettek, felkerekedének és 
az egész éjjel menének. 

2, 19.); erről ismert rá Saul. - 19. Velem lesztek = halottak lesztek, 
a halottak országában lesztek. A kifejezés a túlvilági életbe vetett 
hitről tanuskodik. 

20-25. Saul kétségbeesve távozik. - 25. A vers vége a héber 
szövegben így szól : felkerekedének s még az éjjel elmenének. 



746 	KIRÁLYOK I. KÖNYVE 29. 

29. FEJEZET. 
Dávid is hadba vonul a filisz- 
teusokkal, de azok eltávolítják 

táborukból. 

1Egybegyűle tehát a 
filiszteusok valamennyi 
serege Áfeknél és Izrael 
is tábort üte a Jezráhel 
mellett levő  forrásnál. 
2Felvonultak a filiszteusok 
fejedelmei századaikkal és 
ezredeikkel és Dávid és 
emberei is felvonultak az 
utolsó csapatban Ákissal. 
3Mondák ekkor a filisz-
teusok fejedelmei Ákis-
nak : Mit keresnek itt 
ezek a héberek? Mondá 
erre Ákis a filiszteusok 
fejedelmeinek : Hát nem 
ismeritek Dávidot, Saul-
nak, Izrael királyának 
volt szolgáját? Sok nap 
vagy esztendő  óta van 
már nálam s nem találtam 
benne semmi rosszat sem 
attól a naptól fogva, hogy 
hozzám átszökött, mind 
a jelen napig. — 4Erre 
a filiszteusok fejedelmei 
megharaguvának reá és 
mondák neki : Térjen 
vissza az az ember s üljön 
a helyén, ahova rendelted, 
de ne jöjjön le velünk a 
harcba, hogy ellensé- 

günkké ne legyen, amikor 
harcolni kezdünk : hiszen 
mi máskép engesztelhetné 
meg urát, minta mi fejünk-
kel? 5Nem ez-e az a Dá-
vid, akinek a körtáncban 
azt énekelték s mondták : 

Megverte Saul a maga 
ezerét. 

Dávid pedig a maga tíz-
ezerét? 

8Hivatá tehát Ákis Dá-
vidot és mondá néki : 
Az űr életére mondom, 
hogy derék és jó em-
ber vagy színem előtt s 
kedvemre van, hogy velem 
jársz-kelsz a táborban, 
mert nem találtam benned 
semmi rosszat attól a nap-
tól fogva, hogy hozzám 
jöttél mind a jelen napig. 
Ám a fejedelmeknek nem 
tetszel. 'Térj vissza tehát 
s menj el békességben, 
hogy ne sértsd a filiszteu-
sok fejedelmeinek szemét. 
8Mondá erre Dávid Ákis-
nak : De hát mit követtem 
el s mi rosszat találtál 
bennem, szolgádban attól 
a naptól fogva, hogy szí-
ned elé jutottam mind a 
jelen napig, hogy nem 
vonulhatok és nem har-
colhatok uram, királyom 
ellenségei ellen? 9Felelé és 

29. 1-11. A filiszteusok visszaküldik Dávidot Szikelegbe. Az itt 
következő  esemény időrendben talán a 28, 1-3. eseményei után 
történt. Ott ugyanis azt halljuk, hogy Ákis meghívja Dávidot a 
harcba s a filiszteusok (28, 4.) Sunámban, az izraeliták pedig 
Gelboe hegyén ütöttek tábort. Valószínűleg útközben érték el a 
filiszteusok Áfeket (megkülönböztetendő  a 4, 1-ben említett ha-
sonló nevű  várostól), az izraeliták pedig a Jezráhel melletti forrást. 
Mindkét hely tehát a Gelboe-hegy (vö. 28, 4.) vidékén feküdt. -
3. Sok nap vagy esztendő  = egy év és négy hónap. (Vö. 27, 7.) (A sok 
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mondá erre Akis Dávid-
nak : Tudom, hogy oly jó 
vagy szememben, mint az 
Isten angyala, de hát a 
filiszteusok fejedelmei azt 
mondották : Ne jöjjön fel 
velünk a harcba. "Épen 
azért kelj fel kora reggel 
urad azon szolgáival 
együtt, akik veled jöttek s 
hajnalban, mihelyt felkel-
tek és virradni kezd, men-
jetek el. 11Erre Dávid és 
emberei hajnalban felkelé-
nek, hogy kora reggel 
útrakeljenek és visszatér-
jenek a filiszteusok földére, 
a filiszteusok pedig fel-
menének Jezráhelbe. 

30. FEJEZET. 
Dávid megveri az ámálekitá- 
kat, kik távollétében feldúlták 

városát. 

1Mire harmadnapra Dá-
vid és emberei Szikelegbe 
jutottak, az ámálekiták 
betörtek a Délvidékről 
Szikelegbe, feldúlták és 
lángba borították Szikele-
get, 2fogságba hurcolták 
belőle az aprajától a nagy-
jáig a nőket, — nem öltek 
meg senkit, hanem csak 
elvitték őket magukkal, — 

s útjukra mentek. 3Mikor 
Dávid és emberei a város-
hoz jutottak s látták, hogy 
felgyujtották, feleségeiket, 
fiaikat s leányaikat pedig 
fogságba hurcolták, 4zo-
kogni kezde Dávid és a nép, 
mely vele volt és addig sírá-
nak, míg el nem apadtak 
könnyeik. 5Dávid két fele-
ségét ugyanis, a jezráheli 
Áchinoámot és Ábigáilt, 
a kármeli Nábál volt fele-
ségét szintén fogságba hur-
colták. 6Hozzá Dávid fe-
lette megszomorodék, mert 
a nép meg akarta kövezni, 
mivel kinek-kinek elkese-
redett a lelke a fiaiért s a 
leányaiért. Ám Dávid erőt 
meríte az Úrból, az 45 
Istenéből lés mondá Áb-
játár papnak, Áchimelek 
fiának : Hozd ide hozzám 
az efódot. Ábjátár oda is 
vivé Dávidhoz az efódot 
9s Dávid megkérdezé az 
Urat, mondván : Űzőbe 
vegyem-e ezeket a rabló-
kat és elérem-e őket vagy 
sem? Az Űr azt mondá rá 
néki : Vedd űzőbe, mert 
kétségkívül eléred őket s 
visszaszerzed a zsákmányt. 
9E1 is indula Dávid s az a 

szó a héber szövegben hiányzik.) - 5. Vd. 18, 7. - 11. Vö. előző  
v. jegyz. Jezráhelbe: a héber szöveg igy is érthető  : Jezráhel felé, 
Jezráhel ellen. 

30. 1-20. Dávid legyőzi az ámálekitákat, kik távollétében feldúlták 
Szikeleget. - 1. Szikelegről1.27 , 6. Az ámálekitákról 1. Móz. I. 14, 7. -
A Délvidékről szó helyett a héber szöveg szerint ezt kell értenünk : 
a Délvidékre. Szikeleg ugyanis a Délvidéken (a Negebben) feküdt. 
- 6. Vö. 25, 40. skk. - 6. Megszomorodék: a héber szöveg szerint : 
nagy bajba jutott. - 7. Ábjátárról 1. 22, 20. - Az efód (vő. Móz. 
II. 28, 4. skk.) a főpap egyik ruhadarabja volt, melyet az I:Jr meg-
kérdezésénél viselt. - 8. Az Urat a főpap kérdezte meg, Dávid ké-
résére. Rablók helyett itt és a következőkben a héber szöveg csa-
patról beszél. - 9. A Beszór-pakik Szikelegtől délre húzódott. - 
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hatszáz ember, aki vele 
volt. Mikor a Beszór-
patakhoz jutottak, azok, 
akik elfáradtak, megállot-
tak. "Dávid azonban 
négyszáz emberrel tovább 
folytatá az üldözést ; két-
százan állottak meg 
ugyanis, mert úgy elfá-
radtak, hogy nem kelhet-
tek át a Beszór-patakon. 
11A mezőn aztán egy 
egyiptomi emberre aka-
dának s azt elvivék Dá-
vidhoz s adának neki ke-
nyeret, hogy egyék és 
vizet, hogy igyék, 12sőt 
egy csomó száraz fügét és 
két köteg aszúszőlőt is. 
Mikor megette, magához 
tére s felüdüle, - három 
nap és három éjjel nem 
evett ugyanis kenyeret és 
nem ivott vizet. 13Mondá 
ekkor néki Dávid : Kié 
vagy, honnan való vagy s 
hova mégy? Az mondá : 
Egyiptomi legény vagyok, 
egy ámálekitá embernek 
a rabszolgája, de a gazdám 
elhagyott, mert harmad-

napja megbetegedtem. 
14Betörtünk ugyanis a 
keretiek Délvidékére, to-
vábbá Mába és Káleb 
Délvidékére és lángba 

borítottuk Szikeleget. 
"Monda erre néki Dávid : 
El tudsz-e vezetni engem 
ahhoz a csapathoz? Az 
monda : Ha megesküszöl 
nekem az Istenre, hogy 
nem ölsz meg s nem adsz 
a gazdám kezébe, akkor 
elvezetlek ahhoz a csapat-
hoz. Dávid meg is esküvék 
neki. 16Erre ó odavezeté 
s íme azok épen szanaszét 
hevertek az egész vidé-
ken, ettek és ittak és szinte 
ünnepet ültek a miatt a 
sok préda s zsákmány 
miatt, amelyet a filiszteu-
sok földén és Júda földén 
szereztek. "Ekkor Dávid 
estétől másnap estéig úgy 
megveré Őket, hogy senki 
sem menekült meg kö-
zülük, csak négyszáz fiatal 
ember, ki tevére kapott és 
elmenekült. "Igy Dávid 
visszaszerzé mindazt, amit 
az ámálekiták elvittek, 
visszaszerzé két feleségét. 
is, "úgyhogy nem hiány-
zott semmi sem, sem 
csiny, sem nagy, sem a 
fiúk, sem a leányok közül, 
sem a zsákmányból. Aztán 
mindazt, amit elraboltak, 
visszavivé Dávid, "sőt 
vevé valamennyi nyájat 

12. Egyesek - a héber szöveg alapján - itt is (veo. 25, 18.) füge-
lepényre és aszászölő  (= mazsolás-) lepényre gondolnak. - 14. 
A Délvidék (a Negeb) egy (nyugati) részét a kereteusok (= a filisz-
teusok), egy részét Jáda törzsének egyes családjai, egy (kelet felé 
húzódó részét) Káleb utódai lakták. - 15. E mondat : Dávid meg 
is esküuék neki, a héber szövegben nincs meg. - 20. Dávid a 
visszaszerzett zsákmányon kívül az ámálekiták nyájait és esor-. 
dáit is megszerezte s ezeket (a héber szöveg értelme szerint) a 
visszaszerzett nyájak élén tereltette ; tulajdonképen tehát ez 
volt Dávid zsákmánya. 



KIRÁLYOK I. KÖNYVE 30. 	749 
és csordát és maga előtt 
hazaterelteté, miközben 
az emberek azt mondották : 
Ez Dávid zsákmánya. 

21Mikor aztán eljutott 
Dávid ahhoz a kétszáz em-
berhez, kik elfáradva meg-
állottak s nem tudták kö-
vetni Dávidot s akiknek 
megparancsolta, hogy ma-
radjanak a Beszór-patak-
nál, azok kimenének Dá-
vid s a vele lévő  nép 
elé. Mikor Dávid odaért 
e néphez, köszönté őket 
békességgel. 22Megszólala 
azonban ekkor minden 
gaz és gonosz ember azok 
közül az emberek közül, 
kik elmentek Dáviddal, 
és mondá : Mivel ezek 
nem jöttek velünk, ne 
adjunk nekik semmit sem 
a zsákmányból, amelyet 
visszaszereztünk, hanem 
elégedjék meg mindeni-
kük a feleségével s a 
gyermekeivel s ha azokat 
megkapták, távozzanak. 
23Ám Dávid mondá : Ne  

járjatok el igy, testvéreim, 
azzal, amit az Úr adott 
nekünk, mert Ő  oltalma-
zott minket s Ő  adta ke-
zünkbe azokat a rablókat, 
kik ránk törtek. 24Senki-
sem fog rátok hallgatni 
ebben a dologban, mert 
egyenlő  rész jár annak, aki 
lement a harcba és annak, 
ki a holminál maradt : 
egyformán kell az osztoz-
kodást megejteni. 25Ettől a 
naptól fogva ez rendelet, 
szabály és törvény lőn 
Izraelben mind a jelen 
napig. 

26Mikor aztán Dávid el--
jutott Szikelegbe, ajándé-
kokat külde a zsákmány-
ból Jüda hozzá közel álló 
véneinek ezzel az üzenet-
tal : Fogadj átok .el ezt az 
áldomást az Úr ellen-
ségeinek zsákmányából. 
"Küldött a Betel-beliek-
nek, a délvidéki Rámót-
belieknek, a Jeter-beliek-
nek, "az Ároer-belieknek, 
a Szefámót-belieknek, az 

21-25. Dávid nagylelküen osztja szét a zsákmányt. - 21. Vö. 
9. v. - 25. Hasonló módon osztozkodtak a zsákmányon Mózes 
(Móz. IV. 31, 27.) és Józsue (Józs. 22, 8.) idejében is. A szokás 
tehát igen régi volt, Dávidtól fogva törvénnyé is lett. 

26-31. Dávid ajándékokat küld párthíveinek. - 26. Az itt közölt 
esemény valószínűleg már Saul halála után történt. Dávid azért 
küldött ajándékokat Jüda véneinek (= a Júda törzsében levő  
előkelőknek), hogy őket hozzá való ragaszkodásukban megerő-
sítse s hogy magának köztük új barátokat (párthíveket) szerezzen. 
Az Úr ellenségei azok, akik az Űr népének, az izraelitáknak ellen-
ségei ; a kifejezés ezúttal az ámálekitákra vonatkozik. - 27. Az 
itt felsorolt városok, mint az a 26. versből is kitűnik, Júda törzsé-
nek területén feküdtek. Betelbe (vö. Móz. I. 28, 19.) talán azért 
küldött ajándékot, hogy a szent hely iránti tiszteletét kifejezze ; 
nem lehetetlen azonban, hogy ez a Betel (nem a szent hely volt,-
hanem) Júda, illetőleg a Júdához tartozó Simeon törzsének terü-
letén, Szikeleg közelében feküdt. (Józs. 19, 4. Bethulnak nevezi.) 
Rámát több volt, itt arról van szó, amely a Délvidéken (a Nege- 
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Estámo-belieknek, 29a Rá-
kál-belieknek, a Jerámeel-
városaiban levőknek, a 
Keni városaiban levők-
nek, "az Áráma-beliek-
nek, az Ásán-tónál levők-
nek, az Áták-belieknek, 
31a Hebron-belieknek s a 
többieknek, kik azokon a 
helyeken laktak, ahol Dá-
vid és emberei megfordul-
tak. 

31. FEJEZET. 
Saulnak és fiainak pusztulása. 

lA filiszteusok pedig 
megütközének Izraellel és 
Izrael emberei megfuta-
modának a filiszteusok 
színe elől s elhullának 
sebeikben a Gelboe he-
gyén. 2Erre a filiszteusok 
megrohanák Sault és fiait 
és megölék Jónatást, Ábi-
nádábot és Melkisúát, 
Saul fiait. 3Aztán a harc  

egész súlya Saulra fordula 
s az íjászemberek űzőbe 
vevék s az íjászok nagyon 
megsebesíték. 

4Ekkor Saul azt mondá 
fegyverhordozójának : 

Vond ki kardodat s ölj 
meg, hogy ide ne találja-
nak jönni ezek a körül-
metéletlenek s meg ne 
öljenek engem s csúfot ne 
űzzenek belőlem. Fegyver.. 
hordozója azonban nem 
akará ezt megtenni, mert 
igen félt. Erre Saul meg-
ragadá a kardot s beléje 
dőle. 5Mikor ezt fegyver-
hordozója látta, azt tudni-
illik, hogy Saul meghalt, 
maga is kardjába dőle s 
meghala vele. 6 Igy hala 
meg Saul és három fia 
meg a fegyverhordozója s 
valamennyi embere azon 
a napon egyszerre. 

7Mikor látták Izraelnek 
azok az emberei, akik a 

ben) feküdt. - 29. Rákál valószínűleg azonos Kármel városával. 
Jerámeel és Keni utódairól I. 27, 10. - 30. Áráma = Horma. (Józs. 
15, 30.) - Ásán-tó, héberül Bórásán, város volt. (Vö. Józs. 15. 
42.) Áták fekvéséről közelebbit nem tudunk. 

31. 1-3. Izrael vereséget szenved a filiszteusoktól. - 2. Meg-
rohanák: a héber szöveg szerint : utólérék. - 3. A héber szöveg így 
szól : A harc igen kemény (= kilátástalan) volt Saulra nézve s az 
íjászok, a kézíve emberek reábukkantak s ő  (látva, hogy 
veszve van) nagyons megijedt az íjászoktól. 

4-6. Saul kétségbeesésében saját kardjába dől. - 4. Körülmetélet-
lenek = pogányok (filiszteusok). Fegyverhordozója azért vona-
kodott, mert félt (egyesek szerint : attól, hogy megölje a király 
szent személyét, mások szerint : a nyomában levő  ellenségtől). 
Saul öngyilkosságát a Szentírás - mint annyi minden egyéb em-
beri vétket - egyszerűen elbeszéli, anélkül, hogy annak erkölcsi 
oldaláról nyilatkoznék. Hogy az öngyilkosság jogtalan beavatko-
zás az isteni gondviselés terveibe, az kétségtelen : az ember halála 
épúgy nem tőle függ, mint születése, mindkettő  felett az Isten 
rendelkezik ; az is bizonyos, hogy sokkal több hősiesség és erő  kell 
az élet apró és nagy vértanuságainak elviselésére, mint az öngyil-
kosság bűnös tettének elkövetésére. - Saul kb. Kr. e. 1011-ben 
halt meg. 

7. Saul halála után az izraeliták megmaradt serege is felbomlik. 
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völgyön túl meg a Jordá-
non túl voltak, hogy az 
izraelita emberek meg-
futamodtak s hogy Saul 
és fiai meghaltak, elha-
gyák városaikat és meg-
futamodának. Erre a fi-
liszteusok odamenének s 
ott is megtelepedének. 

8Másnap aztán elmené-
nék a filiszteusok, hogy 
kifosszák a megölteket s 
megtalálák Sault és há-
rom fiát, elterülve a Gel-
boe hegyén. 9Erre levágák 
Saul fejét, leszedék fegy-
vereit és elküldék a filisz-
teusok földére, köröskörül 
mindenfelé, hogy Igy kö-
zöljék a hírt a bálványok  

templomával és a néppel. 
"Aztán elhelyezék fegy-
vereit az Astóretek temp-
lomában, tetemét pedig 
feltűzték Betsán falára. 

11Mikor Jábes-Gálaád 
lakói meghallották mind-
azt, amit a filiszteusok 
Saullal cselekedtek, 12vi-
tézlő  embereik valameny- 
nyien 	felkerekedének, 
egész éjtszaka menetelé-
nek s levevék Saul tetemét 
s fiainak tetemét Betsán 
faláról, aztán visszamené-
nek Jábes-Gálaádba és ott 
elégeték. "Végül vevék 
csontjaikat és eltemeték 
Őket Jábes berkében, majd 
hétnapos böjtöt tartának. 

A völgy a Jezráhel völgye, mely a csata helyétől nyugatra feküdt. 
E kifejezés : a Jordánon túl e helyütt talán nem jelenti tényleg a 
Jordántól keletre eső  földet, hanem a Gelboe hegyétől keletre , 
a JoEdán felé húzódó vidéket. 

8-10. A filiszteusok meggyalázzák Saul tetemét. - 10. Az Astóre-
teknek (a filiszteus Vénuszoknak) ez a temploma valószínűleg Aska-
lonban (a Földközi-tenger partján) volt. Betsán (a későbbi Szkito-
polisz) a Gelboe-hegytől keletre, a Jordán közelében feküdt. 

11-13. Jábes-Gálaád lakói megadják Saulnak a végtisztességet. -
11. Jábes-Gálaád a Jordántól keletre, Betsántól délkeletre feküdt. 
A jábesiek Úgy látszik azért gondoskodtak Saul eltemetéséről, 
mert meg akarták hálálni azt, hogy megszabadította őket az 
ámmoniták kezéből. (Vö. 11. fej.) - 12. A filiszteusok tehát Saul 
fiainak a testét is feltuzték Betsán falára. - 13. Jábes berke helyett 
a héber szöveg a Jábesben levő  tamariszkusfáról (vö. 22, 6.) beszél. 
A böjt a gyász jele volt. 



SÁMUEL MÁSODIK KÖNYVE. 
Ezt mi a Királyok második könyvének 

nevezzük. 

A könyv első  része (1, 1-4, 12) Dávidnak és Saul 
híveinek mérkőzését, második része (5, 1-20, 26) 
az ebből diadalmasan kikerülő  Dávid uralkodását 
adja elő  Dávid király utolsó évéig. Végén hat függe-
léket közöl Dávid király történetének kiegészítésére. 
Az eseményeket szinte drámai erővel pergeti le előt-
tünk és szerkezete, stílusa, pompás lélekrajza és 
mélységes tanulságai miatt az ószövetségi Szentírás 
történelmi könyveinek kétségkívül egyik legjele-
sebbje. Céljáról, szerzőjéről, sorsáról, keletkezésének 
idejéről ugyanaz áll, mint amit az első  könyvhöz 
írt bevezetésben mondottunk. 

1. FEJEZET. 
Dávid meggyászolja Sault és 

Jónatást. 

1Miután Saul meghalt, 
Dávid pedig az ámálekiták 
megverése után visszatért 
és már két napot Szikelelt-
ben töltött, történék, hogy 
2a harmadik napon, meg-
szaggatott ruhában és por-
ral behintett fővel, megje-
lent egy ember, ki Saul 
táborából jött. Mikor Dá- 

vidhoz ért, arcra veté és 
meghajtá magát. 3Dávid 
azt mondá néki : Honnan 
jössz? Ő  mondá néki : 
Izrael táborából menekül-
tem. 4Mondá erre néki 
Dávid : Hát mi történt? 
Mondd el nekem. Az mon-
dá : Megfutamodott a nép 
a harcban s sokan elestek 
és meghaltak a népből, sőt 
maga Saul és Jónatás, a 
fia is elpusztult. 

5Mondá erre Dávid az 

I. Dávid, az ország déli részének királya. 1, 1-4. 12. 
1. 1-4. Dávidot harmadnap hírmondó értesíti Saul haláláról. -

1. Szikelegről 1. Kir. I. 27, 6. Az ámálekiták megveréséről 1. Kir. I. 
30, 1. skk. - A ruhát a gyász jeléül megszaggatták, a fejet porral 
hintették be. 

6-12. A hírmondó azzal akar érdemeket szerezni Dávid előtt. 
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ifjúnak, ki e hírt hozta 
néki : Honnan tudod, hogy 
meghalt Saul és Jónatás, 
a fia? 8Mondá erre az ifjú, 
aki a hírt hozta neki : Tör-
ténetesen a Gelboe hegyére 
jutottam ; Saul épen a dár-
dájára támaszkodva állott 
s a harci szekerek s a lova-
sok már közeledtek hozzá. 
?Ekkor hátrafordult, meg-
látott és odahívott. Mikor 
azt feleltem neki : Itt va-
gyok, 8azt mondotta ne-
kem : Ki vagy tel Én azt 
mondom néki : Egy ámá-
lekita vagyok. 9Erre g így 
szólt hozzám: Állj fölém s 
ölj meg, mert igen gyötrő-
döm, de életerőm még tel-
jesen bennem vagyon.1°Fö-
léje is álltam és megöltem, 
mert tudtam, hogy nem 
éli túl bukását. Aztán le-
vettem a koronát a fejé-
ről és az aranykarikát a 
karjáról s elhoztam íde, 
hozzád, uramhoz. -11Erre 
Dávid és mindazok az em-
berek, akik vele voltak,  

megragadák és megszagga-
ták ruháikat 12és napestig 
jajveszékelének, sarának és 
böjtölének Saul és Jóna-
tás, a fia meg az Cr népe 
és Izrael háza miatt, hogy 
a kard által elestek. 

13Majd mondá Dávid az 
ifjúnak, ki a hírt hozta 
neki : Honnan való vagy? 
Az felelé : Egy jövevény 
ámálekita embernek va-
gyok a fia. 14Moridá erre 
néki Dávid : Hát nem fél-
tél kinyujtani kezedet, 
hogy megöld az Űr fel-
kentjét? "Azzal Dávid 
odahívá egyik legényét és 
mondá : Jer, rohanj reá I 
Az halálra is sujtá. "Mon-
dá ekkor néki Dávid : A te 
fejedet terhelje a véred, hi-
szen tervszájad vallott elle-
ned, amikor azt mondot-
tad : Én öltem meg az Úr 
felkentjét. 

"Majd rázendíte Dávid 
Saul és Jónatás, a fia miatt 
erre a gyászdalra (18és 
meghagyá, hogy tanítsák 

hogy azt hazudja, ó ölte meg a királyt. — 6. A Gelboe-hegyről 1. Kir. 
I. 31, 1. — 9. E kifejezést : Állj fölém, egyebütt a latin fordítás 
így fordítja : Kelj fel ellenem (= ronts reám). — Saul — a hír-
mondó állítása szerint — a harcban görcsöt kapott s igy harc-
képtelenné vált, de más baja nem volt, félt tehát, hogy az ellenség 
kezébe kerül. — 10. A koronát (a diadémot), s a karperecet a hírmondó 
nyilván Úgy szerezte meg, hogy megelőzte a filiszteusokat, akik a 
holttestek kifosztására csak a Saul öngyilkossága után kővetkező  
napon mentek (vö. Kir. I. 31, 8.). — 12. A jajveszékelés a halotti 
gyász egyik szokása volt ; a vers vége Úgy látszik e jajveszélekés 
szavait közli, tehát ilyenképen értendő  : böjtőltek estig s azt 
kiáltozták : Jaj Satil I Jaj Jónatás, jaj az er népe, jaj Izrael háza 

13-16. Dávid agyonütteti a hírhozót. -- 13. A jövevények az 
izraeliták között laktak, tehát bizonyos mértékig Izrael királyá-
nak alattvalói voltak. A hírmondó tehát azáltal, hogy --- mint 
állította — megölte Sault, saját királya ellen támadt (vb. 14. v.). 

17-27. Dávid gyászéneke Saul és Jónatás haláláról. -- 18. Ezt 
a gyászdalt íj-dalnak nevezték, mert benne Jónatás íjáról 'van 
szó. Ez az ének is benne volt az Igazak könyvében (1. Józs. 10, 13.), 
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rneg Júda fiait erre az íj-
dalra, amint meg vagyon 
írva az Igazak könyvében). 
Azt mondá : 

Emlékezzél meg Izrael 
azokról, 

Kik meghaltak halmidon 
sebükben. 

19Izrael, megölték a dicső-
ket hegyeiden, 

Miként estek el a hősök ! 
"Ne hirdessétek Getben, 
Ne hirdessétek Askalon 

utcáin, 
Hogy ne örüljenek a fi-

liszteusok leányai, 
Ne ujjongjanak a körül-

metéletlenek leányai. 
21Gelboe hegyei I Se har-

-mat, se eső  ne hulljon 
reátok, 

Ne hozzanak rajtatok zsen-
géket a földek, 

Mert ott érte gyalázat a 
hősök pajzsát, 

Saul pajzsát, mintha fel 
sem kenték volna olaj-
jal. 

22Megöltek vére nélkül, 
Hősök zsírja nélkül, 

Jónatás tja sohasem tért 
vissza, 

Saul kardja sem jött visszá 
eredménytelenül. 

23Saul és Jónatás, kik él-
tükben úgy szerették, 
becsülték egymást, 

Holtukban sem váltak el 
egymástól. 

Sasoknál gyorsabbak, 
Oroszlánoknál vitézebbek 

voltak! 
24Izrael leányai, 
Sirassátok Sault, 
Ki bíborral titeket gyö-

nyörűn ruházott 
És ruhátokra arany ék-

szereket rakott. 
25Mint estek el a hősök a 

harcban ! 
Jónatást megölték halmi-

don ! 
26Fájlallak, testvérem, Jó-

natás, oly kedves voltál 
nékem, 

Szeretetem nagyobb volt 
irántad, mint szerelmem 
feleségeim iránt. 

Mint az anya szereti egyet-
len fiát, 

*ügy szerettelek én téged. 

az igaz 	derék, hős) emberek tetteit magasztaló énekgyüjte- 
ményben s a jelen szentírási könyv szerzője onnan idézi. - A vers 
első  két sora (Emlékezzél meg . . . sebükben) a héber szövegben 
nincs meg s nem egyéb, mint a 19. v. első  sorának (kevésbbé sike-
rült) fordítása. - 19. A héber szöveg így szól: Izrael, díszed 
(= büszkeséged, Saul és Jónatás) elesett halmidon (= a Gelboe-
hegyen), mint estek el stb. - 20. Get és Askalon a győztes filisz-
teusok két városa volt (vö. Kir. I. 5, 8.) ; ha ott megtudnák a hírt, 
a filiszteusok (= körülmetéletlenek) leányai legott dalba foglalva 
dicsőítenék övéik győzelmét. - 21. A termény egy részét be 
kellett mutatni az urnak ; ahol ilyen bemutatandó rész (vagy 
ahogy a latin fordítás mondja : zsenge) nem terem, ott semilyen 
termés sem lehet ; az ének tehát terméketlenséggel átkozza meg 
Gelboe - egykor talán dúsan termő  - mezőit. - 22. A Szentírás 
egyik kedvelt kifejezése, hogy a győztesek fegyvere a legyőzöttek 
vérétől ittasul, zsírját& hízik. - 24. Saul (és harci népe) a harcok-
ban sok zsákmányt szerzett ebből a bíbor (kelmét) s az ékszere- 
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"Mint estek el a hősök, 
És vesztek el a harci 

eszközök ! 

2. FEJEZET. 
Júda Dávidot, Izrael pedig Saul 

fiát teszi meg királyává. 

3-Ezek után Dávid meg-
kérdezé az Urat, mond-
ván : Felmenjek-e Júda 
valamelyik városába? Az 
'Úr azt mondá néki : Menj 
fel. Mondá erre Dávid : 
Hova menjek fel? Ó azt 
felelé néki : Hebronba. 
2Felméne tehát Dávid két 
feleségével, a jezráeli Áchi-
»ámmal és a kármeli Ná-
bál volt feleségével, Ábi-
gáillal együtt ; 3  azokat az 
embereket, akik vele vol-
tak, szintén felvivé Dá-
vid, kit-kit a maga háza-
népével együtt, s azok 
Hebron városaiban tele-
pedének meg. 4Erre el- 

jövének Júda férfiai s fel-
kenék ott Dávidot Júda 
házának királyává. 

Aztán hírül vivék Dá-
vidnak, hogy a j ábes-gá-
laádi emberek eltemették 
Sault. 5Erre Dávid köve-
teket külde a jábes-gálaádi 
emberekhez és ezt üzené 
nékik : Áldjon meg az Úr 
titeket, amiért azt az ir-
galmasságot cselekedtétek 
uratokkal, Saullal, hogy 
eltemettétek. 6Nos, az Úr 
ugyan majd megfizet nek-
tek irgalmassággal és hű-
séggel, de én is meg aka-
rom hálálni, hogy ezt cse-
lekedtétek. ?Legyen csak 
kezetek erős és legyetek 
csak bátor emberek, noha 
uratok, Saul meghalt, mert 
Júda háza máris felkent 
engem királyává. 

8Ámde Ábner, Ner fia, 
Saul hadvezére, fogá Is- 

ket Izrael leányai = a nők kapták. - 27. Harci eszközök helyett 
a héber szöveg tulajdonképen harci edényekről beszél, edénye-
ken pedig a Szentírás sokszor az embereket érti ; e «harci edények. 
tehát ugyanazok, mint az előbb említett hősök: Saul és Jónatás. 

2. 1-4a. Dávid Hebronban Júda királyává lesz. - 1. Megkér-
dezé: a főpap által. (Vö. Móz. II. 28, 30. jegyz.) Dávid ekkor Szike-
legben tartózkodott (vő. 1, 1.) ; attól Hebron északkelet felé fe-
küdt. - 2. Vő. Kir. I. 25, 41. skk. - 3. Úgy látszik Dávid maga 
Hebronban, emberei pedig (legalább is részben) a Hebronhoz tar-
tozó városokban (vb'. Józs. 10, 37.) telepedtek meg. — 4. A júda-
beliek tehát királlyá választják és kenik Dávidot. Ez Dávid 
második felkenetése. Az elsőt (1. Kir. I. 16.) Sámuel próféta haj-
totta végre az Isten nevében, a másodikkal Dávid elnyerte Kánaán 
déli részének, Júdának tényleges királyságát, a harmadik (1. II. 
5, 3.) egész Izrael királyává tette Dávidot. 

4b-7. Dávid megköszöni a jábes-gálaádiaknak, hogy eltemették 
Sault. - 6. Irgalmassággal és hűséggel = igaz irgalmassággal. -
7. Dávid ezzel az üzenettel egyszersmind biztosítani akarta magá-
nak a jábes-gálaádiaknak, Saul egykori hűséges híveinek (politikai) 
barátságát. 

8-11. Saul fia, Isbóset, Izrael királyává lesz. - 8. Isbósetet 
Krón. I. 8, 33 ; 9, 39. tanusága szerint eredetileg Esbáálnak 
(= Is-báálnak, Báál emberének) nevezték ; mivel azonban Báál 
pogány bálványistenség volt, az izraeliták a tulajdonnevekben 

48* 
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bósetet, Saul fiát s körül-
hordozá a Táborban gés 
inegtevé Gálaád, Gessúri, 
Jezráel, Efráim, Benjámin 
és egész Izrael királyává. 
1°Negyvenesztendős volt 
Isbóset, Saul fia, amikor 
uralkodni kezdett Izrae-
len és két esztendeig ural-
kodék. Dávidot csak Júda 
háza követte ; nama na-
pok összege, melyek alatt 
Dávid Hebronban tartóz-
kodott és csak Júda házán 
uralkodott, hét esztendő  
és hat hónap volt. 

12Majd kivonula Ábner, 
Ner fia, Isbósetnek, Saul 
fiának a legényeivel a Tá-
borból Gábaonba. "Erre 
Jóáb, Száruja fia és Dávid 
legényei is kivonulának és 
Gábaon tavánál találko-
zának amazokkal. Miután 
így összekerültek, egymás- 

sal szemben telepedének 
le : ezek a tónak ezen az 
oldalán, amazok a túlsón. 
"Ekkor Ábner, azt üzené 
Joábnak : Keljen fel ne-
hány legény s rendezzen 
harci játékot előttünk. 
Felelé rá Jóáb : Jó, kel-
jen fel. "Fel is kelének és 
kiállának szám szerint : 
tizenketten Benjáminból, 
Isbósetnek, Saul fiának a 
részéről és tizenketten Dá-
vid legényei közül. 16Kiki 
megragadá azonban párja 
fejét s beledöfé kardját 
ellenfele oldalába s így 
valamennyien elesének. 
Ezért nevezék el Gábaon-
nak azt a helyét Hősök 
mezejének. 17  Erre felette 
kemény harc támada azon 
a napon, ám Dávid legé-
nyei megszalasztákÁbnert 
és Izrael embereit. 

a Báál szót a bóset (= szégyen, gyalázat) szóval helyettesítették. 
A Báál szó különben annyit jelent, mint úr s eredetileg az igaz 
Istenre is vonatkozhatott. A vers vége a héber szövegben így 
szól : . . . (Saul fiát) és átvlvé Máchánáimba. 	Máchánáim 
(= Máhánáim) város a Jordántól keletre, á Jábbok folyó északi 
partján feküdt ; a szó annyit tesz, mint tábor (vö. Móz. I. 32, 2.) 
s a latin fordítás itt és a következőkben köznévnek veszi. -
0. Gálaád és Gessúri a Jordántól keletre eső  föld középső  és északi 
része, Jezráel, Efráim és Benjámin (területe) a Jordántól nyugatra 
eső  föld északi, középső  és déli része, kb. a Holt-tenger északi 
vonaláig. - 10. Isbóset mint Izrael királya kb. Kr. e. 1011-
Ift09-1g, Dávid pedig mint csak Júda királya kb. Kr. e. 1011-
T003-ig uralkodott. 

12-17. Izrael és Júda hadereje szembe kerül egymással. - 
12. Abner Júdát is Isbóset uralma alá akarta vetni s azért Isbóset 
híveivel Júda ellen vonult. A Táborból szó helyett a héber szöveg 
ismét azt mondja : Máchánáimból. (Vö. 8. v. jegy.) Gábaon Benjá-
min területén Jeruzsálemtől északra, kb. 7 km-re feküdt. --
14. E harci játék (= bajvívás) célja úgy látszik az volt, hogy 
a két seregnek ne kelljen harcra szállania egymással, hanem 
e páros viadal által dőljön el a küzdelem. - 16. E bajvívás módja 
az Ifjak hősies elszántságáról tett tanuságot s azért nevezték el 
azt .a helyet a Hősök (a görög fordítás szerint helyesebben - a 
fejet-megragadók) mezejének. - 17. A páros viadal után harcra, 
polgárháborúra került a sor a két király hívei között. 
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180tt volt Száruja há-

rom fia is : Jóáb, Ábizáj és 
Ászáel ; Ászáel olyan gyors 
futó volt, mint az erdei 
vadkecske. "Ászáel már 
most üzőbe vevé Ábnert 
s nem tére el sem jobbra, 
sem balra s nem hagya fel 
Ábner üldözésével. "Hát-
ratekinte azért Ábner és 
mondá : Te vagy-e az, 
Ászáel? Ő  azt felelé : Én 
vagyok. 21Mondá erre néki 
Ábner : Térj jobbra vagy 
balra s fogd meg valame-
lyik legényt s vedd el 
a holmiját. Ászáel azon-
ban csak nem akara fel-
hagyni kergetésével. 22Is-
mét szóla tehát Ábner 
Ászáelnek : Térj vissza, 
ne kergess, hogy ne legyek 
kénytelen téged a földre 
szegezni, mert akkor nem 
emelhetném fel arcomat 
Jóáb, a fivéred előtt. 23Ám 

semmibe sem vevé sza-
vát és nem akara letérni. 
Ábner erre dárdája végé-
vel Úgy lágyékon sujtá, 
hogy a dárda keresztülha- 

tolt rajta s ő  ott helyben 
meghalt. Mindazok, akik 
azon a helyen mentek ke-
resztül, hol Ászáel elesett 
és meghalt, megállottak. 

24Jóáb és Ábizáj azon-
ban tovább űzék a mene-
külő  Ábnert ; közben le-
szálla a nap s ők eljutá-
nak a Vízvezeték halmá-
hoz, mely a Völggyel szem-
ben, a gábaoni puszta felé 
vivő  úton vagyon. 25Ek-
kor Benjamin fiai egybe-
gyűlének Ábner körül és 
zárt csoportba verődve ki-
állának az egyik halom 
tetejére. 243Ábner azonban 
/ekiáltaJóábnak és mondá: 
Hát végpusztulásig fog dü-
höngeni kardod? Nem tu-
dod-e, hogy veszedelmes 
a kétségbeesés? Meddig 
nem szólsz még a népnek, 
hogy hagyjon fel testvérei 
üldözésével? 27Mondá erre 
Jóáb : Az űr életére mon-
dom, hogy ha szólottál 
volna, már reggel vissza-
tért volna a nép, mely 
most testvéreit kergeti. 

18-23. Isbóset fővezére, Ábner megöli Dávid fővezérének, Jóáb-
nak fivérét. — 18. Száruja Dávid nővére volt. — 20. Ábner itt is, 
a következőkben is mindig békés szándékú embernek mutatko-
zik. — 22. Nem emelhetem fel arcomat = szégyenkeznem és rette-
nem kell. — 23. Az útonjárók kiváncsiságból, szörnyüködésból 
álltak meg Ászáel holtteste felett. 

24-32. Jóáb egyelőre futni hagyja Ábnert. — 24. A héber szöveg 
így szól . . . Ábnert s mikor a nap leszállott, eljutottak az Ámma-. 
dombhoz, mely Giách előtt fekszik, a gábaoni puszta felé vivő  
úton. — A latin fordítás az Ámma és a Giách szókat köznevek-
nek vette és lefordította. — 25. A halom nyilván ugyanaz, mint 
az előző  versben említett Vízvezeték 	Ámma) halom ; a dolgot 
úgy kell képzelnünk, hogy Ábnerék e halom tetején, Jóábék a 
halom tövében sorakoztak újabb küzdelemre. — 26. A héber szöveg 
így szól : . . . Nem tudod-e, hogy elkeseredés lesz a (dolog) vége? — 
27. Jóáb — a latin fordítás szerint — azt mondja, hogy ha Abner 
már reggel' szólt volna, már reggel befejeződött volna a harc. 
A héber. szöveg így szól,: . hogy ha nem szólottál volna, már reg- 
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"Aztán Jóáb megfuvatá 
a harsonát s megálla az 
egész sereg s nem üldözék 
tovább Izraelt s nem bo-
csátkozának vele harcba. 
"Erre Ábner és emberei 
elvonulának, egész éjt-
szaka menetelének a Mező-
ségen, átkelének a Jordá-
non, megjárák egész Bet-
horont s eljutának a Tá-
borba. 30Jóáb is vissza-
vonula, hagyá Ábnert, 
és egybegyüjté az egész 
népet. Dávid legényei kö-
zül, Ászáelen kívül, tizen-
kilenc ember hiányzék, 
31Dávid szolgái pedig Ben-
jáminból s azon emberek 
közül, akik Ábnerrel vol-
tak, háromszázhatvanat 
sujtának halálra. — 32Maj d 
felvevék Ászáelt és elte-
meték atyja sírboltjában, 
Betlehemben. Aztán Jóáb 
és azok az emberek, akik 
vele voltak, egész éjtszaka 
menetelének s virradat-
kor meg is érkezének Heb-
ronba. 

3. FEJEZET. 
Saul fiának hadvezérét Dávid 

hadvezére orozva megöli. 

1Hosszú háborúság lőn 
aztán Saul háza és Dávid 
háza között, de Dávid 
egyre gyarapodott és erős-
bödött, Saul háza pedig 
napról-napra gyengült. 

2Dávidnak a következő  
fiai születének Hebron-
ban : elsőszülötte Ámnon 
volt, a jezráeli Áchinoám-
tól ; 3utána Keleáb, Ábi-
gáiltól, a kármeli Nábál 
volt feleségétől ; a harma-
dik Ábsálom, Máákának, 
Tolmáj, gessúri király leá-
nyának fia ; 4a negyedik 
Ádoniás, Hággit fia ; az 
ötödik Sáfátja, Ábitál fia ; 
5a hatodik Jetráám, Eglá-
tól, Dávid feleségétől.Ezek 
születtek Dávidnak Heb-
ronban. 

6Tehát, míg folyt a harc 
Saul háza és Dávid háza 
között, Ábner, Ner fia 
vezette Saul házát. ?Volt 

gel visszatért volna stb. ; a héber szöveg értelmét rendesen a 14. 
versre vonatkoztatják : ha Ábner nem hívta volna ki küzdelemre 
Jóáb embereit, nem támadt volna harc. - 29. Mezőségnek (Araba) 
nevezték a Jordán-völgy síkját ; Bethoronon (nem tévesztendő  
össze a hasonló nevű  várossal) ehelyütt azt a vidéket kell érte-
nünk, mely a Jordántól keletre, a Jordán és Máchánáim között 
feküdt. - A Tábor= Máchánáim (vő. 8. v. jegyz.), Isbóset tar-
tózkodási helye. - 32. Hebronban tartózkodott Dávid (vb. 2, 
1. skk.). 

3. 1. Dávid emelkedése, Isbóset hanyatlása. Dávid egyre újabb 
és újabb híveket nyert s így hatalma erősbödött. 

2-5. Dávidnak Hebronban született fiai. - 2-3. Vö. Kir. I. 
25, 42. sk. Gessúr a Jordántól keletre eső  vidék északi részén 
feküdt. 

6-11. Isbóset elidegeniti magától fővezérét, Ábnert. - 7. Mellék-
feleségnek nevezték azokat az asszonyokat, akik urukkal ugyan 
törvényes házasságban éltek, de jogilag alsóbbrendű  csoportot 
alkottak, mint a feleségek. A király mellékfeleségeit a trőnörökös 
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azonban Saulnak egy mel-
lékfelesége, névszerint 

Reszfa, Ája leánya. Mondá 
egyszer Isbóset Ábnernek: 
8Miért mentél be atyám 
mellékfeleségéhez? Erre ő  
felette megharaguvék Is-
bóset szavaiért és mondá : 
Hát ~a felé fordult eb-
fej vagyok-e én ma, én, 
ki irgalmasságot cseleked-
tem atyád, Saul házával, 
testvéreivel és hozzátarto-
zóival s nem adtalak Dá-
vid kezébe? ! S te ma 
belém kötsz s megdor-
gálsz azért az asszonyért?! 
9Büntesse az Isten Abnert 
most és mindenkor, ha 
Úgy nem teszek Dáviddal, 
amint az Cr megesküdött 
Dávidnak : 10elveszem a 
királyságot Saul házától 
s Dávid trónját állítom 
Izrael és Júda fölé, Dántól 
Bersábéig. 1145 erre sem-
mit sem mere felelni neki, 
mivel félt tőle. 

12Ábner csakugyan kö-
veteket külde maga he-
lyett Dávidhoz, hogy 
mondják : Kié ez az or-
szág? - és hogy mondják: 
Köss velem barátságot s 
veled lesz a kezem s hoz-
zád térítem egész Izraelt.  

nő  azt mondá : Jó, barát-
ságot kötök veled, de egy 
dolgot megkövetelek tő-
led; azt mondom: Ne kerülj-
a színem elé, mig el nem 
hozod Mikolt, Saul leá-
nyát : úgy jöjj és ügy ke-
rülj elém. "Majd követe-
ket külde Dávid Isbóset-
hez, Saul fiához is üzenvén: 
Add vissza feleségemet, 
Mikolt, kit száz filiszteus 
fitymája árán jegyeztem 
el magamnak. 15Isbóset el 
is küldé érte és elvéteté 
őt a férjétől, Fáltieltől, 
Láis fiától. "Férje ugyan 
siránkozva követte őt. 
egész Báhurímig, de Áb-
ner rászóla : Eredj, térj 
vissza 1- s akkor vissza-
tére. 1?Ábner aztán beszé-
det intéze Izrael véneihez, 
mondván : Tegnap is, teg-
napelőtt is azt kívántátok, 
hogy Dávid uralkodjék 
rajtatok. 18Most tehát te-
gyétek meg, mert az Cr 
szólott Dávidhoz, mond-
ván : Szolgámnak, Dávid-
nak a keze által mentem 
meg népemet, Izraelt, a fi-
liszteusok és minden ellen-
sége kezéből. i 9  Ugyanígy 
szóla Ábner a benjámini-
tákhoz is. Aztán elméne, 

úgylátszik mindig örökölte. - 10. Izrael és Júda = egész Ká-
naán ; ennek legészakibb városa Dán, legdélibb Bersábé volt. 

12-21a. Ábner Dávidhoz pártol. - 12. A föld (= az ország) 
ez időben Ábner szavára hallgatott, tehát bizonyos értelemben 
az övé volt s ha ő  azt Dávidnak adja, Dávidé lesz. - 14. Vö. 
Kir. I. 25, 44, 14. Kir. I. 18, 25. skk. kétszáz filiszteusról beszél, de 
ezek közül százat ráadásnak tekint. - 15. Vő. Kir. I. 25, 44. -
16. Báhurtm Benjámin törzsének területén, Jeruzsálemtől a 
Jordán felé vivő  úton feküdt. - 18. Mikor és hol mondta az Úr 
Dávidnak e szavakat, nem tudjuk. 
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hogy közölje Hebronban 
Dáviddal mindazt, amit 
Izrael s egész Benjámin 
határozott. 20E1 is juta 
Dávidhoz Hebronba húsz 
emberrel s Dávid lakomát 
szerze Ábnernek s embe-
reinek, kik vele jöttek. 
21Aztán azt mondá Ábner 
Dávidnak : Hadd menjek 
el, hogy egybegyüjtsem 
eléd, uram királyom elé, 
egész Izraelt és szövetsé-
get kössek veled s ural-
kodjál mindeneken, mi-
ként lelked kívánja. 

Mikor aztán Dávid elkí-
sérte Ábnert s az békesség-
gel elment, 221egott meg-
jövének Jóábbal Dávid 
legényei, kik megverték a 
portyázókat s igen nagy 
zsákmányt hoztak. Ábner 
ekkor már nem volt Dá-
vidnál Hebronban, mert 
az elbocsátotta s ő  béké-
ben elment, - 23Jóáb és 
az egész sereg, mely vele 
volt, csak azután érkezett. 
Elbeszélék azonban Jóáb-
nak, mondván : Eljött. 
Ábner, Ner fia a király-
hoz s az elbocsátotta s 8 
békében elment. 24Beméne 
erre Jóáb a királyhoz és 
mondá : Mit műveltél? 
Im Ábner idejött hozzád, 
miért engedted tehát el-
menni és távozni? 25Nem  

ismered-e Ábnert, Ner,  
fiát? ! Hiszen csak azért 
jött hozzád, hogy meg-
csaljon s tudja, mit teszel-
veszel s tudomása legyen 
mindenről, amit cselek-
szel. 26Mikor aztán Jóáb 
kiment Dávidtól, követe-
ket külde Ábner után s 
visszahozatá őt Szíra víz-
vermétől, anélkül azon-
ban, hogy DTid tudta 
volna. 27Mikor aztán Áb-
ner visszatért Hebronba, 
Jóáb álnokul félrevivé őt 
a kapuközbe, mintha be-
szélni akarna vele : s ott, 
bosszúból Ászáelnek, a fi-
vérének a véréért, úgy 
lágyékon sujtá, hogy meg-
halt. 28Mikor Dávid a már 
megtörtént dolgot meg-
hallotta, mondá : Ment 
vagyok én és országom 
az Úr előtt mindörökké 
Ábnernek, Ner fiának vé-
rétől : "szálljon az Jóáb 
fejére és atyja egész há-
zára s ne fogyjon ki Jóáb 
házából a magfolyásban 
szenvedő, a bélpoklos, az 
orsót tartó, a kard alatt 
elli-Illó, a kenyérben szű-
kölködő. "Igy ölé meg 
Jóáb és Ábizáj; a fivére, 
Ábnert, azért, mert az, 
megölte Ászáelt, a fivérü-
ket Gábaonban, a harc-
ban. 

21b-30. Jóáb megöli Ábnert. 	22. Jóáb és legénysége úgy- 
látszik portyázni voltak. - 25. Szfra kútjának fekvéséről bizo-
nyosat nem tudunk ; mint a dolgokból következik, Hebron körül 
fekhetett - 29. A magfolyásban szenvedőnek nem lesznek gyer-
mekei *. Dávid tehát gyermektelenséget kíván Joáb házának 
(= családjának): Orsótartó = férfimunkára alkalmatlan ember ; 
mások szerint a héber kifejezés annyit jelent, mint mankönjáró. 
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31Majd mondá Dávid 

Jóábnak és az egész vele 
levő  népnek : Szaggassá-
fok meg ruháitokat, övez-
zétek fel magatokat zsák-
kal és jajveszékeljetek Áb-
ner temetési menetének 
élén. Dávid király maga 
a halotti kerevet után ha-
ladt s 32mikor eltemették 
Ábnert Hebronban, Dávid 
király hangos sírásra fa-
kada Ábner sírja felett és 
sira az egész nép is. 33Majd 
gyászdalra zendíte a ki-
rály és gyászolva Ábnert, 
mondá : 
Nem ügy halt meg Ábner, 

mint a gyávák szoktak 
halni, 

"Kezedet nem kötötték 
össze, 

Lábadat béklyó nem ter-
helte, 

Hanem miként álnok em-
berek által szoktak el-
esni, 

Ügy estél el te 
Felzokoga erre az egész 

nép és még inkább siratá.  

35Mindazonáltal még fé-
nyes nappal eljöve az 
egész sokaság, hogy ele-
delt vegyen magához Dá-
viddal. Ám Dávid meg-
esküvék és mondá : Bün-
tessen engem az Úr most 
és mindenkor, ha naple-
mente előtt kenyeret vagy 
valami mást ízlelek. 36Tu-
domásul vevé ezt az egész 
nép és tetszék nékik mind-
az, amit a király az egész 
nép előtt cselekedett 37és 
meggyőződék az egész nép,  
és egész Izrael azon a na-
pon, hogy nem a király 
intézkedésére ölték meg 
Ábnert, Ner fiát. 38Sőt a 
király azt mondá szolgál-
nak : Nem tudjátok-e, 
hogy vezér és nagy ember 
esett el ma Izraelben? 
39Én azonban még gyenge 
vagyok s csak most ken-
tek királlyá, azok az em-
berek, Száruja fiai pedig 
hatalmasabbak nálamnál 
épen azért az Úr fizessen 
meg a gonosztevőnek, go-
noszsága szerint. 

31-39. Dávid meggyászolja Ábnert. - 31. A ruha megszaggatása 
a gyász jele volt, ugyanezt fejezte ki a zsákba (= szőrből készült 
ruhába) való Öltözködés is. - 32. A régiek koporsót nem használ-
tak. - 33. A héber szöveg így szól : A király gyászdalt zenge 
Ábnerért, mondván : Úgy kellett meghalnia Ábnernek, mint ahogy-
a gonosztevő  hal meg? - 34. A vers folytatja az előző  gondolatot 
Ábner nem volt gonosztevő, - keze nem Is volt összekötve, lába 
nem Is volt béklyókban, mint a gonosztevőké a kivégzéskor, jog-
tillanul és igaztalanul ölték meg őt. - 35. A héber szöveg így szól : 
Majd eljött az egész nép, hogy kenyeret (--= ennivalót) nyujtsanak 
Dávidnak, amikor még nappal volt, ám Dávid megeskiivék stb. - 
Dávid tehát estig böjtöt tartott s addig nem akart enni. -- 36. 
A héber szöveg Igy szól : Elismeréssel vette ezt az egész nép s tet-
szett (ez a dolog) nekik, mintahogy mindaz, amit a király csele-
kedett, tetszett az egész népnek. 
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4. FEJEZET. 
Saul fiát két híve orozva megöli. 

1Mikor Isbóset, Saul fia 
meghallotta, hogy Ábner 
elesett Hebronban, el-
veszté bátorságát s egész 
Izrael is megrémüle. 2Volt 
már most Saul fiának két, 
portyázókat vezérlő  em-
bere. Az egyiknek a neve 
Báána, a másiknak a neve 
Rekáb volt. A Benjámin 
fiai közül való beróti Rem-
mónnak voltak a fiai ; Be-. 
rót ugyanis szintén Ben-
jáminnak jutott osztály-
részül, 3de a berótiak el-
menekültek Getáimba s 
ott voltak mint jövevé-
nyek, mind ez ideig. 4Jó-
natásnak, Saul fiának pe-
dig csak egy bénalábú fia 
volt. Ez ugyanis öteszten-
dős volt akkor, amikor 
Saul és Jónatás felől Jez-
ráelből a hír megérkezett ; 
akkor dajkája felvette és 
elmenekült vele, minthogy 
azonban sietve menekült,  

a gyermek leesett és meg-
sántult ; Mifibóset volt a 
neve. 5A beróti Remmón-
nak ezek a fiai, Rekáb és 
Báána már most elmené-
pek s a nap legforróbb 
szakán behatolának Isbó-
set házába, ki épen déli 
álmát aludta fekhelyén. 
Minthogy az ajtónálló asz-
szonyt is elnyomta búza-
tisztítás közben az álom, 
6Rekáb és Báána, a fivére 
belopózának a házba, 
mintha búzát hoztak volna 
s lágyékon sujták Isbóse-
tet és elmenekülének. ?Mi-
kor ugyanis bementek a 
házba, az épen aludt ágyán 
hálószobájában s Így Ók 
ütésükkel megölék. Aztán 
vevék a fejét és egész éjjel 
menetelének a Mezőség 
útján 8és elvivék Isbóset 
fejét Dávidhoz, Hebronba, 
és mondák a királynak : 
Ime Isbósetnek, Saul fiá-
nak, ellenségednek a feje, 
ki életedre tört : igy állott 
bosszút ma az Cr Saulon 

4. 1-12. Isbósetet megölik, ggilkosait Dávid kivégezteti. - 2. 
Berót, a gábaonita városszövetség egyik városa, Benjámin tőrzsé-
nek jutott osztályrészül (vö. Józs. 9, 17 ; 18, 25.) ; a Szentírás azért 
hangoztatja, hogy a beróti Remmon is benjáminita volt, mert 
a benjáminiták (ekkor még) nem voltak Dávid hívei, tehát Dávid 
nem fogadhatott fel közülük orgyilkosokat. - 3. Getáim egyesek 
szerint Benjámin területén feküdt (vö. Neh. 11, 33), mások szerint 
azonos a filiszteus Gettel. Saulról azt olvassuk (Kir. II. 21, 1), 
hogy megölte a gábaonitákat ; mivel a berótiak is gábaoniták vol-
tak, Saul haragja nyilván ellenük is fordult, de ők elmenekültek 
s helyüket benjáminita nemzetségek - köztük Remmon - fog-
lalták el - 4. Isbósetnek tehát semmi hozzátartozója sem volt, 
csak fivérének, Jónatásnak, tehetetlen, bénalábú fia ; az orgyil-
kosoknak tehát semmitől sem kellett tartaniok. Mifibóset neve 
Krón. I. 8, 34 ; 9, 40 szerint Meribbáál volt ; említettük (vő. 2, 
8. jegyz.), hogy a Báál szót a tulajdonnevekben sokszor a Bóset 

gyalázat) szóval helyettesítették. - 5. E szavak : Az ajtón-
álló . . álom a héber szövegben nincsenek meg. - 7. A pusztai út 
a Jordán völgyének keleti, kevésbbé lakott mellékén húzódó út : 
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és ivadékán uramért, a 
királyért. 9Felelé erre Dá-
vid Rekábnak és Bááná-
nak, a fivérének, a beróti 
Remmón fiainak és mondá 
nékik : Az Úr életére, mon-
dom, ki megszabadította 
éltemet minden szoron-
gatásból, "hogy ha azt, 
aki hírül hozta és mon-
dotta nekem : Meghalt 
Saul - s Úgy hitte, hogy 
jó hírt hozott, megfogat-
tam és megölettem Szike-
legb en, hogy megadjam 
néki a hírért járó jutal-
mat, 11akkor most, mikor 
istentelen emberek ártat-
lan embert öltek meg sa-
ját házában és ágyában, 
hogyne kérném sokkal 
inkább számon vérét ke-
zetektől s hogyne veszí-
tenélek el titeket a föld-
ről? "Azzal Dávid pa-
rancsola legényeinek s 
azok megölék őket s le-
vágák kezüket és lábukat 
s felakaszták őket a heb-
roni tó mellett, Isbóset 
fejét pedig vevék és elte-
meték Ábner sírjában, 
Hebronban. 

5. FEJEZET. 
Dávid az egész ország királyává 
lesz. — Győzelmei a filiszteu- 

sokon. 

1Elméne erre Izrael va-
lamennyi törzse Dávidhoz 
Hebronba, hogy mondja : 
Ime mi a te csontod s a te 
húsod vagyunk, 2de meg 
tegnap is, tegnapelőtt is, 
mikor Saul volt a kirá-
lyunk, te vezetted ki és 
be Izraelt s az Úr azt mon-
dotta néked : Te legeltesd 
népemet, Izraelt s te légy 
Izrael fejedelme. 3Elme-
nőnek tehát Izrael vénei a 
királyhoz Hebronba s Dá-
vid király szövetséget köte 
velük Hebronban az Úr 
előtt, ők pedig felkenék 
Dávidot Izrael királyává. 
4Harmincesztendős volt 
Dávid, amikor uralkodni 
kezdett és negyven eszten-
deig uralkodék. 5Hebron-
ban, &Ida felett, hét esz-
tendeig és hat hónapig 
uralkodék, Jeruzsálemben 
pedig, egész Izrael és Júda 
felett, harminchárom esz-
tendeig uralkodék. 

az orgyilkosok azért választották ezt, mert ezen nem kellett fél-
niök attól, hogy észreveszik őket. — 10. V ö. 1, 15. 

II. Dávid, az egész ország királya. 5, 1-20, 26. 

5. 1-5. Dávid egész Izrael királyává lesz. — 1. Izrael törzsei 
három érvet hoznak fel : 1. Dávid az ő  vérükből való (hiszen mind-
annyian izraeliták), 2. már eddig is bizonyságát adta kiváló képes-
ségeinek, 3. s bírja az Űr ígéretét is. — 3. Az Úr előtt = az Úrra való 
hivatkozással, igaz, őszinte szövetséget. — Hogy ki kente fel a nép 
nevében Dávidot királlyá, a szövegből nem világlik ki. Ez volt 
Dávid harmadik felkenetése (vö. 2, 4. jegyz.). — 4. Dávid Összesen 
kb. Kr. e. 1011-972-ig, — 5. — ebből Hebronban kb. Kr. e. 
1011-1004-ig, Jeruzsálemben 1004-972-ig uralkodott. 
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eFelvonula ugyanis a 

király s mindazok az em-
berek, kik vele voltak, Je-
ruzsálembe, a jebuzeusok, 
azon föld lakói ellen. Erre 
azok azt üzenék Dávid-
nak : Ide ugyan be nem 
jutsz, ha csak el nem tá-
volítod a vakokat és sán-
tákat, akik azt mondják : 
Ide ugyan be nem jut 
Dávid. 7Dávid mindazon-
által bevevé Sion várát, 
azaz a Dávid-várost. 8Ju-
talmat ígért ugyanis Dá-
vid azon a napon annak, 
ki megveri a jebuzeusokat 
s eléri a tetőcsatornákat 
s eltávolítja a vakokat és  

sántákat, Dávid lelkének 
gyűlölőit ; ezért mondja a 
közmondás : Vak és sánta 
nem jut vissza a temp-
lomba ! 9Dávid aztán meg-
telepedék a várban és elne-
vezé azt Dávid-városnak 
s kiépíté a Mellótól fogva 
köröskörül és befelé, "és 
mindinkább gyarapodott 
és növekedett, mert az Úr, 
a Seregek Istene vele volt. 

nErre Hírám, Tírus ki-
rálya követeket, majd 
cédrusfát, ácsokat és kő-
míveseket külde Dávid-
hoz és azok palotát épí-
tének Dávidnak. 
kor Dávid megérté, hogy 

5-10. Dávid elfoglalja Sion várát. - 6. Jeruzsálem városát, vagy 
legalább is annak egyik részét, ezidőben a jebuzeusok lakták. (L. 
róluk Móz. I. 10, 16 ; 15, 21.) A latin fordítás értelme a következő  : 
a jebuzeusok gúnyolódva azt üzenik Dávidnak, hogy hiába kísér-
letezik, hiszen még a vakok és a sánták is meg tudnák védeni a (jól 
megerősített) várat. Sokak szerint a vakokon és a sántákon a 
jebuzeusok bálványait, védőisteneit kell értenünk, kiket az 
izraeliták vagy gúnyolódva neveztek vakoknak és sántáknak, 
vagy azért illettek e nevekkel, mert (jebuzeus) tulajdonnevük 
a héber vak és sánta szóhoz hasonlított. A vers vége a héber 
szövegben így szól : . . . ami annyit jelent : Be nem jut Dávid. - 
7. Sion vára Jeruzsálem egyik valószínűleg keleti dombján épült. 
Vö. 9, v. jegyz. - 8. Vö. Krón. I. 11, 6. A vers második felének 
értelme bizonytalan. A tetőcsatornának megfelelő  héber szó biztos 
jelentését ugyanis nem ismerjük, az eltávolítja szó a héber szövegben 
nincs meg, Dávid lelkének gyűlölői helyett a héber szöveg a Dávid 
lelkének gyűlöltjeiről, templom helyett pedig házról beszél. (A tető-
csatornának megfelelő  héber szó talán azt a földalatti folyosót 
jelentette, mely a Gihon-forrástól a jebuzeusok fellegvárába 
vezetett.) A vakok és sánták vagy a jebuzeusok (kiket Dávid 
gúnnyal nevez ilyeneknek), vagy a jebuzeusok bálványistenségei 
(vö. 6. v. jegyzet). Az idézett közmondás értelme kétségkívül az, 
hogy a jebuzeusok (vagy : bálványisteneik) nem juthatnak vissza 
házukba (vagy : templomaikba), mert Dávid hatalmába kerül-
nek. - 9. A Dávid-város (a szó szoros értelmében) tehát nem az 
egész Jeruzsálem, hanem csak a vár, Sion vára. Mello (= töltés) 
a várerődítmény egyik része volt. (Szichemben is volt egy Melló. 
Vö. Bír. 9, 6, 20.) --- 10. A Seregek Istene = mindenek Istene. 
Vö. Kir. I. 1, 3. 

11-12. Dávid királyi palotát építtet. - 11. Tírus a Földközi-
tenger palesztinai partvidékének északi részén feküdt. - 12. 
A vers vége a héber szövegben így szól : s hogy naggyá tette király- 
ságát (= országát) az ő 	az 'űr) népének, Izraelnek kedvéért. 
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az 1.7r megerősítette őt 
Izrael királyául s hogy 
felmagasztalta népén, Iz-
raelen való királyságát. 

13Jeruzsálemben, miután 
Hebronból odaköltözött, 
Dávid még vőn magának 
mellékfeleségeket és fele-
ségeket s így még születé-
nek Dávidnak fiai és leá-
nyai 14 nyal • azoknak a neve, 
kik Jeruzsálemben szület-
tek néki, a következő  
volt : Sámua, Sóbáb, Ná-
tán, Salamon, 15Jebahár, 
Elisúa, Nefeg, '8Jáfia, Eli-
sáma,Eljóda és Elifálet. 

"Mikor a filiszteusok 
meghallották, hogy Dá-
vidot Izrael királyává ken-
ték, valamennyien felvo-
nulának, hogy halálra ke-
ressék Dávidot. Amint ezt 
Dávid meghallotta, levo-
nula a várba. 18Mikor az-
tán a filiszteusok meg-
érkeztek és ellepték a Re-
fáim-völgyet,13D ávid meg-
kérdezd az Urat, mond-
ván : Felvonuljak-e a fi-
liszteusok ellen? Kezembe  

adod-e őket? Mondá erre 
az Úr Dávidnak : Vonulj 
fel, mert kezedbe adom a 
filiszteusokat. "Erre Dá-
vid elméne Báál-Fárá-
szímba s ott megveré őket 
és mondá : Eloszlatta az 
Cr ellenségeimet előttem, 
mint ahogy eloszlik a víz. 
Ezért nevezé el azt a he-
lyet Báál-Fárászímnak. 
21A filiszteusok otthagyák 
bálványaikat is és Dávid 
és emberei felszedék azo-
kat. 

22Ám a filiszteusok is-
mét felvonulának s elle-
pék a Refáim-völgyet. 
23Erre Dávid megkérdezé 
az Urat : Felvonuljak-e a 
filiszteusok ellen s ke-
zembe adod-e őket. 8 azt 
felelé : Ne vonulj fel elle-
nük, hanem kerülj a há-
tuk mögé s a körtefák 
felől közelítsd meg Őket 
24s ha majd lépések neszét 
hallod a körtefák teteje 
felől, akkor indulj hadba, 
mert akkor vonul ki színed 
előtt az Űr, hogy meg- 

13-16. Dávid jeruzsálemi fiai és leányai. 
17-21. Dávid legyőzi a filiszteusokat. - 17. Hogy itt milyen 

várról van szó, meg nem állapítható. - 18. A Refázm-völgy (= a 
ráfeusok völgye) Jeruzsálemtől délnyugatra húzód4t. (Vö. Józs. 
15, 8 ; 18,16.) A ráfeusokról 1. Móz. I. 15, 20. - 20. Báál-Fárászím 
nyilván á Refáim-völgy vidékén feküdt ; nevét (tulajdonképen 
annyit jelent, mint rések, szakadékok Báálja, = ura), vagy leg-
alább is nevének ezt az értelmezését onnan nyerte, mert ott -- a 
héber szöveg értelme szerint -- az Úr ügy elszakította .... elso-
dorta) Dávid ellenségeit, mint ahogy á vízár elszakítja ... elso-
dorja) azt, ami eléje kerül. - 21. Krón. I. 14, 12. szerin Dávid 
elégettette e bálványokat. 

22-25. Dávid Újabb győzelme a filiszteusokon. - Körtefák helyett 
a héber szöveg itt és a következőkben bekafákról beszél -; ezek 
vagy a balzsambokorhoz hasonló cserjék, vagy - a rabbinusok sze-
rint - szederfák voltak. - 24. A lépések nesze egyesek szerint az 
Úrtól származott; mások szerint e kifejezés a szél járására vonat- 
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verje a filiszteusok tábo-
rát. 25Úgy tőn tehát Dá-
vid, ahogy az űr paran-
csolta néki s veré a filisz-
teusokat Gábaától egé-
szen addig, míg Gezerbe 
jutni. 

6. FEJEZET. 
Dávid a frigyládát ünnepélye-

sen a Sionra viteti. 

1Dávid aztán ismét egy-
begyüjté Izraelnek vala-
mennyi, harmincezer vá-
logatottj át. 2Maj d felkere-
kedék Dávid s a Júda em-
berei közül vele tartó 
egész néppel együtt el-
méne, hogy elhozza az 
Isten ládáját, mely a ke-
rubok közt rajta ülő  Se-
regek Urának nevéről 
kapta nevét. 3Fel is te-
vék az Isten ládáját egy 
új szekérre s elhozák a 

O
ábaái Ábinádáb házából. 
za és Áhió, Ábinádáb 

fiai vezették az új szeke- 

ret. 4Miközben hozták a 
gábaái Ábinádáb házá-
ból, Áhió, őrizve az Isten 
ládáját, a láda előtt ha-
ladt, 5Dávid pedig s egész 
Izrael játszott az Cr előtt 
mindenféle fahangszeren, 
lanton, kobzon, dobon, 
csörgőn és cintányéron. 
6Mikor azonban Nákon 
szérűjéhez értek, óza ki-
nyujtá kezét az Isten lá-
dájára és megkapá, mert 
a marhák kirúgtak és 
csaknem 	lefordították. 
'Erre az Cr haragra ger-
jede Óza ellen s megveré 
őt vakmerőségéért, úgy-
hogy ott halt meg az Isten 
ládája mellett. 8Erre Dá-
vid megszomorodék, hogy 
az úr megverte Ózát és 
elnevezé azt a helyet Óza 
megverésének, - úgy is 
hívják mind a jelen napig. 
9Majd megfélemlék Dávid 
az Úrtól azon napon és 
mondá : Hogyan jöjjön az 
Úr ládája hozzám? "Épen 

kozik. - 25. Dávid tehát a filiszteusokat a Gábaa és Gezer között 
húzható vonalra verte vissza, hogy azonban itt melyik Gábaáról 
van szó, nem tudjuk. - Gezer Jeruzsálemtől északnyugatra feküdt. 

6. /-/i. Dávid (Kárjátjárímból) Getbe szállíttatja az Úr ládá-
ját. - 2. A héber szöveg igy szól : . . . elindula az egész néppel, 
mely vele volt, a júdabeli Báálából, hogy felhozzák onnan az 
Isten ládáját stb. - Báála Kárjátjárimnak volt a másik neve 
(vö. Józs. 159,) s ezidöben az Isten ládája valóban Kárjátjárimban 
volt. (Vö. Kir. I. 7, 2.) - Az isten ládáját azért nevezték az Isten 
ládájának, mert az Úr rajta trónolt. - 3. A héber szöveg itt (és a 
következőkben mindenütt) nem a gábaái Ábinádábról, hanem 
Ábinádáb gábaái házáról beszél ; ez a Gábaa (= domb, halom) 
Kárjátjárim városának (egyik) dombja, halma volt. (Vő. Kir. I. 
7, 1 jegyz.) - 5. A tant 8 (vagy 10) húros (Kir: 1. 10, 5 ; 16, 16), 
a hoboz 12 (vagy 24) húros (Kir. I. 10, 5) hangszer volt; a dob olyan-
féle volt, mint a spanyol táncosnők (csörgős) kézi dobja ; a csörgő  
(csengő?) vasból (ércből) készült rudacska vagy karika volt ; a 
cintányér vagy olyanféle volt, mint a mai, vagy négy kis lemezkéből 
állott, melyből kettőt az egyik, kettőt a másik kéz hüvelyk- és nagy-
ujjára húztak s ritmikusan ősszeütögettek. - 10. Obededoin ki volt 
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azért nem akará magához, 
a Dávid-városba terelni az 
Isten ládáját, hanem a 
geti Obededom házába te-
relé. 11Igy a geti Obed-
edom házában marada az 
Úr ládája három hónapig 
s az Úr megáldá érte Obed-
edomot és egész házát. 

12Hfrül vivék erre Dávid 
királynak, hogy az Úr 
megáldotta Obededomot 
és mindenét az Isten ládá-
jáért. Erre Dávid elméne 
s vigasság közepette át-
vivé az Isten ládáját Obed-
edom házából a Dávid-
városba. Dávid hét ének-
kart és áldozati borjút is 
vitt magával. "Mikor az-
tán az Úr ládájának hor-
dozói hat lépést haladtak, 
bemutatott egy marhát és 
egy kost. "Dávid teljes 
erejéből táncolt az Úr 
előtt ; közben Dávidot 
gyolcs efód övezte. 15Igy 
vitte Dávid és Izrael egész 
háza az Úr bizonyságának 
ládáját ujjongás és har- 

sonaszó közepette. "Mi-
kor azonban az Úr ládája 
Dávid városába jutott, 
Mikol, Saul leánya, ki az 
ablakon,kinézett, meg-
látá az r előtt ugráló és 
táncoló Dávid királyt és 
megveté őt szívében. "Az 
Úr ládáját aztán bevivék 
s elhelyezék helyére, an-
nak a sátornak a köze-
pére, melyet Dávid a szá-
mára üttetett, - majd 
egészen elégő  áldozatokat 
s békeáldozatokat mutata 
be Dávid az Úr előtt. 18Mi-
kor aztán bevégezte az 
egészen elégő  áldozatok s 
a békeáldozatok bemuta-
tását, megáldá a népet a 
seregek Urának nevében 
18és j uttata Izrael egész 
sokaságának, férfinak, asz-
szonynak egyaránt egy-
egy cipó kenyeret, egy-
egy darab sült marha-
húst meg egy-egy, olajjal 
gyúrt kalácsot. Aztán el-
méne az egész nép, kiki a 
maga házába. 

és hol lakott, nem tudjuk ; egyesek levitának tartják (vö. Krón. I. 
15, 18. 24) ; getinek azért nevezik, mert valamilyen (meg nem álla-
pítható) vonatkozásban állott Gettel, a filiszteus várossal vagy Get-
Remmonnal, a leviták egyik városával (1. erről Józs. 19, 45 ; 
21, 24). Valószínű, hogy Dávid azért szállíttatta az ő  házába a 
szövetségládát, mert közel volt a gyászos eseménynek (Óza pusz-
tulásának) helyéhez. 

12-20. Dávid Sion várába viteli a frigyládát. - 12. A Dávid-vá-
ros = a Sion vára. E szavak : Dávid . . . magával a héber szöveg-
ben nincsenek meg. - 13. Az áldozatot valószínűleg egyszer 
(az első  hat lépés után) mutatták be. (Mások szerint a frigyláda 
állandóan áldozati füst közepette haladt.) Marha és kos helyett 
a héber szöveg bikáról és hízott borjúról beszél. - 14. Az el ód 
olyasféle ruha volt, mint a mi miseruhánk, vagy a szerzetesek 
skapuláréja ; tulajdonképen főpapi ruha volt (vö. Móz. II. 28, 
6. skk.), de gyolcsból (= lenből) vallási szertartások alkalmával 
mások is hordották. - 19. Olajjal gyűrt kalács helyett a héber 
szöveg úgy látszik mazsoláslepényről beszél. 
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"Visszatére Dávid is, 

hogy megáldja a maga 
házát. Ekkor Mikol, Saul 
leánya kiméne Dávid 
elébe és mondá : Mily di-
cső  volt ma Izrael királya, 
amikor feltakarta magát 
szolgáinak szolgálói előtt s 
oly mezítelenül jelent meg, 
mint amily mezítelenül je-
lenik meg valami bohóc. 
21Mondá erre Dávid Mi-
kolnak : Az Úr előtt, ki 
inkább engem választott, 
mint atyádat s egész há-
zát, s aki engem rendelt 
az Úr népének, Izraelnek 
fejedelmévé, 22igenis ját-
szom s akár még alább-
való leszek, mint voltam 
s akár még inkább meg-
alázom magamat önma-
gam előtt s akár még «di-
csőbb»-nek mutatkozom a 
szolgálók előtt, akikről be-
széltél. - 23Ezért Mikol-
nak, Saul leányának nem 
született gyermeke halála 
napjáig. 

7. FEJEZET. 
Az Isten örök házat ígér Dá-

vidnak. 
1Történék pedig, hogy 

mikor a király már a palo-
táj ában lakott s az Úr 
már nyugodalmat szerzett 
néki mindenfelől vala-
mennyi ellenségétől, 2így 
szólt a király Nátán prófé-
tához : Nem látod-e, hogy 
én cédruspalotában lakom, 
az Isten ládája pedig 
bőrök között vagyon'? 
3Mondá erre Nátán a ki-
rálynak : Eredj, tedd meg 
mindazt, ami szándékod-
ban van, mert az Úr ve-
led vagyon. 

4Im azonban még az éj-
jel szózatot intéze azür Ná-
tánhoz, mondván : 5Eredj 
s mondd szolgámnak, Dá-
vidnak : Ezt üzeni az Úr : 
Hát te házat akarsz épí-
teni nekem lakásul? 61-1i-
szen nem laktam én ház-
ban attól a naptól fogva, 
hogy kihoztam Izrael fiait 

20-23. Mikol büszkesége és kegyvesztése. - 20. Az efód, melyet 
Dávid viselt, ügy látszik rövidebb volt, mint a rendes öltözékek, 
azért beszél Mikol arról, hogy Dávid mezítelenül jelent nieg ; a 
kifejezés azonban annyit is jelenthet, hogy dísztelenül, vagyis 
királyi méltóságának megfelelő  öltözet nélkül. - 22. A vers végét 
gúnyos értelemben kell vennünk : kész vagyok arra, hogy még 
inkább olyan edicsőnek• mutatkozzam, mint aminőnek mondottál 
(21. v.) ; mások így értelmezik : de ha meg is alázom magamat ön-
magam előtt, a szolgálók ezt csak dicsőségemül fogják betudni. -
23. Mikol tehát eddig gyermektelen volt, ezután pedig vagy Dávid 
nem közeledett hozzá, vagy az Űr büntetésből nem adott neki 
gyermeket. 

7. 1-3. Dávid templomot akar építeni az Úrnak. - 2. A cédrus 
a fenyőfélék közé tartozó, igen szívós fa ; főként építésre használ-
ták. Bőrök helyett a héber szöveg kárpitokról, szőnyegekről beszél 
és a sátorra gondol. - 3. Nátán saját belátása szerint helyeselte 
a király szándékát, az úr azonban másként (1. 4. skk.) határozott. 

4-17. Nátán próféta az Úr megbízásából közli Dáviddal, hogy a 
templomot fia fogja megépíteni s az Úr örökkévalóvá teszi Dávid 
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Egyiptom földéről mind a 
jelen napig : hanem sá-
torhajlékban jártam. Szól-
tam-e valahol, ahol Izrael 
fiaival jártam, Izrael va-
lamelyik törzsének, me-
lyet népemnek, Izraelnek 
legeltetésével megbíztam, 
mondván : Miért nem épí-
tettetek nekem cédrushá-
zat? 8Most azonban ezt 
mondd szolgámnak, Dá-
vidnak : Ezt üzeni a sere-
gek Ura : Én elhoztalak 
téged a legelőről, a juhok 
mögül, hogy népem, Iz-
rael fejedelme légy 9s ve-
led voltam mindenütt, 
ahol csak jártál s kipusz-
títottam minden ellensé-
gedet színed elől s oly 
nagy nevet szereztem ne-
ked, mint a föld nagyjai-
nak neve. "Nos, én né-
pemnek, Izraelnek helyet 
szerzek s elültetem, hogy 
ott lakjék s ne háborgas-
sák többé s a gonoszság fiai 
ne nyomorgassák többé, 
mint azelőtt, "attól a nap-
tól fogva, hogy bírákat 
rendeltem népem, Izrael 
fölé. Nyugodalmat adok  

tehát neked minden ellen-
ségedtől s irn előre meg-
mondja neked az Úr, hogy  
házat alkot neked az L7r. 
12Mikor ugyanis letelnek 
napjaid s aludni térsz 
atyáidhoz, felemelem utá-
nad ivadékodat, ki ágyé-
kodból származik s meg-
szilárdítom királyságát. 
13(5 fog házat építeni ne-
vemnek s én megszilárdí-
tom királysága trónját 
mindörökre. yja le-
szek néki s ő  fiam leszen 
nekem : ha valami gono-
szat cselekszik, megfenyí-
tem őt az emberek vessze-
jével s az emberek fiainak 
csapásaival. 15De irgal-
masságomat meg nem vo-
nom tőle, mint ahogy 
megvontam Saultól, kit 
eltávolítottam színem elől, 
16hanem állandó lesz há-
zad és királyságod mind-
örökké színed előtt és szi-
lárd leszen trónod minden-
kor. "Igy, egészen e sza-
vak szerint s egészen e lá-
tomás szerint, mondá is el 
Nátán mindezt Dávidnak. 

"Beméne erre Dávid 

házát. - 7. A törzs szó helyett az ugyanezen eseményt elbeszélő  
Krón. I. 17, 6. bíróról beszél s itt is kétségkívül a bírákról van 
szó. - 8. Vö. Kir. I. 16, 11. sk. - 10. Elültetem, mint a növényt 
a kertész. - Gonoszság fiai = az erőszakos, a joggal nem törődő  
emberek. - 11. Ház e helyütt = család. - 12-16. E versek egy-
felől kétségkívül Dávid (földi) királyságának örököseire vonat-
koznak, másfelől azonban egyszersmind a Megváltóról is szólnak, 
kiben Dávid királysága (lelki értelemben véve) örökké folytatódik. 
(Vö. Zsolt. 88, 20-38.) - 14. Emberek vesszeje, emberek fiainak 
csapásai azok a büntetések, melyekkel az Isten az embereket 
sujtani szokta. E vers természetesen nem vonatkozik Krisztusra, 
hiszen ő  gonoszságot nem cselekedett. - 16. Színed előtt helyett 
a görög fordítás ezt mondja : színem előtt. 

18-29. Dávid imádságban megköszöni az Úr ígéretét s kéri annak 
teljesítését. - 18. Letelepedék = hosszasabban imádkozott. - 

Ószövetség I. 	 49 
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király az Úr elé és letele-
pedék és mondá : Ki va-
gyok én, Uram Isten s mi 
az én házam, hogy engem 
ennyire felemeltél? 19Sőt 
még ez is kevésnek tűnt 
színed előtt, Uram Isten, s 
a messze időre vonatkozó-
lag is szólottál szolgád há-
záról, mert ez a törvénye 
Ádámnak, Uram Isten ! 
2°Mit is tudna még mon-
dani Dávid néked? Hiszen 
te, Uram Isten, ismered 
szolgádat ! 21Szavad dicső-
ségére s szived jóságának 
bizonyságára cselekedted 
és adtad tudtára szolgád-
nak mindezeket a nagy 
dolgokat. 22Nagynak bizo-
nyultál általa Uram Isten, 
bizony nincs hasonló hoz-
zád s nincsen Isten rajtad 
kívül, — egészen úgy, 
mintahogy h4llottuk fü-
lünkkel. 23Van-e olyan 
nemzet a földön, mint a te 
néped, Izrael, amelyért 
elment volna az Isten, 
hogy népévé váltsa s ál-
tala hírnevet szerezzen 
magának és olyan nagy és 
rettenetes dolgokat csele-
kedjék érte a földön, mint 
az a te néped színe előtt 
történt, melyet kiváltottál  

magadnak Egyiptomból, 
annak nemzetétól s iste-
nétől? 24örökre népeddé 
tetted ugyanis népedet, 
Izraelt s te, Uram Isten, 
lettél az Istenük. 25Nos 
tehát, Uram Isten, tartsd 
fenn szavadat, amelyet 
szólottál szolgádról s há-
záról, mindörökké s tégy, 
ahogy szóltál, "hogy ma-
gasztalják nevedet mind-
örökké és mondják : a Se-
regek Ura az Istene Iz-
raelnek, — s akkor szol-
gádnak, Dávidnak a háza 
állandó lesz az Úr előtt. 
27Seregek Ura, Izrael Is-
tene, mivel te nyilatkoz-
tattad ki szolgád halla-
tára a szót : Házat építek 
néked : azért merített 
szolgád bátorságot arra, 
hogy ezzel az imádsággal 
forduljon hozzád. 28Nos 
tehát, Uram Isten, te Isten 
vagy és szavad igaz le-
szen : mert te mondottad 
szolgádnak e jókat ! "Láss 
tehát hozzá s áldd meg 
szolgád házát, hogy fenn-
maradjon előtted örökké, 
hiszen,Uram Isten,te mon-
dottad és áldásod meg is 
fogja áldani szolgád há-
zát mindörökké. 

19. E szavak értelme : mert ez törvénye Ádámnak bizonytalan ; az 
ugyanezen imádságot közlő  Krón. I. 17, 17-ben e szavak helyett 
a latin fordítás azt mondja, hogy (ezzel) az Isten tekintélyesebbé 
tette Dávidot minden embernél ; lehet, hogy itt is ilyenféle gon-
dolat rejtőzik. - 20. Értelme : Nem is tudom szavakba foglalni 
hálámat, de Te Úgyis ismered szívem háláját. - 22. Isten nagy-
ságát bizonyítja mindaz, amit az izraeliták Isten nagy tetteiről 
hallottak. - A vers végének értelme bizonyos, szövege azonban 
ingadozó : vö. Krón. I. 17, 21. 
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8. FEJEZET. 
Dávid győzelmei. - Főemberei. 

lEzek után az történék, 
hogy Dávid megverte és 
leigázta a filiszteusokat s 
így Dávid kiragadta a kor-
mány gyeplőjét a filisz-
teusok kezéből. 

2Megveré továbbá a 
moábitákat s lefekteté 
őket a földre s -kötéllel 
végigméré soraikat; min-
dig két kötélnyit mért le, 
az egyiket megölette, a 
másikat életben hagyta. 
Igy lettek a moábiták Dá-
vid adófizető  szolgáivá. 

3Megveré továbbá Dá-
vid Ádárezert, Rohob fiát, 
Szóba királyát, amikor az 
elindult, hogy helyreál- 

lítsa uralmát az Eufrátes 
folyó mellett. 4Dávid ezer-
hétszáz lovast és húszezer 
gyalogost ejte foglyul se-
regéből, de valamennyi 
szekeresló ínát elvágató 
és csak száz fogatot hagya 
meg belőlük. 5Ekkor eljő-
vének a damaszkusi szí-
rek, hogy segítséget nyujt-
sanak Ádárezernek, Szóba 
királyának, de Dávid meg-
vere a szírek közül hu-
szonkétezer embert. 6Az-
tán Dávid őrséget helyeze 
a damaszkusi Szíriába s 
a szírek Dávid adófizető  
szolgái lőnek, mert az Cr 
mindenütt megoltalmazta 
Dávidot, bármerre tartott. 
?Ugyanakkor Dávid elvevé 
azokat az arany fegyve- 

8. 1. Dávid győzelme a filiszieusokon. - 1. Az itt következő  ese-
mények időrendi egymásutánja meg nem állapítható ; az ezek után 
kifejezés aligha vonatkozik a 7. fejezet elbeszélésére, mert az (7, 1.) 
már arról beszélt, hogy Dávidnak nem voltak harcai. - A kormány 
gyeplő jén (szószerinti : az adófizetés zabláján) valószínűleg azt a 
hatalmat kell értenünk, amelyet a filiszteusok a saját terültükön 
gyakoroltak ; e szerint a kifejezés annyit jelent, hogy Dávid a 
maga hatalma alá vetette a filiszteusok területét. Mások e kifeje-
zést tulajdonnévnek veszik s Meteg - háamma városára vonatkoz-
tatják ; ilyen nevű  helyről ugyan nem tudunk, de mindenesetre 
feltűnő, hogy az ugyanerről az eseményről beszélő  Krón. L 18, 1. 
azt mondja, hogy Dávid elvette a filiszteusok kezéből Getet s 
leányvárosait. 

2. Dávid győzelme a moábilákon. - 2. A moábiták a Holt-tenger-
től keletre laktak. Dávid a győzelem után meg sem számlálta őket, 
hanem a harcosokat lefektette a földre, soraikat a mérőzsinórral 
(= kötéllel) végigmérte s belőlük mindig egy-egy (a héber szöveg 
szerint : két-két) mérőzsinórnyit megöletett, egy-egy mérőzsinór-
nyit életben hagyott. Abban az időben az ilyesmi nem ment szo-
katlan kegyetlenség számba. 

3-8. Dávid győzelme a szóbaiakon és a damaszkusi sztreken. -
3. Ádárezer helyett a héber szöveg Hádádezert említ. Szóba Da-
maszkus és az Eufrátes között feküdt. - 4. A törvény szerint (vb. 
Móz. V. 17, 16.) a királynak nem volt szabad sok lovat tartania ; 
talán ezért vágatta el Dávid a lovak inát. - 5. A damaszkusiak 
úgy látszik a szófiaiak szomszédai voltak. - Sztrek helyett a héber 
szöveg itt és a következőkben mindenütt arámiakról beszél ; szí-
reknek azért nevezhetjük őket, mert Szíriában laktak. - 6. Meg-
oltalmazta = megsegítette. - 7. Hogy milyen fegyverekről van szó, 

49* 
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reket, amelyek Ádárezer 
szolgáin voltak és elvivé 
Jeruzsálembe, °Betéből és 
Berótból, Ádárezer váro-
saiból pedig igen sok rézre 
tőn szert Dávid király. 

9Ekkor Tóu, Emát ki-
rálya meghallá, hogy Dá-
vid megverte Ádárezer 
egész haderejét. 10Erre 
Tóu elküldé Jórámot, a 
fiát Dávid királyhoz, 
hogy köszöntse és üdvö-
zölje s megköszönje, hogy 
Ádárezerrel megvívott és 
azt megverte, - Ádárezer 
ugyanis ellensége volt 
Tóunak - és aranytár-
gyakat, ezüsttárgyakat és 
réztárgyakat vigyen neki. 
11Dávid király ezeket is 
az Úrnak szentelé, azzal 
az arannyal és ezüsttel 
együtt, melyet a külön-
böző  meghódított nem-
zetektől szentelt Neki: na 
szírektől, a moábitáktól,  

Ámmon fiaitól, a filisz-
teusoktól, az ámálekiták-
tól, továbbá Ádárezernek, 
Szóba királyának, Rohob 
fiának zsákmányából. 

13Akkor is hírnevet szerze 
magának Dávid, amikor 
visszatért Szíria megvéte-
léből, mert a Sós-völgyben 
megvert tizennyolcezer 

embert 14s Edomba őröket 
helyezett s őrséget rendelt. 
Igy egész Edom Dávid 
szolgája lőn, mert az 'Úr 
mindenütt megoltalmazta 
Dávidot, bárhova tartott. 

15Uralkodék is Dávid 
egész Izraelen s ítéletet 
s igazságot szolgáltatott 
egész népének. 16Jóáb, Szá-
ruja fia volt a sereg fő-
vezére, Jósáfát, Áhilúd fia 
volt a jegyző, 17Szádok, 
Áchitób fia és Áchimelek, 
Ábjátár fia voltak a pa-
pok, Szárájás az íródeák, 
18Bánájás, Jójáda fia a 

biztosan megmondani nem tudjuk, mert a megfelelő  héber kifeje-
zés értelme kétes ; talán pajzsok voltak. - Ádárezer szolgái = 
emberei, vitézei. - 8. Bete (héberül Betách) és Beról fekvéséről 
közelebbit nem tudunk. 

9-12. Emát királya üdvözli Dávidot. - 9. Emál Damaszkustól 
északnyugatra feküdt ; nem lehetetlen azonban, hogy itt vala-
mely más, ilyen nevű  városról van «szó. - 10. Jórám tehát hódola-
tul ajándékokat is hozott Dávidnak. - 12. Az itt felsorolt népeken 
aratott győzelemről a Szentírás részben csak később beszél. 

13-14. Dávid győzelme az edomilákon. - 13. A Sósvölgy a Holt- 
tenger déli végében feküdt. 	14. Vö. 6. v. jegyz. Az edomiták 
ügy látszik felhasználták Dávid távollétét s betörtek Júda földére, 
de a Sósvölgyben vereséget szenvedtek. 

15-18. Dávid f őliszlviselől. - 15. E vers azt hangsúlyozza, 
hogy Dávid e győzelmek után egész Izrael területén és népén ural-
kodott. - 16. A jegyző  körülbelül annak felel meg, amit a kőzép-
kor kancellárnak nevezett. - 17. Papok = főpapok ; ezidőben 
tehát úgy látszik két főpap is volt egyszerre : az egyik Gábáonban, 
a szent sátornál szolgált, a másik a frigyládánál, a Sion hegyén 
végezte tisztét. - 18. A keretiek és feletiek Dávid testőrcsapatát 
alkották ; a kereti szó egyesek szerint krétai vagy káriai zsoldost, 
mások szerint hóhért vagy darabontot, a feleli szó egyesek szerint 
filiszteus zsoldost, mások szerint fullajtárt vagy futárt jelent. 
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keretiek és feletiek ve-
zére, Dávid fiai pedig a 
papok. 

9. FEJEZET. 
Dávid nagylelkűsége Saul uno-

kája iránt. 

1Majd mondá Dávid : 
Van-e még valaki életben 
Saul házából, hogy irgal-
masságot cselekedhetném 
vele Jónatásért? 2Volt már 
most Saul házának egy 
rabszolgája, kit Szíbának 
hívtak. Ezt magához hi-
vatá a király és mondá 
néki : 'Te vagy-e az a 
Szíba? Ő  azt felelé : Én 
vagyok az, a te szolgád. 
3Mondá erre a király : 
Van-e még valaki életben 
Saul házából, hogy istenes 
irgalmasságot cselekedhet-
ném vele. Felelé erre Szíba 
a királynak : Jónatás bé-
nalábú fia még életben 
vagyon. 4Hol vagyon? - 
mondá a király. Mondá 
erre Szíba a királynak : 
Ime Mákirnak, Ámmiel 
fiának a házában, Lóda-
bárban vagyon. 5Elkülde 
tehát Dávid király s el-
hozatá Mákirnak, Ámmiel  

fiának házából, Lódabár-
ból. 6Mikor aztán Mifibó-
set, Jónatásnak, Saul fiá-
nak a fia Dávidhoz érke-
zett, arcra veté és meg-
hajtá magát. Mondá erre 
Dávid : Mifibóset 1 Ő  azt 
felelé : Itt vagyok, én, a te 
szolgád. 7Mondá ekkor 
néki Dávid : Ne félj, mert 
irgalmasságot cselekszem. 
veled Jónatásért, az atyád-
ért s visszaadom néked 
Saulnak, az atyádnak min-
den földjét s asztalomnál 
fogsz étkezni mindenkor. 
sErre ő  meghajtá magát 
előtte és mondá : Ki va-
gyok én, szolgád, hogy a 
magamfajta holt ebre te-
kintettél? 90daszólítá erre 
a király Szíbát, Saul legé-
nyét és mondá néki : Mind-
azt, ami Saulé volt, egész 
házát, urad fiának adtam. 
1°Míveld meg tehát neki 
fiaiddal és szolgáiddal a 
földet s takarítsd be urad 
fiának az eleséget, hogy el-
látása legyen, maga Mifi-
bóset, urad fia azonban 
mindenkor asztalomnál ét-
kezzék. - Tizenöt fia és 
húsz szolgája volt Szíbá-
nak. 11Mondá erre Szíba 

Mivel a pap szónak megfelelő  héber kifejezés eredetileg közben-
járót jelent, valószínű, hogy Dávid fiai nem a szó szoros értelmé-
ben vett papok, hanem királyi tanácsosok voltak. Vö. Krón. I. 
18, 17. 

9. 1-13. Dávid Jónatás iránt való hálából gondoskodik Jónatás 
!fáról. - 1. Vö. Kir. I. 20, 15. - 4. Lódabár (Lódebár) a Jordán-
tól keletre, Máchánálm közelében feküdt. - 5. Úgy látszik Saul 
birtokait elkobozták ezeket akarja most Dávid visszaadni Saul 
unokájának, Mi fibósetnek. (L. róla 4, 4.) - 9. A héber szöveg így 
szól : 	. Mindazt, mi Saulé és egész házáé (= családjáé) volt, 
stb. - 11. A vers második mondata kétségkívül Dávid aszta-
lára vonatkozik s valószín(deg Dávid szavait ismétli. 
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a királynak: Úgy fog csele-
kedni szolgád, ahogy szol-
gádnak, uram király, meg-
parancsoltad : Mifibóset az 
én asztalomnál egyék,mint 
a király fiainak egyike 1-
12Mifibósetnek egy fiacs- 
kája volt, kit Mikának 
hívtak és Sziba házának 
egész népsége ettől fogva 
Mifibósetnek szolgált.13Mi-
fibóset Jeruzsálemben la-
kott, mert állandóan a ki-
rály asztalánál étkezett 
mindkét lábára sánta volt. 

10. FEJEZET. 
Dávid győzelme az ámmonitá-

kon és szövetségeseiken. 

1Történék pedig ezek 
után, hogy meghalt Ám-
mon fiainak királya s Há-
non, a fia, lett a király 
helyette. 2Mondá ekkor 
Dávid : Irgalmasságot cse-
lekszem Hánonnal, Náás 
fiával, mint ahogy az 
atyja irgalmasságot csele-
kedett velem. Épen azért 
elkülde Dávid, hogy meg-
vigasztalja őt szolgái által 
atyja halála miatt. Mikor 
azonban Dávid szolgái  

Ámmon fiainak földére ju-
tottak, 3Ámmon fiainak fe-
jedelmei azt mondák Há-
nonnak, az uruknak : Azt 
hiszed, hogy atyád iránt 
való tiszteletből küldött 
hozzád Dávid vigasztaló-
kat s nem azért küldötte 
el Dávid a szolgáit hozzád, 
hogy megvizsgálja és ki-
kémlelje a várost s aztán. 
feldúlja? 4Erre Hánon el-
fogatá Dávid szolgáit és 
lenyiratá szakálluk felét 
és levágatá ruhájuk felét 
egészen az alfelükig s az-
tán elbocsátá őket. 5Mikor 
ezt hírül vitték Dávidnak, 
eléjük külde, mert igen 
rútúl megcsúfították em-
bereit és azt üzené nékik 
Dávid : Maradjatok Jeri-
chóban, míg ki nem nő  
szakállatok s csak akkor 
térjetek vissza. 

6Mikor Ámmon fiai ész-
revették, hogy megbán-
tották Dávidot, elküldé-
nek s felbérelének a ro-
hóbi szírek s a szóbai szí-
rek közül húszezer gyalo-
gost, továbbá Mááka kirá-
lyától ezer embert és Is-
tóbból tizenkétezer em- 

10. 1-5. Az ámmoniták csúffá teszik Dávid köveleit. - 1. Az 
ezek titán kifeezés a héber nyelvhasználat szerint nem jelent ok-
vetivnül időrendi vonatkozást és sokszor csak az elbeszélés tovább-
fűzésére szolgál. - Ámmon fiai = az ámmoniták a Jordántól 
keletre eső  föld keleti szélein laktak. A meghalt királyt Náásnak 
(= Náchásnak) hívták s valószínűleg ugyanaz volt, mint akit 
Saul legyőzött. (Vö. Kir. I. 11.) 

6-14. Dávid hadvezére megvert az ámmonitákat s a velük eggesüll 
sztreket. - 6. Megbántották Dávidot: a héber szöveg szerint : büdössé 
(= gyűlöletessé) tették magukat Dávid előtt. - Roháb (helyeseb-
ben : Bet-Rechób) és Szóba Kánaántól északkeletre feküdt ; 
Mááka a Jordántól keletre eső  vidék északi részén terült el. Az 
Istób szó valószínűleg annyit jelent, mint tóbi emberek ; Tób szin- 
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bert. ?Mikor ezt Dávid 
meghallotta, o daküldé Jó á-
bot s a vitézek egész sere-
gét. 8Erre kivonulának 
Ammon fiai s csatasorba 
állának a kapu bejárata 
előtt, míg a szóbai szírek 
meg a rohóbiak meg az 
istóbiak és a máákaiak 
külön, a mezőn helyezked-
tek el. 9Mikor Jóáb látta, 
hogy előlről is, hátulról is 
harc készül ellene, kivá-
lasztá Izrael valamennyi 
válogatottjának javát s a 
szírek ellen álla csatasorba, 
"a nép többi részét pedig 
Ábizájra, a fivérére bízá, 
ki Ámmon fiai ellen állott 
csatasorba. "Azt mondá 
Jóáb : Ha fölém kereked-
nek a szírek, légy segítsé-
gemre ; ha meg Ámmon 
fiai föléd kerekednek, én 
segítek neked. 12Légy erős 
férfi s hadakozzunk né-
pünkért s Istenünk váro-
sáért s az Úr majd meg-
teszi azt, ami jó az ő  színe 
előtt. 13Erre Jóáb megtá-
madá a vele levő  néppel 
a szíreket s azok legott 
megfutamodának színe 
elől. "Mikor aztán Ám- 

mon fiai látták, hogy a 
szírek megfutamodtak, ők 
is megfutamodának Ábi-
záj színe elől s visszavonu-
lának a városba. Erre Jóáb 
visszatére Ámmon fiaitól 
és visszaméne Jeruzsá-
lembe. 

"Mikor azonban a szí-
rek látták, hogy vereséget 
szenvedtek Izrael előtt, 
valamennyien egybegyű-
lének, "sőt Ádárezer el-
külde s kirendelé azokat a 
szíreket is, akik a folyón 
túl laktak s elhozatá sere-
güket ; Sóbák, Ádárezer 
hadvezére, volt a vezérük. 
17Mikor ezt hírül vitték 
Dávidnak, az összevoná 
egész Izraelt, átkele a Jor-
dánon és Helámba méne. 
Erre a szírek csatasorba 
állának Dáviddal szemben 
és harcba bocsátkozának 
vele. 18Ám a szírek meg-
futamodának Izrael színe 
elől és Dávid hétszáz sze-
kérharcost és negyvenezer 
lovast öle meg a szírek kö-
zül ; Sóbákot, a hadvezé-
rüket is leüté, úgyhogy 
az legott meghalt. "Mikor 
aztán látták mindazok a 

tén a Jordántól keletre feküdt. (Vö. Bír. 11, 5.) - 7. A vitézek 
(gibborím) alkották a sereg színe-javát. - 8. Az ámmoniták tehát 
mindjárt fővárosuk (Rábbát) kapujánál, a többiek valamivel 
odább, a mezőn foglaltak állást, hogy kettejük közé kerüljenek az 
izraeliták. - 12. Istenünk városáért (a héber szöveg szerint : váro-
saiért) vagyis : hazánkért. 

15-19. Dávid (végleg) leveri a szíreket. - 16. Vö. 8, 3. skk. -
A folyó talán az Eufrátes. A vers vége a héber szövegben (ehelyett : 
s elhozatá seregüket) így szól : és eljövének Chélámba. - Chélám 
(= Hélám) a Jordántól keletre feküdt. - 19. Ádárezer hűbéres 
királyairól van szó. - Ezek a szavak : meglélemlének . Izrael 
elől csupán a latin fordításban találhatók. - Szolgálának neki = 
adófizetői lettek. 
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királyok, kik Ádárezer 
fennhatósága alatt voltak, 
hogy Izrael legyőzte őket, 
megfélemlének és ötven-
nyolcezer emberükkel együtt 
megfutamodának Izrael 
elől. Aztán békét kötének 
Izraellel és szolgálának 
neki s többé a szírek nem 
merének segítséget nyuj-
tani Ámmon fiainak. 

11. FEJEZET. 
Az ámmoniták elleni hadjárat 
idején Dávid házasságtörést kö-
vet el egyik vitézének feleségé-
vel, s bűnét gyilkossággal te- 

tézi. 

1Történék pedig esz-
tendő  fordultán, abban az 
időben, amikor a királyok 
hadba szoktak vonulni, 
hogy Dávid elküldötte 
Jóábot és vele szolgáit 
és egész Izraelt, hogy dúl-
ják fel Ámmon fiainak 
földét s vegyék ostrom 
alá Rábbát. Dávid azon-
ban Jeruzsálemben ma-
rada. 2Míg ez folyt, törté-
nék, hogy Dávid egyik dél-
után felkelt fekvőhelyéről  

és a királyi palota tetején 
sétált és a tetőről meglá-
tott egy asszonyt, aki át-
ellenben fürdött. Az asz-
szony igen szép volt. 3Erre 
elkülde a király s tudako-
zódék, kicsoda az az asz-
szony. Azt jelenték néki, 
hogy Betsábe, Eliám leá-
nya, a heteus Uriás fele-
sége. 4Erre Dávid követe-
ket külde érte s elhozatá s 
mikor eljött hozzá, hála 
vele ; az épen akkor tisztult 
meg tisztátalanságából. 
5  Az asszony fogana és visz-
szatére házába s aztán el-
külde és megizené Dávid-
nak, mondván : Fogan-
tam. 

6Dávid erre elkülde 
Jóábhoz, üzenvén : Küldd 
a heteus Uriást hozzám. 
Jóáb el is küldé Uriást 
Dávidhoz. 7Mikor Uriás 
megérkezett Dávidhoz, 
Dávid megkérdezé, jól 
van-e Jóáb és a nép s hogy 
megy a harc. 8Majd azt 
mondá Dávid Uriásnak : 
Eredj házadba s mosd 
meg lábadat. Erre Uriás 

11. 1-6. Dávid házasságtörése Betsábéval. - 1. Esztendő  jordultán 
= a következő  év tavaszán. - Ámmon fiai = az ámmoniták. 
Rábba az ámmoniták fővárosa volt ; a Jordán torkolatától észak-
keletre, kb. 33 km-re feküdt. - 2. Délután = este felé. A házak 
teteje keleten általában lapos volt s az emberek szívesen sétáltak, 
levegőztek rajta. A királyi palota teteje természetszerűleg magas 
volt s így Dávid könnyen átláthatott a közeli ház udvarára, ahol 
az asszony a kútnál fürdött. - 3. A heteusok a kánáneus népek 
közé tartoztak és szórványosan később is az izraeliták között 
laktak. - 4. Vö. Móz. III. 15, 18. skk. 

6-13. Dávid szabadságot ad Betsábe férjének, de az nem megy fele-
ségéhez. - 8. A keletiek, ha útról jöttek, megmosták lábukat, melyet 
a sarun kívül semmi sem védett az út porától. Dávid azért küldte 
haza Uriást s azért küldött utána királyi (= a király asztaláról 
való) étket, hogy Uriás otthon átadja magát az élvezeteknek 
s háljon feleségével, s így Dávid és Betsábe bűne ki ne derüljön. - 
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kiméne a király palotájá-
ból - és királyi étek méne 
utána. 9Ám Uriás a királyi 
palota kapuja előtt, urá-
nak többi szolgája között 
tére aludni s nem méne le 
házába. 10Jelenték erre 
Dávidnak, mondván: Nem 
ment a házába Uriás. 
Mondá erre Dávid Uriás-
nak : Nemde, útról jöttél, 
miért nem mentél hát le 
házadba? 11Mondá erre 
Uriás Dávidnak : Az Isten 
ládája és Izrael meg Júda 
sátrakban laknak, uram, 
Jóáb és ui-am szolgái a 
mező  színén tanyáznak és 
én bemenjek házamba, 
hogy egyem, igyarri és fele-
ségemmel háljak? Éltedre, 
lelked éltére mondom : 
nem cselekszem ilyet 
12Mondá erre Dávid Uriás-
nak : Maradj itt ma is, hol-
nap majd elbocsátlak. Je-
ruzsálemben marada tehát 
Uriás aznap és másnap, 
13és Dávid meghívá, hogy 
egyék s igyék nála s leré-
szegíté, ám ő, mikor este ki-
ment, szokott fekvőhelyén 
urának szolgái között tére 
aludni s nem méne le há-
zába. 

"Ezért reggel Dávid le-
velet fra Jóábnak s azt el-
küldé Uriással. 15Ezt írá a 
levélben : Állítsátok Uriást  

az ütközet élére, ahol leg-
hevesebb a harc s hagy-
játok magára, hogy meg-
öljék és elvesszen. 18Mikor 
tehát Jóáb ostrom alá 
vette a várost, arra a 
helyre állítá Uriást, ahol 
tudta, hogy igen erős em-
berek vannak. 17Ki is jö-
vének a városból az em-
berek s megütközének 
Jóábbal, néhányan el is-
esének Dávid szolgálnak 
népéből és meghala a he-
teus Uriás is. 

18Elkülde erre Jóáb és, 
értesíté Dávidot az ütkö-
zet minden eseményéről 
19és megparancsolá a kö-
vetnek, mondván : Ha el-
mondtad a harc minden 
eseményét a királynak 
20s látod, hogy haragra 
gerjed s azt mondja : Mi-
ért mentetek a falak alá 
harcolni? Nem tudtátok-e, 
hogy sok nyilat lőnek le 
a kőfalról? 21Ki ölte meg 
Ábimeleket, Jerobáál fiát? 
Nemde a kőfalról dobott, 
reá egy asszony malomkő-
darabot, úgy ölte meg 
Tebeszben? Miért mente-
tek a falak alá? - csak 
azt mondd : Szolgád, a he 
teus Uriás is elesett. 22E1-
méne tehát a követ s mi-
kor megérkezett, elbeszélé 
Dávidnak mindazt, amit 

9. Uriás nem ment haza s így Dávid terve dugába dőlt. - 13. 
A lerészegíté kifejezés vehető  a szó szoros értelmében is, de annyit 
is jelenthet, hogy mindennel jól ellátta s így jó kedvre hangolta. 

14-17. Dávid megöleli Belsábe férjét. 
18-27. Dávid értesül Belsábe férjének pusztulásáról s feleségül 

veszi Belsábél. - 21. Vö. Bír. 9, 50. skk.Malomktklarabot = a kézi- 



778 	KIRÁLYOK II. KÖNYVE 12. 
Jóáb neki parancsolt. 
23Mondá ugyanis a követ 
Dávidnak : Erőt vettek 
rajtunk azok az emberek 
s kijöttek hozzánk a me-
zőre, mi azonban rájuk 
rontottunk s visszaűztük 
őket egészen a város kapu-
jáig. 24A kőfalról azonban 
nyilakat lövöldöztek le az 
íjászok szolgáidra s néhá-
nyan meghaltak a király 
szolgái közül, sőt szolgád, 
a heteus Uriás is meghalt. 
25Mondá erre Dávid a kö-
vetnek : Ezt mondd Jóáb-
nak Ne törjön meg téged 
e dolog : hiszen különféle 
a harc eshetősége, majd 
ezt, majd amazt emészti 
meg a kard. Bátorítsd 
csak harcosaidat a város 
ellen s rontsd le ; bíztasd 
csak őket 1 	26Mikor 
Uriás felesége meghallotta, 
hogy Uriás, a férje meg-
halt, elsiratá.27Mikor azon-
ban elmult a gyász, Dávid 
érte külde és bevivé házába 
s ő  felesége lőn s fiút szüle 
néki. Ám az 'Úrnak nem 
tetszék az a dolog, ame-
lyet Dávid elkövetett. 

12. FEJEZET. 
Nátán megfeddi Dávidot. -
Dávid bűnbánata. - Salamon 
születése. - Az ámmoniták 
ellen viselt hadjárat befejezése. 

I-Elküldé azért az Úr 
Nátánt Dávidhoz. Az, mi-
kor odajutott hozzá, mon-
dá neki : Két ember volt. 
egy városban : egyik gaz-
dag, másik szegény.2A gaz-
dagnak igen sok juha és 
marhája volt, 3a szegény-
nek azonban nem volt 
semmije sem, csak egy kis 
nőstény báránykája, me-
lyet ő  vásárolt és táplált s 
mely nála, fiaival együtt 
nőtt fel,a kenyeréből evett, 
a poharából ivott, az ölé-
ben aludt s olyan volt néki, 
mintha a leánya lett volna. 
4Mikor aztánegyszervendég 
érkezett a gazdaghoz, ez 
sajnált a maga juhaiból s 
marháiból venni, hogy la-
komát szerezzen a hozzá-
érkezett utasnak, hanem 
fogta a szegény ember bá-
rányát s azt készítette el 
eledelül a hozzáérkezett 
embernek. 

5lgen nagy haragra ger-
jede erre Dávid az ellen 
az ember ellen s mondá 
Nátánnak : Az Úr életére 
mondom, hogy halál fia az 
az ember, aki ezt csele-
kedte. 6Négyszeresen té-
rítse vissza a bárányt, 
mivelhogy ezt cselekedte 
és könyörtelenül járt el. 
7Mondá erre Nátán Dávid- 

malom felső  kövét. - 25. E szavak : hiszen különféle a harc vélet-
lenje (= sok minden előfordul a harcban) csak a latin fordításban 
találhatók. 

12. 1-4. Nátán próféta példázata. - 2. A gazdag ember Dávid, 
kinek sok felesége volt, - 3. - a szegény ember Uriás, kinek csak 
egy felesége volt. 

5-12. Nátán az Úr nevében megrója Dávidot. - 5. Halál fia ------
bűnhödnie kell ; a kifejezés e helyütt nem jelent halálbüntetést. 
-- 6. A törvény (vö. Móz. II. 22, 1.) az eltulajdonított 
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nak : Te vagy az az ember! 
Ezt üzeni az Úr, Izrael Is-
tene : Én felkentelek Iz-
rael királyává, megszaba-
dítottalak Saul kezéből, 
8neked adtam urad házát, 
öledbe adtam urad felesé-
geit, neked adtam Izrael 
és Júda házát s ha ez még 
kevés volt, sokkal többet 
is adtam volna néked. 
9Miért vetted hát sem-
mibe az Úr szavát, olyas-
mit cselekedve, ami go-
nosz az én színem előtt? ! 
A heteus Uriást megölet-
ted karddal, feleségét fele-
ségül vetted, Ámmon fiai-
nak kardja által ölted meg 
őt ! 10Ne távozzék tehát a 
kard sohasem házadtól, 
mivel semmibe sem vettél 
engem s elvetted a heteus 
Uriás feleségét, hogy a te 
feleséged legyen. 11Ezt 
üzeni ezért az Úr : Ime, 
saját házadból támasztok 
bajt ellened, szemed előtt 
veszem el feleségeidet s 
adom oda vetélytársad-
nak, s az hálni fog felesé- 

geiddel e Nap szemeláttára. 
umíg ugyanis te titokban 
cselekedtél, én egész Izrael 
színe előtt s a Nap színe 
előtt váltom be e dolgot. 

"Mondá ekkor Dávid 
Nátánnak : Vétkeztem az 
Úr ellen ! Mondá erre Ná-
tán Dávidnak : Az űr 
meg is bocsátotta bűnö-
det: nem lakolsz halállal ; 
"mindazonáltal, mivel e 
dolog által alkalmat adtál 
az Úr ellenségeinek a ká-
romlásra, fiad, ki született 
néked, meghal. '5Nátán 
erre visszatére házába. 

Meg is veré az Úr azt 
a gyermeket, akit Uriás 
felesége szült Dávidnak, 
úgyhogy lemondtak róla. 
16Erre Dávid könyörge az 
Istennek a gyermekért, 
majd böjtöt tarta Dávid 
és félrevonula és lefekü-
vék a földre. "Erre oda-
menének hozzá házának 
vénei s unszolák, hogy 
keljen fel a földről : ő  azon-
ban nem akara s eledelt 
sem vőn magához velük. 

juhért négyszeres visszatérítési kötelezettséget állapított meg ; fel-
tűnő, hogy Dávid négy fiát vesztette el : Betsábé első  gyermekét, 
továbbá Amnont, Ábsálomot és Ádoniást, - bár a büntetés tulaj-
donképen csak Betsábe első  gyermekére - vö. 14. v. - vonat-
kozott. - 8. Értelme : módod lett volna feleséget venni eleget : még 
Saul volt feleségei közül is. - 9. Színem előtt: a héber szöveg szerint : 
színe előtt. - 10-11. A kard e helyütt egyfelől háborúságot, más-
felől általában bűnhődést jelent ; mindez be is teljesedett : fiai 
egymást ölték, saját háza (Ábsálom) lázadt fel ellene, gyalázta 
meg tíz mellékfeleségét, kit e házasságtörés előtt vett nőül. -
E Nap szemeláttára = a Nap lesz reá a tanu (mások szerint : 
fényes nappal). 

13-15a. Dávid megbánja bűnét és megnyeri bűne bocsánatát, de a 
büntetést ki kell állnia. - 13. A házasságtörés s a gyilkosság tör-
vényszabta büntetése (Máz. III. 20, 10 ; V. 22, 22.) halál volt. - 
14. Az Úr ellenségei, a gonosz emberek, Dávid bűne miatt szidal-
mazták áz Urat, kinek ilyen emberei vannak. - Betsábe első-
szülött fiáról van szó. 
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18Hetednapon aztán az 
történék, hogy meghalt a 
gyermek. Dávid szolgál 
azonban nem merék jelen-
teni neki, hogy meghalt a 
gyermek, mert azt mon-
dották : Ime, mikor a 
gyermek még élt, szólot-
tunk neki s nem hallgatott. 
szavunkra : mennyivel in-
kább fogja sanyargatni 
magát, ha azt mondjuk : 
Meghalt a gyermek. "Ám 
mikor Dávid látta, hogy 
szolgái sugdolóznak, meg-
érté, hogy meghalt a gyer-
mek s mondá szolgáinak : 
Úgy-e,meghalt a gyermek? 
Ők azt felelek néki : Meg-
halt. 20Erre Dávid felkele 
a földről, megfürdék, meg-
kené magát, ruhát válta 
és beméne az Úr házába 
és imádkozék, majd há-
zába tére s kéré, hogy te-
gyenek ennivalót eléje és 
evék. 21Mondák erre néki 
szolgál : Mi dolog ez, amit 
míveltél? Mikor még élt, 
böjtöltél és sírtál a gyer-
mekért, mikor pedig meg- 

halt a gyermek, felkeltél s 
étkeztél? 22Ő  azt mondá : 
Mikor még élt, böjtöltem 
és sírtam a gyermekért, 
mert azt mondottam : Ki 
tudja, hátha nekem aján-
dékozza őt az Úr s életben 
marad a gyermek. 23Most 
azonban, hogy meghalt, 
minek böjtöljek? Vissza-
híhatom-e még? Sőt, én 
megyek majd hozzá, de 
nem tér vissza hozzám. 

"Aztán Dávid meg-
vigasztalá Betsábét, a fele-
ségét s beméne hozzá és 
hála vele s az fiút szüle s 
elnevezé Salamonnak. Ezt 
az Úr szereté 25s megbízá 
Nátán prófétát, hogy ne-
vezze el az Úr kedveltjé-
nek, mivelhogy az Úr 
szerette. 

26Jóáb ezalatt hadako-
zott Ámmon fiainak Ráb-
bátja ellen s be is vevé a 
királyi várost. 27Követe-
ket külde erre Jóáb Dá-
vidhoz, üzenvén : Hada-
koztam Rábbát ellen, de a 
Vizivárost még be kell 

15b-23. Betsábe elsőszülött gyermeke meghal. - 18. Sanyargatni 
magát, t. i. úgy, mint azelőtt : böjttel, földön való fekvéssel. -
20. Lakomákra, örömünnepekre, ünnepélyes alkalmakra a kele-
tiek olajjal készült illatos ken3csökkel kenték meg magukat. -
23. Ha sokat sanyargatom magamat, akkor inkább én kerülök 
hozzá : meghalok. 

21-25. Salamon születése. -- 25. A héber szöveg így szól : . .. s 
elnevezé Jedidjá-nak 	az 13r kedveltjének) az Ur (parancsa) 
miatt. - Salamonnak e szerint két neve volt, utóbbit azonban, 
minthogy az inkább csak az Úr megengesztelődésének bizonysága 
volt, nem viselte. 

26-31. Dávid legyőzi az ámmonitákat. - 26. Rábbátról (melyet 
a latin fordítás egyebütt Rábbának is nevez) 1. 11, 1. - A város-
nak úgy látszik két része volt : a királyi város (vagy Viziváros) és 
a Fellegvár. - 27. A héber szöveg így szól : 	Rábbát ellen s a 
Vizivárost be (is) vettem. A Viziváros (mely nevét talán az ott 
levő  víztől nyerte) tehát ugyanaz, mint amit az előző  vers királyi 
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venni. 28Nos tehát gyüjtsd 
egybe a nép többi részét s 
vedd ostrom alá a várost 
s vedd be, hogy ne az én 
nevemnek tulajdonítsák a 
győzelmet, ha én dúlom 
fel a várost. 29Erre Dávid 
egybegyüjté az egész né-
pet s elindula Rábbát el-
len s hadakozék ellene és 
bevevé. 3% koronát is le-
vevé királyuk fejéről - 
egy talentum arany volt 
a súlya s drágakövek vol-
tak rajta - s azt Dávid 
a maga fejére téteté. Fe-
lette sok zsákmányt is 
hoza a városból, 31S elhozá 
népét is és azt szétfííré-
szelteté, vas cséplőszánok 
alá vetteté, bárddal szét-
vágatá vagy téglakemen-
cékbe hányatá : így cse-
lekvék Ámmon fiainak va-
lamennyi városával. Az-
tán Dávid visszatére 
egész seregével együtt Je-
ruzsálembe. 

13. FEJEZET. 
Ábsálom, bosszúból nővére meg-
gyalázásáért, megöleti Ámnont, 
Dávid elsőszülöttjét és elmene-

kül. 

'Ezek után az történék, 
hogy Ámnon, Dávid fia, 
megszerette Ábsálomnak, 
Dávid fiának Támár nevű, 
igen szép nővérét. 2Any-
nyira gyötrődött utána, 
hogy beteg lett szerel-
méért, mert, mivel az szűz 
volt, lehetetlennek tűnt 
előtte, hogy vele valami 
illetlenséget elkövethes-
sen. 3Volt azonban Ám-
nonnak egy barátja, név-
szerint Jónádáb, Semmaá-
nak, Dávid fivérének fia, 
ki igen eszes ember volt. 
4Mondá ez néki : Miért 
fogysz így napról-napra, 
királyfi? Miért nem köz-
löd velem? Mondá erre 
néki Ámnon : Szeretem 
Támárt, fivéremnek, Áb-
sálomnak nővérét. 5Felelé 

városnak nevez. - 28. A várost = a város többi részét (a Felleg-
várt?). A vers vége a héber szövegben Igy szól : hogy . . . ne az én 
nevemről nevezzék el (Jóáb városának). - 30. Egy talentum 
arany kb. 59 kg volt, s értékben mintegy 160.000 pengőt ért. 
Mivel az ilyen súlyos koronát Dávid nem tehette a fejére, azért az 
utóbbi kifejezést, ha a szó szoros értelmében akarjuk venni, a ko-
ronán levő  drágakőre kell vonatkoztatnunk. Egyébként valószínű, 
hogy itt az ámmoniták királyán az ámmoniták bálványistenét, Mil-
komot kell értenünk. - 31. A héber szöveget így-is fordítják : és 
kivezettette a benne levő  népet s fűrészek, vascséplőszánok, vas-
fejszék mellé helyezte (dolgozni) s tégla (égető) kemencéhez vezet-
tette (dolgozni). A cséplőszánok a gabona kicséplésére szolgáltak. 

13. 1-7. Ámnon szerelme Támár iránt. - 1. Ámnon Dávid-
nak elsőszülött, Ábsálom Dávidnak (más feleségtől származó) 
harmadszülött fia volt ; Ámnon és Támár tehát féltestvérek vol-
tak. - 2. A szűz (= hajadon) leányokat fokozott mértékben 
őrizték s így Ámnon lehetetlennek látta vágya teljesülését. -
3. Semmaáról 1. Kir. I. 16, 9. - 5. A héber szöveg színesebb . . . a 
nővérem, hogy enni adjon nekem és szemem előtt készítse el az 
étket, hogy (én is) lássam s az ő  kezéből egyem. - Közismert 
dolog, hogy a betegek sokszor látni akarják az étel elkészítését 
s csak bizonyos személyek kezéből esznek : Ámnon ilyen kérése 
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néki Jónádáb : Feküdj 
ágyadba és színlelj be-
tegséget s ha atyád el-
jön, hogy meglátogasson, 
mondd néki : Hadd jöjjön 
el, kérlek, Támár, a nővé-
rem, hogy enni adjon né-
kem. De itt készítse el az 
étket, hogy az ő  kezéből 
egyem. Ámnon le is fe-
küvék és betegnek tetteté 
magát. Mikor aztán eljött 
a király, hogy megláto-
gassa, mondá Ámnon a 
királynak : Hadd jöjjön 
el, kérlek, Támár, a nővé-
rem, hogy a szemem előtt 
egy pár korty levest ké-
szítsen és az ő  kezéből 
egyem ! 'Erre Dávid el-
külde Támár házához, 
üzenvén : Menj el Ámnon-
nak, a fivérednek a há-
zába s készíts étket néki. 

8Támár el is méne Ám-
nonnak, a fivérének a há-
zába, ahol az feküdt és vevé 
a lisztet, bekeveré s fel-
ereszté a szeme előtt s meg-
főzé a levest. 9Aztán vevé, 
amit főzött, kiönté s eléje 
tevé. Ámnon azonban nem 
akara enni és mondá : 
Kergessetek ki minden- 

kit előlem. Mikor aztán 
mindenkit eltávolítottak, 
"mondá Ámnon Támár-
nak : Hozd be az étket a 
hálókamrába, hogy a te 
kezedből egyem. Erre vevé 
Támár a levest, amelyet 
készített s bevivé Ámnon-
hoz, a fivéréhez a háló-
kamrába. 11Mikor azon-
ban odavitte néki az étket, 
az megragadá őt s mondá : 
Jer, hálj velem, nővérem. 
120 azonban felelé néki : 
Ne, testvér, ne kövess el 
erőszakot rajtam ! Nem 
szabad ilyet tenni Izrael-
ben, ne tégy ilyen bolond-
ságot. 13Hisz én nem tud-
nám elviselni szégyene-
met, te meg olyan lennél 
Izraelben, mint valami 
bolond. Szólj csak inkább 
a királynak s ő  nem fog 
megtagadni tőled. "Ám ő  
nem hajta könyörgésére, 
hanem erősebb lévén, le-
gyűré és hála vele. 15  Utána 
azonban Ámnon felette 
nagy gyűlöletre gerjede 
iránta, úgyhogy nagyobb 
volt a gyűlölet, amellyel 
gyűlölte, mint a szeretet, 
amellyel azelőtt szerette. 

tehát gyanút nem ébreszthetett. - 6. A leves szónak megfelelő  
héber szó értelme bizonytalan, valószínűleg azonban tésztát 
(kalácsot, bélest) jelent. 

8-18. Ámnon vétke. - 8-9. A héber szöveg így szól : . . . és 
vevé a (nyers) tésztát, meggyúrá, tésztát készíte (belőle) a szeme 
előtt s miután megfőzte (= megsütötte) a tésztát. vevé a serpe-
nyőt s (tálba) kiönté előtte. - A felszolgálást Támár úgy látszik 
a szolgákra bízta. - 10. Leves helyett a héber szöveg ismét tész-
táról szól. - 12. A bolondság kifejezés a héber nyelvben istentelen-
séget is jelent. - 13. Olyan lennél, mint valami bolond = az isten-
telenek közé számítanának. L. előző  jegyz. - A mózesi törvény 
tiltja a testvérek közötti házasságot (vö. Móz. III. 18, 9. 11 ; 
20, 17.), Támár azonban ezt vagy nem tudta, vagy - tévesen - 
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Mondá azért néki Ámnon : 
Kelj fel s eredj 1 1645 azt 
felelé néki : Nagyobb ez a 
gonoszság, amelyet most 
követsz el rajtam, amikor 
kiűzöl, mint az, amelyet 
az imént cselekedtél. Ám 
ő  nem akara rá hallgatni, 
17hanem beszólítá azt a le-
gényt, aki szolgált néki és 
mondá : Kergesd ki ezt 
előlem és zárd be mögötte 
az ajtót 1 	18A leány 
bokáig érő  köntöst viselt, 
mert ilyen ruhát hordtak 
a király szűz leányai. - 
A legény ki is kergeté és 
bezárá mögötte az ajtót. 

"Erre ő  hamut hinte fe-
jére, megszaggatá bokáig 
érő  köntösét, fejére tevé 
kezét és járt-kelt jajgatva. 
2°Mondá erre néki Ábsá-
lom, a fivére : Úgy-e, Ám-
non, a fivéred hált veled? 
Most azonban, testvér, 
hallgass : fivéred ő, ne 
gyötrődjék szíved e do-
log miatt. - Erre Támár  

sorvadozva Ábsálomnak, 
a fivérének házában ma-
rada. 21Mikor aztán Dá-
vid király meghallotta e 
dolgot, igen elszomorodék, 
de nem akará megszomo-
rítani Ámnonnak, fiának 
lelkét, mert szerette őt, 
mivel elsőszülötte volt. 
22Ábsálom azonban nem 
beszéle Ámnonnal sem 
rosszat, sem jót, mert gyű-
lölte Ábsálom Ámnont, 
azért, hogy meggyalázta 
Támárt, a nővérét. 

23Történék azonban két 
esztendő  mulya, hogy Áb-
sálom juhnyírást tartott 
Báálhászorban, mely Ef-
ráim mellett vagyon. Erre 
Ábsálom meghívá a király 
valamennyi fiát. 24Elméne 
ugyanis a királyhoz és 
mondá neki : Ime szolgád 
juhnyírást tart : könyör-
gök tehát, jöjjön el a ki-
rály a szolgáival együtt 
szolgájához. 25Mondá erre 
a király Ábsálornnak : Ne, 

azt hitte, hogy a király ennek ellenére is odaadhatja őt feleségül 
Ámnonnak. - 16. Ámnon azért űzte ki Támárt, hogy így ráhárítsa 
a csábítás gyanúját s saját gyalázatát leplezze. - 18. Bokáig érő  
köntös helyett egyesek a héber szöveg megfelelő  szavait tarka 
köntösnek fordítják. 

19-22. Ábsálom haragja Ámnon ellen. - 19. A hamu és a ruha 
megszaggatása a bánat s a gyász jele volt ; fejére tevé kezét = fején 
összekulcsolta kezét (vagy : kezébe temette arcát). - 20. ügy 
látszik Ábsálom azért hivatkozott arra, hogy Ámnon Támárnak 
fivére, mert nem akarta, hogy Támár sokat beszéljen a dologról 
s így növelje a család gyalázatát. - Sorvadozva: a héber szöveg 
szerint : egyedül, árván. - 21. Elszomorodék: a héber szöveg 
szerint inkább : megharaguvék. - A vers második fele (de nem 

. volt) a héber szövegben nem található. 
23-29. Ábsálom megöleli Ámnont. - 23. A juhnyfrás a régi 

Keleten olyanféle lakomákkal, mulatozásokkal járt, mint mi-
felénk a szüret. Báál-hászor fekvéséről bizonyosat nem tudunk ; 
Eíráim e helyütt nem a törzs neve, hanem valamilyen városé. 
25. A régi Keleten illetlenségszámba ment, ha valaki a meghívást 
unszolás nélkül elfogadta ; Dávid azonban még az unszolásra 
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fiam, ne kívánd, hogy 
mindnyájan elmenjünk és 
terhedre legyünk. Un-
szolására sem akara el-
menni, hanem megáldá 
őt. 26Mondá ekkor Ábsá-
lom : Hát ha te nem 
akarsz eljönni, hadd jöj-
jön el, kérlek, velünk leg-
alább Ámnon, a fivérem. 
Mondá erre néki a király : 
Nem szükséges, hogy ve-
led menjen. 27De Ábsá-
lom unszolá s így ő  elbo-
csátá vele Ámnont s a 
király valamennyi fiát. 
Lakomát szerze erre Áb-
sálom, olyat, mint a ki-
rály lakomája. 28Legényei-
nek azonban megparan-
csolta Ábsálom, mondván: 
Vigyázzatok 1 Ha Ámnon 
ittas lesz a bortól s én 
azt mondom nektek : Üs-
sétek le, akkor öljétek 
meg. Ne féljetek, hiszen 
én parancsolom nektek, 
legyetek bátrak és vi-
téz emberek ! 28Ábsálom 
legényei úgy is cselekvé-
nek Ámnonnal, ahogy Áb-
sálom parancsolta nékik. 
Erre a király fiai vala-
mennyien felkelének, kiki 
öszvérére üle és elmene-
küle. 

30Mikor még az úton 
voltak, hír érkezék Dá-
vidhoz, mondván : Mind 
megölte Ábsálom a király 
fiait, egyetlenegy sem ma-
radt meg közülük. 31Erre 
a király felkele, meg-
szaggatá ruháit, leveté 
magát a földre és körü-
lötte álló szolgái is mind-. 
nyájan megszaggaták ru-
háikat. 32Megszólala azon-
ban Jónádáb, Semmáának, 
Dávid fivérének fia, és 
mondá : Ne gondolja azt 
az én uram, a király, hogy 
mind megölték a király 
fiait : csak Ámnon halt, 
meg, mert Ó Ábsálom szá-
jában volt attól a naptól 
fogva, hogy erőszakot kö-
vetett el Támáron, a nő-
vérén. 33Nos tehát ne ve-
gye szívére uram, a király 
azt a szóbeszédet és ne 
mondja : Mind megölték 
a király fiait, - mert csak 
Ámnon halt meg. 

"Közben Ábsálom el-
meneküle, az őrálló legény 
pedig felemelé szemét és 
széttekinte és jelenté, hogy 
íme sok nép jÓ a mellék-
úton, a hegyoldal felől. 
35Mondá erre Jónádáb a 
királynak : Lám, itt van- 

sem volt hajlandó elmenni, hanem csak rnegáldá Ábsálomot,vagyis 
minden jót kívánt neki a mulatsághoz. - 27. A vers második 
felef Lakomát . . . lakomája) a héber szövegben nem található. - 
28. Ábsálom parancsolja, ő  viseli tehát érte a felelősséget. 

29-33. Dávidot rémhír ijeszti meg. - 31. Leveté magát a földre: 
vö. 12, 16. - 32. Jónádábról 1. 3. v. - Ábsálom szájában volt = 
Ábsálomnak szándéka, terve volt Ámnont megölni (s erről Jóna-
dáb előtt talán beszélt is). 

34-38. Dávid megtudja a valóságot, Ábsálom elmenekül. -
34. E vers második fele a királyi palotában játszódik le. A héber 
szöveg Igy szól : és sok nép jött a háta mögött levő 	nyugati) 
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nak a király fiai : úgy tör-
tént, ahogy szolgád mon-
dotta. 36Mikor megszűnt 
szólani, meg is jelenének 
a király fiai és bemené-
nek és hangos sírásra fa-
kadának. Maga a király 
és minden szolgája is síra 
felette nagy jajjal. - 37Áb-
sálom azonban elmenekült 
s 	Tolomáj hoz, Ámmiúd 
fiához, Gessúr királyához 
méne, és Dávid valameny-
nyi napon át gyászolá fiát. 
"Miután Ábsálom elme-
nekült és Gessúrba jutott, 
ott volt három esztendeig. 

39Dávid király azonban 
felhagya Ábsálom üldözé-
sével, mert megvigasztaló-
dott Ámnon halálán. 

14. FEJEZET. 
Jóáb, Dávid hadvezére kibékíti 

Dávidot Ábsálommal. 

1Mikor aztán Jóáb, Szá-
ruja fia észrevette, hogy a 
király szíve ismét Ábsá-
lom felé fordult, 2elkülde 
Tékuába s hozata onnan  

egy eszes asszonyt s mondá 
neki : Színlelj gyászt s 
ölts gyászruhát s ne kend 
meg magadat olajjal, hogy 
olyan légy, mint a már 
hosszú ideje halottat gyá-
szoló asszony 3s menj be a 
királyhoz s mondd neki 
ezt és ezt. Azzal szájába 
adá Jóáb a szavakat. 
4A tekuai asszony be is 
méne a királyhoz, földre 
borula előtte és meghajtá 
magát és mondá : Segíts 
rajtam, király 1 5Mondá 
erre néki a király : Mi ba-
jod? Az felelé : Ó ! Öz-
vegyasszony vagyok én, 
mert meghalt a férjem. 
6Volt már most szolgá-
lódnak két fia, de azok 
összevesztek a mezőn s 
nem volt senkisem, aki 
megakadályozhatta volna 
őket s Igy az egyik le-
ütötte s megölte a mási-
kat. 7 Most íme felkelt az 
egész rokonság szolgálód 
ellen s azt mondja : Add 
ki a testvérgyilkost, hogy 
megölhessük meggyilkolt 

irányból, a hegyoldal felől. (A keleti ember ugyanis kelet felé 
nézve határozza meg a világtájakat, háta mögött tehát nyugat 
van.) - 36-37. Tolomáj 	Tolmáj, vö. 3, 3.) Absálom anyjának 
atyja volt. Gessúrról,l. 3, 3. jegyz. - E kifejezés : valamennyi 
napon gyászolá fiát a héber nyelvhasználat szerint annyit tesz, 
mint gyászolta az érte tartott gyász egész ideje alatt. 

39. Dávid megengesztelődik Ábsálom iránt. - 39. Dávid tehát 
úgy látszik eleinte üldözte fiát, Ábsálomot. - Egyesek e verset 
Igy fordítják : Dávid lelke azonban elkezdett vágyódni Ábsálom 
után, mert (lassankint) megvigasztalódott Ámnon halálán. 

14. 1-22. Jóáb kieszközli Ábsálom visszatértét. - 1. Jóáb Dá-
vidnak hadvezére, Száruja Dávidnak nővére volt. - 2. Tekua 
Betlehemtől délre, kb. 2 órányira feküdt ; messze volt tehát 
Jeruzsálemtől s Igy a király nem jöhetett rá tüstént a cselre. 
Olaj = olajból készült illatos kenőcs. - 7. A vérbosszú joga 
alapján a gyilkosnak halállal kellett lakolnia ; a rokonokat azon-
ban (az asszony példázatában) önző  érdek is vezette, mert a 

()szövetség I. 	 50 
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testvére életéért s így el-
törölhessük az örököst. 
Igy akarják eloltani meg-
maradt szikrácskámat, 
hogy ne maradjon férjem-
nek se neve, se maradéka 
a földön. 8Mondá erre a 
király az asszonynak 
Eredj házadba s majd in-
tézkedem felőled. 9Mondá 
erre a tékuai asszony a ki-
rálynak : Rajtam, uram 
király, rajtam s atyám 
házán legyen a vétek s a 
király és trónja ment le-
gyen tőle. 1°Mondá erre a 
király : Aki ellened szól, 
hozd csak elémbe s többé 
nem nyúl hozzád ! 11Ám 
ő  azt mondá : Emlékez-
zék meg a király az Úr-
ról, Istenéről, hogy ne 
folytathassák a vérroko-
nok a bosszút és semmi-
kép se ölhessék meg fia-
mat. Ó tehát mondá : Az 
Úr életére mondom, hogy 
fiad hajaszála sem esik a  

földre ! 12Mondá ekkor az 
asszony : Hadd szóljon 
szolgálód még egy szót 
uramhoz, a királyhoz. 
azt mondá : Szólj 1 13Mondá 
erre az asszony : Miért 
gondoltál te ehhez ha-
sonló dolgot az Isten népe 
ellen s miért határozta a 
király azt, hogy vétkezik 
és nem hozatja vissza azt, 
akit eltaszított? "Mind-
nyájan meghalunk s olya-
nok vagyunk, mint a víz, 
mely befolyik a földbe s 
vissza nem tér s az Isten 
nem akarja senkinek a 
vesztét, hanem az a gon-
dolata, hogy ne vesszen 
el egészen az eltaszított, 
sem. "Nos, tehát azért j öt-
tem ide, hogy ezt elmond-
jam uramnak, a király-
nak a nép jelenlétében. 
Azt mondotta ugyanis ma-
gában szolgálód : Szólok a 
királynak, hátha megcse-
lekszi szolgálója szavát, 

gyilkos fiú volt az örökös s így ha őt megölik, reájuk száll az örök-
ség. (Vö. Móz. IV. 27, 9. skk.) Szikrácska (= az utolsó szikra, 
mellyel még tüzet lehet gyujtani) = a megmaradt fiú, ki utódo-
kat támaszthat a családnak. - 9. Az asszony nem elégszik meg 
azzal, hogy a király intézkedést ígér, hanem legott kegyelmet 
kér fiának : ha ez a jog megsértését jelenti s így vétek, akkor kész 
ő  viselni e vétket, - a királynak tehát nincs mit félnie. - 10. 
E szavakkal a király megkegyelmez a fiúnak. - 11. Az asszony 
még többet kíván : azt akarja, hogy a király emlékezzék meg az 
Úrról (= Jáhvéről, I. Móz. II. 3, 14. jegyz.) vagyis esküdjék meg 
neki. (A héber szöveg így szól : . . . hogy a vérbosszuló ne idézzen 
elő  még több pusztulást s ne veszítsék el fiamat.) A király meg, is 
esküszik. - 12. Most áttér az asszony Ábsálom ügyére. - 13. Ér-
telme : lám, te elítéled azokat, akik kegyetlenül meg akarják 
ölni a gyilkosságba esett fiút - s te magad is hasonlóan jársz el 
Ábsálommal szemben. - 14. A héber szöveg így szól : . olyanok 
vagyunk, mint a víz, melyet, ha kiöntenek a földre, többé össze 
nem szedhetni ; - értelme : minek bántjuk egymást e rövid 
földi életben? Az asszony második érve az Isten irgalmasságára 
és hosszantűrésére hivatkozik. - 15. A héber szöveg így szól : 
Most, amikor eljöttem uramhoz, a királyhoz, hogy elmondjam 
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16s a király meg is hallga-
tott és megszabadította 
szolgálóját mindazoknak a 
kezéből, kik el akarnak 
törölni engem s velem fia-
mat az Isten örökségéből. 
"Hadd kérje tehát szolgá-
lód, hogy úgy hasson uram-
nak, a királynak szava, 
mint az áldozat, hiszen az 
én uram; a király olyan, 
mint az Isten angyala, mi-
vel nem ingatja meg sem 
az áldás, sem az átok s 
azért az Űr, a te Istened, 
veled vagyon. 18Felelé és 
mondá ekkor a király az 
asszonynak : Ne titkold 
el előlem azt, amit kérde-
zek. Mondá reá néki az 
asszony : Szólj, uram ki-
rály I 19Mondá erre a ki-
rály : Nem Jóáb keze 
van-e veled mindebben? 
Felelé az asszony és 
mondá Élted üdvössé-
gére mondom, uram ki-
rály, hogy sem balra, sem 
jobbra nem tér el az igaz-
ságtól semmi sem, amit 
uram, a király mondott,  

mert valóban szolgád, 
Jóáb parancsolta ezt né-
kem s ő  adta szolgálód 
szájába mindezeket a sza-
vakat. 2°Hogy e képes be-
szédre térjek, szolgád, 
Jóáb parancsolta, te azon-
ban, uram király, olyan 
bölcs vagy, mint amilyen 
bölcs az Isten angyala s 
így mindent megértesz a 
földön. 21Mondá erre a ki-
rály Jóábnak : Ime meg-
engesztelődöm s megte-
szem szavadat : eredj te-
hát s hidd vissza az ifjút, 
Ábsálomot. 22Jóáb erre 
arcával a földre borula, 
meghajtá magát s áldá a 
királyt. Aztán azt mondá 
Jóáb : Ma ismerte meg 
szolgád, hogy kegyelmet 
találtam szemedben, uram 
király, mert megcseleked-
ted szolgád szavát. 

23Jóáb fel is kerekedék 
és elméne Gessúrba és el-
hozá Ábsálomot Jeruzsá-
lembe. 24Ám a király azt. 
mondá : Térjen vissza há-
zába, de az én színem elé 

neki ezt a dolgot, megfélemlített ugyan a nép, de szolgálód azt 
mondta (magában) : Szólok stb. - A tnépb, mely az asszonyt 
«megfélemlítette), valószínűleg a király körül álló udvari emberek, 
kik előtt az asszony félt nyiltan (példázat nélkül) beszélni. -
IG. Az "Sten öröksége: a választott nép (Izrael) s ennek istenadta 
javai. - 17. A héber szöveg így szól : Elmondta tehát szolgálód 
(a mondanivalóját), teremtsen tehát (már most) uram királyom 
szava nyugodalmat, hiszen olyan az én uram, a király, mint az 
Isten angyala (= egy angyal), meghallgatja ,a jót s a rosszat 
(= meg tud ítélni mindent). Legyen veled az Ur, a te Istened. -
19. Sem jobbra, sem balra nem tér el = minden Úgy van, ahogy a 
király mondja. - 20. E szavakat : hogy e képes beszédre (a példá-
zatra) térjek, igy is fordíthatjuk : hogy a dolognak (más) fordula-
tot adjak (én, vagy : adjon, t. i. Jóáb). Isten angyala = egy 
angyal. - 21. A megengesztelődöm szó csupán a latin fordításban 
található. - 22. Áldá a királyt = megköszönte a királynak. -
Kegyelmet találtam szemedben = kegyes vagy irántam. 

50* 
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ne kerüljön. Ábsálom te-
hát visszatére házába s 
nem kerülhetett a király 
színe elé. 25Egész Izrael-
ben nem volt olyan szép 
és csinos ember, mint 
Ábsálom : tetőtől talpig 
nem volt benne semmi 
hiba. 26Amikor levágatta 
haját (esztendőnkint meg-
nyiratkozott ugyanis, mert 
nehéz volt a haja), fejé-
nek haja kétszáz siklust 
nyomott, a közönséges 
súlyegység szerint. 27Áb-
sálomnak három fia és egy 
Támár nevű, széptermetű  
leánya születék. 

28Két esztendőt tölte 
Ábsálom Jeruzsálemben, 
de csak nem kerülhetett a 
király színe elé. 29Elkülde 
tehát Jóábhoz, hogy azt a 
királyhoz küldje, de az 
nem akara eljönni hozzá. 
Mikor másodszor is elkül-
dött s akkor sem akart el-
jönni hozzá, 3°mondá szol-
gáinak : Tudjátok, hogy 
Jóáb szántója az én szán-
tóm mellett vagyon s árpa-
vetés van rajta ; nos men- 

jetek és borítsátok lángba. 
Erre Ábsálom szolgái láng-
baboríták Jóáb vetését. 
Erre Jóáb szolgái megszag-
gaták ruháikat s elmené-
nek urukhoz és mondák : 
Ábsálom szolgái lángba-
borították a szántó egyik. 
részét. 31Jóáb erre felkere-
kedék s elinéne Ábsálom-
hoz, a házába és mondá : 
Miért borították lángba 
szolgáid vetésemet? 32Fe-
lelé erre Ábsálom Jóáb-
nak : Küldöttem hozzád 
és kértelek, hogy jöjj hoz-
zám, hadd küldjelek el a 
királyhoz, hogy mondd 
néki : Miért jöttem vissza 
Gessúrból? Jobb volt ne-
kem ott lennem ! Azt ké-
rem tehát, hadd kerüljek 
a király színe elé, ha pedig 
eszében tartja vétkemet, 
ölessen meg. 33Jóáb be is 
méne a királyhoz és el-
monda néki mindent. Erre 

elhivatá Ábsálomot s az 
beméne a királyhoz s le-
borula előtte a földre s a 
király megcsókolá Ábs5lo-
mot. 

23-27. Ábsálom visszatérése Jeruzsálembe. - 26. A szent 
(vő. Móz. II. 30, 13.) siklus kb. 16 gramm, a közönséges (a héber 
szerint : királyi) siklus ennek legalább is a fele, tehát kb. 8 gramm 
volt. Eszerint Ábsálom haja 16 x 200 = 3200 (= 3.20 kgr) 
vagy ennek a fele, 1.60 kgr volt. Nem lehetetlen azonban, hogy 
nem Ábsálomnak a haja, hanem az az ezüst nyomott ennyit, 
amelyet - hizelgői - Ábsálomnak a hajért fizettek. (Pénzérték-
ben kétszáz siklus ezüst 650 pengő, vagy a fele : 325 pengő.) 

28-33. Ábsálom visszakerül az udvarhoz. - 30. E szavak : 
Erre Jóáb . . részét a héber szövegben nincsenek meg. - 32. Áh-
sálom tehát azért gyujtatta fel Jóáb földjét, hogy Jóábot magá-
hoz kényszerítse s aztán a királyhoz küldhesse. 
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15. FEJEZET. 
Ábsálom összeesküvést szervez, 
úgyhogy Dávid menekülni kény- 

telen. 

'Ezek után pedig szerze 
magának Ábsálom szeke-
reket, lovasokat s ötven 
embert fullajtárnak. 2Reg-
gelenkint aztán felkelt Áb-
sálom, odaállott a kapu 
bejáratához s minden em-
bert, akinek valami ügye 
volt s ítéletért a királyhoz 
tartott, magához hívott 
Ábsálom és azt mondotta : 
Melyik városbólvaló vagy? 
Ha az feleletül azt mon-
dotta : Izrael egyik törzsé-
ből való vagyok, én, a te 
szolgád, Sakkor Ábsálom 
azt felelte neki : Úgy lá-
tom, hogy ügyed jó és 
igaz, de a király nem ren-
delt senkit sem, aki meg-
h allgatna téged. Majd azt 
mondotta Ábsálom : 4Bár-
csak 'engem tenne valaki 
bíróvá e földön, hogy hoz-
zám jönnének mindazok, 
akiknek ügyük van, én 
majd igazságosan ítélnék. 
5Sőt, amikor valaki oda-
ment hozzá, hogy leborulva 
köszöntse, ő  kinyujtotta  

kezét, megfogta és meg-
csókolta. 6Igy járt el egész 
Izraellel, amikor valaki 
ítélet végett kihallgatásra 
jött a királyhoz s így buj-
togatta Izrael embereinek 
szívét. 

?Negyven esztendő  mul-
tával aztán azt mondá Áb-
sálom a királynak, Dávid-
nak : Hadd menjek el, 
hogy teljesítsem Hebron-
ban az Úrnak tett fogadal-
mamat. 8Fogadalmat tett 
ugyanis szolgád, amikor 
a szíriai Gessúrban volt, 
mondván : Ha visszavisz 
engem az Úr Jeruzsá-
lembe, akkor áldozatot 
mutatok be az "Úrnak. 
9Mondá erre néki a király, 
Dávid : Eredj békesség-
ben. Fel is kele és elméne 
Hebronba. io  Ugyanakkor 
titkos követeket külde Áb-
sálom Izrael valamennyi 
törzséhez, ezzel az üzenet-
tel : Mihelyt meghalljátok 
a harsona szavát, mondjá-
tok : Király lett Ábsálom 
Hebronban I "Kétszáz em-
ber méne el Ábsálom-
mal Jeruzsálemből ; eze-
ket meghívta s ők jóhi-
szeműleg menének és sem- 

15. 1-6. Ábsálom magához édesgeti Izrael szívét. - I. A héber 
szöveg egy szekérről (királyi díszhintóról?) és (e szekérbe való) 
lovakról beszél. - 3. Nem rendelt senkit sem = nem rendelt jóindu-
latú, igazságosan ítélő  birákat. (A héber szöveg így szól : de a 
király részéről nincs, ki stb.) - 5. Köszöntse = leboruljon előtte. -
6. Buitogalla : a héber szöveg szerint : lopta el (Izrael emberei-
nek szívét). 

7-12. Ábsdlom pártot üt Hebronban. - 7. Negyven esztendő  
helyett már a legrégibb fordítások és írók is négy esztendőt emle-
getnek : L i. az Ábsálom és Dávid végleges kibékülését követő  
negyedik esztendőt. - 10. A megállapodás tehát az volt, hogy 
Ábsálom trónralépését kürtszóval jelzik s ennek hallatára hívei 
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mit sem tudának az ügy-
ről.12A gilói Áchitófelt,Dá-
vid tanácsosát is elhivatá 
Ábsálom Gilóból, a váro-
sából. Mikor aztán bemu-
tatta az áldozatokat, igen 
nagy lőn az összeesküvés s 
a nép egyre gyülekezett 
és növekedett Ábsálom 
mellett. - 

"Hírmondó jöve ekkor 
Dávidhoz és mondá : Tel-
jes szívvel követi Ábsálo-
mot egész Izrael. "Mondá 
erre Dávid a szolgáinak, 
kik vele voltak Jeruzsá-
lemben : Keljetek fel, me-
neküljünk, mert nem lesz 
menekvésünk Ábsálom 
színe elől; szaporán men-
jetek, hogy ha megérke-
zik, itt ne lepjen minket s 
romlást ne zúdítson reánk 
s kardélre ne hányja a vá-
rost. 15Mondák erre a ki-
rály szolgái néki : Mind-
azt, amit urunk, a király 
parancsol, készséggel meg-
tesszük, mi, szolgáid. 16Ki 
is vonula a király és nyo-
mában egész házanépe ;  

csak tíz mellékfeleségét 
hagyá hátra a király, hogy 
őrizzék a házat. 17Mikor 
aztán a király s nyomában 
egész Izrael kivonult, a 
háztól messze megállapo-
dék 18s valamennyi szol-• 
gája melléje méne, a kere-
tiek és feletiek serege pe-
dig, valamint az a hat-
száz erős, harcos geti em-
ber, aki Getből követte 
nyomdokait, mind elvonula 
a király előtt. "Mondá 
ekkor a király geti Etáj-
nak : Miért jössz velünk? 
Térj csak vissza s maradj 
a királynál, hiszen te ide-
gen vagy s csak úgy köl-
töztél ki lakóhelyedről. 
2 °Tegnap jöttél s már ma 
kénytelen légy velünk 
jönni? Én megyek, ahova 
mennem kell, te térj visz-
sza s vidd vissza testvé-
reidet magaddal és csele-
kedjék az «űr irgalmassá-
got és hűséget veled, 
amiért jóindulatot és hű-
séget tanusítottál. 21Fe-
lelé azonban Etáj a király- 

mindenütt nyiltan melléje állanak. - 12. Giló Júda területén 
feküdt, tehát a Holt-tengertől nyugatra. 

13-23. Dávid értesül Ábsálom pártütéséről s legott elhagyja 
Jeruzsálemet. - 14. Szolgáinak = híveinek. - 17. A háztól messze 
= a királyi palotától messze. A héber szöveg megfelelő  szavainak 
értelme bizonytalan : egyesek tulajdonnévnek (Bet-Merchák) 
tekintik, mások így értik : (Jeruzsálem) legszélső  (= legkeletibb) 
házánál. - 18. Dávid tehát, kiérve a városból, seregszemlét tar-
tott : seregében voltak szolgai (= hívei, udvari emberei), továbbá 
a keretiek és a feletiek (1. 8, 18. jegyz.) meg hatszáz gelbeli vitéz ; 
utóbbiakon rendesen filiszteus zsoldosokat vagy hadifoglyok közül 
kikerült harcosokat értenek, de az sem lehetetlen, hogy e kifeje-
zés azt a hatszáz embert jelöli, akik Dávidot bolyongása idejé-
ben Getbe (is) elkísérte. (Vő. I. 27, 2. sk.) - 19. Dávid a get-
belieket vezérükkel, Etájjal együtt vissza akarja küldeni a aki-
rályhoz», Ábsálomhoz, mert idegenek s így nem kötelesek követni 
őt (Dávidot), mikor alattvalói hűtlenségbe estek. - 20. Testvé- 
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nak, mondván : Az Cr éle-
tére s a te életedre mon-
dom, uram király, hogy 
bárhol leszesz, uram ki-
rály, akár a halálban, akár 
az életben, ott leszen szol-
gád is. 22Mondá erre Dá-
vid Etáj nak : Jöjj tehát s 
vonulj át. Át is vonula a 
geti Etáj s minden vele 
levő  embere, valamint a 
többi sokaság, — 23min-
denki hangosan sírt, — s 
átvonult az egész nép s a 
király is átméne a Kedron-
patakon s az egész nép 
arra az útra tartott, mely 
a pusztára viszen. 

24Eljöve Szádok pap is s 
vele a leviták mind s elho-
zák az Isten szövetségé-
nek ládáját s letevék az Is-
ten ládáját, — Ábjátár is 
felméne,— míg az egész nép 
teljesen ki nem vonult a  
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városból. 25Ám a király 
azt mondá Szádoknak : 
Vidd vissza az Isten ládá-
ját a városba : ha kegyel-
met találok az Úr szemé-
ben, majd visszavisz en-
gem s ismét megmutatja 
nekem azt és hajlékát ; 
26ha pedig azt mondja ne-
kem : Nem tetszel, itt va-
gyok, tegye azt, ami jó 
előtte. "Majd mondá a ki-
rály Szádok papnak : Ó 
látó, térj vissza a városba 
békességgel s Áchimáász, 
a te fiad és Jónatás, Ábjá-
tár fia, a két fiatok legye-
nek veletek. 28Ime én a 
puszta mezőin fogok lap-
pangani, míg hír nem jő  
tőletek értésemre. "Erre 
Szádok és Ábjátár vissza-
vivék az Isten ládáját Je-
ruzsálembe s ott maradó-
nak, 3°Dávid pedig fel- 

reidet = embereidet. - 22. Dávid tehát a szemle közben fel-
tartóztatta a getbelieket ; mikor látja, hogy hűséggel követni 
akarják, meghagyja vezérüknek, hogy vonuljon embereivel to-
vább, a sereg már megszemlélt részéhez (s aztán keljen át a Ked- 
ronon). A vers vége a héber szövegben így szól : 	és minden 
embere s minden gyermek, ki vele volt. - 23. A Kedron-patak 
Jeruzsálem keleti oldalán húzódott ; medrében csak az esőzések 
idején volt víz. - A puszta e helyütt a Jordán mellett elterülő  
síkságot jelenti. 

24-30. Dávid a papokat visszaküldi Jeruzsálembe, hogy ott az 
ő  ügyét szolgálják. - 24. Szádok és Ábjátár voltak Dávid főpapjai. 
A felméne szó egyesek szerint e helyütt annyit tesz, mint : áldoza-
tot mutatott be, mások szerint pedig azt fejezi ki, hogy : végül 
Ábjátár is felvonult az Olajfák hegyére. - 25. Megmutatja = 
megengedi, hogy viszontláthassam. - Azt és hajlékát = a szö-
vetség ládáját s azt a sátort, amelyben (a Sionon) őrizték. (Vö. 
6, 17.) - 27. A prófétákat látóknak is nevezték ; a főpap 
annyiban érdemelte meg e szót, mert Isten szavát közvetítette. 
A héber szöveg azonban (valószínűleg) így is fordítható : Ha 
(jónak) látod te Is,térj vissza stb. - 28. A puszta mezőin aJerichó-
tól keltre húzódó síkságot kell értenünk. Dávid itt akart lappan-
gani, míg hívei értesítik, visszatérhet-e Jeruzsálembe vagy to-
vább meneküljön és keljen át a Jordánon. - 30. Az Olajfák hegye 
Jeruzsálemtől keletre feküdt ; mivel Dávid a Jordán felé tartott, 
keresztül kellett vonulnia rajta. A beburkolt fej a bánat jele volt. 
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rnéne az Olajfák hegyére, 
menetében sírva, mezíte-
len lábbal s beburkolt fej-
jel haladva s az egész vele 
levő  nép is beburkolt fő-
vel, sírva tartott felfelé. 

31Hírül hozák közben 
Dávidnak, hogy Áchitófel 
is az összeesküvők között, 
Ábsálom mellett vagyon. 
Mondá akkor Dávid : Kér-
lek, Uram, hiúsítsd meg 
Áchitófel tanácsát. 32Mi-
kor aztán Dávid feljutott 
a hegy tetejére, hol imádni 
akarta az Urat, íme eléje 
jöve az áráki Chúsáj, meg-
szaggatott ruhával s föld-
del beszórt fővel. 33Mondá 
ekkor néki Dávid : Ha ve-
lem jösz, csak terhemre le-
szesz, 34ha azonban vissza-
mégy a városba s azt mon-
dod Ábsálomnak : Szolgád 
vagyok, király, amint 
atyád szolgája voltam, 
úgy leszek a te szolgád : 
akkor megsemmisítheted 
Áchitófel tanácsát. 350t1 
lesznek veled Szádok és 
Ábjátár, a papok s te majd 
jelents mindent, amit hal-
lasz a király házából, Szá-
doknak és Ábjátárnak, a 
papoknak. "Azokkal pe-
dig ott van két fiúk : Áchi- 

máász, Szádok fia és Jó-
natás, Ábjátár fia : ezek 
által aztán üzenjetek meg 
nekem mindent, amit hal-
lotok. 37Elméne tehát 
Chúsáj, Dávid barátja a 
városba, és Ábsálom is be-
vonula Jeruzsálembe. 

16. FEJEZET. 
Dávid menekülése. - Ábsálorn 

bevonulása Jeruzsálembe. 

1Mikor aztán Dávid egy 
kissé túljutott a hegy tete-
jén, eléje kerüle Szíba, 
Mifibóset legénye két sza-
márral, melyet kétszáz ke-
nyér, száz kötés aszú-
szőlő, száz csomó füge és 
egy tömlő  bor terhelt. 
2Mondá ekkor a király 
Szíbának: Mire valók ezek? 
Felelé erre Szíba : A sza-
marak a király háznépe 
számára, hogy rájuk ülje-
nek, a kenyér és a füge 
legényeid számára, hogy 
megegyék, a bor pedig, 
hogy igyék, aki kimerül a 
pusztában. 3Mondá erre a 
király : Hol van urad fia? 
Felelé erre Szíba a király-
nak : Ő  Jeruzsálemben ma-
radt, mert azt mondja : 
Ma adja vissza nékem 

31-37. Dávid Chúsájt is visszaküldi Jeruzsálembe. - 32. A hegy 
teteje = az Olajfák hegyének teteje, annak is egy meghatározott 
helye, hol - a szokásnak megfelelően - Dávid is imádkozni 
akart. 	Chúsáj áráki (a héber szöveg szerint : árkita) volt ; vb. 
Józs. 16, 2. - A ruha megszaggatása s a fejnek földdel való beszó-
rása a gyász és a bánat jele volt. 

16. 1-4. Sztba, Mif ibóset szolgája Dávid kegyét keresi. --
1. A hegy az Olajfák hegye (vö. 15, 30, 32). Aszúszóló és füge helyett 
ismét (vb. Kir. I. 25, 18) aszúszőlőből és fügéből készült lepényt 
is érthetünk. - 3. Szíba urán Sault, ennek fián (=unokáján) 
pedig Mifibósetet kell értenünk. Szíba állítása szerint Mifibóset 
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Izrael háza atyám király-
ságát. 4Mondá ekkor a ki-
rály Szíbának : Legyen a 
tied mindaz, ami eddig 
Mifibóseté volt. Mondá 
erre Szíba : Kérlek, hadd 
találjak kegyelmet előt-
ted, uram király ! 

5Mikor aztán Dávid ki-
rály Báhurímig jutott, íme 
kijöve onnan egy ember, 
ki Saul házának nemzetsé-
géből való volt, névszerint 
Semei, Gera fia s amint 
kijött, jártában egyre át-
kozta gs kövekkel haji-
gálta Dávidot s Dávid ki-
rály minden szolgáját, pe-
dig az egész nép és vala-
mennyi harcos ott haladt 
a király jobbján és balján. 
?Igy szólt Semei, amikor a 
királyt átkozta : Eredj, 
eredj te vérszopó ember, 
Beliál fia ! sMegtorolta 
rajtad az Úr Saul házának 
minden vérét, hogy elfog-
laltad királyságát és Áb-
sálomnak, a fiadnak a ke-
zébe adta az Úr a király-
ságot s téged íme szoron-
gatnak bajaid, mert vér-
szopó ember vagy. °Mondá 
ekkor Ábizáj, Száruja fia  

a királynak : Mit átkozza 
ez a holt eb uramat, a ki-
rályt? Elmegyek s fejét 
veszem. 10Ám a király azt 
mondá : Mi közöm hozzá-
tok, Száruja fiai? Hagyjá-
tok, hadd átkozzon, hiszen 
az Úr parancsolta neki, 
hogy átkozza Dávidot s 
azért ki merné kérdezni, 
hogy miért cselekszik így. 
11Majd mondá a király 
Ábizájnak s minden szol-
gájának : Ime, saját fiam, 
ki az én ágyékomból szár-
mazott, tör életemre : 
mennyivel inkább tehát 
Jemini fia ? Hagyjátok, 
hadd átkozzon az Úr 
parancsa szerint, 12hátha 
megtekinti az Úr nyomo-
rúságomat s jóval fizet 
nekem az Úr e mai átok-
ért. 13Tovább ment tehát 
Dávid s vele társai az úton, 
Semei pedig a hegygerinc 
oldalán, vele szemben ha-
ladt s közben átkozódott, 
köveket hajigált és földet 
hányt feléje. "Igy érkezék 
meg a király s vele az 
egész nép, fáradtan s ott 
megpihenének. 

15Közben Ábsálom és 
elérkezettnek látta az időt, hogy a királyságra való (vélt) jogait 
érvényesítse : - 4. épen ezért Dávid Mifibóset minden jószág-át 
Szíbának adományozza. (Mifibóset később tagadta, hogy a kiraly-
ságra tört s azért Dávid részben visszaadta jószágait. Vö. 19, 29.) 

5-14. Semei szidalmazza Dávidot. - 5. Báhurímról 1. 3, 16. 
jegyz. - 7. Beliál fia = semmirekellő  ember. - 8. Szorongatnak 
bajaid = magad vagy oka bajaidnak. - 10. Mi közöm hozzátok =-
mit törődtök ezzel a dolgommal ! - 11. Jemini fia = benjá-
minita. Semei ugyanis Benjámin törzséből származott, az pedig 
Saul törzse és legerősebb híve volt. - 14. Sokan a héber szöveget 
így fordítják : . . . az egész nép Ájefimba s ott megpihenének. 
Ajefim fekvéséről egyébként semmit sem tudunk. 

15-19. Chúsáj jelentkezik Ábsálornnál. (Vö. 15, 32-37.) -
15. Vö. 15, 37. 
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egész népe bevonula Jeru-
zsálembe és Áchitófel is 
vele. 16Mikor aztán az 
áráki Chúsáj, Dávid ba-
rátja bement Ábsálom-
hoz, így szóla hozzá : Üd-
vözlégy király, üdvözlégy 
király ! 17Mondá erre néki 
Ábsálom : Hát ez a szere-
teted barátod iránt? Miért 
nem mentél el barátoddal? 
18Felelé erre Chúsáj Ábsá-
lomnak : Hogyne ! Én azé 
leszek, akit az Úr s ez az 
egész nép és egész Izrael 
választott s azzal mara-
dok. "De meg hogy erről 
is beszéljek, hát kinek fo-
gok szolgálni? Nem a 
király fiának-e? Amint 
atyádnak engedelmesked-
tem, úgy fogok engedel-
meskedni néked is. 

"Mondá aztán Ábsálom 
Áchitófelnek : Tartsatok 
tanácsot, mit cseleked-
jünk. 21Mondá erre Áchi-
tófel Ábsálomnak : Menj 
be atyád mellékfeleségei-
hez, akiket itthagyott a 
ház őrzésére, hogy ha meg-
hallja az egész Izrael, hogy 
meggyaláztad atyádat, 

megerősödj ék melletted 
keze. 22Sátrat ütének tehát  

Ábsálomnak a tetőn s 45 
heméne atyja mellékfele-
ségeihez egész Izrael lát-
tára. 23Áchitófel tanácsát 
ugyanis, melyet azokban 
a napokban adott, annyira 
becsülték, mintha az Isten-
től kértek volna tanácsot ; 
így becsülték Áchitófel min-
den tanácsát, akkor is, 
amikor Dáviddal tartott, 
akkor is, amikor Ábsálom-
mal volt. 

17. FEJEZET. 
Ábsálom hadat indít Dávid 

ellen. 

1Majd mondá Áchitófel 
Ábsálomnak : Kiválasztok 
magamnak tizenkétezer 
embert és felkerekedem és 
még ez éjjel űzőbe veszem 
Dávidot, lés rárontok (ő  
bizonnyal fáradt s erőtelen 
kezű) s megverem s ha 
megfutamodott az egész 
nép, mely vele vagyon, 
megölöm a magáramaradt 
királyt, 3s úgy visszatérí-
tem az egész népet, mint 
ahogy egy ember szokott 
visszatérni, - hiszen te 
csak egy embert üldözesz, 
- s akkor az egész nép 

20-23. Ábsálom vérfertőzése. - 21. A mellékfeleség fogalmáról 
1. 3, 6 jegyz. A héber szöveg így szól . . . őrzésére s akkor meg-
hallja egész Izrael, hogy büdössé (= gyűlöletessé) tetted magadat 
atyád előtt (tehát nem békülhetsz ki vele) s akkor erőre kap még 
jobban mindazoknak a keze, akik veled vannak. - 22. A tetőn 
a királyi palota lapos tetejét kell értenünk. 

17. 1-14. Chúsáj meghiúsítja Áchitófel tanácsát. - 2. Áehitófel 
sietni akar, mert tudja, hogy Dávid most még fáradt és erőtlen. 
Megverem : a héber szöveg szerint : megijesztem (t. i. a népet). -
3. A héber szöveget valószínűleg így kell fordítanunk : s vissza-
térítem az egész népet hozzád (s) ha visszatér az egész (nép) attól 
az embertől, akit te üldözesz (= halálra keressz), akkor békéje lesz 
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békességben leszen. 4Tet-
szék ugyan beszéde Ábsá-
lomnak s Izrael valameny-
nyi vénének, 5mindazon-
által Ábsálom azt mondá : 
Hívjátok ide az áráki 
Chúsájt s hallgassuk meg, 
mit mond ő  is? 6Mikor az-
tán Chusáj eljött Ábsá-
lomhoz, mondá neki Áb-
sálom : Ezt és ezt mon-
dotta Áchitófel. Megte-
gyük-e vagy sem, mit 
tanácsolsz? 7Mondá erre 
Chúsáj : Nem jó tanács az, 
amelyet Áchitófel ezúttal 
adott. 8Majd folytatá Chú-
sáj : Te tudod, hogy atyád 
s a vele levő  emberek igen 
vitézek s olyan elkesere-
dett szívűek, mint a nős--
tény medve, mikor köly-
kei elrablása miatt dühöng 
az erdőn. De meg atyád 
harcban jártas ember s 
nem fog vesztegelni a nép-
pel. 9Hátha épen a bar-
langokban lappang, vagy 
valamely más helyen, ahol 
épen akar s ha mindjárt 
kezdetben elesnek egy pá-
ran embereink közül, meg-
hallja, aki meghallja s azt  

fogja mondani : Vereség 
érte azt a népet, mely Áb-
sálomot követte, "s akkor 
a félelem csüggedtté teszi 
még a legvitézebb embert 
is, kinek szíve olyan, mint 
az oroszláné : mert Izrael 
egész népe tudja, hogy 
atyád vitéz és bátrak 
mindazok, akik vele van-
nak. "Én azért ezt tartom 
helyes tanácsnak : Gyűl-
jön hozzád egész Izrael, 
Dántól Bersábéig, oly 
nagy számban, mint a 
tenger fövenye és te ma-
gad állj közéjük. 12Aztán 
üssünk rajta azon a he-
lyen, ahol épen található 
lesz és lepjük el, mint, 
ahogy a harmat szokta el-
lepni a földet s ne hagy-
junk meg azokból az em-
berekből, akik vele van-
nak, egyetlenegyet se. 
13Ha pedig valamely vá-
rosba húzódik, akkor 
vegye körül egész Izrael 
azt a várost kötelekkel s 
húzzuk be a patakba, úgy-
hogy még egy kavicsot se 
lehessen találni belőle. 
"Mondá erre Ábsálom és 

az egész népnek. - 5. Vö. 15, 34 ; 16, 16. - 8. A héber szöveg 
egyszerűbb : . . . mint a fiafosztott medve a mezőn. - Dávid 
harcban járatos ember lévén, nem fog vesztegelni, egy helyben 
maradni, mint Áchitófel hiszi, hanem tovább megy. - 9. Barlan-
gok helyett a héber szöveg vermet említ. Chúsáj tehát azt mondja, 
hogy Dávid valahonnan hirtelen meglepheti az ellenevonulókat 
s elég, hogy ha ezek közül egy páran elesnek, mert akkor legott 
kész a vereség híre. - 11. Dán Kánaánnak legészakibb, Bersábe 
Kánaánnak legdélibb városa volt. Természetes, hogy ennyi nép-
nek az összegyüjtése időbe kerül : de épen ezt akarta Chúsáj, hogy 
így Dávid időt nyerjen s tovább menekülhessen. Te magad állj 
közéjük = személyesen vezesd a harcot. - 12-13. Chúsáj két 
lehetőséget állít fel : Dávid vagy valamely búvóhelyen, vagy vala-
mely városban veti meg a lábát : mindkét esetben győzhet rajta 
Izrael sokasága. 
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Izrael valamennyi embere: 
Jobb az áráki Chúsáj ta-
nácsa Áchitófel tanácsá-
nál ! - Áchitófel hasznos 
tanácsa azonban az Úr 
rendeléséből hiúsult meg, 
hogy így az Úr bajt hoz-
zon Ábsálomra. 

15Mondá ekkor Chúsáj 
Szádoknak és Ábjátárnak, 
a papoknak : Ezt és ezt 
tanácsolta Áchitófel Ábsá-
lomnak és Izrael véneinek, 
én pedig ezt és ezt a taná-
csot adtam. "Most tehát 
küldjetek el hamar s érte-
sítsétek Dávidot, üzen-
vén : Ne vesztegelj ezen az 
éjtszakán a puszta meze-
jén, hanem kelj át késede-
lem nélkül a Jordánon, 
hogy el ne nyelje a vesze-
delem a királyt s az egész 
népet, mely vele vagyon. 
- "Jónatás és Áchimáász 
a Rógel-forrásnál állottak; 
odaméne tehát a szolgáló, 
s elmondá nekik a dolgot 
s ők elindulának, hogy kö-
zöljék a hírt Dávid király-
lyal. Ők ugyanis nem mu-
tatkozhattak s nem me-
hettek be a városba. "Ám 
egy legény meglátta őket 
s értesíté Ábsálomot. Erre  

ők meggyorsíták járásu-
kat s Báhurímban beme-
nének egy ember házába. 
Ennek volt az udvarán 
egy kútja s ők abba leszál-
lának, "az asszony pedig 
vőn egy takarót s ráteríté 
a kút szájára, mintha da-
rált árpát szárítana, s így 
nem lehetett észrevenni 
semmit sem. "Mikor az-
tán Ábsálom szolgái be-
mentek a házba, mondák 
az asszonynak : Hol va-
gyon Áchimáász és Jóna-
tás? Felelé erre nékik az 
asszony : Sietve átkeltek, 
épen csak egy kis vizet 
ittak. Erre azok, akik ke-
resték őket, mivel nem ta-
lálták, visszatérének Jeru-
zsálembe. 21Mikor aztán 
elmentek, ők feljövének 
a kútból s elmenének s 
jelenték Dávid királynak, 
mondván : Kerekedjetek 
fel és keljetek át gyorsan 
a folyón, mert ezt és ezt 
tanácsolta ellenetek Áchi-
tófel. 22Felkerekedék erre 
Dávid s az egész vele levő  
nép s mire megvirradt, át-
kelének a Jordánon és 
senki sem marada, aki át 
nem kelt volna a folyón. 

15-22. Chúsáj értesíti Dávidot. - 15. Vö. 15, 35. sk. - 16. 
A puszta mezején = a Jordán mellett elterülő  síkon. Kelj ál = t. i. 
a Jordánon. - 17. Jónatás és Áchimáász (vö. 15, 27.) feladata volt 
Dávidot értesíteni ; mivel pedig atyjuk (a két főpap) Ábsálom 
hívei előtt valószínűleg amúgyis gyanús volt, ők nem mutalkoz-
haltak benn a városban (Jeruzsálemben), hanem a várostól dél-
keletre eső  Rógel-forrásnál várták atyjuk üzeneteit, melyeket a 
vizet (hordó) szolgáló közvetített nekik. - 18. Báhurím a Jeruzsá-
lemtől a Jordán felé vivő  úton feküdt. - 20. A héber szöveg így 
szól 	. az asszony : Átkeltek a vízéren. Erre ők keresték, de 
nem találták (őket) s (így) visszatérének Jeruzsálembe. - 21. 
A folyón = a Jordánon. 
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23Mikor aztán Áchitófel 

látta, hogy nem hajtották 
végre tanácsát, megnyer-
gelé szamarát, felkereke-
dék, hazanéne városába, 
intézkedék háza felől és 
felakasztá magát. Meg is 
hala és eltemették atyja 
sírjában. 

"Dávid Táborba méne. 
Erre Ábsálom s vele Iz-
raelnek minden embere is 
átkele a Jordánon. 25Áb-
sálom Ámászát tevé meg 
Jóáb helyett a sereg vezé-
révé ; Ámásza egy jezráeli 
Jetra nevű  embernek volt 
a fia, ki Ábigáilhoz, Náás 
leányához, 	Száruj ának, 
Jóáb anyjának a nővéré-
hez ment be. - 26Izrael 
Ábsálommal Gálaád föl-
dén üte tábort. "Mikor 
aztán Dávid Táborba ju-
tott, Sóbi, az Ámmon 
fiainak Rábbátjából való 
Náás fia, továbbá Mákir, 
a Lódabárból való Ámmi- 

hel fia, meg a Rogelímből 
való gálaádi Berzelláj 
28hozának néki ágyneműt, 
szőnyeget, cserépedényt, 
búzát, árpát, lisztet, árpa-
darát, babot, lencsét, pör-
költ borsót, "mézet, vajat, 
juhot és hízott marhát és 
odaadák Dávidnak s a vele 
levő  népnek eleségül, mert 
gyanították, hogy éhség és 
szomjúság gyötri a népet 
a pusztában. 

18. FEJEZET. 
Dávid hadvezére a kapott pa-
rancs ellenére megöli Ábsálomot. 

'Ekkor Dávid szemlét 
tarta népén s ezredeseket 
és századosokat rendele 
föléjük 2s a nép egyharma-
dát Jóáb keze alá, egy-
harmadát Ábizájnak, Szá-
ruja fiának, Jóáb fivéré-
nek keze alá, egyharmadát 
a Getből való Etáj keze 
alá veté. Majd mondá a 

23. Áchitófel öngyilkossága. Áchitófel sejtette, hogy Ábsálom 
a vesztébe rohan s tudta, hogy akkor ő  is elbukik ; ezért ölte meg 
magát. Intézkedék = végrendelkezett. 

24-29. Dávid és Ábsálom elhelyezkedése. - 24. Tábor helyett 
itt és a 27. versben a héber szöveg Máchánáim városáról beszél ; 
utóbbi a Jordántól keletre, a Jábbok patak mellett feküdt. -
Ábsálom tehát megfogadta Chúsáj tanácsát s bizonyos idő  
mulya átkelt seregével a Jordánon. - 25. Mivel Ábigáil és 
Száruja Dávíd nővérei voltak, Dávid atyját pedig Izájnak hívták, 
sokan úgy vélik, hogy Náás, kit a Szentírás e helyütt Ábigáil 
atyjának mond, ugyanaz mint Izáj. Jóáb tehát Dávid egyik 
nővérének (Szárujának), Ámásza pedig Dávid másik nővérének 
(Ábigáilnak) volt a fia. - 26. Gálaád földe Máhánáimtól, hol 
Dávid tartózkodott (vö. 24. v. jegyz.), délre feküdt. - 27. Rábbá( 1) 
az ámmoniták fővárosa volt (1. róla 11, 1) Lódabárról 1. 9, 4. Roge-
límról biztosat nem tudunk. - 28. Szőnyeg helyett a héber szöveg 
csészéket, árpadara helyett pörkölt gabonát, pörkölt borsó helyett 
ugyancsak pörkölt gabonát, - 29. - vaj helyett (talán) tejszint, 
hízott marhák helyett pedi,,  (talán) tehéntúrót említ. A vers vége 
a héber szövegben így 	. . . mert azt gondolták : a nép éhes, 
fáradt és szomjas (lett) a pusztában. 
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király a népnek : Én is ki-
vonulok -veletek. 3A nép 
azonban felelé : Ne jöjj ki, 
mert ha mi megfutamo-
dunk is, velünk nem na-
gyon törődnek s ha fele-
részünk elesik is, nem 
sokat gondolnak vele, te 
magad azonban tízezernek 
számítasz, jobb tehát, ha 
a városban maradsz s ol-
talmat nyuitasz nekünk. 
4Mondá erre a király né-
kik : Amit ti jónak láttok, 
azt teszem. Megálla tehát 
a király a kapunál, a nép 
pedig kivonula százas és 
ezres csapatokban. 5Pa-
rancsola ekkor a király 
Jóábnak, Ábizájnak és 
Etájnak, mondván : Élet-
ben hagyjátok ám nekem 
azt a gyermeket, Ábsálo-
mot ! Hallotta az egész 
nép is, amikor a király 
minden vezérnek paran-
csot adott Ábsálom felől. 

6Kivonula tehát a nép a 
mezőre Izrael ellen s Ef-
ráim erdejében megtörté-
nék az ütközet. 7Ott Dá-
vid serege megveré Izrael 
népét s annak nagy lőn a 
vesztesége azon a napon :  

húszezer ember. 8Maj d kiter-
j ede a harc annak az egész 
földnek a színére és sokkal 
többen voltak azok, aki-
ket az erdő  emésztett meg 
a népből, mint azok, aki-
ket a kard emésztett meg 
azon a napon. 9Történe-
tesen Ábsálom is Dávid 
szolgái elé kerüle. Ösz-
véren nyargalt ugyanis 
s mikor az öszvér egy sűrű  
és nagy cserfa alá jutott, 
Ábsálom fennakada fejé-
nél fogva a cserfán s míg 
ő  függött ég és föld kö-
zött, az öszvér, amelyen 
ült, továbbhalad a. "Meg-
látá mármost ezt valaki 
és jelenté Jóábnak, mond-
ván : Láttam Ábsálomot, 
amint egy cserfán függött. 
IlMondá erre Jóáb annak 
az embernek, aki a hírt 
hozta neki : Ha láttad, 
miért nem szegezted a 
földhöz s én tíz siklus ezüs-
töt meg egy övet adtam 
volna néked. 12Mondá az 
Jóábnak : Ha ezer siklus 
ezüstöt mérnél is kezembe, 
akkor sem nyujtanám ki 
kezemet a király fiára, 
mert fülünk hallatára pa- 

18. 1-5. Dávid harcba küldi híveit a lázadók ellen. - 3. Dávidot, 
a latin fordítás szerint, arra kérik hívei, maradjon a városban, 
(Máchánáimban, l. 17, 27.) hogy ha netalán a harc számukra ked-
vezőtlenül végződik, visszamehessenek hozzá s oltalmat találjanak 
nála. A héber szöveg értelme azonban inkább az, hogy Dávid baj 
esetén segítséget vigyen nekik a városból. 

6-18. Dávid hívei győznek s Jóáb megöli Ábsálornot is. - 6. 
Efráim erdeje valószínűleg a Jordántól keletre, Máchánáim vidékén 
feküdt ; miért hítták így, nem tudjuk. - 8. A menekülő  sereg az 
erdőben eltévedt, szakadékokba jutott, éhen-szomjan veszett, 
vadak martaléka lett s Igy az erdő  megemésztette. - 9. Cserfa helyett 
a héber szöveg (itt és a következőkben) terebintusfáról (I. erről 
Móz. I. 12, 6. jegyz.) beszél. - 11. A héber szöveg fhy szól : Ha 
láttad, miért nem ütötted le ott a földre s (akkor) rajtam lett 
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rancsolta a király néked, 
meg Ábizájnak és Etájnak, 
mondván : Vigyázzatok 
ám nekem a gyermekre, 
Ábsálomra. "De meg ha 
vakmerően kockáztattam 
volna is életemet, a dolog 
semmiképen sem marad-
hatott volna titokban a 
király előtt s vajjon akkor 
te mellettem állnál-e vele 
szemben? "Mondá erre 
Jóáb : Nem teszek úgy, 
ahogy te akarod, hanem 
megtámadom előtted. Ke-
zébe vőn tehát három dár-
dát s beledöfé Ábsálom 
szívébe s mivel még vo-
naglott a cserfán függve, 
15odafuta Jóáb tíz fegy-
verhordozó legénye s le-
üték és megölék. "Ekkor 
Jóáb megfuvatá a harso-
nát s visszatartá a népet, 
hogy ne üldözze a mene-
külő  Izraelt, mert kímélni 
akarta a sokaságot. 17Áb-
sálomot aztán levevék s az 
erdőben egy nagy gö- 

dörbe veték s igen nagy 
rakás követ hordának fö-
léje, egész Izrael pedig 
sátraiba meneküle. "Áb-
sálom, amikor még élt, 
emlékoszlopot állíttata 
magának, mely a Ki-
rály-völgyben vagyon ; 
azt mondotta ugyanis : 
Fiam nincsen, ez legyen te-
hát nevem emléke. Épen 
azért az emlékoszlopot a 
maga nevéről nevezé el : 
Ábsálom-kezének hívják 
is mind a jelen napig. 

"Áchimáász, Szádok fia 
ekkor azt mondá : Elfutok 
s hírül viszem a királynak, 
hogy az Úr kiszabadította 
ellenségei kezéből. "Jóáb 
azonban azt mondá néki : 
Te ma ne légy hírmondó, 
hanem máskor vigy hírt; 
nem akarom, hogy ma te 
vigy 'hírt, mivelhogy meg-
halt a király fia. 21Majd 
mondá Jóáb Kúsinak : 
Eredj s jelentsd a király-
nak, amit láttál. Kúsi 

volna (a sor), hogy neked tíz ciklus ezüstöt (= 10 X 16.8 gr ezüstöt, 
pénzértékben 10 X 3.25 = 32.50 pengőt) és egy (katonai dísz-) 
övet adjak. - 13. A héber szöveg így szól : Avagy jártam volna el 
álnokul élete ellen (= öltem volna meg), mikor a király előtt 
semmi sem marad titokban s félreálltál volna (= meg nem védtél 
volna). - 14. A héber szöveg így szól : Nem vesztegelek (= vesz-
tegetem az időt) előtted (= veled). Kezébe vőn tehát stb. -
17. Ábsálomnak tehát nem adták meg a végtisztességet, sőt a 
sírjára hányt kőrakással (vö. Józs. 7, 26 ; 8, 29.) gyalázattal illet-
ték. Izrael (= Ábsálom tábora) ugyanis elszaladt. - 18. A Király- 
völgy 	Sáve-völgy? 1. Móz. I. 14, 17.) Jeruzsálem közelében hú- 
zódott ; az emlékoszlopot Ábsálom akkor állíttatta, amikor még 
vagy már nem voltak fiai (vö. 14, 27.) - Ábsálom keze = emlék-
oszlopa. 

19-33. Dávidot értesítik Ábsálom haláláról. - 19. Kiszabadí-
totta : tulajdonképen : igazságot szerzett, igazságot szolgáltatott 
(s így kiszabadította). - 20. Értelme : Te mindig jó hírt szoktál 
vinni a királynak, most tehát ne vigy neki hírt, mert csak rosszat 
vihetsz. - 21. Kúsi helyett itt és a következőkben a héber szöveg 
talán egy kusitáról (= etióps emberről, szerecsenről) beszél. - 
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meghajtá magát Jóáb 
előtt és elfuta. 22Erre Áchi-
máász, Szádok fia ismét 
szóla Jóábnak : Mit árt, 
ha én is elfutok Kúsi után? 
Mondá erre neki Jóáb : 
Miért futnál, fiam? Nem 
leszesz jóhír vivője. 23Ám 
az felelé : Hátha mégis 
elfutok? Erre ő  azt mon-
dá : Hát fuss. Elfuta te-
hát Áchimáász, a rövidebb 
úton s megelőzé Kúsit. 
24Dávid épen a két kapu 
között üldögélt. Ekkor az 
őr, aki a kapu tetején, a 
kőfalon volt, felemelé sze-
mét s látá, hogy egy egye-
düllevő  ember fut feléje. 
25Lekiálta tehát és jelenté 
a királynak. Mondá erre 
a király : Ha egyedül van, 
jó hír van szájában. Mi-
alatt pedig az igyekezett 
és mind közelebb jutott, 
261átá az őr, hogy egy má-
sik ember is fut feléje. 
Lekiálta tehát a tetőről, 
mondván : Feltűnt egy 
másik ember is, az is 
egyedül fut. Mondá erre 
a király : Az is jó hírt 
hoz. 27Majd mondá az őr : 
Ügy látom, az elsőnek a  

futása olyan, mint Áclii-
máásznak, Szádok fiának 
a futása. Mondá erre a 
király : Jó ember az s jó 
hírrel jő. 28Kiálta ekkor 
Áchimáász és mondá a 
királynak : Üdvözlégy, ki-
rály ! Majd arccal a földre 
borula a király előtt és 
mondá : Áldott legyen az 
Úr, a te Istened, aki ki-
szolgáltatta azokat az em-
bereket, akik felemelték 
kezüket az én uram, a ki-
rály ellen ! 2°Mondá ekkor 
a király : Békén van-e 
a gyermek, Ábsálom? 
Mondá erre Áchimáász : 
Nagy csődületet láttam, 
amikor Jóáb, a szolgád 
elküldött engem, a szol-
gádat, ó kin" 'y, de egye-
bet nem tudok. 3°Mondá 
néki a király : Fordulj 
meg s állj ide. Mikor erre 
az megfordult és félre-
állott, 31megjelenék Kúsi 
is s mikor megérkezett, 
mondá : Jó hírt hozok, 
uram király, mert az űr 
kiszabadított ma téged 
mindazoknak a kezéből, 
akik felkeltek ellened. 
32Mondá erre a király 

22. A héber szöveg így szól : 	. Jóábnak : Bárhogy legyen is, 
hadd fussak el én is a kusita után ! Mondá erre néki Joáb : Miért 
futnál, fiam? Nincs hasznos (jutalmat érdemlő) híred (= közölni 
valód). - 23. A héber szöveg így szól : Bárhogy legyen is, (hadd) 
futok : . Elfuta tehát Áchimáász a környéken (= a Jordán 
körüli vidéken, a Jordán mellékén) át (vezető) úton stb. - 24, 
Dávid a város kiioujában, a kapu alatt, a külső  és a belső  kapu 
között üldögélt ; a kapu fölött bástyaszerű  torony volt, ott járkált 
az Őrszem. - 25. Lekiálta t. i. a kapusnak s az jelenté a királynak 
(vő. 26.v. jegyz.). Ha csak egyedül van, akkor - gondolja a király -
nincs baj ; mert ha vereség érte volna híveit, akkor sokan jön-
nének, tódulnának visszafelé. - 26. A tetőről : a héber szöveg 
szerint : a kapusnak. - 27. Jó (= vitéz) ember az :45 nem fut meg 
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Kúsinak : Békén van-e a 
gyermek, Ábsálom? Felelé 
néki Kúsi és mondá : Úgy 
járjanak, mint e gyermek, 
az én uramnak, a királynak 
ellenségei s mindazok, kik 
vesztére törnek. 33Elszo-
morodék erre a király s 
felméne a kapu felett levő  
terembe és síra s ezt mon-
dogatta járva-kelve : Én 
fiam, Ábsálom ! Ábsálom, 
én fiam, bárcsak én hal-
tam volna meg helyetted, 
Ábsálom, én fiam, én fiam 
Ábsálom ! 

19. FEJEZET. 

Dávid új hadvezért szemel ki 
magának s Júda segítségével 

visszatér Jeruzsálembe. 

vivék erre Jóáb-
nak, hogy a király siratja 
és gyászolja fiát. 2Gyászra 
fordult erre a győzelem 
azon a napon az egész nép 
számára, mert hallotta a 
nép azon a napon, hogy 
beszélik : Bánkódik a ki-
rály a fián, — 3és úgy lopó-
zék be a nép azon a napon 
a városba, mint ahogy a 
harcból meghátráló s meg-
futamodó nép szokott be-
lopózkodni. 4A király pe-
dig beburkolá fejét s fenn-
szóval egyre azt kiáltotta :  

Én fiam, Ábsálom, Ábsá-
lom, én fiam, én fiam ! 
5Beméne erre Jóáb a ki-
rályhoz a házba és mondá: 
Megszégyenítetted ma 

mindazoknak a szolgáid-
nak az arcát, kik megsza-
badították a te életedet s 
fiaid s leányaid életét és 
feleségeidnek s mellékfele-
ségeidnek életét. 6Szere-
tetet tanusítasz azok iránt, 
kik gyűlölnek téged s gyű-
lölettel illeted azokat, kik 
szeretnek téged s ma meg-
mutattad, hogy nem törő-
döl vezéreiddel s szolgáid-
dal s most valóban látom, 
hogy az tetszenék neked, 
ha Ábsálom élne s mi 
mindnyájan meghaltunk 
volna. 7 De most aztán 
kelj fel és jöjj ki és szólj 
szolgáidnak és szolgáltass 
elégtételt nékik, mert es-
küszöm néked az Úrra, 
hogyha ki nem jössz, senki 
sem marad ez éjjel veled s 
ez rosszabb lesz számodra, 
mint mindaz a baj, amely 
ifjúságodtól fogva mos-
tanig ért téged. 5Felkele 
tehát a király s leüle a 
kapuba s hírül adák az 
egész népnek, hogy a ki-
rály a kapuban ül s el-
vonula az egész sokaság 
a király előtt. 

Miután Izrael a sátraiba 

elsőnek a harcból, nem hozhat tehát rossz hírt. - 33. A kapu telelt 
levő  terem = a toronyszoba. (Vö. 24. v. jegyz.) 

19. 1-8a. Jóáb haragja a király gyásza miatt. - 3. A városba = 
Máchánáimba (1. 17, 27.), hol a király tartózkodott. - 4. A héber 
szöveg• így szól : A király pedig befödé arcát stb. 

8b-11. Izrael elhatározza, hogy visszahozatja a királyt. - 8b. Vö. 

()szövetség I. 	 51 
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futott, °versengett a nép 
Izrael valamennyi törzsé-
ben, mondván : A király 
szabadított meg minket 
ellenségeink kezéből, ő  
szabadított meg minket 
a filiszteusok kezéből s 
most elmenekült e földről 
Ábsálom miatt. 1°Ábsá-
lom pedig, kit felkentünk 
magunk fölé, meghalt a 
hadban : meddig veszte-
geltek s meddig nem hozzá-
tok vissza a királyt? 

11Dávid király pedig el-
külde Szádokhoz és Ábjá-
tárhoz, a papokhoz, üzen--
vén : Szóljatok Júda vé-
neihez, mondván : Miért 
jönnétek utolsóknak visz-
szahozni a királyt a há-
zába? (Egész Izrael be-
széde eljutott ugyanis- a 
királyhoz, házába.) 12Ti 
az én testvéreim, ti az én 
csontom s húsom vagytok, 
miért hoznátok vissza ti 
utolsóknak a királyt 1? 
13Ámászának pedig mond-
játok : Nemde, az én cson-
tom s az én húsom vagy?  

Büntessen engem az Úr 
most és mindenkor, ha 
nem te leszesz a sereg fő-
vezére előttem minden 
időben Jóáb helyett. "Ez-
zel úgy megnyeré Júda 
valamennyi emberének 
szívét, mint egy emberét. 
El is küldének a királyhoz 
és 	üzenék : Térj vissza 
valamennyi szolgáddal 
együtt ! 

15Visszatére tehát a ki-
rály s eljuta a Jordánhoz. 
Közben egész Júda Galga-
lába érkezék, hogy eléje 
menjen a királynak, és 
áthozza őt a Jordánon. 
"Júda embereivel Semei, 
a Báhurímból való Gerá-
nak, Jemini fiának a fia is 
sietve leméne Dávid király 
elé, 17ezer, Benjáminból 
való emberrel. Szíba, Saul 
házának legénye s annak 
tizenöt fia és húsz szol-
gája is vele volt. Mind-
ezek berohanának a Jor-
dánba és szemben a ki-
rállyal "átkelének a gáz-
lón, hogy áthozzák a ki- 

18, 24. - 9. A nép versengett, vagyis mindenki túl akart tenni a 
másikon a király iránt való hűség hangoztatásában. 

12-14. Júda visszahozatja a királyt. - 12. Szádok és Ábjátár 
Dávid leghűbb párthívei voltak. - 13. Ámásza a pártütő  Ábsálom 
fővezére volt, Dávid tehát azzal nyeri meg, hogy neki ígéri a 
fővezérséget Ábsálom gyilkosa (Dávid eddigi fővezére), Jóáb 
helyett. 

15-23. Semei bocsánatot kér a visszatérő  Dávidtól. - 15. A király 
tehát elindult Máchánáimból s eljutott a Jordánhoz. Galgala a 
Jordántól nyugatra (Jerichó vidékén) feküdt. - 16. Semeiről I. 
16, 5 skk. - 17. Szibáról 1. 16, 1 skk. és 9, 10. - A vers vége a 
héber szövegben így szól : . . . (vele volt) s átkelének a Jordánon 
a király- elébe. - 18. A héber szöveg valószínűleg így fordítandó : 
Átvivének egy kompot is, hogy áthozzák (rajta) a király háza-
népét stb. Semei, Gera fia pedig leborult a király előtt, épen amikor 
átkelt a Jordánon (s mondá stb.). A héber szövegből tehát nem 
világlik ki, hogy Semei a király átkelése előtt vagy után kért-e 
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rály házanépét és rendel-
kezésére bocsássák magu-
kat. Mikor aztán ő  már 
átkelt a Jordánon, Semei, 
Gera fia, leborula a király 
előtt "és mondá néki : 
Ne ródd fel nekem, uram, 
gonoszságomat s ne em-
lékezzél meg arról, hogy 
szolgád vétkezett ellened 
azon a napon, amelyen te, 
uram király, Jeruzsálem- 
ből 	s ne vedd azt, 
ó király, szívedre. "Elis-
merem ugyanis én, a te 
szolgád, vétkemet s épen 
azért jelentem meg és jöt-
tem le ma elsőnek József 
egész házából az én uram, 
a király elébe. 21Megszólal a 
erre Ábizáj, Száruja fia és 
mondá : Vajjon e szavak 
fejében most már nem fog-
ják megölni Semeit azért, 
hogy megátkozta az Úr 
felkentjét? 22Mondá erre 
Dávid : Mi közöm hozzá-
tok, Száruja fiai 1 Mit sá-
tánkodtok ma ellenem? 
Hát ma öljenek meg vala-
kit Izraelben? Avagy nem 
tudom-e, hogy ma lettem 
Izrael királya? 23Majd  

mondá a király Semeinek : 
Nem halsz meg - és meg-
esküvék néki. 

24Mifibóset, Saul fia is 
leméne a király elébe ; 
lábát nem mosta meg, sza-
kállát nem nyírta meg, 
ruháját nem mosta ki at-
tól a naptól fogva, hogy a 
király eltávozott, mind-
addig a napig, míg békes-
ségben vissza nem tért. 
25Mikor aztán Jeruzsálem 
a király elé járult, mondá 
néki a király : Miért nem 
jöttél velem, Mifibóset? 
260 felelé és mondá : Uram 
király, szolgám cserben-
hagyott engem ; én, szol-
gád, mondottam néki, 
hogy nyergelje meg ne-
kem a szamarat s felülök 
és elmegyek a királlyal, 
mert hogy sánta vagyok, 
én, a te szolgád. "Sőt be 
is vádolt engem, szolgá-
dat nálad, uramnál, a ki-
rálynál, de te, uram, olyan 
vagy, mint az Isten an-
gyala : tégy, ami neked 
tetszik. 28Hiszen atyám 
háza nem volt másra 
méltó, mint a halálra az 

bocsánatot. - 20. József háza e helyütt vagy Benjamin (József test-
vére) törzsét vagy általában Izraelt (az északi törzseket) jelenti. -
21. Ábizájról 1. 16, 9. - Ez : E szavak fejében a héber szövegben 
nincs meg. - 22. Sátánkodlok = ellenségeskedtek. (A sátán szó 
annyit jelent mint ellenfél, ellenség s a latin fordítás egyebütt - 
vö. Kir. I. 29, 4. -igy is fordítja.) Száruja fiai annyiban sátán-
kodtak Dávid ellen, amennyiben tanácsuk csak újabb bajokat 
idézett volna elő, mert a hűtlenségbe esett törzsek, látva Dávid 
bosszúállását, elfordultak volna a királytól. 

24-30. Mifibóset hódolata a visszatérő  Dávid előtt. - 24. Mindezt 
Mifibóset a bánat és a szomorúság kifejezéséül tette ; lábmosás 
helyett a héber szöveg lábápolásról (= körömvágásról?), a szakáll 
meg nem nyírása helyett a szakáll (= bajusz?) nemgondozásáról 
beszél. - 28. V. ö. 21, 7. Mifibóset azt mondja, hogy nincs oka 
panaszra, hiszen a király joggal vette cl birtokát, mert ősei (Saul) 

51• 
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én uram a király előtt s te 
mégis asztalod vendégei 
közé helyeztél engem, szol-
gádat. Mi igazságos pa-
naszom lehetne tehát s mi 
jajszót intézhetnék még a 
királyhoz? 29Mondá erre a 
király : Mit beszélnél to-
vább ! Áll, amit mondok: 
Te és Szíba osztozzatok 
meg a birtokon. 3°Felelé 
erre Mifibóset a király-
nak: Elveheti akár az 
egészet, csakhogy békes-
ségben visszatért uram, a 
király a házába ! 

31Lejöve a gálaádi Ber-
zelláj is Rogelímból s át-
kele a Jordánon a király-
lyal s kész volt a folyón túl 
is követni őt. 32A gálaádi 
Berzelláj igen öreg ember, 
tudniillik nyolcvaneszten-
dős volt és ő  látta el a 
királyt élelemmel, amikor 
Táborban tartózkodott ; 
felette gazdag ember volt 
ugyanis. 33Mondá tehát a 
király Berzellájnak : Jer 
velem, hogy gondtalanul 
pihenj nálam Jeruzsálem- 

ben. "Mondá erre Berzel-
láj a királynak : Mennyi az 
én éltem esztendeinek 
napja, hogy felmenjek a 
királlyal Jeruzsálembe? 
35Nyolcvanesztendős va-
gyok ma : meg tudják-e 
még különböztetni érzé-
keim az édeset s a keserűt, 
gyönyörűséget szerezhet-e 
még szolgádnak az étel és 
az ital, hallgathatom-e 
még az énekesek s az éne-
kesnők szavát? Miért le-
gyen szolgád uramnak, a 
királynak terhére? 36Csak 
egy kicsit megyek majd 
még veled én, a te szolgád 
tovább a Jordántól : azt 
nem kell nékem így viszo-
noznod ! 37Hadd térjek 
csak, kérlek, vissza én, a te 
szolgád s hadd haljak meg 
a magam városában s 
hadd temessenek atyám 
s anyám sírja mellé. Itt 
van azonban szolgád, Ká-
maám, ő  menjen el veled, 
uram király s tégy vele, 
amit jónak látsz. 38Mondá 
erre néki a király : Jöjjön 

eljátszották hozzá való jogukat. - 29. Ezt az ítéletet, mellyel 
Dávid a birtokot Mifibóset és Szíba között megfelezte, elsősorban 
a politikai bölcseség sugalta : Szíba Benjámin törzsének, mely 
pedig nem nagyon kedvelte Dávidot, egyik nagytekintélyű  tagja 
volt. Nem kell azonban azt hinnünk, hogy Dávid ezáltal Mifi-
bósettel szemben igazságtalanul járt el : Mifibóset csak a király 
kegyéből k- a meg (9, 7) Saul birtokait, az sem lehetetlen, hogy 
Dávid a 'no,. elvett birtokért kárpótolta s az sem bizonyos, hogy 
Mifibóset teljesen ártatlan volt (vö. 16, 4.). 

31-40a. A visszatérő  Dávid hálája Berzelláj iránt. - 31. Vö. 
17, 27. - A vers vége a héber szövegben így szól: s átkele 
a királlyal a Jordánon, hogy átkísérje őt a Jordánon. - 32. 
Tábor = Máchánáim. - 33. A héber szöveg így szól: Jer 
velem s ellátlak nálam Jeruzsálemben. - 34. Mennyi az én 
fflem esztendeinek napja = hány éves vagyok? Berzelláj arra hi-
vatkozik, hogy már koros s így úgy sem élvezhetné a királyi 
"Ivar örömeit. - 37. Kámaám úgy látszik Berzelláj fia volt (vú. 



KIRÁLYOK II. KÖNYVE 20. 	805 
el tehát velem Kámaám s 
én azt teszem vele, ami 
neked tetszik s te mind-
azt, amit kívánsz tőlem, 
megnyered. 39Mikor aztán 
átkelt az egész nép s a ki-
rály a Jordánon, megcsó-
kolá a király Berzellájt és 
megáldá őt s az visszatére 
lakóhelyére. "Majd át-
vonula a király s vele 
Kámaám Galgalába. 

A királyt Júda egész 
népe hozta át, Izrael népé-
nek  azonban csak a fele 
volt ott. 41Felsereglének 
ezért Izrael emberei mind-
nyájan a királyhoz s mon-
dák neki : Miért loptak el 
téged testvéreink, Júda 
emberei s miért hozták át 
ők a királyt és házanépét 
s vele Dávid minden em-
berét a Jordánon? 42Felelé 
erre Júda valamennyi em-
bere Izrael embereinek : 
Mert hozzám közelebb áll 
a király I Mit haragszol 
ezért? Ettünk-e érte va-
lamit a királyéból, vagy  

kaptunk-e érte ajándé-
kot? 43Felelék erre Izrael. 
emberei Júda emberei-
nek : Tíz résszel nagyobb 
vagyok én a király előtt 
s inkább hozzám tartozik 
Dávid, mint tehozzád : 
miért követted el rajtam 
ezt a méltatlanságot? Mi-
ért nem nekem üzentek 
először, hogy hozzam visz-
sza királyomat? Júda em-
berei erre még keményeb-
ben felelének Izrael em-
bereinél. 

20. FEJEZET. 
Izrael féltékenységből újra láza-
dásba csap, de azt Dávid régi 
hadvezére elfojtja s egyben meg-

öli a kiszemelt új hadvezért. 

'Történetesen ott volt 
mármost Beliálnak egyik 
embere, névszerint Seba, 
Bokri fia, egy jeminita 
férfiú. Ez megfúvá a har-
sonát s mondá : Nincs ré-
szünk Dávidban s nincs 
örökségünk Izáj fiában : 
térj vissza sátraidba, Iz- 

Kir. III. 2, 7.). - 39. Megáldá = elköszönt, elbúcsúzott tőle. -
40. A király tehát átkelt a Jordánon s aztán tovább ment a Jor-
dántól nyugatra eső  Galgalába. 

40b-43. Júda és Izrael perlekedése a király hazahozatala miatt. -
40b. Fele része = egy része. - 41. Izrael (= az északi törzsek) azért 
perelnek, mert Júda törzse nem hívta meg őket a király hazahoza-
talára, hanem szinte lopva, maga hozta haza a királyt. - 42. Kö-
zelebb áll, mert ő  is Júda törzséből való. -= 43. A héber szöveg így 
szól : . . . Nekem tíz részem van a királyban ! - «Izrael» t. i. tíz 
törzsből állott (Lévi törzsét nem, Efráim és Mánássze törzsét pedig 
egy törzsnek számítva), míg «Júcla» 	ekkor - csak egy törzs 
volt. - A befejező  mondat Úgy is érthető, hogy Júda embereinek 
sikerült letorkolniok Izraelt, de úgyis, hogy Júda emberei durván 
válaszoltak Izraelnek. A következő  fejezet (20.) e veszekedés kö-
vetkezményét : Seba lázadását beszéli el. 

20. 1-2. A ben jám ini Seba lázadása. - 1. Beliál embere = 
semmirekellő  ember. (Vö. Hír. I. 10, 27. jegyz.) - Jeminita = 
Benjámin törzséből való. - Nincs részünk és örökségünk = nincs 
semmi közünk, semmi keresnivalónk. - Izrael = Júda kívételé- 
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rael ! 2Erre egész Izrael el-
pártola Dávidtól és Sebát, 
Bokri fiát követé ; Júda 
emberei azonban kitartá-
nak királyuk mellett a 
Jordántól fogva egészen 
Jeruzsálemig. 

3Mikor aztán a király ha-
zaért Jeruzsálembe, vevé 
azt a tíz mellékfeleségét, 
kit a ház Őrzésére hátra-
hagyott s őrizet alá he-
lyezé őket ; élelemmel el-
látta őket, de nem ment 
be hozzájuk, hanem zár 
alatt voltak haláluk nap-
jáig s özvegységben éltek. 

4Majd mondá a király 
Ámászának : Hidd egybe 
nékem harmadnapra Júda 
valamennyi emberét s je-
lenj meg magad is. 5E1-
méne tehát Ámásza, hogy 
egybehívja Júdát, de to-
vább maradt el annál az 
időnél, amelyet a király 
megszabott neki. 6Mondá 
ezért Dávid Ábizájnak : 
Most még majd job- 

ban megsanyargat min-
ket Seba, Bokri fia, mint 
Ábsálom! Vedd tehát urad 
szolgáit s nyomulj utána, 
hogy erős városokra ne 
találjon s el ne menekül-
jön előlünk. 7Kivonulának 
tehát vele Jóáb emberei 
meg a keretiek és a fele-
tiek s a vitézek is mind 
kivonulának Jeruzsálem-
ből, hogy űzőbe vegyék 
Sebát, Bokri fiát. 

8Mikor aztán annál a 
nagy kőnél voltak, mely 
Gábaonban vagyon, Ámá-
sza, ki épen odaért, talál-
kozék velük. Jóábot ekkor 
szoros, testhez álló ruha 
fedte, fölötte ágyékig 
csüngő, hüvelybe dugott 
kard övezte, mely azon-
ban olyan volt, hogy egy 
kis mozdulattal döfésre 
készen ki lehetett rán-
tani. 9Mondá ekkor Jóáb 
Ámászának : Üdvözlégy, 
testvérem ! - és megfogá 
jobbkezével Ámásza ál- 

vel a többi törzsek. — 2. Izrael tehát Galgalában cserbenhagyta 
Dávidot s hazatért, Júda azonban a Jordántól (= Galgalától) 
hazakísérte Dávidot Jeruzsálembe. 

3. Dávid tíz megbecstelenített mellékfeleségének sorsa. Vö. 16, 
21. sk. — Nem ment be hozzájuk = nem élt velük s így olyanok 
voltak, mintha özvegyek lettek volna. 

4-7. Dávid Ámászát bízza meg Seba leverésével, de az elkésik. —
4, «ügy látszik a király teljesíteni akarta ígéretét s Ámászát akarta 
fővezérévé tenni. (Vö. 19, 13. skk.) — 6. Ábizáj Jóáb öccse volt s 
a király Úgy látszik általa üzent ,Jóábnak, a még el nem mozdítot t 
fővezérnek. Egyes szövegek különben Abizáj helyett Jóábot em-
lítik s lehet, hogy ezeknek van igazuk. — 7. A keretiekről és a lele-
tiekről 1. 8, 18. jegyz. — A vitézek (gibborím) alkották Dávid 
állandó seregének színe-javát. 

8-13. Jóáb megöli vetélytársát, Ámászát. — 8. Gábáon Benjá-
min törzsének területén feküdt, Jeruzsálemtől északra ; ügy lát-
szik Dávidnak ott is voltak hívei s ezekért volt ott Ámásza. —
A héber szöveg így szól : Jóábot palástja, ruhája övezte, s rajta 
volt kardöve (s kardja) a hüvelyben, a derekára csatolva, s mikor 
(á, Jóáb) odalépett, (kardja) kiesett. — 9. Állát = szakállát. — 
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lát, mintha meg akarta 
volna csókolni. "Ámásza 
nem vevé észre a kardot, 
melyet Jóáb készen tar-
tott s Jóáb oldalba döfé 
és kiontá belét a földre ; 
második sebet nem is ejte 
rajta, mert halott volt. 
Jóáb és Ábizáj, a fivére 
azután űzőbe vevék Se-
bát, Bokri fiát. 11Eközben 
néhány ember Jóáb tár-
sai közül megálla Ámásza 
holtteste mellett és mon-
dá : Ime, ki Jóáb helyett 
Dávid kísérője akart lenni. 
I2Ámásza ugyanis vérbe 
borítva ott feküdt az út 
közepén. Mikor az egyik 
ember látta, hogy az egész 
nép megáll és nézi, kivivé 
Ámászát az útról a me-
zőre s letakará egy ru-
hával, hogy ne álljanak 
meg miatta az arramenők. 
"Mikor aztán kivitték az 
útról, minden ember to-
vább ment s követte Jóá-
bot, Sebának, Bokri fiá-
nak üldözésében. 

14ő" ezalatt keresztülvo-
nult Izraelnek valamennyi  

törzsén egészen Ábeláig, 
vagyis Betmáákáig s ott 
egybegyűlt körülötte min-
den válogatott ember. 
15Ők tehát odamenének s 
ostrom alá vevék Ábelá-
ban, vagyis Betmáákában. 
Körülvevék a várost töl-
tésekkel s ostromolni kez-
dék a várost s a Jóábbal 
levő  egész nép nekilátott 
a falak lerombolásának. 
"Ekkor kikiálta egy eszes 
asszony a városból : Hall-
játok, halljátok 1 Mondjá-
tok meg Jóábnak : Jer kö-
zelebb, hadd beszéljek ve-
led. "Mikor Ó odament 
hozzá, mondá néki : Te 
vagy, Jóáb? Ő  erre azt 
felelé : Én. Ekkor az így 
szóla hozzá : Hallgasd meg 
szolgálód szavát. Ő  azt fe-
lelé: Meghallgatom.19Mon-
dá erre az asszony : Azt 
mondotta a régi közmon-
dás : Akik kérdezősködni 
akarnak, Ábelában kér-
dezősködjenek. Igy célt is 
értek. 19Nem én vagyok-e 
az, aki igazat felelek Iz-
raelben s te fel akarod 

11. A héber szöveg így szól : Egy ember Jóáb legényei közül meg-
állott (Ámásza) mellett és mondá : Aki Jóábbal tart és Dávid 
mellett van, kövesse Jóábot. (Jóáb tehát őrt állított Ámásza holt-
teste mellé, hogy embereit siettesse.) - 12. A héber szöveg szerint 
ugyanarról az emberről van szó, akiről - a héber szöveg - az előző  
versben beszélt. 

14-22. Seba pusztulása. - 14. Ez = Seba. - Ábela (másként : 
Abel-Bet-Mááka) város a Neftáli törzsének területén, Izrael északi 
részén feküdt. - 15. Amazok = Jóáb és hívei. A héber szöveg így 
szól : . .. és /M/és/ emeltek a város ellen, úgyhogy az (=a töltés) 
a várfalig ért. - 18. A héber szöveg így szól : Régente azt szokták 
mondani : Meg kell kérdezni Ábelát - (s) így célt is értek. -
Ábela ügy látszik híres volt bölcs embereiről s ha tanácsát meg-
fogadták, célt is értek. Az asszony ',erre hivatkozik, hogy Jóáb 
fogadja meg azt, amit a következőkben mond. - 19. A vers első  
felének értelme is, szövege is bizonytalan. A latin fordítás szerint 
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dúlni a várost s el akarsz tére Jeruzsálembe a ki- 
pusztítani egy anyát Iz-
raelben? Miért rontasz az 
Úr örökségére? 2°Felelé 
erre Jóáb és mondá : Tá-
vol legyen, távol legyen az 
tőlem, hogy reárontsak és 
leromboljam. 21Nem úgy 
van a dolog, hanem úgy, 
hogy egy Efráim hegységé-
ből való ember, névszerint.  
Seba, Bokri fia felemelte 
kezét Dávid király ellen. 
Csak őt szolgáltassátok ki 
s akkor elvonulunk a város 
alól. Mondá erre az asz-
szony Jóábnak : Ime, 
majd kihajítjuk hozzád a 
fejét a kőfalon. 22Beméne 
erre az egész néphez s böl-
csen szóla nékik s azok 
levágaták Sebának, Bokri 
fiának fejét s kihajíták 
Jóábnak. Erre Ó megfu-
vatá a harsonát s kiki el-
vonula a város alól sát-
rába, Jóáb pedig vissza- 

rályhoz. 
23Ekkor Jóáb volt Iz-

rael egész seregének fő-
vezére, Bánáj ás, Jójáda 
fia a keretiek és a feletiek 
vezére, 24Ádurám a robot-
ügyek vezetője, Jósáfát, 
Áhilúd fia a jegyző,25Síva 
az íródeák, Szádok és 
Ábjátár a papok, 26a jáiri 
Ira pedig Dávid papja. 

21. FEJEZET. 
Függelékek : Dávid kénytelen 
Saul hét utódját kiszolgáltatni 
a gábaonitáknak. Dávid négy 

háborúja a filiszteusokkal. 

lÉhínség is lőn Dávid 
napjaiban három álló esz-
tendőn keresztül. Dávid 
ekkor az Úrhoz fordula 
tanácsért s az Úr azt 
mondá : Saul és vérszopó 
háza miatt van ez, mivel-
hogy megölte a gábaoni-
tákat. 2Maga elé hivatá 

az asszony Ábela bölcseségét emlegeti ; a héber szöveget rendesen 
így fordítják : Én (a város, vagy az asszony) Izrael békés hívei 
közül való vagyok s te stb. - Anya = anyaváros. Az Úr öröksége 
= az Úr birtoka, tehát Izrael földe, itt elsősorban Ábela. - 21. 
Efráim hegysége = Kánaán középső  hegyvidéke. 

23-26. Dávid főemberei a királyság helyreállítása után. Vö. 8, 
16. skk. - 23. Jóáb tehát megtartotta fővezérségét. - A keretiek-
ről (a héber szöveg itt káriaiaknak nevezi őket) és a feleliekről L 
8, 18. jegyz. - 26. Ira 23, 38. szerint (nem jáiri, hanem) jeteri 
volt ; Jeter valamely város neve volt. Dávid papja = titkos 
tanácsosa. Vö. 8, 18. jegyz. 

I. Függelék: Saul házának bünhödése. (21, 1-14.) 

21. 1-10. Saul házának hét férfitagját kivégzik a gábaoniták. Ez 
az esemény valószínűleg kevéssel Dávid trónralépése után történt. 
(Vö. 9, 1.) - 1. Az éhínség talán Kr. e. 1002-től 999-ig tartott. - 
Gábaon négy városból álló városszövetség volt, mely csellel belopta 
magát Izrael közösségébe. (Vö. Józs. 9, 6. skk.) Mikor és hogyan 
ölte meg Saul a gábaonitákat, nem tudjuk. - 2. Józs. 9, 7 ; 11, 19. 
a gábaonitákat a heveusok közé sorolja, a heveusokat pedig 
ámorreusoknak is nevezték. Izrael fiai megesküdtek, hogy nem ölik 
meg a gábaonitákat (vö. Józs. 9, 15.), Saul azonban (a héber szöveg 
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tehát a király a gábaoni-
tákat és beszéle velük. 
(A gábaoniták ugyanis 
nem voltak Izrael fiai kö-
zül valók, hanem az ámor-
reusok maradékai ; Izrael 
fiai ugyan megesküdtek 
nekik, de Saul, mintegy 
buzgólkodva Izrael ésJúda 
fiaiért, ki akarta őket ir-
tani.) 3Azt mondá Dávid 
a gábaonitáknak : Mit te-
gyek néktek s mivel en-
geszteljelek meg titeket, 
hogy áldjátok az Úr örök-
ségét? 4Mondák erre néki 
a gábaoniták : Nem ezüst-
ért s aranyért perelünk, 
hanem Saul és házanépe 
ellen, de mi nem ölhetünk 
meg senkit sem Izraelben. 
Mondá nékik a király : Mit 
akartok tehát, hogy cse-
lekedjem nektek? 5Mon-
dák azok a királynak : 
Azt az embert, aki min-
ket felőrölt és igaztalanul 
elnyomott, úgy el kell 
törölnünk, hogy senki se 
maradjon nemzetségéből  

Izrael egész határában. 
6Adj ki nékünk hét embert 
a fiai közül, hogy fel-
akaszthassuk őket az Cr 
előtt, Saulnak, az Úr egy-
kori választottjának Gá-
baájában. Mondá erre a 
király : Kiadok. 7Mifibó-
setet, Jónatásnak, Saul 
fiának fiát azonban meg-
kímélé a király a miatt az 
Úrra tett eskü miatt, mely 
Dávid és Jónatás, Saul 
fia között volt. 8Épen 
azért vevé a király Resz-
fának, Ája leányának két 
fiát, kiket az Saulnak 
szült, Ármónit és Mifibó-
setet, meg Mikolnak, Saul 
leányának öt fiát, kiket az 
Hádrielnek, a Molátiból 
való Berzelláj fiának szült, 
9s kiszolgáltatá őket a gá-
baoniták kezébe s azok fel 
is akaszták őket a hegyen, 
az Úr előtt, s így mind a 
heten egyszerre elpusztuló-
nak. Az aratás első  napjai-
ban, az árpaaratás kezde-
tén ölték meg őket. "Erre 

szerint) Izrael és Júda fiai iránt való buzgóságból, vagyis hogy ezek-
nek megszerezze a gábaoniták földét, ki akarta őket irtani. - 
3. Áldjátok az úr örökségét = áldást (ne veszedelmet, éhínséget) 
hozzatok az Úr örökségére (= birtokára, vagyis Izrael földére). - 
4. E vers a héber szövegben így szól : . . . Nincs nekünk ezüst(re) 
és arany(ra való igényünk) Saullal és házával szemben s nem is 
akarjuk, hogy akárki megölesék Izraelben. (Vagyis : csak bizo-
nyos emberek megöletését kívánjuk.) - 5-6. A héber szöveg így 
szól : Annak az embernek (a családjából), ki felőrölt minket s elle-
nünk tört, hogy eltöröltessünk s ne maradhassunk meg Izrael 
területén, - 6. - adj ki nékünk stb. - Az úr előtt = az Úr 
büntetéseként. - A gábaoniták ügy látszik némi gúnnyal ne-
vezték Sault az Úr egykori választottjának. - tekintettel arra, 
hogy Saul eljátszotta választottságát. - 8. Reszfáról 1. 3, 7. - 
Hádriel feleségét Kir. I. 18, 19. szerint (nem Mikolnak, hanem) 
Merobnak hítták ; valószínű, hogy eredetileg e helyütt is Merob-
ról volt szó. - Molátiról 1. Kir. I. 18, 19. - 9. Az árpaaratás 
március végén, április elején kezdődött. Ilyenkor eső  nem igen 
volt. - 10. Szőrzsák = szőrből készült durva pokróc. Reszfa ezt 
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Reszfa, Ája leánya, szőr-
zsákot vőn és azt maga 
alá teríté a sziklán és ott 
volt az aratás kezdetétől 
fogva mindaddig, míg víz 
nem hullott reájuk az ég-
ből s nem engedé, hogy 
megszaggassák őket nap-
pal a madarak vagy éjt-
szaka a vadak. 

11Hírül vivék erre Dá-
vidnak, amit Reszfa, Ája 
leánya, Saul mellékfele-
sége cselekedett. 12Elméne 
erre Dávid és átvevé Saul 
csontjait és Jónatásnak, 
a fiának csontjait a jábes-
gálaádi emberektől, kik 
ellopták volt azokat Bet-
sán utcáj áról, ahová a fi-
liszteusok feltűzték őket, 
amikor Sault a Gelboén 
megölték 13és elhozá on-
nan Saul csontjait s Jóna-
tásnak, a fiának csont-
jait. Aztán összeszedék a 
felakasztottak csontjait is 
14és eltemeték Saulnak 
és Jónatásnak, a fiának  

csontjaival együtt Benjá-
min földén, a hegyoldal-
ban, Kisnek, az ó atyjá-
nak a sírjában és megte-
vék mindazt, amit a ki-
rály parancsolt. Erre aztán 
megengesztelődék az Úr 
az ország iránt. 

15Mikor pedig egyszer a 
filiszteusok ismét háborút 
kezdének Izrael ellen, le-
méne Dávid s vele szolgái 
s hadakoztak a filiszteu-
sokkal. Mikor aztán Dávid 
kifáradt, '6Jesbibenób, aki 
Áráfa nemzetségéből való 
volt s kinek dárdavasa 
háromszáz siklust nyo-
mott s kit új kard övezett, 
meg akará ölni Dávidot. 
17Ám Ábizáj, Száruja fia, 
segítséget nyujta néki s 
leüté és megölé a filisz-
teust. Ekkor Dávid embe-
rei megesküvének s mon-
dák : Többé nem jössz ki 
velünk a hadba, hogy el 
ne oltsad Izrael szövét-
nekét. 

leterítette a holttestek mellett s ráült s ott őrizte a holttesteket, 
míg víz (= eső) nem támadt. Egyesek úgy vélik, hogy az őszi 
esőzésekről van szó, s így Reszfa több hónapig őrizte volna a holt-
testeket ; mások (helyesebben) a legközelebbi esőre gondolnak. 
A bekövetkező  eső  záloga volt az éhínséget előidéző  szárazság meg-
szünésének. 

11-14. Dávid eltemetteti Sault, Jónatást és kivégzett családtagjait. 
- 12. Vö. Kir. I. 31, 10. skk. - 14. A hegyoldalban: a héber szöveg 
szerint : Szelában (Jeruzsálem közelében), Kis Saul atyja volt. - 
Megengesztelődék = megszüntette az éhínséget. 

II. Függelék: a négy (geci) f iliszteus háború. (21, 15-22.) 

15-17. Az első  (geci) ) filiszteus háború. Az itt következő  négy 
háború valószínűleg Dávid uralkodásának elején történt s a 22. v. 
tanusága szerint mind a négy Get körül folyt le. - 16. Áráfa 
(Ráfa) a ráfeusok őse volt ; ezek hatalmas termetükről s nagy ere-
jükről voltak híresek. (Vö. Móz. I. 14, 5 ; V. 2, 10 ; 2, 20 ; 3, 11 ; 
Józs. 12, 4 ; 13, 12.) - Háromszáz siklus = 300 x 16.8 gr = 5.04 kg. 
- 17. Izrael szövétneke = reménye, a király élete. 
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18  Egy Egy második háború 

is volt a filiszteusokkal 
Góbban : ekkor a husáti 
Sobokáj leüté az Áráfa 
nemzetségéből, az óriá-
sok törzséből való Szá-
fot. 

19Egy harmadik háború 
is volt a filiszteusokkal, 
Góbban ; ebben Elchánán, 
Járe fia, a betlehemi szö-
vőmester leüté a geti Gó-
liátot, kinek dárdanyele 
olyan volt, mint a taká-
csok zugolyfája. 

2°Egy negyedik háború 
Getben volt. Volt ebben 
egy hatalmas ember, ki-
nek kezén-lábán hat-hat 
újja volt, összesen tehát 
huszonnégy s ki Áráfától 
származott ; 21ez szitkok- 

kal illeté Izraelt, mire Jó-
natán, Sámáának, Dávid 
fivérének fia leüté. 

22Ezek a négyen szület-
tek Getben Áráfától és 
estek el Dávidnak és szol-
gáinak keze által. 

Uram, én kősziklám, erőm, 
szabadítóm, 

22. FEJEZET. 
Függelék : Dávid hálaéneke. 

1Dávid azon a napon, 
amelyen az Úr megszaba-
dította minden ellensége 
kezéből és Saul kezéből, 
a következő  éneknek az 
igéit intézte az Úrhoz, 
2mondván : 

18. A második (geti) filiszteus háború. Góbról nem tudunk sem-
mit ; mivel a 22. v. tanusága szerint mind a négy háború Get körül 
folyt le, Gób vagy azonos Gettel, vagy a körül feküdt. - Hasát 
(Chusa) városa Júda területén feküdt. - Áráfáról 1. 16. v. jegyz. 
E szavak : az óriások nemzetségéből való ugyanazt jelentik, mint 
Áráfa nemzetségéből való. (A héber szövegben csak egy kifejezés 
van.) 

19. A harmadik (geti) filiszteus háború. Góbról 1. 18. v. jegyz. -
A héber szöveg így szól : . . . (ebben) a betlehemi Elchanán, Jááre-
Orgim fia leüté a geti Góliátot stb. - Krón. I. 20, 5 (nem Góliát-
ról, hanem) Góliát fivéréről beszél. - Ez is ráfeus volt. (Vö. 
22. v.) 

20-21. A negyedik geti filiszteus háború. Ez a férfi is Áráfától 
származott, tehát ráfeus volt ; vő. 16. v. jegyz. 

22. összefoglalás. Ezek a négyen: a 16., 18., 19. és 20. versben 
említett hősök születtek Áráfától = voltak ráfeusok. (Vő. 16. v. 
jegyz.) 

III. Függelék: Dávid hálaéneke. (22, 1-51.) 

22. 1-2a. Az ének keletkezésének ideje. Dávid tehát ezt az éneket 
mely (csekély eltéréssel) a zsoltárok könyvében is (vö. 17. Zsolt.) 
megtalálható - Úgy látszik azon a napon = abban az időben sze-
rezte, melyről Kir. II. 7, 1. beszél. 

2b-4. Az ének alapgondolata: Az Úr Dávid megmentő je.-2. A hé-
ber szöveg így szól : Jáhve (= 1.:Jr, vö. Móz. II. 3, 14. jegyz.), én 
kősziklám, (menedék-)váram és megmentőm. Kősziklának azért 
mondja Dávid az Istent, mert reá biztosan építhet ; egyébként e 
kifejezés sokszor csak egyszerűen Istent (néha bálványistent is) 
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3Én erős Istenem, akiben 

én bízom, 
Pajzsom és megmentő  

szarvam, 
Felemelőm és oltalmam, 
Megmentőm : te megsza- 

badítsz az erőszaktól. 
4Csak segítségül hivom az 

Urat, a dicséretreméltót 
Es megszabadulok ellen- 

ségeimtől. 

8Már körülvettek a halál 
gyötrelmei, 

Rettentgettek Beliál ör- 
vényei, 

8Körülfogtak az alvilág 
kötelei, 

Elém álltak a halál tőrei, 
Szorultságomban az Urat 

segítségül hívtam,  

Istenemhez kiáltottam, 
S ő  meghallgatta templo-

mából szómat, 
Kiáltásom a füléhez jutott. 

8A föld megindult és meg-
reszketett, 

Alapj ukban megrázkódtak 
a hegyek 

S reszkettek, mert Ó elle- 
nük haragra gerjedt. 

9Füst szállt fel orrából, 
Emésztő  tűz a szájából, 
Égő  parazsat lövell magá- 

ból. 
"Lehajtotta az eget és le-

szállott, 
Lába alatt ködhomály 

volt, 
11Haladt a kerubokon s 

repült, 

jelent. - 3. A héber szöveg így szól : Én szirtem Istene : akiben 
én bízom. - Pajzsom = védelmezőm. A szarv az erő  jelképe : 
megmentő  szarvam, tehát annyit jelent, mint : az az erő, amely által 
megmenekszem, győzők. - Felemelőm: a héber szöveg szerint : 
erődöm (mentsváram). 

5-7. Az úr ugyanis meghallgatta a súlyos helyzetben levő  Dávidot. 
- 6. A héber szöveg így szól : Mert (már) körülvettek a halál 
hullámai (= halálveszedelemben voltam), rettentgettek a pusztu-
lás árjai (= halálveszedelem fenyegetett). - 6. Körülfogtak az 
alvilág kötelei = már-már az alvilág (= a másvilág, a halál) rabja 
lettem, elém álltak (fenyegettek) a halál tőrei (= kelepcéi). A kö-
vetkezőkben a latin fordítás - s itt-ott a héber szöveg is - jelen 
(vagy jövő) időben beszél, ami a héber nyelvben az előadás élénkí-
tésére, szemléletessé tételére szolgál, de multidőt fejez ki ; mivel 
a magyar nyelvben az értelem kára nélkül ez nem alkalmazható, 
fordításunk a megfelelő  igéket mult időben adja. - 7. Templomá-
ból = (a szent sátorból vagy) a mennyből ; a (földi) templom 
ugyanis ekkor még nem állott. 

8-16. Az úr segítségére sietett Dávidnak. E rész a vihar képében 
szemlélteti az Isten csodálatos, nagy segítségét.- 8. isten haragja 
reájuk (= Dávid ellenségeire) olyan volt, mint a vihar, mely meg-
rázza a földet és a hegyek (a héber szöveg szerint : az egek) alap-
jait. - 9. A felindult ember fúj ; a szent költő  az Isten nagy ha-
ragját azzal szemlélteti, hogy az Isten szinte füstöl (= sötétlő  
viharfelhőket) fújt s emésztő  tüzet (= villámokat) lehelt. -
10. Vihar közeledtekor az ég (a felhők miatt) közelebbnek látszik 
a földhöz és szinte lehajlik; a szent költő  az Isten segítségül sietését 
a vihar közeledtéhez hasonlítja : szinte úgy jött az Isten Dávid 
segítségére, mintha viharfelhőkben, homályba (= sötét felhőkbe) 
burkoltan, - 11. - kerubokra ülve száguldott volna a szél szár- 
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A szél szárnyain siklott. 
12Sátrat vont maga köré 

sötét fellegekből 
És vizet szitált az ég fel-

-hőiből. 
13A színe előtt levő  fényes-

ségből 
Tüzes parazsakat lövell, 
14Dörgött az Cr az ég-

ből, 
Hallatta hangját a Fölsé-

ges, 
15Lőtte nyilait és szét- 

szórta ellenségeimet, 
Villámait és megemész- 

tette elleneimet. 
16Láthatóvá lettek a ten- 

ger forrásai, 
Feltárultak a világ alapjai, 
Az Cr dübörgő  szavától, 
Haragja lehelletének fúvá- 

sától. 

"Lenyúlt a magasból, 
megfogott, 

Nagy vizekből kihúzott, 
18megszabadított hatal- 

mas ell'énségeimtől, 
Fölém kerekedett gyűlö- 

lőimtől. 

"Elém jött nyomorúsá-
gom napján 

És erős támaszom lett az 
Cr, 

20Kivezetett a szabad térre 
engem, 

Megszabadított, mert ked-
vét lelte bennem. 

umegfizetett nékem az Cr 
igaz voltom szerint, 

Megjutalmazott kezem 
tisztasága szerint, 

22Mert az Úr útjait meg- 
őriztem, 

Istenemtől gonoszul el 
nem tértem ; 

23Mert minden rendeletét 
szem előtt tartottam, 

Parancsait magamtól el 
nem távolítottam, 

24Mert feddhetetlen vol- 
tam előtte 

S őrizkedtem, hogy vétkem 
ne legyen. 

25Megfizetett nékem az 
Cr igaz voltom sze-
rint, 

Kezemnek előtte ismere-
tes tisztasága szerint. 

nyain a földre. (A kerubok alkották az Isten trónját a frigyládán. 
Vő. Móz. II. 25, 18.) - 12. Az előző  kép folytatása : A Dávid 
segítségére siető  Isten szinte a vihar sötétjébe burkolózott. A hé-
ber szöveg így szól : Sátrat vont maga köré sötét (fellegekből), 
vizek áradatából (= csőből), sűrű  fellegekből. - 13. Az előző  
kép folytatása : az Urat körülvevő  fényözönből tüzes parázs 

villám) csapott ki. - 14. A mennydörgést a szent költő  a 
Fölséges (= Isten) szavához, - 15. - a villámlást az Isten 
nyilaihoz hasonlítja. - 16. Az Isten haragja hasonlított az olyan 
viharhoz, mely úgy felkavarja a tengert, hogy kilátszanak a 
tenger mélyei s a világ alapjai (= a tengerfenék). 

17-20. Az Úr megmentette Dávidot. - 17. A nagy vizeken azt 
a tengernyi veszedelmet kell értenünk, melyben Dávid fuldoklott. 
- 18. Fölém kerekedtek: én nem bírtam volna velük, az Istennek 
kellett segítenie. - 19. A héber szöveg így szól : (ellenségeim) meg-
leptek nyomorúságom napján (= idején), de az Ur támaszom volt. 

21-28. Dávidot azért mentette meg az Úr, mert megtartotta az 
Isten parancsait. - 22. Az Úr útjai = az az út, amelyen az Cr 
Narancsából járni kell. - 23. A héber szöveg így szól : S paran- 
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26A szenthez szent vagy, 
A kitartóhoz kitartó, 
27A választotthoz válasz-

tott vagy, 
Az ellentállóhoz ellentálló. 
28A szegény népet meg-

mented 
De megalázod szemeddel a 

kevélyeket. 
"Bizony, te vagy, Uram, 

az én szövétnekem, 
Te teszed, Uram, világossá 

sötétségem. 
"Bizony, általad futok, ha 

járom a hadat, 
Istenem által ugrom át a 

falat. 
31Isten - szeplőtelen az 

útja, 
Salaktalan az űr szava, 
Pajzsa Ő  minden benne 

bízónak. 
32Ki Isten az Úron kívül, 
Ki erős a mi Istenünkön 

kívül? 

330 az Isten, ki erővel öve-
zett fel engem, 

És simává tette utamat 
teljesen, 

"Lábamat szarvaséhoz 
hasonlóvá tette, 

S magaslataimra állított 
fel engem, 

35Kezemet harcra tanította 
S karomat, mint rézíjat, 

felajzotta. 
36Mentőpajzsodat nyuj tot- 

tad nekem 
S kegyességed naggyá tett 

engem. 
37Kiszélesítetted alattam 

lépteimet 
S bokáim nem hagytak 

cserben. 
38Űzőbe vettem ellenségei-

met s eltiportam, 
Nem tértem vissza, míg el 

nem pusztítottam, 
39Elpusztítottam s össze-

törtem, fel nem kelhet-
nek, 

csaitól el nem távolodtam. - 26. Isten kinek-kinek megfizet 
érdeme szerint a szent (= jámbor) embernek jámborságának 
megfelelő  módon, a kitartó (a héber szöveg szerint : becsületes, 
derék) embernek, kitartásának (becsületességének) megfelelő-
leg, - 27. - a választottnak (a héber szöveg szerint : a tisztának) 
választottságának (tisztaságának) megfelelő  módon, az ellentálló-
nak (a héber szöveg szerint inkább : a megátalkodottnak) ellent-
állásának (megátalkodottságának) megfelelőleg. - A szent, ki-
tartó, választolt emberen elsősorban Dávidot, az ellentállókon első-
sorban Dávid ellenségeit kell értenünk. 

29-31. Az Úr Dávid biztos menedékének bizonyult. - 29. Szö-
vétnekem = mécsesem, lámpásom. - 30. A héber szöveg így szól : 
Mert általad futok (= futottam?) harci seregekre stb., vagyis : 
Isten (adott és) ad erőt a diadalmas harcra. Ugrom ál a falat = 
küzdök le minden akadályt. - 31. Az isten útja szeplőtelen (a 
héber szerint : tökéletes) = az Isten eljárása feddhetetlen. Salak-
talan az Úr szava = olyan, mint a színtiszta érc : megbízható. 
Pajzsa = oltalma. 

32-46. Az Úr nagyszerű  győzelmet juttatott Dávidnak. - 32. 
A héber szöveg így szól : . . . Kicsoda kőszikla (1.2. v. jegyz.) Iste-
nünkön kívül. - 33. A vers első  fele a héber szövegben így szól : 
Isten az én erőm. - 34. Lábamat oly fürgévé tette, mint a szarva-
sét s magaslatokra állított, hol nem érhet utál az ellenség. - 35. 
A héber szöveg így szól : Harcra tanította kezemet, hogy rézíjat 
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A lábam alá estek. 
4oEngem erővel öveztél 

fel a harcra, 
Az ellenemállókat alám 

hajlítottad, 
41Megszalasztottad ellen- 

ségeimet, 
Gyűlölőimet s elpusztítot-

tam őket. 
42Kiáltottak s nem volt, ki 
őket megmentse, 

Kiáltottak az Úrhoz s figye- 
lembe őket nem vette. 

43Eltöröltem őket, mint a 
föld porát, 

Széttiportam, széttapos- 
tam, mint az utca sarát. 

44Népem ellenmondásaitól 
engem megmentettél, 

Nemzetek fejéül engem 
megőriztél. 

Népek, melyeket nem is-
mertem, szolgáimmá 
lettek. 

"Idegen fiak, ha szembe 
is szálltak velem, 

Mihelyt fülük hallott ró-
lam, engedelmeskedtek 
nekem. 

"Mert elcsüggedtek az 
idegen fiak, 

S félelmükben összehú-
zódzkodtak. 

47É1 az Úr, áldott légy 
Istenem, 

Magasztaltassál erős Is-
ten, ki megmentettél 
engem, 

48Isten, ki bosszút enged-
tél állanom, 

És népeket vetettél alám, 
49Ki ellenségeim közül ki-

ragadtál, 
Az ellenem állók fölé j irt-

tattál 
S az erőszak emberétől 

megszabadítottál. 
"Dicsérlek érte, Uram, a 

nemzetek között 
És dicséretet zengek ne-

vednek, 
51(5, segítséget királyának 

bőséggel Adó, 
Felkentj ével, Dáviddal és 

ivadékával 
Mindörökké irgalmasságot 

Gyakorló ! 

feszítsen (lövésre) karom. - 36. Naggyá telt = bátorrá, erőssé tett. 
- 44. Népem ellenmondásai = azoknak az ellenmondásai, akik nem 
akarták Dávidot királynak. - Népek, melyeket nem ismertem = 
Dávid meghódított ellenségei. - 45. A héber szöveg így szól: 
Idegenek fiai (= a meghódított ellenség emberei) hízelegtek 
( = kénytelenek voltak meghódolni) nekem, mihelyt hallotta fülük, 
engedelmeskedtek (= kénytelenek voltak engedelmeskedni) ne-
kem, - 46. - idegenek fiai összeomlottak (= erejüket veszítették 
velem szemben) és reszketve jöttek elő  váraikból. 

47-51. Befejező  dicséret. - 47. A héber szöveg így szól : Él az 
Űr, áldott (légy) kősziklám (vö. 2. v. jegyz.), magasztaltassál sza-
badulásom Istene, kősziklája. - 50. A nemzetek közölt = a pogá-
nyok előtt. - 51. Mivel az ének az Istent mindörökké irgalmassá-
got Gyakorlónak mondja s ez Dávidra és ivadékaira csak a messiási 
országban állhat, azért ez az ének napjainkig egyik legszebb 
imádság a messiási ország diadaláért. 
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23. FEJEZET. 
Függelékek : Dávid utolsó igéi. 

Dávid vitézei. 

1Dávid utolsó szózata ez 
volt : 
Szól Dávid, Izáj fia, 
Szól az a férfiú, aki ígére- 

tet vőn 
Jákob Istenének fölkent- 

j éről, 
Izrael jeles zsoltárosa. 
2Az Úr lelke szól belőlem, 
Az Ó szózata van nyelve-

men, 
3Azt mondta nékem Izrael 

Istene, 
IOy szólt Izrael Erőse : 
Ugy eljő  az emberek Ural-

kodója, 
Ki istenfélelemben, igaz-

sággal uralkodik, 

4Miként a hajnal fénye 
napkeltekor, 

Felhőtlen reggelen felpi-
roslik, 

S miként az esőre fű  sar-
jad a földből. 

5Nem oly nagy bár házam 
az Isten előtt, 

Mégis örök szövetségre lé-
pett velem, 

S az szilárd és biztos telje-
sen, 

Mert mindabból, mi üd-
vösségem, s mindabból, 
mi kívánságom, 

Semmi sincs, mi meg ne 
valósuljon. 

6A hitszegők azonban 
mind olyanok lesznek, 

Mint a kitépett tövis : 

I V. Függelék: Dávid utolsó szavai. (23, 1-7.) 

23. 1. Az ének címe. A héber szöveg így szól : 
Szól Dávid, Izáj fia, - Szól a magasra emelt (= királlyá tett) 

férfiú, - Jákob Istenének felkentje, - Izrael kedvesen szóló 
énekese. (Vö. Móz. IV. 24, 3. 15.) 

2-4.. Az igaz uralkodó. - 3a. A vers első  fele a héber szöveg-
ben igy szól: Ezt mondja nékem Izrael Istene, igy szól Izrael 
kőszirtje (= Istene). - 3b-4. E szavak kétféleképen érthetők : 
vonatkozhatnak a Messiásra és vonatkozhatnak Dávidra. A Mes-
siásra vonatkoztatva ezt a gondolatmenetet nyerjük : Eljő  majd 
az emberek igaz uralkodója (= a Messiás), kinek országában az 
Isten félelme lesz a törvény, úgy (jő  el) mint ahogy feljő  a hajnal, 
a felhőtlen reggelen tündöklő  nap, mely eső  után füvet fakaszt 
a földből. - Dávidra vonatkoztatva ezt az értelmet kapjuk : 
Az, aki igazságosan uralkodik az embereken, aki istenfélelemben 
uralkodik, olyan, mint a hajnal pirkadása, amikor a nap feljő  (s) 
mint a felhőtlen reggel, amikor a napsugártól s esőtől pázsit kél 
a földből. 

5-7. Az Úr kegyessége Dávid iránt, büntetése a gonoszokkal 
szemben. E rész is kétféleképen érthető. A Messiásra vonatkoz-
tatva ezt a gondolatmenetet nyerjük : Nem érdemlem meg, hogy 
az Isten ily kegyes irántam s az én házamat (= családomat) 
választotta ki arra, hogy abból küldje el a Messiást, ki mindent, 
mi javamra szolgál, megtesz s fölényes diadalt arat országa ellen-
ségein. - Dávidra vonatkoztatva ezt az értelmet kapjuk : Ilyen 
(vö. 4. v.) az én házam (= családom) az Isten előtt, hiszen az 
Isten örök szövetséget kötött velem, mely minden jót magában 
foglal : meg is fog valósulni minden, mi javamra szolgál, ellensé-
geim pedig megsemmisülnek. (A 6-7. vers a héber szé.  regben 
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Nem fogják meg azt kéz-

zel, 
?Ha valaki hozzá akar 

nyúlni, 
Vassal és hegyes rúddal 

fegyverzi fel magát 
S meggyujtja tűzzel és 

semmivé égeti. 

8Dávid vitézeinek neve 
a következő  volt : Jes-
baám, Hákámoninak a 
fia, aki a három között a 
legfőbb volt ; ő  egyszer 
felemelé dárdáját és nyolc-
százat ölt meg egy ütkö-
zetben. 9Utána következék 
az áhohita Eleázár, az ő  
atyai nagybátyjának a fia, 
annak a három vitéznek az 
egyike, akik Dáviddal vol-
tak, amikor a filiszteuso- 

kat megcsúfolták s ott 
egybegyűltek a harcra. 
»Mikor aztán Izrael em-
berei visszavonultak, ő  
megálla s addig vágta a 
filiszteusokat, míg keze 
el nem fáradt s oda nem 
tapadt a kardhoz. Aznap 
az Úr nagy győzelmet 
szerze s a megfutamodott 
nép visszatére, hogy ki-
fossza a megölteket. 
11Utána következék Semma, 
az Áráriból való Áge fia ; 
mikor a filiszteusok egybe-
gyűltek állomásukra, hol 
egy lencsével teli mező  
volt s mikor a nép meg-
futamodott a filiszteusok 
színe elől, 1245 megálla a 
mező  közepén s megvédé 
a mezőt s megveré a filisz- 

így szól: A semmirekellők olyanok lesznek, mint a félrelökőtt 
tövis : nem fogják meg azt kézzel, hanem az, aki reábukkan, 
felfegyverzi magát. vassal ellátott rúddal s a helyszinén elégeti.) 
Bárhogy értelmezzük is azonban e részt, az kétségtelen, hogy 
Dávid azt az ígéretet köszöni meg benne (5. v.) az Úrnak, melyet 
Nátán próféta Dávid házának örökkévalóságáról (tehát a Messiás-
ról) közölt Dáviddal. (Vö. Kir. II. 7. fejezet.) 

V. függelék: Dávid hőseinek jegyzéke. 
8-12. Dávid három legfőbb vitéze. - 8. Ebben a versben a latin 

fordítás a héber tulajdonneveket lefordította és szószerint a 
következő  mondatot tartalmazza : Dávid vitézeinek neve a kö-
vetkező  (volt) : A Székben ülő, a legbölcsebb, a legfőbb három 
között ; Ó olyan volt, mint valami gyenge (= kis) faféreg és nyolc-
százat ölt meg egy ütközetben. Mivel az ehhez hasonló héber 
szöveget a latin fordítás Krón. I. 11, 11-ben egészen helyesen 
közli, azért fordításunk ezen a helyen a Krón. I. 11, 11-ben talál-
ható latin fordítás értelmét követi. - A három szó az ebben a 
részben közölt három vitézre (Jesbáámra, Eleázárra és Semmára) 
vonatkozik. Vannak, akik úgy vélik, hogy itt a megfelelő  héber 
szó eredetileg valamilyen katonai rangot (= sálist) jelentett ; 
eszerint ez a rész (8-12) a fősálisokat (= tábornagyokat), a 
18-23-ig terjedő  rész pedig a sálisokat (= az altábornagyokat) 
közölné. - 9. A héber szöveg így szól: Utána (következék) 
Eleázár, az áhohita (= Áhoétől - vö. Krón. I. 8, 4. - származó) 
Dodó fia. (A Dodó szót fordítja a latin fordítás atyai nagybátyjá-
nak). - 10. Keze a kardhoz tapadt = görcsöt kapott. Eleázár 
tehát maga elbánt az ellenséggel, úgyhogy a népnek nem volt 
más dolga, mint elszedni a zsákmányt. - 11. Lencsével teli 
mező  = lencsével bevetett föld, lencse föld. 
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teusokat s az Úr nagy 
győzelmet szerze. 

13Ezt megelőzőleg, egy-
szer aratás idején, hárman 
a harminc legfőbb közül 
lerándultak és lementek 
Dávidhoz, az odollámi 
barlangba, pedig a filisz-
teusok tábora az Óriások 
völgyében állott. 14Dávid 
akkor a sziklavárban tar-
tózkodott s a filiszteusok 
előörse Betlehemnél volt. 
15Dávid vágyakozva mon-
dá : Ó, ha adna nekem 
valaki egy ital vizet ab-
ból a vízveremből, mely 
Betlehem kapujánál va-
gyon I 16Erre a három 
vitéz betöre a filiszteusok 
táborába s vizet meríte 
abból a vízveremből, mely 
Betlehem kapujánál va-
gyon s elvivé Dávidnak. 
azonban nem akará meg-
inni, hanem az Úrnak 
áldozá, "mondván : Le-
gyen az Úr kegyelmes  

irántam, hogy ezt meg ne 
cselekedjem. Vajjon meg-
igyam-e azoknak az embe-
reknek a vérét, akik éltük 
kockáztatásával mentek 
el érte?! Ezért nem akará 
meginni. - Ilyeneket mí-
velt a három vitéz. 

18Ábizáj, Jóáb fivére, 
Száruja fia is legfőbb volt 
három között. ó volt az, 
aki felemelte dárdáját há-
romszáz ellen s azokat 
meg is ölte. Neve volt a 
három között 19s a legjele-
sebb volt a három között, 
a vezérük is volt, de az 
első  hármat nem érte utól. 
20 Utána következék a nagy 
tetteket cselekvő  Bánáj ás, 
Jójádának, egy vitéz em-
bernek a fia, aki Kábszeel-
ből való volt. Ő  üté le a 
két moábi oroszlánt s ő  
méne le s üté agyon az 
oroszlánt a veremben, a 
hóesés napj aiban.21Ugyan-
csak ő  üté le azt az egyip- 

13-17. A három vezér hőstette. 13. Hogy melyik három vezérről 
van szó, nem tudjuk. A harminc legfőbb vitézen valószínűleg a 
24. skk.-ben közölt vitézeket kell értenünk. - Odollámról 1. Kir. 
I. 22, 1. sk. - Az Óriások völgye helyett a héber szöveg a Refáim 

ráfeusok) völgyéről beszél. (Vö. 21, 16. jegyz.) - 14. A szikla-
vár talán az odollámi barlang volt. (Vö. 22, 4. jegyz.) Betlehem 
Jeruzsálemtől délre feküdt. - 15. Dávid Betlehemből való volt 
s talán azért kívánt épen onnan vizet ; az sem lehetetlen azonban, 
hogy szavaival csak azt akarta mondani : bárcsak a kezünkben 
lenne Betlehem. - Keleten az esővizet vízvermekben gyűjtik 
és isszák. - 16. Betöre: a héber szöveg szerint inkább : áttöre 
(a filiszteusok táborán). Feláldozá = kiöntötte, az italáldozatok-
hoz hasonlóan. - 17. Értelme : Isten ments, hogy megigyam ezt 
a vizet, melyet éltük kockáztatásával szereztek vitézeim. 

18-23. Dávid két híres vitéze. - 18. E kifejezésről: legfőbb 
volt három közül]. 8. v. jegyz. - Neve volt = híres ember volt. 
Három között = a főtisztek között ; mások szerint : e második 
három (vitéz) között (vö. Krón. I. 11, 21.), - akik közül azonban 
a Szentírás itt (18-23.) csak kettőt említ. - 19. A legjelesebb: 
a héber szöveg szerint inkább : a legtiszteltebb. - Az első  (e szó 
a héber szövegben hiányzik) három a 8-13. v. említett három 
-vitéz. - 20. Kábszeel Júda területének déli részén feküdt. Az 
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tomi embert, aki nagyságá-
val keltett méltó bámula-
tot ; ennek dárda volt a 
kezében s ő  csak egy bot-
tal méne le hozzá, de nagy 
erővel kicsavará a dárdát 
az egyiptomi kezéből s 
megölé őt tulajdon dárdá-
jával. 22llyeneket mívelt 
Bánájás, Jójáda fia.23Neki 
is neve volt ama három 
vitéz között, aki a har-
minc között a legjelesebb 
volt, de azt a hármat 
nem érte utól. Dávid őt 
titkos tanácsosává tevé. 

24A harminc között vol-
tak: Ászáel, Jóáb fivére ; 
Elehánán, az Ó betlehemi 
nagybátyjának fia ; 25a 

Háródiból való Semma ; a 
Háródiból való Elika ; 26a 
Fáltiból való Helesz; Híra, 
a Tekuából való Ákkes 
fia ; 27az Ánátótból való 
Ábiezer ; a Husátiból való  

Mobonnáj ; 28az áhohita 
Szelmon; a Netofátiból 
való Máháráj ; 29a szintén 
Netofátiból való Heled, 
Báána fia ; Itáj, a Benjá-
min fiainak Gábaátjából 
való Ribáj fia ; "a Fárá-
tonból való Bánája ; a 
Gáás-völgyéből való Hed-
dáj ; 31az Árbátból való 
Ábiálbon ; a Berómiból 
való Ázmávet ; 32a Sálá-
boniból való Eliába ; Jás-
sen fiai ; Jónatán ; 33az 
Ororiból való Semma ; 
az Ároriból való Áiám, 
Sárár fia ; 34Elifelet, egy 
Mákátiból való ember fiá-
nak, Áászbájnak a fia ; a 
Gelóból való Eliám, Áchi-
tófel fia ; 35a Kármelből 
való Heszráj ; az Árbiból 
való Fáráj ; 38Igáál, a Szó-
bából való Nátán fia ; a 
Gáddiból való Bonni ; 37az 
ámmonita Szelek ; a Be- 

oroszlán szó ehelyütt úgy látszik vitézt, hőst, (tehát embert) 
jelent. - 23. Vö. 18. v. jegyz. - A harminc szó egyesek szerint 
ehelyütt Dávid hőseinek bizonyos (katonai rangosztályba tar-
tozó) csoportját, mások szerint az itt (8-39) felsorolt harminc 
(-hét) vitézt jelenti. A vers utolsó mondata a héber szöveg szerint 
így szól : Dávid öt vezérkarában (vagy : a testőrcsapatnál, a 
keretiek és a feletiek csapatánál, vö. 20, 23.) alkalmazta. 

24-39. Dávid többi vitézei. - 24. A harminc szóról 1. 23. v. 
jegyz. Elehánán a héber szöveg szerint a betlehemi Dodó (ezt for-
dítja a latin fordítás : nagybátyjának) fia volt. - 25. Hárodi 
(= Árári, vö. 11. v. és 33. v.) Júda területén feküdt. -26. Fálti = a 
júdai Betfelet. L. Józs. 15. 27. - Tekuáról 1. Kir. II. 14, 2. - 27. 
Ánátót Benjámin területén feküdt ; Mobbonáj kétségkívül ugyanaz, 
mint akit 21, 18. Sobbokájnak nevezett. L. o. - 28. Az áhohiták-
ról 1. 9. v. jegyz. - Netoláti Betlehem táján feküdt. - 29. .Heled 
helyett a héber szöveg Helebről beszél. - 30. Fárátonról 1. Bír. 
12, 13. - Gáásról Józs. 24, 30. - 31. Árból = Bet-Araba 1. Józs. 
15, 61. - Berómi = Báhurím, 1. 3, 16. - 32. Sáláboni úgy látszik 

Selebin ; Dán területén feküdt. Vö. Józs. 19, 42. - 33. Orori 
úgy látszik ugyanaz, mint Árári. Vö. 25. v. jegyz. - 34. A Mákáti 
nevű  vidék a Jordántól keletre eső  föld északi részén feküdt ; 
lehet azonban, hogy itt Ábel-bet-mááka városáról (vö. 20, 14.) 
van szó. - Gelóról 1. 15, 12. - 35. Kármel városáról 1. Kir. I. 
25, 2. - Árbi = Áráb, júdabeli város. (Vö. Józs. 15, 52.) -
36. Szóbáról 1. 8, 3. jegyz. Gáddi = Gád ; Krón. I. 11, 38. e két 

52* 
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rótból való Náháráj, Jóáb-
nak, Száruja fiának fegy-
verhordozója ; 38a Jetriből 
való Ira ; a szintén Jetri-
ből való Gáreb ; 39a heteus 
Uriás ; összesen harminc-
hét. 

24. FEJEZET. 
Függelék : Dávid népszámlálása 

és ennek következményei. 

'Majd ismét felgerjede 
az Úr haragja Izrael ellen 
s azért arra ingerlé közöt-
tük Dávidot, hogy adja 
ki a parancsot : Eredj, 
számláld meg Izraelt és 
Júdát. 2Meg is hagyá a ki-
rály Jóábnak, serege vezé-
rének : Járd be Izrael vala-
mennyi törzsét, Dántól 
Bersábéig és számláljátok 
meg a népet, hogy tudjam 
a számát. 3Mondá erre  

Jóáb a királynak : Soka-
sítsa meg az Ur, a te Iste-
ned népedet, bármekkora 
is mostan s tegye még 
százannyivá uram, a ki-
rály színe előtt, de mit 
akar uram, a király, ezzel 
a dologgal? 4Ám a király 
szava erőt vőn Jóábnak 
s a sereg vezéreinek sza-
ván s Jóáb és a hadvezérek 
kimenének a király színe 
elől, hogy megszámlálják 
Izrael népét. 5Miután át-
keltek a Jordánon, elme-
nének Ároérbe, a Gád völ-
gyében fekvő  város jobb 
oldalára, 6maj d Jázeren át 
átmenének Gálaádba és 
Hodsi alföldére, aztán 
elmenének Erdős-Dánba, 
majd bejárák Szídon kör-
nyékét, 7aztán átmenének 
Tírus bástyáinak vidékére, 

vitézt így nevezi : Jóel, Nátán fivére ; Mibáhár, Ágáráj fia. -
37. Berólról 1.4, 2. - 38. Jelei Júda déli részén feküdt. - 39. Uriás-
ról 1. 11, 3. 15. 17. 

V/. függelék: Dávid megszámláltatja a népet. 
24. 1-9. Dávid (hiuságból) megszámláltatja a népet. - 1. A hé-

ber szöveg így szól : Majd ismét (vö. 21, 1.) felgerjede az Űr ha-
ragja Izrael ellen (ehelyett az ugyanerről beszélő  Krón. I. 21, 1. ezt 
mondja : Majd felkele a Sátán Izrael ellen) és felingerlé ellenük 
(= az izraeliták ellen) Dávidot, mondván : Eredj stb. - Egyesek 
úgy vélik, hogy itt az Úr haragja kifejezés magát a sátánt jelenti 
érthető  azonban az egész úgy is, hogy az Cr haragudott meg vala-
miért az izraelitákra s azért engedte meg, hogy Dávid a nép meg-
számlálására ragadtassa magát s igy szerencsétlenséget hozzon 
a népre. - 2. Dán Izrael legészakibb, Bersábe Izrael le délibb 
városa volt. - 3. A héber szöveg így szól : Növelje az Ur, a te 
Istened, százszor annyira a népet, mint amekkora s lássa (ezt) 
az én uramnak, a királynak szeme, de mit akar stb. - 5. Aroer 
(vö. Máz. V. 2, 36.) az Árnon-patak északi partján feküdt ; mivel 
pedig ez a vidék Rúben törzséhez tartozott, lehet, hogy a Gád 
völgyében levő  városon valamely más, Gád területén fekvő  várost 
kell értenünk (vö. Józs. 13, 25 ; Bír. 11, 33.), vagy pedig a szöveget 
ilyenféleképen kell magyaráznunk : . . . Ároerbe, mely (az Ámon-
patak) völgyében feküdt és pedig e város jobb (= déli) oldalára, 
majd Gádba stb. - 6. Jázer, Gálaád és (a közelebbről ismeretlen) 
Hodsi (= Új?) alföld a Jordántól keletre eső  vidék alsó, középső  
és északi részén feküdt ; Erdős-Dán (héberül : Dán-Jáán) Kánaán 
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majd a heveusok és a ká-
náneusok minden földére, 
végül elmenének Júda Dél-
vidékére, Bersábéba sés 
miután bejárták az egész 
országot, kilenc hó és húsz 
nap mulya visszaérkezé-
nek Jeruzsálembe. 9Erre 
Jóáb átadá a királynak a 
nép összeírásának eredmé-
nyét, amely szerint Izrael-
ben nyolcszázezer kard-
fogható, erős férfiú, Júdá-
ban meg ötszázezer harcos 
akadt. 

HÁm a nép megszámlá-
lása után bántotta Dávi-
dot lelkiismerete s azért 
Dávid azt mondá az Cr-
nak : Felette vétkeztem e 
tettel, de kérlek, Uram, 
bocsásd meg szolgád vét-
két, mert igen esztelenül 
cselekedtem. "Mire Dávid 
reggel felkelt, az Cr a kö-
vetkező  szózatot intézte 
Gád prófétához, Dávid 
látnokához, mondván : 
12Eredj és szólj Dávidhoz : 
Ezt üzeni az Úr : Há- 

rom dolog közül választ-
hatsz : válassz közülük 
egyet tetszésed szerint s 
én azt cselekszem meg 
veled. 13Gád el is méne 
Dávidhoz és jelentő  néki, 
mondván : Vagy hét esz-
tendeig éhségnek kell jön-
nie országodra,vagy három 
hónapig menekülnöd kell 
ellenségeid elől s azoknak 
üldözniök kell téged, vagy 
pedig három napig dög-
halálnak kell lennie földe-
den. Nos, gondolkodjál s 
határozz, mi választ vi-
gyek annak, aki engem 
küldött. "Mondá erre Dá-
vid Gádnak : Nagyon szo-
rongok, de jobb az Cr 
kezébe esnem (mert nagy 
az ő  irgalmassága), mint 
az emberekébe. 15Dögha-
lált bocsáta tehát az Cr 
Izraelre attól a reggeltől 
fogva a megszabott ideig 
s meghala a népből Dántól 
Bersábéig hetvenezer em-
ber. 

16  Mikor azonban az 
legészakibb városa volt. Szídon és - 8.- Tirus a Földközi-tenger 
főniciai partvonalának északi részén feküdtek, a heveusok és a 
kánán.eusok földe a Jordántól nyugatra eső  vidék felső  és középső  
része, míg Júda Délvidéke ugyanennek legdélibb része volt. Az út 
tehát Ároertől kezdve először északi, majd nyugati, végül déli 
irányban megkerülte egész Kánaánt. - 9. Erős = arcra alkal-
mas. - Vö. Krón. I. 21, 5. jegyz. 

10-15. Dávid (hiúságának) büntetéséül dögvész tizedeli meg 
Izraelt. Mennyiben vétkezel' Dávid e tettel, vitás ; valószínű, hogy 
Dávidot hiúság és elkapatottság vezette tettében s ahelyett, hogy 
az ürban bízott volna, túlságosan a maga erejére akart támasz-
kodni s ezáltal vétkezett. - 13. Hét esztendő  helyett (a görög 
fordítás és Krón. I. 21, 12.) három esztendőről beszél. - Döghalál 
= pestis. - 14. Szorongok = félek (mindegyiktől, vö. Krón. L 
21, 13.). - 15. A megszabott idő  egyesek szerint nem a 13. v.-ben 
említett három nap, hanem valamely (az Isten irgalmassága által) 
rövidebbre szabott idő. 

16-25. Dávid Areuna szérű jén oltárt állít az «Úrnak, amire meg-
szűnik a csapás. - 16. A jebuzeusok Jeruzsálem egy részének haj- 
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tiTr angyala Jeruzsálemre 
nyujtotta ki kezét, hogy 
azt is elpusztítsa, meg-
könyörüle az Úr a nyomo-
rúságon és mondá a nép 
öldöklő  angyalának : Elég, 
vondd vissza immár keze-
det. Mikor ugyanis az Úr 
angyala a jebuzeus Áreuna 
szérűje mellett volt, 17így 
.szóla Dávid az Úrhoz, 
amint meglátta a nép öl-
döklő  angyalát : Én va-
gyok az, aki vétkeztem s 
aki gonoszul cselekedtem ; 
45k, a juhok, mit követtek 
el? Kérlek, forduljon tehát 
kezed én ellenem s az én 
atyámnak háza ellen ! 
19Erre Gád még aznap el-
méne Dávidhoz és mondá 
neki : Menj fel és állíts ol-
tárt az Úrnak a jebuzeus 
Áreuna szérűjén. 19Dávid 
fel is méne Gád beszéde 
szerint, ahogy az Úr pa-
rancsolta neki. 20Amint 
Áreuna kitekintett s észre-
vette, hogy a király és 
szolgái feléje tartanak, 
21kiméne, földig hajtá ar-
‹cát a király előtt és mon-
dá : Mi végett jő  szolgájá-
hoz uram, a király? Mondá 
néki Dávid : Hogy meg- 

vegyem tőled a szérűt s 
oltárt építsek rajta az Úr-
nak, hogy megszűnjék az 
a vész, mely a nép között 
dúl. 22Mondá erre Áreuna 
Dávidnak : Fogadja el s 
áldozzék rajta uram, a ki-
rály, amint neki tetszik ; 
itt vannak a marhák egé-
szen elégő  áldozatnak, a 
cséplőszánok meg a mar-
hajármok tüzelőfának. 

23Mindezt odaadja, ó ki-
rály, Áreuna a királynak. 
Majd mondá Áreuna a ki-
rálynak : Fogadja kegye-
sen az űr fogadalmadat. 
24Felelé azonban néki a 
király, mondván : Nem 
fogadom el úgy, ahogy aka-
rod, hanem megveszem 
tőled az áráért, mert nem 
áldozok az Úrnak, az én 
Istenemnek, ingyen szer-
zett egészen elégő  áldoza-
tot. Dávid meg is vevé 
a szérűt meg a marhákat 
ötven siklus ezüstön 25s 
ott oltárt építe Dávid az 
Úrnak s egészen elégő  ál-
dozatokat és békeáldoza-
tokat mutata be. Erre az 
űr megengesztelődék az 
ország iránt és megszűnék 
a csapás Izraelben. 

dani birtokosai voltak. Áreuna (= Ornán) szérű je (= cséplésre 
szolgáló mezeje) Jeruzsálemtől keletre, a Mória-hegyen, a későbbi 
templom helyén feküdt. - 17. A juhok = a nép, melynek a király 
a pásztora ; a nép pusztulása Dávid büntetése is volt, hisz a 
nép szenvedése a jó király számára a legnagyobb szomorúság ; 
áni a nép úgy látszik a saját bűnéért is lakolt, mert valamiért -
vö. 1. v. jegy. - kihívta magára az úr haragját.- 22. Fogadja el, 
1. i. ajándékképen. - 23. Odaadja = szívesen rendelkezésére 
bocsátja (vö. Krón. I. 21, 23.). - 24. Egy siklus ezüst = 16.8 
gr = 3.25 P ; ötven siklus = 8-40 kgr = 162.50 P ; Krón. I. 21, 
25. hatszáz arany siklusról beszél, talán mert nagyobb területről 
szól. - 25. A csapás = a pestis. 



KIRÁLYOK HARMADIK KÖNYVE. 
A héberek szerint a Királyok első  könyve. 

Dávid uralkodása után fia, Salamon került Izrael 
trónj ára. Erős kézzel biztosította országa belső  rend-
jét, ügyes politikával lekötötte külső  ellenségei-
nek kezét s így már uralkodásának negyedik eszten-
dejében (Kr. e. 968) hozzáláthatott az er templomá-
nak megépítéséhez. Ezzel megalkotta a mózesi val-
lás fellegvárát, mely méltán kívánhatta magának a 
legteljesebb egyeduralmat Izrael vallási életében. 
Ám részben a templom, részben egyéb dolgainak 
építése, nagy fényüzése s pompa ,retete túlságosan 
igénybe vette népe teherbírását, úgyhogy mikor 
fia és utóda Roboám nem akart enyhíteni a nép ter-
hein, Izrael törzseinek nagyobb része elszakadt s 
külön királyságot alapított, sőt Jeruzsálemmel a 
vallási közösséget is megszakította. Ettől fogva mind-
két királyság a maga útjain járt, míg végül bűneik 
büntetéséül mindkettő  elvesztette önálló létét. 

Ezt mondja el a Királyok könyve. Eredetileg egy 
könyv volt az egész, de a Szentírás görög fordítói két 
könyvre osztották s az ugyancsak két könyvre osz-
tott Sámuel könyvével egybekapcsolták, úgyhogy 
jelenleg Sámuel könyve alkotja a Királyok első  és má-
sodik, a szorosabb értelemben vett Királyok könyve 
pedig a Királyok harmadik és negyedik könyvét. - 
A harmadik könyv Salamon uralkodását (1-11), 
majd Júda és Izrael királyainak uralkodását beszéli 
el Ochoziásig (854), míg a negyedik könyv ugyanezt 
folytatva, a babiloni fogság idejéig jut el. (Kr. e. 561.) 

A könyv azonban korántsem egyszerű  történelem 
végig vallásos gondolat vonul rajta keresztül. Szer-
zője ugyanis a mózesi törvény és a jeruzsálemi temp-
lomban folyó törvényes istentisztelet lelkes híve. Mi-
vel pedig ebben az időben egyfelől az igaz Istent a 
törvényszabta istentisztelettől eltérő  módon is tisz-
telték (magaslatok, Betel, Dán), másfelől pedig a 
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bálványimádás is felütötte fejét, a szent szerző  azt 
akarja a történelem eseményeivel olvasói szeme elé 
állítani, hogy íme mindaz, ami a gonosz királyokat 
személyükben s mindkét országot létében érte, a tör-
vénytelen vagy bálványimádó istentisztelet bün-
tetése. Épen azért csak annyit beszél az egyes kirá-
lyokról, amennyi e tétel bizonyítására szükséges : 
egyebekkel, ha még oly nagyszabású és fontos dol-
gok is azok, alig törődik. 

Mivel a könyv több mint négyszáz esztendő  (971-
561) történetét öleli fel, természetes, hogy szerzője 
nem lehetett az összes események szemtanuja és 
kortársa. Forrásait rendesen maga is megnevezi 
(vagy harmincszor utal Júda és Izrael királyainak 
krónikáira), de stílusának helyenkinti változása, a 
közlött anyag sajátossága a mellett tanuskodik, hogy 
más (többnyire prófétákról szóló) egykorú forráso-
kat is használt, melyeket bőségesen kiaknázott. - 
Hogy azonban ki lehetett a mű  szerzője, eldönteni 
alig lehet. Mivel felfogása, stílusa, korrajza nagyon 
emlékeztet Jeremiás prófétára (sőt Kir. IV. 24, 
18-25, 30. ugyanaz, mint Jeremiás próféta könyvé-
nek vége, Jer. 52, 1-34), újabban a katholikus hit-
tudósok a szerzőt nagyobbára Jeremiás próféta kör-
nyezetében keresik. Az bizonyos, hogy a könyv 
Jeruzsálem pusztulása (Kr. e. 587) után keletkezett, 
de mivel a babiloni fogságból való visszatérésről 
(Kr. e. 538) már nem beszél, valószínűleg ezt meg-
előzőleg íródott. 

A könyv számos kérdése, főkép egyes események 
időrendi rögzítése még megoldásra vár. Az újabb 
leletek, az egyiptomi, asszír, babiloni adatok azon-
ban napnál fényesebben igazolják történelmi meg-
bízhatóságát, melyet egyébként sugalmazottsága 
amúgy is biztosít. 

1. FEJEZET. 
Dávid Salamonra hagyja trón- 

ját. 
1Mikor aztán Dávid ki-

rály megöregedett s igen  

koros lett, noha ruhákkal 
takargatták, nem bírt fel-
melegedni. 2Mondák azért 
néki szolgái : Hadd keres-
sünk urunknak, a király- 

I. Salamon király uralkodása. (Kir. III. 1, 1-11, 43.) 
1. 1-4. Dávid életének alkonya. - 1. Dávid ekkor (vö. Kir. II. 

5, 4.) kb. hetvenéves lehetett ; aránylag korai végelgyengülését 
viharos, fáradalmakban bővelkedő  élete okozta. - 2. Az ókori 
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nak egy szűz leányzót, aki 
a királynak szolgáljon, őt 
ápolja, a keblén aludjék s 
melegítse urunkat, a ki-
rályt. 3Keresének tehát 
egy szép leányzót Izrael 
minden határában ; így 
akadának a sunámi Ábi-
ságra s azt el is vivék a 
királyhoz. 4A leány igen 
szép volt s - a királlyal 
aludt és szolgált néki, de a 
király nem ismeré meg. 

5Ádoniás, Hággit fia 
pedig felfuvalkodék és 
mondá: Én leszek a király! 
Szerze is magának szekere-
ket és lovasokat és öt- 

ven embert fullajtárnak. 
6Atyja sohasem feddé meg 
őt, mondván : Miért tetted 
ezt vagy azt? Igen szép is 
volt és a születés rendjében 
ő  következett Ábsálom 
után. 7Tárgyalásokba bo-
csátkozék tehát Jóábbal, 
Száruja fiával, meg Ábjá-
tár pappal s azok támo-
gatták is Ádoniás pártját. 
8Szádok pap azonban, to-
vábbá Bánáj ás, Jójáda 
fia, Nátán próféta, Semei, 
Rei és Dávid hadseregé-
nek vitézei nem tartottak 
Ádoniással. 9Mikor tehát 
Ádoniás a Rógel-forrás 

(orvosi) felfogás azt hitte, hogy a fiatal test életereje felfrissíti az 
aggastyán erőit. - 3. Sunám Isszakár törzsének területén (Názá-
rettől délre, kb. 8-10 km-re) feküdt. - 4. A héber szöveg igy 
szól : A leány igen szép volt s a király ápolója lett s kiszolgálta 
őt, de a király nem ismeré meg őt (= nem hált vele). A héber szö-
vegből tehát nem következik, hogy a leány a királlyal aludt; 
valószínű  azonban, hogy Dávid a leányt (másod) feleségül (Kir. 
II. 15, 16.) vette, mert később Salamon nem akarta megengedni,. 
hogy Ádoniás Ábiságot feleségül vegye. Vö. 2, 21. sk. 

5-11. Ádoniás trónkövetelése. - 5. Hággit Ádoniás anyja volt. 
Vö. Kir. II. 3, 2-4. - Ádoniás tehát ugyanúgy járt el, mint 
Ábsálom : díszfogatokat, kísérő  lovagi tábort és fullajtárokat 
(= darabontokat) szerzett. Vö. Kir. II. 15, 1. - 6. A vers Ádoniás 
merészségének három indítóokát adja : 1. atyjától, ki őt soha 
(a héber szöveg hozzáteszi : életében) meg nem rótta, nem kellett 
félnie, 2. szép, daliástermetű  ember volt, 3. ezidőben, mivel 
három bátyja (Ámnon, Ábsálom és Keleáb) már nem élt, ő  volt 
Dávid legidősebb fia. - 7. Jóáb Szárujának (= Dávid nővérének> 
fia, a hadsereg fővezére volt ; Ábjátár volt a frigyláda számára 
ideiglenesen felállított jeruzsálemi (szent) sátor főpapja. Ádoniás 
tehát Jeruzsálem két legfőbb hatalmasságát nyerte meg ügyé-
nek. - 8. Szádok volt az ezidőben Gábaonban levő  (mózesi) szent 
sátor főpapja. Bánájás volt a testőrcsapatok egy részének kapi-
tánya. Nátán próféta Salamon nevelője (is) volt, - vö. Kir. II. 
12, 25. - s ő  közvetítette annak idején a Salamonra vonatkozó 
isteni szózatot (Kir. II. 7, 12. skk ; 12, 25.), érthető  tehát ragasz-
kodása Salamonhoz. - Semei és Rei egyebütt nem fordul elő  s 
így többet nem tudunk róluk. (Vö. talán 4, 18.) - A Rógel (= vá-
nyoló) forrás Jeruzsálem délkeleti végében feküdt ; a Zohelet-
(= kígyó)kő  valószínűleg a Jeruzsálem déli oldalán húzódó völgy 
déli oldalának egyik - nehezen megmászható - sziklája volt. -
Ádoniás tehát kosokból (a héber szöveg szerint : juhokból), mar- 
hákból és hízott állatokból 	borjúkból) áldozati lakomát ren- 
dezett, s annak keretében királlyá kiáltatta ki (s Ábjátár által 
talán fel is kenette) magát. A király szolgát = udvari emberei : 
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szomszédságában levő  Zo-
helet-kőnél kosokat, mar-
hákat s mindenféle hízott 
állatokat vágatott áldoza-
tul, meghívá az áldozati 
lakomára valamennyi test-
vérét, a király fiait s Júda 
valamennyi emberét, a 
király szolgáit, 19de Ná-
tán prófétát, Bánájást, a 
vitézeket és Salamont, az 
öccsét nem hívá meg. 

11Mondá erre Nátán. 
Betsábénak, Salamon any-
jának : Hallottad-e, hogy 
Ádoniás, Hággit fia, ki-
rállyá tette magát urunk, 
Dávid tudta nélkül?12  Nos 
tehát, jer, vedd tanácso-
mat, hogy megmenthesd a 
magad s fiad, Salamon éle-
tét. 13Eredj s menj be 
Dávid királyhoz és mondd 
néki : Nemde, te uram, ki-
rály, megesküdtél nekem, 
szolgálódnak, mondván : 
Salamon, a te fiad, lesz a 
király utánam s ő  ül majd 
királyi székembe? Miért 
lett tehát Ádoniás a ki-
rály? "Mialatt pedig te 
ott a királlyal beszélsz, 
én majd utánad megyek s 
kiegészítem beszédedet. 
"Beméne tehát Betsábe a 
királyhoz, a hálóterembe ; 
a király igen öreg volt és a  

sunámi Ábiság szolgált 
neki. "Betsábe meghajtá 
magát és leborula a király 
előtt. Mondá néki a király: 
Mit kívánsz? 17#5 felelé és 
mondá : Uram, te meg-
esküdtél az Úrra, a te 
Istenedre szolgálódnak : 
Salamon, a te fiad lesz a 
király utánam s ő  ül 
királyi székembe,-19s íme 
most Ádoniás lett a király, 
a nélkül, hogy te, uram 
király, tudnád 1 19Temér-
dek marhát, mindenféle 
hízott állatot és kost vá-
gatott áldozatul s meg-
hívta a király valamennyi 
fiát, Ábjátár papot is, meg 
Jóábot, a hadsereg vezérét 
is, de Salamont, szolgádat, 
nem hívta meg. "Nos, 
uram király, reád tekint 
egész Izrael szeme, hogy 
kijelentsd nékik, ki üljön 
királyi székedbe, uram ki-
rály, utánad. 21Különben 
az fog történni, hogy ami-
kor majd uram, a király 
aludni tér atyáihoz, én és 
fiam, Salamon mint bű-
nösök fogunk itt állani. 
22Még beszéle a királlyal, 
mikor megérkezék Nátán 
próféta. 23Jelenték is a 
királynak, mondván : Itt 
van Nátán próféta. Mi- 

ezek közül is csak a júdabelieket hívta meg Ádoniás, nyilván azért, 
mert ő  is júdabeli volt : Hebronban született. 

11-27. Nálán próféta közbelép Salamon érdekében. - 13. Mikor 
,és hol tette Dávid ezt az esküvel erősített ígéretet Betsábénak, 
nem tudjuk. - 21. Betsábe joggal tarthatott attól, hogy ha 
Ádoniás trónra kerül, őt és fiát, Salamont valamilyen ürügy alatt 
elteszi láb alól, hogy trónját nyugodtan bírhassa. - 22. Betsábe 
Nátán megérkezésekor - a 28. v. tanusága szerint - kiment 
4i királytól. 
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után bement a király elé s 
földig hajtotta arcát előtte, 
24mondá Nátán : Uram 
király, te mondottad-e : 
Ádoniás legyen a király 
utánam s ő  üljön tró-
nomra? 2545 ugyanis ma 
lement, temérdek marhát, 
hízott állatot és kost vá-
gatott áldozatul s meg-
hívta rá a király vala-
mennyi fiát s a hadsereg 
vezéreit, Ábjátár papot is 
és azok esznek s isznak 
előtte és azt mondják : 
Éljen Ádoniás király ! 
26Engem, szolgádat, vala-
mint Szádok papot, Bá-
nájást, Jójáda fiát s Sala-
mont, szolgádat,nem hívta 
meg. 27Vajjon uramtól, a 
királytól származik-e ez a 
dolog s csak nekem, szol-
gádnak, nem adtad tud-
tomra, hogy ki ülj ön uram-
nak, a királynak trónjára 
utána? 

28Felelé erre Dávid ki-
rály, mondván : Hívjátok 
hozzám Betsábét ! Mikor 
ez bement a király elé s 
megállott előtte, 29meg-
esküvék a király és mon-
dá : Az Úr életére mondom, 
ki megszabadította élete-
met minden szorongatás- 

ból, "hogy, amint meg-
esküdtem neked az Úrra, 
Izrael Istenére, mondván : 
Salamon, a te fiad lesz a 
király utánam s ő  ül ki-
rályi székembe helyettem, 
- úgy fogok cselekedni. 	e 
mai napon. 31Földig hajtá 
erre Betsábe az arcát s 
leborula a király előtt, 
mondván : Éljen az én 
uram, Dávid, mindörökké! 
32Aztán azt mondá Dávid 
király : Hívjátok hozzám. 
Szádok papot, Nátán pró-
fétát és Bánáj ást, Jój ád a 
fiát ! Mikor ezek bemen-
tek a király elé, 33monciá 
nékik : Vegyétek magatok 
mellé uratok szolgáit s 
ültessétek Salamont, a fia-
mat, öszvéremre s vigyé-
tek el a Gihonhoz 34s kenje 
őt ott Szádok pap és 
Nátán próféta Izrael ki-
rályává és fuvassátok meg 
a harsonát s mondjátok : 
Éljen Salamon király ! 
"Aztán vonuljatok fel 
utána ide s jöjjön s üljön 
királyi székembe s ő  le-
gyen a király helyettem, 
mert őt rendelem Izrael 
és Júda fejedelmévé. 36Fe-
lelé erre hánájás, Jójáda 
fia, a királynak, mondván: 

28-40. Dávid intézkedésére Salamont királlyá kenik s az legott 
el is foglalja a irónt. (Vö. Krón. I. 28, 20. skk.) - Vö. Rúth 3, 13. 
jegyz. - 30. Úgy fogok cselekedni e mai napon = még ma intéz-
kedem esküm végrehajtása ügyében. - 31. Betsábe, befejezve 
szavait, távozott. - 33. Gihon (forrás és völgy) egyesek szerint 
Jeruzsálemtől keletre, mások szerint északnyugatra feküdt. Az 
sem lehetetlen, hogy eredetileg Gábaon (héberül Gibeon) állott 
a szent szövegben, sőt ez azért is valószínű, mert ott állott a 
(mózesi) szent sátor s ott volt főpap Szádok. Gábaon Jeruzsá-
lemtől északra feküdt. - 36. Igy szóljon = Ament (= úgy legyen-t) 
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Amen ! Igy szóljon az Úr 
uramnak, a királynak Is-
tene is. "Miként urammal, 
a királlyal volt az Úr, úgy 
legyen Salamonnal is s 
tegye királyi székét még 
dicsőbbé, mint uramnak, 
Dávid királynak székét. 
38Lemenének tehát Szá-
dok pap, Nátán próféta, 
Bánájás, Jójáda fia, meg a 
keretiek és a feletiek s 
felülteték Salamont Dávid 
király öszvérére s elvivék 
a Gihonhoz. "Aztán Szá-
dok pap elővevé a sátor 
olajos szaruját és felkené 
Salamont, majd megfuva-
ták a harsonát s az egész 
nép mondá : Éljen Sala-
mon király ! 40Aztán az 
egész sokaság felvonula 
utána a városba; közben 
a nép fújta a fuvolát s 
akkora örömmel ujjongott, 
hogy a föld csak úgy zen-
gett kiáltásuktól. 

41Meghallá ezt Ádoniás 
mindazokkal együtt, aki-
ket meghívott — épen, 
amikor a lakoma véget 
ért. Erre Jóáb, mikor meg-
hallotta a harsona szavát, 
így szóla : Mit akar e 
zajongó város lármája? 
42Még szólott, amikor meg- 

érkezett Jónatás, Ábjátár 
pap fia. Mondá ennek 
Ádoniás : Jöjj csali ide, 
hiszen te derék ember 
vagy s nyilván jó hírt. 
hozasz. 43Felelé erre Jóna-
tás Ádoniásnak : Épen-
séggel nem. Urunk, Dávid 
király ugyanis királlyá 
tette Salamont : "elküldte 
vele Szádok papot, Nátán 
prófétát, Bánájást, Jójáda 
fiát, meg a keretieket és a 
feletieket, a király öszvé-
rére ültették, 45Szádok pap 
és Nátán próféta a Gihon-
nál királlyá kenték s on-
nan akkora ujjongással vo-
nultak fel Jeruzsálembe, 
hogy csak úgy zengett belé 
a város ; ez az a zaj, amelyet 
hallottatok. 46Sőt Salamon 
már be is ült a királyi 
székbe 47és a király szol-
gái bementek és áldást 
kívántak urukra, Dávid 
királyra, mondván : Te-
gye az Isten Salamon ne-
vét nagyobbá nevednél s 
királyi székét dicsőbbé ki-
rályi székednél. Erre a 
király meghajtá magát 
fekvőhelyén 48s így szóla : 
Áldott legyen az Úr, Iz-
rael Istene, ki ma sze-
mem láttára királyi szé- 

mondjon reá az Isten. - 38. A keretiek és a feletiek Dávid testőr-
ségéhez tartoztak ; 1. Kir. II. 8, 18. jegyz. - 39. A sátor olajos 
szaruja kétségkívül valamelyik szent sátor olajos szaruja volt ; 
szent sátor ekkor kettő  volt : az egyik, a mózesi, Gábaonban állott, 
a másikat Dávid üttette Jeruzsálemben a frigyláda számára. (Kir. 
II. 6, 17.) Mivel Szádok a gábaoni (mózesi) sátor főpapja volt, 
nem lehetetlen, hogy ennek olajos szarujáról van szó. 

41-53. Ádoniás pártja szétszalad, ő  maga az oltár szarvához 
menekül s feltételes kegyelmet is kap. - 41. A lakoma nyilván egész 
nap tartott s így elég idő  volt Salamon felkenésére és bevonulá-
sára, mivel Ádoniás pártja csak a lakoma után szándékozott 
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kembe ültette utódomat. -
"Erre megrettenének és 
felkelének mindazok, kiket 
Ádoniás meghívott s el-
méne mindegyikük a maga 
útjára, "Ádoniás pedig 
Salamontól való félelmé-
ben felkele s elméne s meg-
fogá az oltár szarvát. 51Je-
lenték erre Salamonnak, 
mondván : Ime, Ádoniás, 
Salamon királytól való fé-
lelmében megfogta az oltár 
szarvát s azt mondja : 
Esküdjék meg nékem ma 
Salamon király, hogy nem 
öleti meg szolgáját a kard-
dal. 52Mondá erre Salamon: 
Ha jó ember leszen, egy 
hajaszála sem esik le a 
földre ; de ha gonoszságon 
kapják, meghal. 53Aztán 
elkülde érte Salamon ki-
rály s elhozatá az oltártól ; 
ő  bemene, leborula Sala-
mon király előtt, mire 
Salamon azt mondá néki : 
Eredj haza. 

2. FEJEZET. 

Dávid politikai végrendelete, 
melyet halála után utóda, Sa- 

lamon végre is hajt. 

1Mikor aztán Dávid ha-
lálának ideje közeledett, 
parancsola fiának, Sala-
monnak, mondván : 2 n 
immár elmegyek minden 
földi lény útjára : légy erős 
és légy férfi. 3Tartsd meg, 
amivel az Úrnak, Istened-
nek tartozol, járj az Ő  út-
jain, tartsd meg szertartá-
sait, parancsolatait, vég-
zéseit s intelmeit, amint 
meg van írva Mózes tör-
vényében, hogy így boldo-
gulj mindenben, amit cse-
lekszel s mindenhol, ahova 
fordulsz 4s az Úr megvaló-
sítsa szavát, melyet felő-
lem szólott, amikor azt. 
mondotta : Ha fiaid meg-
tartják útjukat s teljes 
szívükből s teljes lelkük-
Ml hűségesen járnak előt- 

bevonulni a városba. - 50. Az oltár szarvai menedékhelyül szol-
gáltak s aki azokat megfogta, - bizonyos, közelebbről nem isme-
retes feltételek esetén - nem volt bántható. Hogy itt melyik 
oltárról van szó, nem tudjuk ; mivel a gábaoni szent sátor égő-
áldozati oltára ezidőben Szádok hatalma alatt állott (az pedig 
Ádoniásnak nem volt híve), nem lehetetlen, hogy a Sionon levő  
ideiglenes szent sátor oltárára kell gondolnunk. - 53. Salamon 
tehát - igen bölcsen - feltételesen megkegyelmezett Ádoniás-
nak, hogy ennek párthíveit önmagától el ne riassza. 

2. 1-9. Dávid politikai végrendelete. - 2. A földi lények (= a ha-
landók) végső  útja a halál. - Légy erős és légy férji = viseld 
férfias erővel a gyászt, mely miattam érni fog. - 3. Az Isten útjain 
az jár, aki az Isten által parancsolt módon él. - 4. Hasonló szava-
kat mondott az Úr akkor, amikor Dávid házának örökös uralmát 
megígérte. (Vö. Kir. II. 7, 12-16.) ; mivel azonban ott az Úr 
szava Dávid házának uralmát nem tette függővé a mózesi törvény 
megtartásától s elsősorban Dávid házának lelki értelemben vett 
uralmáról (a Dávid házából származó Messiás uralmáról) beszélt, -
lehet, hogy az itt közölt ígéretet valamely más, előttünk ismeret-
len alkalommal tette az Úr Dávidnak. - Megtartják útjukat = 
megmaradnak az Isten által parancsolt életmód mellett. Nem 
fogy el ivadékod Izrael királyi székéről = mindig a te utódaid fog- 
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tem, nem fogy el ivadé-
kod Izrael királyi székéről. 
5Te is tudod, mit cseleke-
dett velem Jóáb, Száruja 
fia, mit cselekedett Izrael 
seregének két fővezérével, 
Ábnerrel, Ner fiával és 
Ámászával, Jeter fiával: 
megölte őket s mint hábo-
rúban, vért ontott békes-
ség idején s mint csatában, 
vért hintett derekán levő  
övére s lábán levő  saru-
jára. 6Cselekedjél tehát 
bölcseséged szerint s ne 
juttasd Ősz fejét békesség-
gel az alvilágba. 7A gá-
laádi Berzelláj fiai iránt 
azonban légy hálás : asz-
talodnál egyenek, mert 
előzékenységet tanusítot-
tak irántam, amikor Ábsá-
lom bátyád színe elől me-
nekültem. 'Nálad vagyon  

Semei is, Jemini fiának, a 
Báhurimból való Gerának 
a fia, ki szörnyű  átokkal 
illetett, amikor Táborba 
mentem, de akinek, mivel 
lejött elém, amikor átkel-
tem a Jordánon, meges-
küdtem az Úrra és azt 
mondottam : Nem foglak 
megölni a karddal. 9Te 
azonban ne hagyd őt bün-
tetlenül: bölcs ember vagy 
s tudni fogod, mit csele-
kedjél vele, hogy ősz fejét 
vérrel juttasd az alvilágba. 

"Dávid aztán aludni 
tére atyáihoz s eltemeték 
a Dávid-városban. liAz 
idő, amely alatt Dávid 
Izraelen uralkodott, negy-
ven esztendő  volt. Heb-
ronban uralkodott hét esz-
tendeig, Jeruzsálemben 
harmincháromig. 

ják bírni Izrael trónját. - 5-6. Jóáb, Szárujának (= Dávid 
nővérének) fia béke idején megölte Ábnert (vö. Kir. II. 3, 22-29) 
és Ámászát (Kir. II. 20, 8-10.). Ezért Jóábnak Móz. II. 21, 12. 
alapján halallal kellett volna lakolnia. Mivel Dávid ezt annak-
idején hatalmának gyengesége következtében nem hajthatta 
végre, most fiára hagyja e kötelesség teljesítését, ki azt annál 
inkább vállalhatja, mert Jóáb, azáltal, hogy Ádoniás (Salamon 
vetélytársa) mellé szegődött, lázadóvá lett. - Ne juttasd ősz fejét 
békességgel az alvilágba = ne engedd, hogy természetes halállal 
múljék ki. - 7. A gálaádi Berzelláj annakidején élelemmel látta 
el az Ábsálom elől menekülő  Dávidot (vö. Kir. II. 17, 27-29.) ; 
ezt Salamon azzal viszonozza, hogy alkalomadtán, ha Berzelláj 
fiai (pl. az ünnepekre) Jeruzsálembe jönnek, lássa őket vendégül 
asztalánál. Gálaád a Jordántól keletre feküdt. - 8-9. Semei, 
amikor Dávid Táborba (a héber szöveg szerint : Máchánáimba, 
I. Kir. II. 17, 24.) ment, szidalmazta Dávidot (vö. Kir. II. 16, 
5-8.) ; visszatérésekor ugyan Dávid megbocsátott neki (vö. Kir. 
II. 19, 16-23.), most azonban - nyilván Semeinek azóta tanu-
sított viselkedése miatt - Salamonnak figyelmébe ajánlja ezt az 
embert. - Báhurimról 1. Kir. II. 16, 5. 

10-11. Dávid halála. (Kr. e. 971?) - 10. E kifejezés : aludni 
lére atgáihoz (= őseihez), a túlvilági életbe vetett hitre mutat, 
hiszen Dávid atyái (ősei) nem ott feküdtek, ahova Dávidot temet-
ték. - Dávid-városnak nevezték Jeruzsálemnek azt a részét, 
amelyet Dávid foglalt el : a Siont. (Vö. Kir. 1I. 5, 7.) - 11. V6. 

ir. II. 5, 4. sk. 
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12Salamon aztán beüle 

atyjának, Dávidnak trón-
jába s uralma igen meg-
szilárdula. 

13Beméne erre Ádoniás, 
Hággit fia, Betsábéhoz, 
Salamon anyjához. Ez így 
szóla hozzá :Békességes-e 
a jöveteled? 0 azt felelé 
neki : Békességes. "Majd 
mondá : Beszédem volna 
veled. Ő  azt mondá : 
Szólj I Erre ő  15így szóla : 
Tudod, hogy az enyém 
volt a királyság s egész 
Izrael engem tett meg 
királyának, de elkerült tő-
lem a királyság s az 
öcsémé lett, mert az Úr 
neki rendelte. "Most azért 
egy kérésem lenne hozzád, 
ne szégyenítsd meg arco-
mat.  azt mondá néki : 
Szólj I 17Erre ő  mondá : 
Kérlek, mondd Salamon 
királynak (hisz neked nem 
tagadhat meg semmit 
sem), ho_gy adja nekem a 
sunámi Abiságot feleségül. 
18Mondá erre Betsábe 
Jó, majd beszélek érde- 

kedben a királlyal. "El-
méne tehát Betsábe Sala-
mon királyhoz, hogy be-
széljen vele Ádoniás érde-
kében. A király felkele, 
eléje méne s meghaj 
magát előtte s leüle királyi 
székébe ; majd odatettek 
egy királyi széket a király 
anyjának s az leüle az ő  
jobbjára "és mondá néki : 
Egy kis kérésem lenne 
hozzád, ne szégyenítsd 
meg arcomat. Mondá erre 
néki a király : Kérj, anyám, 
hisz lehetetlen, hogy el-
utasítsalak. 21Erre ő  azt 
mondá : Adasd a sunámi 
Ábiságot Ádoniás bátyád-
nak feleségül. 22Felelé és 
mondá Salamon király az 
anyjának : Miért kéred te 
a sunámi Ábiságot Ádo-
niásnak? Kérd neki mind-
járt a királyságot, lii-
szen bátyám, és az ő  párt-
ján van Ábjátár pap meg 
Jóáb, Száruja fia. 23Majd 
megesküvék Salamon ki-
rály az Úrra, mondván : 
Úgy segéljen engem az Úr 

12. SALAMON trónralépése. (Kr. e. 971?) 
13-25. Ádoniás újabb mesterkedése és búnhödése. Ádoniás egy-

ízben már nyiltan magának követelte Dávid trónját ; most, 
- őszintén-e, vagy csak tettetésből - elismeri ugyan Salamon 
királyságát, de azáltal, hogy magának kéri Dávid egyik (mel-
lék-) feleségét, Ábiságot (vö. Kir. I. 1, 1. skk.), gyanússá teszi 
magát. (A királynék feleségülvétele ugyanis az uralkodói jogok 
megszerzését is jelenthette, vö. Kir. II. 16, 21. sk.). A gyanút 
csak fokozta az, hogy Ábjátár, az egyik főpap és Jóáb, a fővezér 
is Ádoniással rokonszenvezett. Salamon tehát joggal következ-
tethette, hogy Ádoniás a kapott figyelmeztetés (Kir. I. 1, 52.) 
ellenére ismét a trónra tör s így kivégeztette. - 13. Hággit Ádoniás 
anyja volt. - 15. Vö. 1, 5. skk. - 16. Ne széggenítsd meg arcomat = 
ne utasíts el. - 22. Salamon három dologgal okolja meg gyanú-
ját : 1. aki a király özvegyét akarja, az királyi jogokat akar ; 
2. Ádoniás idősebb mint ő  s így a születés rendjében őt illethetné 
a királyság ; 3. mellette áll a jeruzsálemi főpap, Ábjátár s a had-
vezér, Jóáb. - 23. Élete ellen mondotta = életével lakol e kíván- 
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most és mindenkor, hogy 
önnön élete ellen mondta ki 
Ádoniás ezt a dolgot. 
24Nos tehát, az Úr életére 
mondom, ki megerősített és 
atyámnak, Dávidnak ki-
rályi székébe helyezett en-
gem s aki, , miként meg-
mondotta, házat szerzett 
nekem, - hogy még ma 
megölik Ádoniást. 25Legott 
ki is adá Salamon király 
Bánáj ásnak, Jój áda fiának 
a parancsot s az halálra 
sujtá. 

"Ábjátár papnak pedig 
ezt mondá a király : Eredj 
Ánátótba, a jószágodra, 
mert bár megérdemelnéd a 
halált, ma nem öllek meg, 
mert te hordoztad az Úr  

Isten ládáját atyám, Dá-
vid előtt s résztvettél 
mindama szenvedésben, 
amelyet atyám szenvedett. 

27
Igy távolítá el Salamon 
bjátárt az Úr papságá-

ból, hogy beteljesedjék az 
Úr szava, melyet Siló-
ban Héli háza felől mon-
dott. 

28Jóábhoz pedig az a 
hír juta, hogy Jóáb Ádo-
niáshoz hajlott és Sala-
monhoz nem hajlott. Erre 
Jóáb az Úr sátrába me-
neküle s megfogá az oltár 
szarvát. 29Jelenték erre 
Salamon királynak, hogy 
Jóáb az Úr sátrába mene-
kült s az oltár mellett va-
gyon ; erre Salamon el- 

ságáért. - 24. Salamon arra hivatkozik, hogy őt az Űr tette 
királlyá, Ádoniásnak tehát vesznie kell. - Házat szerzett nekem =- 
megvetette házam 	családom) uralmának alapját. - 25. Báná- 
jás a testőrök (s a hóhérok) fővezére volt. 

26-27. Ábjátár bünhödése. Mivel Ábjátár Ádoniás pártján 
állott (vö. 1, 7.) s Ádoniás bukása titán is őhozzá szított 
<vö. 2, 22. v.), Salamon megfosztja őt főpapi tisztének gyakor-
lásától s eltávolítja Jeruzsálemből. - 26. Ánátót Jeruzsálemtől 
északra, kb. 1 Y, órányira feküdt. - Hordozlad az Úr Isten ládáját 
atuárre előtt = te voltál atyám főpapja. (A frigyládát természete-
sen nem a főpap hordozta ; a kifejezést vagy átvitt értelemben 
kell vennünk, vagy talán a frigyláda helyett az efódra kell gon-
dolnunk.) - Ábjátár akkor szegődött Dávidhoz, amikor Dávidot 
Saul üldözte (vö. Kir. I. 22, 20-23.) s kitartott Dávid mellett 
Ábsálom lázadása idején is (vö. Kir. 11. 15, 24. sk.) : résztvett tehát 
Dávid szenvedéseiben. - 27. Vö. Kir. I. 2, 27-36. - Ábjátár, 
épúg,y mint Héli, Itamár ágából származott ; mivel Salamon 
Abjátárt megfosztotta főpapi hivatalától és az Eleázár ágából 
származó Szádokot tette meg főpapnak, Itamár ága, tehát Héli 
ága is elvesztette a főpapi tisztet. 

28-34. Jóáb bőnhödése. Mivel Jóáb az elkövetett két gyilkos-
ság miatt már amúgyis megérdemelte a halált s Ádoniáshoz, 
annak bukása után is ragaszkodott, Salamon kivégezteti. -
28. A latin fordítás értelme az, hogy Jóáb egyszer csak azt hal-
lotta emlegetni, hogy ő  nem tart Salamonnal. A héber szöveg 
inkább így értendő  : Mikor Jóáb meghallotta mindezeknek a 
dolgoknak (Ádoniás kivégzésének, Ábjátár számkivetésének) 
hírét, s mivel ő  csatlakozott Ádoniáshoz, bár annakidején Ábsálom 
lázadásában nem vett részt, az 13r sátrába menekült stb. Az Úr 
sátra (= a szövetség sátra) ezidőben Gábaonban volt s ott állott 
az er oltára is ; lehet azonban, hogy itt a Jeruzsálemben felállt- 
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Júda hadvezérét. 33Száll 
jon tehát vérük Jóáb fe-
jére s ivadékainak fejére 
mindörökre, de Dávidnak 
és ivadékának, házának és 
trónjának békessége le-
gyen az Úrtól mindörökre. 
"Felméne tehát Bánájás, 
Jójáda fia s rárohana és 
megölé s eltemetteté házá-
ban, a pusztában. 

35Helyébe a király Bá-
nájást, Jójáda fiát állítá 
a hadsereg fölé, Ábjátár 
helyébe pedig Szádok pa-
pot helyezé. 

36Majd elkülde a király 
és elhivatá Semeit és 
mondá néki : Építs ma-
gadnak Jeruzsálemben 
házat s lakjál ott s ki ne 
menj onnan semerre sem, 
37mert amely napon ki-
mégy és átkelsz a Kedron-

Ner fiát, Izrael hadvezé- patakon, tudd meg, hogy 
rét és Ámászát, Jeter fiát, halállal lakolsz á a te feje- 
tott, a frigyláda őrzésére szolgáló ideiglenes sátorról van szó, 
melynek ezck szerint szintén volt oltára. - Az oltár szarvairól L 
1, 50. jegyz. - 30. A szent helyen, az oltár szarvainál nem volt 
szabad senkit sem megölni. Bánájás tehát felszólítja Jóábot, hogy 
hagyja el a szent helyet. - 31. Mivel Jóáb jogtalanul fogta meg 
az oltár szarvát s bűnössége nyilvánvaló volt, Salamon meghagyta 
Bánájásnak, hogy ölje meg a szent helyen. Ezáltal elhárítja azt 
a felelősséget, mely őt s Dávid' házát (= családját) Jóáb két 
eddigelé megtorlatlan gyilkossága miatt terheli, - 32. - viszont 
Jóáb kivégzése által nem vesz magára felelősséget, mert ő  maga 
az oka bíinhödésének (= az ő  fején szárad az ő  kivégzéséért való 
felelősség), hiszen két derék embert ölt meg. - 34. Jóáb háza úgy 
látszik a Betlehem mellett levő  pusztában volt ; e ház kertjében, 
az ott levő  sírboltban temették el. 

35. Az új fővezér s az új főpap. Bánájás tehát, ki eddig a testőrök 
feje volt, fővezér lett. - Ábjátár a jeruzsálemi ideiglenes szent 
sátor főpapja volt, Szádok eddig a Gábaonban levő  (mózesi) 
szent sátornál volt főpap ; most Szádok Ábjátár helyébe tehát 
Jeruzsálembe került s így a gábaoni szent sátor úgy látszik főpap 
nélkül maradt. 

36-46. Semei bűnhödése. Úgy látszik, Semei időközben valamit 
elkövetett vagy legalább is valami gyanúba keveredett, miért is 
Salamon Jeruzsálembe internálta s mikor Semei Jeruzsálemet 
ennek ellenére elhagyta, kivégeztette. - 36. Ott = Jeruzsálem-
ben. - 37. A Kedron-patak Jeruzsálem keleti oldalán húzódott. 

öszővetség I. 	 53 

küldé Bánájást, Jójáda 
fiát, mondván : Eredj, öld 
meg. 30Elméne tehát Bá-
náj ás az Űr sátorához s 
mondá néki : Ezt üzeni a 
király : Jer ki. Ő  azonban 
mondá : Nem megyek ki, 
itt halok meg. Jelenté 
Bánájás a királynak a 
dolgot, mondván : Ezt 
mondta Jóáb s ezt felelte 
nekem. 31Mondá erre néki 
a király : Tégy, ahogy 
mondta : öld meg s te-
mesd el s hárítsd el rólam 
s atyám házáról a felelőssé-
get azért az ártatlan vérért, 
melyet Jóáb kiontott, 32az 
Ó vérét pedig az ő  fejére for-
dítsa az Úr, mert két igaz 
s nálánál különb embert 
pusztított el és ölt mep, 
atyám, Dávid tudta nél-
kül a karddal: Ábnert, 
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den leszen a véred. 
38Mondá erre Semei a ki-
rálynak : Jól van. Ahogy 
uram, a király szólott, 
Úgy fog cselekedni szolgád. 
Jeruzsálemben lakék te-
hát Semei számos napon 
át. 39Történék azonban 
három esztendő  mulya, 
hogy Semei két szolgája el-
szökött Ákishoz, Mááka 
fiához, Get királyához. 
Mikor hírül vitték Semei-
nek, hogy szolgái Getbe 
mentek, 49Semei felkele, 
megnyergelé szamarát s 
elméne Ákishoz Getbe, 
hogy megkeresse szolgáit s 
vissza is hozá őket Getből. 
41Jelenték azonban Sala-
monnak, hogy Semei Jeru-
zsálemből Getbe ment s 
visszajött. 42Erre elkülde 
és elhivatá s mondá néki : 
Nemde, megeskettelek té-
ged az Úrra s figyelmez-
tettelek: amely napon ki-
mégy, bárhova mégy, tudd 
meg, hogy halállal lakolsz, 
- s te azt felelted nekem : 
Jó, megértettem. "Miért 
nem tartottad meg tehát 
az Úrra tett esküt s azt a 
parancsot, amelyet paran-
csoltam neked? 44mai d  

mondá a király Semeinek : 
Te tudod mindazt a go-
noszságot - tudatában 
van annak a szíved, -me-
lyet Dáviddal, az atyám-
mal míveltél : ím az Úr 
visszafordítj a gonoszságo-
dat fejedre, 45de Salamon 
király áldott leszen s Dá-
vid trónja állandó lesz az 
úr előtt.mindörökre. 46Pa-
rancsola tehát a király 
Bánájásnak, Jójáda fiá-
nak, mire az kiméne és 
halálra sujtá. 

3. FEJEZET. 
Trónja megszilárdítása után Sa-
lamon hálát ad az Úrnak, ki 
bölcseséget és gazdagságot ígér 
és ad neki. - Bölcseségének 
bizonysága a híres salamoni 

ítélet. 

1Mikor így megszilár-
dult a királyság Salamon 
kezében, rokonságra lépe a 
fáraóval, Egyiptom kirá-
lyával ; elvevé ugyanis an-
nak a leányát. Ezt addig, 
míg be nem fejezte palotá-
jának, az űr házának, meg 
a Jeruzsálemet körülvevő  
falnak építését, a Dávid-
városba vivé. 

2Ám a nép még a magas-
latokon áldozott, mert 

A te fejeden leszen a véred = magad leszesz oka halálodnak. -
39. Get Jeruzsálemtől délnyugatra fekvő  filiszteus város volt. 
Vö. Kir. I. 21, 11-15 ; 27. 

3. I. Salamon házassága a fáraó leányával. - Salamon házasságát 
a fáraó leányával kétségkívül külpolitikai megfontolások sugal-
ták. - Ki volt a szóban forgó fáraó, nem tudjuk, valószínűleg 
azonban Sesák (Sósák, Kr. e. 945-924) egyik elődjére kell gon-
dolnunk. (Vö. 11, 40.) A maga háza = a királyi palota, az Úr 

 háza = a templom. - A Dávid-városról 1. 2, 10. jegyz. 
2-16. Salamon isteni adományai. (Vö. Krón. II. 1, 1. skk.) 

A 2. vers az elsővel ellentétet alkot : a bel- és külpolitikai helyzet 
ekkor már kedvező  volt, ám a vallási helyzet - a templom hiányá- 
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mindazon napig még nem 
épült templom az Cr ne-
vének. 3Salamon szerette 
az Urat s atyjának, Dá-
vidnak parancsai szerint 
járt, kivéve azt, hogy a 
magaslatokon áldozott s 
gyujtott füstölőszert. 4E1-
méne tehát Gábaonba, 
hogy ott áldozzék - az 
volt ugyanis a legfőbb 
magaslat - s ezer áldo-
zati állatot mutata be Sa-
lamon egészen elégő  áldo-
zatul azon az oltáron, Gá-
baonban. 5Éjtszaka aztán 
megjelenék az Úr Sala-
monnak álmában és mon-
dá : Kérj, amit akarsz s 
megadom néked. 6Mondá 
erre Salamon : Te a te 
szolgáddal, atyámmal, Dá-
viddal nagy irgalmasságot 
cselekedtél, minthogy hű-
séggel, igazsággal s irán-
tad egyenes szívvel járt 
színed előtt : megőrizted 
iránta nagy irgalmasságo-
dat s fiút adtál neki s az  

ma az ő  trónján ül. ?Nos 
tehát, Uram, Isten, te 
királlyá tetted szolgádat, 
atyám, Dávid helyett : 
de én kicsiny gyermek va-
gyok s nem tudok ki-
menni-bejönni 8s itt áll 
szolgád a nép között, me-
lyet kiválasztottál, e mér-
hetetlen nép között, me-
lyet sokasága miatt meg-
számlálni s megolvasni 
sem lehet. 9Adj tehát 
szolgádnak értelmes szí-
vet, hogy ítélni tudja 
népedet s megkülönböz-
tethesse a jót és a rosszat, 
hisz ki tudná ítélni e né-
pet, ezt a te sok népedet? 
"Tetszék e beszéd az Úr-
nak, hogy ilyesmit kért 
Salamon. liMondá azért az 
Úr Salamonnak : Mivel 
ezt kérted s nem kértél 
magadnak sem hosszú éle-
tet, sem gazdagságot s nem 
kérted ellenségeid életét, 
hanem bölcseséget kértél 
magadnak, hogy igazságot 

ban - még rendezetlen volt. A magaslatok természetes (vagy 
mesterséges) magaslatokon levő  istentiszteleti helyek (templomok) 
voltak ; ezek tulajdonképen ellenkeztek a mózesi törvénnyel, 
mert a szerint a (hivatalos) istentiszteletnek egy helyen (a szent 
sátornál) kellett végbemennie. - 3. Füstölőszer helyett a héber 
szöveg csak füstölésről beszél s ezen kétségkívül az áldozatok 
elégetésénél származó füstöt (tehát nem a füstölőszer gyujtását) 
érti. - 4. Gábaonban állott ezidőben a mózesi sátor s ebben az 
égő  áldozatok (mózesi) oltára ; mivel azonban a frigyláda Jeru-
zsálemben volt, e szenthely nem volt teljes és így a Szentírás 
ezt is magaslatnak nevezi (vö. előző  vers jegyz.). - 6. Mivel 
Dávid igazsággal (= jámborsággal) járta éltének útjait, azért 
az Isten megőrizte (= megtartotta, nem szüntette meg) iránta 
irgalmasságát. - 7. Salamon ekkor 20-30 éves lehetett ; kicsiny 
gyermeknek tapasztalatlansága miatt mondja magát. - A keleti 
ember tevékenysége a házon kívül folyik le : a házban csak 
pihen ; kimenni-bejönni tehát (itt) annyit jelent, mint künn az 
életben helyesen eljárni, aztán sikerrel visszatérni a házba. -
S. Az 17r Izraelt választott népévé tette. - 9. A jó és a rossz 

53* 
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szolgáltathass : 12íme sza-
vad szerint cselekszem ve-
led s oly bölcs és értelmes 
szívet adok neked, hogy 
hozzád hasonló sem előt-
ted nem volt, sem utánad 
nem lesz. 13Sőt amit nem 
kértél, azt is adok neked : 
olyan gazdagságot tudni-
illik és dicsőséget, hogy 
hozzád hasonló még senki 
sem volt a királyok között 
sohasem. "Ha pedig utai-
mon jársz úgy, amint 
atyád járt s megtartod 
parancsolataimat és ren-
deleteimet, akkor még 
hosszú életet is adok ne-
ked. 15Ekkor felébrede Sa-
lamon s megérté, hogy 
álma volt. Mikor aztán 
Jeruzsálembe érkezett, az 
űr szövetségének ládája 
elé álla s egészen elégő  ál-
dozatokat mutata be s 
békeáldozatokat készíte s 
nagy lakomát rendeze min-
den szolgájának. 

18Akkoron két parázna 
asszony jöve a királyhoz. 
Eléje állának 17s egyikük 
ezt mondá : Kérlek, uram, 
én és ez az asszony egy 
házban laktunk s én ott 
szültem nála, a hálószobá-
ban. 18Harmadnapra szü-
lésem után- ő  is szült ; mi 
együtt voltunk s kettőn- 

kön kívül senki más sem 
volt velünk a házban. 
19Egy éjjel azonban meg-
halt ennek az asszonynak 
a fia, mert álmában agyon-
nyomta. 20Erre ó f elkelt 
az éjfél csendjében, elvette 
mellőlem fiamat, mikor 
én, szolgálód, aludtam s a 
maga keblére helyezte, az 
ő  fiát pedig, ki meghalt, 
az én keblemre tette. 21M i-
kor aztán hajnalban fel-
keltem, hogy tejet adjak 
fiamnak, íme, halott volt. 
Mikor azonban fényes nap-
pal jobban szemügyre vet-
tem, rájöttem, hogy nem 
az én szülöttem. 22Felelé 
erre a másik asszony: Nem 
úgy van, ahogy mondod, 
hanem a te fiad halt meg 
s az enyém él. Amaz vi-
szont mondá : Hazudol, 
mert az én fiam él s a te 
fiad halt meg. Ilyenképen 
veszekedtek a király előtt. 
23Mondá ekkor a király : 
Ez azt mondja : az én 
fiam él s a te fiad halt 
meg, az viszont azt mond-
ja : nem, hanem a te fiad 
I-Kit meg s az enyém él. 
24Mondá tehát a király : 
Hozzatok elém egy kar-
dot. Mikor aztán odavit-
ték a kardot a király elé, 
25ő  így szóla : Vágjátok 

e helyütt a jogot és a jogtalanságot, az igazságot és az igazság-
talanságot jelenti. - 12-13. Salamonhoz bölcseség és gazdag-
ság szempontjából senki sem volt hasonló az izraelita királyok 
között. - A 13. vers vége a héber szövegben így szól ... dicső-
séget, hogy hozzád hasonló nem lesz a királyok között teljes éle-
tedben. - 15. Álma = álomban kapott isteni kinyilatkoztatása. 
- Szolgái =-- udvari emberei. 
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kétfelé az élő  gyermeket s 
adjátok felét az egyik-
nek s felét a másiknak. 
261\ilondá erre az az asszony, 
akié az élő  fiú volt (meg-
indult ugyanis szíve a 
fián): Kérlek, uram, adjá-
tok inkább neki az élő  
gyermeket, de ne öljétek 
meg. Amaz azonban mon-
dá : Se az enyém, se a tied 
ne legyen : el kell csak 
felezni. 27Felelé erre a ki-
rály és mondá: Adjátok oda 
annak az élő  gyermeket s 
ne öljétek meg, mert az az 
anyja. 2tMeghallá erre 
egész Izrael az í téletet, me-
lyet a király hozott, s meg-
félemlék a királytól, mert, 
látta, hogy az Isten bölcse-
sége vezeti az ítélkezésben. 

4. FEJEZET. 
Sálamon főtisztviselői, kamará-
sai, gazdagsága és bölcsesége. 

1Salamon király tehát 
egész Izraelnek volt a ki-
rálya lés ezek voltak a fő-
emberei : Ázáriás, Szádok 
papnak a fia ; 3Elihóref és 
Áhia, Sisának a fiai, az 
íródeákok; Jósáfát, Áhilud 
fia, a jegyző  ; 4Bánájás, 
Jójáda fia, a hadsereg ve-
zére ; Szádok és Ábjátár, a 
papok ; 5Ázáriás, Nátán 
fia, a királyi kamarások 
feje ; Zábud, Nátán fia, a 
pap, a király barátja 
6Állisár, a háznagy és 
Ádonirám, Ábda fia, a 
robotfelügyelő. 

7Volt továbbá Salamon-
nak tizenkét kamarása 
egész Izraelen ; ezek látták 
el élelemmel a királyt és 
házát, mindegyik az év 
egy-egy hónapjában gon-
doskodott a szükségesek-
ről. 8Nevük a következő  : 
Benhúr,kihez Efráim hegy- 

16-28. Salamon bölcseségének bizonysága. - 28. Izrael fiai 
tehát ezentúl féltek igaztalan ügyekkel a király elé menni, mert 
látták, hogy az Isten bölcsesége 	istenadta bölcseség, isteni 
bölcseség) vezérli. 

4. 1-6. Salamon főemberei. - 2. Mi volt Ázáriás, nem biztos. 
A héber szöveg úgy is érthető, hogy pap volt ; utóbbi kifejezés 
ez esetben azonban (nem papot vagy főpapot, hanem) valami 
magasabbrangú közhivatalnokot (főtanácsost) jelent. (Vö. Kir. 
II. 8, 18. jegyz.) - 3. Sisa valószínűleg ugyanaz, akit Kir. II. 
8, 17 Szárájásnak, Kir. II. 20. 25 Sivának nevez s ki Dávid íródeákja 
(= jegyzője) volt ; hivatalát tehát két fiára hagyta. Jósafát már 
Dávid alatt is (vö. Kir. II. 8, 16 ; 20, 24.) jegyző  (= kancellár) 
volt. - 4. Bánájásról és Szádokról 1. 2, 35. - Abjátár (vö. 2, 26. 
sk.) papi (= főpapi) hivatalát nem gyakorolhatta. - 5. A kama-
rások (vö. 7-19.) feladata a királyi udvartartás szükségleteiről 
való gondoskodás volt ; ezeknek a feje volt az udvarnál Nátán 
(próféta) egyik fia ; Nátán másik fia pap volt, vagyis mint e szót 
a király barátja kifejezés magyarázza, valamilyen bizalmi (= tit-
kos tanácsosi?) állást töltött be az udvarnál. Vö. 2. v. és Kir. 
II. 8, 18. jegyz. 

7-19. Salamon kamarásai. Az itt felsorolt helységek egy részé-
nek fekvése ismeretlen s igy a többi, ismeretes fekvésű  helységek 
alapján csak nagyjából tuduk az egyes kerületek fekvését meg-
határozni. - 8. E kerület tehát a Jordántól nyugatra eső  vidék 
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sége tartozott; 9Bendekár, 
kihez Mákkes, Szálebfm, 
Betsámes, Elon és Betá-
nán tartozott, 10az Árubót-
ban levő  Benheszed, kihez 
Szokó és az egész Efer-föld 
tartozott ; 11Benábinádáb, 
kihez az egész Nefát-Dór 
tartozott, ennek Táfet, 
Salamon leánya volt a 
felesége ; 12Bána, Áhilud 
fia, kihez Tánák, Mágeddó 
és az egész Betsán vidék 
tartozott, mely Szártána 
mellett Jezráel alatt va-
gyon, Betsántól egészen 
Abelmehuláig, Jekináán-
nal szemben ; 13a Rámót-
Gálaádban levő  Bengáber, 
kihez Jáirnak, Mánássze 
fiának Gálaádban levő  
Ávótja tartozott, ő  állott 
az egész, Básánban levő  
Árgob-vidék élén, hatvan 
nagy, kőfallal kerített, érc-
zárral ellátott város élén; 
14Áhinádáb, Áddó fia, ki 
Mánáim élén állott;15Áchi-
máász, kihez Neftáli tar- 

tozott ; ennek szintén 
Salamon egyik leánya, Bá-
szemát volt a felesége ; 
16Báána, Húsi fia, kihez 
Áser és Bálót tartozott; 
"Jósáfát, Fárue fia, kihez 
Isszakár tartozott; 18Semei, 
Ela fia, kihez Benjámin 
tartozott; 19Gáber, Úri fia, 
kihez Gálaád földe, Sze-
honnak, az ámorreusok 
királyának és Ógnak, Bá-
sán királyának a földe, 
mindaz, ami azon a földön 
volt, tartozott. 

"Júda és Izrael meg-
számlálhatatlan volt, oly 
sok, mint a tenger fö-
venye, - s evett, ivott s 
vígadozott. 	21S al amo n 
ugyanis hatalmában tar-
tott minden országot a 
filiszteusok földének folyó-
jától fogva egészen Egyip-
tom határáig ; mindezek 
ajándékokat hoztak s szol-
gáltak néki élte valameny-
nyi napja alatt. 22Salamon 
élelmiszerszükséglete na- 

közepén terült el. — 9. E kerület a Jordántól nyugatra eső  vidék 
délnyugati részeit foglalta magában. — 10. E kerület a Jordántól 
keletre eső  vidék délkeleti részeit foglalta magában. — 11. E kerü-
let a Jordántól nyugatra eső  vidék északnyugati részeit foglalta 
magában. — 12. E kerület a Jordántól nyugatra eső  vidék észak-
keleti részeit foglalta magában. — 13. E kerület a Jordántól 
keletre eső  vidék északi részeit foglalta magában. • Itt volt ugyanis 
Básán, ennek keleti részében Árgob s ebben Ávót-Jáir = Jáir 
falvai. — 14. E kerület a Jordántól keletre eső  vidék középső  
részeit foglalta magában. Mánáim = Máchánáim 1. Kir. II. '17, 
24. — 15. E kerület a Genezáreti-tótól nyugatra eső  vidék egy 
részét foglalta magában. — 16. E kerület az előzőtől nyugatra 
esett. — 17. E kerület a Genezáreti-tótól délnyugatra húzódott. —
18. E kerület Jeruzsálem körül feküdt. — 19. E kerület a Jordán-
tól keletre eső  vidék déli részeit foglalta magában. 

20-28. A királyi udvar szükségletei. — 21. A héber szöveg így 
szól : . . . minden országot (királyságot) a folyóvíztől (= az Eufrá-
testől ?) fogva a filiszteusok földjé(ig) s Egyiptom határáig. (Vö. 
Móz. I. 15, 18.) — 22. Egy kór = 364 liter ; harminc kór = 10,920 
liter ; lisztlángon finom zsemlyelisztet kell értenünk. — Hatvan 
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ponkint ez volt : harminc 
kór lisztláng, hatvan kór 
liszt, 23t.íz hízlalt marha, 
húsz legelőről való marha, 
száz kos, a vadászatból 
való szarvasokon, vad-
kecskéken, a bivalyokon, 
meg a hízlalt szárnyaso-
kon kívül. 2445 uralkodott 
ugyanis az egész folyón-
túli vidéken, Táfszától Gá-
záig s ennek a vidéknek 
valamennyi királyán s bé-
kessége volt köröskörül 
minden oldalon, 25úgy-
hogy Júda és Izrael min-
den félelem nélkül lako-
zott, kiki a maga szőlőtője 
és fügefája alatt, Dántól 
fogva Bersábéig, Salamon 
valamennyi napja alatt. 
26Volt továbbá Salamon-
nak negyvenezer jászol 
szekeres lova s tizenkét-
ezer hátaslova. "Ezeket a 
király fentemlített kama-
rásai élelmezték s azok 
látták el Salamon király  

asztalát is a szükségesek-
kel, nagy gonddal, kiki a 
maga idejében. "Árpát és 
szalmát is vittek mindig 
a paripák s az igásállatok 
számára arra a helyre, 
ahol a király volt, kiki a 
maga sora szerint. 

29Ada továbbá az Isten 
Salamonnak bölcseséget, 
igen nagy okosságot, s oly 
bőséges ismereteket, mint 
a tenger partján levő  fö-
veny, "úgyhogy Sala-
mon bölcsesége megha-
ladta az összes napkele-
tiek és egyiptomiak böl-
cseségét 31s bölcsebb volt 
minden embernél, böl-
csebb, mint az ezráhita 
Etán, meg Hemán, Kál-
kol és Forda, Máhol fiai s 
hírneve volt minden nép-
nél, köröskörül. 32Három-
ezer példabeszédet monda 
Salamon s ezeröt éneke 
volt. 33Szóla a fákról, a 
cédrustól kezdve, mely a 

kór = 21,840 liter. - 23. Kos helyett a héber szöveg juhról, bivaly 
helyett dámszarvasról beszél. (E szavak : a vadászatból való -
a héber szövegben hiányzanak.) Vadkecske = gazella. - A hizlalt 
szárnyasokon talán libákat kell értenünk. - 24. Folyöntúli vidéknek 
nevezték az Eufrátestől nyugatra eső  földet, tekintet nélkül arra, 
hogy►  a beszélő  a folyón 	Eufrátesen) innen vagy túl volt-e 
(vö. Dunántúl) ; Táfsza az Eufrátes mellett, Gáza a Földközi-ten-
ger palesztinai partvidékének déli részén feküdt ; e két város 
tehát Salamon birodalmának északkeleti és délnyugati határát 
jelöli. - 25. Dán Kánaánnak legészakibb, Bersábe ugyanennek 
legdélibb városa volt. Dántól-Bersábéig tehát annyit jelent, 
mint egész Kánaánban. - 26. Negyvenezer helyett valószínűleg 
négyezret kell olvasnunk ;igy mondja Krón. II. 9, 25. - 27. A 
maga idejében = hónapjában, amikor a sor rákerült. (Vö. 4., 7.) 
28. Keleten ma is árpával etetik a lovakat. 

29-34. Salamon bölcsesége. - 30. A napkeletiek (pl. arabok, 
kaldeusok) s az egyiptomiak bölcsesége abban az időben híres 
volt. - 31. Vő. Krón. I. 2, 6. - 33. A cédrus a fenyőfélékhez tar-
tozó, nagy, örökzöld fa ; az izsóp szó itt valamilyen kisebb fajta -
közelebbről meg nem határozható - növényt jelöl. Egyébként 
a cédrustól az izsópig kifejezés a növenyek összességét jelenti. 
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Libanonon vagyon egész 
az izsópig, mely a falból 
nő  ki, szóla a barmokról 
s a madarakról, a csúszó-
mászókról s a halakról. 
34Minden népből jöttek 
emberek, hogy hallják Sa-
lamon bölcseségét, jöttek 
a föld minden királyától, 
hol hallottak bölcseségé-
ről. 

5. FEJEZET. 
Salamon előkészületei a templom 

építéséhez. 

1Hírám, Tírus királya is 
elküldé szolgáit Salamon-
hoz, mivel meghallotta, 
hogy őt kenték fel királlyá 
atyja helyett. Hírám 
ugyanis barátja volt Dá-
vidnak minden időben. 
2Erre Salamon is elkülde 
Hírámhoz és ezt üzené : 
3Te tudsz Dávid atyám 
szándékáról s arról, hogy 
ő  nem építhetett házat az 
Úr, az ő  Istene nevének 
a háborúk miatt, melyek 
köröskörül folyton szoron-
gatták, míg az Úr a lába 
alá nem vetette ellensé-
geit. 4Most ázonban az Úr, 
az én Istenem nyugalmat 
adott nekem köröskörül  

mindenfelől s nincs ellen-
ségem s nem fenyeget baj. 
5Épen azért templomot 
szándékozom építeni az 
Úr, az én Istenem nevé-
nek, ahogy az úr az atyám-
nak, Dávidnak szólott, 
mondván : Fiad, kit he-
lyedbe királyi székedre 
ültetek, az építsen házat 
nevemnek. 8Parancsold 
meg tehát, hogy vágjanak 
nekem szolgáid cédruso-
kat a Libanonról. Szol-
gáim ott lesznek szolgáid-
dal, a te szolgáid bérét 
pedig megadom neked, 
ahogy csak kívánod. Hi-
szen tudod, hogy népem 
között nincs senki sem, aki 
úgy értene a favágáshoz, 
mint a szídoniak. 'Mikor 
Hírám meghallotta Sala-
mon szavait, igen meg-
örüle és mondá : Áldott 
legyen ma az Úr Isten, ki 
felette bölcs fiat adott Dá-
vidnak e nagyszámú nép 
királyául. 8Majd elkülde 
Hírám Salamonhoz, s ezt 
üzené : Tudomásul vet-
tem, amit nekem üzentél 
s teljesítem is mindazt, 
amit a cédrus- és fenyőfák 
dolgában kívántál. 9Szol- 

5. 1-12. Salamon szerződése Híráminal a templomépítéshez szük-
séges faanyag dolgában. (Vö. Krón. II. 2, 3. skk.) - 1. Az itt sze-
replő  Hírám valószínűleg ugyanaz, mint akiről Kir. II. 5, 11 
beszél. - Tírus (város) a Földközi-tenger partján, Palesztinától 
északra feküdt. - Hírám szolgái (= követei, főemberei) kétség-
kívül Salamon uralkodásának elején rtak Salamonnál. - 2. Vö. 
Krón. I. 22, 4. - 5. Vö. Kir. II. 7, 12. sk. - 6. Szídon (város) 
Tírustól északra feküdt ; szídoniaknak nevezték az összes föniciaia- 
kat, tehát a tírusiakat is. - 7. Hogy Hírám az Urat 	Jáhvét, 
Izrael Istenét) magasztalja, azt bizonyítja, hogy - bálvány-
istenei mellett - az Urat is tisztelté. - 8. Fenyő fák helyett a 
héber szöveg ciprusfákról beszél. - 9. Krón. II. 2, 16. szerint 
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gáim majd lehozzák őket 
a Libanonról a tengerre s 
én tutajokat rakatok belő-
lük s elvitetem a tengeren 
arra a helyre, melyet majd. 
kijelölsz nekem s ott ki-
rakatom őket s te elvite-
ted s ellátsz engem a szük-
ségesekkel, hogy élelme le-
gyen házamnak. "Hírám 
tehát cédrusfát és fenyőfát 
adott Salamonnak,ameny-
nyit csak kívánt, liSala-
mon viszont húszezer kór 
búzát adott Hírámnak, 
háza élelmére és húsz kór 
színtiszta olajat ; ezt adta 
Salamon Hírámnak esz-
tendőről-esztendőre. 12Az 
Úr pedig bölcseséget ada 
Salamonnak, amint meg-
mondotta néki s békesség  

volt Hírám és Salamon 
között és szövetséget köté-
nek egymással. 

13Ekkor Salamon király 
robotmunkásokat szedete 
egész Izraelből : a kiren-
deltség harmincezer em-
berből állott. "Ezeket el-
küldötte a Libanonra, tíz-
tízezret havonkint, fel-
váltva, úgyhogy két-két 
hónapig odahaza voltak. 
Ádonirám volt e kirendelt-
ség felügyelője. 15Volt to-
vábbá Salamonnak het-
venezer teherhordozója s 
nyolcvanezer kőfejtője a 
hegységben, 16azokon a 
felügyelőkön kívül, kik az 
egyes munkákat vezették 
és számszerint háromezer-
háromszázan voltak s a 

Hírám emberei a fát Joppéba szállítottak ; utóbbi a Földközi-
tenger palesztinai partvidékének déli részén feküdt. A föniciaiak 
földmíveléssel nem igen foglalkoztak s így élelmiiket más népektől 
szerezték be. - 10. Fenyő fa helyett a héber szöveg ismét ciprus-
fáról beszél. Vö. 8. v. jegyz. - 11. Húszezer kór = 20.000 x 364 = 
7,280.000 liter ; ezt Salamon Hírám háza (udvara) élelmére adta, 
vagyis ebben nem volt benne a munkásoknak járó bér. (Vö. 
6. v. és Krón. II. 2, 10.) Az olaj mennyisége feltünően kevés : 
7280 liter ; a szír, az arab, a görög fordítás és egyéb adatok alap-
ján azonban valószínű, hogy 20.000 bát (utóbbi a kór tizedrésze), 
tehát 728.000 liter olajról van szó. - Azt az olajat, mely az olaj-
bogyók összezúzása (verése) után gyűlt össze (a színtiszta olajat), 
többre becsülték, mint azt, melyet préselés által nyertek. -
Esztendőről-esztendőre = kb. három esztendeig. (Vö. 6, 1. v.) - 
12. Salamon bölcseségét ehelyütt a Szentírás nyilván azért említi, 
mert e bölcseség vezette őt a Hírámmal való szerződésre. 

13-18. Salamon mindent elkészíttet a templom építéséhez. - 
13. Ez a 30.000 robotos tehát izraelita volt ; köztük nyilván voltak 
önkéntes vállalkozók is. - Ádonirámról 1. 4, 6. - 15. Ez a 150.000 
ember Krón. II. 2, 17. szerint nem volt izraelita, hanem kánaánita. 
A hegység szó e helyütt nem jelenti szükségszerűleg a Libanont. -
16. A latin fordítás itt kissé elmosódott ; a héber szöveg így szól : 
azokon a főtiszteken kívül, kik Salamon (azon) 3300 tisztje felett 
álltak,- kik a munkát vezették, rendelkezve azzal a néppel, amely 
a munkát végezte. - A héber szöveg tehát a 3300 embert az 
150.000 (kánaánita) munkás felügyelőjének tekinti ; e felügyelők 
felett állott még 300 (kánaánita) főfelügyelő, úgy, hogy az összes 
kánaánita felügyelők háromezerhatszázan, a kánaánita munká-
sok és felügyelők összesen százötvenháromezerhatszázan voltak, 
amint Krón. II. 2, 17 sk. (a latin fordítás szerint is) mondja. --- 



842 	KIRÁLYOK III. KÖNYVE 6. 

népnek és a munkásoknak 
parancsoltak. "Majd meg-
parancsolá a király, hogy 
nagy köveket, értékes kö-
veket fejtsenek a templom 
alapjául s faragják négy-
szögűre őket. "Ki is fara-
gák őket Salamon kőmí-
vesei és Hírám kőmívesei, 
a gibliusok pedig elkészí-
ték a fát és a köveket a 
ház építéséhez. 

6. FEJEZET. 
Salamon felépítteti az Űr temp- 

lomát. 

lIgy történék, hogy Iz-
rael fiainak Egyiptom föl-
déről való kivonulása után 
a négyszáznyolcvanadik 
esztendőben, Salamon Iz- 

raelen való uralkodásának 
negyedik esztendejében, a 
Zív hónapban (azaz a má-
sodik hónapban) épülni 
kezdett a ház az Úrnak. 

2A háznak, melyet Sala-
mon király az Úrnak épí-
tett, hatvan könyök volt a 
hossza, húsz könyök a szé-
lessége és harminc könyök 
a magassága. 3A temp-
lom előtt egy előcsarnok 
volt, mely húszkönyöknyi 
hosszú volt, a templom, 
szélességi méretével meg-
egyezőleg s tízkönyöknyi 
széles a templom előtt. 
4A templomra rézsútos ab-
lakokat készíttete, 5körös-
körül a templom falára, a 
ház falára pedig - a 
szentély körül is, meg a 

17. A templomépület tehát négyszögletes kövekből alkotott 
alapépítményen nyugodott. - 18. A héber szöveg így szól: 
. . . Salamon építőmunkásai és Hírám építőmunkásai és (= azaz) 
a gibleusok faragták ki és készítették el a fákat s a köveket a 
ház 	templom) építéséhez. A gibliusok a föniciai Gebál város 
lakosai voltak. 

6. 1. A templom építésének megkezdése. (Vö. Krón. II. 3, 1. skk.) 
Az újabb szentírásmagyarázóknak csaknem egybehangzó véle-
ménye szerint a templom építése Kr. e. 968-ban kezdődött. Az év 
második hónapját, tehát kb. a mi áprilisunkat, Ziunek 	ragyo- 
gásnak) nevezték ; ezt a hónapot később ljjárnak hívták. 

2-10. A templomépület külseje. - 2. A salamoni templom 
(tágabb értelemben véve) a templomépületből és a templom-
épület körül elterülő  udvarból (udvarokból) állott. A templom-
épületbe a hívek nem mehettek be, az istentisztelet legfontosabb 
része, az égőáldozatok bemutatása a templom előtt levő  udvaron, 
a szabad ég alatt ment végbe. A következőkben a ház szó a temp-
lomépületet jelenti. - Az itt és a következőkben megadott 
méretek mindenkor a helyiségek belső  méreteit jelölik. Egy 
könyök 45-55 cm ; ennek középértékét véve (50 cm), a templom 
tehát belülről 30 méter hosszú, 10 méter széles és - legalább is 
részben (vö. 16. sk. v.) - 15 méter magas volt. - 3. Az előcsarnok 
belső  hossza (ma úgy mondanók : szélessége) 10 méter, belső  széles-
sége (ma úgy mondanék : mélysége) 5 méter volt. -1. A templom- 
épületen rézsútos 	zsalugáteres) ablakok voltak (olyanféleképen, 
mint manapság a harangtornyokon látható) és pedig minden 
valószínűség szerint a templomépület legfelső  részén. - 5. Az 
egész templomot - tehát annak mindkét részét : a szentélyt 
( = a héber szöveg szerint a nagytermet, vagyis a templom na- 
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felelőhely körül is - eme-
leteket építtete s körös-
körül melléktermeket ké-
szíttete. 6A legalul levő  
emelet szélessége ötkö-
nyöknyi volt, a középső  
emelet szélessége pedig hat 
könyöknyi, míg a harma-
dik emelet hétkönyöknyi 
széles volt ; a gerendákat 
köröskörül kívülről he-
lyezteté a házra, hogy ne 
nyúljanak be a templom 
falába. 'Az építésnél a há-
zat kifaragott s kész kö-
vekből építették, úgyhogy 
sem kalapács, sem fejsze, 
sem egyéb vasszerszám 
zaja nem hallatszott a ház-
ban, amikor épült. 8A mel-
léképítmény ajtaja közé-
pen, a ház jobboldalán 
volt, s onnan csigalépcső  
vitt fel a középső  eme-
letre s a középsőből a har- 

madikra. 9Mikor a házat 
teljesen felépíttette, befe-
deté a házat cédrusfa. 
mennyezettel 10s felépít-
teté az emeleteket az egész 
ház körül, öt-öt könyöknyi 
magasságban s befedeté a 
házat cédrusfával. 

"Ekkor az Úr szóza-
tot intéze Salamonhoz, 
mondván : 12Ime a ház, 
melyet építesz : ha pa-
rancsaim szerint jársz s 
teljesíted rendeleteimet s 
ügyelsz minden parancso-
latomra s azok szerint 
jársz : megvalósítom raj-
tad szavamat, melyet Dá-
vidnak, az atyádnak mon-
dottam, 13s Izrael fiai kö-
zött fogok lakni s nem 
hagyom el népemet, Iz-
raelt. 

"Mikor aztán teljesen 
felépíttette Salamon a há- 

gyobb, «szent»-nek nevezett részét) és a telelőhelyet (a héber szöveg 
szerint a hátsó helyiséget, vagyis a «szentek szentét», vagy mint 
a latin fordítás az ott adott isteni feleletek miatt nevezi : a felelő-
helyet) három oldalról egy háromemeletes melléképítmény vette 
körül, melyben különböző  célra szolgáló termek voltak. - 6. 
A melléképítmény belső  szélessége az első  emeleten 2.5 méter, a 
másodikon 3 méter, a harmadikon 3.5 méter volt ; a templom 
külső  falán ugyanis (mint a héber szöveg mondja) bemélyedések 
épültek vagyis a templom fala alul volt a legvastagabb, aztán 
minden emelet magasságában - lépcsőszerbileg - egy könyök-
kel, tehát egy fél méterrel szűkült, s ezekre a fallépcsőkre kerül-
tek az emeleteket tartó• gerendák, Úgyhogy ezek ennek követ-
keztében nem nyúltak be a templom falaba. - 8. A ház jobb oldala 
(mivel a keleti ember kelet felé nézve tájékozódik) a ház déli 
oldala. - 9. A szöveg kissé bizonytalan, de kétségkívül az egész 
építmény (a templom és a melléképületek) befedéséről (mennye-
zetéről) szól. -- 10. Minden emelet belső  magassága 2.5 méter volt. 
A vers vége a héber szövegben így szól : cédrusfagerendákkal kap-
csoltatta (a melléképítményt) a házhoz (= a templom falához, 
vő. 6. v. jegyz.). 

11-13. Az Úr szózata Salamonhoz a templom külsejének fel-
építése után. - 12. Vö. Kir. II. 7, 13-16. - 13. Vö. Móz. II. 29, 
45. - Az úr Izrael fiai között a szent sátorban, majd a templom-
ban lakott. 

14-35. A templomépület belseje. - 14. E vers összefoglaló 
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zat, 15bevonatá a ház 
falait belülről cédrusfa-
deszkákkal — a ház padló-
jától a falak tetejéig, egész 
a mennyezetig beboríttatá 
belülről cédrusfával — és 
befedeté a padlózatot fe-
nyőfadeszkával. 16Maj d 
építtete a templom hátsó 
részében, húszkönyök-

nyire, egy cédrusfafalat 
a padlózattól egészen a 
mennyezetig s így elké-
szítteté a ház belső  ré-
szét felelőhelynek, szentek 
szentjének. "Maga a szen-
tély, a felelőhely ajtaja 
előtt, negyvenkönyöknyi 
volt. "Belülről az egész 
házat cédrusfa borította, 
faragványokkal, mesteri  

füzérekkel s domború dí-
szítésekkel ; mindent céd-
rusfadeszka borított, úgy-
hogy egyáltalában nem 
látszott ki kő  a falból. 
"Belül a házban, a belső  
részben, felelőhelyet ké-
szíttete, hegy odahelyez-
tesse az Úr szövetségének 
ládáját, — 20a felelőhely 
húszkönyöknyi hosszú, 
húszkönyöknyi széles és 
húszkönyöknyi magas 
volt — és azt beboríttatá 
és bevonatá színarannyal, 
az oltárt pedig bevonatá 
cédrusfával. 21Majd bevo-
natá a felelőhely előtt levő  
termet is színarannyal, 
aranyszegekkel szegez-
tetve fel a lemezeket. 

bevezetés a következőkhöz : mivel a templom külseje kész volt, 
következhetett belsejének kiépítése. - 15. A templom falait 
tehát először is cédrusfadeszkákkal vonták be, a padlózatot pedig 
fenyő  (a héber szöveg szerint : ciprus) fával borították. - 16-17. 
A templom belsejét egy cédrusfafal két részre osztotta. A hátsó 
rész husz könyök (= 10 méter) hosszú, széles és magas volt : ez 
volt a szentek szentje (= a legszentségesebb rész). Előtte terült el 
negyvenkönyöknyi (= 20 méter) hosszú és húszkönyöknyi (= 10 
m) széles szent hely. - 18. A templom belső  falát teljesen borító 
cédrusfadeszkázaton (girlandszerűen?) különböző  faragványok 
voltak. Hogy ezek mit ábrázoltak, biztosan megmondani nem 
tudjuk, mert a megfelelő  héber szavak jelentése vitás. Többnyire 
így fordítják a héber szöveget : . a ház belsején (= belső  falán) 
cédrusfa(-borítás) volt sártök- és virágfüzér- (vagy : kinyílt virág-
hoz hasonló) faragványokkal. - 19. E vers a 16. versben meg-
kezdett leírást folytatja. - 20. Vö. 16. v. jegyz. Mivel a 2. v. 
szerint a templom belső  magassága 30 könyök (= 15 méter) volt, 
ezen vers szerint pedig a templom hátsó részének, a szentek-
szentjének magassága csak 20 könyök (= 10 méter) volt, egyesek 
szerint a szentek szentje felett valamilyen (tízkönyöknyi magas) 
helyiség feküdt. (Vö. Krón. II. 3, 9.) A szentek szentje belülről 
tehát kocka volt. - A falat cédrusfa borította, a cédrusfát -
egészen-e, vagy csak részben, nem tudjuk - színarany borította. - 
Ez az oltár a szentek szentje előtt, a szentélyben állott s a füstölő-
szerek bemutatására szolgált ; miből volt tulajdonképen, nem 
tudjuk. - 21. E vers szövege is, értelme is kétséges. A héber szö-
veget így fordítják : Aztán bevonatta Salamon belülről a házat 
finom arannyal s aranyláncokat vonatott a hátsó helyiség (= a 
szentek szentje) elé, s bevonatta azt (a szentek szentjét?) arany-
nyal. - Az aranyláncok egyesek szerint arra szolgáltak, hogy a 
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22Semmi sem volt a temp-
lomban, mit ne borított 
volna arany, sőt a felelő-
hely előtt levő  oltárt is egé-
szen bevoná arannyal. 
23Majd két tízkönyöknyi 
magas kerubot készfttete a 
felelőhelyre olajfából.möt-
könyöknyi volt a kerub 
egyik szárnya s ötkönyök-
nyi a kerub másik szárnya, 
azaz tízkönyöknyi volt az 
egyik szárny végétől a má-
sik szárny végéig. 25Tíz-
könyöknyi volt a másik 
kerub is, egyenlő  méretű  
és egyforma művű  volt 
mindkét kerub, 26azaz tíz-
könyöknyi magas volt az 
egyik kerub s ugyanannyi 
a másik kerub. 27Majd el-
helyezteté a kerubokat a 
belső  templom bensejé-
ben ; a kerubok kiterjesz-
tették szárnyukat s az 
egyiknek az egyik szárnya 
az egyik falig, a másik 
kerub egyik szárnya a má-
sik falig ért, a másik két  

szárnyuk pedig a templom 
közepén összeért egymás-
sal. 28Aztán beboríttatá 
a kerubokat arannyal. 
"Majd mindenféle cifra-
ságokat és faragványo-
kat metszete köröskörül 
a templom egész falára : 
kerubokat, pálmákat s 
mindenféle, a falból ki-
emelkedő  s kidomborodó 
ábrákat készíttete reájuk. 
"Majd beboríttatá a ház 
padlózatát is arannyal, 
benn és künn egyaránt. 
31Aztán olajfából ajtókat 
készíttete a felelőhely be-
járatára, ötszögű  ajtóke-
rettel, 32és két, olajfából 
készült ajtószárnnyal - s 
kerubábrákat, pálmaala-
kokat s erősen kidombo-
rodó faragványokat met-
szete reájuk s bevonatá 
őket arannyal, úgyhogy 
a kerubokat is, a pálmákat 
is, meg a többit is bebo-
ríttatta az arannyal. 33Az-
tán olajfából négyszögű  

szentek szentjének bejáratát elzárják. - 22. Az oltár ismét a 
szentek szentje előtt álló füstölő  oltár ; ezt tehát cédrusfa borí-
totta, a cédrusfát pedig arany fedte. - 23-28. A szentek szent-
jében tehát két kerub állott. Alakjukat a Szentírás közelebbről 
nem írja le. Mivel kiterjesztett szárnyuk - az egyik szárny végé-
től amási k szárny végéig - 10 könyök (= 5 méter) volt, a ki-
terjesztett két-két szárny összesen épen olyan hosszú volt, mint 
a szentek szentjének szélessége. - 29. A héber szöveg így szól : 
Majd a ház minden falára, köröskörül, kerubokból, pálmákból s 
virágfüzérekből (?) álló faragványokat metszetett. - 30. Benn 
és künn = a szentek szentjében és a szentélyben. - 31. A szöveg 
és értelme bizonytalan. Valószínűleg úgy kell gondolnunk, hogy 
az ajtókeret (tehát ennek alsó, két oldalsó és csúcsban végződő  
két felső  része) ötszöget alkotott. - 32. A szentek szentjébe vezető  
ajtó tehát két szárnyból állott (középen nyílott). - Erősen ki-
domborodó faragványok helyett a héber szöveg ismét virágfüzérek-
ből (?) álló faragványokról beszél. - 32-35. Ehelyütt a (kívül-
ről a) szentélybe vezető  ajlóról van szó. - 33. Négyszögű  ajtófélfák 
helyett talán négyszögformájú ajtókeretre kell gondolnunk. Vö. 
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ajtófélfákat készittete a 
templom bejáratára, 34fe-
nyőfából pedig két ajtót 
egymással szembe, — mind-
két ajtószárny kétrétű  
volt, úgyhogy össze lehe-
tett hajtani, ha kinyitot-
ták,— 35S kerubokat, pál-
mákat s erősen kidombo-
rodó díszítéseket met-
szete reájuk s mindezt be-
borítá szabályosan reájuk 
illő  aranylemezekkel. 

36Aztán három sor fara-
gott kőből s egy sor céd-
rusgerendából felépíté a 
belső  udvart. 

37A negyedik esztendő-
ben, a Zív hónapban tevék 
le az Úr házának alapját,  

38s a tizenegyedik eszten-
dőben, a Búl hónapban, 
(azaz a nyolcadik hónap-
ban) készüle el a ház, min-
den dolga s minden fel-
szerelése : hét évig építék. 

7. FEJEZET. 
Salamon palotát építtet magá- 
nak s elkészítteti az Űr templo- 

mának felszerelését. 

1A maga házán pedig ti-
zenhárom esztendeig épít-
kezék Salamon, míg telje-
sen befejezte. 2Megépítteté 
ugyanis a Libanon erdejé-
nek százkönyöknyi hosz-
szú, ötvenkönyöknyi szé-
les és harminckönyöknyi 

31. v. jegyz. — 34. A szöveg és értelme bizonytalan. A dolgot 
valószínűleg úgy kell képzelnünk, hogy az ajtónak két szárnya 
volt s mindegyik szárny két (spalétaszerűleg) összecsukható, 
egymásra hajtható részből állott, úgyhogy ha csak az ajtó-
szárnyak egyik felét nyitották ki (hajtották vissza) kisebb, ha 
mindkét felét, akkor nagyobb bejáratot nyertek. — 35. Erősen 
kidomborodó díszítések helyett a héber szöveg ismét virágfüzé-
rekről vagy kinyílt virágokból álló faragványokról beszél. (Vö. 
18. v. jegyz.) 

36. A templomot körülvevő  belső  udvar. — A templomépületet 
kivillről egy (talán 100 X 200 könyök = 50 X 100 méter nagyságú) 
udvar övezte. Az udvart három sor (egymásra helyezett) faragott 
kőből és egy sor (a kövekre helyezett) cédrusgerendából álló 
kerítés vette körül. Ez volt a belső  udvar (a papok udvara). Körü-
lötte egy mélyebben fekvő, kb. kétszer akkora ú. n. külső  udvar 
terült el. (Vö. Krón. II. 4, 9.) 

37-38. Az építés időtartama. — 37. Vö. 6, 1. jegyz. — 38. 
A nyolcadik hónap (B(11 = termés hónap) kb. a mi október-novem-
berünkre esett. Az építés tehát több mint 7 esztendeig tartott. 

7. 1-8. Salamon palotájának épületei. Az itt következő  részek 
a leírás szűkszavúsága, az egyes szavak jelentésének bizonytalan-
sága és a szövegek ingadozása miatt teljesen meg nem érthetők. --
1. Salamon háza = több épületből álló palotája. (Vö. királyi 
vár.) — 2. Salamon palotájának egyik épületét, mivel valóságos 
oszloperdőn nyugodott s oszlopai libanoni cédrusfából készültek, 
a Libanon erdeje házának hívták. (Nem volt a Libanon hegységén, 
hanem Jeruzsálemben.) Méretei : 100 X 50 X 30 könyök = 50 X 
25 x 15 méter. — A lefrásból csak annyi tűnik ki kétségbevonha-
tatlanul, hogy az épületet oszlopok tartották. A vers vége héber 
szövegben — mely e helyütt erősen eltér a latin fordítástól — így 
szól: négy sor cédrusfaoszlopon (épftteté a házat) s az oszlopokon 
cédrusgerendák voltak. (Ez utóbbiak vagy az oszlopokat össze- 
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magas házát és cédrusfa-
oszlopok között levő  négy 
folyosóját, - cédrusfából 
vágatta ugyanis az oszlo-
pokat,- 3aztán cédrusfa-
deszkázattal befedeté az 
egész tetőzetet. Utóbbit 
negyvenöt oszlop tartotta. 
Egy-egy sorban tizenöt 
oszlop volt. 4Ezek egymás-
sal szemben helyezkedtek 
el 5és egymásra néztek ; 
az oszlopok között egyenlő  
közök, az oszlopok felett 
pedig négyszögletes, min-
denben egyenlő  gerendák 
voltak. 6Csináltata to-
vábbá egy ötvenkönyök-
nyi hosszú és harminckö-
nyöknyi széles oszlopcsar-
nokot s e nagyobbik csar- 

nok elé egy másik csarno-
kot és oszlopokat s az osz-
lopokra gerendázatot. 7Csi-
náltata továbbá egy trón-
csarnokot az ítélőszék el-
helyezésére és beborító 
cédrusfával a padlótól a 
mennyezetig. 8Az a ház, 
amelyben ítéletre ültek, a 
csarnok közepén volt s 
ugyanígy készült ; csinál-
tata továbbá egy házat 
a fáraó leányának (kit 
Salamon feleségül vett) 
ugyanolyan módon, mint 
e csarnokot. 

9Mindez értékes, belül-
kívül megfelelő  formára és 
méretre fűrészelt kövek-
ből készült az alaptól a fa-
lak tetejéig s kívülről a 

kötő  kereszt(mester)gerenciak, vagy pecti,,; 	oszlopok felső  ré- 
szén levő, villaszerűleg álló támasztógerendák voltak.) - 3. A hé-
ber szöveg így szól : Cédrusfa fedte (a házat) fenn, a termek felett, 
utóbbiakat 45 oszlop tartotta stb. - Mivel a 2. vers szerint négy 
sor oszlop volt, itt pedig 45 oszlopról van szó s az tizenötönkint 
(tehát három sorban) állott, egyesek úgy vélik, hogy a negyvenötös 
és a tizenőtös szám nem az oszlopok, hanem az oszlopok felett 
levő  építmény termeinek számát adja ; eszerint a ház három-
emeletes lett volna. - 4-5. A meglehetősen bizonytalan értelmű  
héber szöveg e helyütt így szól : Három sor (= emelet?) ablak-
nyílás (volt rajta), ablak ablakkal szemben háromszor ; vala-
mennyi ajtónyíláS és ajtó-(vagy : ablak-)keret átnézetben (7> 
négyszögletes volt ; ablak (volt rajta) ablakkal szemben három-
szor. (Ennek alapján egyesek úgy vélik, hogy a háznak két, egy-
mással szemben álló szárnya volt.) - 6. A héber szöveg így szól : 
Csináltata továbbá egy ötvenkönyöknyi (= 25 méter) hosszú, 
harminckönyöknyi (= 15 méter) széles oszlopcsarnokot, ez elé 
egy (elő-)csarnokot és oszlopokat és ezek elé egy küszöböt (= ter-
raszszerű, lépcsőzetes feljáratot). - 7. A tróncsarnoknak tehát 
falai voltak, mert csak ezeket lehetett borítani a padlótól a meny-
nyezelig cédrusfával ; az ítélőszék leírását (úgylátszik) 10, 18. skk. 
közlik. - 8. A héber szöveg így szól : Az ó háza, amelyben lakott. 
a másik, a (trón)csarnoktól befelé eső  udvarban volt s olyan 
volt, mint ez a mű  (= belül cédrusfa borította, épúgy, mint a 
tróncsarnokot). 

9-12. Salamon építményeinek kiválósága. - 9. Mindez vagyis 
az imént (2-8. v.) felsorolt épületek faragott kövekből készül-
tek. Faragottak voltak a kövek belül-kivül = belső  (az épületek 
belső  falát alkotó, cédrusfával burkolt, tehát nem látszó) és külső  
(az épületek külső  falát alkotó, látszó) oldalukon. Ilyen kövekből 
készült kívülről a nagy udvarig minden, vagyis a külső  udvarban 
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nagy udvarig. "Az alap is 
értékes kövekből volt : 
nagy, tíz- vagy nyolckö-
nyöknyi kövekből 11s fe-
lette is értékes, ugyan-
ilyen méretű  faragott kö-
vek, valamint cédrusfák 
voltak. 12A nagy udvart 
három sor faragott kő  és 
egy sor faragott cédrusfa 
kerítette, ugyanígy volt az 
űr házának belső  udvará-
val s a ház csarnokával is. 

13Elkülde továbbá Sala-
mon király és elhozatá 
Tírusból Hírámot. 14Ez 
egy Neftáli törzséből való 
özvegyasszonynak volt a 
fia, de tírusi atyától szár-
mazott ; rézműves volt és 
tökéletes műérzékkel, hoz-
záértéssel és ügyességgel 
tudott mindenféle rézmun- 

kát végezni. El is jöve 
Salamon királyhoz és el-
készíté minden művét. 

15Alkota ugyanis két 
rézoszlopót ; tizennyolc-
könyöknyi magas volt 
egy-egy oszlop s tizenkét-
könyöknyi zsinór érte kö-
rül mindegyik oszlopot. 
"Majd két, rézből öntött 
oszlopfőt készíte, hogy 
azokat az oszlopok tete-
jére helyezze, - ötkö-
nyöknyi magas volt az 
egyik oszlopfő  és ötkö-
nyöknyi magas volt a má-
sik oszlopfő,- "és csodás 
munkával egybefont lán-
cócskákból hálószerű  dí-
szeket készíte reájuk. Mind-
két oszlopfő  öntött volt ; 
hét rend hálózat volt az 
egyik oszlopfőn és hét há- 

álló (az 1-7. versben említett) épületek csak úgy, mint Salamon-
nak és feleségének a nagy (= belső) udvarban álló palotája. -
10. Tíz-nyolc könyök = 5-4 méter. - 11. Értékes kövekből 
készültek tehát az alapok s a felettük nyugvó épületek s belülről 
cédrusdeszkázat borította az épületek falait. - 12. A nagy udvar 
ehelyütt talán azt az udvart jelenti, melyen a 8. versben felsorolt 
épületek állottak ; a kerítést három sor kő  és rajta egy sor cédrusfa 
(vö. 6, 36.) alkotta. A vers végét talán így kell értenünk : ugyan-
ilyen kerítés övezte az Űr házának (= a templomnak) belső, 
vagyis a ház 	a templom) előcsarnoka előtt elterülő  udvarát is. 

13-14. A réztárgyak készítő je. - 13. Ezt a Hírámot meg kell 
különböztetnünk a hasonló nevű  tírusi királytól. - 14. Anyja 
Krón. II. 2, 14. Dán leányai közül való volt ; mivel Dán (= Láis) 
városa Neftáli törzsének területén feküdt, itt a Szentírás az asz-
szonyt Neftáli törzséből valónak mondja. (Mások szerint az asszony 
Dán törzséből származott, de egy Neftáli törzséből való ember-
hez ment feleségül s azért Mondja őt a Szentírás Neftáli törzsé-
ből valónak.) 

16-22. A két rézoszlop. (Vö. Krón. II. 3, 15. skk.) E rész leírása 
szűkszavú és homályos ; csak annyi világlik ki belőle, hogy belül 
üres rézoszlopokról van szó, melyeknek tetején egy-egy hálószerű  
rácsozattal és gránátalmafüzérekkel ékesített, fenn liliomszerű-
kg szétterülő, hagymaalakú oszlopfő  díszlett. - 15. Egy-egy 
oszlop tehát 9 méter magas és hat méter kerületű  (tehát csaknem 
-egy méter sugarú) volt. - 16. Egy-egy oszlopfő  tehát 2.5 méter 
magas volt. - 17. A héber szöveg így szól : Hálómívű  (= háló-
szerűleg készített) rácsok, (azaz) láncmívű  (= láncszerűleg fonott) 
drótok (vagy : zsinórok) voltak az oszlopok tetején levő  gömhö- 
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lózat a másik oszlopfőn. 
18Mikor aztán elkészítette 
az oszlopokat, két sor 
gránátalmát lőn mind-
egyik hálózat köré, úgy, 
hogy az befedje a fönt levő  
oszlopfőket ; ugyanígy cse-
lekvék a másik oszlopfővel 
is. "Azok az oszlopfők, 
amelyek az előcsarnokban, 
az oszlopok legtetején vol-
tak, négykönyöknyi li-
liomszerű  művet alkottak; 
"az 	oszlopok legtetej én 
ugyanis, fönn, a hálózattal 
szemben levő  oszlopdom-
borulat mellett újabb osz-
lopfők voltak. Gránátalma 
kétszáz volt sorban körös-
körül mindakét oszlopfőn. 
umajd felállítá a két oszlo-
pot a templom csarnoká-
ban s miután felállította a 
jobb oszlopot, elnevezé 
azt Jákinnak, majd fel-
állítá a másik oszlopot is s  

azt elnevezé Boóznak, - 
221iliomszerű  művet he-
lyeze az oszlopok tetejére, 
- s elkészüle az oszlopok 
műve. 

mMegcsinálá továbbá az 
öntött tengert : tízkö-
nyöknyi volt az egyik szé-
létől a másik széléig, kö-
röskörül kerek, ötkönyök-
nyi a magassága s harminc-
könyöknyi zsinór érte kö-
rül. 24A pereme alatt met-
szetek övezték : könyö-
könkint tíz-tíz vette körül 
a tengert, két sor dom-
ború, öntött metszet volt. 
rajta. 25Tizenkét szarvas-
marhán állott ; ezek közül 
három északra nézett, há-
rom nyugatra, három délre 
és három keletre ; a ten-
ger fönn, rajtuk volt; hátsó 
része mindegyiknek be-
felé volt és nem látszott. 
26A medence vastagsága 

kön, hét az egyik gömbön s hét a másik gömbön. - Az oszlopfőket 
tehát hálószerű  fonadékok burkolták. - 18. Mindkét oszlopfőt két-
két gránátalma (a gránátalmáról 1. Móz.II. 28, 33.) füzér díszítette.-
19. Az oszlopfők liliomformájú koronában végződtek. E korona 
magassága négy könyök = 2 méter volt. Az oszlopok a templom 
előcsarnokában (vagy : előcsarnoka előtt) állottak. - 20. E vers 
valószínűleg a 18. v. ismétlése és azt mondja, hogy az oszlopfőkön 
levő  hálózaton, a gömbformájú oszlopfők kidudorodásánál göm-
böcskék, azaz gránátalmák voltak és pedig kétszáz-kétszáz mind-
egyik oszlopfőn. - 21. Az oszlopok minden valószínűség szerint 
a templom előcsarnoka előtt szabadon állottak. (Mások szerint 
az előcsarnokban voltak és az előcsarnok bejáratát tartották.) 
Jákin annyit jelent mint : (Jáhve = az Űr) megszilárdít, 73ó-áz 
pedig annyit, mint : benne (= az Úrban) erő  van. Nem lehetet-
len, hogy a két szót mondattá kell olvasnunk s így értenünk: Szilár-
dítsa meg (ezt a templomot) Az, akiben erő  van (= az Cr). 

23-27. Az öntött stenger». (Vö. Krán. II. 4, 2. skk.) - 23. Ezt 
a hatalmas üstöt azért hívták tengernek, mert igen sok víz fért 
bele. Peremátmérője 10 könyök = 5 méter, magassága 5 könyök = 
2 % méter, kerülete 30 könyök = 15 méter volt. - 24. A héber 
szöveg így szól : Pereme alatt köröskörül sártökök övezték, kö-
nyökönkint tíz-tíz (sártök) övezte köröskörül az egész tengert, 
két sor sártök (volt rajta), (az edény) öntésekor öntötték rá őket 
(tehát : a sártökök egybe voltak öntve vele). - 26. Az üst fal- 
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három hüvelyk volt, pe-
reme olyan, mint a serleg I 
pereme vagy a kinyílt li-
liom pártája ; kétezer bát 
fért bele. 

27Készíte továbbá tíz 
rézállványt : mindegyik 
állványnak négy könyök-
nyi volt a hossza, négy kö-
nyöknyi a szélessége és há-
rom könyöknyi a magas-
sága. 28Maga az állvány 
műve átszegett volt s a ke-
retlécek között metszetek 
voltak. 29A párkányzatok 
és az oldallécek között, va-
lamint a felső  keretléceken 
oroszlánok, szarvasmar-
hák és kerubok voltak,  

az oroszlánok és szarvas-
marhák alatt pedig réz-
rojtok függtek. "Mind-
egyik állványon négy ke-
rék volt : tengelyeik is réz-
ből készültek ; négy sar-
kukon, az üst alatt, egy-
mással szembenéző, ön-
tött vállacskák voltak. 
31Az üst ágya fenn, a ko-
rona belsejében volt ; az, 
ami ebből kívülről látszott, 
egészen kerek, egykönyiik-
nyi, mindenestül másfél-
könyöknyi volt. A keret-
lécek lapjain mindenféle 
metszetek voltak s az, ami 
a keretlécek között volt, 
négyszögű  volt, nem ke- 

vastagsága 3 hüvelyk (a héber szöveg szerint : 4 ujj = kb. 
8 cm) volt. Egy bál valószínűleg 36.4 liter volt ; 2000 bát eszerint 
728 hektoliter lenne ; mivel azonban e szám túlságosan nagy, 
lehet, hogy a megfelelő  szó itt valamely kisebb mértékegységet 
jelent. 

27-37. A tíz üstállvány. (Vő. Krón. II. 4, 6. skk.) E rész leírása 
annyira szűkszavú és homályos, hogy manapság már alig értjük 
meg. Annyi bizonyos, hogy olyan tíz, kerekeken járó, alul nyitott, 
ládaszerű  rézállványról beszél, melyeknek tetején egy-egy korona-
szerű  alkotmány egy-egy üstöt tartott. — 27. Az állvány láda-
szerű  teste tehát 2 méter hosszú, 2 méter széles és 1 Y, méter 
magas volt. — 28. A héber szöveg így szól : Az állvány alkotmánya 
a következő  volt : oldallapjaik (lemezeik) voltak, az oldallapok 
(a lemezek) keretlécek (= rézből készült vázfalak) között voltak. — 
29. A héber szöveget talán így kell értenünk : A keretlécek (= a 
vázfalak) között levő  oldallapokon (lemezeken) oroszlánok, 
szarvasmarhák és kerubok voltak, a keretléceken, fönn (= az 
állvány tetején) talapzat volt (az üst számára) az oroszlánok és 
a szarvasmarhák alatt (lenn az állvány alsó peremén) pedig lelógó 
koszorúk (füzérek) voltak. — 30. Az állvány négy sarka alul 
lábban végződött, a lábak tartották a keréktengelyeket, úgy-
hogy a kerekek teljes egészükben az állvány alatt voltak. —
A vállacskók (= a támaszrudak) egyesek szerint jobbról-balról 
a kerekek agyát tartották, mások szerint fenn az állvány tetején 
voltak -és az üst szilárd helyzetének biztosítását szolgálták. -
31. Az állvány teteje domború volt, a domborulat közepén egy 
korona (korong) foglalt helyet ; ez a korona tartotta az üstöt. 
A korona magassága egykönyöknyi (= 50 cm), a domborulat 
magassága (vő. 35. v.) félkönyöknyi, a kettő  együtt tehát másfél-
könyöknyi (= 75 cm) volt. (Mások szeriht az üstből látszott ki 
egykönyöknyi s a korona átmérője volt másfélkönyöknyi.) A hé-
ber szöveg szerint a koronát (2) is domborművek díszítették. —
A vers második felétől kezdve egészen a 35. versig valószínűleg 
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rek. 32A négy kerék, mely 
az állvány négy sarkán 
volt, az állvány alatt ál-
lott kapcsolatban egymás-
sal ; egy-egy kerék másfél 
könyök magas volt.3301ya-
nok voltak a kerekek,mint 
amilyeneket a szekerekre 
szoktak csinálni, de ten-
gelyük, küllőjük, talpuk és 
agyuk mind öntött volt. 
"Az a négy vállacska,mely 
mindegyik állvány minden 
sarkán volt, egy darabba 
volt öntve és készítve az 
állvánnyal. 35Az állvány 
tetején egy félkönyöknyi 
domborulat volt, úgy ké-
szítve, hogy az üstöt reá ! gömbszerű  oszlopfőt a két 
lehessen helyezni ; vésetei oszlop tetejére, meg a két 
és 	különböző  metszetei 	lózatot az oszlopok tete- 
belőle magából kerültek jén lev,, két gömb befedé-
ki. 36A réztáblákra és a sére, 42meg a négyszáz 
keretlécekre kerúbokat, gránátalmát a két háló-
oroszlánokat és pálmákat zatra, a két sor gránátal-
metsze, szinte úgy, mint mát mindegyik hálózatra, 
ahogy az ember áll, úgy- az oszlopok tetején levő  
hogy nem látszottak met- i két gömb befedésére,43meg 
szetteknek, hanem körös- a tíz állványt és a tíz üstöt 

rül 	odarakottaknak. a tíz állványra, 44meg az 
37Igy készfté a tíz állványt egy tengert s a tizenkét 
egyenlő  öntéssel, mérettel szarvasmarhát a tenger 
és egyenlő  metszetekkel. i alá, 45meg a medencéket, 
ugyanarról van szó, mint amit a 28-30. v. mondottak. - 32. Más-
félkönyök = 75 cm. - 34. Vö. 30. v. jegyz. - 35. Vö. 31. v. jegyz.-
36. Valószínűleg az állvány oldallapjait alkotó lemezekről (vö. 
29. v.) és a felső  és alsó házlécekről van szó ; előbbieken tehát 
úgy látszik kerubok, oroszlánok és szarvasmarhak, utóbbiakon 
kerubok, oroszlánok és pálmák voltak. A vers vége a latin fordítás 
szerint azt fejezi ki, hogy a díszítések olyan hűek voltak, mintha 
a térben állottak volna ; a héber szöveg megfelelő  szavai való-
színűleg azt fejezik ki, hogy mindegyik lapra (és lécre) annyi 
díszítés került, amennyi hely volt. 

38-39. A tíz üst; az állványok és a tenger elhelyezése. - 38. Egy 
bál = 36.4 liter ; 40 bát tehát 1456 liter = 14 hektoliter lenne ; 
vö. 26. v. jegyz. 

40-47. Az egyéb rézkészítmények. Összefoglalás. - 40. A meden-
cék (talán inkább : fazekak) és a lapálok a hamu összeszedésére, 

54* 

38Csinála továbbá tíz 
rézüstöt : negyven bát fért 
egy üstbe s négykönyök-
nyi volt mindegyik s rátőn 
mindegyik állványra; azaz 
mind a tízre, egy-egy 
üstöt. "Aztán elhelyezé a 
tíz állványt : ötöt a temp-
lom jobb oldalára, ötöt a 
bal oldalára, - a templom 
jobb oldalára, délkeletre 
pedig elhelyezé a tengert. 

4omaid elkészíté Hírám 
a medencéket, a csészéket 
s a lapátokat s igy elvégezé 
Salamon király egész mun-
káját az Úr templomában: 
41a két oszlopot meg a két, 
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meg a csészéket, meg a 
lapátokat. Minden tárgy, 
melyet Hírám Salamon ki-
rálynak az Úr háza szá-
mára készített, tiszta réz-
ből volt. 46A Jordán síkján 
önteté őket a király, agya-
gos földben, Szokót és 
Szártán között. 47Aztán 
elhelyezé Salamon mind-
ezeket a tárgyakat : fe-
lette nagy mennyisége 
miatt meg sem mérték a 
rezet. 

48Elkészíttete továbbá 
Salamon minden egyéb tár-
gyat is az Úr háza számára: 
az aranyoltárt, az arany-
asztalt a kiteendő  kenyerek 
elhelyezésére, 49az arany 
mécstartókat, ötöt jobbra, 
ötöt balra a felelőhely elé,  

színaranyból s rájuk liliom-
formájú virágokat s arany 
mécseseket, meg az arany-
hamvvevőket, "továbbá a 
vedreket, a villákat, a csé-
széket, a mozsárkákat és a 
tömjénezőket, színarany-
ból ; a belső  háznak, a 
szentek szentjének ajtó-
sark4 s a templomháznak 
ajtósarkai is aranyból vol-
tak. 

51  Mikor elkészült az 
egész munka, melyet Sala-
mon az úr háza számára 
csináltatott, Salamon be-
vivé azt, amit atyja, Dá-
vid az Úrnak szentelt, az 
ezüstöt, az aranyat és az 
egyéb tárgyakat és elhe-
lyezé az Úr házának kin-
csei közé. 

a csészék' az áldozati vér felfogására szolgáltak. - 46. Szokói 
tudtunkkal a Jordán keleti, Szártán a Jordán nyugati partján 
feküdt ; az öntést a Jordán nyugati síkján = lapályán végezték, 
agyagos földben = agyagmintákban. - 47. A héber szöveg Igy 
szól : Mindezeket a tárgyakat a (felhasznált) réz igen nagy meny-
nyisége miatt Salamon méretlenül hagyta. - Ezt azért jegyzi 
meg a Szentírás, mert ennek következtében nem közölheti súlyukat. 

48-50. Az egyéb templomi szerek elkészítése. - 48. Az arany-
oltár = a füstölő  oltár. (Vő. 6, 20 ; Móz. II. 30, 1-10.) Az arany-
asztal = a szent kenyerek asztala (vö. Móz. II. 25, 23. skk.). -
49. A mózesi mécstartón kívül Salamon templomában 10 mécs-
tartó állott ; ezeken liliom (a héber szerint : virág)-formájú díszek 
voltak (vö. Móz. II. 25, 31. skk.) ; a mécsesek a mécstartón állot-
tak ; a hamvvevőket (= koppantókat) a mécsesek belének meg-
i(razítására használták. (Vö. Móz. II. 25, 38.) - 50. A vedrek 
héber szöveg szerint a medencék) úgylátszik a vér felfogására 
szolgáltak ; villák helyett a héber szöveg (ollószerű?) késekről 
szól ; a csészék az áldozati vér hintésére szolgáltak ; mozsárkák 
helyett a héber szöveg tálakról, tömjénezők helyett általában 
serpenyőkről beszél. - A belső  ház = a szentek szentje ; a templom-
ház = a szentély. 

51. A Dávid király által gyüjtött, az építkezésnél fel nem használt 
kincsek elhelyezése. - 51. Vö. Kir. II. 8, 7. 11. sk ; Krón. II. 22, 
14 ; 29, 2. skk. A templomépület mellékhelyiségei (talán 6, 5-10-
ben említett helyiségek) kincstárnak szolgáltak. 
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8. FEJEZET. 	Míg ezeket a papok és a 

leviták vitték, 5Salamon 
Salamon felavattatja az Úr 

templomát. 	 király és Izrael egész soka- 
, sága, mely egybegyűlt 

'Aztán egybegyüjték Iz- nála, vele együtt a láda 
rael valamennyi vénét, a előtt haladt s annyi juhot 
törzsek fejeit és Izrael fiai- és marhát mutatott be 
nak nemzetségfőit, Sala- áldozatul, hogy se szeri, 
mon királyhoz Jeruzsá- se száma nem volt. 8Aztán 
lembe, hogy elhozzák az bevivék a papok az Úr 
Úr szövetségének ládáját szövetségének ládáját a 
a Dávid-városból, azaz a helyére, a templom felelő-
Sionról. 2Egybe is gyűle helyére, a szentek szent-
egész Izrael Salamon ki- jébe, a kerubok szárnya 
rálynál Etánim havában, alá ; 7a kerubok ugyanis 
azaz a hetedik hónapban, kiterjesztették szárnyukat 
az ünnepen. - 3Mikor az- a láda helye fölött s be-
tán Izrael vénei mind- fedték a ládát s rúdjait 
nyájan eljöttek, felve- felülről. 8Ámbár a rudak 
vék a papok a ládát 4s hosszúak voltak s végüket 
elhozák az Úr ládáját, künn, a szent helyen, a 
meg a szövetség sátrát s a szentek szentje előtt látni 
szent hely minden eszkö- lehetett, kívülebb nem 
zét, mely a sátorban volt. lehetett látni őket ; ott 

8. 1-2. A nép képviselői egybegyulnek Jeruzsálemben, hegy át-
szállítsák a frigyládát a templomba. (Vő. Krón. II. 5, 2. skk.) - 
1. A törzsek fejei és a nemzetségek (távolabbi értelemben vett csalá-
dok) fejei alkották (valószinűleg) a *vének» gyülekezetét. A szövetség 
ládája (1. Móz. II. 25, 10. skk.) ezidőben a Dávid-városban, a 
Sionon (vö. Kir. II. 6, 16.) egy ideiglenes szent sátorban állott. - 
2. Egész Izrael = Izrael összes (az 1. v. említett) képviselői, bár 
később maga a nép is nagy számban megjelent. A templom 6, 38. 
szerint a nyolcadik hónapban lett készen. Mivel ezen vers szerint 
felszentelése a hetedik hónapban ment végbe, felszentelése más 
esztendőben történt ; hogy azonban e hetedik hónap melyik 
esztendő  hetedik hónapja volt, meg nem állapítható. A hetedik 
hónap egyébként a mi októberünk tájára esett. -- Hogy milyen 
ünnepről van szó, vitás ; sokan a sátoros ünnepek idejére gondolnak. 

3-9. A frigyláda ünnepélyes átszállítása a templomba. (Vö. 
Krón. II. 5, 4. skk.) - 3. A vénekről 1. 1. v. jegyz. - 4. A szövetség 
sátrán valószínűleg a régi, ezidőben Gábaonban álló, mózesi szent 
sátort kell értenünk ; hogy a Dávid-városban álló ideiglenes szent 
sátorral mi lett, nem tudjuk. - A szent hely minden eszköze helyett 
a héber szöveg minden szent eszközről beszél. - 5. A dolgot 
valószínűleg úgy kell értenünk, hogy mielőtt a frigyládát a szentek 
szentjében elhelyezték volna, előtte áldozatokat mutattak be. 
(A héber szöveg nem mondja, hogy Salamon és a vének a láda 
előtt haladtak, csak azt, hogy a láda előtt voltak, amikor áldoz-
tak.) - 6. Vö. 6, 16-19. skk. - 7. A láda északdéli irányban 
állott. - 8. E vers valószínAleg azt fejezi ki, hogy a láda 
rúdjai hosszabbak voltak, mint a szentek szentjének ajtó- 
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is vannak mind a jelen 
napig. 9A ládában nem 
volt semmi egyéb, mint 
a két kőtábla, melyet 
Mózes tett bele a Hóreb-
nél, amikor az űr szövet-
séget kötött Izrael fiaival, 
amikor kijöttek Egyiptom 
földéről. 

19Történék pedig, hogy 
mikor a papok kijöttek a 
szentélyből, a felhő  betöl-
tötte az Úr házát, "úgy-
hogy a papok nem állhat-
tak szolgálatba a felhő  
miatt, mert az Úr dicső-
sége betöltötte az Úr házát. 
12Mondá ekkor Salamon : 
Az Úr azt mondotta, hogy 
a felhőben akar lakni : 
13ime építettem házat ne-
ked lakásul, állandó, örö-
kös királyi székedül. 

"Majd megfordula a ki-
rály s megáldá Izrael egész 
gyülekezetét : ott állott 
ugyanis Izrael egész gyüle- 

kezete. "Aztán azt mondá 
Salamon : Áldott legyen 
az Úr, Izrael Istene, ki tel-
jesítette kezével, amit szá-
jával atyámnak, Dávid-
nak mondott. Azt mon-
dotta ugyanis : "Attól a 
naptól fogva, hogy kihoz-
tam népemet, Izraelt 
Egyiptomból, Izrael egyik 
törzséből sem választot-
tam várost, hogy ott ház 
épülj ön számomra s nevem 
ott legyen, Dávidot azon-
ban kiválasztottam, hogy 
népemnek, Izraelnek feje-
delmévé legyen. "Dávid, 
az atyám aztán házat 
akart építeni az Úr, Izrael 
Istene nevének, "de az 
Úr így szólott Dávidhoz, 
az atyámhoz : Mikor szí-
vedben eltökélted, hogy 
házat építesz nevemnek, 
jól tetted, hogy ezt forgat-
tad elmédben.19Mindazon-
által nem te fogsz házat 

nyílása ' • Igy tehát közvetlenül a szentek szentjének ajtaja előtt 
egész hosszúságukban láthatók voltak, messzebbről (a szentek 
szentjétől távolabb) már nem lehetett őket egész terjedelmeik-
ben látni, mert a szentek szentjének (az ajtónyílástól jobbra és 
balra eső) fala eltakarta a végüket. — 9. Ezidőben tehát a ládá-
ban más nem volt, csak a két kőtábla. (Vö. Móz. II. 25, 16-21.) 
Hogy előbb vagy később volt-e benne valami más is, e vers nem 
dönti el. (Vö. Zsid. 9, 4.) 

10-13. Az Úr dicsősége betölti a házat. (Vö. Krón. II. 5, 11. 
skk.) — 10. Vö. Móz. II. 40, 33. skk. — A felhő  az Cr jelenlétének 
külső  megnyilvánulása (s egyszersmind az Isten fenségének taka-
rója) volt. — 11. Ügy látszik a papoknak valamely áldozatot 
kellett volna bemutatniok 	a füstölő  oltáron illatszert gyujta- 
niok), amit azonban egyelőre el kellett halasztaniok. — 12. Ér-
telme : Mivel az Úr azt mondotta, hogy a felhőben akar lakni 
(vö. Móz. III. 16, 2., továbbá Móz. II. 19, 9 ; 20, 21 ; V. 4, 11.), 
bizonyos, hogy a most megjelent felhőben közénk költözött az Úr. 

14-21. Salamon beszéde a néphez..— 14. Előző  (12-13. v.) szavait 
a király a templom felé fordultan mondta • most megfordul a nép 
felé, mely a templom udvarán levő  égőáldozati oltár előtt (attól 
keletre) áll és megáldja = üdvözli, köszönti a népet. Izrael gyüle-
kezete = (elsősorban) az 1. versben említett előkelők. — 15. Szája 
talán = prófétája. Keze = hatalma. — 16. Vö. Kir. II. 7. 6. skk. 
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építeni nekem, hanem fiad, 
ki majd ágyékodból szár-
mazik, az fog házat épí-
teni nevemnek. 20Az Ur 
teljesítette is szavát, me-
lyet szólott s én atyám, 
Dávid helyébe léptem s 
Izrael királyi székébe ül-
tem, amint az Úr szólott : 
és házat építettem az Úr, 
Izrael Istene nevének 21és 
helyet készítettem ott a 
ládának, melyben az Úr 
ama szövetségének táblái 
vannak, melyet atyáink-
kal kötött, amikor kijöt-
tek Egyiptom földéről. 

22Majd odaálla Salamon 
Izrael gyülekezetének színe 
előtt az Úr oltára elé s ki-
tára kezét az ég felé 23és 
így szóla : Uram, Izrael 
Istene, nincs hozzádfog-
ható Isten sem fenn az 
égben, sem lenn a földön 1 
Te megtartod szövetsége-
det s irgalmasságodat szol-
gáid iránt, kik teljes szí-
vükkel előtted járnak 24S 
megtartottad szolgádnak,  

Dávidnak, az atyámnak, 
amit neki mondtál : szád-
dal szóltál s kezeddel tel-
jesítetted, mint e nap bi-
zonyítja. 25Nos tehát, 
Uram, Izrael Istene, tartsd 
meg szolgádnak, Dávid-
nak, az atyámnak, amit 
neki megígértél, amikor 
azt mondottad : Nem fogy 
el előttem ivadékod Izrael 
királyi székéről, feltéve, 
hogy fiaid megőrzik útju-
kat s én előttem járnak, 
mint ahogy te jártál szí-
nem előtt. 26Uram, Izrael 
Istene, teljesedjék tehát 
ígéreted, melyet szolgád-
nak, Dávidnak, az atyám-
nak tettél.- 27De hát gon-
dolhatni-e arra, hogy az 
Isten igazán a földön la-
kozzék? Hiszen ha az ég s 
az egek egei sem tudnak 
befogadni téged, mennyi-
vel kevésbbé e ház, melyet 
építettem? 28De tekints 
szolgád imáj ára s könyör-
géseire, Uram, Istenem : 
hallgass e dícséretre s imád- 

22-53. Salamon imája. (Vö. Krón. II. 6, 3. skk.) - 22. Oda-
álla = odament és letérdelt. (Vö. 54. v.) - 23-26. Az Űr azt 
ígérte Dávidnak (vő. Kir. II. 7, 12. skk.), hogy (egyfelől) fia által 
templomot építtet magának, (másfelől) Dávid családja örökké 
fog (a tőle származó királyok és a Messiás személyében) uralkodni 
Izraelen ; Salamon most hálát ad az ígéret első  felének teljesedé-
séért (23-24.) s kéri az Istent, teljesedjék annak második fele is 
(25-26.). - A 26. vers megismétli a 25. vers kérését, hogy azt 
még jobban hangsúlyozza. - 27-31. E versek Salamon imádsá-
gának alapgondolatát alkotják ; ezt aztán a következő  (31-51.) 
versek hét kérés alakjában részletezik. - A gondolat a követ-
kező  : Ámbár az ember magától gondolni sem merne arra, hogy 
az Isten a földön lakozzék, de mivel az isteni ígéret és e templom, 
melyet betöltött az Isten dicsősége, bizonyítja, hogy ez valóban 
megtörtént, hallgassa is meg az Isten mindazt, amit e templom-
ban kérnek. - 27. Az egek egei = a mérhetetlen egek. (A kifejezés 
a régiek felfogása szerint egyszersmind az ég legmagasabb és 
legszentebb részét is jelenti. Vö. Kor. II. 12, 2.) - Mennyivel 
kevésbbé t. i. lehetne azt gondolni, hogy e ház befogad Téged s mégis 
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ságra, mellyel szolgád ma 
előtted imádkozik, "hogy 
éjjel-nappal nyitva legyen 
szemed e ház felett, e 
ház felett, melyről azt 
mondottad : Ott lesz az én 
nevem, - hogy meghall-
gasd az imádságot, mely-,  
lyel szolgád e helyen hoz-
zád imádkozik, 3°hogy 
meghallgasd szolgádnak s 
népednek, Izraelnek, min-
den könyörgését, bármiért 
fognak imádkozni e he-
lyen : halld meg azt lakó-
helyeden, az égben s ha 
meghallod, légy kegyel-
mes. - 31Ha vétkezik va-
laki a felebarátja ellen s 
tartozik letenni a köteles 
esküt s eljő  megesküdni 
oltárod elé házadba, - 
32halld meg az égben és 
cselekedjél: tégy igazsá-
got szolgáid között, el-
ítélve az istentelent s meg-
fizetve néki eljárása sze-
rint s igazolva az igazat s 
megfizetve néki igazvolta  

szerint. - 33Ha néped, 
Izrael megfutamodik el-
lenségei elől (mert vétke-
zik ellened), de aztán bűn-
bánatot tartva és nevedet 
vallva eljönnek s imádkoz-
nak s könyörögnek hozzád 
e házban, - 34hallgasd 
meg az égben s bocsásd 
meg néped, Izrael bűnét s 
hozd vissza őket erre a 
földre, melyet atyáidnak 
adtál. - 35Ha bezárul az 
ég s nem esik az eső  bű-
neik miatt s imádkoznak 
e helyen és bűnbánatot 
tartanak nevedben s meg-
térnek bűneikből csapásuk 
miatt, - "hallgasd meg 
őket az égben s bocsásd 
meg szolgáid s néped, 
Izrael bűneit s mutasd meg 
nekik a helyes utat, me-
lyen járniok kell s adj esőt 
földedre, melyet népednek 
birtokul adtál. - 37Ha 
éhség támad e földön, 
avagy dögvész vagy rossz 
időjárás, vagy ragya, vagy 

úgy van. - 29. Vö. 1116z. V. 12, 11. - 31-32. Első  kérés : 
Ha valakit valamivel (pl. sikkasztással, vö. Móz. II. 22, 7. skk.) 
vádolnak s mivel a dolog perrendszerűleg nem bizonyítható, 
arra köteleznek, hogy ünnepélyesen esküdjék meg az (égőáldozati) 
oltár előtt, nyilvánitsa ki az Isten az igazságot : ha az illető  bűnös, 
torolja meg eljárását (gonoszságát), ha nem bűnös, hagyja bün-
tetlenül. - 33-34. Második kérés : Ha Izrael egy része, mivel 
Izrael az Isten ellen (bálványimádással) vétkezik, fogságba kerül 
s e csapás láttára Izrael megtér és ismét az Úr (= Jáhve, nem 
valamely bálványistenség) nevét vallja (= ismét az Urat ismeri el 
Istenének), szabaduljon meg a népnek fogságban levő  része. -
35-36. Harmadik kérés : Ha Izrael bűneinek büntétéseül el-
marad az eső  s e csapás láttára a nép megtér és bűnbánatot tart 
az Úr nevében (a héber szöveg szerint : és - ismét - nevedet 
vallja, vö. előző  jegyz.), adjon az Úr esőt földére, Kánaánra. -
37-40. A negyedik kérés a különböző  csapások elhárításáért 
való imádságok meghallgatását kéri. - 37. Rossz idő járás (szó-
szerint : romlott levegő) helyett a héber szöveg (a keleti - forró -
szél által előidézett gabona-) aszályról beszél. Ragya = gabona-
ragya, üszög. - Rozsda (= gabonarozsda) helyett a héber szöveg 
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sáska, vagy rozsda pusz-
tít, ha szorongatja ellen-
sége, mely megszállja ka-
puit, ha bármi csapás, 
bármi nyavalya, 38  bármi 
átok vagy rossz kívánság 
ér valakit népedből, Iz-
raelből, — ha valaki meg-
érti a szívét ért csapást s 
kitárja kezét e házban : 
"hallgasd meg az égben, 
lakóhelyeden s engeszte-
lődjél meg s cselekedjél, 
hogy kinek-kinek meg-
fizess eljárása szerint úgy, 
amint szívét látod (hiszen 
egyedül te ismered az 
emberek minden fiának 
szívét), "hogy aztán min-
denkor féljenek téged, míg 
élnek e föld színén, melyet 
atyáinknak adtál. 
41Sőt még az idegent is, ki 
nem népedből, Izraelből 
való, ha eljő  messze föld-
ről neved hírére (hallani 
fognak ugyanis nagy ne-
vedről, erős kezedről és 
kinyujtott 42karodról min-
denütt), ha eljő  s imádko-
zik e helyen, 43hallgasd 
meg az égben, erős lakó-
helyeden s tedd meg mind- 
azt, amiért segítségül hí , téged az idegen, hogy a 
föld minden népe meg- 

tanulja félni nevedet úgy, 
mint néped, Izrael s t-a-
pasztalja, hogy a te neve-
det viseli e ház, melyet 
építettem. — 44Ha néped 
hadba megy ellenségei el-
len, bármely irányba, akár-
hová küldöd és imádkozik 
hozzád e város irányában, 
melyet kiválasztottál s e 
ház irányában, melyet ne-
vednek építettem,— 45ha11-
gasd meg az égben imád-
ságukat s könyörgésüket 
és szolgáltass igazságot. 
nékik. "Ha pedig vétkez-
nek ellened (hisz nincs 
ember, ki ne vétkeznék) s 
te megharagszol és ellen-
ségeik kezébe adod őket s 
fogságba hurcolják őket, 
ellenségeik földére, mesz-
szire vagy közelre 47s a 
fogság helyén bűnbánatot 
tartanak szívükben s meg-
térnek és könyörögnek hoz-
zád fogságukban, mond-
ván : Vétkeztünk, gono-
szul cselekedtünk, isten-
telenül tettünk — 48s tel-
jes szívükből s teljes lel-
kükből hozzád térnek 
ellenségeik földén, amelyre 
fogságba vitték őket s 
imádkoznak hozzád föl-
dük irányában, melyet 

valamilyen sáskafajtáról beszél. - Kapu = város. - 38. A héber 
szöveget így kell értenünk bármi ér valakit egész népedből, 
Izraelből, amiért (aminek elhárításáért) imádságra s könyörgésre 
van szükség, ha valaki megérti a szivét ért csapást (= ha rájön, 
hogy bűneiért érték a bajok és megtér) stb. - 41-43. ötödik 
kérés : az idegen( .-= nem zsidó) is leljen meghallgatást e házban. 
(Vő. Móz. IV. 15, 13-16.). Erős kezed = nagy hatalmad. Ki-
ngujtott karod = nagy hatalmad. - 44-45. Hatodik kérés : 
Adj diadalt népednek, ha háborúba küldöd. - (Azokról a hábo-
rúkról van szó, melyeket a nép Isten parancsára vállal.) - 46-51. 
Hetedik kérés : adj szabadulást fogságbajutó népednek. (V.5. 



858 	KIRÁLYOK III. KÖNYVE 8. 
atyáiknak adtál s e város 
irányában, melyet kivá-
lasztottál s e templom 
irányában, melyet neved-
nek építettem : 49hallgasd 
meg az égben, erős királyi 
székedben imádságukat és 
könyörgésüket és szolgál-
tass igazságot nékik "s 
légy kegyelmes néped 
iránt, mely vétkezett elle-
ned s minden gonoszságuk 
iránt, mellyel ellened vé-
tettek s add, hogy irgal-
masságot lel jenek azok 
előtt, kiknek foglyaik, 
hogy azok megkönyörülje-
nek rajtuk. 51Hiszen a te 
néped s a te örökséged 
kiket kihoztál Egyiptom 
földéről, a vaskohó köze-
péből. 52Legyen tehát 
nyitva szemed szolgád és 
néped, Izrael könyörgé-
sére s hallgasd meg őket 
mindabban, amiben segít-
ségül hívnak téged, 53hi-
szen te választottad ki 
őket örökségül magadnak 
a föld minden népe közül, 
miként szolgád, Mózes ál-
tal mondottad, amikor ki-
hoztad atyáinkat Egyip-
tomból, Uram, Isten ! 

"Mikor aztán Salamon 
elimádkozta ezt az imád-
ságot és könyörgést az Úr 
előtt, az történék, hogy 
felkelt az űr oltárának  

színe elől,- hol az ég felé 
tárt kezekkel a földön 
térdelt, mind a két térdé-
vel - 55és felállott és har-
sány hangon megáldotta 
Izrael egészyülekezetét, 
mondván : 56Aldott legyen 
az Úr, ki nugodalmat 
adott népének, Izraelnek, 
egészen úgy, mint ahogy 
mondotta : nem hiúsult 
meg egy szó sem mindab-
ból a jóból, melyet szol-
gája, Mózes által mondott. 
57Legyen velünk az Úr, a 
mi Istenünk, mint ahogy 
atyáinkkal volt, ne hagy-
jon el és ne vessen el 
minket, 58hanem hajlítsa 
magához szívünket, hogy 
mindenben útjain járjunk 
s megtartsuk parancsola-
tait, szertartásait s rende-
leteit, amelyeket atyáink-
nak meghagyott. "Legye-
nek ezek a szavaim, me-
lyekkel könyörögtem az 
Úr előtt, éjjel-nappal közel 
az Úrhoz, a mi Istenünk-
höz, hogy igazságot szol-
gáltasson szolgájának és 
népének, Izraelnek min-
den napon, "hogy meg-
tudja a föld minden népe, 
hogy az Úr az Isten s 
rajta kívül nincs más. 
siLegyen is szívünk egé-
szen az Úrral, a mi Iste-
nünkkel, hogy rendeletei 

33-34 ; Máz. III. 26, 33-45 ; V. 28, 63-68.) - 51. A vaskohó = 
vasolvasztókemence szörnyű  heve az izraeliták egyiptomi szen-
vedéseit jelképezi. - 52-53. Befejezés. 

54-61. Salamon befejező  intelme a gyülekezethez. - 55. Befeje-
7ésül Salamon a következő  szavakkal megáldja =-- elbúcsúztatja 
I rael gyülekezetét. 
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szerint járjunk s megtart-
suk parancsolatait úgy, 
mint ma. 

62Erre a király s vele 
egész Izrael, vágóáldoza-
tokat mutata be az Úr 
előtt. 	63Huszonkétezer 
szarvasmarhát és száz-
húszezer juhot vágata és 
mutata be Salamon az 
*Úrnak békeáldozatul. Igy 
avaták fel az Úr templo-
mát a király s Izrael fiai. 
"Ugyanezen a napon fel-
szentelé a király az Úr 
háza előtt levő  udvar 
belsejét, mert ott mutatta 
be az egészen elégő  ál-
dozatokat, az eledeláldo-
zatokat és a békeáldoza-
tok háját, minthogy az Úr 
előtt levő  rézoltár kisebb 
volt, semhogy ráfért volna 
az egészen elégő  áldozatok, 
az eledeláldozatok s a béke-
áldozatok hája. 

65Igy ünneplé ebben az 
időben Salamon s vele 
egész Izrael, az Emát be-
járójától Egyiptom patak-
jáig terjedő  földről egybe-
gyűlt nagy sokaság az úr, 
a mi Istenünk előtt a 
nagy ünnepet, hét napig 
és hét napig, azaz tizen-
négy napig. 66A nyolcadik 
napon aztán elbocsátá a 
népeket s azok áldák a 
királyt s elmenének sát-
rukba, örvendezve és vi-
dám szívvel, hogy az Úr 
annyi minden jót cseleke-
dett szolgájával, Dávid-
dal és népével, Izraellel. 

9. FEJEZET. 
Az Úr másodszor is megjelenik 
Salamonnak. - Salamon várai, 
robotosai, áldozatai, hajóhada. 

'Történék pedig, hogy 
miután Salamon befejezte 

62-64. Salamon és Izrael áldozatai. - 62. Az Úr előtt = a 
templomépület előtt levő  udvaron. Kétségtelen, hogy a közölt 
számok igen nagyoknak látszanak s óránkint kb. 260 szarvas-
marha és 1430 juh feláldozását tételezik fel ; de - bár a görög 
szöveg a 120.000 juhról nem beszél - semmi okunk sincs a dolgot 
lehetetlennek tartanunk. - 63. Béke(= hálaadó) áldozatoknál a vért 
az oltárra hintették, a hájat az oltáron elégették, a húst - a 
papoknak járó részeken kívüi - a bemutatók elköltötték (vö. 
Máz. III. 7, 11. skk.) ; természetes, hogy az ünnepre hatalmas 
tömeg verődött össze Jeruzsálemben. - 64. Az egészen elégő  
áldozatokon és az eledeláldozatokon ehelyütt elsősorban a min-
dennapi, köteles áldozatokat kell értenünk. (Vö. Móz. II. 29, 
38. skk.) 

65-66. A nép hazabocsátása. (Vö. Krón. II. 7, 8. skk.) - 
65. Emát bejárója = a Kánaántól északra fekvő  Emát nevű  
város vidéke. Egyiptom patakja = a Kánaán déli határát alkotó 
Vádi el-Aris. (Vö. Móz. I. 15,18.) - A nagy ünnep = a templom-
szentelés ünnepe ; utóbbi tehát 7 napig (a hetedik hó 8-14 nap-
jáig) tartott, utána következett a szintén hét napig (15-22-ig) 
tartó sátoros ünnep (vő. Móz. III. 23, 36. skk.), melynek - 
66. - nyolcadik napján - tehát a hetedik hó 23-án - a záró-
gyülekezet (vö. Móz. III. 23, 36.) után a nép hazatért. Vö. 
Krón. II. 7, 8. sk. - Áldák a királyt = elköszöntek tőle. 

9. 1-9. Az Úr kijelenti Salamonnak, hogy meghallgatja a templom- 
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az Úr házának épületét s a 
király épületét s mindazt, 
amit készíteni kívánt és 
akart, 2másodszor is meg-
jelent néki az Úr úgy, 
ahogy megjelent volt néki 
Gábaonban. 3Mondá ekkor 
néki az Úr : Meghallgat-
tam imádságodat s kö-
nyörgésedet, mellyel kö-
nyörögtél előttem s szentté 
tettem ezt a házat, melyet 
építettél, hogy oda he-
lyezzem nevemet mind-
örökké s ott legyen sze-
mem és szívem minden-
koron. 4Ha te is előttem 
jársz úgy, ahogy atyád 
járt, feddhetetlen szívvel 
és egyenességgel s meg-
teszed mindazt, amit pa-
rancsoltam neked s meg-
tartod törvényeimet s ren-
deleteimet, Sakkor örökre 
megszilárdítom Izrael fe-
lett való királyságod trón--
ját, amint atyádnak, Dá-
vidnak megígértem, mikor 
azt mondottam : Nem 
fogy el ivadékod Izrael 
királyi székéről. 6Ha azon-
ban ti és fiaitok elfordul-
tok tőlem s nem követtek 
engem s nem tartjátok 
meg parancsolataimat és 
szertartásaimat, melyeket 
elétek adtam, hanem el-
mentek s más isteneket  

tiszteltek és imádtok, 
?akkor eltávolítom Izraelt 
annak a földnek a színéről, 
melyet nekik adtam s a 
templomot, melyet ne-
vemnek szenteltem, el-
vetem színem elől. Akkor 
Izrael közmondás és pél-
dabeszéd tárgya lesz min-
den népnél, 8  ez a ház pe-
dig intő  példa leszen: min-
denki, ki elhalad mellette, 
elámul, felszisszen és azt 
fogja mondani : Miért cse-
lekedett az Cr így ezzel a 
földdel s ezzel a házzal? 
6Erre azt fogják felelni : 
Mert elhagyták az Urat, 
Istenüket, aki kihozta 
atyáikat Egyiptom földé-
ről s más isteneket követ-
tek, imádtak és tisztel-
tek : azért hozta reájuk az 
Úr mindezt a rosszat. 

10Mikor aztán elmult a 
húsz esztendő  és Salamon 
felépítette a két házat, 
vagyis az Úr házát s a 
király házát, 11(miközben 
Hfrám, Tírus királya adott 
Salamonnak cédrus- és fe-
nyőfát, meg aranyat, 
amennyi csak kellett), ak-
kor Salamon húsz várost. 
ada Hírámnak Galilea föl-
dén. 12Hfrám el is méne 
Tirusból, hogy megnézze a 
városokat, melyeket Sala- 

szenteléskor mondott imádságát, ha ő  és Izrael hü marad az Úrhoz. 
(Nrő. Krón. II. 7, 1. skk.) - 2. Vö. 3, 5. - 3. Ott legyen szemem és 
szívem = reáirányuljon figyelmem és jóindulatom. - ő. V43. 
Kir. II. 7, 12. skk. 

10-14. Híráru elégedetlensége a kapott városokkal. - 10. A húsz 
esztendőn a templomépítés hét s a királyi palota építésének tizen-
három esztendejét kell értenünk. - 11. Fenyő fa helyett a héber 
szöveg ciprusfáról beszél. Galilednak nevezték Kánaán legészakibb 
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mon neki adott, de nem 
tetszének neki "és mondá: 
Ezek azok a városok, 
amelyeket nekem adtál, 
testvér? El is nevezé őket 
Kábúl-földnek, mind a 
jelen napig. "Százhúsz ta-
lentum aranyat küldött 
ugyanis Hírám Salamon 
királynak. 

"Ez volt azoknak a 
kiadásoknak az összege, 
melyeket Salamon király 
az Ur házának, a maga 
házának, a Mellónak, Je-
ruzsálem falainak, Heszer-
nek, Mágeddónak és Gá-
zernek felépítésére fordí-
tott. HA fáraó, Egyiptom 
királya ugyanis felment s 
elfoglalta Gázert s azt fel-
gyujtotta tűzzel, a káná-
neusokat pedig, kik a 
várost lakták, megöl te s 
aztán odaadta a várost 
leányának, Salamon fele-
ségének hozományul."Igy 
tehát Salamon fölépítteté  

Gázert, továbbá Alsó-
Bethoront 18és Báálátot 
és a Pusztaság földén levő  
Pálmirát 19és megerősít-
tete minden falut, mely 
az övé volt s melynek 
nem voltak falai s épfttete 
városokat a szekereknek 
és városokat a lovasoknak 
és mindenfélét, aminek 
építéséhez kedve volt Je-
ruzsálemben, s a Libano-
non s birodalmának egész 
földén. "Azt az egész né-
pet, mely megmaradt az. 
ámorreusok, a heteusok, a 
ferezeusok, a heveusok s a 
jebuzeusok közül, kik nem 
voltak Izrael fiai közül 
valók, 21ezeknek a fiait 
tudniillik, kik megmarad-
tak az országban s akiket 
Izrael fiai nem bírtak ki-
irtani, Salamon roboto-
sokká tevé mind e mai 
napig. 22Izrael fiai közül 
azonban senkit sem vete 
Salamon robotszolgaságra, 

részét. - 13. Kábúl úgy látszik annyit jelent, mint : Jóformán 
semmi, - annyi mint a semmi. - 14. Egy talentum kb. 180.000 
pengő  ; 120 talentum tehát 2,160.000 pengő. Ez az összeg való-
színűleg kölcsön volt. 

15-23. Salamon robotrendszere. (Vö. Krón. II. 8, 1. skk.) E rész 
azt mondja el, hogy honnan szedte Salamon az építésekhez szük-
séges robotmunkásokat. - 15-19. A héber szöveg így szól: 
A következő(képen állott) annak a robotnak az ügye, melyet 
Salamon király kirótt, hogy felépít(hes)se az Úr házát, a maga 
házát, a Millót, Jeruzsálem falait, Hászort, Megiddót, Gezert . . . 
továbbá Alsó-Bethoront, Báálátot, Támort, a pusztában, az 
országban, meg Salamon minden raktárvárosát, meg a szekerek 
városait, meg a lovak (= lovasok) városait, meg (mind)azt, ami-
nek építéséhez kedve volt Jeruzsálemben, a Libanonon, s birodal-
mának egész területén. - Az Úr házán a templomot, Salamon 
házán a királyi palotát kell érteni... k. A Melló Jeruzsálem vár-
szerű  erődítménye volt. Heszer és Mágeddó Kánaán északi részén, 
Gázer, Alsó-Bethoron és Báálát Kánaán középső  vidékén feküdt. 
Támor valószinűleg Júda pusztájában, a Holt-tenger délnyugati 
vidékén terült el. Helyette sokan Tádmorra gondolnak : ez Da-
maszkustól északkeletre, a pusztában feküdt, s Pálmirának is 
hívták. - 20-22. E versek tehát azt közlik, hogy a 15-19. v. 
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hanem azok harcosok, az ő  
szolgál, főemberei, vezérei, 
szekereinek és lovainak 
felügyelői lettek. 23A fő-
emberek, kik Salamon 
összes munkáinak élén 
állottak, ötszázötvenen 
voltak ; ezek alá tartozott 
a nép és ők intézkedtek a 
kirótt munkákban. 

"Mikor aztán a fáraó 
leánya felment a Dávid-
városból a maga házába, 
melyet Salamon neki épít-
ftetett, ő  legott megépít-
teté a Mellót. 

25Esztendőnként három-
szor pedig egészen elégő  
áldozatokat és békeáldoza-
tokat mutatott be Salamon 
azon az oltáron, melyet az 
'Úrnak építtetett s füstölő-
szert gyujtott az Úr előtt,  

miután elkészült a temp-
lom. 

26Hajóhadat is létesíte 
Salamon király Ászion-
gáberben, mely .Állát mel-
lett, a Vörös-tenger part-
ján, Edom földén vagyon. 
2?Ekkor Hfrám elküldé 
hajós és tengerismerő  szol-
gált e hajóhadon Salamon 
szolgáival 28és azok el-
jutának ófirba s hozának 
onnan négyszázhúsz ta-
lentum aranyat s elvivék 
Salamon királyhoz. 

10. FEJEZET. 
Sába királynőjének látogatása 
Salamonnál. - Salamon jöve-
delme, díszpajzsai, trónja, edé-

nyei, gazdagsága, lovai. 

"Mikor pedig Sába ki-
rálynője hallott Salamon 

felsorolt építésekhez Salamon a nem-izraelitákat használta fel 
robotosokul, míg az izraelitákat kedvező  állásokba juttatta. Az 
itt említett népekről 1. Móz. I. 15, 19. skk. - 23. E vers értelmére 
nézve lásd 5, 16. jegyz. 

24. Mikor építette Salamon a Mellót? A Dávid-városról 1. 3, 1. 
jegyz. - A Melló (szószerint = töltés) Jeruzsálem várszerű  erő-
dítménye volt s valószínűleg a Sion (hadi szempontból) leggyen-
gébb részét védte ; kiépítésére mindazonáltal csak a királyi palota 
felépítése után került sor. 

25. Salamon évenkinti áldozatai. - 25. Háromszor = a három 
főünnepen. (Vö. Krón. II. 8, 13.) E kifejezés : füstölőszert gyujtott 
a héber nyelvhasználat szerint annyit is jelenthet, hogy bemu-
tatta (az előbb említett áldozatok) füstjét. Az Úr előtt = az 
oltáron. 

26-28. Salamon hajóhada. (Vö. Krón. II. 8, 17. skk.) - 
26. Ásziongáber és Átlát a Vörös-tenger keleti (ú. n. eláni) öblének 
északi partjain feküdt. - 28. ófir fekvéséről bizonyosat nem 
tudunk ; egyesek szerint Indiában, mások szerint Afrika keleti 
partjain, az ú. n. Szomáli-földön, ismét mások szerint - s talán 
a legvalószínűbben - Arábia déli partjain feküdt. - Négyszáz-
húsz talentum arany kb. 420 x 180.000 = 75,600.000 pengő. 

10. 1-3. Sába királynő jének látogatása. (Vö. Krón. II. 9, 1. 
skk.) - 1. Sába kétségkívül Arábiában feküdt ; többnyire a fű-
szereiről, illatszereiről híres Boldog-Arábiában keresik. - A ki-
rálynő  nyilván az ófiri hajóhad (vö. 9, 26. sk.) révén értesült 
Salamon bölcseségéről és tetteiről. Az Úr nevével kapcsolatban 
azért emlegették Salamont, mert bölcseségét és dicsőségét az úr- 
tól kapta. 	A találós kérdések abban az időben igen kedveltek 
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híréről az Úr nevével kap-
csolatban, ő  is eljőve, 
hogy találós kérdésekkel 
próbára tegye. 2Miután 
nagy kísérettel és gazdag-
sággal, fűszereket, mér-
hetetlen sok aranyat és 
drágaköveket hozó tevék-
kerbevonultJeruzsálembe, 
elméne Salamon király-
hoz s elmondá néki mind-
azt, ami a szívében volt. 
3Salamon fel is világosítá 
minden dologról, amelyet 
eléje terjesztett : nem volt 
olyan dolog, mely a király 
előtt rejtély lett volna s 
amire meg nem felelt 
volna. 4Mikor aztán Sába 
királynője látta Salamon 
egész bölcseségét s a házat, 
melyet épített, 5meg az asz-
talán levő  étkeket, meg a 
szolgák lakóhelyeit s a 
cselédek sorait és ruháit, 
meg a pohárnokokat, meg 
azokat az egészen elégó 
áldozatokat, melyeket az 
Úr házában bemutatni 
szokott, még a lélekzete is 
elállott 6és azt mondá a 
királynak : Igaz az a be-
széd, melyet hallottam  

földemen 7a te dolgaidról 
s bölcseségedről ; nem hit-
tem, mikor nekem beszél-
ték, míg el nem jöttem 
magam és saját szemem-
mel nem láttam s meg nem 
győződtem, hogy felét sem 
mondták el nekem : böl-
cseséged és dolgaid felül--
múlják a hírt, amelyet hal-
lottam. 813oldogok embe-
reid s boldogok szolgáid, 
kik mindig előtted állanak 
s hallják bölcseségedet. 
9Áldott legyen az 'Úr, a te 
Istened, kinek megtet-
szettél s ki Izrael trónjára 
ültetett, - mivel az Úr 
mindörökké szereti Izra-
elt, - s aki királlyá tett, 
hogy jogot s igazságot 
szolgáltass I "Majd ada a 
királynak százhúsz talen-
tum aranyat s felette sok 
fűszert meg drágaköveket: 
sohasem hoztak többé 
annyi fűszert, mint ameny-
nyit Sába királynője adott 
Salamon királynak. 11(De 
Hírám hajóhada is, mely 
aranyat hordott Ófirból, 
igen sok illatos-fát s drága-
követ hozott ófirból ; neb- 

voltak s nem ritkán az élet legmélyebb problémáit érintették. —
2. Mindazt, ami a szívében volt = a találós kérdéseket. 

4-9. Sába királynő jének elragadtatása. — 4. Sába királynője 
ámulva látta Salamon házát (= palotáját), — 5. — a szolgák-
(= az udvar főemberek) lakóhelyeit, a cselédek sorait (— lakó-
helyeit, mások szerint : felszolgálási módját) s mindennek—láttára 
még a lélekzete is elállott = egészen magánkívül volt a csodálko-
zástól. — 9. Mivel Sába királynője az Ur (= Jáhve vö. Móz. II. 
3, 14.) dicsőségét zengi, sokan úgy vélik, hogy a királynő  az Úr 
hívévé lett. A héber szövegben a vers vége így szól : mivel az Úr 
mindörökké szereti Izraelt, azért tett meg Téged királynak, hogy 
jogot és igazságot szolgáltass. 

10-13. Sába királynő jének visszatérése. — 10. 120 talentum 
arany = kb. 120 x 180.000 pengő  = 21,600.000 pengő. — 11-
12. Közbevetett megjegyzés. (Vb. 9, 26. skk.) — Az illatos 



864 	KIRÁLYOK III. KÖNYVE 10. 

ből az illatos-fából a király 
oszlopokat készíttete az Úr 
házába s a királyi házba, 
meg lantokat és kobzokat 
az 	énekesek számára ; 
ilyen illatos-fát nem hoz-
tak és nem is láttak többé 
mind a jelen napig.) "Sa-
lamon király pedig ada 
Sába királynőjének min-
dent, amit csak akart és 
kért tőle azonfelül, mit 
.önként, királyi ajándékul 
adott neki. Erre az vissza-
tére s szolgáival együtt 
földére méne. 

"Az arany súlya, melyet. 
Salamonnak esztendőn-
ként hoztak, hatszázhat-
vanhat arany talentum 
volt, 15azonfelül amit a 
vámszedők, a kereskedők,  

a különböző  kalmárok, 
meg Arábia különböző  ki-
rályai s az ország hely-
tartói hoztak. 

16Készíttete továbbá 
Salamon király kétszáz 
nagy pajzsot színaranyból, 
hatszáz arany siklust for-
dított egy-egy pajzs leine-
zelésére, 17meg háromszáz 
kis pajzsot finom arany-
ból, - háromszáz mína 
arany borított egy-egy 
pajzsot, - s ezeket el-
helyezé a király a Libanon 
erdejének házába. 

19Készíttete továbbá 
Salamon király egy nagy 
trónust elefántcsontból s 
azt beboríttatá színtiszta 
arannyal ; 19hat lépcsője 
volt, a trónus teteje hátul 

(héberül : almuggim) fa valószínűleg az ű. n. szantálfa, a fehér-
v. sárgafájú, Santalum album, vagy a vörösfájú Pterocarpus 
Santalinus), melyet a régi Kelet illatszernek égetett s finom mun-
kákra használt. Az oszlop szónak maglelelő  héber szó jelentése 
vitás. A lantról és a kobozról lásd Móz. I. 4, 21. és Kir. II. 
.6, 5. jegyz. - 13. Királyi ajándékul = királyi bőkezűség-
gel. 

14-15. Salamon évi aranyjövedelme. (Vö. Krón. II. 9, 13. 
skk.) - .14. 666 talentum arany = 666 x 180.000 = 119,880.000 
pen0. A héber szöveg úgy is érthető, hogy ez az összeg csak egy, 
különösen gazdag bevételű  év jövedelme volt. - 15. A vámszedők 
szónak megfelelő  héber kifejezés értelme vitás. - Az ország = 
a birodalom nem-izraeli ta területei. 

16-17. Salamon díszpajzsai. (Vö. Krón. II. 9, 15. skk.) - 16. 
Az itt említett pajzsok nagy, csaknem az egész embert beborító, 
négyszögletes, oldalukon befelé hajló pajzsok voltak. A pajzsok 
fából készültek, de borításuk színarany (a héber szöveg szerint : 
vertarany) volt. Hatszáz arany siklus = kb. 600 x 60 = 36.000 
pengő. Lemezelésére = borítására. (E szó a héber szövegben nincs 
meg.) - 17. Az itt említett kis pajzsok az ú. n. tárcsák kis, többé-
kevósbbé kerekformájú pajzsok voltak. Borításuk finom (a héber 
szöveg szerint : vert) aranyból készült. Háromszáz mína helyett a 
héber szöveg 3 ~áról beszél. Egy mína kb. 50 x 60 = 3000 pengő  
volt, három mina tehát kb. 9000 pengő. - A Libanon erdejének 
házáról 1. 7, 1-5. 

18-20. Salamon Irónja. (Vö. Krón. II. 9, 17. skk.) - 18. Be-
horíttatá. A trón valószínűleg fából készült, arany borította és ele-
fántcsontberakás díszítette. - 19. A trón hátsó fala, mások sze-
rint : mennyezete, kerek volt. 
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kerek volt, kétfelől két kar 
tartotta az ülést, két 
oroszlán állott a karok 
mellett, mindegyik mel-
lett egy-egy 2o  5 tizenkét 
kisebb oroszlán állott a 
hat lépcsőn, kétfelől : nem 
alkottak ilyen művet sem-
milyen királyságban. 

21Sőt Salamon király 
valamennyi ivóedénye is 
aranyból volt s a libanoni 
erdő  házának egész fel-
szerelése is színaranyból 
készült : ezüst semmi sem 
volt, mert azt semmire sem. 
becsülték Salamon napjai-
ban, 22mivel a király hajó-
hada háromesztendőnkint 
elment Hírám hajóhadá-
val a tengeren Társisba s 
hozott onnan aranyat, 
ezüstöt, elefántcsontot, 
majmot és pávát. 

23Salamon király tehát 
gazdagságban és bölcse-
ségben fölülmúlá a föld 
minden királyát més az 
egész föld kívánta látni 
Salamon arcát, hogy hallja  

bölcseségét, melyet az Is-
ten a szívébe adott 25S kiki 
hozott néki ajándékot, 
ezüst- és aranytárgyakat, 
ruhákat, hadi szerszámo-
kat, valamint fűszereket, 
lovakat és öszvéreket, esz-
tendőről-esztendőre. 

26Gyüjte továbbá Sala-
mon szekereket s lovaso-
kat, úgyhogy ezernégy-
száz szekere s tizenkétezer 
lovasa lett s ezeket el-
helyezé a megerősített 
városokban és a király 
mellett Jeruzsálemben. 

27Végül is azt idézé elő, 
hogy az ezüst oly bőségben 
volt Jeruzsálemben, mint 
a kő, a cédrusfák soka-
sága pedig hasonlóvá lett. 
az Alföldön növő  vadfüge-
fákéhoz. 

28A lovakat Salamonnak 
Egyiptomból és Koából. 
hozták ; a király keres-
kedői ugyanis Koából vá-
sárolták és hozták őket 
megszabott áron. "Egy-
egy-  szekér hatszáz siklus 

21-22. Salamon aranytárgyai. (Vö. Krón. II. 9, 20. sk.) 	21. 
A libanoni erdő  házáról. 1. 7, 1-5. - 22. Társis a föniciaiak egyik 
gyarmata volt a mai Spanyolország területén ; mivel a felsorolt 
cikkek (elefántcsont, majom, páva) nem igen mutatnak Spanyol-
országra, sokan a héber szöveget nem Társisba járó hajókra, hanem 
társisi módon épített hajókra vonatkoztatják s utóbbiakon általá-
ban nagy hajókat értenek. 

23-25. Salamon páratlan gazdagsága és bölcsesége. 
26. Salamon szekerei s lovasai. (Vö. Krón. II. 9, 25. skk.) - 

26. A nagy lótartás ellen 1. Máz. V. 17, 16. - A megerősített városok 
helyett a héber szöveg a szekeres városokról (vö. 9, 19.) beszél. 

27. Salamon teméntelen ezüstje és cédrusfája. (Vö. Krón. II. 9, 27.) 
Alföldnek az ország déli részében fekvő, a hegyvidék és a Földközi-
tenger közt elterülő  sík földet nevezték. 

28-29. Salamon lóbeszerzése. (Vö. Krón. II. 9, 28.) - 28. Koa 
nevű  helységről vagy tartományról egyébként nem tudunk ; egye-
sek e szót így fordítják : csapatostul. - 29. Hatszáz siklus ezüst = 
600 x 325 = 1950 pengő. Százötven siklus ezüst = 150 x 325 = 
487.50 pengő. A vers vége a héber szöveg szerint így szól: ugyan- 

()szövetség I. 	 55 
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ezüstbe került Egyiptom-
ból, egy-egy ló pedig száz-
ötvenbe ; ugyanígy adták 
a heteus és szír királyok is 
mindnyájan a lovakat. 

11. FEJEZET. 
Salamon bűne, büntetése, ellen-

ségei, halála. 

1Salamon király azon-
ban sok idegen nőt szerete 
meg : a fáraó leányán kívül 
moábita, ámmonita, edo-
mita, szídoni és heteus 
nőket, gazok közül a népek 
közül való nőket, melyek 
felől azt mondotta az Úr 
Izrael fiainak : Ne menje-
tek be leányaikhoz s kö-
zülük se menjen be senki 
sem a ti leányaitokhoz, 
mert bizonnyal elfordítják 
szíveteket, hogy az ő  iste-
neiket kövessétek. Ezek-
hez ragaszkodék Salamon 
forró szerelemmel. 3Hét- 

száz királynői rangban 
levő  felesége és háromszáz 
mellékfelesége volt és fele-
ségei elforditák szívét az 
Úrtól. 

4Mikor ugyanis már vén 
volt, feleségei arra csábí-
ták szívét, hogy más iste-
neket kövessen s így szíve 
nem volt teljesen az Úrral, 
az ő  Istenével, mint Dá-
vidnak, atyjának a szíve, 
5hanem Astóretet, a szí-
doniak istennőjét s Molo-
kot, az ámmoniták bálvá-
nyát tisztelte Salamon 6és 
azt cselekvé Salamon, ami 
nem tetszett az Úrnak s 
nem követé oly teljesen 
az Urat, mint atyja, Dá-
vid. 7Ekkoriban építtete 
Salamon templomot Ká-
mosnak, a moábiták bál-
ványának, a Jeruzsálem-
mel szemben levő  hegyen, 
meg Moloknak, Ámmon 
fiai bálványának 5s ugyan- 

így szállították ki a kereskedők a lovakat a heteusok valamennyi 
királyának és az arámiak valamennyi királyának. (A heteusok 
Kánaántól északra, az arámiak Kánaántól északra és északkeletre 
laktak.) Ebből egyesek azt következtetik, hogy Salamon szerve-
zett lóbehozatalt és kivitelt űzött. 

11. 1-3. Salamon feleségei. - 1. A fáraó leányáról 1. 3, 1. jegyz. 
- A moábilák s az ámmoniták a Holt-tengertől keletre, az edomi-
ták ugyanettől délre laktak ; a szidoniak és a hetilák Kánaántól 
északra voltak. - 2. Az izraelitáknak bizonyos népekkel tilos volt 
házasságra lépniök, vö. Móz. II. 34, 16. V. 7, 1-3. - 3. Az izraeli-
táknak szabad volt ugyan több feleséget tartaniok, sok feleséget 
azonban a királynak sem volt szabad tartania. (Vö. Móz. V. 17, 
17.) Valószínű  különben, hogy Salamon csak hatalmának s gaz-
dagságának feltüntetésére tartott ennyi feleséget s közülük nem 
egyet politikai szempontokból vett feleségül. 

4-8. Salamon bálványimádása. - 5. Asióret (= Astarte) a 
termékenység istennője, Molok (Milkom) pedig a perzselő  tűz 
istene volt. - 7. Templom helyett a héber szöveg magaslatról 
beszél. Kámos a nap és a harc istene volt. A Jeruzsálemmel szem-
ben fekvő  hegy az Olajfák hegye és pedig annak déli része, az ú. n. 
Botrány-hegy. Hogy Salamon maga is tisztelte-e az idegen bálvá-
nyokat, a héber szövegből meg nem állapítható, mindenesetre 
vétett azonban Móz. V. 7, 5 ; 12, 1-3 ; 17, 2-7. törvényei ellen. 



KIRÁLYOK III. KÖNYVE 11. 	867 
Igy jára el minden idegen 
feleségével, kik az Ó iste-
neiknek tömjéneztek s ál-
doztak. 

9Megharaguvék erre az 
Úr Salamonra, hogy el-
fordult az elméje az Úrtól, 
Izrael Istenétől, ki kétszer 
is megjelent neki los épen 
azt parancsolta meg, hogy 
ne kövessen más isteneket 
s ő  mégsem tartotta meg, 
amit az 'Úr megparancsolt 
néki. nMondá azért az Úr 
Salamonnak : Mivel ezt 
tudtad s mégsem tartottad 
meg szövetségemet s pa-
rancsolataimat, melyeket 
meghagytam neked, azért 
elszakítom tőled királysá-
godat és szolgádnak adom. 
12Mindazonáltal atyád, 
Dávid miatt nem a te 
napjaidban cselekszem 
meg ezt, hanem fiad kezé-
től szakítom majd el 13s 
nem is veszem el az egész 
királyságot, hanem egy 
törzset meghagyok fiad-
nak, szolgám; Dávid miatt 
s Jeruzsálem miatt, melyet 
kiválasztottam. 

"Ezért ellenséget tá-
maszta az Úr Salamonnak 
az edomita Ádádban, ki az 
edomi királyi nemzetség-
ből való volt. "Mikor 
ugyanis Dávid Edomban 
volt és Jóáb, a sereg fő-
vezére felment, hogy el-
temettesse azokat, akiket 
megöltek s Edomban 
mindenkit felkoncolt, ki 
férfinemen volt "(hat hó-
napig tartózkodott ott 
Jóáb és egész Izrael, /nig 
el nem pusztított Edom-
ban mindenkit ki férfi-
nemen volt), l7Ádád s vele 
néhány edomita férfiú, 
atyja szolgái közül, el-
menekült és Egyiptomba 
tartott ; Ádád ekkor kis 
gyermek volt. 18Miután 
pedig felszedelőzködtek 
Mádiánból, elmentek. Fá-
ránba s maguk mellé vet-
tek néhányat Fárán férfiai 
közül s bementek Egyip-
tomba a fáraóhoz, Egyip-
tom királyához s az házat 
adott, eleséget rendelt és 
földet jelölt ki neki, 19sőt 
Ádád akkora kegyelmet 

9-13. Salamon büntetése. - 9. Elméje = szíve. - 11. A héber 
szöveg így is fordítható : . . . Mivel ez jutott eszedbe és nem tar-
tottad meg szövetségemet stb. Szolgád = alattvalód, tisztviselőd. 
- 13. Egyfelől Dávid érdemei miatt, másfelől pedig azért, hogy az 
Úr temploma Dávid családjának területén, Jeruzsálemben marad-
jon, az Úr Dávid törzsén, tehát Júda törzsén kívül még egy törzset 
meghagy Dávid utódainak uralma alatt. Ez a törzs Benjámin 
törzse volt. (Jeruzsálem Benjámin területén feküdt.) 

14-22. Salamon edomita ellenfele. - 14. Az ellenség szó helyett 
a héber szöveg a sátán szót használja ; sátán annyit jelent, mint 
ellenfél, ellenség. - 15. Valószínűleg a Kir. II. 8, 13. sk. elbeszélte 
eseményről van szó. - 18. Ádád és tárfiainak útja tehát Edomból 
először Mádiánba (a Sínai-félsziget keleti határterületére), onnan a 
Fárán-pusztán (a Sínai-félsziget középső  részén) át vezetett Egyip-
tomba. - 19. Akkora kegyelmet talált = oly kedves lett. - Hogy ki 
volt e fáraó, nem tudjuk ; valószínű, hogy Salamon apósának 

55* 
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talált a fáraó előtt, hogy 
az feleségül adta néki 
feleségének, Táfnesz ki-
rálynénak édes nővérét. 
2°Táfnesz nővére aztán 
fiút szült néki, Genubátot 
s azt Táfnesz a fáraó házá-
ban nevelteté s Genubát 
a fáraónál lakott, annak 
fiai között. 21Mikor aztán. 
Ádád Egyiptomban meg-
hallotta, hogy Dávid 
aludni tért atyáihoz s hogy 
Jóáb, a sereg fővezére is 
meghalt, mondá a fáraó--
nak : Bocsáss el, hadd men-
jek földemre. 22Mondá erre 
néki a fáraó : Mid hiányzik 
nálam, hogy földedre 
akarsz menni? Ő  azt felelé: 
Semmi, de kérlek, csak 
bocsáss el engem. 

23Ellenséget támaszta 
továbbá neki az Isten 
Rázonban, Eljáda fiában. 
Ez ugyanis megszökött. 
Ádárezertől, Szóba kirá-
lyától, a gazdájától 248  

embereket gyüjtött ellene 
s e rablók vezére lett, ami-
kor Dávid a szóbaiakat 
megölte. Ezek aztán el-
mentek Damaszkusba s 
ott letelepedtek s őt Da-
maszkus királyává tették. 
28(5 Salamon valamennyi 
napja alatt ellensége volt 
Izraelnek s ugyanannyi 
bajt szerze, mint Ádád és 
gyűlölé Izraelt ; végül is 
Szíria királya lőn. 

26Jeroboám, Nábát fia, 
egy Száredából való efrai-
mita, - özvegyasszony 
anyját Száruának hívták, 
- Salamon egyik szolgája 
is felemelé kezét a király 
ellen. "Annak pedig, hogy 
fellázadt ellene, a követ-
kező  volt az oka. Salamon 
kiépítteté a Mellót s be-
hányatá atyja, Dávid 
városának szakadékát. 
28Jeroboám bátor és erős 
ember volt s mikor Sala-
mon látta, hogy jóravaló 

(vő. 3, 1.) elődje volt. - 20. Nevelés helyett a héber szöveg inkább 
az elválasztásról szól ; a gyermek elválasztása úgy látszik ünnep-
ségekkel volt kapcsolatban. (Vö. Móz. I. 21, 8.) - 22. Ádád kétség-
kívül vissza is tért Edomba s onnan nyugtalanította Salamont. -
Vö. 25. v. jegyz. 

23-25. Salamon szíriai ellenfele. - 23. Szóbárói 1. Kir. II. 8, 3. -
24. Vö. Kir. II. 8, 3. 10. 18. 

26-40. Salamon belső  ellenfele: Jeroboám. - 26. Száreda való-
színűleg Efráim törzsének területén, tehát Kánaán középső  vidé-
kén feküdt. - Szolgája = tisztviselője. - 27. A Melló Jeruzsálem 
várszerű  erődítménye volt (vö. 9, 15.) ; itt valószínűleg ennek Sala-
mon uralkodásának vége felé történt kiépítéséről van szó. -
A vers utolsó szavai a héber szövegben így szólnak :.és elzárta 

'  
atyja, Dávid, városának rését • kétségtelen tehát, hogy valami 
olyan helyről van szó, melyen át könnyűszerrel be lehetett hatolni 
a városba. Lehet, hogy e «rést» a város északi és déli fele közé nyúló 
szakadék alkotta. - 28. A héber szöveg szerint Jeroboám (nem 
bátor és erős, hanem) derék, tevékeny ember volt. - József egész 
házának = Efráim és Mánássze törzsének robotosai egyesek szerint 
izraeliták voltak, mások szerint - valószínűbben - kánáneu-
sok • utóbbiakat ugyanis az egyes törzsek nem irtották ki, hanem 
robotosaikká tették, s ezeket kellett időnkint a király rendelke- 



KIRÁLYOK III. KÖNYVE 11. 	869 
és szorgalmas ifjú, Jó-
zsef egész házának robot-
felügyelőjévé tevé. 29Tör-
ténék már most ebben az 
időben, hogy Jeroboám 
kiment Jeruzsálemből s az 
úton találkozott vele a 
Silóból való Áhiás próféta, 
akin új palást volt és csak 
ők ketten voltak a mezőn. 
"Ekkor Áhiás megragadá 
rajta levő  új palástját és 
tizenkét darabra szakítá 
31és azt mondá Jeroboám-
nak : Végy magadnak tíz 
darabot, mert ezt üzeni az 
Úr, Izrael Istene: Ime, én 
elszakítom a királyságot 
Salamon kezétől s neked 
adok tíz törzset, — 32egy 
törzs azonban maradjon 
meg néki szolgám, Dávid 
miatt és Jeruzsálem városa 
miatt, melyet kiválasztot-
tam Izrael minden törzse 
közül, — 33mivel elhagyott 
engem s Astóretet, a szi-
dóniak istennőjét és Ká-
most, a moábiták istenét 
s Molokot, Ámmon fiainak 
istenét imádta s nem járt 
az én utaimon s nem tette 
meg azt, ami igaz én előt-
tem : parancsaimat s ren-
deleteimet, miként atyja, 
Dávid. 34De nem veszem 
el az egész királyságot  

kezéből, sőt fejedelemnek 
is meghagyom élte vala-
mennyi napjára, szolgám, 
Dávid miatt, kit kiválasz-
tottam s ki megtartotta 
törvényeimet és parancso-
lataimat. 35Fia kezéből 
azonban elveszem a ki-
rályságot s neked adok 
tíz törzset, %ár fiának is 
adok egy törzset, hogy 
minden időben szövétneke 
maradjon előttem szol-
gámnak, Dávidnak Jeru-
zsálem városában, melyet 
kiválasztottam, hogy ott 
legyen nevem. 37Téged 
emellek fel tehát, hogy 
uralkodjál mindenen, mit 
lelked kíván s király légy 
Izraelen. "Ha te majd 
hallgatsz mindarra, amit 
parancsolok neked s utai-
mon jársz s azt teszed, mi 
igaz én előttem s meg-
tartod törvényeimet és 
parancsolataimat, miként. 
szolgám, Dávid cseleke-
dett : veled leszek s mara-
dandó házat építek neked, 
mint ahogy házat építet-
tem Dávidnak is és neked 
adom Izraelt. 39llyen mó-
don sanyargatom meg Dá-
vid ivadékát, ámde nem 
minden időkre. — "Sala-
mon ezért meg akará ölni 

zésére bocsátaniok, amit, minthogy így odahaza nélkülözniők 
kellett őket, Salamon úralmának vége felé már úgylátszik nem 
szívesen tettek. - 29. Egyesek szerint Jeroboám történetesen, 
mások szerint lázadó szándékkal ment ki Jeruzsálemből. - Siló 
Jeruzsálemtől északra, kb. 40 km-re, Efráim törzsének területén 
feküdt. - 32. Vö. 11, 13. jegyz. - 33. Vö. 7. v. jegyz. - 36. Ame-
lyik sátorban (vagy házban) nem ég szövétnek (= lámpa), az ki-
halt ; Isten azt akarja, hogy Dávid sátrában maradjon meg a szö-
vétnek, vagyis királysága (bár megszűkül) meg ne szűnjék. 
38. Maradandó ház = állandó uralkodó-család. - 40. Ezért 
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Jeroboámot, de az felkele s 
Egyiptomba meneküle 
Sesákhoz, Egyiptom kirá-
lyához s Egyiptomban volt 
egészen Salamon haláláig. 

41Salamon egyéb dolgai 
pedig s mindaz, amit cse-
lekedett és a bölcsesége : 
íme mind meg vagyon 
írva Salamon krónikás 
könyvében. "Az idő, mely 
alatt Salamon Jeruzsálem-
ben, egész Izraelen ural-
kodott : negyven esztendő  
volt. "Aztán Salamon 
aludni tére atyáihoz s el-
temeték atyja, Dávid vá-
rosában s fia, Roboám lőn 
a király helyette. 

12. FEJEZET. 
Salamon országának kettésza- 
kadása. - Izrael első  királya : 

Jeroboám. 

1Roboám ugyanis el-
méne Szichembe, mert ott 
gyűlt egybe egész Izrael, 
hogy őt királlyá tegye. 
2Ám Jeroboám, Nábát fia, 
ki még Egyiptomban buj-
dosott Salamon király 
színe elől, értesülvén en-
nek haláláról, visszatére 
Egyiptomból. 3E1 is kül-
dének hozzá és elhivaták. 
Elméne tehát Jeroboám s 
Izrael egész sokasága és 
szólának Roboámhoz, 

mondván : 4Atyád igen 
kemény igát rakott reánk : 
nos, te könnyíts most egy 
kissé atyád kemény urai-
mán s a súlyos igán, me-
lyet reánk rakott s akkor 
mi szolgálni fogunk neked. 
5e$ azt mondá nekik : Men-
jetek el s harmadnap majd 
térjetek vissza hozzám. 

lázadásáért. (A dolgot tehát valószínűleg úgy kell gondolnunk, 
hogy Jeroboám fellázadt Salamon ellen s Áhiás próféta sikert jö-
vendölt neki, azzal a kikötéssel, hogy Jeroboámnak az Úr útjain 
kell járnia.) Sesák (= Sisák vagy Sosák) Kr. e. 945-924 uralko-
dott. Ő  az első  fáraó, kit névszerint említ a Szentírás. 

41-43. Salamon egyéb dolgai, halála (Kr. e. 929?), temetése, 
utódja. - 41. Salamon krónikás könyve (szószerint : a Salamon 
napjainak dolgairól szóló könyv), valamint Júda és Izrael kirá-
lyainak krónikás könyve (melyre a Királyok könyvének szerzője 
harmincszor hivatkozik) naplószerű  évkönyvek voltak ; a szent 
író e feljegyzéseket még látta s használta, számunkra azonban 
valamennyi elveszett. - 42. Valószínű, hogy e negyven esztendő  
csak kerek szám ; uralkodását épen azért egyesek Kr. e. 972-
933-ra, mások (az Újabb kutatók) 971-929-re teszik. Jegyzeteink-
ben az utóbbiak felfogását követjük. - 43. A Dávid-városról 
1. 3, 1. jegyz. 

II. Júda és Izrael királyainak párhuzamos története. (Kir. III. 12, 
1. - Kir. IV. 17, 41.) 

12. 1-5a. A nép kérelme Roboámtól (Roboám történetéhez v. ö. 
Krón. II. 10, 1-12, 16.). - 2. Vö. 11, 40. - 3. A latin fordítás 
értelme szerint a visszatért, a héber szöveg értelme szerint inkább 
a még Egyiptomban tartózkodó Jeroboámhoz küldének el. -
4. Az iga az adó és főképen a robot, melyet (személyesen vagy) 
kánáneus munkásaik által cl kellett látniok. Vö. 11, 28. jegyz. 
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Mikor aztán a nép el-

ment, 6tanácsot tarta Ro-
boám király a vénekkel, 
kik atyjának, Salamonnak 
szolgálatában állottak, 
mikor még az élt s mondá: 
Mit tanácsoltok nekem, 
hogyan feleljek e népnek? 
'Azok ezt mondák néki : 
Ha engedsz ma e népnek 
és szolgálsz neki s helyt 
adsz kérésüknek s szelíd 
szóval szólsz hozzájuk, 
akkor ők szolgáid lesznek 
minden időben. 8Ám ő  
figyelmen kívül hagyá a 
vének tanácsát, melyet 
neki adtak s az ifjakhoz 
fordula, kik vele nevelked-
tek s az ő  szolgálatában 
állottak 9s mondá nékik : 
Mit tanácsoltok, hogyan 
feleljek e népnek, mely azt 
mondotta nékem : Tedd 
könnyebbé az igát, melyet 
atyád reánk rakott? 
"Mondák erre néki az 
ifjak, kik vele nevelked-
tek : Igy szólj e néphez, 
mely szólott hozzád,mond-
ván : Atyád súlyossá tette 
igánkat, te könnyíts raj-
tunk, —így szólj hozzájuk: 
Az én kis újjam vastagabb, 
mint atyám dereka. 11Nos  

tehát : atyám súlyos igát 
rakott reátok, de én még 
súlyosabbá teszem igáto-
kat ; atyám ostorral vert 
titeket, én meg skorpióval 
foglak verni benneteket. 

12Harmadnapon elméne 
tehát Jeroboárn s az egész 
nép Roboámhoz, miként a-
király meghagyta, amikor 
azt mondotta : Harmad-
nap térjetek vissza hoz-
zám. 13Ekkor a király 
kemény feleletet ada a 
népnek, figyelmen kívül 
hagyá a vének tanácsát, 
melyet neki adtak, 14s az 
ifjak tanácsa szerint szóla 
hozzájuk, s azt mondá 
Atyám súlyossá tette igá-
tokat, de én még súlyo-
sabbá teszem igátokat ; 
atyám ostorral vert tite-
ket, én meg skorpióval 
foglak verni benneteket. 
15Nem hallgatá meg tehát 
a király a népet, mert az 
Úr elfordult tőle, hogy tel-
jesítse szavát, melyet a 
silói Áhiás által Jeroboám-
hoz, Nábát fiához inté-
zett. 

"Mikor így a nép látta, 
hogy nem akarja meg-
hallgatni őket a király, 

5b-11. Roboám tanácskozása. - 7. Szolgálsz = meghallgatod. -
10. Kis újjam (is) vastagabb, mint atyám dereka = sokkal többet 
akarok, mint atyám. - 11. Skorpió = bélformájú, homokkal ki-
töltött, tüskés bőrostor ; nevét valószínűleg a skorpiócsípéshez 
hasonló hatásáról kapta. 

12-15. Roboám elutasító válasza. - 15. Roboám nyakassága 
tehát végeredményben az Úr terveinek (vö. 11, 30. sk.) megvaló-
sulását szolgálta. 

16-19. Izrael tíz törzse elszakad Roboámtól. - 16. Értelme : 
semmi közünk sincs Dávidhoz, Izáj fiához, hiszen nem fűz össze 
vele minket a vér. (Dávid és családja Júda törzséből származott.) 
Uralkodjék tehát Dávid családja a maga házán: Júda törzsén. - 
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felelé néki, mondván : 
Mi részünk van Dávidban 
s mi örökségünk Izáj fiá-
ban? Eredj sátraidba, 
Izrael ; törődj ezentúl a 
magad házával, Dávid 1 
Azzal Izrael elméne sát-
raiba. - "De Izrael azon 
fiain, kik Júda városaiban 
laktak, Roboám uralko-
dék. - 18Erre Roboám 
király hozzájuk küldé Adu-
rámot, a robotfelügyelőt, 
de azt egész Izrael halálra 
kövezé. Ekkor Roboám 
király sietve szekerére 
szálla s Jeruzsálembe me-
neküle. 19Igy pártola el 
Izrael Dávid házától mind 
a jelen napig. 

2°Mikor aztán meghal-
lotta egész Izrael Jero-
boám visszatértét, az tör-
ténék, hogy érte küldtek s 
elhívták az egybegyűlt 
gyülekezet elé s egész Iz-
rael királyává tették ; Dá-
vid házát senki sem követé 
az egy Júda törzsén kívül. 

21Mikor Roboám Jeru- 

zsálembe érkezett, egybe-
gyüjté Júda egész házát és 
Benjámin törzsét, száz-
nyolcvanezer válogatott 
harcost, hogy harcba 
szálljanak Izrael házával 
s így visszaszerezzék a 
királyságot Roboámnak, 
Salamon fiának. 22Ám az 
Úr szózatot intéze Seme-
jához, az Isten emberé-
hez, mondván : 23Szólj Ro-
boámhoz, Salamon fiához, 
Júda királyához s Júda 
meg Benjámin egész há-
zához s a többi néphez, 
s mondd : 24Ezt üzeni az 
Úr : Ne vonuljatok fel s 
ne szálljatok harcba test-
véreitekkel, Izrael fiaival : 
térjen vissza kiki a há-
zába, mert tőlem eredt 
ez a dolog. - Hallga-
tának is az Úr szavára 
s visszatérének útukról, 
amint az Úr parancsolta 
nekik. 

25Jeroboám pedig ki-
építteté Szichemct Efráim 
hegységén s ott telepedék 

17. E vers közbevetett megjegyzésként azt mondja ki, hogy azokon 
az izraelitákon (= nemjúdaiakon), akik Júda területén éltek, 
továbbra is Roboám uralkodott. - 18. A király Ádurám robot-
felügyelő  (vő. 4, 6) által úgy látszik belátásra és békére akarta bírni 
a népet. - 19. A Szentírás itt nyilván az évkönyvek (vö. 11, 41. 
jegyz.) alapján írja, hogy Izrael mind a jelen napig távol van 
Júdától ; amikor a szent szerző  e szavakat írta, már Izrael is, Júda 
is számkivetésben volt. 

20. Izrael királlyá választja I. JEROBOÁMOT. (Kr. e. 929-
909.) A Júda törzse kifejezés e helyütt a szoros értelemben vett 
Júdán kívül Benjámin törzsét és a 17. versben említett izraelitákat 
is jelenti. (Vö. 21. és 23. v.) - Ezzel kezdődik I. Jeroboám ural-
kodása ; dinasztiájából rajta kívül csak fia, Nádáb került a trónra. 

21-24. Roboám háborúval akarja visszaszerezni a királyságot, 
de attól isteni szózat eltiltja. - 22. Isten embere = próféta. -
23. A többi nép = a 17. versben említett izraeliták. 

25. Jeroboám székvárosai. Kiépftleté = megerősíté. - Fánuel 
a Jordántól keletre, a Jábbok-patak partján feküdt. Vö. Móz. I. 
32, 31. 
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meg. Majd kiköltözék on-
nan s kiépitteté Fánuelt. 

26Jeroboám már most 
azt gondolá magában : 
Még majd visszaszáll a 
királyság Dávid házára, 
27ha e nép feljár, hogy az Úr 
házában, Jeruzsálemben. 
áldozzék ; így urához, Ro-
boámhoz, Júda királyához 
fordul # nép szíve s engem 
megölnek s visszatérnek 
hozzá. 28Gondolkodék s 
tanakodék tehát s két 
aranyborjút készíttete s 
azt mondá a népnek: Ne 
járj atok fel többé Jeru-
zsálembe : íme itt vannak 
isteneid, Izrael, akik ki-
hoztak téged Egyiptom 
földéről. "'Egyiket Betel- 

ben állíttatá fel, a másikat 
pedig Dánban ; "lőn is 
bűn ebből a dologból, mert 
a nép egészen Dánig, a 
borjút járt imádni. 

31Majd magaslati temp-
lomokat építtete s papo-
ket szerze a köznépből, 
olyanokat, kik nem voltak 
Lévi fiai közül valók. 
32Aztán ünnepet rendeze 
a nyolcadik hónapban, a 
hó tizenötödik napján, 
annak az ünnepnek a 
mintájára, melyet Júdá-
ban szoktak ünnepelni és 
felméne az oltárra, — ha-
sonlóképen cselekvék Be-
telbep, — hogy áldozzák a 
borjúknak, amelyeket ké-
szíttetett s beiktatá Betel- 

26-30. Jeroboám politikai okokból megszakítja a vallási közös-
séget is Júdával. - 28. Az aranyborjúk (= fiatal bikák), épúgy, 
mint annak idején Áron aranyborjúja is - vö. Móz. II. 32 - az 
igaz Istent, az Urat (Jáhvét), akarták ábrázolni a fiatal bika (= az 
erő) képében. Mivel azonban az izraeliták számára tilos volt az 
Isten ábrázolása (vö. Móz. II. 20, 4. jegyz.) és - legalább is a 
hivatalos - istentisztelet helye a salamoni templom volt, ez a 
Jáhve-tisztelet törvényellenes volt. A következő  események meg-
értéséhez tehát állandóan szem előtt kell tartanunk, hogy három-
féle vallási forma honolt ekkor Kánaánban : 1. a törvényes Jáhve-
tisztelet, melynek székhelye a salamoni templom, 2. a törvény-
telen Jáhve-tisztelet, melynek szent helyei a «magaslatok», szék-
helyei Betel és Dán voltak, 3. a később mindinkább lábrakapó 
bálványozás (Báál és más bálványistenségek tisztelete). -
29. Betel és Dán Jeroboám birodalmának déli és északi végében 
feküdt. - 30. A nép egészen Dánig = Jeroboám egész területének 
népe. 

31-32. Jeroboám temploma( i) , papjai, ünnepe. - 31. A magas-
lati templomok (a héber szöveg csak egyről beszél) természetes 
(vagy mesterséges) magaslatokon épült szent helyek voltak, 
melyekben ugyan az igaz Istent tisztelték, de a mózesi törvények-
kel ellenkező  módon. A köznépböl (a héber szöveg szerint: a nép kö-
zül) = nem a papi törzsből, nem Lévi törzséből. - 32. Jeroboám 
ünnepe úgylátszik a salamoni templomfelszentelés és a (mózesi) 
sátoros ünnep keveréke volt ; utóbbit a mózesi törvény szerint a 
hetedik hónapban (= kb. a mi októberünkben) kellett ünnepelni. 
Felméne az oltárra = az általa készített égőáldozati oltár emelvé-
nyére. - A hasonlóképen (a héber szöveg szerint : így) szó - úgy-
látszik - csak az elbeszélés hangsúlyozására szolgál, mivel mindaz, 
amit e vers elbeszél, Betelben történt. 



874 	KIRÁLYOK III. KÖNYVE 13. 
ben azoknak a magasla-
toknak a papjait, amelye-
ket alkottatott. 

33Felméne tehát az ol-
tárra, melyet Betelben 
építtetett a nyolcadik hó 
tizenötödik napján, me-
lyet a maga szívéből ko-
holt és ünnepet szerze 
Izrael fiainak s felméne az 
oltárra, hogy illatot gyujt-
son. 

13. FEJEZET. 
Jeroboám prófétai intések elle-
nére is megátalkodik törvény-
telen istentiszteleti gyakorla-

tában. 

1-Ekkor íme az Úr pa-
rancsára Betelbe jöve az 
Isten egyik embere, mikor 
Jeroboám épen az oltáron 
állott és tömjénezett 2s 
kiálta az oltár ellen az Úr 
parancsára, mondván : Ol-
tár, oltár, ezt üzeni az Úr : 
íme születni fog Dávid há-
zából egy fiú, kinek Jósiás 
lesz a neve s az fel fogja 
áldozni rajtad a magasla- 

tok papjait, kik most töm-
jént gyujtanak rajtad s 
embercsontokat fog égetni 
rajtad. 3Jelt is ada nékik 
azon a napon, mondván : 
Ez lesz a jele annak, hogy 
az Úr szólott : Ime meg-
hasad az oltár s kiömlik a 
rajta levő  hamu. 4Mikor a 
király meghallotta az Is-
ten emberének beszédét, 
melyet a beteli oltár ellen 
kiáltott, kinyujtá kezét az 
oltárról és mondá: Fogjá-
tok meg Ót. Erre elszárada 
keze, melyet ellene kinyuj-
tott, - úgyhogy nem 
bírta visszahúzni magá-
hoz 5és meghasada az oltár 
s kiömlék a hamu az ol-
tárról, azon jel szerint, 
melyet az Isten embere az 
Úr parancsára megj öven-
dőlt. 6Mondá ekkor a ki-
rály az Isten emberének : 
Könyörögj az Úrhoz, a te 
Istenedhez s imádkozzál 
értem, hogy helyreálljon 
kezem. Imádkozék erre az 
Istene embere az Úrhoz s 

33. Jeroboám megfeddésének körülményei. E vers bevezetés a 
13. fejezetben elbeszélt eseményekhez. — A nyolcadik hó tizen-
ötödik napját Jeroboám maga találta ki ünnepül, mert a mózesi 
törvény erre a napra ünnepet nem rendelt. E kifejezés : illatot 
gyujtson az áldozati hús meggyujtását s elfüstölögtetését is jelent-
heti. (Vö. 13, 1. jegyz.) 

13. 1-10. Jeroboámot próféta által figyelmezteti az Isten. —
1. E kifejezés az Úr parancsára (szószerint : az tír szavában) 
értelme vitás ; egyesek szerint annyit jelent, mint : az Úr szavával 

üzenetével). Tömjénezett: a megfelelő  héber szó az áldozati hús 
meggyujtását és elfüstölögtetését is jelentheti. — 2. Jóslás király 
később (Kr. e. 621 táján) helyreállíttatta a mózesi istentiszteleti 
formákat ; róla van szó itt is. — Fel fogja áldozni tulajdonképen : 
le fogja vágni (mint a vágóáldozati állatokat szokás). A magaslatok 
papjairól 1. 12, 31. jegyz. — Tömjént gyujtanak : 1. 1. v. jegyz. --
A holttest a mózesi törvények szerint vallásilag tisztátalan és 
tisztátalanná tesz ; az az oltár tehát, melyen embercsontok égnek, 
vallásilag tisztátalan lesz. — 3. Azon a napon = ugyanakkor. —
Az oltáron égett hamuvá az áldozati hús ; ennek a hamunak a 
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a király keze visszatére 
hozzá s olyan lőn, mint 
azelőtt volt. 7Szóla ekkor 
a király az Isten emberé-
hez : Jer haza velem s 
egyél s megajándékozlak 
téged. 8Felelé erre az Isten 
embere a királynak : Ha 
házad felét adod is nekem, 
akkor sem megyek el ve-
led s nem eszem kenyeret 
s nem iszom vizet ezen a 
helyen : 9mert így hagyta 
meg nekem az Ur szava, 
ki azt parancsolta : Ne 
egyél kenyeret s ne igyál 
vizet s ne azon az úton 
térj vissza, amelyiken jöt-
tél. "Más úton méne el 
tehát s nem azon az úton 
tére vissza, amelyiken Be-
telbe ment. 

11Lakott azonban Betel-
ben egy öreg próféta. Eh-
hez elmenének fiai s elbe-
szélék néki mindazokat a 
cselekedeteket, amelyeket 
az Isten embere azon a 
napon Betelben mívelt s 
elbeszélék atyjuknak a 
szavakat, amelyeket a ki-
rálynak mondott. 12Mondá 
ekkor nékik atyjuk : Me- 

lyik úton ment el? Meg-
mutaták néki fiai az utat, 
amelyen elment az Isten-
nek az az embere, ki Júdá-
ból jött. 13Mondá erre fiai-
nak : Nyergeljétek meg 
nékem a szamarat. Mi-
után azok megnyergelték, 
ráüle 14s elméne az Isten 
embere után. Meg is találá, 
amint épen a terebintusfa 
alatt üldögélt és mondá 
néki : Te vagy-e az Isten-
nek az az embere, ki Júdá-
ból jöttél? Az azt felelé : 
Én. 15Mondá erre néki : 
Jer velem haza s egyél ke-
nyeret. 18Az ezt mondá : 
Nem térhetek vissza s nem 
mehetek el veled s nem 
eszem kenyeret s nem 
iszom vizet ezen a helyen, 
17mert meghagyta nekem 
az Úr az Úr szavával, 
mondván: Ne egyél kenye-
ret s ne igyál vizet ott s 
ne azon az úton térj vissza, 
amelyiken odamégy. 18ó 

azt mondá néki : Magam 
is próféta vagyok, épen 
úgy, mint te s egy angyal 
az Úr parancsából meg-
hagyta nékem, mondván : 

kiomlását jövendöli meg a próféta. - 8. A prófétának azért nem 
volt szabad ennie és innia Betelben, hogy minél előbb távozhassék 
e bűnös helyről. - 9. Más úton azért kellett visszatérnie a prófé-
tának, hogy utána ne mehessenek s fel ne tartóztathassák a bűnös 
városban. 

11-32. A próféta bűnhödése igazolja isteni küldetését. - 11. A fiai 
szó annyit is jelenthet, mint tanítványai. - 14. A héber szöveg 
egy meghatározott terebintusfáról (1. erről Móz. I. 12, 6. jegyz.) 
besLél ; talán épen a Móz. I. 35, 8-ban említett beteli terebintus-
ról ' 'un szó. - 17. A héber szöveg így szól : ... mert az Úr meg- 
hagyásából 	szavából, vö. 1. v. jegyz.) az a parancsom vagyon : 
Ne egyél stb. - 18. Igaz ugyan, hogy a prófétát hazugsággal 
rászedték, s a próféta jóhiszeműleg cselekedett, nem szabad azon-
ban felejtenünk, hogy az ószövetségi felfogás szerint tudtán és 
akaratán kívül is elkövethet az ember büntetendő  cselekvést ; 
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Vidd vissza őt magaddal 
házadba, hogy egyék ke-
nyeret és igyék vizet. Rá-
szedé őt 19s visszavivé ma-
gával : evék tehát kenyeret 
és ivék vizet házában. 
"Miközben azonban az 
asztalnál ültek, az Úr szó-
zatot intéze ahhoz a prófé-
tához, ki őt visszavitte. 
21Erre ő  rákiálta az Isten-
nek arra az emberére, aki 
Júdából jött, mondván : 
Ezt üzeni az űr : Mivel nem 
engedelmeskedtél az Úr 
szájának s nem tartottad 
meg azt a parancsot, me-
lyet az Úr, a te Istened 
neked meghagyott 22s visz-
szatértél s ettél kenyeret 
és ittál vizet azon a he-
lyen, amely felől megpa-
rancsolta neked, hogy ott 
ne egyél kenyeret s ne 
igyál vizet : nem kerül 
tetemed atyáid sírjába. - 
23Mikor aztán evett és 
ivott, megnyergelteté sza-
marát ama próféta szá-
mára, akit visszahozott. 
"Miután az elment, az 
úton rátalála egy oroszlán 
s megölé ; teste ott hevert 
az úton s mellette állott a 
szamár s a holttest mel-
lett állott az oroszlán is. 
25Épen akkor emberek 
mentek arrafelé s meglá-
ták az úton heverő  holt-
testet s a holttest mellett  

álló oroszlánt és elmené-
nek s elbeszélék a város-
ban, melyben az az öreg 
próféta lakott. 26Mikor ezt 
meghallotta az a próféta, 
ki őt visszatérítette az út-
ról, mondá : Az Istennek 
az az embere az, aki nem 
engedelmeskedett az Úr 
szájának : az Úr kiszolgál-
tatta az oroszlánnak s az 
összetörte s megölte az Úr 
ama szava szerint, melyet 
hozzá intézett. 	27Majd 
mondá fiainak : Nyergeljé-
tek meg nekem a szama-
rat. Miután azok megnyer-
gelték, 28ő  elméne s meg-
találá az úton heverő  holt-
testet s a holttest mellett 
álló szamarat és oroszlánt; 
az oroszlán nem evett a 
holttestből s nem bántotta 
a szamarat sem. 29Erre a 
próféta felvevé az Isten 
emberének holttestét, fel-
tevé a szamárra és vissza-
tére s bevivé az öreg pró-
féta városába, hogy elsi-
rassa. "Le is tevé holttes-
tét a saját sírjába és elsi-
raták : Jaj, jaj, testvé-
rem 1 31Mikor aztán elsi-
ratták, mondá fiainak : 
Ha majd meghalok, te-
messetek abba a sírba, 
amelybe az Isten emberét 
temették ; az ő  csontjai 
mellé tegyétek csontjai-
mat, 32mert bizonnyal be 

ilyenért kell lakolnia e prófétának is. - 23. Úgy látszik a júdai 
próféta gyalogszerrel jött Betelbe ; visszafelé a beteli próféta 
odaadja szamarát. - 30. A saját sírjába = a beteli próféta sír-
boltjába. Az elsiratás jajveszékelésből állott. - 32. Szarvariának 
nevezték később (vö. 16, 24) Izrael országát ; a szent író ehelyütt 
már a későbbi elnevezéssel illeti ezt a földet; 
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fog következni az a dolog, 
amelyet az Úr parancsára 
a beteli oltár ellen s a Sza-
maria városaiban levő  va-
lamennyi magaslati temp-
lom ellen jövendölt. 

33Jeroboám azonban ezen 
dolgok után sem fordula 
vissza felette gonosz út-
járól, sőt ellenkezőleg, pa-
pokat rendele a magasla-
tokra a köznépből: aki 
csak akarta, felavattatta 
kezét s a magaslatok pap-
jává lett. 34Ez lőn az oka 
annak, hogy Jeroboám 
háza vétket vont magára s 
összedűlt és elpusztult a 
föld színéről. 

14. FEJEZET. 
Prófétai szó megjövendöli Jero-
boám házának pusztulását. - 
Jerob-oám halála. - Roboám, 

Júda első  királya. 

'Ugyanebben az időben 
megbetegedék Ábia, Jero-
boám fia. 2Mondá ekkor 
Jeroboám a feleségének : 
Kelj fel, cserélj ruhát, 
hogy ne ismerjenek meg, 
hogy te vagy Jeroboám 
felesége s eredj el Silóba, 
hol Áhiás próféta vagyon, 
ki megmondotta nekem, 
hogy királya leszek e nép- 

I nek. 3Végy kezedbe tíz ke-
I nyeret is, meg egy lepényt 
és egy edény mézet s eredj 
el hozzá : ő  majd közli ve-

i led, mi lesz e gyermekkel. 
— 4Úgy cselekvék Jeroboám 

felesége, ahogy ő  mon-
dotta s felkele s elméne 
Silóba s betére Áhiás há-
zába ; ez azonban már 
nem látott, mert szeme az 
öregségtől elhomályoso-
dott. 

6Mondá azonban az Úr 
Áhiásnak : Ime Jeroboám 
felesége jő, hogy megkér-
dezzen téged beteg fia 
felől. Ezt és ezt mondd 
neki. — Mikor tehát az 
kilétét titkolva bement 
6s Áhiás meghallotta lába 
neszét, amint az ajtóhoz 
lépett, mondá : Jer csak be, 
Jeroboám felesége, miért 
tetteted magadat másnak? 
Én azonban kemény hírre 
kaptam megbizatást szá-
modra. ?Eredj s mondd 
Jeroboámnak : Ezt üzeni 
az Úr, Izrael Istene : Mi-
vel én felemeltelek téged 
a nép közül s népemnek, 
Izraelnek fejedelmévé tet-
telek 8s elszakítottam a 
királyságot Dávid házától 

33-34. Jeroboám megátalkodottsága. - 33. Jeroboám (az 
1-10-ben elbeszélt) dolgok után sem hagyta el gonosz útját = 
gonosz eljárását, cselekvésmódját. A magaslati papokról 1. 12, 31. 
jegyz. - A felavatás (szószerint : megtöltés) abból állott, hogy 
különböző  áldozati részeket tettek a felavatandó kezére. -
34. E vétkek következtében Jeroboám egész háza (= családja, 
dinasztiája) vétket = büntetést vont magára és kipusztult. 

14. 1-4. Jeroboám fiának betegsége. - Áhiásról 1. 11, 29. skk. -
3. A prófétának ajándékot volt szokás vinni (vö. Kir. I. 9, 7. sk.) ; 
Jeroboám felesége egyszerű  ajándékokat vitt, hogy ezzel is elte-
relje magáról a figyelmet. 

5-16. Áhiás próféta közli, hogy Jeroboám fia meghal s háza 
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s neked adtam, te azon- mert egyedül ő  kerül sírba 
ban nemvoltál olyan, mint Jeroboám ivadékai közül, 
szolgám, Dávid, aki meg- mert Jeroboárn házában 
tartotta parancsolataimat csak benne talált jót az 
s teljes szívéből követett Úr, Izrael Istene. "Aztán 
engem s azt cselekedte, majd királyt támaszt az 
ami kedves az én színem Úr magának Izrael szá-
előtt, 9hanem gonoszab- mára s az megveri Jero-
bul cselekedtél, mint mind- boám házát azon a napon 
azok, akik előtted voltak s abban az időben 15és úgy 
s más, öntött isteneket csi- megveri az Úr Isten Iz-
náltattál magadnak, hogy raelt, hogy úgy fog inga-
haragra ingerelj, engem dozni, mint a nád a víz-
pedig a hátad mögé vetet- ben s kitépi Izraelt erről a 
tél : "azért íme én nyomo- jó földről, melyet atyáinak 
rúságot hozok Jeroboám adott s elszórja őket a 
házára s kiírlom Jeroboám folyóvizen túlra, mivel 
minden falravizelőjét, a berkeket csináltak maguk-
bezártat is, az utolsót is nak, hogy bosszantsák az 
Izraelben és úgy elsöpröm Urat Igés kiszolgáltatja az 
Jeroboám házának utó- Úr Izraelt Jeroboám ama 
dait, mint ahogy a trágyát vétkei miatt, amelyekkel 
szokták elsöpörni egészen vétkezett s vétekbe vitte 
tisztára. 11Akije a város- Izraelt. 
ban hal meg Jeroboám- 17Felkele tehát Jero-
nak, azt a kutyák eszik boám felesége s elméne s 
meg, akije pedig a mezőn eljuta Terszába s amint 
hal meg, azt az ég madarai belépett a ház küszöbén, 
falják fel, mert az Úr így megjiala a gyermek ; 18e1 
szólott. 12Te pedig kelj fel i temeték s el is siratá 
s menj házadba s mihelyt őt egész Izrael az Úr be-
iábad a városba lép, meg- szé4e szerint, melyet szol-
hal a gyermek 13s elsiratja gája, Áhiás próféta által 
egész Izrael és el is temeti: szólptt. 
kipusztul. - 10. A falravizelő  szó egyÍesek szerint kutyát, mások 
szerint férfit jelent. A bezárt és az utolsó (a héber szöveg szerint : 
bezárt és magárahagyott) kifejezés ivalószínűleg a még otthon 
tartott gyermeket és a nyilvános életben már szerepet játszó, 
felnőtt férfit jelöli. - 14. A vers végét a héber szöveg alapján 
egyesek így értik : sőt már támasztott is az Úr királyt. - 15. 
A folyóvíz az Eufrátes ; a próféta tehát az asszír fogságra céloz. -
Berkek helyett a héber szöveg itt és minden hasonló helyen aserák-
ról beszél ; az aserák valamely bálványistenséget (többnyire úgy-
látszik Astartét) jelképező, a bálványoltár mellett felállított 
fatörzsek vagy cölöpök (némelyek szerint kidolgozott istenképek) 
voltak. - 16. Kiszolgáltatja t. I. az ellenségnek. 

17-18. Jeroboám fiának halála. - 17. Jeroboám székhelye 
ezidőben tehát a Szichem közelében fekvő  Tersza (héb.: Tirsza) volt. 
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19Jeroboám egyéb dol-

gai pedig, hogy miként 
hadakozott s miként ural-
kodott, íme meg vannak 
írva Izrael királyainak 
krónikás könyvében. "Az 
idő  pedig, míg Jeroboám 
uralkodott, huszonkét esz-
tendő  volt : aztán aludni 
tére atyáihoz s fia, Nádáb 
lőn a király helyette. 

21Tehát Roboám, Sala-
mon fia lőn a király Júdá-
ban. Negyvenegy eszten-
dős volt Roboám, amikor 
uralkodni kezdett s tizen-
hét esztendeig uralkodék 
Jeruzsálemben, abban a 
városban, melyet az Úr 
kiválasztott Izrael minden 
törzse közül, hogy oda-
helyezze nevét. Anyját, 
ki ámmonita volt, Náámá-
nak hívták. 

22Ekkor Júda azt cse-
lekké, ami gonosz az Úr 
előtt s jobban ingerlék Őt 
mindannál, amit atyáik 
cselekedtek vétkeikkel,  

amelyeket elkövettek.23Ők 
is építének ugyanis ma-
guknak oltárokat, oszlopo-
kat és berkeket minden 
magas dombon s minden 
lombos fa alatt, 24sőt férfi-
paráznák is voltak az or-
szágban s ama népek min-
den undokságát elköveték, 
amelyeket az Úr eltörölt 
Izrael fiainak színe elől. 

25Roboám királyságá-
nak ötödik esztendejében 
aztán felvonula Sesák, 
Egyiptom királya, Jeru-
zsálembe 26s elvivé az Úr 
házának kincseit s a ki-
rályi kincseket s elrabla 
mindent, azokat az arany-
pajzsokat is, melyeket Sa-
lamon készíttetett. 27Ezek 
helyett Roboám király 
rézpajzsokat készittete s 
azokat adá a pajzsosok 
vezéreinek kezébe s azok 
kezébe, kik a király házá-
nak ajtajában őrködtek. 
28Valahányszor a király 
az Úr házába ment, felvet- 

19-20. Jeroboám halála. - 19. E krónikás könyvről 1. 11, 41. 
jegyz. 

21. ROBO ÁM, Júda első  királya. (Kr. e. 929-913.) 
22-24. Júda bűnei Roboám uralkodása alatt. - 23. Oltárokat = 

magaslati oltárokat. Vö. 3, 2. - Oszlopokat = másszebákat ; 
1. erről Móz. I. 28, 18. jegyz. Berkeket = aserákat ; 1. erről 15. v. 
jegyz. - 24. A fért iparáznák olyan férfiak voltak, akik fajtalan-
ságra adták magukat s az így szerzett pénzt valamilyen bálvány-
istenség tiszteletére fordították. (Vö. Móz. V. 23, 17.) 

25-28. Sesák betörése Jeruzsálembe. - 25. Roboám ötödik 
esztendeje kb. Kr. e. 928 volt. - Sesákról 1. 11, 40. - Palesztinai 
hadjáratának emlékét a karnaki templom falának híres reliefje 
őrzi, mely azt ábrázolja, hogy Sesák átveszi isteneitől (Ámon-Rá-
tól és Thebe istennőjétől) 165 (166) ázsiai - köztük számos palesz-
tinai - város uralmát. - 26. Vö. 10, 16. sk. - 27. A héber szöveg 
így szól : 	. s azokat rábizá a királyi ház (= palota) ajtajában 
őrt álló darabontok hadnagyainak (= tisztjeinek) kezére. -
28. A héber szöveg így szól : Valahányszor a király az Űr házába 
(= a templomba) ment, a darabontok (magukhoz) vették (a réz-
pajzsokat), aztán megint visszavitték a darabontok őrszob ójába. 
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fék őket azok, akiknek az 
volt a tisztük, hogy előtte 
vonuljanak, aztán megint 
visszavitték a pajzsosok 
fegyvertárába. 

29Roboám egyéb dolgai 
pedig s mindaz, amit csele-
kedett, íme meg vannak 
írva Júda királyainak kró-
nikás könyvében. 30Ro-
boám és Jeroboám között 
ugyanis háború volt min-
den időben. 31Mikor aztán 
Roboám aludni tért atyái-
hoz, eltemeték melléjük a 
Dávid-városban, - any-
ját, ki ámmonita volt, 
Náámának hívták, - és 
fia, Ábiám lőn a király 
helyette. 

15. FEJEZET. 
Ábiám és Ásza. Júda második és 
harmadik királya. - Nádáb, 
Izrael második királya. - Jero-
boám házának pusztulása. - 
Báása, Izrael harmadik királya. 

1Jeroboám, Nábát fia 
uralkodásának tizennyol-
cadik esztendejében tehát 
Ábiám lőn Júda királya. 
2Három esztendeig ural- 
kodék 	Jeruzsálemben ;  

anyját, ki Ábessálom leá-
nya volt, Máákának hív-
ták. 

3Követé atyja minden 
bűnét, melyet az ő  előtte 
elkövetett és szíve nem 
volt oly tökéletesen az Úr-
ral, Istenével, mint aty-
jának, Dávidnak , szíve. 
4Mindazonáltal Dávidért 
szövétneket ada néki az 
Úr, az ő  Istene Jeru-
zsálemben, azáltal, hogy 
fiát emelte trónra utána, 
s állni hagyta Jeruzsále-
met, 5azért, mert Dávid 
azt cselekedte, ami igaz 
az Úr szeme előtt s nem 
tért el semmitől sem, amit, 
neki parancsolt élte vala-
mennyi napja alatt, ki-
véve a heteus Uriás dol-
gát. 6De háború volt Ro-
boám és Jeroboám között 
élte valamennyi napja 
alatt. 

7Ábiám egyéb dolgai pe-
dig s mindaz, amit cseleke-
dett, nemde meg vannak 
írva Júda királyainak kró-
nikás könyvében? Ábiám 
és Jeroboám között is 
hadakozás volt. 8Mikor 

29-30. Roboám halála. - 29. A krónikás könyvről 1. 11, 41. 
jegyz. - 30. A Dávid-városról 1. 2, 10. jegyz. 

15. 1-2. Á B I ÁM, Júda második királya. (Kr. e. 912-910?) 
Vő. Krón. II. 13, 1-14, 1. - 2. Ábessálomot egyesek Dávid híres 
fiával, Ábsálommal azonosnak tartják ; mivel annak csak egy 
leánya volt (Támár), azért Mááka Ábsálomnak csak unokája 
lehetett. A leány szó ugyanis a héber nyelvben unokát is jelenthet. 

3-6. Ábiám uralkodása. - 3. Ábiám atyjának, lioboámnak 
bűneiről 1. 14, 22. sk. - 4. Az Úr nem oltotta ki Ábiám szövétnekét 
(= utódot adott neki, vö. 11, 36. jegyz.) és állni hagyta Jeruzsále-
met ( = meghagyta királyi székhelynek.) - 5. A heteus Uriásról 
1. Kir. II. 11, 2. skk. - 6. E vers a görög fordításban hiányzik. 
(Vö. 14, 30.) 

7-8. Abiám halála. - 7. A krónikáról 1. 11, 41. jegyz. -- 8. 
A Dávid-városról 1. 3, 2. jegyz. 
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aztán Ábiám aludni tért 
atyáihoz, eltemeték a Dá-
vid-városban s fia, Ásza 
lőn a király helyette. 

9Jeroboámnak, Izrael 
királyának huszadik esz-
tendejében tehát Ásza lőn 
Júda királya. 1°Negyven-
egy esztendeig uralkodék 
Jeruzsálemben. Anyját, ki 
Ábessalom leánya volt, 
Máákának hívták. 

"Ásza azt cselekvé, ami 
igaz az Úr színe előtt, úgy 
mint atyja, Dávid "El-
távolítá a férfiparáznákat 
az országból s megtisztftá 
azt ama bálványok min-
den szennyétől, amelyeket 
atyái készíttettek. 13Sőt 
anyját, Máákát is eltávo-
lítá, hogy ne legyen fe-
jedelem Priápus szolgá-
latánál és berkében, me-
lyet ő  annak tiszteletére 
szerzett, és lerontatá an-
nak barlangját s össze- 

töreté az undok bálványt 
s elégetteté a Kedron völ-
gyében. 14A magaslatokat 
ugyan nem távolítá el, 
de Ásza szíve tökéletesen 
az Úrral volt valamennyi 
napj án át.15Azt, amit atyja 
szentté tett s amit ő  foga-
dott, az ezüstöt, az ara-
nyat s a tárgyakat, bevivé 
az Úr házába. 

18Ásza és Báása, Izrael 
királya között azonban 
háború volt valamennyi 
napjuk alatt. 17Báása, Iz-
rael királya fel is vonula 
Júda ellen s kiépítteté 
Rámát, hogy senki se jö-
hessen ki vagy mehessen. 
be Ásza, Júda királya ré-
széről. 18Erre Ásza vevé 
azt az egész ezüstöt és ara-
nyat, mely megmaradt az 
Úr házának kincseiből meg 
a király házának kincseiből 
s szolgái kezébe adá s el-
küldd Benádádhoz, Tábre- 

9-10. ÁSZA, Júda harmadik királya. (Kr. e. 910-870?) 
Vö. Krón. II. 14, 2-16, 14. - 10. Vö. 2. v. - Ábiámnak tehát 
ügylátszik anyját is, feleségét is Máákának hívták. 

11-15. Ásza jámbor uralkodása. - 12. A férfiparáználcról 1. 
14, 12. jegyz. - A vers vége a héber szövegben így szól : ... az 
országból, s eltávolítá az összes bálványokat, melyeket atyái 
(= ősei) készíttettek. - 13. A héber szöveg így szól : Sőt anyját, 
Máákát is megfosztá uralkodónői (ranjától), mivel az egy förtel-
mes képet csináltatott az aserának ; Ásza kivágatta a förtelmes 
képet és elégettette a Kidron völgyében. - (Az asera - vö. 14, 
23. - az oltár mellett álló, az istenséget jelképező  cölöp vagy 
fatörzs volt, melyet - mint itt látjuk - különbözőképen ki is 
faragtak. Mááka az aserára a bujaság jelképét faragtatta. Egyesek 
ehelyütt az asera szón Astarte istennőt értik, ki a termékenység 
s az érzékiség istennője volt.) A Kedron völgye Jeruzsálem keleti 
oldalán húzódott. - Priápus a bujaság (férfi) bálványa volt. -
14. A magaslatokról 1. 3, 2. jegyz. - 15. Szentté telt = az isten-
nek szentelt, felajánlott. 

16-22. Ásza szövetsége I. Benádáddal Báása ellen. - 17. Ráma 
Jeruzsálemtől északra, kb. 10 km-re feküdt. Báása azért épitteté 
ki (erősíttette meg) Rámát, hogy blokád alá vegye Ászát. -
18. Erre Ásza vette azokat a kincseket, amelyek Scsák pusztító 
hadjárata (14, 26.) után megmaradtak és szolgái = udvari emberei) 

()szövetség I. 	 56 
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monnak, Hezjón fiának I belőle Benjámin-Gábaát 
fiához, Szíria királyához, és Mászfát. 
ki Damaszkusban lakott, 	23Ásza egyéb dolgai pe- 
ezzel az üzenettel : 19Szö- dig és valamennyi hőstette 
vetség van közöttem s kö- s mindaz, amit cseleke-
zötted, az én atyám s a te dett s a városok, amelye-
atyád között : azért kül- ket építtetett, nemde meg 
dök 	ajándékot neked, vannak írva Júda királyai- 
ezüstöt s aranyat, s kérlek, nak krónikás könyvében? 
jöjj s bontsd fel azt a szö- öreg korában azonban 
vetséget, melyet Báásával, megfájdula lába. "Mikor 
Izrael királyával tartasz, aztán aludni tért atyáihoz, 
hogy elvonuljon tőlem. eltemeték melléjük atyja, 
"Benádád hallgata is Ásza Dávid városába s fia, Jósá-
királyra és elküldé se;regé- fát lőn a király helyette. 
nek vezéreit Izrael váro- 	25Nádáb, Jeroboám fia 
s ai ellen s azok megverék Ászának, Júda királyának 
Ahiont,Dánt,Ábel-Mááka- második esztendejében lőn 
házát s az egész Ken- Izrael királya s két eszten-
nerótot, vagyis Neftáli deig uralkodék Izraelen. 
egész földét. 21-Mikor ezt 	26Azt cselekvé, ami go- 
Báása meghallotta, abba- nosz az Úr színe előtt s kö-
hagyá Ráma építését s veté atyja útjait és vét-
visszatére Terszába.22Erre keit, melyekkel az vétekre 
Ásza király követet külde vitte Izraelt. 
egész Júdáb a s ezt izené : 	27De Báása, az Issza- 
Senki sem húzhatja ki kár házából való Áhiás 
magát I - s elhordák Rá- fia, lest vete ellene és 
mából a követ és a fát, Gebbetonnál, a filiszteu-
mellyel Báása építkezett, sok városánál leüté ; Ná-
s Ásza király kiépítteté dáb ugyanis és egész Iz- 

által elküldé I. Benádádnak. I. Benádád kb. Kr. e. 900-880. 
urplkodott Szírián. Damaszkus Szíria fővárosa volt és Palesztiná-
tól északra feküdt. - 20. Áhion, Dán, Ábel-Mááka háza (héberül : 
Ábel-bet-mááka), Kennerót 	a Genezáreti tó vidéke) Izrael 
országának északi részén, Neftáli törzsének területén feküdt. -
21. Tersza volt ebben az időben az izraelita királyok székhelye. 
(Vö. 14, 17.) - 22. Senki sem húzhatja ki magát ---- mindenki 
köteles megjelenni és résztvenni Ráma erődítményeinek szét-
hordásában. - Benjámin-Gábaa és Mászta Jeruzsálemtől északra 
feküdt. 

23-24. Ásza halála. - 23. Vö. 11, 41. jegyz. - Megfájdula 
lába = megbetegedett a lábára. - 24. L. 2, 10. jegyz. 

25. N ÁDÁB, Izrael második királya. (Kr. e. 909-908?) 
26. Nádáb gonosz uralkodása. 
27-31. Nádáb halála és Jeroboám családjának pusztulása. - 

27. Lest vele: a héber szöveg szerint : összeesküvék. - Gebbeton 
a Földközi-tenger palesztínai partvidékének déli részén fekhetett. 
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rael ostromolták Gebbe- 1 	16. FEJEZET. tont. 28Báása tehát Ászá- 
nak, Júda királyának har- Prófétai szó jövendöli meg 

I3Íiaáslzraháeziánneak epdui zlgáásiáyta.. — madik esztendejében meg- 
ölé es király lőn helyette. Báása házának pusztulása. - 
29Mikor király lett, leüt- Zámbri és Ámri, Izrael ötödik 

és hatodik királya. - Ácháb, tete Jeroboám egész há- 	Izrael hetedik királya. 
Zát ; egy lelket sem hagya 
ivadékából, míg el nem 'Ekkor az Úr szózatot 
törölte őt az Úr ama szava intéze Jehuhoz, Hanáni 
szerint, melyet szolgája, a fiához, Báása ellen, mond-
silói Áhiás által szólott ván : 2Mivel én felemelte-
3°Jeroboám vétkei miatt, lek téged a porból s né-
melyekkel vétkezett s vé- pem, Izrael fejedelmévé 
tekre vitte Izraelt és bűne tettelek, te pedig Jero-
miatt, mellyel bosszan- boám eljárását követted s 
totta az Urat, Izrael Is- vétekre vitted népemet, 
tenét. 	 Izraelt, hogy bosszants 

"Nádáb egyéb dolgai vétkeikkel : 3íme én leara-
pedig s mindaz, amit csele- tom Báása utódait s háza 
kedett, nemde meg van- utódait s olyanná teszem 
nak írva Izrael királyai- házadat, mint Jeroboám-
nak krónikás könyvében ? nak, Nábát fiának házát. 

32Ásza és Báása, Izrael 4Akije a városban hal meg 
királya között pedig há- Báásának, azt a kutyák 
borúság volt valamennyi eszik meg, akije pedig a 
napjukon át. 33Ászának, mezőn hal meg, azt az ég 
Júda királyának harmadik madarai eszik meg. 
esztendejétől fogva ugyan- 	5Báása egyéb dolgai pe- 
is Báása, Áhiás fia uralko- dig s mindaz, amit csele-
dék egész Izraelen, Terszá- kedett s viadalai, nemde 
ban, huszonnégy eszten- meg vannak írva Izrael ki- 
deig. 	 rályainak krónikás köny- 

34Azt cselekvé, ami go- vében? sMikor aztán 
nosz az Úr előtt s követé Báása aludni tért atyái-
Jeroboám eljárását és vét- hoz, eltemeték Terszában 
keit, melyekkel az vétekre s fia, Ela lőn a király 
vitte Izraelt. • 	 helyette. 

Nádáb tehát nem került a királyi sírba. Vő. 19, 10. skk. - 29. Jero-
boám háza = családja. Áhiás jövendöléséről 1. 14, 10. skk. 
31. Vö. 11, 41. jegyz. 

32-33. BÁÁS A, Izrael harmadik királya (Kr. e. 908-885?), 
Izrael második dinasztiájának megalapítója. - 33. L. 14, 17. jegyz. 

34. Báása gonosz uralkodása. 
16. 1-4. Jehu proféla jövendölése Báása és háza ellen. 
5-6. Báása halála. - 5. Vö. 11, 41. jegyz. - 6. L. 14, 17. jegyz. 

56* 
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?Mikor pedig elhangzott 

az Úr szava Jehu próféta, 
Hanáni fia által Báása s 
háza ellen s mindazon go-
noszság ellen, melyet az 
Úr előtt elkövetett, hogy 
bosszantsa Ót keze művei-
vel s olyan legyen, mint Je-
roboám háza, - ő  emiatt 
megölé őt, azaz Jehut, 
Hanáni fiát, a prófétát. 

8Ászának, Júda királyá-
nak huszonhatodik eszten-
dejétől fogva Ela, Báása 
fia uralkodék Izraelen, 
Terszában, két esztendeig. 

9Ekkor pártot üte el-
lene szolgája, Zámbri, a 
lovasok egyik felének ve-
zére. Miközben Ela Ter-
szában Árszának, a ter-
szai tiszttartónak a házá-
ban részegre itta magát, 
19Zámbri ráronta, leüté s 
megöld Ászának, Júda ki-
rályának huszonhetedik 
esztendejében s király lőn 
helyette. "Mikor pedig 
királlyá lett s beült az ő  

királyi székébe, leütteté 
Báása egész házát s nem 
hagyott belőle falravize-
lőt, sem rokont, sem bará-
tot. 12 Igy törlé el Zámbri 
Báása egész házát, az Úr 
ama szava szerint, melyet 
Báásának Jehu próféta ál, 
tal szólott, 13Báása minden 
vétke miatt s fia, Ela vé 
kei miatt, kik vétkeztek s 
vétekre vitték Izraelt s 
bosszantották az Urat, 
Izrael Istenét hiábavaló-
ságaikkal. 

14Ela egyéb dolgai pedig 
s mindaz, amit cseleke-
dett, nemde meg vannak 
írva Izrael királyainak 
krónikás könyvében '? 

15Ászának, Júda királyá-
nak huszonhetedik eszten-
dejében uralkodék Zám-
bri hét napig Terszában. 
A sereg ekkor épen Gebbe-
tont, a filiszteusok városát. 
ostromolta ; 18mikor meg-
hallotta, hogy Zámbri pár-
tot ütött s megölte a ki- 

7. Báása gonoszsága. A - kissé homályos - héber szöveg így 
szól : De az Űr szava Jehu, Hanáni fia, a próféta által Báása ellen 
és háza ellen nemcsak mindazon rossz miatt lőn, melyet az Úr 
szemében elkövetett, amikor bosszantotta őt keze művével (= alko-
tásaival, a bálványokkal) s hasonlóvá lett Jeroboám házához,hanem 
(azért is, mert ő  (Báása) megölte Jeroboámot. - A latin fordítás 
értelmének helyessége esetén - lehet, hogy az a szöveg, amely-
ből a latin fordítás készült, más volt, mint az előttünk fekvő  szö-
vegek - két hasonló nevű  prófétának kellett lennie, mert - egy -
Jehu nevű  próféta Krón. II. 20, 34. tanusága szerint később is élt. 

8. ELA, Izrael negyedik királya (Kr. e. 885-884?). L. 14, 17. 
jegyz. 

9-14. Ela (és Báása egész házának) pusztulása. - 9. Lovasok 
helyett a héber szöveg (harci) szekerekről beszél. Ársza a héber 
szöveg szerint a terizai (királyi) palota gondviselője (= főudvar-
mestere) volt. - 11. Vö. 14, 10. jegyz. - 12. Vö. 3. sk. v. -
13. Hiábavalóságaik = bálványaik. - 14. Vö. 11, 41. jegyz. 

15-20. Z ÁM BR1, Izrael ötödik királyának uralma (Kr. e. 
884-ben hét nap) és pusztulása. (Izrael 111. flinasztiáia.) -
15. L. 14, 17. jegyz. - Gebbetonról 1. 15, 27. jegyz. - 18. A palo- 
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rályt, egész Izrael Ámrit 
tevé királyává, ki abban 
az időben Izrael seregének 
fővezére volt a táborban. 
17Felméne tehát Ámri s 
vele egész Izrael Gebbe-
tonból s ostrom alá vevék 
Terszát. "Mikor Zámbri 
látta, hogy be fogják venni 
a várost, beméne a palo-
tába s magára gyujtá a ki-
rályi házat s meghala 
1 9vétkei miatt, melyekkel 
vétkezett, amikor azt cse-
lekedte, ami gonosz az Úr 
előtt s amikor követte Je-
roboám útjait és vétkét, 
mellyel az vétekre vitte 
Izraelt. 

"Zámbri egyéb dolgai 
és lesvetése meg zsarnok-
sága, nemde meg vannak 
írva Izrael királyainak 
krónikás könyvében? 

21Ekkor Izrael népe két 
részre szakada : a nép fele 
Tebnit, Ginet fiát követte, 
hogy őt tegye királlyá, a 
fele pedig Amrit. 22De erő- 

sebb lőn az a nép, mely 
Ámrival volt, mint az a 
nép, mely Tebnit, Ginet 
fiát követte s meghala 
Tebni s Ámri lőn a király. 

23Ászának, Júda kirá-
lyának harmincegyedik 
esztendejétől fogva Ámri 
uralkodék Izraelen tízen.-
két esztendeig. Hat esz-
tendeig Terszában uralko-
dék. 24Majd megvevé Szó-
mertől két talentum ezüs-
tön Szamaria hegyét s ki-. 
építé azt s elnevezé a vá-
rost, amelyet épített, Sze-
mernek, a hegy gazdájá-
nak nevéről Szamariának. 

25Azt cselekvé Ámri, 
ami gonosz az Cr színe 
előtt, sőt gonoszabbul cse-
lekvék, mint mindazok, 
kik előtte voltak 26és kö-
veté Jeroboámnak, Nábát 
fiának minden útját és vét-
keit, melyekkel az vétekre 
vitte Izraelt, hogy bosz-
szantsa az Urat, Izrael Is-
tenét hiábavalóságai által. 

lába: a héber szöveg szerint inkább : a királyi palota várába. —
20. Lesvelése és zsarnoksága helyett a héber szöveg ezt mondja : 
és összeesküvése, melyet támasztott. A krónikás könyvről 1. 11, 
41. jegyz. 

21-22. Trónviszály Izraelben Tebni és Ámri közölt. (Kr. e. 
884?) — 22. Lehet, hogy Tebni halála nem természetes úton 
következett 

23-24. AMRI, Izrael hatodik királya, az Új székváros meg-
alapítója. (Kr. e. 884-873?) (Izrael negyedik dinasztiája.) -
23. L. 14, 17. jegyz. — 24. Egy talentum ezüst = 3000 x 3.25 = 
9750 pengő  ; két talentum tehát kb. 19.500 pengő. Szamaria 
(a héber szerint Somron) kb. Kánaán közepén feküdt (nem szabad 
összetéveszteni a hasonló nevű  tartománnyal) ; ez lett tehát 
Izrael királyainak (Szichem, Fánuel, Tersza után) negyedik szék-
városa. A hegy gazdája a héber szöveg szerint Semer volt ; ezt a 
latin fordítás hol Szómernek, hol Szemernek nevezi. Ámri politi-
kailag úgylátszik kiváló király lehetett, mert nevét idegen fel-
iratok (pl. a híres Mesa felirat is) megőrizték, sőt az asszír emlékek 
Izrael országát nem egyszer Ámri házának nevezik. 

25-26. Ámri istentelen uralkodása. — 26. Hiábavalóság 
bálvány. 
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27Ámri egyéb dolgai pe-

dig és harcai, amelyeket 
viselt, nemde meg vannak 
írva Izrael királyainak 
krónikás könyvében? 28Mi-
kor aztán Ámri aludni tért 
atyáihoz, eltemeték Sza-
mariában s fia, Ácháb lőn 
a király helyette. 

"Ácháb, Ámri fia Ászá-
nak, Júda királyának har-
mincnyolcadik esztendejé-
ben lőn Izrael királya ; 
huszonkét esztendeig urai-
kodék Ácháb, Ámri fia Iz-
raelen, Szamariában. 

"Azt cselekvé Ácháb, 
Ámri fia, ami gonosz az Úr 
színe előtt, még jobban, 
mint mindazok, kik előtte 
voltak. 31Sőt nem volt elég 
néki, hogy Jeroboámnak, 
Nábát fiának vétkeit kö-
vette, hanem még Jezá-
belt, Etbáálnak, a szído-
niak királyának leányát is 
feleségül vevé s elméne s 
Báált szolgálá és imádá 
32és oltárt emeltete Báál- 

nak Báál házában, melyet 
Szamariában építtetett 33s 
berket ültettete s egyebe-
ket is cselekvék Acháb, 
hogy bosszantsa az Urat, 
Izrael Istenét, jobban, 
mint Izrael minden ki-
rálya, ki előtte volt. 

34Az ő  napjaiban épít-
teté ki a beteli Hiel Jeri-
chót - Ábirámnak, első-
szülöttének árán veté meg 
alapját és Szegubnak, leg-
kisebb fiának árán álli t-
tatá fel kapuit, az Úr azon 
szava szerint, melyet Jó-
zsue, Nún fia által szólott. 

17. FEJEZET. 
Illés próféta fellépése Ácháb 
ellen. — Illés a Kárit-pataknál 

s a száreftai özvegynél. 

1Majd mondá a Tesbi-
ből, Gálaád lakói közül 
való Illés Áchábnak : Az 
Úrnak, Izrael Istenének 
életére mondom, kinek 
színe előtt szolgálok, hogy 

27-28. Ámri halála. — 27. L. 11, 41. jegyz. 
29. ÁCHÁB, Izrael hetedik királya. (Kr. e. 873-854?) 
30-33. Ácháb istentelen uralkodása. — 31. Etbáál a szidoniak 

(=-- feniciaiak), közelebbről Tírus királya volt s kb. a Kr. e. IX. 
század első  harmadában uralkodott. — Báál = 11r, a kánáneus 
népek istensége volt, kit egy-egy jelzővel ellátva helyenkint más-
más vonatkozásban tiszteltek. E helyütt a Báál szó úgy látszik 
Báál-Melkártot, a Tírus védőistenének tekintett Báált jelenti. —
32. Ácháb tehát Szamariában (vö. 24. v. jegyz.) házat (= templo-
mot) épített a tírusiak istenségének, — nyilván felesége ked-
véért. — 33. Berket ültete: a héber szöveg szerint : aserát (vö. 
15, 13. jegyz.) csináltata. 

34. Jerichó kiépítése. — Építteté ki = erősíttette meg. — Hogy 
mi történt a két fiúval, biztosan nem tudjuk ; egyesek úgy vélik, 
hogy elpusztultak, mások, hogy áldozatul beépítették őket a 
várfalakba. Vö. Józs. 6, 26. 

17. 1. Illés próféta az Úr hatalmának bizonyságául szárazságot 
jövendöl. — Az Úr életére kifejezésről 1. Rúth 3, 13. jegyz. — 
Tesbi valószínűleg Gálaádban, tehát a Jordántól keletre eső  vidé-
ken feküdt. (Egyesek Neftáli törzsének területére helyezik.) 
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nem lesz ezekben az esz-
tendőkben sem harmat, 
sem eső, csak majd szájam 
szavára. 

2Ekkor az űr szózatot 
intéze hozzá, mondván : 
3Távozzál innen s eredj 
napkeletre s rejtőzzél el a 
Kárit-pataknál, mely a 
Jordán felé vagyon. 4A pa-
takból lészen ott italod s a 
hollóknak hagytam meg, 
hogy tápláljanak ott té-
ged. 5Elméne tehát s az Úr 
szava szerint cselekvék s 
mikor odaért, megtelepe-
dék a Kárit-pataknál, 
mely a Jordán felé vagyon. 
6A hollók hoztak is néki 
kenyeret és húst reggel, 
valamint kenyeret s húst 
este s a patakból ivott. 

?Napok multával azon-
ban kiszárada a patak, 
mert nem volt eső  az or-
szágban. 8Ezért az Úr szó-
zatot intéze hozzá, mond-
ván : 9Kelj fel s eredj a 
szídoniak Száreftájába s 
tartózkodjál ott: íme meg-
hagytam ott egy özvegy-
asszonynak, hogy táplál-
jon téged. 16Felkele és el-
méne Száreftába. Mikor a 
város kapujához ért, meg-
láta egy özvegyasszonyt,  

ki fát szedegetett ; meg-
szólítá s mondá néki : Adj 
nekem egy kis vizet valami 
edényben, hadd igyam. 
11Mikor aztán az elment, 
hogy hozzon, utána kiálta, 
mondván : Hozz nekem, 
kérlek, egy falat kenyeret 
is kezedben. 12Az ezt fe-
lelő  : Az Úrnak, a te Iste-
nednek életére mondom, 
hogy nincs semmiféle ke-
nyerem, csak egy marok-
nyi lisztem a vékában s 
egy kis olajam a korsóban: 
épen egy pár darabka fát 
szedek, hogy elkészítsem 
azt magamnak s fiamnak, 
hogy megegyük s azután 
meghaljunk. 13Mondá néki 
Illés : Ne félj, csak eredj s 
tégy, ahogy mondtad ; elő-
ször azonban nekem ké-
szíts abból a lisztecskéből 
egy kis hamuban sült le-
pényt s hozd ki azt né-
kem, magadnak és fiad-
nak azután csinálj. 14Ezt 
üzeni ugyanis az úr, Iz-
rael Istene : Nem ürül ki 
lisztes vékád s nem apad el 
olajos korsód mindaddig, 
míg esőt nem ád az űr a 
föld színére. "Erre az el-
méne s Illés szava szerint 
cselekvék s evék ő  s az 

2-6. Illés próféta a Kárit-pataknál. - A Kárit-patak közelebbi 
helyét nem tudjuk. - 6. Illés talán egy esztendeig lakott a Kárit-
patak mellett. 

7-16. Illés próféta a száreftai özvegy kifogyhatatlan kenyerén. - 
Szárefta (Szárefát) a Földközi-tenger palesztinai partvonalának 
északi részén feküdt és Szfdonhoz tartozott. - 9. Illés az özvegy-
asszonynál kétségkívül biztos helyen érezhette magát, mert Ácháb 
ott aligha kerestethette. - 12. Vékában: a megfelelő  héber szó 
inkább korsót, köcsögöt jelent. - 13. Tégy, ahogy mondtad = 
készítsd el a lisztet lepénynek. 
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asszony s egész házanépe s 
attól a naptól kezdve 
16nem ürült ki a lisztes 
véka s nem apadt el az 
olajos korsó - az Cr szava 
szerint, melyet Illés által 
szólott. 

"Történék pedig ezek 
után, hogy megbetegedett 
az asszonynak, a ház asz-
szonyának fia s oly súlyos 
volt betegsége, hogy nem 
maradt lélekzet benne. 
18Mondá azért az asszony 
Illésnek : Mi dolgom van 
veled, Isten embere? Azért 
jöttél-e hozzám, hogy fel-
hídd a figyelmet vétkeimre 
s megöljed fiamat? 19Mon-
dá erre néki Illés : Add 
ide fiadat. Azzal elvevé 
öléből s felvivé a tető-
szobába, ahol ő  lakott s 
ágyára fekteté, "majd ki-
álta az úrhoz és mondá : 
Uram Istenem, sujtod ezt 
az özvegyet is, akinél én 
úgy ahogy ellátást talá-
lok, hogy fiát így megölöd? 
21Aztán kinyujtá magát 
s háromszor ráborula a 
gyermekre s az Úrhoz ki-
álta és mondá : Uram  

Istenem, kérlek, térjen 
vissza e gyermek lelke a 
testébe. 22Az Cr meg is 
hallgatá Illés szavát s a 
gyermek lelke visszatére 
beléje s az ismét éle. 23Erre 
Illés vevé a gyermeket, 
levivé a felső  teremből az 
alsó házba, átadá anyjá-
nak s mondá annak : Ime, 
fiad él. "Mondá erre az 
asszony Illésnek : Ezáltal 
most megtudtam, hogy az 
Isten embere vagy s az Cr 
szava szájadban igazság. 

18. FEJEZET. 
Illés diadala Báál prófétáin ; 

utóbbiak lemészárlása. 

1Sok idő  multán, a har-
madik esztendőben szóza-
tot intéze az Cr Illéshez, 
mondván : Eredj s mutasd 
meg magadat Áchábnak, 
hadd adjak esőt a föld szí-
nére. 2Elméne tehát Illés, 
hogy megmutassa magát 
Áchábnak. 

Szamariában már oly 
nagy volt az éhség, ahogy 
Ácháb elhivatta háza sá-
fárát, Ábdiást, - Ábdiás 

17-24. Illés életre kelti az özvegyasszony fiát. - 17. Nem maradt 
lélekzet benne = nem lélekzett ; hogy azonban a beállott halálról 
van-e szó, vagy csak igen súlyos rosszullétről, kétes. - 18. Az 
asszony attól fél, hogy Illés jelenléte rátereli az úr figyelmét az ő  
bűneire. - 19. A tetőszoba a ház lapos tetején épült szoba volt. -
20. Ezt az özvegyet is, t. i. mint ahogy - a szárazság által - más 
embereket is sujtasz. - Úgy ahogy ellátást találok: a héber szöveg 
szerint : vendég vagyok. - 21. Ráborula: a latin fordítás szó-
szerint ezt mondja : ráméré magát. - 22. Ismét éle = feltámadt 
vagy feléledt. (Vö. 17. v. jegyz.) 

18. 1-2. Az Úr Ácháb elé küldi Illést. - 1. A héber szöveg így 
szól : 	Áchábnak és (= mert immár) esőt akarok adni a föld 
színére. 

2b-6. Ábdiás és Ácháb elmennek élelmet keresni a szárazság-
verte földön. - 2b. Szamaria = Szamaria városa. 
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igen félte az Urat 4s mikor 
Jezábel megölette az Úr 
prófétáit, vett száz prófé-
tát s elrejtette őket ötve-
nenkint egy-egy barlangba 
s ellátta őket kenyérrel s 
vízzel, - 5és ezt mondotta 
Ácháb Ábdiásnak : Menj 
el az országba minden víz-
forráshoz s minden pa-
takhoz, hátha találunk fü-
vet s életben tarthatjuk a 
lovakat s az öszvéreket s 
nem pusztul el mindenes-
tül a jószág. 6Majd felosz-
ták maguk között a bejá-
randó vidékeket : Ácháb 
ment az egyik irányban, 
Ábdiás a másik irányban, 
külön-külön. 

7Utközben Ábdiás egy-
szer csak találkozék Illés-
sel ; mikor megismerte, 
arcra borula s mondá : Te 
vagy-e az, uram, Illés? 
8(5 ezt felelé néki : Én. 
Eredj s mondd uradnak : 
Itt vagyon Illés. 9Erre ő  
így szóla : Mit vétettem, 
hogy Ácháb kezébe adsz 
engem, szolgádat, hogy 
megöljön engem? 1°Az Úr-
nak, a te Istenednek éle-
tére mondom, hogy nincs 
olyan nemzet vagy ki-
rályság, ahova nem kül-
dött volna uram, hogy té-
ged megkeressen s ami-
kor megannyi azt felelte 
Nincs itt, - meg is eske- 

tett minden királyságot és 
nemzetet, hogy csakugyan 
nem találtak meg téged. 
11S most te azt mondod 
nekem : 	edj s mondd 
uradnak : Itt vagyon Il-
lés 1 12Ha távozásom után 
téged olyan helyre visz az 
Úr lelke, amelyet én nem 
tudok s én bemegyek és 
értesítem Áchábot s ő  
nem talál meg téged, ak-
kor megölet engem : pedig 
szolgád féli az Urat gyer-
meksége óta. "Nem be-
szélték-e el néked, uram-
nak, mit cselekedtem, ami-
kor Jezábel megölette az 
Úr prófétáit, hogy elrej-
tettem az Úr prófétái kö-
zül száz embert, ötvenet-
ötvenet egy-egy barlangba 
s elláttam őket kenyérrel s 
vízzel? 14S te most azt 
mondod nekem : Eredj 
s mondd uradnak : Itt va-
gyon Illés, - hogy meg-
öljön engem. 15Mondá erre 
Illés : A Seregek Urának 
életére mondom, kinek 
színe előtt szolgálok, hogy 
még ma megjelenek előtte. míg 

tehát Ábdiás 
Ácháb elébe és jelenté 
néki. Erre Ácháb elméne 
Illés elébe 17s amikor meg-
látta, mondá : Te vagy-e 
az, te, ki bajba döntötted 
Izraelt? "Erre ő  azt mon-
dá : Nem én döntöttem 

7-15. Illés találkozik Ábdiással s jelenteti magát Áchábnál. 
10. Az Úr életére kifejezésről 1. Rúth 3, 13. jegyz. - Nemzet 
nemzsidó (pogány) nép.- Királyság = királyi udvar. - 15. A Sere-
gek Ura = mindenek Ura. Vö. Kir. I. 1, 3. jegyz. 

16-20. Illés istenítéletre hívja ki Ácháb hamis prófétáit. -
17. Vö. 17, 1. - 18. Bááll különféle neveken és vonatkozásokban 
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bajba Izraelt, hanem te s 
atyád háza, kik elhagytá-
tok az Úr parancsait s 
a Báálokat követtétek. 
»Nos, küldj csak el s 
gyüjtsd egybe nekem egész 
Izraelt a Kármel hegyére, 
valamint Báál négyszáz-
ötven prófétáját s a ber-
kek négyszáz prófétáját, 
kik Jezábel asztaláról esz-
nek. "Ácháb elkülde Iz-
rael valamennyi fiához s 
egybegyüjté a prófétákat 
a Kármel hegyére. 

21Ekkor Illés odalépe az 
egész nép elé és mondá : 
Meddig sántikáltok két-
felé? Ha az Úr az Isten, 
kövessétek őt, ha pedig 
Báál, kövessétek azt. A nép 
azonban egy szót sem fe-
lele néki. 22Erre Illés azt 
mondá a népnek : Én ma-
radtam meg egyedül az 
űr prófétái közül: Báál 
prófétái pedig négyszáz-
ötvenen vannak. 23Adja-
tok nékünk két fiatal- bi-
kát, aztán ők válasszák ki 
maguknak az egyik bikát  

s vágják darabokra s te-
gyék a fára, de tüzet ne 
tegyenek alája : én pedig 
majd a másik bikát készí-
tem el és teszem a fára s 
tüzet szintén nem teszek 
alája. "Hívjátok segít-
ségül isteneitek nevét, én 
meg majd segítségül hí-
vom az én Uram nevét s 
amelyik Isten tűz által 
meghallgat, az legyen az 
Isten. Felelé erre az egész 
nép, mondván : Helyes 
indítvány ! 

25Mondá tehát Illés Báál 
prófétáinak : Válasszátok 
ki magatoknak az egyik 
bikát s készítsétek el, - 
elsőknek, mert ti vagytok 
többen, s hívjátok segít-
ségül isteneitek nevét, de 
tüzet ne tegyetek alája. 
26Miután Ók átvették a 
bikát, melyet nekik oda-
adott, elkészíték s reggel-
től délig hivogatták Báál 
nevét, mondván : Báál, 
hallgass meg minket. De 
nem jött egy hang sem s 
nem felelt senki sem, 

tisztelték s Igy nevét többesszámban is használták. - 19. A Kár-
met-hegy Kánaán északnyugati részén, a Földközi-tenger part-
vidékén emelkedett. - Berkek helyett a héber szöveg Aseráról 
beszél. Vö. 14, 15. jegyz. - Asztaláról esznek = élnek, nyerik 
ellátásukat. 

21-24. Illés indítványa: az legyen az igaz Isten, aki meggyujlia 
az oltárra készített áldozatot. - 21. Sántikáltok kétfelé = ingadoztok 
a hamis és az igaz Isten tisztelete között. (A kifejezés talán a 
Báál-kultusznál szereplő  vallásos táncról való, mely úgylátszik 
térdhajtásokkal egybekötött szökellésekből állott.) Az Úr = 
Jáhve. (Vö. Móz. II. 3, 14.) - 22. Illés aránytalan versenyt ajánl : 

egyedül veszi fel a versenyt 450 prófétával. - 23. ők válasszák 
ki, - azt, amelyiket akarják, hogy semmi kifogásuk se legyen. -
23. A fára = az oltáron levő  fára. - 24. Uram = Jáhve. -
Tűz által meghallgat (a héber szöveg szerint : felel) = tüzet bocsát 
az áldozatra, meggyujtja az áldozatot. 

25-28. Báál prófétáinak hiábavaló erőlködése. - 26. A héber 
szöveg itt is az oltár körül való sántikálásról (vő. 21. v. jegyz.) 
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hiába ugrándoztak az ol-
tár körül, amelyet készí-
tettek. "Mikor aztán már 
délre járt, gúnyolódott 
velük Illés, mondván : 
Hangosabban kiáltsatok, 
hiszen isten ő, - talán 
épen beszélget, vagy a 
fogadóban vagyon, avagy 
úton, vagy bizony tán al-
szik, hadd ébredjen fel. 
28Hangosabban kiáltoztak 
tehát és szokásuk szerint 
késekkel s tőrökkel vag-
dalták magukat, míg el 
nem borította őket a vér. 

"Mikor aztán elmult a 
dél és prófétálásuk közben 
eljött az az idő, amikor az 
eledeláldozatot szokták 
bemutatni s nem hallat-
szott egy hang sem és nem 
felelt és nem hallgatta 
meg az imádkozókat senki 
sem, 30mondá Illés az 
egész népnek : Jertek hoz-
zám. Mikor aztán a nép 
eléje járult, helyreállítá az 
Úr lerombolt oltárát, - 
31vőn ugyanis tizenkét kö- 

vet, Jákob fiai törzseinek 
száma szerint, akihez szó-
lott az Úr szava, mond-
ván : Izrael legyen a ne-
ved, 32és oltárt építe e kö-
vekből az Úr nevében, - s 
mintegy kétbarázdányi 
vízárkot készíte az oltár 
köré, 33aztán elrendezé a 
fát, földarabolá a bikát 
s rátevé a fára 34és mondá: 
Töltsetek meg négy ved-
ret vízzel s öntsétek rá az 
egészen elégetendő  áldo-
zatra, meg a fára. Aztán 
ismét mondá : Másodszor 
is tegyétek meg ezt. Mikor 
másodszor is megtették, 
mondá : Harmadszor is te-
gyétek meg ugyanezt.Meg-
tevék harmadszor is,35úgy-
hogy folyt a víz az oltár 
körül s az árok medre is 
megtelt. 

36Mikor aztán eljött az 
egészen elégő  áldozat be-
mutatásának ideje, oda-
lépe Illés próféta s mondá: 
Uram,Ábrahámnak, Izsák-
nak s Izraelnek Istene, mu- 

beszél. - 27. A fogadóban vagyon : a héber szöveg szerint : félre-
ment (= szükségét végzi). - 28. Késekkel s tőrökkel, a héber 
szöveg szerint : kardokkal és lándzsákkal. (Fegyvertánc.) 

29-35. Illés elkészíti a maga áldozatát s leönti vizzel. - 29. Illés 
tehát egészen addig engedte prófétálni (= őrjöngeni) Báál prófé-
táit, míg el nem jött az az idő, amikor a templomban a délutáni 
(esti) eledeláldozatot szokták bemutatni, tehát kb. d. u. 3 óráig. - 
30. A Kármelen tehát állott az Úr (= Jáhve) egyik oltára, melyet 
azonban a bálványimádás elharapózásakor leromboltak. - 
31. Jákobnak 12 fia volt ; Illés eljárása azt akarja kifejezni, hogy 
Jákob (= Izrael vö. Móz. I. 32, 28.) utódainak az igaz Istent kell 

- 32. Kélbarázdángi árkot : a héber szöveg szerint 
akkorát, amekkora (földdarab) bevetéséhez két szea (= 2 X 12 
liter) vetőmag szükséges. - 34. A vízzel való leöntés természete-
sen megnehezítette az áldozat meggyulladását; ezt Illés azért 
csinálja, hogy ezáltal is kiemelje az úr teljes mindenhatóságát. 

36-40. Illés áldozata lángra lobban; a hamis prófétákat lemészá-
rolják. - 36. A héber szöveg ismét az (esti) eledeláldozat bemuta-
tásának idejéről beszél. (Vö. 29. vers.) - Mindezt = a szárazság 
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tasd meg ma, hogy te vagy 
Izrael Istene, meg hogy én 
a te szolgád vagyok és 
hogy a te parancsodra cse-
lekedtem mindezt. 37Hall-
gass meg, Uram, hallgass 
meg engem, hogy megta-
nulja e nép, hogy te, az Úr, 
vagy az Isten s hogy te 
térítetted vissza ismét szí-
vüket. 38Ekkor lecsapa az 
Úr tüze s megemészté az 
egészen elégő  áldozatot, 
meg a fát s a köveket meg 
a port s felnyalá a vizet, 
mely az árokban volt. 
"Mikor látta ezt az egész 
nép, arcára borula s mon-
dá : Az Úr az Isten, az Úr 
az Isten ! 40Mondá erre 
nékik Illés : Fogjátok meg 
Báál prófétáit, egy se sza-
ladjon el közülük ! Miután 
megfogták őket, Illés le-
vivé őket a Kíson-patak-
hoz s ott megöleté őket. 

41Majd mondá Illés 
Áchábnak : Menj fel, egyél 
s igyál, mert nagy eső  
zuhogása hallszik. 42Föl- 

méne Ácháb, hogy egyék 
s igyék, Illés pedig felméne 
a Kármel csúcsára, lekupo-
rodék a földre, arcát tér-
dei közé tevé 43s mondá le-
gényének : Menj fel s nézz 
a tenger felé. Ez, miután 
felment és arrafelé tekin-
tett, azt mondá : Nincs 
semmi sem. Erre ő  ismét 
szóla neki : Menj vissza, 
hétszer. "Hetedízben az-
tán íme egy kis felhőcske 
szállott fel a tengerből, 
akkora, mint az ember 
lábnyoma. Erre ő  igy szá-
la : Eredj fel és mondd 
Áchábnak : Fogass be sze-
keredbe s menj le, hogy 
meg ne akadályozzon az 
eső. "Alighogy egyet-ket-
tőt fordult, íme elsötéte-
dék az ég s felhő, szél és 
hatalmas eső  támada. Fel-
üle tehát Ácháb és elméne 
Jezráhelbe, "Illést pedig 
megszállá az Úr ereje s ő  
felövezé derekát s futott. 
Ácháb előtt, míg Jezrá-
helbe nem ért. 

megjövendölését stb. — 37. Hogy te térítetted vissza szívüket = 
hogy Te tetted mindezt, hogy így megtérjenek. — 38. Az Úr 
tüze = villám. — 40. A Kison-patak a Kármel-hegy tövében folyt. 

41-46. A szárazság véget ér; Illés Jezráhelbe megy. — 41. Menj 
fel, t. i. a számodra készített helyre és egyél s igyál = ne búsulj. 
(A dolog azonban szószerint is érthető, mert könnyen lehetséges, 
hogy a nagy várakozásban Ácháb egész nap nem jutott ételhez, 
italhoz.) — Hallszik = lelkemben szinte már hallom. — 42. Illés 
testtartása kétségkívül bensőséges imájának volt a kifejezője. —
43. A tenger felé = nyugat felé, a Földközi-tenger felé. — Nincs 
semmi = Nem látható semmi sem. — 44. A tengerből = nyugat 
felől. Lábnyoma: a héber szöveg szerint : tenyere. — Jezráhel 
Ácháb egyik székhelye volt ; a Kármeltől keletre, kb. 20 km-re 
feküdt. — 46. Aki útra kelt, az hosszú ruháját felövezte = felhúzta 
s a derekán megkötötte. — A vers vége valószínűleg azt fejezi ki, 
hogy Illés előbb ért — az Isten erejével — Jezráhelbe, mint Ácháb 
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19. FEJEZET. 
Illés menekülni kénytelen, de az 
Úr biztosítja, hogy a bálvány-
imádók lakolni fognak. - Illés 

maga mellé veszi Elizeust. 

lÁcháb azonban elbe-
szélé Jezábelnek mindazt, 
amit Illés cselekedett s 
hogy mi módon ölte meg 
az összes prófétákat a kard 
által. 2Erre Jezábel köve-
tet külde Illéshez ezzel az 
üzenettel: Sujtsanak en-
gem az istenek, most és 
mindenkor, ha holnap 
ilyenkorra olyanná nem 
teszem éltedet, mint ami-
lyen azok bármelyikének 
élete. 3Megfélemlék erre 
Illés és felkele s elméne, 
amerre épen akarata vitte. 
A júdabeli Bersábéba érve, 
otthagyá legényét, 4maga 
pedig egy napi] árálnyira 
beméne a pusztába. Mi-
után beért s egy boróka-
fenyő  alá leült, azt kíváná 
magának, hogy haljon 
meg. Igy szóla : Elég volt, 
Uram, vedd el életemet,  

mert én sem vagyok jobb, 
mint atyáim. 

5Majd lefeküvék és el-
aluvék a borókafenyő  ár-
nyában. Ekkor íme az űr 
angyala megérinté és azt 
mondá néki : Kelj fel s 
egyél. 60datekinte s íme 
egy hamuban sült lepény 
és egy edény víz volt a 
fejénél ; evék tehát és ivék 
s ismét elaluvék. ?Ekkor 
másodszor is eljöve az 
Úr angyala s megérinté 
és mondá neki : Kelj fel, 
egyél, mert nagy út vár 
reád. 80 felkele, evék és 
ivék s ennek az ételnek az 
erejével negyven nap és 
negyven éjjel méne, egé-
szen az Isten hegyéig, a 
Hórebig. 

9Mikor odaért, meg-
szálla a barlangban. Ekkor 
íme az űr szózatot intéze 
hozzá, mondván : Mit mű-
velsz itt, Illés? 1003 azt 
felelé reá : Buzgalommal 
buzgólkodtam az űrért, a 
Seregek Istenéért, mert 

19. 1-4. Illés Jezábel bosszúja elől menekülni kénytelen. -
1. Jezábel Ácháb bálványozó felesége volt. (Vö. 16, 31.) - 3. A hé-
ber szöveg így szól : . . . elméne, hogy (megmentse) életét. Bersábe 
Kánaán déli szélén feküdt. - Legényét azért hagyta el, mert azt 
hitte, amúgy sincs többé szüksége reá. (Vö. köv. vers.) Boróka-
fenyő  helyett a héber szöveg inkább rekettyebokorról beszél. -
4. Illést egy pillanatra elfogta a kislelkűség s azért kívánt halált 
magának. (Vö. 9. v. jegyz.) - Én sem vagyok jobb = én is elérkez-
tem teljesítőképességem határához, mint atyáim (őseim), amikor 
meghaltak. 

5-8. Az Úr angyala megerősíti Illést s az elmegy az Isten hegyé-
hez. - 5. A bóroka/enyőről 1. 3. v. jegyz. - 6. Hamuban sült lepény 
= parázson, átizzított köveken, hamuval betakarva sült lepény. -
8. Ez az angyali kenyér szép jelképe a legméltóságosabb Oltári-
szentségnek, melynek erejével az ember átjut a földi élet sivár-
ságán az Isten hegyéig, a mennyországig. - Az Isten hegyéről, 
a Hórebről 1. Móz. II. 3, 1. jegyz. 

9-18. Isten megrójja Illés kislelkűségét s biztosítja, hogy ügye 
diadalt arat. - 9. A barlang, ahol Illés megszállt (a héber szöveg 
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Izrael fiai elhagyták szö-
vetségedet, lerontották 

oltáraidat, megölték pró-
fétáidat a karddal, egye-
dül én maradtam meg s 
most nekem is életemre 
törnek, hogy elvegyék. 
11Mondá erre néki : Jöjj 
ki s állj a hegyre az Úr 
elé, s íme ott elvonul az 
Úr, s az' űr előtt nagy és 
erős szélvész, mely hegye-
ket forgat fel és sziklákat 
zúz össze s a szélvészben 
nincs az Úr, - s a szélvész 
után földrengés s a föld-
rengésben nincs az Úr, - 
12s a földrengés után tűz s 
a tűzben nincs az Úr, - s 
a tűz után enyhe szellő  
susogása. 13Mikor ezt Illés 
meghallotta, palástjával 
eltakará arcát s kiméne s 
kiálla a barlang ajtajába s 
íme egy hang szóla hozzá, 
mondván : Mit mívelsz itt, 
Illés? 14Ő  azt felelé reá :  

Buzgalommal buzgólkod-
tam az Úrért, a seregek 
Istenéért, mert Izrael fiai 
elhagyták szövetségedet, 
lerontották oltáraidat, 

megölték prófétáidat a 
karddal, egyedül én ma-
radtam meg s most nekem 
is életemre törnek, hogy 
elvegyék., 	erre 
néki az Úr : Eredj s térj 
vissza utadon a pusztán át 
Damaszkusba s ha oda-
érsz, kend fel Házáelt 
Szíria királyává, "Jehut, 
Námsi fiát pedig kend fel 
Izrael királyává, Elizeust, 
az ábelmeulai Sáfát fiát 
pedig kend fel prófétává a 
te helyedbe. 17Igy az fog 
történni, hogy aki meg-
menekszik Házáel kardjá-
tól, azt Jehu öli meg s aki 
megmenekszik Jehu kard-
j ától, azt Elizeus öli meg. 
"Csak hétezer embert ha-
gyok meg magamnak Iz- 

szerint : meghált), talán ugyanaz volt, mint az, amelyről Móz. II. 
33, 21-33. beszél. Az Isten szava kétségkívül bizonyos megróvást 
tartalmaz : mit művelsz itt, holott Izraelben kellene hirdetned 
nevemet s nem itt keseregned s halálodat kívánnod. — 11-12. 
A leírás kissé homályos, mert nem vehető  ki teljesen, hogy itt már 
az Cr elvonulásának tényéről, vagy csak annak megígéréséről 
van-e szó ; utóbbi valószínűbb. — A jelenés értelme is vitás, sokak 
szerint azt akarja kifejezni, hogy Illés ne türelmetlenkedjék, az 
Isten büntetése észrevétlenül, lassan jő  el, — de az is lehetséges, 
hogy a szélvésznek, a tűznek, a földrengésnek s az enyhe szellő  
suttogásának különösebb jelentése nincsen s az egész csak leírása 
az Isten megjelenésének és bevezetése a 15. versben kezdődő  
isteni parancsoknak. — A vers élére (valószínűleg) oda kell gon-
dolnunk : úgy is történt (mint ahogy az előző  versekben foglalt 
ígéret mondotta. — Arcát Illés azért takarta el, mert félt az Istenre 
nézni. (Vö. Móz II. 3, 6.) — 15. A pusztán át Damaszkusba: a héber 
szöveg szerint inkább : a damaszkusi pusztába. Damaszkus Palesz-
tinától északkeletre feküdt és Szíria (Arám) fővárosa volt. Hogy 
Illés mikor kente fel Házaell,-16. — Jehut és Elizeust, nem tudjuk, 
mert a Szentírás nem beszéli el. Ábelmeuláról 1. 4, 12. jegyz. —
1; E vers tehát azt jövendöli meg, hogy Házael és Jehu fogják 
vegrehajtani az Isten ítéletét Izrael bálványimádó népén. Hogy 
Elizeus szerepét mint kell értenünk, kétes. — 18. Hétezer = nem 
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raelben, azokat, kiknek 
térde nem hajolt meg 
Báál előtt s kiknek ajka 
nem hódolt kézcsókkal 
néki. 

19Elindula tehát onnan 
Illés és ráakada Elizeusra, 
Sáfát fiára, ki épen szánta-
tott tizenkét iga marhával 
s maga is egyike volt azok-
nak, kik a tizenkét iga 
marhával szántottak. Erre 
Illés odaméne hozzá s 
ráveté palástját, "ő  legott 
otthagyá a barmokat s 
utána futa Illésnek s mon-
dá : Hadd csókoljam meg, 
kérlek, atyámat s anyá-
mat s aztán majd követ-
lek. Ő  azt mondá neki : 
Eredj csak és térj vissza, 
mert ami az én dolgom 
volt, megtettem veled. 
21Miután visszatért tőle, 
vőn egy iga marhát, le-
vágá, a marhák ekéj ével 
megfőzé a húst, odaadá a 
népnek, hogy egyenek, 
aztán felkele, elméne s 
követé Illést s a szolgája 
lőn. 

20. FEJEZET. 
Ácháb kétszer is megveri Bená 
dádot, Szíria királyát, de szövet 
ségre lép vele, miért is prófétai 
szó közli, hogy Ácháb háza 

kipusztul. 

1Benádád, Szíria királya 
pedig maga köré gyüjté 
egész seregét, - harminc-
két királyt meg lovakat s 
harci szekereket, - s fel-
méne s hadakozék Sza-
maria ellen s ostrom alá 
vevé. 2Maj d követeket 
külde a városba, Ácháb-
hoz, Izrael királyához, 
3ezzel az üzenettel: Ezt 
üzeni Benádád :Ezüstöd s 
aranyod az enyém, fele-
ségeid s legjobb fiaid az 
enyémek. 4Felelé erre Iz-
rael királya : Parancsodra, 
uram király, tiéd vagyok 
én és mindenem. 5Erre 
ismét eljövének a köve-
tek s mondák : Ezt üzeni 
Benádád, ki hozzád kül-
dött minket : Ezüstödet, 
aranyodat, feleségeidet s 
fiaidat tehát nekem adod. 
61pen azért holnap ilyen- 

sok ; e számot ugyanis nem kell szószerint vennünk, mivel csak 
azt akarja kifejezni, hogy minden bűnöst megbüntet az Isten, 
ha még oly kevés büntetlen ember marad is Izraelben. 

19-21. Illés maga mellé veszi Elizeusl. - 19. A vers vége a héber 
szövegben így szól : . . . marhával s ő  a tizenkettediknél volt. 
(A tizenkettedik párral szántott.) - 20. Illés ügy látszik bele-
egyezett abba, hogy Elizeus visszatérjen elbúcsúzni, de bele-
egyezését szemmelláthatólag kedvetlenül adta. Vö. Luk. 9, 60, 
62. - 21. A héber szöveg értelme szerint Elizeus azt az igásmarhát 
vágta le, amelyikkel ő  szántott. 

20. 1-21. II. Benádád első  veresége. - 1. Ez a Benádád (való-
színűleg) fia a 15, 18. skk. említett hasonló nevű  szír (= arámi, 
damaszkuskörnyéki) királynak s Kr. e. 880-844 uralkodott. -
A maga seregén kívül harminckét szövetséges királlyal vonult fel 
Szarvaria városa, Ácháb (egyik) székhelye ellen. - 2. A követe-
ket ügylátszik II. Benádád akkor küldötte, amikor serege a várost 
már szorongatta. - 3. Legjobb = legszebb. - 6. Benádád máso-
dik üzenete többet kíván, mint az első  (3. v.): teljes szabad zsák- 
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kor elküldöm szolgáimat 
hozzád s ők majd átkutat-
ják házadat és szolgáid 
házát s mindazt, ami tet-
szik nekik, a kezükhöz 
veszik s elhozzák. - 
7Egybehívá erre Izrael ki-
rálya az ország vala-
mennyi vénét s mondá 
Észrevehetitek s láthatjá-
tok, hogy ármánykodik 
ellenünk, mert az én fele-
ségeimért, az én fiaimért, 
az én ezüstömért s az én 
aranyomért küldött s én 
azt nem tagadtam meg 
tőle. 8Mondák erre neki az 
összes vének az egész nép-
pel együtt : Ne hallgass 
reá s ne engedj néki. 
9Felelé azért Benádád kö-
veteinek : Mondjátok meg 
uramnak, a királynak : 
Mindazt, amiért először 
küldöttél hozzám, szolgád-
hoz, megteszem ; ezt a 
dolgot azonban nem tehe-
tem. 1°Visszatérének erre 
a követek s megmondák 
neki. Erre ő  ismét elküldé 
őket s ezt izené : ügy 
segítsenek engem az iste-
nek most és mindenkor, 
hogy nem lesz elég Sza-
maria pora arra, hogy 
megtöltse annak az egész 
népnek a markát, mely  

engem követ I "Feleletül 
ezt izené erre Izrael ki-
rálya : Mondjátok neki : 
Aki felölti a fegyvert, ne 
dicsckcdjék úgy, mint az, 
aki már levetette. 12Mikor 
Benádád ezt a választ 
meghallotta, történetesen 
épen ivott a királyokkal a 
sátrakban és azt mondá 
szolgáinak : Vegyétek kö-
rül a várost. Azok körül is 
vevék. "Ekkor íme egy 
próféta járula Ácháb, Iz-
rael királya elé s azt 
mondá neki : Ezt üzeni az 
Úr : Nyilván láttad ezt az 
egész, felette nagy sokasá-
got : íme én ezt még ma a 
kezedbe adom, hogy meg-
tudd, hogy én, az úr, 
vagyok. "Mondá erre 
Ácháb : Ki által? Erre ő  
azt mondá neki : Ezt 
üzeni az Úr: A tartomány-
főnökök szolgái által. Erre 
Ó azt kérdezé : Ki kezdje 
meg a harcot? Az azt 
mondá reá : Te. 15Meg-
számlálá tehát a tarto-
mányfőnökök legényeit s 
számukat kétszázharminc-
kettőnek találá ; utánuk 
megszámlálá a népet is, 
Izrael valamennyi fiát : 
ezek hétezren voltak. 16Dél-
ben aztán kivonulának, 

mányolást és pedig nemcsak a királyi házban (= palotában), 
hanem a király szolgálnak (= főembereinek) házaiban (= palotái-
ban) is. - 10. Benádád üzenete hetvenkedés : annyian vagyunk, 
hogy ha minden emberem csak egy marékra való port vesz is Sza-
maria romjaiból, nem lesz elég Szamaria pora. - 11. Körülbelül 
annyi, mint : Ne igyál előre a medve bőrére. - 12. A sátrakat 
lombsátraknak kell gondolnunk; ilyeneket ma is készítenek Kele-
ten az előkelőknek, s a dolgot asszír ábrázolások is igazolják. - 
1 4. A larlornángfőnökök olyanféle tisztviselők lehettek, mint Sala- 
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miközben Benádád része-
gen ivott sátrában a har-
minckét királlyal, kik 
segítségére jöttek. 17A tar-
tományfőnökök legényei 
vonulának ki az első  csa-
patban. Benádád erre ki-
külde s azt hozák hírül 
néki, mondván : Valami 
emberek jöttek ki Szama-
riából. "Erre ő  azt mondá: 
Ha a békességért jönnek, 
akkor is fogjátok meg őket 
elevenen, ha hadakozni, 
akkor is fogjátok meg őket 
elevenen. "Kivonulának 
tehát a tartományfőnö-
kök legényei s követé őket 
a többi sereg "s megveré 
ki-ki azt az embert, ki 
ellene jött s megfutamodá-
nak a szírek s Izrael űzőbe 
vevé őket. Benádád, Szíria 
királya is megfutamodék, 
lovon, lovasaival együtt. 
21Kivonula erre Izrael ki-
rálya is s megveré a lova-
kat s a harci szekereket s 
nagy vereséget mére Szí-
riára. 

22(A próféta azonban 
Izrael királya elé járula 
és mondá néki : Eredj s 
gyüjts erőt és tudd és lásd,  

mitévő  légy, mert a követ-
kező  esztendőben Szíria 
királya ismét feljő  ellened.) 

23Mondák erre a szíriai 
király szolgái uruknak : 
Hegyi istenek az ő  iste-
neik, azért kerekedtek 
fölénk ; jobb lesz tehát, 
ha a síkságon hadakozunk 
ellenük, - akkor meg-
bírunk velük. 24Épen azért, 
tedd a következőket : Tá-
volíts el valamennyi ki-
rályt seregedből s tégy 
vezéreket helyükbe 25S 
pótold azoknak a vitézek-
nek a számát, kik elestek 
a tieid közül s szerezz 
annyi lovat, mint amennyi 
lovad a multkor volt s 
annyi szekeret, mint 
amennyi szekered a mult-
kor volt s hadakozzunk 
ellenük a síkságon s meg-
látod, megbírunk velük. 
Elfogadá tanácsukat s úgy 
cselekvék. 26Mikor tehát 
az esztendő  elmúlott, Be-
nádád felsorakoztatá a 
szíreket s felvonula Áfekbe, 
hogy hadakozzék Izrael 
ellen. 27Izrael fiai is fel-
sorakozának s miután el-
látták magukat élelem- 

mon kamarásai ; ezek úgy látszik szorongatásukban Szamariába 
menekültek. - 21. Megveré = zsákmányul ejtő. 

22. Az Úr figyelmezteti Áchábot, hogy II. Benádád ismét feljő  
Izrael ellen. - Gyüjts erőt = hadat. 

23-30a. II. Benádád második veresége. - 23. Az első  harc Sza-
marja hegyes vidékén folyt le ; a szírek annak tulajdonítják vere-
ségüket, hogy az izraeliták istenei (= Istene) a hegyes vidék urai, s 
azt remélik, hogy a síkságon (= Jezráhel vidékén, vö. Kir. I. 29, 
1.) Izrael isteneinek (= Istenének) nem lesz hatalmuk. - 24. Ve-
zérek helyett a héber szöveg helytartókról beszél ; annyi bizonyos, 
hogy olyan hadvezérekről van szó, akik jobban függnek Benádád-
tól, mint az 1. v. királyai. - 25. Elestek: a héber szöveg talán a 
királyok eltávolítása folytán elmaradó segédcsapatokra (is) gon-
dol. - 26. Ez az Ájek valószínűleg Jezráhel síkságán (vö. Kir. I. 

Ószövetség I. 	 57 
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mel, kivonulának ellenük 
s tábort ütének velük 
szemben, mint két kis 
kecskenyáj, míg a szírek 
valósággal ellepték a föl-
det. 28(Ekkor előlépe az 
Isten egyik embere s azt 
mondá Izrael királyának : 
Ezt üzeni az Úr : Mivel a 
szírek azt mondták : A he-
gyek Istene az Úr és nem 
Istene a völgyeknek, - 
azért kezedbe adom ezt az 
egész nagy sokaságot s 
megtudjátok, hogy én, az 
Úr, vagyok.) 29Hét napig 
csatasorban állottak egy-
mással szemben ezek is, 
azok is, a hetedik napon 
aztán megtörténék az üt-
közet s Izrael fiai leütének 
ezen az egy napon száz-
ezer gyalogost a szfrek 
közül. "Erre azok, akik 
megmaradtak, Áfekbe, a 
városba szaladának, de a 
fal rászakada a megma-
radt huszonhétezer em-
berre. 

Benádád is elszalada s 
beméne a városba, egy 
kamrában levő  kamrába. 
31Mondák ekkor néki szol-
gái : Ime azt hallottuk,  

hogy Izrael házának ki-
rályai kegyesek : rakjunk 
tehát zsákot derekunkra s 
kötelet fejünkre s men-
jünk ki Izrael királyához, 
hátha meghagyja életün-
ket. 32Zsál;ot övezének de-
rekukra s kötelet tevének 
fejükre s elmenének Izrael 
királyához s mondák neki: 
Ezt üzeni szolgád, Bená-
dád : Kérlek, hagyd meg 
éltemet. Erre ő  azt mondá: 
Ha még él, testvérem ő. 
33Kedvező  jelül vevék ezt 
a férfiak s sietve elkapák a 
szót szájából s mondák : 
Benádád tehát testvéred I 
Erre ő  azt mondá nékik : 
Menjetek s hozzátok őt 
hozzám I Kijöve tehát 
hozzá Benádád s ő  felvevé 
szekerére. "Ekkor ő  azt 
mondá néki : Visszaadom 
azokat a városokat, ame-
lyeket atyám elvett atyáid-
tól s utcákat csinálhatsz 
magadnak Damaszkusban, 
miként atyám csinált 
Szamariában s mint szö-
vetségesed távozom tőled. 
Erre ő  megköté a szövet-
séget s elbocsátá. 

35Ekkor egy férfiú a 

29, 1 ; 28, 4.) feküdt. - 30. Az izraeliták Úgy látszik ostrom alá 
vették Áfeket s ennek következtében szakadt rá a vár/a/ a mene-
kültekre. 

30b-34. Ácháb szövetségre lép 11. Benádáddal. - 30b. Egy kam-
rában levő  kamrába = a legeldugottabb kamrába (= terembe). -
31. A zsák(-szövetből készült ruha) s a fejre (talán inkább a nyakba) 
tett kötél a teljes megadást s megalázkodást jelképezte. - 32. 
Testvérem ő  = testvéremnek tekintem. Kedvező  jelnek vették, 
hogy testvérének mondotta őt. - 33. Elkapák a szót ^ szaván 
fogták, belekapaszkodtak szavába. - Felvevé = maga mellé 
ülteté. - 34. Atyám = I. Benhádád. Atyád = Ámri. - Utcákat 
--= (egész utcákat elfoglaló) bazárokat. 

35-43. Áchábot egy próféta megrója a II. Benádáddal kötött 
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próféták fiai közül így 
szóla társához az Úr pa-
rancsára : Verj meg en-
gem. Ez azonban nem 
akará megverni. 38Mondá 
erre néki : Mivel nem hall-
gattál az Úr szavára, íme, 
mihelyt eltávozol tőlem, 
megöl téged az oroszlán. 
Alighogy eltávozott tőle, 
rábukkana egy oroszlán s 
megölé. 37Mikor aztán egy 
másik emberrel találko-
zott, annak mondá : Verj 
meg I Az sebesre veré. 
38Elméne erre a próféta s 
a király elé szalada az 
úton s port hintve magára, 
felismerhetetlenné tevé 
száját és szemét 39s mikor 
a király arra ment, kiálta 
a királyhoz s mondá : 
Szolgád kivonult a harci 
tusába s mikor egy ember 
megfutamodott,valaki hoz-
zám hozta s azt mondta : 
Őrizd meg ezt az embert : 
ha elszökik, életeddel la-
kolsz életéért vagy egy 
talentum ezüstöt fizetsz. 
4°Mialatt azonban én meg-
zavarodva ide-oda forgo- 

lódtam, egyszerre csak el-
tűnt. - Mondá erre néki 
Izrael királya : Az az ítéle-
ted, amit magad mondtál. 
41Ám az legott letörlé a 
port az arcáról s így Izrael 
királya megismeré, hogy a 
próféták közül való,42majd 
mondá néki : Ezt üzeni az 
Úr : Mivel elengedted ke-
zedből azt az embert, ki 
halált érdemelt, a te élted 
lakol éltéért s a te néped 
népéért. 43Erre a király 
hallani sem akarva a do-
logról, visszatére házába s 
dúlva-fúlva Szamariába 
érkezék. 

21. FEJEZET. 
Ácháb és felesége gonoszsága 
Nábóttal szemben. - Illés meg-
jövendöli bűnhödésüket, mire 

Ácháb bűnbánatot tart. 

lEzen események után 
ez történék. Volt abban az 
időben a jezráheli Nábót-
nak egy szőlője Jezráhel-
ben, Achábnak, Szarvaria 
királyának palotája mel-
lett. 2Szóla azért Ácháb 
Nábótnak, mondván : Add 

szövetségért, s megjövendöli ennek gyászos következményeit. - 38. 
A király elé szalada az úton = bevárta az úton a királyt. - A vers 
vége a héber szövegben igy szól : . . . az úton, s a szeme fölé (vagy : 
a szemére) alkalmazott kötéssel felismerhetetlenné tette magát. -
39. A héber szöveg így szól : . . . kivonult a csatába s (ekkor) íme 
odajött egy ember s odahozott hozzám egy embert s azt mondta 
stb. - Egy talentum ezüst = 3000 x 3.25 = 9750 pengő. - 42. 
Ácháb a II. Benádáddal kötött szövetség értelmében kénytelen 
volt Pésztvenni a kárkár-i csatában (Kr. e. 854?), melyben III. 
Szalmanasszár mindkettejüket legyőzte. - 43. A héber szöveg így 
szól : Erre a király felindulva s haragosan (vissza)tére házába s 
Szamariába (= székhelyére) érkezett. 

21. 1-3. Ácháb hasztalan akarja megvenni Nábót szőlőjét. -
Y. Jezráhel fekvéséről 1. 18, 45. jegyz. - Nem egészen világos, hogy 
hol volt Nábót szőlője : e szavak Jezráhelben a görög fordításban 
hiányzanak. (Vö. 29. v.) 

57* 
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nekem szőlődet, hogy zöld-
ségeskertet csináljak ma-
gamnak belőle, mivel 
szomszédságomban, a há-
zam mellett vagyon s én 
egy jobb szőlőt adok érte 
néked,vagy ha inkább úgy 
tetszik, annyi értékű  ezüs-
töt, amennyit ér. 3Felelé 
néki Nábót : Mentsen meg 
az Úr attól, hogy odaadjam 
néked atyáim örökét ! 

4Ácháb erre elméne há-
zába, bosszankodva s mér-
gelődve a beszéd miatt, me-
lyet a jezráheli Nábót szó-
lott neki, amikor azt mond-
t a: Nem adom néked atyáim 
örökét, - és ágyára veté 
magát s a falnak fordítá 
arcát s nem evék semmit 
sem. 5Beméne erre hozzá 
felesége, Jezábel és mondá 
neki : Mi dolog ez? Miért 
szomorodott meg lelked s 
miért nem eszel semmit 
sem? 6(5 azt felelé néki : 
Beszéltem a jezráheli Ná-
bóttal s azt mondtam neki: 
Add nekem szőlődet s meg-
kapod az árát, vagy ha 
úgy tetszik neked, jobb 
szőlőt adok neked érte - 
s ő  azt mondotta : Nem 
adom neked szőlőmet. 
7Mondá erre néki felesége, 
Jezábel : Nagyszerű  tekin- 

télyed van s pompásan 
kormányzod Izrael orszá-
gát ! Kelj fel s végy ma-
gadhoz ennivalót s légy 
jókedvű, majd én fogom 
neked adni a jezráheli 
Nábót szőlőjét. 

8Levelet íra tehát Ácháb 
nevében s azt megpecsé-
telé annak gyűrűjével s 
elküldé azokhoz a vének-
hez és főemberekhez, kik 
Nábóttal laktak s városá-
ban voltak. 9Ez volt pedig 
a levél tartalma : Hirdes-
setek böjtöt s ültessétek 
Nábótot a nép elsői közé 
los fogadjatok fel ellene 
két embert, kik Beliál fiai, 
hogy ezt a hamis tanuságot 
mondják : Káromolta az 
Istent s a királyt,- s aztán 
vigyétek ki s kövezzétek 
meg, hogy így meghal-
jon. - 11Polgártársai, a 
vének és a főemberek, kik 
vele a városban laktak, 
úgy is cselekvének, amint 
Jezábel meghagyta nékik 
s amint meg volt írva a 
levélben, amelyet nékik 
küldött : 12böjtöt hirdeté-
nek s Nábótot a nép elsői 
közé ülteték 13s odavivé-
nek két ördögfia embert s 
leülteték őket vele szem-
ben s azok, tudniillik ezek 

4-7. Jezábel vállalkozik a szőlő  megszerzésére. - 7. Jezábel sza-
vait gúnyos értelemben kell vennünk. Majd én = én, az asszony ! 

8-14. Jezábel eltéteti láb alól Nábótot. - 8. Megpecsételé 
iáüté hitelesítésül Ácháb pecsétjét. - 9. Csapások idején az volt 
.a szokás, hogy böjtöt és gyűlést hirdettek s igyekeztek kitudni, 
ki miatt, kinek a rejtett bűne miatt éri a csapás az országot ; 
ilyesmiről van szó itt is.- 10. Beliál fiai = haszontalan emberek. 
(Vö. Kir. I. 2, 12. jegyz.) - A csapás okát tehát Nábot állítóla-
gos káromlásában keresik. - 13. ördögfia-ember = Beliál fia 
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a szinte ördögi emberek, 
ezt a tanuságot mondák 
ellene az egész sokaság 
előtt : Káromolta Nábót 
az Istent s a királyt, - 
miért is kivivék őt a váro-
son kívülre s agyonköve-
zék. "Aztán elküldének 
Jezábelhez s izenék : Ná-
bótot megkövezték s meg-
halt. 

"Történék továbbá, 
hogy mikor Jezábel meg-
hallotta, hogy Nábótot 
megkövezték s az meg-
halt, ő  így szólott Ácháb-
hoz : Kelj fel s foglald el 
a jezráheli Nábót szőlőjét, 
ki nem hallgatott reád s 
nem akarta azt pénzért 
odaadni, mert Nábót nem 
él, hanem meghalt. 16Mi-
kor ezt Ácháb meghallotta, 
azt tudniillik, hogy Nábót 
meghalt, felkele s leméne 
a jezráheli Nábót szőlő-
jébe, hogy elfoglalja. 

"Ekkor az Úr szózatot 
intéze a tesbi Illéshez, 
mondván : "Kelj fel s 
menj le Ácháb, Izrael 
királya elébe, ki Szama-
riába vagyon : íme épen 
lemegy Nábót szőlőjébe, 
hogy azt elfoglalja "és 
szólj hozzá, mondván :  

Ezt üzeni az Úr : Öltél s 
azonfelül 	foglaltál is l 
Aztán tedd hozzá : Ezt 
üzeni az Úr : Ezen a he-
lyen, ahol felnyalták a 
kutyák Nábót vérét, fel 
fogják nyalni a te véredet 
is. "Mondá ekkor Ácháb 
Illésnek : Hát megtaláltál 
engem, ellenségedet? 
azt mondá : Megtalálta-
lak, mert arra adtad ma-
gadat, hogy, azt tedd, ami 
gonosz az Úr színe előtt. 
21Ime nyomorúságot ho-
zok tereád s learatom 
utódaidat s kipusztítom 
Ácháb házából a falravize-
lőt, a bezártat is s az 
utolsót is Izraelben 22és 
olyanná teszem házadat, 
mint Jeroboámnak, Ná-
bát fiának házát és Báásá-
nak, Áhiás fiának házát, 
mivel bosszantásomra cse-
lekedtél s vétekre vitted 
Izraelt. 23Sőt Jezábelről is 
szóla az Úr, mondván : 
Kutyák eszik meg Jezá-
belt Jezráhel mezején. 
24 Akije a városban hal 
meg Áchábnak, azt a ku-
tyák eszik meg, akije a 
mezőn hal meg, azt az ég 
madarai eszik meg. - 
25Valóban nem volt senki 

haszontalan ember. - Kir. IV. 9, 26. tanusága szerint Nábót fiait 
is megölték. 

15-16. Ácháb elfoglalja Nábot szőlő jét. - 15. A felségsértők 
javai tehát úgylátszik a királyra szállottak. 

17-26. Illés próféta közli az úr ítéletét. - 17. Tesbiről 1. 17, 1. 
jegyz. - 20. Megtaláltál=tetten értél. Ellenségedet helyett a héber 
szöveg azt mondja : ellenségem ! - 21. Vö. 14, 10. jegyz. - 22. 
Vö. 15, 29. ; 16, 11. skk. - 23. Jezráhel mezején: a héber szöveg 
szerint : kőfalánál, sáncánál. Vö. Kir. IV. 9, 36. - 25-26. E ver-
sek (úgylátszik) már nem Illés szavai, hanem a szent író megjegy-
zései.-- Az ámorreusok e helyütt az ókánaáni bálványimádás kép. 
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más sem olyan, mint 
Ácháb, ki arra adta ma-
gát, hogy azt mívelje, 
ami gonosz az Úr színe 
előtt, mivel felesége, Je-
z ábel, felbujtogatta 26s 

aki oly utálatosságra vete-
medett, hogy a bálványo-
kat követte, mint ahogy 
az ámorreusok cseleked-
tek, akiket az Úr elemész-
tett Izrael fiainak színe 
előtt. 

27Mikor Ácháb meghal-
lotta ezeket a beszédeket, 
megszaggatá ruháját, szőr-
zsákkal födé be testét s 
böjtöle és zsákban aluvék 
s lehorgasztott fővel jára. 
28Erre az Úr szózatot in-
téze a tesbi Illéshez, mond-
ván : 29  Láttad-e, hogy 
Ácháb megalázta magát 
előttem? Mivel tehát meg-
alázta magát kedvemért, 
nem az ő  napjaiban hozom 
rá a nyomorúságot, hanem 
fia napjaiban hozom a 
nyomorúságot házára. 

22. FEJEZET. 
Ácháb halála. - Jósáfát, Júda 
negyedik királya. - Ochoziás, 

Izrael nyolcadik királya. 
lElmúlék erre három 

esztendő, anélkül, hogy 
háború lett volna Szíria s 
Izrael között. 2A harmadik 
esztendőben aztán leméne 
Jósáfát, Júda királya 
Izrael királyához. 3(Izrael 
királya pedig mondá szol-
gáinak : Nem tudjátok-e, 
hogy Rámót-Gálaád a 
miénk? És mi hagyjuk és 
nem vesszük vissza Szíria 
királyának kezéből?)4Mon-
dá ekkor Jósáfátnak : El-
jössz-e velem hadakozni 
Rámót - Gálaád ellen ? 
5Mondá erre Jósáfát Izrael 
királyának : Époly kész 
vagyok, mint te : népem s 
néped egy s lovasaim a te 
lovasaid. Majd mondá Jó-
sáfát Izrael királyának : 
Kérdezd meg, kérlek, még 
ma az Úr szavát. 

6Egybegyüjté erre Iz- 

viselőiként szerepelnek. A latin fordítás szószerint azokról a bál-
ványokról beszél, amelyeket az ámorreusok készítettek, de ezek 
ekkor természetesen már nem voltak meg. 

27-29. Ácháb bűnbánata és büntetésének enyhítése. - 27. A (szőr)-
zsák és a ruha megszaggatása a gyász és a bánat jele volt. - 29. 
Áchábra egyszer már kimondotta az Isten a halálos ítéletet (vö. 
20, 42.), s ezt e helyütt sem vonja vissza ; úgy látszik visszavonja 
azonban azt, hogy Ácháb vérét Nábót városánál kutyák fogják 
felnyalni. Ha tehát 22, 38-ban azt olvassuk, hogy Ácháb vérét 
Szamaria városában mégis kutyák nyaldosták, ezt nem tekinthet-
jük a 19. versben közölt büntetés teljesedésének, mert annak Nábót 
városában, tehát (vö. 1.v.) Jezráhelben kellett volna bekövetkeznie. 

22. 1-5. Ácháb szövetkezik Jósáfáttal Rámót-Gálaád visszaszer-
zésére. - 1. Az elbeszélés valószínűleg a 20. fejezet eseményeinek 
folytatása. - 3. Rámót-Gálaádról 1. 4, 13. jegyz. - 5. Kérdezd 
meg az Úr szavát = hogy mit mond az Úr e vállalkozásra prófé-
tái által. 

6-14. Négyszáz próféta jót jövendöl Ácháb és Jósáfát vállalko-
zásáról. - 6. Sokat vitatott kérdés, hogy e próféták kinek voltak a 
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rael királya a prófétákat, 
mintegy négyszáz embert 
s mondá nekik : Elmen-
jek-e hadakozni Rámót-
Gálaád ellen, avagy ma-
radjak nyugton? Azok azt 
felelék : Menj fel s az Úr a 
király kezébe adja. 7Mon-
dá azonban Jósáfát 
Nincs-e itt az Úr valame-
lyik prófétája, hogy ő  ál-
tala kérdezősködhetnénk? 
8Mondá erre Izrael királya 
Jósáfátnak : Van itt még 
egy ember, aki által meg-
kérdezhetnők az Urat, de 
én gyűlölöm, mert nem 
jövendöl nekem jót, csak 
rosszat : Mikeás, Jemla 
fia. Mondá néki Jósáfát : 
Ne beszélj így, király I 
9Odahivata tehát Izrael 
királya egy udvari szol-
gát s mondá néki : Siess, 
hozd ide Mikeást, Jemla 
fiát. "Ezalatt Izrael ki-
rálya s Jósáfát, Júda ki-
rálya ott üldögéltek, kiki a 
maga királyi székében, 
királyi díszbe öltözötten, 
a Szamaria kapuja előtti 
térségen s a próféták mind 
ott prófétáltak színük előtt. 
11Szedekiás, Kánaána fia, 
vasszarvakat is készfte  

magának s azt mondá : 
Ezt üzeni az Úr : Ilyenek-
kel ökleled majd Szíriát, 
míg el nem törlöd. 12Vala-
mennyi próféta hasonló-
kép prófétált és azt mon-
dotta : Menj fel Rámót-
Gálaád ellen : sikerülni fog 
s az Úr a király kezébe 
adja. 13Eközben az a 
követ, aki elment, hogy 
elhívja Mikeást, szóla en-
nek, mondván : Ime a 
próféták szavai egyhangu-
lag jót jövendölnek a ki-
rálynak : legyen tehát sza-
vad hasonló az övékéhez 
és szól jót. 14Mondá néki 
Mikeás : Az Úr életére 
mondom, hogy azt fogom 
mondani, amit az Úr mond 
nekem. 

15Mikor aztán a király-
hoz ért, mondá néki a 
király : Mikeás, felmen-
jünk-e hadakozni Rámót-
Gálaád ellen, vagy hagy-
juk? Ő  azt felelé néki : 
Menj fel, sikerülni fog s az 
Úr a király kezébe adja. 
18Mondá erre néki a király: 
Ismét s ismét eskü alatt 
kényszerítlek, hogy ne 
mondj nekem az Úr nevé-
ben mást, csak azt, ami 

prófétái ; valószínű, hogy a beteli és dáni törvénytelen Jáhve-
tisztelet (vö. 12, 28.) prófétái voltak. - 7. E helyütt az Cr ( =Jáhve) 
törvényes prófétájáról van szó, tehát olyanról, aki Jáhve beteli és 
dáni tiszteletét nem helyeselte. - 9. Udvari szolgál = főtisztet. -
10. Prófétállak = többé-kevésbbé elragadtatott állapotban be-
széltek, énekeltek, jelképes cselekvéseket végeztek. - 11. Értelme : 
úgy elpusztítod ellenségeidet, mint a bika a szarvával azt, aminek 
nekiront. 

15-28. Az Úr törvényes prófétája rosszat jövendől Ácháb és Jósá-
fát vállalkozásáról. - 15. Ezt a Mikeás prófétát nem szabad össze-
tévesztenünk az ugyanilyen nevű  kis-prófétával. Mikeás először 
vagy nem merte, vagy nem akarta megmondani az igazsagot. 
16. A király észrevette - hogy miről, nem tudjuk, - hogy Mikeás 
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igaz. 17Erre ő  azt mondá 
Láttam egész Izraelt szét-
szórva a hegyeken mint a 
juhokat, melyeknek nincs 
pásztoruk s azt mondta 
az Úr : Nincs ezeknek 
uruk, térjen vissza kiki bé-
kességben házába. 18(Mon-
dá erre Izrael királya Jósá-
fátnak : Nem megmond-
tam neked, hogy nem jö-
vendöl jót nekem, csak 
mindig rosszat?) 19Majd 
folytatá és mondá : Hall-
jad tehát az Úr szavát : 
Láttam az Urat, amint ki-
rályi székében ült s az 
egész mennyei sereg jobb-
ról s balról mellette állott 
26és az Úr azt mondta : Ki 
szedné rá Áchábot, Izrael 
királyát, hogy felmenjen 
és elessék Rámót-Galaád-
nál? Ekkor egyik ezt, a 
másik amazt a dolgot. 
mondta. 21Előlépett azon-
ban a lélek s az Úr elé 
állott és szólott : Én rá-
szedem. Szólt hozzá az Úr: 
Mi által? 22Erre ő  azt 
mondta : Kimegyek s ha-
zug lélek leszek valameny-
nyi prófétája szájában. 
Mondta erre az Úr : Szedd 
rá, sikerülni fog : menj  

csak ki és tégy úgy. - 
23Nos tehát íme, a hazug-
ság lelkét adta az Úr vala-
mennyi ittlevő  prófétád 
szájába, az Úr azonban 
rosszat szólott ellened. 
24Odalépe ekkor Szedekiás, 
Kánaána fia s arcul üté 
Mikeást és azt mondá : 
Hát engem elhagyott az 
Úr lelke, neked azonban 
szólott? 25Mondá erre Mi-
keás : Majd meglátod azon 
a napon, amikor a kamrá-
ban levő  kamrába fogsz 
menni elbújni. 26lzrael ki-
rálya pedig mondá : Vi-
gyétek Mikeást el s ma-
radjon Ámonnál, a város 
parancsnokánál s Jóásnál, 
Ámelek fiánál 27és mond-
játok nékik : Ezt üzeni a 
király : Vessétek tömlöcbe 
ezt az embert s tartsátok 
nyomorúságos kenyéren és 
szűk vizen, míg én békével 
vissza nem térek. 28Mondá 
erre Mikeás : Ha te béké-
vel visszatérsz, nem szó-
lott az Úr általam. Majd 
mondá : Halljátok népek 
mindnyájan ! 

29Felvonula tehát Izrael 
királya és Jósáfát Júda ki-
rálya Rámót-Gálaád el- 

nem beszél őszintén : azért eskü alatt kényszeriti az igazság meg-
mondására. - 17. Értelme : Izrael elveszti pásztorát ( = Áchábot) 
s eredménytelenül tér vissza a harcból. - 19-22. Értelme : Isten 
Ácháb bűnei miatt megengedte, hogy a 400 próféta hazug lélek 
(= prófétai szellem, vagy a sátán) befolyása alá kerüljön, hogy 
így Ácháb meglakoljon. Ezt a tényt a próféta épúgy képbe foglalja, 
mint első  (vö. 17. v.) jövendölését ; képe csupa szín és pompa, de 
csak a benne foglalt igazság költői burkolatául szolgál. - 23. Rosz-
szat szólott ellened = elhatározta vesztedet. - 25. A kamrában 
levő  kamrába = a legeldugottabb kamrába. - 26. A héber szö-
veg így szól : . . . Fogd Mikeást (Mikát) s vidd Ámon városparancs-
nokhoz és Jóás királyfihoz stb. 
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len. "Mondá ekkor Izrael 
királya Jósáfátnak : Fogj 
fegyvert s eredj a harcba, 
de csak öltsd fel saját ru-
háidat ; Izrael királya 
azonban álruhát öltött s 
úgy méne a harcba. - 
31Szíria királya pedig meg-
parancsolta a szekerek 
hárminckét parancsnoká-
nak, mondván : Ne har-
coljatok se kicsiny, se nagy 
ellen, hanem csak egyedül 
Izrael királya ellen. - 
321gy mikor a szekerek pa-
rancsnokai Jósáfátot meg-
látták, azt hívék, hogy ő  
Izrael királya s reátáma-
dának s ellene hadakozá-
nak, de Jósáfát felkiálta. 
33Megérték erre a szekerek 
parancsnokai, hogy nem ő  
Izrael királya s ott ha-
gyák. 34Egy ember azon-
ban felvoná íját és csak 
úgy találomra ellövé a 
nyilat s véletlenül épen 
Izrael királyát találá el a 
tüdő  és a gyomor között. 
Erre ez azt mondá szekér- 

vezetőjének : Fordulj meg 
s vigy ki engem a seregből, 
mert súlyosan megsebesül-
tem. 35ÁM nagy harc kere-
kedék azon a napon s így 
Izrael királya továbbra is 
ott állott szekerén a szírek-
kel szemben. Estére azon-
ban meghala ; sebéből a 
vér a szekér belsejébe 
folyt. 36Erre még nap-
nyugta előtt kikiáltá a 
hírnök az egész seregben, 
mondván : Kiki térjen 
vissza városába s földére I 
37Meghala tehát a király s 
elvivék Szamariába s elte-
meték a királyt Szama-
riában, "szekerét pédig 
megmosák és szerszámát 
leöblíték Szamaria tavá-
ban, mikor is a kutyák fel-
nyalák vérét - az Úr ama 
szava szerint, amelyet 
szólott. 

"Acháb egyéb dolgai 
pedig s mindaz, amit cse-
lekedett, az elefántcsont-
ház, melyet építtetett s 
mindazok a városok, ame- 

29-38. Ácháb pusztulása. - 30. A héber szöveg értelme a követ-
kező  : Én álruhát öltök s úgy megyek a hrrcba, te azonban csak 
öltsd fel (= tartsd magadon) saját ruháidat. Izrael királya tehát 
álruhát öltött stb. - Acháb ugyanis félt attól, amit Mikeás (vö. 
17. v.) jövendölt ; mivel azonban ez csak Izrael királyáról (Ácháb-
ről) beszélt, Jósáfátot nem féltette. - 32. Krón. II. 18, 31 szerint 
Jósáfát az 'Úrhoz kiáltott (= imádkozott) s így szabadult meg ellen-
ségeitől. - 34. A tüdő  és a gyomor közölt: a héber szöveg szerint : 
a páncélfüggelék és a páncél között. (A felső  testet a páncél, az 
alsó testet a páncél függeléke védte ; e kettő  között hatolt be a 
nyíl Ácháb testébe.) - 34. A seregből = az arcvonalból. - 35. 
Ácháb tehát, mivel a harc aznap igen heves volt, összeszedte min-
den erejét s hogy övéi el ne csüggedjenek, állva maradt szekerén. 
- 38. A vers vége a héber szövegben így szól : . . . felnyalák vérét 
és parázna nőszemélyek fürödtek (benne). Hogy ezt az úr szava 
mikor jelentette ki, nem tudjuk. (Vö. 21, 29. jegyz.) 

39-40. Ácháb egyéb tettet. -- 39. Elefántcsontház = elefántcsont-
tal bőven díszített ház. - A krónikás könyvről 1. 11, 41. jegyz. 
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lyeket kiépíttetett, nemde 
meg vannak írva Izrael 

királyainak krónikás 
könyvében? "Ácháb tehát 
aludni tére atyáihoz s fia, 
Ochoziás lőn a király he-
lyette. 

41Jósáfát, Ásza fia, 
Áchábnak, Izrael királyá-
nak negyedik esztendejé-
ben kezdett uralkodni Jú-
dán. "Harmincöteszten-
dős volt, amikor ural-
kodni kezdett s huszonöt 
esztendeig uralkodék Je-
ruzsálemben ; anyját, ki 
Sáláj leánya volt, Ázubá-
nak hívták. 

"Mindenben atyjának, 
Ászának útján jára s arról 
le nem tére s azt cselekvé, 
ami igaz az űr színe előtt. 
"Mindazonáltal a magas-
latokat nem távolítá el: 
a nép ugyanis még a ma-
gaslatokon áldozott és 
gyujtott jó illatot. 45Jósá-
fát békességet tartott Iz-
rael királyával. 

48Jósáfát egyéb dolgai  

pedig és cselekedetei, ame-
lyeket művelt, valamint 
harcai, nemde meg van-
nak írva Júda királyainak 
krónikás könyvében ? 4745 
eltávolítá az országból 
ama férfiparáznák mara-
dékait is, kik atyja, Ásza 
napjaiból maradtak. 

48Akkoriban nem állt 
király Edom élén. "Igy 
Jósáfát király tengeri ha-
jókat készíttete, hogy 
Őfirba hajózzanak arany-
ért, de nem mehetének el, 
mert összetörtek Ászion-
gáberben. "Akkor mondá 
Ochoziás, Ácháb fia Jósá-
fátnak : Menjenek szol-
gáim szolgáiddal a hajó-
kon, - de azt Jósáfát nem 
akará. 

51Mikor aztán Jósáfát 
aludni tért atyáihoz, elte-
meték melléjük atyja, 
Dávid városában és fia, 
Jórám lőn a király he-
lyette. 

52Ochoziás, Ácháb fia 
Jósáfátnak, Júda királyá- 

41-42. JÓSÁFÁT, Júda negyedik királya. (Kr. e. 870-849.) 
V. ö. Krón. II. 17, 1-21, 1. 

43-45. Jósáfát jámbor uralkodása. - 44. A magaslatok = a 
törvénytelen Jáhve-tisztelet helyei voltak. 

46-47. Jósáfát egyéb tettei. - 46. L. 11, 41. jegyz. - 47. A férfi-
paráznák = a bálványok tiszteletére fajtalankodó férfiak. Vö. 
14, 24 ; 15, 12. jegyz. 

48-60. Jósáfát sikertelen tengeri vállalkozása. - A héber szöveg 
így szól : Akkoriban (= Jósáfát uralkodása idején) nem volt király 
Edomban, (hanem) királyi helytartó (= Értelme : Jósáfát uralko-
dott Edom felett helytartója által). - 49. Tengeri hajók helyett a 
héber szöveg Társis-hajókról (=--társisi módra épített hajókról, vö. 
10, 22. jegyz.) beszél. - Ól irról 1. 9, 28. jegyz. - Ásziongáberről 1. 
9, 26. jegyz. - 50. Ochoziás - valószínűleg - azért ajánlotta fel. 
szolgáit Jósáfátnak, mert azok jobban értettek a hajózáshoz. Úgy-
látszik, Jósáfát először el is fogadta Ochoziás ajánlatát s csak 
másodszor utasította azt vissza. (Vö. Krón. II. 20, 37.) 

51. Jósáfát halála és utóda. A Dávid-városról 1. 2, 10. jegyz. 
52. OCHOZIÁS, Izrael nyolcadik királya. (Kr. e. 854-853?) 
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nak tizenhetedik eszten-
dejében kezdett uralkodni 
Izraelen Szamariában s 
két esztendeig uralkodék 
Izraelen. 

53Azt cselekvé, ami go-
nosz az Úr színe előtt s 
atyjának meg anyjának  

útján jóra, meg Jeroboám-
nak, Nábát fiának az út-
ján, aki vétekre vitte Iz-
raelt. 54Báált szolgálá és 
imádá, - az Urat, Izrael 
Istenét pedig bosszantá, 
egészen úgy, ahogy atyja 
cselekedett. 

53-54. Ochoziás gonosz uralkodása. - 54. Vö. 12, 26. skk. 



A KIRÁLYOK NEGYEDIK KÖNYVE. 

A héberek szerint a Királyok második könyve. 

Ez a könyv folytatja Izrael és Júda királyainak a 
Kir. III. könyvében elkezdett történetét. Tovább 
szövi Izrael történetét Izrael pusztulásáig (1, 1-17, 
41.), Júda történetét Júda pusztulásáig (1, 1-25, 
21.), függelékként pedig Júda babiloni helytartójá-
nak megöléséről és Jóákin babiloni sorsáról_ beszél. Az 
idő, amelyet felölel, mintegy háromszáz esztendő  : 
Kr. e. 854-561. terjed. 

Céljáról, szerzőjéről, sorsáról a Királyok harmadik 
könyvéhez irt Bevezetésünkben (1. 823. sk. oldal) 
szólottunk. 

1. FEJEZET. 

Ochoziás halála. 

lÁcháb halála utánMoáb 
elszakada Izraeltől. 

2Ochoziás azonban ki-
esék Szamariában levő  

felső  termének rostélyza-
tán és megbetegedék. Ek-
kor elküldé követeit, ezt 
mondván nékik : Menje-
tek, kérdezzétek meg Beel-
zebubot, Akkaron istenét, 
meggyógyulok-e ezen be-
tegségemből? 

1. 1. Moáb elszakadása. A moábiták felhasználták az Ácháb 
halálát (vö. Kir. III. 22, 35. skk.) követő  zavaros időt arra, hogy 
elszakadjanak Izraeltől. Ochoziás azonban semmit sem tudott 
ellenük tenni, mert baleset érte (1. 2. skk. v.) és csak Jórám király 
szállhatott velük szembe. (Vö. 3, 4. skk.) 

2. Ochoziást baleset éri s Beelzebubhoz küld követeket jóslatért. -
Felső  terem = emeleti terem. - A rostélyzaton valószínűleg fel-
csapható rostélyzattal ellátott ablakot kell értenünk. Mások 
szerint a szó a tetőt - melyen a felső  terem épült - körülvevő  
korlátot, ismét mások szerint a felső  terem padlóján levő, az alatta 
fekvő  helyiség megvilágítására szolgáló, rostélyzattal ellátott 
nyílást jelenti. - Beelzebub = annyit jelent, mint : legyek ura. 
Filiszteus bálvány-isten volt s azt hitték róla, hogy a legyeknek 
parancsol (azokat valamire rászabadíthatja, vagy valahonnan 
eltávolíthatja) ; mivel pedig a legyek számos betegséget okoztak, 
Beelzebubot a betegségek istenének (a betegségek eltávolítójának) 
is tekintették. - Akkaron (héb.: Ekron) filiszteus város volt s a 
Földközi-tenger palesztinai partvidékének déli részén feküdt. 
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3Szóla erre az Úr an-

gyala a tesbi Illéshez, 
mondván : Kelj fel s menj 
Szamaria királyának kö-
vetei elé s mondd nékik : 
Hát nincsen Isten Izrael-
ben, hogy Beelzebubot, 
Akkaron istenét mentek 
megkérdezni ? 4Ezért ezt 
üzeni az Úr : Az ágyról, 
amelyre felszálltál, leszál-
lani nem fogsz, hanem bi-
zony meghalsz. — Illés el 
is méne. 5Erre visszatéré-
nek a követek Ochoziás-
hoz. Ő  azt mondá nekik : 
Miért jöttetek vissza? 
6Azok azt felelék neki : 
Elénk jött egy ember s azt, 
mondotta nékünk : Men-
jetek s térjetek vissza a 
királyhoz, aki küldött ti-
teket s mondjátok neki : 
Ezt üzeni az Úr : Talán 
bizony mivel nem volt Is-
ten Izraelben, azért kül-
desz Beelzebubhoz, Ak-
karon istenéhez válaszért? 
Ezért az ágyról, amelyre 
felszálltál, leszállani nem 
fogsz, hanem bizony meg-
halsz. 7Erre ő  azt mondá 
nékik : Milyen alakú s ,öl- 

tözetű  az az ember, aki 
elétek jött és ezeket ,a sza-
vakat mondotta? 805k azt 
mondák : Szőrös ember és 
derekán bőrövet visel. Erre 
ő  azt mondá : A tesbi 
Illés az ! 

9E1 is külde hozzá egy 
ötvenes hadnagyot ötven 
alattvalójával együtt. Az 
felméne hozzá, — Ó épen a 
hegy tetején üldögélt, — s 
mondá néki: Isten embere, 
a király azt parancsolta, 
hogy jöjj le. 10Felelé és 
mondá erre Illés az ötve-
nes hadnagynak : Ha az Is-
ten embere vagyok, száll-
jon le tűz az égből s emész-
szen meg téged s ötven em-
beredet. Erre tűz szálla le 
az égből s megemészté őt 
s a vele levő  ötven embert. 
11Erre ismét elkülde a ki-
rály egy— második—ötve-
nes hadnagyot s vele ötven 
embert. Ez így szála hozzá: 
Isten embere : ezt üzeni a 
király : Siess, jöjj le. 12Fe-
lelé és mondá erre Illés : 
Ha az Isten embere va-
gyok, szálljon le tűz az 
égből s emésszen meg té- 

3-8. Illés próféta megjövendöli Ochoziás követeinek a király 
halálát. - 3. Tesbiről 1. Kir. I. 17, 1. jegyz. - 4. Meghalsz: szó-
szerint : halállal halsz ; a szó. ilyenforma ismétlése a héber nyelv-
használat szerint az állítás erősítésére szolgál. - 8. Illést a követek 
vagy azért mondották szőrösnek, mert nagy, nyiratlan hajat 
viselt, vagy azért, mert szőrruhát, tehát nem finom, puha kelméből 
készült ruhát hordott. (Utóbbi magyarázat a valószínűbb.) -
Az övet a keletiek nagyon ékítették s vele nagy fényűzést fejtettek 
ki ; a próféta egyszerú bőrövet viselt. Vö. Zak. 13, 4. ; Máté 3, 4. 

9-15a. Ochoziás elhivatja Illést, de az csak szép szóra jő  el. -
9. Ötvenes hadnagy = ötven emberből álló szakasz hadnagya. 
Ochoziás nyilván ellenséges szándékkal hivatta Illést. - 10. Az 
égből jövő  tűz valószínűleg villám volt. A csapás azért érte a had-
nagyot és embereit, mert gőgös elbizakodottsággal Ochoziás 
kezébe akarták szolgáltatni Illést ; pusztulásukkal az Úr meg- 
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ged s ötven emberedet. Erre 
tűz szálla le az égből s 
megemészté őt s ötven 
emberét. "Erre ismét el-
külde egy - harmadik - 
ötvenes hadnagyot ötven 
emberével együtt. Mikor ez 
odaért, térdet hajta Illés 
előtt s könyörge neki s 
mondá : Isten embere, 
gondolj életemmel s velem 
levő  szolgáid életével: 
"íme tűz szállott le az ég-
ből s megemésztette a két 
első  ötvenes hadnagyot s 
azt az ötven-ötven embert, 
ki velük volt ; most azon-
ban kérlek, irgalmazz él-
temnek. 15Szóla erre az Úr 
angyala Illéshez, mond-
ván : Menj le vele, ne félj. 

Felkéle tehát s leméne 
vele a királyhoz 16és Igy 
szóla hozzá : Ezt üzeni az 
Cr : Mivel Beelzebubhoz, 
Akkaron istenéhez küld-
tél követeket válaszért, 
mintha Izraelben nem 
volna Isten, akitől felele-
tet kérhetnél, azért az 
ágyról, amelyre felszálltál, 
leszállani nem fogsz, ha-
nem bizony meghalsz. 

"Meg is hala, az Cr 
azon szava szerint, melyet 
Illés szólott s minthogy 
fia nem volt, fivére, Jórám 
lőn a király helyette, Jó-
rámnak, Jósáfát fiának, 
Júda királyának második 
esztendej ében. 

"Ochoziás egyéb dolgai 
pedig, amelyeket cseleke-
dett, nemde meg vannak 
írva Izrael királyainak 
krónikás könyvében? 

2. FEJEZET. 
Illés mennybevitele. — Elizeus 

első  csodái. 

1Történék, pedig, hogy 
mikor az Cr fel akarta 
vinni Illést a forgószél ál-
tal a mennybe, Illés és Eli-
zeus épen távozóban vol-
tak Galgalából. 2Mondá 
ekkor Illés Elizeusnak : 
Maradj itt, mert az Cr 
engem Betelbe küldött. 
Mondá néki Elizeus : Az 
Cr életére s a te éle-
tedre mondom, hogy nem 
hagylak el. Mikor az-
tán lementek Betelbe, 3a 
beteli prófétafiak kijövé-
nek Elizeushoz s mondák 

mutatta Ochoziásnak, hogy nem hagyja cserben prófétáját. —
13. A harmadik hadnagy kérésre fogta a dolgot és térdet hajta = 
térdreborult Illés előtt. 

15b-16. Illés megjövendöli Ochoziásnak, hogy meg fog halni. 
17. Ochoziás halála s utóda. 
19. Ochoziás egyéb dolgai. A krónikás könyvről 1. Kir. I. 11, 

41. jegyz. 
2. 1-8. Illés búcsúja a próféta-tanítványoktól és csodálatos átke-

lése a Jordánon. — 1. Az Cr forgószél (a héber szöveg szerint : szél-
vihar) közepette ragadta el Illést. (Vö. 11. skk.) — Ez a Galgala 
valószínűleg a Beteltől északra, kb. 15 km-re fekvő  Galgala (nem 
a Jerichótól keletre fekvő  hasonló nevű  város). — 2. Illést az Cr 
nyilván azért küldötte Betelbe (majd Jerichóba), hogy a próféta-
tanítványoktól búcsút vegyen. — 3. Próféta-fiak = próféta- 
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néki : Tudod-e, hogy az 
Úr ma elveszi tőled ura-
dat? Ő  azt felelé : Én 
is tudom, hallgassatok. 
4Majd mondá Illés Eli-
zeusnak : Maradj itt, mert 
az Úr engem Jerichóba 
küldött. Ő  azonban mon-
dá : Az Úr életére s a te 
életedre mondom, hogy 
nem hagylak el. Mikor 
aztán Jerichóba értek, 5a 
jerichói prófétafiak Eli-
zeushoz járulának és mon-
dák néki : Tudod-e, hogy 
az Úr ma elveszi tőled 
uradat? Ő  azt mondá : Én 
is tudom, hallgassatok. 
6Majd mondá néki Illés : 
Maradj itt, mert az Úr 
engem a Jordánhoz kül-
dött. 0 azt mondá : Az Úr 
életére s a te életedre 
mondom, hogy nem hagy-
lak el. Elmenének tehát 
mindketten egymással. 
7Ötven ember azonban kö-
veté őket a prófétafiak kö-
zül s mikor ők ketten a 
Jordán mellett megállot-
tak, messziről, velük szem- 

ben azok is megállának. 
8Ekkor Illés vevé a pa-
lástját, összegöngyölíté, 
ráüte vele a vízre s az két 
részre válék s ők mind-
ketten átmenének a szá-
razon. 

9Mikor aztán átmentek, 
mondá Illés Elizeusnak : 
Kívánj valamit, amit 
akarsz, hogy megtegyek 
neked, mielőtt elvétetem 
tőled. Mondá erre Elizeus: 
Kérlek, legyen a lelkedbő/ 
kétszeres, osztályrész raj-
tam. 100() azt felelé : Nehéz 
dolgot kértél : mindazon-
által, ha majd látsz en-
gem, amikor elvétetem tő-
led, meglesz neked, amit 
kértél ; ha azonban nem 
látsz, nem lesz meg. 
közben így mendegéltek s 
menet közben beszélget-
tek, íme egy tüzes szekér 
tüzes lovakkal elválasztá 
őket egymástól s Illés fel-
méne a forgószéllel az 
égbe. 12Mikor ezt Elizeus 
látta, kiálta : Atyám, 
atyám, Izrael szekere és 

tanítványok. - 4. Jerichó a Jordán torkolatától északkeletre 
feküdt. 

9-12. Illés mennghemenetele. - 9. Elizeus azt kéri, hogy tegye 
őt Illés az Ó lelkének' (= prófétai ihletének s hatalmának) főörö-
kösévé ; a főörökösnek (az elsőszülöttnek, vö. Móz. V. 21, 17.) 
ugyanis kétszeres rész járt az örökségből. - 11. Illés tehát nem 
halt meg, hanem az Isten (miként Hénokot is, vö. Móz. I. 5, 24.) 
elragadta az élők sorából. Elragadtatása szélvihar közepette tör-
tént ; a tarín villámlásokkal is kísért szélvihart Elizeus tüzes fogat-
nak látta. Illés a szentatyák tanítása szerint a világ végén (Hénok-
kal együtt) ismét el fog jönni, vértanuságot fog szenvedni, majd 
rövid idő  mulya feltámad s felvétetik a mennybe. (Vö. Mal. 4, 5., 
Sir. 48, 10, Jel. 11, 3-12.) - 12. Elizeus azért nevezi Illést Izrael 
(harci) szekerének és szekérvezető jének, mert ő  többet ért Izraelnek, 
mint minden harci szekér és hadsereg. (Ugyanígy hívták később 
Elizeust is, 1. 13, 14.) A ruha megszaggatása a gyász és a bánat 
jele volt ; Elizeus bánatángk nagyságát mutatja, hogy egészen 
kétfelé tépte ruháit. 
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szekérvezetője 1 Mikor az-
tán nem látta többé, meg-
ragadá ruháit és ketté 
szaggatá. 

"Aztán felemelő  Illés 
palástj át, mely leesett 
róla s visszafordula s meg-
álla a Jordán partján 14s 
Illés palástjával, mely le-
esett róla, ráüte a vízre s 
az nem válék ketté. Erre 
azt mondá : Hát most hol 
van Illés Istene? Aztán 
ismét ráüte a vízre s az 
kétfelé válék s Elizeus át-
méne. 

15Mikor aztán meglátták 
őt a prófétafiak, kik át-
ellenben, Jerichóban vol-
tak, mondák : Illés lelke 
Elizeusra szállott. Majd 
eléje menének s földig bo-
rulának előtte 18és mon-
dák néki: Ime van szolgáid 
között ötven erős ember : 
elmehetnének s megkeres-
hetnék uradat, hátha el-
vitte őt az Úr lelke s leve-
tette valamelyik hegyre 
vagy valamelyik völgybe.  

Ő  azt mondá : Ne küldje-
tek. 17De azok addig un-
szolák, míg bele nem egye-
zett és azt nem mondotta : 
Küldjetek. Erre elküldék 
az ötven embert s azok 
három napig keresék, de 
nem találák. 18Mikor az-
tán visszatértek hozzá, - 
Ó ugyanis Jerichóban ma-
radt, - azt mondá nékik: 
Nem mondtam-e néktek : 
ne küldjetek? 

19Majd mondák a város 
emberei Elizeusnak : Ime 
e város fekvése igen jó, 
amint te, uram, magad 
is látod, de vize igen rossz 
s földe terméketlen. "Erre 
ő  azt mondá : Hozzatok 
nekem valami új edényt s 
tegyetek bele sót. Mikor 
hoztak, 21kiment a víz for-
rásához, beledobá a sót és 
azt mondá : Ezt üzeni az 
Úr : Egészségessé tettem 
ezt a vizet s nem szár-
mazik többé belőle sern 
halál, sem terméketlen-
ség. 22Egészséges is lőn a 

13-14. Elizeus csodálatos álkelése a Jordánon. - 14. A latin 
fordítás szerint Elizeus kétszer ütött a vízre s az az elsőízben 
nem vált ketté ; a héber szöveg csak egyszeri ráütésről beszél és 
így szól : ráüte a vízre és mondá : Hol van az Úr (= Jáhve), Illés 
Istene? (= jöjjön segítségemre, bizonyítsa nagyságát) ; s mikor 
ő  is (= miként Illés) ráütött a vízre, az kétfelé válék stb. 

15-18. Elizeust elismerik Illés utódjának. - 15. Vö. 5. v. -
16. Erős = derék. - A tanítványok aligha látták Illés mennybe-
menetelét s Illés elragadtatásáról valószínűleg csak Elizeus 
elbeszéléséből értesültek ; el akarnak tehát küldeni, hogy (élve 
vagy halva) megkeressék Illést. 

19-22. Elizeus egészségessé teszi Jerichó vizét. - 19. A héber 
szöveg nem azt mondja, hogy a vidék terméketlen, hanem azt, hogy 
(rossz vize miatt) igen sok elvetélést idéz elő  embernél, barom-
nál egy aránt. - 20. Az edénynek valószínűleg azért kellett újnak 
lennie, hogy tiszta legyen és jelképezze a víz megújulását (=meg-
gyógyítását). - Terméketlenség helyett a héber szöveg ismét el-
vetélésről szól. 
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víz, mind a mai napig, Eli-
zeus szava szerint, ame-
lyet szólott. 

23Maj d felméne onnan 
Betelbe. Amint az úton 
felfelé tartott, kis gyer-
mekek jövének ki a város-
ból s csúfolgaták őt, mond-
ván: Jer föl, kopasz, jer 
föl, kopasz. "Erre ő  hátra-
tekinte s mikor meglátta 
őket, megátkozá őket az 
űr nevében. Erre két 
medve jöve ki az erdőből 
s széttépe közülük negy-
venkét gyermeket. 

25Majd elméne onnan a 
Kármel hegyére, onnan 
pedig visszatére Szama-
riába. 

3. FEJEZET. 
Jórám, Izrael kilencedik királya. 

1Jórám, Ácháb fia, Jósá-
fátnak, Júda királyának 
tizennyolcadik esztendejé-
ben lőn Izrael királya  

Szamariában s tizenkét 
esztendeig uralkodék. 

2Azt cselekvé, ami go-
nosz az űr előtt, de 
nem annyira, mint atyja 
és anyja : 	eltávolíttatá 
ugyanis Báál szobrait, me-
lyeket atyja készíttetett. 
3Mindazonáltal ragaszko-
dék Jeroboámnak, Nábát 
fiának vétkeihez, ki vé-
tekre vitte Izraelt, s azok-
tól el nem távozék. 

4Mesa, Moáb királya, 
sok barmot tenyésztett és 
százezer báránnyal meg 
százezer gyapjas kossal 
adózott Izrael királyának. 
5Mikor azonban Ácháb 
meghalt, megszegé a szö-
vetséget, melyet Izrael 
királyával tartott. 6Ezért 
Jórám király kivonula eb-
ben az időben Szamariából 
s felsorakoztatá egész Iz-
raelt. ?Aztán elkülde Jósá-
fáthoz, Júda királyához, 
ezzel az üzenettel : Moáb 

22-24. Elizeus megbünteti a csúfolódó beteli gyermekeket. -
23. A beteliek úgylátszik ellenségei voltak Elizeusnak, mivel ő  
az Űr igaz prófétája volt ; mikor tehát a gyermekek meglátták a 
nyilván lassan felfelé haladó Elizeust, csúfolódva hívogatták fel-
felé. - 24. Megálkozá őket az Úr nevében = kérte az Urat, hogy 
büntesse meg őket. 

25. Elizeus a Kármelen és Szamariában. - A Kármelről 1. 
Kir. III. 18, 19. jegyz. 

3. 1. JÓRÁM, Izrael kilencedik királya. (Kr. e. 853-842?) 
2-3. Jórám istentelensége. - 2. Báál szobrai helyett a. héber 

szöveg Báál (egy) másszebájáról beszél ; utóbbiról 1. Móz. I. 
28, 18. jegyz. és Kir. 111.16, 32. - 3. Jeroboám vélkein a Szentírás 
az aranyborjak tiszteletét érti. (Vő. Kir. III. 12, 27. skk.) 

4-8. Moáb elszakadásának megtorlására Izrael és Júda szövet-
séget kötnek egymással. - 4. Mesa egyik feliratán, melyet 1868-ban 
a moábita Díbonban találtak meg, maga is beszél erről a dologról, 
azt említve, hogy országa 40 esztendeig Izrael birtokában volt, 
míg az ő  (Mesa) napjaiban azt Kámos (a moábiták istene) neki 
vissza nem adta. - A héber szöveg úgy is érthető, hogy Mesa 
százezer kos gyapjával adózott Izraelnek. - 5. A héber szöveg így 
szól: Ácháb halála után azonban Moáb királya elszakadt Izrael 
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királya elszakadt tőlem, 
jer velem hadba ellene. 
Ő  azt felelé : Felmegyek 
aki az enyém, az a tied, 
az én népem a te néped s 
az én lovaim a te lovaid. 
8Maj d kérdé : Melyik úton 
vonuljunk fel? Ő  azt fe-
lelé : Edom pusztáján ke-
resztül. 

9Elindula tehát Izrael 
királya, Júda királya és 
Edom királya s hét napot 
haladának kerülő  útjukon, 
de nem volt víz sem a se-
reg, sem a velük menő  jó-
szág számára. "Mondá 
ekkor Izrael királya : Jaj, 
jaj, jaj, egybegyüjtött az 
Cr minket, három királyt, 
hogy Moáb kezébe adjon. 
11Mondá erre Jósáfát 
Van-e itt prófétája az Úr-
nak, hogy könyöröghes-
sünk általa az Úrhoz? Fe-
lelé erre valaki Izrael ki-
rályának szolgái közül:  

Itt van Elizeus, Sáfát fia, 
aki Illés kezére a vizet ön-
tötte. 12Mondá ekkor Jósá-
fát : Nála van az Úr üze-
nete. Leméne tehát hozzá 
Izrael királya s Jósáfát, 
Júda királya és Edom ki-
rálya. 13Elizeus azonban 
azt mondá Izrael királyá-
nak : Mi közöm hozzád? 
Eredj atyád és anyád pró-
fétáihoz ! Mindazonáltal 
mondá neki Izrael királya: 
Miért gyüjtötte egybe az 
Úr ezt a három királyt, 
hogy a moábiták kezébe 
adja őket? 14Mondá erre 
néki Elizeus : A Seregek 
Urának életére mondom, 
kinek színe előtt szolgálok, 
hogy ha nem tekinteném 
Jósáfátnak, Júda királyá-
nak személyét, ügyet sem 
vetnék reád s meg sem 
néznélek. "Most azonban 
hozzatok ide nekem egy 
kobzost. Mikor aztán ját- 

királyától. (Vö. 1, 1.) - 8. Moábba természetesebb lett volna a 
Jordánon át, észak felől behatolni ; arrafelé azonban Izraelnek 
a szírekkel kellett volna megvívnia (vö. 8, 28.), meg Mesa - fel-
iratának tanusága szerint - az északi határt jól meg is erősítette. 
Ehhez járult, hogy a harcba be akarták vonni Edomot is. Ezért 
Jórám úgy határozott, hogy kerülő  úton, a Holt-tenger déli végé-
nek megkerülésével vonul fel Moáb ellen. 

9-19. Elizeus próféta megjövendöli a győzelmet. - 9. Edom 
királyán valószínűleg helytartót kell értenünk, mert Kir. III. 22, 
48. szerint Jósáfát idejében nem volt Edomnak (tulajdonképeni) 
királya; Edom ekkor Jósáfát hűbérese volt. A kerülő  útról 1. 8. v. 
jegyz. - 11. A héber szöveg szerint Jósáfát nem könyörögni akart 
az Úrhoz, hanem tanácsot akart kérni az Úrtól. - Szolgái = fő-
emberei. - A vizet a meghitt szolga szokta ura kezére önteni: a 
kifejezés tehát annyit jelent, hogy Elizeus Illésnek meghitt szol-
gája volt. - 13. Izrael királyai hűtlenek voltak az Úrhoz, ezért 
válaszolt így Elizeus. - A héber szöveg szerint Izrael királya így 
felelt : Ugyan ne (beszélj Igy Erről neked kell felvilágosítást 
adnod), mert az «úr (nem Báál) gyüjtötte egybe a három királyt, 
hogy Moáb kezébe adja őket. - 14. A Seregek Ura kifejezésről 1. 
Kir. I. 1, 3. jegyz. - 15. A héber szöveg szószerint húros háng-
szeren játszó emberről beszél, de a hangszert közelebbről nem 
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szani kezdett a kobzos, őt 
megszállá az Úr ereje és 
szála : 16Ezt üzeni az Úr : 
Csináljatok gödröt gödör 
mellé e patakvölgy árká-
ban, 17mert ezt üzeni az 
Úr : Nem fogtok látni sem 
szelet, sem esőt -s ez az 
árok mégis megtelik víz-
zel s isztok ti és családjai-
tok meg barmaitok. 18Sőt 
ez még kevés az Úr színe 
előtt : még. Moábot is a 
kezetekbe adja 19s meg-
vertek minden erős várost 
s minden válogatott vá-
rost, kivágtok minden 
gyümölcsfát, betömtök 
minden vízforrást s be-
hánytok minden jó szántó-
földet kövekkel. 

"Csakugyan az törté-
nék, hogy reggel, amikor 
az eledeláldozatot szokták 
bemutatni, íme víz jött 
Edom felől s megtelt a 
vidék vízzel. 21Mikor már 
most a moábiták mind-
annyian meghallották, 
hogy felvonultak a kirá-
lyok, hogy hadakozzanak 
ellenük, egybehívák mind- 

azokat, akik vitézi övet 
viseltek s felállának hatá-
rukon. 22Mikor aztán kora 
hajnalban felkeltek s a 
nap a vízzel szemben fel-
sütött, a moábiták átellen-
ből olyan vörösnek láták a 
vizet, mint a vér. 23Erre 
azt mondák : Kardontotta 
vér ez 1 Harcra keltek egy-
mással a királyok s leöl-
dösték egymást : nosza 
most zsákmányra, Moáb ! 
"Azzal elmenének Izrael 
táborához, de Izrael fel-
kele s megveré a moábitá-
kat s azok megfutamodá-
nak előlük. Erre a győzte-
sek elmenének s megverék 
Moábot 25és leronták a vá-
rosokat s azáltal, hogy ki-
ki odadobott egy-egy kö-
vet, telehajigálának min-
den jó szántóföldet, betö-
mének minden vízforrást, 
kivágának minden gyü-
mölcsfát, úgyhogy csak a 
Cserepes falak maradtak 
meg, de a parittyások kö-
rülvevék a várost s nagy 
részben összelövöldözék. 
26  Mikor ezt Moáb királya 

határozza meg. - A zene arra kellett, hogy Elizeus összeszedje 
magát s lelkesülten várhassa az Isten megnyilatkozását. (Vö. Kir. 
I. 10, 5.) - A patak szó itt tulajdonképen üres esővízmedret, 
ú. n. védi-t jelent. - 17. A szél az eső  előjele. Család helyett a 
héber szöveg inkább (juh)nyájról beszél. - 19. Vö. Móz. V. 20, 
19. A szántó/öld tönkremegy, ha kövekkel behányják. 

20-27. A moábiták bűnhödése. - 20. Reggelenkint a jeruzsá-
lemi templomban eledeláldozatot szoktak bemutatni ; a szent író 
ezzel határozza meg az esemény idejét. Edom a moábitáktól dél-
nyugatra feküdt. - 21. A héber szöveg értelme szerint a moábiták 
minden fegyverképes emberüket hadba szólították. - 22. A fel-
kelő  nap (vér-)vörösre festette a vizet. - 24. Izrael a moábiták 
hadseregének megverése után behatolt a moábitak országába és 
feldúlta földüket. - 25. Végül az izraeliták a Cserepes-falakig 
(a héber szöveg értelme szerint : Kir-Háreszet városáig) jutottak 
s azt ostrom alá vették. - 26. Moáb királya úgylátszik azért 

58* 
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látta, azt tudniillik, hogy 
az ellenség föléje kereke-
dett, maga mellé vőn hét-
száz kardforgató embert, 
hogy áttörjön Edom kirá-
lyához, de nem bíra.27Erre 
megragadá elsőszülött fiát, 
kinek majdan királlyá kel-
lett volna lennie helyette, 
s bemutatá egészen elégő  
áldozatul a várfalon. Erre 
nagy felháborodás lőn Iz-
raelben s ők azonnal visz-
szavonulának tőle s visz-
szatérének földükre. 

4. FEJEZET. 
Elizeus olajat szaporit, feltá-
maszt egy gyermeket, ehetővé 
teszi a mérges főzeléket, kenye-

ret sokasít. 

lEgy asszony pedig a 
próféták feleségei közül 
segítségért kiálta Elizeus-
hoz, mondván : Szolgád, a 
férjem meghalt s te tudod, 
hogy szolgád félte az Urat 
s íme eljött a hitelező, hogy 
elvegye két fiamat s rab-
szolgáivá tegye. 2Mondá 
néki Elizeus : Mit akarsz,  

hogy cselekedjem veled? 
Mondd meg nekem, mid 
van házadban? Ő  azt fe-
lelé : Nincs nekem, szol-
gálódnak semmim sem há-
zamban, csak egy kis ola-
jom, amellyel kenni szok-
tam magamat. 3Mondá 
erre néki : Eredj, kérj köl-
csön minden szomszéd-
asszonyodtól üres edénye-
ket, de ne keveset, 4aztán 
menj be házadba s ha benn 
leszesz fiaiddal együtt, 
zárd be ajtódat s tölts 
olajodból mindezekbe az 
edényekbe s ha megtelnek, 
állítsd őket félre. 5Elméne 
tehát az asszony s rázárá 
magára s fiaira az ajtót s 
azok adogatták az edé-
nyeket, b pedig töltögetett. 
6Mikor aztán megteltek az 
edények, mondá fiának : 
Hozz ide nekem még 
edényt. De az azt felelé : 
Nincsen. Ekkor megálla 
az olaj. 7Erre clméne s el-
mondá a dolgot az Isten 
emberének. Ó ezt mondá : 
Eredj, add el az olajat s 

akart Edom királya felé áttörni az ostromgyűrűn, mert az volt a 
leggyengébb. - (Egyesek szerint e helyütt Edom helyett Áramot 
kell olvasnunk ; Árám emberei, az arámiak, ekkor Moábtól északra, 
Rámót-Gálaádban állomásoztak. Vö. 8, 2.). - 27. Moáb királya 
szorultságában feláldozta fiát Kámosnak, a moábiták istenének. 
A vers vége a héber szöveg értelme szerint Úgylátszik azt fejezi ki, 
hogy erre az űr megharagudott Izrael fiaira s azért az izraeliták 
visszavonultak. Moábot Izrael tehát a győzelem ellenére sem tudta 
újra hűbéresévé tenni. 

4. 1-7. Elizeus csodálatosan megszaporítja egy megszorult 
özvegyasszony olaját. - 1. A héber szöveg a próf éta-fiak (= tanít-
ványok) feleségeinek egyikéről beszél. A fizetni nem tudó adós 
vagy annak fiai rabszolgasorba kerültek. (Vö. Móz. III. 25, 39 ; 
Máté 18, 25.) - 2. E szavak : amellyel kenni szoktam magamat, 
a héber szövegben hiányzanak. A testnek olajjal való megkenése 
Keleten általános szokás volt s arra részben az éghajlat melege 
miatt - hogy a test bőre ki ne száradjon - szükség is volt. 
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fizesd ki hiteleződet, te pe-
dig s fiaid éljetek abból, 
ami megmarad. 

8Történék pedig egy na-
pon, hogy Elizeus keresz-
tülment Sunámon. Volt 
azonban ott egy előkelő  
asszony s az feltartóztatá, 
hogy étkezzék nála. Igy 
aztán valahányszor arra 
járt, betért hozzá, hogy 
étkezzék. 9Erre az asz-
szony azt mondá férjé-
nek : egy veszem észre, 
hogy az Istennek szent 
embere az, aki gyakorta 
erre jár mifelénk. "Csinál-
tassunk tehát néki egy kis 
tetőszobát, tegyünk bele 
neki ágyat, asztalt, széket 
és mécsest, hogy ha hoz-
zánk jő, ott ellehessen. 
11Történék erre egy napon, 
hogy eljött és betért a 
tetőszobába s ott megpi-
hent. 12Majd mondá legé-
nyének, Giezinek : Hívd 
elő  azt a sunámi asszonyt. 
Mikor előhívta s az elébe 
állott, 13mondá legényé-
nek : Mondd neki : Ime, 
gondosan elláttál minket  

mindennel ; mit akarsz, 
hogy cselekedjem néked? 
Van-e valami ügyed s aka-
rod-e, hogy szóljak a ki-
rálynak vagy a sereg fő-
vezérének ? O azt felelé 
Én nyugodtan lakom né-
pem között. 14Erre ő  azt 
mondá : Mit akar tehát, 
hogy cselekedjem neki? 
Mondá erre Giezi : Ne is 
kérdezd, hiszen fia nincs 
s a férje vén. "Erre meg-
parancsolá, hogy hívja 
oda s mikor odahívta s 
az megállott az ajtóban, 
"mondá néki : Esztendő  
fordultán, ebben az idő-
ben s ugyanebben az órá-
ban fiad lesz méhedben. 
Ám Ó azt felelé : Ne, kér-
lek uram, Isten embere, ne 
hazudj ál 	szolgálódnak. 
"Az asszony csakugyan 
fogana s fiút szüle, abban 
az időben s abban az órá-
ban, amelyet Elizeus mon-
dott. 

18Fel is növekedék a 
gyermek. Mikor azonban 
egy napon kiment atyjá-
hoz, az aratókhoz, 19azt 

8-17. Elizeus megjövendöli, hogy sunámi szállásadónő jének fia 
leszen. - 8. A héber szöveg szerint Elizeus átment Sunámba. 
(Ennek fekvéséről I. Kir. III. 1, 3; Józs. 19, 18.) - 9. Isten emberének 
a prófétát nevezték ; az asszony tehát azt mondja, hogy Elizeus 
szent (jámbor) próféta. - 10. A tetőszoba: a ház lapos tetején 
épült kis (emeleti) helyiség volt. - 12. Elizeus tehát eleinte 
legénye által tárgyalt az asszonnyal. - 13. Az asszony azt felelte, 
hogy ő  (biztonságban) lakik népe között s így semmi dolga sincs 
a királlyal s a lzadvezérrel. - 14. Mivel az asszony férje vén 
volt, az asszonynak nem volt többé kilátása gyermekre. A gyer-
mektelenség az ószövetségben nagy veszteségnek és szégyennek 
számított. - 16. Esztendő  fordultán = jövőre. (A latin fordítás 
szavai szószerint így hangzanak : ha az élet kisérő  leszen). Fiad 
lesz méhedben: a héber szöveg szerint : fiat fogsz ölelni. 

18-37. Elizeus feltámasztja a sunámi asszony fiát. - 19. Mivel 
az aratásról (18. v.) van szó, a gyermek valószínűleg napszúrást 
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mondá atyjának : A fejem 
fáj, a fejem fáj. Erre ő  azt 
mondá a legénynek : Vedd 
fel s vidd el az anyjához. 
"Az fel is vevé és elvivé 
anyjához. Ő  a térdén tartá 
egészen délig, akkor meg-
hala. 21Erre ő  felméne, 
rátevé az Isten emberé-
nek ágyára, rázárá az aj-
tót, kiméne, 22elhívá férjét 
és mondá: Bocsáss el, kér-
lek, velem egy legényt meg 
egy szamarat, hadd sies-
sek el az Isten emberéhez, 
majd visszajövök. 23(5 azt 
mondá: Miért mégy hozzá? 
Ma nincs sem újhold, sem 
szombat. Ő  azt felelé: Csak 
hadd menjek. "Azzal meg-
nyergelteté a szamarat s 
megparancsolá a legény-
nek : Hajts, siess és meg 
ne állíts engem menetköz-
ben, hanem azt tedd, amit 
majd parancsolok néked. 
25Elindula tehát s eljuta 
az Isten emberéhez, a Kár-
mel hegyére. Mikor az Is-
ten embere átellenből meg-
látta, mondá legényének, 
Giezinek Ime ama su-
nárni asszony. 26Eredj csak  

eléje s mondd néki : Jól 
vagy-e te s a férjed meg a 
fiad? 0 azt felelé : Jól. 
27Mikor aztán eljutott az 
Isten emberéhez a hegyre, 
megragadó lábát. Oda-
méne erre Giezi, hogy el-
távolítsa, de az Isten em-
bere azt mondá : Hagyd 
csak, mert keserűségben 
van a lelke, de az Úr azt 
eltitkolta előlem s nem 
adta tudtomra. 28Az asz-
szony azt mondá neki : 
Vajjon kértem-e én fiút. 
uramtól? Nemde azt mon-
dottam néked : Ne ámíts 
engem?29Erre ő  azt mondá 
Giezinek : Övezd fel dere-
kadat s vedd kezedbe bo-
tomat s menj el. Ha talál-
kozol valakivel, ne kö-
szöntsd s ha köszönt téged 
valaki, ne válaszolj neki : 
s tedd botomat a gyermek 
arcára. "Ám a gyermek 
anyja azt mondá : Az Úr 
életére s a te életedre mon-
dom, hogy nem hagylak 
el téged. Felkele tehát és 
követé.31  Giezi azonban 
előre méne s rátevé a botot 
a gyermek arcára, de az 

kapott. - 23. Minden hónap elseje (= újhold) ünnep volt ; ilyen-
kor a próféta úgylátszik istentiszteleti gyülekezetet tartott. -
Az asszony annyira biztos volt a dolgában, hogy férjének nem 
mondta el az ügyet. - 24. A héber szövegben a vers vége így 
szól : . . . meg ne állíts a nyargalásban, hacsak nem mondom 
neked. - 26. Az asszony Giezinek kitérő  választ adott, mert nem 
akarta, hogy feltartsa. - 27. Az asszony annak jeléül ragalla meg 
Elizeus lábát, hogy segítségét kéri. Giezi azonban el akarta távolítani 
(a héber szöveg szerint : lökni) az asszonyt. - 28. Értelme : jobb, 
ha nincs fia az embernek, mintha elveszíti. - 29. A keletitk a 
köszöntéskor rendesen szóba állottak s hosszú beszélgetésbe ele-
gyedtek egymással. Elizeus azért tiltotta meg Giezinek, hogy ne 
köszöntsön senkit, hogy fel ne tartsák s el ne veszítse összeszedett-
,égét. (Vö. Luk. 10, 4.) - 30. Az asszony mindenáron azt akarta, 
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nem szólala meg s nem 
eszméle fel. Erre vissza-
tére s jelenté néki, mond-
ván : Nem kelt fel a gyer-
mek. 32Mikor Elizeus be-
ment a házba, íme a gyer-
mek csakugyan holtan fe-
küdt ágyán. 33Erre be-
méne s rázárá az ajtót ma-
gára s a gyermekre s imád-
kozék az Úrhoz. "Aztán 
föllépe az ágyra s ráfekü-
vék a gyermekre s rátevé 
száját a szájára, szemét a 
szemére s kezét a kezére 
s ráborula. Ekkor meleg 
lőn a gyermek teste.35Erre 
ő  lejöve, sétála egyet föl s 
alá a házban, aztán föl-
lépe az ágyra s ráf eküvék : 
erre a gyermek hetet ásíta 
s kinyitá szemét. 36Erre ő  
beszólttá Giezit s mondá 
néki : Hívd ide azt a 
sunámi asszonyt. Az a 
hívásra be is méne hozzá. 
Erre ő  azt mondá : Vedd 
fiadat. 37Az odaméne, a 
lába elé omlék s földig 
hajtá magát, majd vevé 
fiát s kiméne. 

38Elizeus erre visszatére 
Galgalába. Az országban  

akkor éhség volt. Mikor 
aztán a prófétafiak letele-
pedtek előtte,mondá egyik 
legényének : Tedd föl a 
nagy fazekat s főzz főze-
léket a prófétafiaknak. 
39Erre egyikük kiméne a 
mezőre, hogy zöldséget 
szedjen s vadszőlőtőhöz 
hasonló növényre talála és 
teleszedé róla vadtökkel 
palástját s miután vissza-
tért, belevagdalá a főzelé-
kes fazékba, mert nem 
tudta, hogy mi az. 40Ki is 
tálalának a társaknak, 
hogy egyenek, de mikor 
azok megízlelték a főzelé-
ket, felkiáltának, mond-
ván : Halál van a fazék-
ban, Isten embere 1 - és 
nem bírának enni. 41Erre 
ő  így szóla: Hozzatok lisz-
tet. Mikor hoztak, bele-
veté a fazékba s mondá : 
Tálald ki a népnek, hogy 
egyék. És nem volt többé 
semmi keserűség sem a 
fazékban. 

42majd odajöve egy em-
ber Báálsálisából és zsen-
géből való kenyereket 
hoza az Isten emberének : 

hogy Elizeus maga menjen el vele. - 35. Ásítás helyett a héber 
szöveg tüsszentésről beszél. 

38-41. Elizeus ehetővé teszi a mérges főzeléket. - 38. Erről a 
Galgaláról 1. 2, 1. jegyz. - A próféta-tanítványok közös életet 
folytattak, közösen ültek asztalhoz s Elizeus felügyelete alatt 
állottak. Elizeus időről-időre meglátogatta őket. - 39. A héber 
szöveg inkább vad (szölőindákhoz hasonló) indákról és (talán) 
vad ugorkákról beszél. - 41. Keserűség helyett a héber szöveg 
ártalmas dologról beszél. 

42-44. Elizeus kenyérszaporítása. - 42. Báálsálisa pontos 
fekvését nem ismerjük, de nem lehetett messze Galgalától. -
A zsenge kenyerek a termés elsejéből, az Új termésből készültek ; 
friss gabona helyett a héber szöveg pörkölt gabonaszemekről vagy 
pörkölt gabonakalászokról beszél. 



920 	KIRÁLYOK IV. KÖNYVE 5. 
húsz árpakenyeret s friss 
gabonát a tarisznyájában. 
Erre Ó azt mondá : Add 
oda a népnek, hadd egyék. 
43Felelé erre neki szolgája : 
Mi ez ahhoz, hogy száz em-
ber elé adjam? Ám ő  is-
mét mondá : Add csak oda 
a népnek, hadd egyék, 
ezt üzeni ugyanis az Ur : 
Esznek is, marad is. 440da-
tevé tehát eléjük s evének 
s marada is, az Úr szava 
szerint. 

5. FEJEZET. 
Elizeus meggyógyít egy bél-

poklost. 

1Náámán, Szíria királyá-
nak hadvezére, nagy és 
tekintélyes ember volt ura 
előtt, mert általa adott az 
Úr győzelmet Szíriának. 
Vitéz és gazdag ember 
volt, de poklos. 2Egyszer 
azonban portyázni mené-
nek a szíriaiak s foglyul 
ejtének Izrael földéről egy 
kis leányt. Ez Náámán 
feleségének szolgálatába 
jutott 3és azt mondá asz-
szonyának : Bárcsak lett 
volna az én uram annál a 
prófétánál, aki Szamariá-
ban vagyon: biztosan meg-
gyógyította volna a pok-
losságtól, amelyben va- 

gyon. 4Náámán erre be-
méne urához s elbeszélé 
néki, mondván : Igy s így 
szólt az az Izrael földéről 
való leány. 5Mondá erre 
néki Szíria királya : Eredj 
el s én majd küldök egy 
levelet Izrael királyának. 
Az, miután elment és ma-
gával vitt tíz talentum 
ezüstöt, hatezer aranyat s 
tíz váltóruhát, 8elvivé a 
levelet Izrael királyának. 
Ezek a szavak voltak 
benne : Ha e levelet meg-
kapod, tudd, hogy hozzád 
küldöttem szolgámat, Náá-
mánt, hogy meggyógyítsd 
poklosságából. 7Mikor Iz-
rael király elolvasta a le-
velet,megszaggatá ruháját 
s mondá : Isten vagyok-e 
én, hogy ölni s éltet adni 
tudjak, hogy ez hozzám 
küld, hogy meggyógyítsak 
valakit poklosságából?Ész-
revehetitek s láthatjátok, 
hogy csak ürügyet keres 
ellenem. 8Mikor ezt Eli-
zeus, az Isten embere meg-
hallotta, azt tudniillik, 
hogy Izrael királya meg-
szaggatta ruháját, elkülde 
hozzá ezzel az üzenettel : 
Miért szaggattad meg ru-
háidat? Jöjjön hozzám, 
s tudja meg, hogy van 

5. 1-19. Elizeus önzetlenül meggyógyítja poklosságából a szíriai 
Náámánt. - 1. A poklosságról 1. Móz. III. 13, 1. skk. - 5. Egy 
talentum ezüst = 3000 x 3.25 = 9750 pengő  ; tíz talentum tehát 
97.500 pengő  ; egy (sekel) arany = 60 pengő  ; hatezer sekel (= két 
talentum) tehát 360.000 pengő. A váltóruha valószínűleg ünneplő  
ruha volt; ilyeneket ajándékozni ma is szokás Keleten. - 7. A ruha 
megszaggatása a gyász, a bánat és a felháborodás jele volt. -
A király (Jórám) azt hitte, hogy a szír király csak ürügyet keres, 
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próféta Izraelben. 9Oda-
méne tehát Náámán, lovai-
val és szekereivel együtt 
és megálla Elizeus házá-
nak ajtaja előtt. "Ekkor 
Elizeus követet külde ki 
hozzá ezzel az üzenettel : 
Menj s fürödjél meg hét-
szer a Jordánban s akkor 
tested visszanyeri egészsé-
gét s megtisztulsz. 11Meg-
haraguvék erre Náámán és 
elméne, mondván : Azt 
hittem, hogy ki fog jönni 
hozzám, megáll, segítségül 
hívja az Úrnak, Istenének 
nevét, megérinti kezével a 
poklosság helyét s meg-
gyógyít. 12Hát nem job-
bak-e az Ábána és a Fárfár, 
Damaszkus folyói, Izrael 
valamennyi vizénél arra, 
hogy bennük megfüröd-
jem és megtisztuljak? Mi-
kor azonban megfordult 
s bosszankodva elment, 
13eléje járulának szolgái 
s így szólának hozzá : 
Atyám, ha nagy dolgot 
mondott volna is neked a 
próféta, bizonyára meg  

kellett volna tenned ; 
mennyivel inkább, hogy 
most csak azt mondotta 
néked : Fürödjél meg és 
megtisztulsz. "Leméne s 
megfürdék hétszer a Jor-
dánban az Isten emberé-
nek szava szerint s ismét 
olyan lőn a teste, mint 
egy kis gyermek teste s 
megtisztula. 15Erre vissza-
tére az Isten emberéhez 
egész kíséretével együtt s.  

beméne s megálla előtte s 
mondá : Immár tudom, 
hogy nincs másutt Isten 
az egész földön, hanem 
csakis Izraelben. Kérlek 
tehát, fogadj el áldomást 
szolgádtól. "Ám ő  azt. 
felelé : Az Úr életére mon-
dom, aki előtt szolgálok, 
hogy nem fogadok el. 
Nem is engede semmi-
képen sem, pedig unszolta. 
17Végre Náámán azt mond-
ta : Hát ahogy akarod 
de kérlek, engedd meg ne-
kem, szolgádnak, hogy 
vehessek e földből any-
nyit, amennyit egy öszvér- 

hogy beleköthessen. — 9. A héber szöveg Náámán szekeréről és 
(e szekérbe fogott) lovairól beszél. — 10. Elizeus azért küldött 
Náámánhoz, hogy megmutassa, mily kevésre becsüli a földi nagy-
ságot ; lehet azonban, hogy eljárására az is kihatott, hogy a pok-
lossal a törvény értelmében nem volt szabad érintkezni. — 11. Az 

Jáhve. (Vö. Móz. II. 3, 14. jegyz.) A vers vége a héber 
szövegben Igy szól : . . . és kezét a hely (= az úr szent helye?) 
felé lengeti s így elveszi a poklosságot.-12.Az Ábána Damaszkuson 
át, a Fárfár Damaszkustól délre folyik ; mindkettő  tiszta, egész-
séges vizű  folyó. Ezzel szemben Izrael vizei (főkép a Jordán) zava-
rosak voltak. — 14. A héber szöveg szerint Náámán hétszer alá-
merült, lebukott a vízben s teste olyan (tiszta lett), mint egy kis 
gyermek teste. — 15. Náámán e szavaival azt hangoztatja, hogy 
csak Izrael Istene Isten igazán : a többi népek (bálvány-) istene 
tehetetlen bálvány. — Áldomás = ajándék, búcsúajándék. —
16. Az unszolás hozzátartozott az akkori idők udvariassági szoká-
saihoz : anélkül nem illett semmit sem elfogadni. — 17. Náámán —
az akkori idők felfogása szerint — azt hitte, hogy az Urat, Izrael 
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pár elbír, mert nem mutat 
be többé szolgád egészen 
elégő  áldozatot vagy béke-
áldozatot más isteneknek, 
hanem csak az Úrnak. 
"Csak ebben az egy dolog-
ban engeszteld az Urat 
szolgád érdekében : mikor 
uram bemegy Remmon 
templomába, hogy ott le-
boruljon s a kezemre tá-
maszkodik, ha én is lebo-
rulok Remmon templomá-
ban, mikor ő  ott leborul, — 
nézze el az Úr nékem, szol-
gádnak ezt a dolgot, 1905 
azt mondá neki : Eredj 
békességben. Erre ő  eltá-
vozék tőle a föld leg-
kiválóbb idejében. 

"Mondá ekkor magában. 
Giezi, az Isten emberé-
nek legénye : Megkímélte 
uram ezt a szíriai Náá-
mánt, hogy nem fogadta 
el tőle, amit hozott : az 
Úr életére mondom, hogy 
utána futok és szerzek tőle  

valamit. 21Utána is erede 
Giezi Náámánnak. Mikor 
ez meglátta,hogy feléje fut, 
leugrék szekeréről eléje s 
mondá : Rendben van-e 
minden? 22(5 azt mondá : 
Rendben. Uram küldött 
hozzád s üzeni : Ép most 
jött hozzám két ifjú Ef-
ráim hegységéből, a pró-
fétafiak közül: adj szá-
mukra egy talentum ezüs-
töt s két öltözet ruhát. 
23Mondá erre Náámán : 
Jobb lesz, ha két talentu-
mot veszesz. Rá is erő-
szakolá s beköte két ta-
lentum ezüstöt két zsákba 
és két váltóruhát s rátevé 
két legényére s azok el is 
vivék előtte. "Mikor aztán 
már estefelé megérkezett, 
elvevé kezükből s félre-
tevé a házban s elbocsátá 
az embereket s azok el-
menének, 25ő  pedig be-
méne s ura elé álla. Mondá 
ekkor Elizeus : Honnan 

Istenét csak Izrael földén lehet tisztelni, azért visz magával Izrael 
földéből. - 18. Remmon (héberül Rimmon) úgylátszik a szírek fő-
istene volt. s-- Náámán kénytelen volt urával tartani s külsőleg részt-
venni Remmon tiszteletében, mert ura az ő  kezére támaszkodott = 
vele mint hadsegéddel kísértette magát. (Náámán a szír király 
hadsegéde volt.) 19. Elizeus semmiféle ítéletet sem mondott Náá-
mán ügyében ; kétségtelen azonban, hogy Náámán eljárása nem 
lehet követendő  példa, már csak azon botrány miatt sem, amelyet 
az ilyen eljárás okoz. - A föld legkiválóbb idején a latin fordítás 
a tavaszt érti ; a héber szöveg azonban (vö. Móz. I. 35, 16 ; 48, 
7. jegyz.) így fordítandó : Mikor aztán már egy kibraföldnyire 
jutott tőle, - 20. - mondá magában Giezi stb. - A kibra szó 
valamilyen távolságot fejez ki ; egyesek szerint kb. annyi, mint 
egy mérföld, mások szerint csak annyi, mint egy jó darab (föld). 

20-27. Elizeus szolgájának haszonlesése és bűnhödése. - 20. 
E szóban : szíriai, Giezi ajkán bizonyos önigazolás rejlik. - 22. 
Efráim hegysége Kánaán középső  hegyvidéke ; ezen volt Betel is, 
Galgala is (vö. 2, 1.), hol a prófétaiskolák voltak. Prófétafiak = 
próféta-tanítványok. - Egy talentum ezüst = 9750 pengő. -
2.3. A ráerőszakolásról (unszolásról 1. 16. v. jegyz.). Két alentum 
= 19.500 pengő. - 24. A héber szöveg így szól : Mikor aztán a 
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jössz, Giezi? Ő  azt felelé : 
Nem volt el szolgád sehol 
sem. 26ö azonban mondá : 
Nem volt-e jelen az én 
szívem, amikor az az em-
ber visszafordult szekeré-
ről feléd? Nos tehát, sze-
reztél ezüstöt és szereztél 
ruhákat, hogy olajkerte-
ket, szőlőket, j uhokat, bar-
mokat, rabszolgákat és 
rabszolgálókat vásárolj, 
27de Náámán poklossága 
is reád s ivadékodra ragad 
mindörökre. Poklosságtól 
hófehéren méne is ki előle. 

6. FEJEZET. 
Elizeus felúsztatja a vízbe esett 
fejszét, Szamariába vezeti a 
szírek hadát, megjövendöli, hogy 

hozzá érkezik a király. 

1Majd mondák a pró-
fétafiak Elizeusnak : Ime 
ez a hely, hol felügyeleted 
alatt lakunk, szűk nekünk. 
2Hadd menjünk el a Jor-
dánhoz s hadd hozzon ki-
ki az erdőből egy-egy szál-
fát, hogy ott lakóhelyet 
építsünk magunknak. 
azt mondá : Menjetek el. 
3Mondá erre egyikük : Jer 
azonban te is el szolgáid- 

dal. Ő  felelé : Elmegyek. 
4E1 is méne velük. Mikor 
aztán a Jordánhoz jutot-
tak, vágták a fát. 5Törté-
nék azonban, hogy amint 
egyikük egy szálfát ki-
vágott, a fejsze vasa bele-
esett a vízbe. Erre ő  fel-
kiálta s mondá : Jaj, jaj, 
jaj, uram, ezt is csak köl-
csön kaptam. 6Mondá erre 
az Isten embere : Hova 
esett ? Mikor az megmu-
tatta néki a helyet, ő  le-
vága egy fadarabot, oda-
hajítá s felúszék a vas. 
7Erre azt mondá : Vedd 
ki. Az kinyujtá kezét s 
kivevé. 

8Szíria királya pedig ha-
dakozott Izraellel s megál-
lapodék szolgáival, mond-
ván : Ezen és ezen a he-
lyen vessünk lest. 9Elkülde 
erre az Isten embere Izrael 
királyához ezzel az üze-
nettel: Vigyázz, ne vo-
nulj át ezen s ezen helyen, 
mert ott akarnak lesbe 
állani a szírek. "Elkülde 
tehát Izrael királya arra a 
helyre, melyet neki az 
Isten embere mondott s 
előre elfoglalá és vigyáza 

(szamariai) dombhoz érkezett, elvevé stb. - 26. Szívem jelen 
volt = lélekben ott voltam s láttam. - A héber szöveg a második 
mondatot így fogalmazza : Időszerű  volt-e épen most, (amikor 
egy nemizraelitáról volt szó) elfogadni az ezüstöt és venni (sze-
rezni rajta) ruhákat, olajfakerteket sth? - 27. A poklosság egyik 
fajtája hófehér kiütésekben (is) nyilvánult. 

6. 1-7. Elizeus szavára feljő  a vízbe esett fejsze. - 1. A hely = 
a prófétafiak (= tanítványok) számára szolgáló terem s a körülötte 
levő  lakások. - Hogy azonban itt is a galgalai (vö. 4, 38.) próféta-
házról van-e szó, vitás. - 2. A tanítványok a Jordánnál új próféta-
házat akartak építeni maguknak. - 6. Elizeus szavára a vas fel-
jött a vízből és úszott a víz színén. 

8-23. Elizeus csodálatos módon Szamaria városának kellős 
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ott magára nem egyszer, 
sem kétszer. 11Felháboro-
dék erre a dolgon Szíria 
királyának szíve s egybe-
hívá szolgáit és mondá : 
Miért nem jelentitek ne-
kem, ki az én árulóm 
Izrael királyánál? 12Mondá 
erre egyik szolgája : Nem 
úgy van az, uram király, 
de Elizeus próféta, aki 
Izraelben vagyon, meg-
jelent minden szót Izrael 
királyának, melyet te a 
hálókamrádban beszélsz. 
13Mondá erre nékik : Men-
jetek s nézzétek meg, hol 
van, hogy odaküldjek s 
elfogassam. Jelenték is 
néki, mondván : Ime Do-
tánban vagyon. 

"Ekkor lovakat, sze-
kereket és erős csapatokat 
külde oda s azok, mikor 
éjjel megérkeztek, körül-
vevék a várost. 18Mikor 
aztán reggel az Isten em-
berének szolgája felkelt és 
kiment, látá a sereget, a 
lovakat meg a szekereket 
a város körül s jelenté 
urának és mondá : Jaj, jaj, 
jaj, uram, mitévők le-
gyünk? 16(5 azonban felelé: 
Ne félj, mert többen van-
nak velünk, mint velük. 
17Majd imádkozék Elizeus 
és mondá : Uram, nyisd  

meg a szemét, hadd lás-
son. Erre megnyitá az Úr 
a legény szemét s az láta 
s íme a hegy tele volt lo-
vakkal s tüzes szekerekkel 
Elizeus körül. 18Mikor az-
tán az ellenség levonult 
ellene, Elizeus ismét imád-
kozék az úrhoz, mondván: 
Sujtsd, kérlek, vaksággal 
e nemzetet. Erre az Úr 
azzal sujtá őket, hogy nem 
láttak, - Elizeus szava 
szerint. 19Ekkor Elizeus 
így szóla hozzájuk : Nem 
ez az út s nem ez a város, 
jertek utánam s majd 
megmutatom néktek azt 
az embert, akit kerestek. 
Azzal elvivé Őket Szama-
riába. "Mikor aztán be-
értek Szamariába, mondá 
Elizeus : Uram, nyisd meg 
a szemüket, hadd lássa-
nak. Erre megnyitá az űr 
a szemüket s láták, hogy 
Szamaria közepében van-
nak. 21Izrael királya, ami-
kor meglátta őket, azt. 
mondá Elizeusnak : Le-
vágassam-e őket, atyám? 
22ÁM ő  azt mondá : Ne 
vágasd le, mert nem kar-
doddal és íjaddal fogtad 
el őket, hogy levághatnád 
őket; sőt tégy eléjük ke-
nyeret és vizet, hogy egye-
nek s igyanak s aztán hadd 

közepébe vezeti az ellene törő  szír sereget. - 11. Szolgáit = főembe-
reit. - 13. Dotán Kánaán felső  harmadában, Szamariától északra, 
kb. 20 km-re feküdt. - 14. A héber szöveg így szál: . . . 
külde oda, azok éjjel érkeztek oda és körülvevék a várost. 
- 17. A lovak és a tüzes szekerek e helyütt az isteni segítséget 
jelképezték. - 18. A vakság e helyütt (vö. Móz. I. 19, 11.) nem 
azt jelenti, hogy nem láttak, hanem azt, hogy nem ismerték 
ki magukat, a helyeset nem látták. - 20. Láták= felismerék. - 
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menjenek urukhoz. 23Erre 
ő  nagy lakomát készíte 
nékik s miután ettek és 
ittak, elbocsátá őket s 
azok elmenének urukhoz. 
Ettől fogva nem jövének 
többé a szíriai portyázók 
Izrael földére. 

24Történék pedig ezek 
után, hogy Benádád, Szí-
ria királya egybegyüjtötte 
egész seregét s felment s 
ostrom alá vette Szama-
riát. 25Erre nagy éhínség 
támada Szamariában, mert 
addig ostromolták, míg 
egy szamárfejet nyolcvan 
ezüstön, egy negyed káb 
galambganéjt pedig öt 
ezüstön adtak. "Mikor 
aztán egyszer Izrael királya 
a várfalon járkált, felkiálta 
hozzá egy asszony, mond-
ván : Segíts rajtam, uram 
király. 270  azt mondá : Ha 
az Ur nem segít rajtad, én 
honnan segítselek? A szé-
rűről vagy a sajtóról? 
Majd mondá néki a király: 
Mit akarsz? Ő  azt felelé : 
28Ez az asszony azt mondta  

nékem : Add ide a fiadat, 
hogy ma megegyük, hol-
nap aztán megesszük az 
én fiamat. 29Megfőztük te-
hát a fiamat s megettük. 
Másnap aztán mondtam 
néki : Add ide a fiadat, 
hogy megegyük. Ő  azon-
ban elrejtette fiát. 3°Mikor 
ezt a király meghallotta, 
megszaggatá ruháját s to-
vább ment a várfalon ; 
ekkor az egész nép látá, 
hogy alul a testén szőr-
zsákot viselt. 31Majd mon-
dá a király : Sujtson en-
gem az Isten most és min-
denkoron, ha Elizeusnak, 
Sáfát fiának feje ma rajta 
marad 1 32Elizeus ekkor 
a házában ült s körülötte 
ültek a vének. Odakülde 
tehát előre egy embert, de 
mielőtt még ez a követ 
odaért volna, ő  azt mondá 
a véneknek : Tudjátok-e, 
hogy ez a gyilkosfia ide-
küld, hogy fejemet ve-
gyék? Vigyázzatok tehát s 
ha a követ ideér, zárjátok 
be az ajtót s ne engedjétek 

23. Portyázó csapatok tehát többé nem jöttek Izrael földére ; ren-
des hadsereg azonban - mint mindjárt a következő  versek 
beszélik - ezután is támadta Izraelt. 

24-33. Szarvaria ostroma alkalmából Izrael királya fejét akarja 
vétetni Elizeusnak. - 24. II. Benádádról van szó. (Vö. Kir. III. 
20, 1.) - 25. Nyolcvan (sekel) ezüst = 80 x 3.25 = 260 pengő. 
Egy káb kb. 2 liter. Valószínűleg tényleges galambganéjról van szó, 
bár egyesek valami pörkölt - galambganéjhoz hasonló - borsót 
értenek e kifejezésen. - Ot ezüst = 5 x 3.25 = 16.25 pengő. -
27. Ekkor már a szérák (= a gabonacséplés helyei) s a sajtók 
(a bor- és olajprés helyei) üresek voltak: a király tehát nem tudott 
sem gabonát, sem olajat adni. - 30. Mivel a király a várfalon, 
tehát magasabban volt, mint a nép, ez alulról látta, hogy a király -
keservében - szőrzsákot viselt. - 32. Erre a király elkülde Elizeus-
hoz, de Elizeus előre megjövendölte, hogy a követet ura lábának 
nesze követi, vagyis hogy a követ nyomában maga a király is eljő. 
A követet azért kellett feltartóztatni, míg ura - a király - is 
meg nem - érkezett, hogy fejét ne vegye Elizeusnak, ki jót 
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bejönni, mert íme ura lá-
bának nesze követi őt. 
33Még beszélt velük, mikor 
megjelent a követ, aki 
hozzá jött és mondá : Ime, 
ekkora baj származott az 
Úrtól, mit várjak még az 
Úrtól? 

7. FEJEZET. 
Elizeus megjövendöli, hogy véget 

ér Szamaria éhínsége. 

1Mondá erre Elizeus 
Halljátok az Úr szavát : 
Ezt üzeni az Úr : Holnap 
ilyenkor egy mérő  liszt-
láng egy sztáter s két mérő  
árpa egy sztáter lesz Sza-
maria kapujában.2  Felelé 
és mondá erre az Isten 
emberének az egyik fő-
tiszt, az, akinek a kezére 
a király támaszkodott : 
Még ha az Úr zsilipeket 
csinálna is az égre, be-
következhetnék-e az, amit 
beszélsz? Erre ő  azt mondá: 
Saját szemeddel fogod 
látni, de nem eszel belőle. 

3Volt már most a kapu 
bejárata előtt négy poklos 
férfiú. Ezek azt mondák 
egymásnak : Mit marad-
junk itt, míg meg nem ha-
lunk? 4Ha bemegyünk a 
városba, akkor is éhen ha-
lunk, ha itt maradunk, ak-
kor is meg kell halnunk. 
Jertek tehát, szökjünk át 
Szíria táborába : ha -meg-
kegyelmeznek nekünk, 
életben maradunk, ha pe-
dig meg akarnak ölni, hát 
akkor meghalunk. 5Este-
felé fel is kerekedének, 
hogy Szíria táborába men-
jenek. Mikor azonban Szí-
ria táborának széléhez ju-
tottak, nem találának ott 
senkit sem. 6Az Úr ugyanis 
harci szekereknek, lovak-
nak s nagy hadseregnek 
lármáját hallatta a szí-
riaiak táborában, mire 
azok azt mondták egymás-
nak : Ime, Izrael királya fel-
bérelte ellenünk a heteusok 
s az egyiptomiak királyait 

akart (vő. 7, 1. skk.) a királynak. — 33. Az idézett szavakat az 
értelmezők többségének véleménye szerint az időközben meg-
érkezett király mondotta. Mit várlak az Úrtól = miért ragasz-
kodjam hozzá s miért ne ölesselek meg téged, prófétáját? 

7. 1-2. Elizeus megjövendöli, hogy (Szamaria ostroma véget ér és ) 
elmúlik az éhínség. — 1. Egy mérő: a héber szöveg szerint : egy 
szea, azaz kb. 12 liter. Sztáter helyett a héber szöveg ebben az 
egész részben sekelről beszél ; a sekel különben ugyanannyi volt, 
mint a sztáter : kb. 3.25 pengő. A piac tehát a város kapujában 
volt. — 2. Főtiszt = a héber szöveg szerint sális (vö. Kir. II. 23, 
8. jegyz.) kb. az, amit ma hadsegédnek, szárnysegédnek neve-
zünk. Kezére támaszkodott, vö. 5, 18. jegyz. — Zsilipek helyett a 
héber szöveg inkább ablakokról, lyukakról beszél ; értelme : ha 
az Cr az égből fogja szórni az ennivalót, akkor bekövetkezhetik 
az, amit Elizeus jövendöl, — különben nem. 

3-20. Szamaria ostroma véget ér s Elizeus jövendölése beteljese-
dik. — 3. A poklosoknak (vö. Móz. III. 13, 1. jegyz.) a városon 
kívül kellett lakniok. Meg nem halunk t. i. az éhségtől. — 5. Este-
felé: a héber szöveg szerint : szürkületkor. — 6. Ezek a heteusok —• 
az összefüggés tanusága szerint -- valahol Egyiptom felé lak- 
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s azok jönnek reánk. ?Erre 
felkerekedtek s a szürkü-
letben elfutottak s ott 
hagyták sátraikat, lovai-
kat, szamaraikat a tábor-
ban, s megfutamodva csak 
arra törekedtek, hogy éle-
tüket megmentsék. 8Igy 
tehát, mikor azok a poklo-
sok a tábor széléhez jutot-
tak, bemenének az egyik 
sátorba, evének és ivának, 
majd kivivének onnan 
ezüstöt, aranyat, ruhát és 
elmenének s elrejték ; az-
tán visszatérének egy má-
sik sátorba s onnan szintén 
elhordák ezeket és elrejték. 
9Majd mondák egymás-
nak : Nem cselekszünk 
helyesen! Ez a nap ugyanis 
jó hír napja: ha hallgatunk 
s reggelig hírül nem visz-
szük, bűnnel fognak vá-
dolni minket : jertek, men-
jünk s jelentsük a király 
udvarában. "Mikor aztán 
eljutottak a város kapujá-
hoz, elbeszélték a kapu-
őröknek, mondván : El-
mentünk Szíria táborába s 
nem találtunk ott egyetlen 
embert sem, csak kikötött 
lovakat és szamarakat s 
felütött sátrakat. 11E1- 
menének erre a kapuőrök  

s jelenték benn a király 
palotájában. 1205 még éjjel 
felkele és mondá szolgái-
nak : Megmondom nektek, 
mit akarnak velünk a 
szírek : tudják, hogy éhsé-
get szenvedünk s azért ki-
vonultak a táborból s el-
rejtőztek a mezőn, mond-
ván : Ha kijönnek a város-
ból, megfogjuk őket eleve-
nen s akkor bemehetünk a 
városba. "Felelé erre egyik 
szolgája : Vegyük azt az 
öt lovat, mely még meg-
maradt a városban (ennyi 
van csak ugyanis Izrael 
egész sokaságánál, mert a 
többi elfogyott) s küldjünk 
ki s akkor kipuhatolhat-
juk a dolgot. "Elő  is hozó-
nak két fogatot s a király 
kikülde a szírek táborába, 
mondván : Menjetek s néz-
zétek meg : 15Erre Ók utá-
nuk nyomulónak egészen 
a Jordánig s íme, az egész 
út tele volt azokkal a ru-
hákkal és holmikkal, ame-
lyeket a szírek ijedtükben 
elhánytak. Mikor aztán a 
követek visszatértek, je-
lenték ezt a királynak. 
"Erre a nép kivonula s ki-
fosztá a szír tábort s egy 
mérő  lisztláng egy sztáter 

hattak. - 10. Kikötött = leszerszámozott s pihenni kikötött. 
11. A héber szöveg így szól : Ekkor a kapuőrök kikiáltották (ezt 
a dolgot) s (azok, akik hallották,) jelentették (ezt) benn a király 
palotájában. - 12. Szolgái = főemberei. - 13. A héber szöveg 
így szól : Venni kell ötöt (= nehányat) a megmaradt lovak közül -
íme vagy az lesz a sorsuk, mint Izrael azon egész tömegéé, mely 
megmaradt, vagy íme az, ami Izrael azon egész sokaságáé, amely 
elpusztult (vagyis : vagy megmaradnak, vagy elpusztulnak) -
s küldjünk ki s meglátjuk, (mi van). - 14. A héber szöveg így 
szól : Vevének is két szekeret (befogott) lovakkal stb. - 16. Vö. 
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s két mérő  árpa egy sztáter 
lőn az Úr szava szerint. 
"Közben a király azt a 
főtisztet rendelé a kapu-
hoz, akinek kezére támasz-
kodott : ezt a néptömeg 
összetaposá a kapuban, 
úgyhogy meghalt, amint 
az Isten embere megmon-
dotta, amikor a király le-
ment hozzá. 18Beteljese-
dék tehát az Isten emberé-
nek az a szava, amelyet a 
királynak mondott, ami-
kor azt mondotta : Két 
mérő  árpa egy sztáter és 
egy mérő  lisztláng egy 
sztáter lesz holnap ilyen-
kor Szamaria kapujában. 
19Ugyanakkor az a főtiszt 
azt felelte és mondotta az 
Isten emberének : Még ha 
zsilipeket csinálna is az Úr 
az égre, bekövetkezhet-
nék-e az, amit beszélsz, - 
s ő  azt mondotta neki : 
Saját szemeddel fogod 
látni, de nem eszel belőle. 
20ogy is történék tehát 
vele, amint ő  megjöven-
dölte : összetaposá a nép 
a kapuban, úgyhogy meg-
halt. 

8. FEJEZET. 
Elizeus tekintélye visszajuttatja 
a sunámi asszonyt birtokához.-
Elizeus megjövendöli a szír 
király halálát s ennek utódját.-
Jórám és Ochoziás, Júda ötödik 

és hatodik királya. 

1Annak az asszonynak 
pedig, kinek fiát feltá-
masztotta, szólott Elizeus, 
mondván : Kelj fel s eredj 
el háznépeddel együtt s 
tartózkodj ál ott, ahol 
tudsz, mert az Úr éhínsé-
get hívott elő  s az hét esz-
tendeig jő  az országra. 
2Erre az felkelt s az Isten 
emberének szava sze-
rint cselekedett : elment 
ugyanis háznépével együtt 
s a filiszteusok földén tar-
tózkodott sok ideig. 3Mi-
kor aztán elmult a hét 
esztendő, visszatére az asz-
szony a filiszteusok földé-
ről s elméne, hogy panaszt 
emeljen a királynál háza és 
szántóföldei miatt. 4A ki-
rály épen Giezivel, az Isten 
emberének legényével be-
szélt s azt mondta : Be-
széld el nekem mindazo-
kat a nagy dolgokat, ame- 

1. v. jegyz. Sztáter helyett a héber szöveg itt is sekelről beszél. -
17. A király a főtisztet (vő. 2. v. jegyz.) nyilván a rend fenntar-
tása végett rendelte a kapuhoz, de az odaözönlő  néptömeg el-
tiporta ot. - 18-20. Megismétli az 1-2. v.-ben közölt jövendö-
léseket. 

8. 1-6. Elizeus nagy tekintélye megmenti a sunámi asszonyt a 
károsodástól. - E rész azt beszéli el, hogy Elizeus csodáinak halla-
tára mint adta vissza (Jórám) király a sunámi asszony elfoglalt 
birtokait. - 1. Talán a 4, 38-ban említett éhínségről van szó. - 
2. A filiszteusok földe a tengerparton feküdt s mivel ott az éghajlat 
nedvesebb, ott nem volt (szárazság által előidézett) éhínség. Az 
asszony a héber szöveg szerint hét esztendeig tartózkodott a filisz-
teusok földén. - 3. Az asszony távollétében házát és földjeit má-
sok elfoglalták. 
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lyeket Elizeus művelt. 
5Mikor ő  épen azt beszélte 
el a királynak, hogy mi 
módon támasztotta fel a 
halottat, megjelenék az 
asszony, akinek életre kel-
tette fiát s a királyhoz 
kiálta háza és szántóföldei 
miatt. Mondá ekkor Giezi : 
Uram király, ez az az 
asszony • s ez az a fia, 
akit feltámasztott Elizeus. 
6Erre megkérdezé a király 
az asszonyt s az elbeszélé 
neki a dolgot. Erre a király 
melléje ada egy udvari 
tisztet, mondván : Adasd 
vissza neki mindenét, meg 
a szántóföldjeinek minden 
jövedelmét attól a naptól 
fogva, hogy elhagyta az 
országot mostanig. 

7Majd elméne Elizeus 
Damaszkusba. Ekkor Be-
nádád, Szíria királya épen 
beteg volt. Mikor hírül vit-
ték neki, mondván : Ide-
jött az Isten embere, 
8  mondá a király Házáel-
nek : Végy magadhoz aján-
dékot s eredj az Isten em-
bere elé s kérdezd meg 
általa az Urat, mondván : 
Kilábolok-e ebből a be- 

tegségemből? 9Házáel eléj e 
is méne, vive magával 
ajándékot s mindenféle 
damaszkusi jókat, negy-
ven teve terhét. Mikor az-
tán eléje állott, mondá 
Fiad, Benádád, Szíria ki-
rálya küldött engem hoz-
zád ezzel a kérdéssel: 
Meggyógyulok-e ebből a 
betegségemből? 1°Mondá 
erre néki Elizeus : Eredj s 
mondd neki : Meggyó-
gyulsz ; -- ám az Úr azt is 
megmutatta nekem, hogy 
halálát leli. ilAztán csak 
álla ott vele s úgy megren-
düle, hogy belepirult az 
arca, végre sírva fakada az 
Isten embere. "Mondá 
néki Házáel : Miért sír az 
én uram? Ő  azt mondá 
reá : Mert tudom, mennyi 
rosszat fogsz tenni Izrael 
fiainak : erős városaikat 
lángba borítod, ifjaikat 
karddal megölöd,kisdedei-
ket összezúzod, áldott álla-
potban levő  asszonyaikat 
felhasítod. 13Mondá erre 
Házáel : Mi vagyok én, a 
te szolgád, ez az eb, hogy 
ilyen nagy dolgot mível-
hetnék? Mondá erre Eli- 

7-15. Elizeus megjövendöli, hogy Házáel lesz Szíria királya, ami 
be is következik. - II. Benádádról van szó (vö. Kir. III. 20, 1. 
jegyz.) - 10. Elizeus válaszát valószínűleg így kell értenünk : 
Eredj s mondd csak neki, (mivel te amúgy sem mondasz neki 
mást), hogy meggyógyul ; nekem azonban megmutatta (= kijelen-
tette) az Űr, hogy halálát leli (és pedig teáltalad). Mások a meg-
gyógyulsz szót így értelmezik : e betegség következtében nem fogsz 
meghalni, (de meg fogsz halni másnak a következtében). - 11. 
E vers értelme vagy az, hogy Házáel úgy csinált, mintha nem ér-
tené el a próféta szavát (hogy t. i. 8 megöli a királyt) s mereven, 
hosszan (szinte arcátlanul) nézte a prófétát - vagy az, hogy Eli-
zeus mereven, hosszan (úgyhogy végre Házáel is zavarba jött) 
nézte Házáelt s végre sírva fakadt. - 13. Értelme : én, szolgád, 
ki jelentéktelen eb vagyok, hogy kerülhetnék abba a helyzetbe, 

Ószövetség I. 	 59 
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zeus : Megmutatta nékem 
az Cr, hogy te leszesz Szí-
ria királya. - "Erre ő  el-
távozék Elizeustól s el-
méne urához. Ez azt mon-
dá néki : Mit mondott ne-
ked Elizeus? Ő  azt felelé 
reá : Azt mondotta nekem: 
Visszanyered egészsége-
det. 15Másnap aztán vevé a 
takarót, vizet önte reá s 
ráteríté arcára és meghala 
s Házáel lőn a király he-
lyette. 

18Jórámnak, Ácháb fiá-
nak, Izrael királyának 
és Jósáfátnak, Júda ki-
rályának ötödik eszten-
dejében, Jórám, Jósáfát-
nak a fia, lőn Júda ki-
rálya. 

"Harminckétesztendős 
volt, amikor uralkodni kez-
dett s nyolc esztendeig 
uralkodék Jeruzsálemben. 
1 8Izrael királyainak útjain 
j ára, - úgy, ahogy Ácháb 
háza járt, mert felesége  

Ácháb leánya volt - s 
azt cselekvé, mi gonosz az 
Úr színe előtt. 18De az Úr 
nem akará elveszteni Jú-
dát, szolgája, Dávid ked-
véért, mert megígérte neki, 
hogy szövétneket ad neki 
s fiainak minden időben. 

"Az ő  napjaiban el-
szakada Edom Júdától s 
királyt állíta maga fölé. 
21Erre Jórám elméne Szeí-
rába valamennyi harci sze-
kerével együtt. Éjjel aztán 
felkele és megveré az edo-
mitákat, kik őt körülvet-
ték a harci szekerek pa-
rancsnokaival együtt, népe 
azonban sátraiba futa. 
22Igy szakada el Edom 
Júdától mind ajelen napig. 
Ekkor, ugyanebben az idő-
ben szakada el Lobna is. 

23Jórám egyéb dolgai 
pedig s mindaz, amit cse-
lekedett, nemde meg van-
nak írva Júda királyainak 
krónikás könyvében?" Mi- 

hogy ezt megtegyem? -15. A latin fordítás értelme szerint Házáel 
tette a vizes takarót II. Benádád fejére ; a héber szöveg Úgy is ért-
hető, hogy a király maga. A halál vagy azáltal állott elő, hogy Be-
nádád a vizes takaró alatt megfulladt, vagy azáltal, hogy a lázas 
király a talán borogatásnak szánt vizes takaró alatt szélütést ka-
pott. - Házáel kb. Kr. e. 843-790. volt Szíria királya. 

16-17. JÓRÁM, Júda ötödik királya. (Kr. e. 849-842.) (Vö. 
Krán. II. 21, 2-20.) - 16. E szavak : és Jósáfáinak, Júda királyá-
nak a görög, szír, arab fordításban és számos szövegben hiányza-
nak s talán másolási hibából kerültek a szövegbe ; miattuk, a 
régebbi magyarázók úgy vélték, hogy Jórám egy ideig atyjával 
együtt (társuralkodóként) uralkodott. 

18-19. Jórám gonosz uralkodása. - 18. Ácháb leánya = Átália. 
- 19. Vö. Kir. III. 11, 36. jegyz. 

20-22. Edom és Lobna elszakadása Júdától. - 21. Szeíra fekvé-
séről semmit sem tudunk. A szűkszavú és homályos elbeszélés való-
színűleg úgy értendő, hogy Jórám megkísérelte leverni az edomitá-
kat, de azok bekerítették s csak nagy üggyel-bajjal tudta magát 
keresztültörni rajtuk, hogy így hadnépét megmentse. - 22. Lobna 
a filiszteusok vidéke mellett feküdt s nyilván ahhoz csatlakozott is. 

23-24. Jórám egyéb dolgai, temetése, utóda. - 23. L. Kir. III. 11, 
41. jrgyz. - 24. Jórámot ugyan a Dávid-városban (vő. Kir. III. 2, 
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kor aztán Jórám aludni 
tért atyáihoz, eltemeték 
melléjük a Dávid-város-
ban s fia, Ochoziás lőn a 
király helyette. 

25Jórámnak, Ácháb fiá-
nak, Izrael királyának ti-
zenkettedik esztendejében 
lőn királlyá Ochoziás, Jó-
rámnak, Júda királyának 
fia. 26Huszonkétesztendős 
volt Ochoziás, amikor ural-
kodni kezdett s egy eszten-
deig uralkodék Jeruzsá-
lemben. Anyját, ki Ámri-
nak, Izrael királyának volt 
a leánya, Átáliának hív-
ták. 27Ácháb házának út-
jain jára s azt cselekvé, mi 
gonosz az Úr előtt, épen 
úgy, mint Ácháb háza, 
mert Ácháb házának veje 
volt. 

28E1 is méne Jórámmal, 
Ácháb fiával, hogy hada-
kozzék Házáel, Szíria kirá-
lya ellen Rámót-Gálaád-
ba, de a szírek meg-
sebesíték Jórámot. 29Erre 
ő  visszatére, hogy meg-
gyógyíttassa magát, Jez-
ráhelbe, mert a szírek meg-
sebesítették őt Rámótnál, 
amikor Házáel, Szíria ki- 

rálya ellen hadakozott. 
Erre Ochoziás, Jórám fia, 
Júda királya leméne, hogy 

meglátogassa Jórámot, 
Ácháb fiát Jezráhelben, 
mert ott betegeskedett. 

9. FEJEZET. 
Jehu megöli Izrael és Júda kirá-

lyát s Jezábelt. 

1Ekkor Elizeus próféta 
előhivatá a prófétafiak 
egyikét és mondá néki : 
Övezd_ fel derekadat s 
vedd kezedbe ezt az olajos 
korsót s eredj el Rámót-
Gálaádba. 2Ha odaérsz, 
keresd fel Jehut, Námsi 
fiának, Jósáfátnak fiát s 
menj el hozzá s mondd, hogy 
álljon fel testvérei közül s 
vidd be a legbelsőbb szo-
bába 3s fogd az olajos sze-
lencét s öntsd a fejére s 
mondd : Ezt üzeni az Úr : 
Felkentelek Izrael kirá-
lyává. Aztán nyisd fel az 
ajtót s szaladj el, meg ne 
állj ottan. 4Elméne tehát 
az ifjú, a próféta legénye, 
Rámót-Gálaádba.5Amikor 
odaért, íme épen együtt 
ültek a sereg vezérei. 

10. jegyz.), de nem a királyi sírboltban temették el. (Vö. Krón. II. 
21, 18. skk.) 

25-26. OCHOZ I ÁS, Júda hatodik királya. (Kr. e. 842?) Vő. 
Krón. II. 22, 1-9. 

27. Ochoziás gonosz uralkodása. - 26. Ámri leánya = unokája. 
(Vö. 18. v.) 

28-29. Ochoziás és Jórám közös háborúja. - 28. Rámól-Gálaádról 
I. Kir. III. 4, 13; 22, 3. - A város ekkora szírek birtokában volt. -
29. Jezráhel volt Izrael (egyik) fővárosa. (Vő. Kir. I. 4, 12; 18, 45.) 

9. 1-13. Elizeus királlyá keneti JEHUT. (Izrael tizedik ki-
rálya : Kr. e. 842-815?) - 1. Prófétai iak = próféta-tanítványok. 
Övezd lel derekadat: 1. Kir. III. 18, 46. jegyz. - 3. Meg ne állj = 
ne magyarázz semmit. - 5-8. Vö. Kir. III. 14, 10. jegyz. 

59* 
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azt mondá : Szavam volna 
hozzád, vezér! Mondá erre 
Jehu : Kihez, mindany-
nyiunk közül? Erre ő  azt 
mondá : Hozzád, vezér ! 
6Erre az felkele s beméne 
a szobába, ő  pedig fejére 
önté az olajat s mondá : 
Ezt üzeni az Úr, Izrael 
Istene : Felkentelek az Úr 
népének, Izraelnek kirá-
lyává, ?hogy kiirtsd urad, 
Acháb házát. Igy megtor-
lom szolgáimnak, a prófé-
táknak vérét s az Úr min-
den szolgájának vérét Je-
zábelen 8és kiirtom Ácháb 
egész házát s megölöm 
Ácháb házából a falra-
vizelőt, a bezártat is s az 
utolsót is Izraelben, 9és 
olyanná teszem Ácháb há-
zát, mint Jeroboámnak, 
Nábát fiának házát s mint 
Báásának, Áhiás fiának 
házát 19s Jezábelt kutyák 
eszik meg Jezráhel meze-
jén s nem lesz, aki elte-
messe. - Azzal felnyitá 
az ajtót s elfuta, 11Jehu 
pedig kiméne ura szolgái 
közé. Ezek azt mondák 
néki : Rendben van-e min-
den? Miért jött ez a bo-
lond hozzád? Ő  azt mondá 
nékik : Tudjátok, ki ez az 
ember s hogy mit fecseg-
hetett. 12Ám azok azt fe-
lelék : Hamiskodás ! Csak  

beszéld el nekünk a dolgot. 
Erre ő  azt mondá nékik : 
Ezt és ezt beszélte nekem 
s ezt mondotta : Ezt üzeni 
az Úr :felkentelek Izrael 
királyává. "Erre kiki 
sietve leyevé palástját s 
az ő  lába elé tevé mintegy 
királyi emelvényt alkotva 
s megfúvák a harsonát s 
mondák : Jehu a király ! 

14  Összeesküvék 	erre 
Jehu, Námsi fiának, Jósá-
fátnak fia Jórám ellen, - 
Jórám ekkor egész Izraellel 
együtt Rámót-Gálaádot 
tartotta megszállva, Há-
záellel, Szíria királyával 
szemben, 15de visszatért, 
hogy meggyógyíttassa ma-
gátJezráhelben a sebekből, 
mert megsebezték a szí-
rek, amikor Házáel, Szíria 
királya ellen hadakozott, 
- és mondá Jehu : Ha 
tetszéstekkel találkozik : 
senki szökve ki ne léphes-
sen a városból, hogy el ne 
menjen és meg ne vigye 
a hírt Jezráhelbe. 16Majd 
szekérre szálla s elméne 
Jezráhelbe, mert Jórám 
ott betegeskedett ; Ocho-
ziás, Júda királya épen 
lenn volt, hogy megláto-
gassa Jórámot. 17Amint az 
őr, ki Jezráhel tornyán ál-
lott, meglátta a közelgő  
Jehu csapatját, mondá : 

9. Vő. Kir. III. 15, 29. sk. ; 16, 11. skk. - 11. Bolondoknak - he-
lyesebben talán inkább rajongóknak - gyakran nevezték a prófé-
tákat. - 12. Hamiskodás = kertelés. 

14-26. Jehu megöli Jórámot (Ácháb uralkodó fiát). - 14. Tar-
totta megszállva: a héber szó értelme inkább az, hogy : védte. -
17. A héber szöveg így szól : . Jórám : Végy (= válassz ki) egy 
lovast s küldj eléjük, hogy mondja (= kérdezze meg) : Béke van-e 
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Valami csapatot látok. 
Mondá erre Jórám : Végy 
egy szekeret s küldj eléjük 
s az, aki majd kimegy, 
kérdezze meg : Rendben 
van-e mindez? 18Szekérre 
szállva, elméne tehát eléje 
egy ember s mondá : Ezt 
üzeni a király : Békessé-
ges-e mindez? Mondá erre 
Jehu : Mi közöd neked 
a békéhez? Eredj mögém 
s kövess 1 Jelenté erre az 
őr, mondván : A követ 
eljutott hozzájuk, de nem 
tér vissza. 19EITe elkülde 
egy másik lovasszekeret s 
az is eljuta hozzájuk s 
mondá : Ezt üzeni a ki-
rály : Béke vagyon-e? 
Mondá erre Jehu : Mi kö-
zöd neked a békéhez? 
Eredj mögém s kövess. 
"Jelenté erre az őr, mond-
ván : Eljutott hozzájuk, 
de nem tér vissza ; a haj-
tás azonban olyan, mint 
Jehunak, Námsi fiának 
hajtása, mert hanyatt-
homlok hajtat. 21Mondá 
erre Jórám : Fogass be a 
szekérbe. Erre befogának 
szekerébe s kiméne Jórám, 
Izrael királya és Ochoziás, 
Júda királya, kiki a maga  

szekerén s Jehu elé mené-
nek s a jezráheli Nábót 
mezején találkozának vele. 
22Mikor Jórám meglátta 
Jehut, mondá: Béke van-e, 
Jehu? Ám ő  azt felelé : 
Micsoda béke? Még virág-
zik anyádnak, Jezábelnek 
paráznasága és sok va-
rázslása. 23Erre Jórám 
megfordula s meneküle s 
mondá Ochoziásnak : Áru-
lás, Ochoziás I 24Ám Jehu 
felajzá kezével az íjat s 
hátba lövé Jórámot, úgy-
hogy a szívén át jött ki a 
nyíl s azonnal összero-
gyott szekerén. 25Mondá 
erre Jehu Bádáker fő-
tisztnek : Fogd meg és 
vesd a jezráheli Nábót 
mezejére, mert emlékszem, 
hogy mikor én és te a sze-
kéren ülve atyját, Áchá-
bot követtük, az Úr ezt a 
fenyegető  kijelentést tette 
reá, mondván : 26Nábót 
véréért s fiainak véréért, 
melyet tegnap láttam, —
úgymond az Ur, — bizony 
hogy megfizetek neked 
ezen a mezőn, úgymond az 
Úr 1 Nos tehát fogd s vesd 
a mezőre, az Úr szava sze-
rint. 

(= békés-e szándéktok)? - 18. A héber szöveg ismét a lovasról 
(vö. előző  jegyz.) beszél. - Békességes-e mindez = szándékod. -
Mi közöd neked a békéhez = mit törődsz te azzal, hogy békés-e szán-
dékom? Hátra azért küldi Jehn a követet, hogy meg ne vihesse 
előre a hírt a királyoknak, kikkel le akar számolni. - 19. Lovas-
szekér helyett a héber szöveg ismét lovasról beszél. (Vö. 17. v. 
jegyz.) - 22. Értelme: Hogy lehetne békés a szándékom, mikor még 
virágzik (= javában folyik) anyád paráznasága 	bálványozása) és 
sok varázslása (= titokzatos bálványimádó szertartása). - 25. 
Főtiszt = sális ; vö. Kir. II. 23, 8. jegyz. - A szekéren ülve: 
a héber szöveg szerint : párban (kettesben) lovagolva. 
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27Mikor ezt Ochoziás, 
Júda királya látta, mene-
külni kezde a kerti ház 
irányában ; Jehu azonban 
űzőbe vevé s mondá : Ezt 
is öljétek meg szekerében. 
Meg is sebesíték Gáver 
hágójánál, mely Jebláám 
mellett vagyon, de elme-
neküle Mágeddóba s ott 
hala meg. "Erre szolgái 
feltevék szekerére s elvi-
vék Jeruzsálembe s elte-
meték sírjába, atyái mellé, 
a Dávid-városban. 29Jó-
rámnak, Ácháb fiának ti-
zenegyedik esztendejében 
lett Ochoziás Júda ki-
rálya. 

30Jehu erre elméne Jez-
ráhelbe. Mikor Jezábel 
meghallotta, hogy bevo-
nul, kifesté szemét sti-
biummal, felékesíté fejét s  

az ablakból nézé, 31mint 
vonul be Jehu a kapun és 
azt mondá neki : Lehet-e 
békessége Zámbrinak, ura 
gyilkosának? 32Erre Jehu 
felemelé tekintetét az ab-
lakra és mondá: Ki ez? 
Erre kihajola feléje két 
vagy három udvari tiszt, 
33mire ő  azt mondá ne-
kik: Dobjátok le. Le is 
dobák s vére ráfreccsene 
a falra, testét pedig a lovak 
patája összetaposá.34Mikor 
aztán bement, hogy egyék 
és igyék, mondá : Menj e-
tek s nézzetek utána 
annak az átkozottnak s 
temessétek el, hiszen ki-
rály leánya. 35Mikor azon-
ban kimentek, hogy elte-
messék, nem találának 
belőle mást, csak kopo-
nyáját, lábát és kezefejét. 

27-29. Jehu megöli Ochoziást (Ácháb unokáját), - 27. Ocho-
ziás anyja, Átália, Ácháb feleségének, Jezábelnek volt a leánya ; 
Ochoziás tehát Ácháb unokája volt s ezért meg kellett halnia. -
Hogy milyen kerti házról van szó, nem tudjuk ; lehet, hogy a szó 
ugyanazt a helységet jelenti, melyet egyebütt En-Gánnímnak 
(= kertek forrásának) nevez a Szentírás. Ochoziás ugyanis Krán. 
II. 22, 9. szerint (először elmenekült s) elrejtőzött Szamariában 
onnan azonban visszahozták, útközben - úgylátszik - meg-
szökött s ekkor sebesítették meg a Gáver (héberül : Gúr = fogadó, 
szállóhely?) magaslaton. Jebláám Jezráheltől délre feküdt, En-
Gánním közelében. Mágeddóról 1. Kir. III. 4, 12. - 28. Ochoziást 
tehát a Dávid-városban (l. Kir. III. 2, 10.), a királyi sírboltban te-
mették el. - 29. Ochoziás 8, 25. szerint Jórámnak tizenkettedik 
esztendejében lett király; hogy itt a Szentírás a tizenegyedik esz-
tendőt említi, az vagy azért van, mert Ochoziás már atyja utolsó 
esztendejében társuralkodója volt atyjának, vagy azért, mert az 
esztendő  kezdetét kétféleképen számították. 

30-37. Jehu megöli Jezabelt, Ácháb leleségét. - 30. A stibium 
fekete, fémfényű  por, melyet a régiek a szemöldökök és a szem-
pillák megfestésére használtak. Jezábel célja - nem a tetszésvágy, 
hanem - királynői méltóságának dacos fitogtatása volt. - 31. 
A kapu a királyi palota kapuja. Zámbri megölte urát (királyát, 
Elát vö. Kir. III. 16, 8-10.), de nem tudta tartani magát s hét-
napi uralkodás után magára gyujtotta a házat. Erre céloz Jezábel. 
- 32. A héber szöveg így szól : Jehu feltekintett az ablakra és így 
szólt : Ki tart velem (a királyi palotában, Jezábel mellett levő  em-
berek közül), ki (tart velem)? - 34. Miután Jehu bevonult a ki- 
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36Visszatérének tehát s je-
lenték neki. Mondá erre 
Jehu : Az Úr szava ez, 
melyet a tesbi Illés által 
szólott, mondván: Kutyák 
eszik meg Jezráhel meze-
jén Jezábel testét 37s olyan 
lesz Jezábel teteme Jezrá-
hel mezején, mint a ganéj 
a föld színén, úgyhogy az 
arramenők azt fogják mon-
dani : Ez-e az a Jezábel? 

10. FEJEZET. 
Jehu kiirtja Ácháb egész házát 
és Báál tisztelőit. - Jehu, 

Izrael tizedik királya. 

'Volt továbbá Ácháb-
nak hetven fia Szamariá-
ban. Leveleket 1ra s külde 
tehát Jehu Szamariába, a 
város előkelőihez s vénei-
hez s Ácháb nevelőihez 
ezzel az üzenettel : 2Mi-
helyt megk:.-zpjátok e leve-
let, minthogy nálatok van-
nak uratok fiai meg a sze-
kerek, a lovak, az erős vá-
rosok és a fegyverek, 3vá-
lasszátok ki a legjobbat s 
aki nektek leginkább tet-
szik uratok fiai közül s 
ültessétek atyja királyi  

székébe s harcolj atok ura-
tok házáért. 4Erre azok 
igen megfélemlének s mon-
dák : Ime két király nem 
bírt megállani előtte, hogy 
tudnánk ellene állani mi? 
5Elküldének tehát az ud-
varnagyok, a város elöl-
járói meg a vének és a 
nevelők Jehuhoz s üzenék: 
A te szolgáid vagyunk, 
akármit parancsolsz, meg-
tesszük ; nem választunk 
királyt magunknak : amit 
jónak látsz, azt cselekedd. 
6Erre egy második levelet 
fra nékik ezzel az üzenet-
tel : Ha enyéim vagytok s 
nekem engedelmeskedtek, 
vegyétek uratok fiainak 
fejét s holnap ilyenkor jer-
tek hozzám Jezráhelbe. 
A királyfiak - hetven. 
ember - a város nagyjai-
nál nevelkedtek. ?Mikor 
tehát a levél megérkezett 
hozzájuk, vevék a király-
fiakat s megölék a hetven 
embert s kosarakba tevék 
fejüket s elküldék hozzá 
Jezráhelbe 8Mikor a követ 
odaért, jelenté neki, mond-
ván : Elhozták a király-
fiak fejét. Erre ő  azt felelé: 

rályi palotába s evett és ivott, el akarta temettetni Jezábelt. -
36. Vö. Kir. III. 21, 23. 

10. 1-11. Jehu kiirtja Ácháb fiait s híveit. - 1. A fia szó jelent-
het ugyan unokát is, mivel azonban az izraeliták többnejűségben 
is élhettek, lehet, hogy mind a 70 Ácháb (szorosabb értelemben 
vett) fia volt. - Város helyett a héber szöveg Jezráhelről beszél, 
amit egyesek Úgy magyaráznak, hogy Jezráhelből való, qie ezidő-
ben Szamariában tartózkodó előkelőségekről van szó. Acháb ne-
velői = Ácháb gyermekeinek (és esetleg unokáinak) nevelői. - 
3. A vers vége fenyegető  értelmű  s burkolt hadüzenetet tartalmaz. 
- 4. Két király = Jórám és Ochoziás. (Vö. 9, 14. skk. ; 9, 27. skk.) 
- 5. Az udvarnagyok és a város elöljárói ugyanazok, kiket az 1. 
v. előkelőknek nevezett. - 6. A vers utolsó mondata a héber szö-
vegben világosabb : A királyfiak, . . . a város nagyjainál voltak, 
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Rakjátok őket két rakásba 
a kapu mellé reggelig. 
9Mikor aztán megvirradt, 
kiméne s odaálla s mondá 
az egész népnek : Igazak 
vagytok 1 Én ugyan össze-
esküdtem uram ellen s 
megöltem őt, de ki ölte 
meg mindezeket? 1°Nos 
tehát láthatjátok, hogy 
semmi sem hullott a földre 
az Cr azon szavaiból, me-
lyeket az Úr Ácháb háza 
ellen mondott s az Úr meg-
tette, amit szolgája, Illés 
által szólott. "Majd meg-
ölé Jehu mindazokat, akik 
még megmaradtak Ácháb 
házából Jezráhelben, vala-
mint összes nagyjait, bi-
zalmasait s papjait, úgy-
hogy egy sem maradt meg 
belőlük. 

12Aztán felkele és el-
méne Szamariába. Mikor 
útján a pásztorok hajléká-
hoz jutott, 13találkozék 
Ochoziásnak, Júda kirá-
lyának testvéreivel s mon- 

dá nékik : Kik vagytok? 
Azok azt felelék : Ocho-
ziás testvérei vagyunk s 
lemegyünk, hogy köszönt-
sük a király fiait s a ki-
rálynő  fiait. "Erre ő  azt 
mondá : Fogjátok meg 
őket elevenen. Mikor az-
tán megfogták őket eleve-
nen, lemészárlák őket — 
negyvenkét embert — a 
hajlék mellett levő  víz-
veremnél: egyet sem hagya 
meg közülük. 

"Mikor aztán tovább 
ment onnan, Jónádábbal, 
Rekáb fiával találkozék s 
köszönté őt s mondá : 
Olyan igaz-e a szíved, mint 
amilyen az én szívem a te 
szívedhez? Mondá erre R-
nádáb : Igen. Ha igen, — 
mondá, — add kezedet. Az 
kezét adá néki, mire ő  
felvevé maga mellé a sze-
kérre 16és mondá néki : 
Jer velem s lásd buzgal-
mamat az űrért. Helyet 
ada tehát néki szekerén s 

kik őket felnevelték. - 9. Igazak vagytok =. ártatlanok vagytok, 
nem terhel titeket felelősség a 70 ember véréért, mert a dolgot az 
Űr intézte úgy. - 10. Nem hullott (= dűlt le, mint valamely fel-
állított tárgy) a földre = nem maradt teljesedés nélkül. Vö. *Kir. 
III. 21, 19. - 11. Papjait: vö. Kir. II. 8, 18. ; Kir. III. 4, 5. jegyz. 

12-14. Jehu kiirtja Ochoziás testvéreit, Ácháb unokáit. - 12. 
A pásztorok hajléka helyett a héber szöveg a pásztorok gyülekező-
házáról beszél. - 13. Krón. II. 22, 8. Ochoziás fivéreinek fiairól 
beszél : lehet, hogy e helyütt Ochoziás féltestvéreiről van szó. -
A király = .Tórám, a királynő  = Jezábel ; a király fiai s a királynő  
fiai kifejezés úgylátszik bizonyos cím volt. - 14. A vízverem az 
esővíz gyüjtésére szolgált. 

15-17. Jehu kiirtja Ácháb valamennyi maradékát. - 15. Jóná-
dáb az Cr buzgó híve volt, ki kineus (vö. Krón. I. 2, •55.) eredetű  
nemzetségét, a rekábitákat óva intette az elpuhulástól s az élet 
élvezeteiben való elmerüléstől, miért is megtiltotta nekik a bor-
ivást, házak építését, földek birtoklását s egyszerű, sátorlakó 
életre késztette őket. (Vö. Jerem. 35, 1-11.) Jehu úgylátszik nagy 
tekintélye miatt szövetkezett vele. - 16. Buzgalmamat: mások 
szerint : bosszúállásomat. 
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Szamariába s ott 

megöld mindazokat, akik 
még megmaradtak Ácháb 
házából Szarvariában, egy 
szálig, az Úr azon szava 
szerint, melyet Illés által 
s71-+t. 

18Maj I egybegyüjté Jehu 
az egbz népet és mondá : 
Ácháb keveset tisztelte 
Báált, én többet fogom 
tisztelni. "Most azért hív-
játok hozzám Báál min-
den prófétáját, minden 
szolgáját s minden papját: 
senki se maradjon el, mert 
nagy áldozatot mutatok 
be Báálnak : aki hiányozni 
fog, nem marad életben. 
Jehu azonban ezt cselből 
cselekedte, hogy elveszít-
hesse Bááltisztelőit.2°Maj d 
mondá : Szenteljetek ün-
nepet Báálnak. Ki is hir-
detteté 21és megüzené Iz-
rael minden határába.Erre 
eljövének Báál összes szol-
gái, - nem marada senki 
sem, aki el nem jött volna, 
- és bemenének Báál 
templomába, úgyhogy 

Báál háza színültig meg-
telt. 22Mondá erre azok-
nak, kik a ruhákat kezel-
ték : Hozzatok ruhákat  

Báál minden szolgájának. 
Azok elő  is hozák nékik a 
ruhákat. 23Erre beméne 
Jehu Jónádábbal, Rekáb 
fiával Báál templomába és 
mondá Báál tisztelőinek : 
Vizsgálódjatok s nézzetek 
utána, hogy közöttetek ne 
találjon lenni valaki az Úr 
szolgái közül s hogy Báál 
szolgái egyedül legyenek. 
24Bemenének tehát, hogy 
vágóáldozatokat és egé-
szen elégő  áldozatokat te-
gyenek. Jehu azonban el-
készített magának künn 
nyolcvan embert s azt mon-
dotta nékik : Aki elsza-
laszt egyet ez emberek kö-
zül, akiket én a kezetekbe 
juttatok, éltével lakol an-
nak éltéért. 25Mikor aztán 
bevégezték az egészen el-
égő  áldozatot, az történék, 
hogy Jehu megparancsolta 
vitézeinek s főtisztjeinek : 
Menjetek be s üssétek le 
őket, el ne meneküljön egy 
sem ! Erre kard élére há-
nyók és odadobák őket a 
vitézek s a főtisztek, majd. 
behatolának Báál templo-
mának városába 26s kiho-
zák a bálványt Báál temp-
lomából és elégeték 27S 

18-27. Jehu kiirtja Báál tisztelőit s lerontja Báál templomát. —
22. "úgylátszik, Báál szolgái külön erre a célra használt ruhákban 
vettek részt az istentiszteleten. — 25. Vitézeinek s főtisztjeinek: 
a héber szöveg szerint : a futároknak (a darabontoknak) és a sáli-
soknak (a hadsegédeknek). Báál templomának városán valószínű-
leg magát a templomépületet kell értenünk ; Jehu hívei tehát elő-
ször a templom udvarán, az áldozat körül sereglő  népet ölték meg, 
aztán behatoltak magába a — várszerű  — templomba. — 26. 
A héber szöveg így szól : kihordták a Báál-templom jeloszlopait 

másszebáit) s elégették őket, — 27. — majd lerombolták Báál 
jeloszlopát (= másszebáját) s lerombolták Báál házát stb. — Mivel 
a másszebák rendesen kőből voltak — tehát elégetni nem lehetett 
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összetörék, aztán lerom-
bolák Báál házát s árnyék-
széket csinálának a helyére 
mind a jelen napig. 

28Jehu tehát kipusztítá 
Báált Izraelből : 29de Jero-
boámnak, Nábát fiának 
bűneitől, ki vétekre vitte 
Izraelt, nem távozék el s 
nem hagyá el az arany-
borjúkat, melyek Betel-
ben és Dánban voltak. 
"Pedig az Úr azt mondá 
Jehunak : Mivel oly seré-
nyen megcselekedted azt, 
ami igaz és kedves volt 
szemem előtt s végrehaj-
tottad Ácháb házán mind-
azt, amit szívem akart: 
fiaid negyedíziglen fognak 
ülni Izrael trónján. 31Jehu 
azonban nem ügyelt arra, 
hogy teljes szívéből az Úr-
nak, Izrael Istenének tör-
vénye szerint járjon : nem 
távozék ugyanis Jeroboám 
vétkeitől, ki vétekre vitte 
Izraelt. 

32Abban az időben az 
Cr meg kezdé únni Izraelt 
s azért Házáel megveré 
őket Izraelnek azon egész  

területén,33mely a Jordán-
tól keletre vagyon, meg-
veré Gálaádnak egész föl-
dét, azaz Gádot, Rúbent 
és Mánásszét, Ároertől 
fogva, mely az Ámon-
patak mellett vagyon, Gá-
laádot is, Básánt is. 

34Jehu egyéb dolgai pe-
dig s mindaz, amit cseleke-
dett, meg a vitézsége, 
nemde meg vannak írva 
Izrael királyainak króni-
kás könyvében ? 35Mikor 
Jehu aludni tért atyáihoz, 
eltemeték Szamariában s 
fia, Jóácház lőn a király 
helyette. 36Az idő, amely 
alatt Jehu Izraelen, Sza-
mariában, uralkodott, hu-
szonnyolc esztendő  volt. 

11. FEJEZET. 
Átália királynő, Júda hetedik 

uralkodója. 

1Mikor aztán Átália, 
Ochoziás anyja, megtudta, 
hogy a fia meghalt, felkele 
s megöleté az egész királyi 
ivadékot. 2Jósába, Jórám 
király leánya, Ochoziás nő- 

őket - a Báál-templom jeloszlopai itt kb. ugyanazt jelentik, mint 
az aserák és fából voltak. 

28-31. Jehu buzgóságának fogyatékossága. - 29. Jeroboám 
vétkei = az aranyborjúkkal űzött istentisztelet. Vö. Kir. III. 12, 
28-30. - 30. Vö. 15, 12. 

32-33. Izrael elveszíti a Jordántól keletre eső  földel. - 32. Meg 
kezdé únni: a héber szerint : kezdé el az Úr megcsonkítani Izraelt. 
- 33. Gálaád a Jordántól keletre feküdt s Gád, Rúben és Mánássze 
törzsének birtoka volt ; a Jordántól keletre eső  vidék déli határát 
az Ámon-patak (s az amellett levő  Ároer városa), közepét Gálaád 
földe, északkeleti részét Básán alkotta. 

34-36. Jehu egyéb dolgai, halála, temetése, utóda, uralkodási 
ideje. - 34. L. Kir. III. 11, 41. jcgyz. - 36. Jehu tehát Kr. e. 
842-815 (?) uralkodott ; családja volt Izrael ötödik dinasztiája. 

11. 1-3. Á TÁLI A királynő, Júda hetedik uralkodója. (Kr. e. 
842-836? ) Vő. Krán. II. 22, 10-23, 21. - 2. A héber szöveg 
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vére, azonban vevé Jóást, 
Ochoziás fiát és ellopá 
a király megölésre szánt 
fiai közül dajkájával 
együtt az ágyasházból s 
elrejté Átália elől, hogy 
meg ne öljék. 31-lat eszten-
deig aztán magánál rejte-
gette az Úr házában, mi-
közben Átália uralkodott 
az országon. 

4A hetedik esztendőben 
aztán elkülde Jójáda s ma-
gához hozatá a századoso-
kat s a vitézeket s bevívé 
őket magához az Úr temp-
lomába és szövetséget 
köte velük s megesketé 
őket az Úr házában. Majd 
megmutatá nekik a király 
fiát 5s parancsola nekik,  

mondván : Ezt kell tenne-
tek : 6I-Ia szombaton szol-
gálatba léptek, harmad-
részetek lássa el a királyi 
palota őrizetét, harmad-
részetek legyen a Szúr-
kapunál s harmadrészetek 
a 	pajzsosok laktanyáj a 
mögött levő  kapunál s lás-
sátok el Messza házának 
őrizetét. 7Két rész eddig 
közületek, vagyis mind-
azok, akik szombaton a 
szolgálatból kilépnek, lás-
sák el az Úr házának őri-
zetét a király körül. 5Ve-
gyétek őt körül, fegyver-
rel kezetekben, - ha va-
laki behatol a templom 
elkerített részébe, öljétek 
meg, - s legyetek a király 

szerint Jósába Jóást és ennek dajkáját nem az ágyasházból, hanem 
az ágyasházba lopta. Utóbbi valószínűleg a királyi palotának egyik 
mellékhelyisége volt s az ágyfelszereléseket őrizték benne. -
3. Később Jósába Jóást a templomot övező  melléképítmény egyik 
helyiségében tartotta elrejtve. 

4-16. Jójáda főpap a testőrség és a leviták segítségével királynak 
kiáltatja ki Jóást. - 4. A héber szöveg a káriak és a futárok 
századosairól beszél ; a káriak valószínűleg ugyanazok, akiket 
azelőtt keretieknek, a futárok pedig azok, akiket azelőtt feletiek-
nek (vö. Kir. II. 20, 23. jegyz.) hívtak. - Krón. II. 23, 5. szerint 
Jójáda a levitákat (is) felhasználta. - 6-7. E két vers értelme 
bizonytalan. A számos értelmezési kísérlet közül talán még az a 
legvalószínűbb, hogy Jójáda a szombaton szolgálatba lépő  és szol-
gálatból kilépő  papokat és levitákat a futárok tisztjeinek parancs-
noksága alá vetette s velük hajtotta végre tervét. Azokat a papo-
kat és levitákat, akik szombaton szolgálatba léptek, Jójáda három 
részre osztotta. Mindahárom rész a templom bejáróit őrizte, hogy 
senki be ne hatolhasson a templomba. Az egyik rész a királyi 
palotát tartotta szemmel, a másik rész a Szúr-kapuban őrködött, 
a harmadik rész a Futárok-kapujánál állt őrt. (Az egyes kapuk 
helyzetét biztosan megállapítani nem tudjuk.) Céljuk tehát az 
volt, hogy az Cr házától távol tartsák azokat, akik Átália hívei 
voltak. (A latin fordítás Messza házáról is beszél ; ám a ház szó 
valószínúleg az Cr házára = a templomra vonatkozik, a messza 
szónak megfelelő  héber kifejezés pedig valószínűleg annyit jelent, 
mint : távoltartás céljából.) Azokat a papokat és levitákat, akik 
szombaton kiléptek a szolgálatból, Jójáda két részre osztotta s azzal 
bízta meg, hogy benn a templomban sorfalat álljanak a király kö-
rül. - 8. A templom elkerítell része helyett a héber szöveg a sorokról 
beszél s valószínűleg az őrség által alkotott sorfalgyűrűire gondol. -- 
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körül jártában-keltében. 
9A századosok egészen úgy 
is cselekvének, ahogy Jó-
jáda pap parancsolta né-
kik : mindegyik maga 
mellé vevé embereit, azo-
kat, akik szombaton szol-
gálatba léptek, azokkal 
együtt, akik szombaton a 
szolgálatból kiléptek s el-
menének Jójáda paphoz, 
19az pedig odaadá nekik 
Dávid király dárdáit s 
fegyvereit, melyek az Úr 
házában voltak. 11Aztán 
felállának, kiki fegyverrel 
a kezében, a templom jobb 
oldalától az oltár és a temp-
lom bal oldaláig a király 
körül. 12Erre ő  kivezeté 
a királyfit, rátevé a koro-
nát s a bizonyságot, aztán 
királlyá tevék és felkenék 
s tapsolva mondák : Éljen 
a király. 13Amint Átália 
meghallotta a futkosó nép 
lármáját, beméne a soka-
sághoz az Úr templomába. 
"Mikor látta, hogy a ki- 

rály az emelvényen áll, 
amint szokás, mellette 
énekesek és trombitások s 
a föld egész népe ujjong 
és trombitál, megszaggatá 
ruháit és kiáltá : össze- 
esküvés, 	összeesküvés I 
15Erre Jójáda pap paran-
csola azoknak a százado-
soknak, akik a sereg pa-
rancsnokai voltak és mon-
dá nekik : Vezessétek ki őt 
a templom bekerített ré-
széből s aki utána megy, 
öljétek meg kardotokkal. 
Azt mondotta ugyanis a 
pap : Ne az űr templomá-
ban öljétek meg. 16Erre 
kezet vetének reá s kitusz-
kolák azon az úton, ame-
lyen a lovak a palotába 
járnak s ott megölék. 

"Aztán Jójáda szövet-
séget szerze az Úr között 
meg a király és a nép kö-
zött, hogy az Úr népe 
lesznek és a király meg a 
nép között. "Erre beméne 
a föld egész népe Bááltemp- 

10. A futárok tisztjei úgylátszik fegyvertelenül mentek a temp. 
lomba, hogy feltünést ne keltsenek. Benn a templomudvaron 
Jójáda aztán felfegyverezte őket. - 11. Az őrség a templomudva-
ron úgy állott fel, hogy a templomépület és az oltár között levő  
teret minden oldalról védte. - 12. A bizonyságon e helyütt úgy lát-
szik a törvényt kell értenünk. (Vö. Móz. V. 17, 18.) - 13. Futkosó 
nép helyett a héber szöveg a futárnépről beszél s úgy látszik a 
futártisztek parancsnoksága alatt álló (levita-) őrségre gondol. -
14. A föld népén vagy a templomban jelenlevő  köznépet, vagy a 
vidéki hadnépet kell értenünk. A ruha megszaggatása a felháboro-
dás jele volt. - 15. A héber szöveg értelme az, hogy vezessék ki 
őt (a templomudvarból) a sorok 	a vitézek sorfala) között, - 
vagyis hogy vezessék ki jobbról-balról katonai fedezettel kísérve. 
- Utána megy = vele tart. - Az 13r templomát a pap nem akarta 
Átália megölésével megszentségteleníteni. - 16. A héber szöveg -
bár ügy is érthető, mint a latin fordítás - inkább azt mondja : 
. . . erre utat nyitottak neki mindkétfelől s ő  arra az útra ment, 
melyen a lovakat a király házába vezetik (= az udvari istállók 
felé) s ott megölték. 

17-21. Jóás elfoglalja a irónt. - 18. A héber szöveg szerint 
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lomába s leronták oltá-
rait s teljesen összetörék 
képeit, Mátánt, Báál pap-
ját pedig megölék az oltár 
előtt. Aztán a pap őrséget 
rendele az Ur házába, 
19 	cl maj vevé a századoso- 
kat meg a keretiek és 
feletiek seregeit s a föld 
egész népét s levivék a 
királyt az Úr házából s a 
pajzsosok kapujának út-
ján át bevonulának a palo-
tába s az beüle a királyok 
székébe. "Erre a föld egész 
népe örvendezék s a város 
nyugodt marada, pedig 
Átáliát megölték a kard-
dal a király házában. 
21Hétesztendős volt Jóás, 
amikor uralkodni kezdett. 

12. FEJEZET. 
Jóás, Júda nyolcadik királya. 

1Jehu hetedik esztende-
jében lőn Jóás királlyá s  
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negyven esztendeig ural-
ko dék Jeruzsálemben; any-
ját, ki bersábéi volt, Sze-
biának hívták. 

2Jóás azon egész idő  
alatt, míg Jójáda pap ok-
tatta, azt cselekvé, ami 
igaz az Úr előtt. 3Mind-
azonáltal a magaslatokat 
nem távolítá el s a nép 
továbbra is a magaslato-
kon áldozott és gyújtott 
illatot. 

4Jóás azt mondá a pa-
poknak : Minden olyan 
szent pénzt, amelyet a 
megszámláltak az Úr há-
zába hoznak, vagy ame-
lyet az emberek személy-
váltság fejében adomá-
nyoznak vagy amelyet ön-
ként,, szívük jószántából 

U az 	r templomába hoznak, 
5vegyenek fel a papok be-
osztásuk szerint s ennek 
ellenében javíttassák ki a 
ház romlásait, ha valami 

Báál templomát is lerombolták. - 19. Keretiek és feletiek helyett 
a héber szöveg káriakról és futárokról beszél ; vö. 4. v. jegyz. -
20. A föld népe = az a nép, amely résztvett a dologban ; a város = 
a dologban részt nem vett nép (polgárság). 

12. 1. JÓÁS, Júda nyolcadik királya. (Kr. e. 836-797?) -
Vö. Krán. II. 24, 1-27. 

2-3. Jóás jámbor uralkodása. - 3. A magaslatok az igaz 
Isten tiszteletére szánt, de a mózesi törvény parancsaival ellen-
kező  istentiszteleti helyek voltak. - Vö.: 1. Kir. III. 12, 33. 
jegyz. 

4-16. Jóás intézkedései a templom kijavítása ügyében. - 4-5. 
Jóás tehát bizonyos pénzeket átengedett a papoknak, azzal a 
kikötéssel, hogy ennek fejében gondoskodjanak a templom kijaví-
tásáról. - Szent pénz = Istennek szentelt (adományozott) 
pénz. - Mózes idejében a (harci) nép megszámlálásakor (vö. Móz. 
II. 30, 11. skk. jegyz.) a megszámláltak 	a jegyzékbe felvettek) 
egy fél siklust (= 1.62 pengő) fizettek ; lehet, hogy itt is hasonló 
szolgáltatásokról van szó ; a megfelelő  héber kifejezés azonban 
folyó jövedelmet is jelenthet. - A személyváltság az a pénz volt, 
melyet valaki önmagára (vagy hozzátartozóira) tett fogadalom 
megváltásaként fizetett. (Vö. Móz. III. 27, 1. skk.) - 5. Vegyenek 

= legyen az övék. - Beosztásuk szerint = amint a szolgálat- 
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kijavítanivalót látnak. 6De 
Jóás király huszonharma-
dik esztendejéig sem j avít-
taták ki a papok a temp-
lom romlásait. 7Hivatá 
erre Jóás király Jójáda 
főpapot meg a papokat 
és mondá nékik : Miért 
nem javíttatjátok ki a 
templom romlásait? Ne 
vegyétek fel tehát ezentúl 
a pénzt beosztástok sze-
rint, hanem fordítsátok 
a templom kijavítására. 
8Nem volt szabad tehát 
többé a papoknak felven-
niök a pénzt a néptől, de 
nem is kellett kijavittat-
niok a ház romlásait. 'Ek-
kor vőn Jójáda főpap egy 
ládát, felül lyukat csinála 
reá s elhelyezé az oltár 
mellé, az Ur házába ve-
zető  bejárat jobb oldalára s 
az ajtónálló papok abba 
tevének minden pénzt, 
amelyet az Cr templo-
mába hoztak. "Ha aztán 
látták, hogy sok pénz van 
a ládában, felment a ki-
rály jegyzője és a főpap, 
kiöntötték és megszámlál-
ták a pénzt, amelyet az Cr 
házában találtak nés  

szám és súly szerint azok 
kezébe adták, kik az Cr 
házának mesterembereire 
felügyeltek, azok pedig 
kiadták az ácsoknak és a 
kőrníveseknek, kik az Cr 
házán dolgoztak 12s a rom-
lásokat javították, meg a 
kőfaragóknak, meg arra, 
hogy fát és faragott követ 
vásároljanak rajta, hogy 
így véghezvigyék az Cr 
házának kijavítását mind-
abban, amiben a ház erő-
sítése végett költségekre 
volt szükség. 13De vedrek, 
villák, tömjénezők, trom-
biták, szóval arany- és 
ezüsttárgyak nem készül-
tek ebből a pénzből az Cr 
temploma számára, - ab-
ból a pénzből, amelyeket 
az Cr templomába hoz-
tak, - "mert azt azoknak 
adták át, akik a munkát 
vezették, hogy az Cr temp-
lomát javítsák ki ; "el-
számolást nem kívántak 
azoktól az emberektől, 
akik a pénzt átvették, 
hogy a mesteremberek közt 
kiosszák, hanem bizalmi 
alapon kezelték. 16A véte-
kért való áldozatból szár- 

tétel sora reájuk kerül ; a héber szöveg azonban ezt mondja : 
ismerőseiktől. - 7. L. előző  jegyz. - 8. A héber szöveg így szól : 
A papok bele is egyeztek abba, hogy (többé) nem vesznek fel 
pénzt a néptől, de nem (is kell) kijavítaniok a ház (= templom) 
romlásait. - 10. A héber szöveg így szól : ... és a főpap (csoma-
gokba) kötötte és megszámlálta a pénzt stb. - 11. A héber 
szöveg így szól : (aztán) a lemért pénzt az Űr templomába kiren-
delt munkavezetők kezébe adták. - 12. A héber szöveg igy szól : 
. .. vásároljanak az Űr házán levő  romlások kijavítására, szóval 
mindarra, ami a ház kijavítására szükséges volt. - 13. A héber 
szöveg így szól : De csészék, kések, kancsók stb. - 15. Azoktól az 
emberektől = a munkavezetőktől. - 16. E helyütt valószínűleg 
a vétekért (vö. Móz. III. 5, 14-26.) és a bűnért (vő. Móz. III. 4, 
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manó pénzt azonban, meg 
a bűnért való áldozatok-
ból származó pénzt, nem 
szolgáltatták be az Úr 
templomába, mert az a 
papoké volt. 

17Ekkoriban feljöve Há-
záel, Szíria királya s hada-
kozék Get ellen s bevevé, 
majd megfordula, hogy fel-
vonuljon Jeruzsálem ellen. 
18Ekkor Jóás, Júda királya 
vevé mindazokat a szent 
tárgyakat, melyeket atyái, 
Jósáfát, Jórám, Ochoziás, 
Júda királyai az Úrnak 
szenteltek, meg amelye-
ket ő  ajánlott volt fel, 
meg az _összes ezüstöt, 
mely az Úr templomának 
s a király palotájának 
kincsei közt akadt s el-
küldé Házáelnek, . Szíria 
királyának. Erre az vissza-
vonula Jeruzsálem alól. 

19Jóás egyéb dolgai pe-
dig s mindaz, amit csele-
kedett, nemde, meg van-
nak írva Júda királyainak 
krónikás könyvében? "Vé-
gül szolgái fellázadának s 
összeesküvének egymás 
között s leüték Jóást Melló  

házában, Szella lejtőjén : 
21Józákár, Semáát fia és 
Józábád, Sómer fia, a 
szolgái sujták halálra. Az-
tán eltemeték atyái mellé 
a Dávid-városban és fia, 
Ámásziás, lőn a király 
helyette. 

13. FEJEZET. 
Jóácház és Jóás, Izrael tizen-
egyedik és tizenkettedik királya. 

1Jóásnak, Ochoziás fiá-
nak, Júda királyának hu-
szonharmadik esztendejé-
től fogva tizenhét eszten-
deig Jóácház, Jehu fia 
uralkodék Izraelen, Sza-
mariában. 

2Azt cselekvé, mi go-
nosz az Cr előtt s Jero-
boámnak, Nábát fiának 
bűneit követé, ki vétekre 
vitte Izraelt s nem távo-
zék azoktól. 

3Fel is gerjede az Úr 
haragja Izrael ellen s Há-
záelnek, Szíria királyának 
és Benádádnak, Házáel 
fiának kezébe adá őket 
ezen egész idő  alatt. 4Jóá-
cház azonban könyörge az 

1-5, 13.) való áldozat bemutatásánál a papoknak önként adott 
pénzekről van szó. 

17-18. Jóás a templomkincseken kénytelen megvásárolni Házáel 
visszatérését Jeruzsálem alól. - 17. Get (= Gát) filiszteus város 
ezidőben Júdáé volt (vö. Krán. II. 11, 8.). - 18. Meg az• összes 
ezüstöt: a héber szöveg szerint : aranyat. 

19-21. Jóás egyéb dolgai, halála, temetése, utóda. - 19. L. Kir. 
III. 11, 41. jegyz. - 20. A héber szöveg Igy szól: . . . s leüték Jóást 
Melló (vő. Kir. II. 5, 9.) házában, mely Szella felé megy le. - Hogy 
azonban mit jelentenek a vers utolsó szavai, nem tudjuk. 

13. 1. «MAGHÁZ, Izrael tizenegyedik királya. (Kr. e. 814-
798?) 

2. Jóácház istentelen uralkodása. Vő. Kir. III. 12, 31. jegyz. 
3-7. Izrael büntetésül a sztrektól szenved. - 4. Házáel utódja 
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tarnak s az Úr meghallgatá 
őt, mert látta Izrael nyo-
morúságát, minthogy el-
nyomta őket Szíria ki-
rálya, 5és szabadítót ada 
az Úr Izraelnek s ez meg-
szabadula Szíria királyá-
nak kezéből s Izrael fiai 
úgy lakának sátraikban, 
mint annakelőtte. 6Mind-
azonáltal nem távozának 
el Jeroboám házának bű-
neitől, ki vétekre vitte Iz-
raelt, hanem azok szerint 
járának, sőt a berek is 
megmarada Szamariában. 
?Pedig nem marada Jóá-
cháznak a népből csak öt-
ven lovasa és tíz szekere 
és tízezer gyalogosa : mert 
Szíria királya megölte és 
olyanná tette őket, mint a 
por a nyomtatószérűn. 

8Jóácház egyéb dolgai 
pedig s mindaz, amit csele-
kedett, meg a vitézsége, 
nemde, meg vannak írva 
Izrael királyainak króni-
kás könyvében ? 9Mikor 
aztán Jóácház aludni tért 
atyáihoz, eltemeték Sza- 

mariában s fia, Jóás lőn a 
király helyette. 

10Jóásnak, Júda kirá-
lyának harminchetedik 
esztendejétől fogva tizen-
hat esztendeig uralkodék 
Jóás, Jóácház fia Izraelen, 
Szamariában. 

11Azt cselekvé, ami go-
nosz az Úr színe előtt s 
nem távozék Jeroboám-
nak, Nábát fiának semmi-
féle bűnétől, ki vétekre 
vitte Izraelt, hanem azok 
szerint jára. 

12Jóás egyéb dolgai pe-
dig s mindaz, amit csele-
kedett, meg a vitézsége, 
hogy hogyan hadakozott. 
Ámásziással, Júda királyá-
val, nemde, meg vannak 
írva Izrael királyainak kró-
nikás könyvében? 13Mikor 
aztán Jóás aludni tért 
atyáihoz, Jeroboám üle ki-
rályi székébe, Jóást pedig 
eltemeték Szamariában, 
Izrael királyai mellé. 

"Mikor Elizeus meg-
betegedett abban a beteg-
ségben, amelybe bele is 

Szíriában iir. Benádád (Kr. e. 790-774) volt. - 5. A szabadító 
Jóás, Jóácház fia volt, ki atyja halála után szabadította meg 
Izraelt. - (Egyesek a szabadítót III. Ádád-Nirári asszír király 
személyében látják, aki legyőzte III. Benádádot s így felszaba-
dította Damaszkus hűbéreseit, köztük Izraelt is.) Sátraikban, 
tehát nem kellett megerősített helyekre vagy rejtekhelyekre 

- 6. Berek helyett a héber szöveg aseráról beszél ; 1. 
erről Kir. III. 16, 33. jegyz. - 7. A népből = a hadnépből ; Sziria 
királya tehát valahol döntő  győzelmet aratott az izraelitákon. 

8-9. Jóácház egyéb dolgai, halála, temetése, utóda. - 8. L. Kir. 
III. 11, 41. jegyz. 

10. JÓÁS, Izrael tizenkettedik királya. (Kr. e. 798-783?) 
11. Jóás istentelen uralkodása. 
12-13. Jóás egyéb tettei, halála, temetése, utóda. - 12. L. Kir. 

III. 11, 41. jegyz. 
14-19. Elizeus megjövendöli Jóás győzelmét a szíreken. - 14. 

Izrael szekere és szekérvezető je vő. 2, 12. jegyz. - Jóás azon kesereg, 
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halt, leméne hozzá Jóás, 
Izrael királya és sírt előtte 
és ezt mondogatta: Atyám, 
én atyám, Izrael szekere 
és szekérvezetője I 15Mon-
dá erre neki Elizeus : Hozz 
íjat és nyilakat ! Mikor 
odavitte hozzá az íjat s a 
nyilakat, 18mondá Izrael 
királyának : Tedd keze-
det az íjra ! Mikor aztán 
rátette kezét az íjra, Eli-
zeus rátevé kezét a király 
kezére 17és mondá : Nyisd 
ki a keleti ablakot. Mikor 
aztán kinyitotta, mondá 
Elizeus : Lődd ki a nyilat. 
Ki is lövé. Mondá erre 
Elizeus : Az Úr győzelmi 
nyila, győzelmi nyíl Szí-
riával szemben : megvered 
Szíriát Áfeknél a vég-
pusztulásig. 18Majd azt 
mondá : Vedd a nyilakat. 
Miután vette, azt mondá 
neki : Verd meg a nyíllal a 
földet. Mikor aztán három-
szor megverte s akkor meg-
állott, 18megharaguvék 
reá az Isten embere és 
mondá : Ha ötször, hat-
szor vagy hétszer verted  

volna meg, a végpusztulá-
sig verted volna meg Szí-
riát, most azonban csak há-
romszor fogod megverni. 

2omeghala tehát Elizeus 
és eltemeték. Ugyanabban 
az esztendőben portyázók 
jövének Moábból az or-
szágba. 21Bizonyos embe-
rek pedig, kik épen egy 
embert temettek, - ami-
kor meglátták a portyázó-
kat, beveték a holttestet. 
Elizeus sírjába. Mikor hoz-
záért Elizeus teteméhez, 
életre kele az ember s 
lábára álla. 

22Házáel, Szíria királya 
tehát sanyargatá Izraelt 
Jóácház egész idejében. 
23Ám az Cr megkönyö-
rüle rajtuk s feléjük for-
dula ama szövetség kedvé-
ért, melyet Abrahámmal, 
Izsákkal és Jákobbal tar-
tott s nem akará elveszí-
teni s egészen elvetni őket 
mind a jelen ideig. "Mikor 
aztán Házáel, Szíria ki-
rálya meghalt s fia, Bená-
dád lett a király helyette, 
25Jóás, Jóácház fia vissza- 

mit fog tenni, ha Elizeus nélkül marad. - 17. A szírek Szamariától 
keletre voltak. Az Úr győzelmi nyila stb.= az úr győzelemre fogja 
segíteni fegyvereidet a szírekkel szemben ; Ájekről 1. Kir. III. 20, 
30. jegyz. - 18. Elizeus a nyilakkal (a nyílcsomóval) megvereti 
a földet, amivel azt akarja jelképezni, hogy a király (végleg) meg-
veri a legyőzött szíreket. - 19. Míg a 17. versben az Áfeknél álló 
szírekről volt szó, itt Elizeus általában a szírekről beszél ; a kettő  
tehát nem zárja ki egymást. 

20-21. Elizeus teteme feltámaszt egy embert. - Moáb a Holt-
tengertől keletre feküdt.- 21. Sírjába = sírboltjába. Az esemény 
ékesen szóló igazolása annak, amit a katholikus Egyház a szentek 
ereklyéinek tiszteletbentartásáról tanít. 

22-25. Jóás megyeri a szíreket. - 23. A jelen ideig kifejezést 
a szent szerző  valószínűleg Izrael királyainak krónikás könyvéből 
idézi.; az ő  korában Izrael már régen elpusztult, mert a szent író a 
Kr. e VI. században élt. - 25. Hadijoggal = háborúban. 

Ószövetség I. 	 60 
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vevé Benádádnak, Házáel 
fiának a kezéből azokat a 
városokat, melyeket ez 
hadijoggal elvett atyjá-
nak, Jóácháznak kezéből : 
háromizben veré meg őt 
Jóás s így visszaszerzé 
Izrael városait. 

14. FEJEZET. 
Ámásziás, Júda kilencedik ki- 
rálya. - II. Jeroboám, Izrael 

tizenharmadik királya. 

1Jóásnak, Jóácház fiá-
nak, Izrael királyának má-
sodik esztendejében lőn 
királlyá Ámásziás, Jóás-
nak, Júda királyának fia. 
2Huszonötesztendős volt, 
amikor uralkodni kezdett 
s huszonkilenc esztendeig 
uralkodék Jeruzsálemben; 
anyját, ki jeruzsálemi volt, 
Jó ád ánnak hívták. 

3Azt cselekvé, ami igaz 
az Úr előtt, — de nem 
annyira, mint atyja, Dá- 

vid : egészen úgy cselek-
vék, ahogy atyja, Jóás 
cselekedett, — 4csakhogy a 
magaslatokat ő  sem tá-
volítá el s a nép továbbra 
is a magaslatokon áldo-
zott és gyujtott illatot. 

6Mikor elfoglalta a ki-
rályságot, megöleté azo-
kat a szolgáit, akik atyját, 
a királyt megölték, 6de a 
gyilkosok fiait nem öleté 
meg, — miként meg van 
írva Mózes törvényének 
könyvében, mely szerint 
az Úr azt parancsolta és 
mondotta : Ne lakoljanak 
halállal az atyák a fiakért, 
sem a fiak az atyákért : 
mindenki csak a saját 
bűnéért lakoljon halállal. 

?Ugyanő  megveré az 
edomitákat — tízezret — 
a Sóaknás-völgyben s be-
vevé harccal Petrát s el-
nevezé azt Jektehelnek 
mind a jelen napig. 

8Ekkor követeket külde 

14. 1-2. ÁMÁSZIÁS, Júda kilencedik királya. (Kr e. 797-
789?) Vő. Krón. II. 25, 1-28. - 2. Ámásziás (huszonkilencesz-
tendős) uralkodását csak Úgy tudjuk a világtörténelem egyéb, 
ma csaknem szinte biztos adataival összhangba hozni, ha Ámásziás 
uralkodására magára csak kilenc esztendőt számítunk. 

3-4. Ámásziás jámbor uralkodása. - 4. Vö. Kir. III. 3, 2. jegyz. 
5-6. Ámásziás megtorolja atyja megölését. - 5. A héber szöveg 

így szól : Mikor aztán megszilárdult a kezében a királyság stb. -
Atyja megöléséről 1. 12, 20. sk. - 6. Vö. Móz. V. 24, 16. 

7. Ámásziás legyőzi az edomitákat. - Az edomiták Jórám ural-
kodása alatt elszakadtak Júdától, melynek hűbéres alattvalói 
voltak. (Vö.- 8, 20. skk.) Ámásziás ismét meghódította az edomil ó-
kat és tízezer embert a harcmezőn, a Sóaknás-völgyben megölt, 
tízezer foglyot pedig kivégeztetett. (Vö. Krón. II. 25, 11.) -
A Sóaknás (a héber szöveg szerint : Sós) völgy a Holt-tengertől 
délnyugatra feküdt. - Petra (héberül : Szela = szikla) az edomiták 
fővárosa volt ; nem lehetetlen azonban, hogy itt e szó csak vala-
mely (egyéb) sziklavárat jelöl. Jektehel kb. annyit jelent, mint az 
13r (= Jáhve) által leigázott. 

Ámásziás megmérkőzik Izraellel, de vereséget szenved. -
8. Ekkor Krón. II. 25, 6. skk. szerint Ámásziás az edomiták elleni 
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Ámásziás Jóáshoz, Jóá-
cháznak, Jehu, Izrael ki-
rálya fiának fiához, ezzel 
az üzenettel: Jer, száll-
j unk szembe egymással. 
9Visszakülde erre Jóás, 
Izrael királya, Ámásziás-
hoz, Júda királyához, ezzel 
az üzenettel : A libanoni 
bogáncs elküldött a li-
banoni cédrushoz, ezzel az 
üzenettel : Add leányodat 
fiamnak feleségül. De a 
libanoni erdei vadak arra-
felé mentek és eltiporták a 
bogáncsot. "Te megverted 
az edomitákat s föléjük ke-
rekedtél s szíved felfuval-
kodottá tett téged : elé-
gedjél meg a dicsőséggel s 
maradj házadban; miért 
hívod ki a bajt, hogy el-
essél te és veled Júda? 
11Ám Ámásziás nem nyu-
govék. Felvonula tehát 
Jóás, Izrael királya s 
szembeszállának egymás-
sal, ő  és Ámásziás, Júda 
királya, Betsámesnél, Júda 
városánál. 12Júda veresé-
get szenvede Izrael előtt 
úgyhogy kiki a sátrába 
menekült, 13Ámásziást pe- 

dig, Júda királyát, Ocho-
ziás fiának, Jóásnak fiát, 
elfogá Jóás, Izrael királya 
Betsámesnél és elvivé Je-
ruzsálembe. Ott aztán le-
rontá Jeruzsálem falát, 
Efráim kapujától fogva 
egészen a szegletkapuig, 
négyszázkönyöknyi dara-
bon, 14  majd vőn minden 
aranyat és ezüstöt s min-
den tárgyat, mely az Úr 
házában meg a király 
kincsei között akadt és 
túszokat szedete és vissza-
tére Szamariáb a. 

15Jóás egyéb dolgai pe-
dig, amelyeket cseleke-
dett, meg a vitézsége, 
amellyel Ámásziás, Júda 
királya ellen hadakozott, 
nemde, meg vannak írva. 
Izrael királyainak króni-
kás könyvében? 46Mikor 
aztán Jóás aludni tért 
atyáihoz, eltemeték Sza-
mariában Izrael királyai 
mellé s fia, Jeroboám lőn a 
király helyette. 

"Ámásziás, Jóás fia, 
Júda királya, Jóásnak, 
Jóácház fiának, Izrael ki-
rályának halála után , 

küzdelemre izraelitákat is felfogadott, de ezeket egy próféta 
szavára elbocsátotta ; ezek aztán bosszúból nagy pusztítást ren-
deztek Júdában. Úgylátszik, innen származott az ellenségeskedés 
Ámásziás és Izrael között. - 9. Ez a második mese a Szentírásban. 
(Vö. Bír. 9, 8. skk.) E mese értelme az, hogy ne akarjon nagy dol-
gokba fogni az olyan ember, akinek elpusztítása mindennél köny-
nyebb. (A cédrus = Izrael királya, a bogáncs = Ámásziás.) -
12. Sátrába = haza. - 13. Efráim kapuja Jeruzsálem északi falá-
nak kb. a közepén volt ; a szegletkapu Jeruzsálem északnyugati 
kapuja. A kapuig kifejezés a héber nyelvhasználat szerint annyit 
is jelenthet, mint a kapu felé ; a két kapu közötti távolság tehát 
több is lehetett mint 400 könyök = 200 méter. 

15-16. Jóásnak, Izrael tizenkettedik királyának (Kr. e. 798-
783?) halála, temetése, utóda. - 15. L. Kir. III. 11, 41. jegyz. 

60* 
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tizenöt esztendeig éle. 
1 8Ámásziás egyéb dolgai 
pedig, nemde, meg vannak 
írva Júda királyainak kró-
nikás könyvében? 1 9Végül 
is összeesküvés támada el-
lene Jeruzsálemben, mire 

elmeneküle Lákisba, de 
utána küldének Lákisba 
s ott megölék. "Aztán 
lovakon visszavivék s el-
temeték Jeruzsálemben 
atyái mellé, a Dávid-vá-
rosban. 21Erre vevé Júda 
egész népe Ázáriást, ki 
tizenhatesztendős volt s 
királlyá tevék atyj a, Ámá-
sziás helyett. 220 építé ki 
és szerzé vissza Elátot 
~ának, miután a király 
aludni tért atyáihoz. 

23Ámásziásnak, Jóás fiá-
nak, Júda királyának ti-
zenötödik esztendejétől 
fogva, negyvenegy eszten-
deig Jeroboám, Jóásnak, 
Izrael királyának fia, ural-
kodék Szamariában. 

24Azt cselekvé, ami go-
nosz az Úr előtt : nem tá-
vozék Jeroboámnak, Ná-
bát fiának semmi bűnétől, 
ki vétekre vitte Izraelt. 
25ő  állítá helyre Izrael ha-
tárait, Emát bejárójától 
fogva a Puszta tengeréig, 
az Úrnak, Izrael Istenének 
ama szava szerint, melyet 
szolgája, Jónás próféta, 
Ámáti fia által szólott, ki 
abból a Getből való volt, 
mely Oferben vagyon. 
26Látta ugyanis az Úr Iz-
rael felette keserves nyo-
morúságát s hogy oda 
vannak a tömlöcbe zár-
takig s az utolsóig s nincs, 
ki megszabadítsa Izraelt, 
27azt pedig nem mondta 
az Úr, hogy eltörli Izrael 
nevét az ég alól: épen 
azért megszabadítá őket 
Jeroboámnak, Jóás fiának 
keze által. 

28Jeroboám egyéb dol-
gai pedig és mindaz, amit 

17-22. Ámásziás életének vége, halála, temetése, utóda. — 
18 . Vö. Kir. III. 11, 41. jegyz. — 19. Löki sról I. Józs. 10, 3. jegyz. —
20. L. Kir. III. 2, 10. jegyz. — 21. Ázáriást máskép óziásnak 
(héberül : Uzzijjá-nak) is hívták. — 22. Uralkodásának elején foly-
tatta atyjának, Ámásziásnak hódító hadjáratát az edomiták ellen 
s Edomon keresztül egészen Elátig nyomult ; Elát a Vörös-tenger 
keleti (eláni) öblének északi partján feküdt. 

23. I. JEROBOÁM, Izrael tizenharmadik királya (Kr. e. 
783-743?). 

24. Jeroboám gonosz uralkodása. 
25-27. Jeroboám visszaszerzi Izrael területét. — 25. Emát be-

járója a Palesztina északi részén nyíló, a Libanon- és a Hermon-
hegy közt húzódó vidék. A Puszta tengere = a Holt-tenger. Jero-
boám tehát visszaszerezte Izrael egész hajdani területét, északtól 
délig. — 25. Valószínűleg az egyébként is ismeretes Jónás prófétáról 
van szó ; a héber szöveg szerint Gát-Heferből származott ; e hely-
ség Názáret vidékén feküdt.— 26. A tömlöcbe zártak és az utolsók he-
lyett : a héber szöveg a bezártakról s a szabadjukra hagyottakról= 
a gyermekekről és a felnőttekről beszél. Vö. Kir. III. 14, 10. jegyz. 

28-29 Jeroboám egyéb dolgai, halála, utóda. — 28. Valószínűleg 
arról van szó, hogy Jeroboám (harccal) megszerezte és Izraelbe 
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cselekedett, meg a vitéz-
sége, amellyel hadakozott 
és hogy mikép szerezte 
vissza Izraelnek Damasz-
kust és Emátot, mely egy-
kor Judához tartozott, 
nemde, meg vannak írva 
Izrael királyainak króni-
kás könyvében? 29Mikor 
aztán Jeroboám aludni 
tért atyáihoz, Izrael kirá-
lyaihoz, fia, Zakariás lőn a 
király helyette. 

15. FEJEZET. 
Ázáriás (15ziás), Júda tizedik 
királya. - Zakariás, Sellum, 
Mánáhem, Fákeja, Fákee, Izrael 
14-18. királya. - Jóátán, Júda 

tizenegyedik királya. 

1Jeroboámnak, Izrael 
királyának huszonhetedik 
esztendejében lőn Ázáriás, 
Ámásziásnak, Júda kirá-
lyának fia, királlyá. 2Ti-
zenhatesztendős volt, ami-
kor uralkodni kezdett s öt-
venkét esztendeig uralko-
dék Jeruzsálemben ; any- 

ját, ki jeruzsálemi volt, 
Jekeliának hívták. 

3Azt cselekvé, ami igaz 
az Úr előtt, egészen úgy, 
ahogy atyja, Ámásziás 
cselekedett. 4Mindazonál-
tal a magaslatokat nem 
rontá le s a nép továbbra 
is a magaslatokon áldo-
zott és gyujtott illatot. 

5Am az Úr megveré a 
királyt s az poklossá lőn 
halála napjáig s egy ma-
gánházban, elkülönítve la-
kott és Jóátán, a király 
fia kormányozta a palotát 
s ítélte a föld népét. 

8Ázáriás egyéb dolgai 
pedig s mindaz, amit cse-
lekedett, nemde, meg van-
nak írva Júda királyainak 
krónikás könyvében? ?Mi-
kor aztán Ázáriás aludni 
tért atyáihoz, eltemeték 
őseihez, a Dávid-város-
ban s fia, Jóátán lőn a ki-
rály helyette. 

8Ázáriásnak, Júda kirá-
lyának harmincnyolcadik 

kebelezte Damaszkust és Emátot (ehelyütt mindkét szó inkább vi-
déket, országot jelent, mint várost), mely hajdan (Dávid és Sala-
mon idejében) Júdához tartozott. A krónikás könyvről 1. III. 11, 
41. jegyz. 

15. 1-2. ÁLÁRIÁS 	Óziás) Júda tizedik királya. (Kr. e. 
789-738?) - Vö. Krón. II. 26, 1-23. 

3-4. Ázáriás jámbor uralkodása. 
5. Ázáriás büntetése. - Hogy miért bűnhődött Ázáriás poklos-

sággal (vö. Móz. III. 13, 1. jegyz.) Krón. II. 26, 16. skk. beszéli 
el. - Magánház helyett a héber szöveg talán inkább elkülönített 
házról beszél s egy - Jeruzsálemen - kívül fekvő  királyi házra 
gondol. - A király betegsége miatt fia, Jóátán vezette az ügyeket 
és ítélte a föld népét = szolgáltatott igazságot az ország népének. - 
Jóátánt a héber szöveg Jótámnak, a latin fordítás a továbbiakban 
(15, 32.) Jóátámnak nevezi. 

6-7. Ázáriás egyéb dolgai, halála, temetése, utóda. - L. Kir. III. 
11, 41. jegyz. - Azáriást ugyan a Dávid-városban (vö. Kir. III. 2, 
10. jegyz), de nem a királyi sírboltban temették el. (Vö. Krón. II. 
26, 23.) 

8-12. ZAKAN,ÁS, Izrael tizennegyedik királya, Jehu dinasz-
tiájának utolsó tagja. (Kr. e. 743?) 
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esztendejétől Zakariás, 
Jeroboám fia, uralkodék 
Izraelen, hat hónapig Sza-
mariában. 

9Azt cselekvé, ami go-
nosz az Úr előtt,úgy, ahogy 
atyái cselekedtek, nem tá-
vozék Jeroboámnak, Ná-
bát fiának bűneitől, ki vé-
tekre vitte Izraelt. 

19Sellum, Jábes fia azon-
ban összeesküvék ellene s 
a nyilvánosság előtt leüté 
és megölé s király lőn he-
lyette. 11Zakariás egyéb 
dolgai pedig, nemde meg 
vannak írva Izrael kirá-
lyainak krónikás könyvé-
ben? 12Ez volt az Úr szava, 
melyet Jehuhoz szólott, 
mondván : Negyedíziglen 
fognak ülni fiaid Izrael 
királyi székében. Igy is 
történék. 

13Sellum, Jábes fia Ázá-
riásnak, Júda királyának 
harminckilencedik eszten-
dejében lőn királlyá s egy 
hónapig uralkodék Sza-
mariában. 14Ekkor felj öve 
Mánáhem, Gádi fia, Ter- 

szából s beméne Szama-
riába és leüté s megölé 
Sellumot, Jábes fiát Sza-
mariában s király lőn he-
lyette. 15Sellum egyéb dol-
gai pedig, meg az össze-
esküvése, melyet szőtt, 
nemde meg vannak írva. 
Izrael királyainak króni-
kás könyvében? "Ekkori-
ban veré meg Mánáhem 
Tápszát s mindazokat,akik 
benne voltak s annak egész 
határát Terszától fogva ; 
mivel nem akartak kaput 
nyitni előtte, megölé és fel-
hasítá benne az összes ál-
dott állapotban levő  asz-
szonyokat. 

"Ázáriásnak, Júda ki-
rályának harminckilence-
dik esztendejétől uralko-
dék Mánáhem, Gádi fia. 
Izraelen tíz esztendeig Sza-
mariában. 

18Azt cselekvé, ami go-
nosz volt az Úr előtt : nem 
távozék Jeroboámnak, Ná-
bát fiának bűneitől, ki 
vétekre vitte Izraelt egész 
ideje alatt. 19Ekkoriban 

9. Zakariás istentelen uralkodása. 
10-12. Zakariás halála, utóda, egyéb dolgai, az Úr szavának telje- 

sülése. - 10. A nyilvánosság előtt: a héber szöveg szerint : a nép 
előtt. - 11. L. Kir. III. 11, 41. jegyz. - 12. Vö. 10, 30. 

13-16. SELLUM, Izrael tizenötödik királya. (Kr. e. 743?) 
(Hatodik dinasztia.) - 14-15. L. Kir. III. 11, 41. jegyz. 	16. 
Tápsza a Felső-Eufrátes nyugati partján feküdt. Lehet azonban, 
hogy itt tulajdonképen nem erről van szó, hanem valamely más, 
hasonló nevű, Tersza közelében fekvő  városról (Táfua?), mely 
Sellumot nem akarta elismerni. A vers végén közölt kegyet-
lenség nyilván annak a megtorlása volt, hogy nem nyitottak 
kaput neki. 

17. M ÁNÁHEM, Izrael tizenhatodik királya. (Kr. e. 742-737?) 
- (Hetedik dinasztia.) 

18. Mánáhem gonosz uralkodása. 
19-20. Mánáhem mint Asszfria hűbérese. - 19. Fúl 	Pulu) 

a babiloni neve III. Tiglát-Pileszer (az ékiratok szerint : Tukulti- 
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Fúl, az asszírok királya az 
országba jöve s Mánáhem 
ezer talentum ezüstöt ada 
Fúlnak, hogy legyen se-
gítségére és szilárdítsa meg 
királyságát. 20Mánáhem 
kiveté az ezüstöt Izraelre, 
minden tehetős és gazdag 
emberre, hogy az asszírok 
királyának adja, ötven sik-
lus ezüstöt mindegyikre. 
Erre visszatére az asszírok 
királya s nem marada az 
országban. 

21Mánáhem egyéb dolgai 
pedig s mindaz, amit cse-
lekedett, nemde meg van-
nak írva Izrael királyainak 
krónikás könyvében? 22Mi-
kor aztán Mánáhem aludni 
tért atyáihoz, fia, Fákeja 
lőn a király helyette. 

23Ázáriásnak, Júda ki-
rályának ötvenedik esz-
tendejétől uralkodék Fá-
keja, Mánáhem fia Izrae-
len, Szamariában két esz-
tendeig. 

24Azt cselekvé, migo-
nosz volt az Úr előtt 
nem távozék el Jeroboám-
nak, Nábát fiának bűnei-
től, ki vétekre vitte Iz-
raelt. 

25Fákee, Romelia fia, a 
főtisztje, azonban össze-
esküvék ellene s leüté Sza-
mariában, a királyi ház 
tornyában, őt, továbbáÁr-
gobot és Árjét és a nála 
levő  ötven embert a gálaá-
diták fiai közül és miután 
megölte, királlyá lőn he-
lyette. 26Fákejának egyéb 
dolgai pedig s mindaz, 
amit cselekedett, nemde 
meg vannak írva Izrael ki-
rályainak krónikás köny-
vében? 

27Ázáriásnak, - Júda ki-
rályának ötvenkettedik 
esztendejétől uralkodék 
Izraelen Fákee, Romelia 
fia, Szamariában húsz esz-
tendeig. 

28Azt cselekvé, ami go- 
apal-ésar, a latin fordítás későbbi helyei szerint : Teglát-Fálászár) 
asszír királynak. Kr. e. 745-727-ig uralkodott. - Hogy Fúl ön-
ként jött-e be az országba vagy valakinek a hívására, vitás ; annyi 
bizonyos, hogy Mánáhem az ezer talentum ezüsttel (= 1900 X 9750 
= 9,750.000 pengő) a helyzetet a maga uralmának megerősítésére 
használta ki. - Egyébként IV. Tiglát-Pileszer évkönyvei Kr. e. 
738-ból maguk is említik, hogy a *szamariai Mánáhem» adót fize-
tett Asszíria királyának. 

21-22. Mánáhem egyéb dolgai, halála, utóda. L. Kir. III. 11, 
41. jegyz. 

23. FÁKEJ A (héberül : Pekáchja), Izrael tizenhetedik királya. 
(Kr. e. 737-736?) 

24. Fákeja gonosz uralkodása. 
25-26. Fákeja halála, utóda, egyéb dolgai. - 25. Fákee (héberül : 

Pekách), aki Fákeját (héberül : Pekáchját) a királyi ház tornyá-
ban = a királyi palota várában megölte, Fákeja főtisztje, had-
segéde (héberül : sálisa) volt. (Vő. Kir. II. 23, 8.) - Árgob, Árje 
és az ötven gálaádi ember úgylátszik a királyhű  testőrcsapathoz 
tartozott. - 26. Vö. Kir. III. 11, 41. 

27. FÁKEE (héberül: Pekách), Izrael tizennyolcadik királya. 
(Kr. e. 736-732?) - (Nyolcadik dinasztia 

28. Fákee gonosz uralkodása. 
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nosz volt az Úr előtt : nem 
távozék Jerobo ámnak,Ná-
b át fiának bűneitől, aki 
vétekre vitte Izraelt. 

29Fákeének, Izrael kirá-
lyának napjaiban eljöve 
Teglátfálászár, Assúr ki-
rálya s elfoglalá Ájont, 
Ábel-házát, Máákát, Já-
noét, Kedest, Ászort, Gá-
laádot, Galileát és Neftáli 
egész földét s elvivé őket 
Asszíriába."Végül is Ósee, 
Ela fia összeesküvék és 
cselt vete Fákee, Romelia 
fia ellen s leüté és megölé 
s király lőn helyette Jóá-
támnak, Óziás fiának hu-
szadik esztendejében.31Fá-
kee egyéb dolgai pedig és 
mindaz, amit cselekedett, 
nemde meg vannak írva 
Izrael királyáinak króni-
kás könyvében? 

32Fákeének,Romelia fiá-
nak, Izrael királyának má-
sodik esztendejében lőn 
király Jóátám, Óziásnak, 
Júda királyának fia. 3311u-
szonötesztendős volt, ami- 

kor uralkodni kezdett s 
tizenhat esztendeig ural- 
kodék 	Jeruzsálemben ; 
anyját, ki Szádok leánya 
volt, Jerusának hítták. 

"Azt cselekvé, mi ked-
ves volt az Cr előtt, egé-
szen úgy cselekvék, mint 
ahogy atyja, Oziás csele-
kedett. "Mindazonáltal a 
magaslatokat nem távo-
lítá el : a nép továbbra is 
a magaslatokon áldozott 
és gyujtott illatot. Ő  épít-
teté az Úr házának felső  
kapuját. 

36Joátám egyéb dolgai 
pedig és mindaz, amit cse-
lekedett, nemde meg van-
nak írva Júda királyai-
nak krónikás könyvében? 
"Ebben az időben kezdé 
az űr Júdára bocsátani 
Rászint, Szíria királyát és 
Fákeét, Romelia fiát. "Mi-
kor aztán Jóátám aludni 
tért atyáihoz, eltemeték 
melléjük atyjának, Dá-
vidnak városában és fia, 
Ácház lőn király helyette. 

29-31. Fákee bűnhödése, halála, utóda, egyéb dolgai. - 29. Az 
itt említett, Teglátjálászár ugyanaz, mint a 19. versben szereplő  
Fúl. - Ájon (héberül Ijjon), Ábel háza, Mááka (héberül : Ábel-bet-
mááka, Jánoe, Kedes, Ászor, Galilea és Nefláli földe a Jordántól 
nyugatra eső  vidék északi részén feküdt, Gálaád pedig a Jordántól 
keletre eső  vidék. - 31. L. Kir. III, 11, 41. jegyz. 

32-33. JÓÁTÁM (= Jóátán, uö. 5. u. jegyz.), Júda tizen-
egyedik királya. (Kr. e. 751 (7381-736?) Vö. Krón. II. 27, 1-9. 

34-35. Jóátán jámbor uralkodása. - 35. Az Úr házának (= a 
templomnak) felső  kapuja valószínűleg a templom udvar északi 
(fő?) kapuja volt ; ezt a kaput Jóátám építette ki= hozatta helyre 
vagy tette díszesebbé. 

36-38. Jóátám egyéb dolgai, halála, utóda. - 36. L. Kir. III. 11, 
41. jegyz. - 37. Rászin Kr. e. 740-732-ig uralkodott Szirián ; 
utána Szíria Assziria hatalma alá került. (Vö. 16, 9.) - 38. L. Kir. 
T II. 2, 10. jegyz. 
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16. FEJEZET. 

Ácház, Júda tizenkettedik ki- 
rálya. 

1Fákeének, Romelia fiá-
nak tizenhetedik eszten-
dejében lőn Ácház, Jóá-
támnak, Júda királyának 
fia, királlyá. 2Húszesz-
tendős volt Ácház, ami-
kor uralkodni kezdett s 
tizenhat esztendeig ural-
kodék Jeruzsálemben. 

Nem azt cselekvé, ami 
kedves volt az Úr, az ő  
Istene színe előtt, mint 
ahogy atyja, Dávid, 3ha-
nem Izrael királyainak 
útján jára, sőt a fiát is 
bemutatá azáltal, hogy 
átvitte a tűzön, ama nem-
zetek bálványozása sze-
rint, melyeket az Úr szét-
szórt Izrael fiai elől, 4és 
a magaslatokon, a halmo-
kon s mindenféle lombos  

fa alatt áldozott és gyuj-
tott illatot. 

5Ekkoriban feljöve Rá-
szin, Szíria királya és Fá-
kee, Romelia fia, Izrael 
királya, hogy hadakozza-
nak Jeruzsálem ellen ; os-
trom alá vevék is Ácházt 
de nem bírának föléje ke-
rekedni. 6Ugyanabban az 
időben visszaszerzé Rá-
szin, Szíria királya, Áilát 
Szíria számára s kiűzé a 
júdaiakat Áilából s edo-
miták menének Áilába s 
telepedének meg ott mind 
a mai napig. 7Erre követe-
ket külde, .Ácház Teglát-
fálászárhoz, az asszírok 
királyához, ezzel az üzenet-
tel: Szolgád és fiad va-
gyok jer fel s ments meg 
Szíria királyának kezéből 
és Izrael királyának kezé-
ből, kik megtámadtak en-
gem. 8Ugyanakkor össze-
szedd az ezüstöt s az ara- 

16. 1-2a. ÁCHÁZ, Júda tizenkettedik királya. (Kr. e. 786-721, 
mások szerint 735-727.) Vö. Krán. II. 28, 1-27. 

2b-4. Ácház gonosz uralkodása. - 3. Molok tiszteletére a pogá-
nyok át szokták volt vinni fiaikat a tűzön; e kifejezés egyesek sze-
rint csak annyit tartalmaz, hogy a pogányok keresztülvitték 
(áthajtották) fiaikat a tűzön s így jelképileg Moloknak szentelték 
őket ; mások szerint - főkép ezen a helyen - e kifejezés valóságos 
áldozatot jelent. Vö. Móz. III. 18, 21. jegyz. - A Moloknak való 
bemutatás ebben az időben a Ben-hinnómvölgyben történt. (Vö. 
23, 10.) - 4. Vö. Móz. V. 12, 2. jegyz. 

5-9. Ácház az asszír király segítségét kéri Damaszkus ellen. -
5. Rászin (I. róla 15, 37. jegyz.) még Jóátám halála előtt kez-
dette meg hadjáratát Júda ellen, de a háború nagyobb ese-
ményei már Ácház uralkodása alatt mentek végbe. - 6. Hogy 
Á tlát Rászin Jeruzsálem ostroma előtt vagy után szerezte-e meg 
Szíriának, vitás. Álla (= Elát) Júdától délre, a Vörös-tenger 
keleti (eláni) öblének északi partján feküdt ; az edomitáké 
volt és Ázáriás (Óziás) szerezte vissza ~ának. (Vő. 14, 22.) 
Rászin kétségkívül azért foglalta el, hogy két tűz közé szorítsa 
Júdát. Mivel Állában a lakosság túlnyomó része amúgy is edomita 
volt, sokan úgy vélik, hogy a város bevétele után (nem edomi-
ták, hanem) arámiak (= szír gyarmatosok, Rászin emberei) tele-
pedtek meg Állában. - 7. Teglállálászárról 1. 15, 19. jegyz. - 
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nyat, mely az Úr házában 
és a király kincsei közt 
akadt s ajándékul küldé 
az asszírok királyának. 9Az 
engede is kérésének : fel-
vonula ugyanis az asszí-
rok királya Damaszkus 
ellen és elpusztítá s lako-
sait elhurcolá Kirenébe, 
Rászint pedig megölé. 

"Erre elméne Ácház ki-
rály Teglátfálászár, az asz-
szírok királya elé Damasz-
kusba és mikor meglátta a 
Damaszkusban levó oltárt, 
elküldé Ácház király Uriás 
paphoz annak képét és 
minden művére kiterjedő  
mintáját. 11Uriás pap fel 
is építteté az oltárt ; egé-
szen úgy, ahogy Ácház Da-
maszkusból meghagyta, 
úgy készítteté el Uriás 
pap, míg Ácház király 
visszajött Damaszkusból. 
"Mikor aztán visszajött a 
király D amaszkusból, meg-
nézd az oltárt s megtisz- 

telé s felméne reá és bemu-
tatá egészen elégő  áldoza-
tait s eledeláldozatát,13rá-
önté az italáldozatot s rá-
hinté a bemutatott béke-
áldozatok vérét az oltárra. 
14A rézoltárt pedig, mely 
az Úr előtt volt, elviteté a 
templom homlokzata elől, 
az ezen oltár s az Úr temp-
loma között levő  helyről 
s ezen oltár északi oldalán 
állíttatá fel. 15Majd pa-
rancsola Ácház király 
Uriás papnak, mondván : 
E nagy oltáron mutasd be 
a reggeli egészen elégő  ál-
dozatot és az esti eledel-
áldozatot, meg a király 
egészen elégő  áldozatát és 
eledeláldozatát, meg az 
ország egész népének egé-
szen elégő  áldozatát s ele-
deláldozatait és italáldo-
zatait s erre hintsd az egé-
szen elégő  áldozat minden 
vérét s a békeáldozat min-
den vérét : a rézoltár pe- 

9. Damaszkus Szíriának (tehát Rászinnak) fővárosa volt ; ezzel 
Szíria Asszíria hatalma alá került. - Kirene (a héber szöveg 
szerint : Kír) valószínűleg a Káspi-tengerbe torkolló Kár folyó 
vidéke, tehát az asszír birodalom legészakibb része volt. 

10-18. Ácház változtatásai a salamoni templomon. - 10. Ácház 
nyilván hálalátogatást tett Asszíria királyánál. - Annak, hogy 
Ácház a damaszkusi oltár minden művére kiterjedő  mintája (= pon-
tos modellje) szerint Jeruzsálemben oltárt készíttetett, valószínű-
leg politikai okai is voltak : ezzel is hódolni akart Asszíria királyá-
nak. - 12. A megtisztelé szó helyett a héber szöveg azt mondja, 
hogy Ácház odalépett az oltárhoz. - Ezen az oltáron eleinte Ácház 
úgy látszik csak rendkívüli (hála-)áldozatokat mutatott be, később 
azonban rajta mutattatott be minden áldozatot. Az itt említett 
áldozatokra nézve 1. Móz. III. 1 ; 2 ; 6, 7-11 ; IV. 15, 7 ; III. 3. -
14. Ácház tehát eltávolította helyéről a rézoltárt = a salamoni 
templom égőáldozati oltárát, mely a templomépület előtt, a szent 
udvarban állott. Ezzel Ácház önhatalmulag megváltoztatta a sala-
moni templom isteni intézkedésen alapuló rendjét, bár az oltárt 
Ácház minden valószínűség szerint az gr, az igaz Isten tiszteletére 
szánta. - 15. Reggel és este egészen elégő- és eledeláldozatot kellett 
bemutatni ; vö. Móz. II. 29, 38-46 ; TV. 28, 1-8. - Várja ren- 
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dig várja rendelkezésemet. 
'6Uriás pap egészen úgy is 
cselekvék, ahogy Ácház 
király parancsolta. 17Eltá-
volítá továbbá Ácház ki-
rály a faragott állványo-
kat s a rajtuk levő  üstöket 
s levéteté a tengert azok-
ról a rézmarhákról, ame-
lyek tartották s egy kőből 
rakott talapzatra helyez-
teté. 18A szombati fedett 
csarnokot, melyet a temp-
lomban építtetett s a ki-
rály külső  bejáróját is át-
alakíttatá az Úr templo-
mában az asszírok királya 
miatt. 

19Ácház egyéb dolgai 
pedig, amelyeket cseleke-
dett, nemde meg vannak. 
írva Júda királyainak kró-
nikás könyvében? 20Mikor 
aztán Ácház aludni tért  

atyáihoz, eltemeték mellé-
jük a Dávid-városban és 
fia, Ezekiás, lőn a király 
helyette. 

17. FEJEZET. 
Ósee, Izrael tizenkilencedik 
(utolsó) királya. — Izrael pusz- 

tulása. 

lÁcháznak, Júda kirá-
lyának tizenkettedik esz-
tendejétől uralkodék Ósee, 
Ela fia, Szamariában Iz-
raelen kilenc esztendeig. 

2Azt cselekvé, mi gonosz 
az Úr előtt, de nem any-
nyira, mint Izrael ama 
királyai, kik előtte voltak. 

3(5 ellene felvonula Szal-
manaszár, az asszírok ki-
rálya s Ósee a szolgájává 
lőn s adót fizetett néki. 
4Mikor azonban az asszí- 

delkezésemet = majd intézkedem felőle. — 17. A héber szöveg az 
állványok (vö. Kir. III. 7, 29-39.) keretlécei közé foglalt oldalleme-
zek kitöréséről beszél ; ezeket — az üstökkel együtt — Ácház úgy-
látszik silányabb dolgokkal pótolta. (Azért-e, hogy ezeket Asszíria 
királyának adja, vagy azért-e, hogy Assziria királya elől elrejtse, 
vagy csak azért, hogy más célokra használja fel, — kétes.) A ten-
gerről 1. Kir. III. 7, 23-26. — 18. A szombati jedett csarnok (muszák) 
úgylátszik a király s környezete imádkozóhelye volt a templomban 
(= a templom belső  udvarán) ;  a külső  bejáró pedig valószínűleg az 
ehhez vezető, csak a király által használt kapu volt. Ácház ezeket 
is átalakillatta = díszüktől megfosztatta. (Egyesek a mondat végét 
úgy értelmezik : hogy Ácház a templomban = a templom külső  
udvarán levő  csarnokot — a muszákot — s az odavezető  bejáratot 
áthelyezte a templom belső, a papoknak fenntartott udvarába.) 
Hogy milyen értelemben tette Acház mindezt az asszírok királya 
miatt, nem tudjuk ; egyesek Úgy vélik, hogy Ácház mindezt azért 
csinálta, hogy az asszír király irigységét fel ne keltse, mások sze-
rint Ácház mindezzel utánozni akarta az asszír király berendez-
kedéseit. 

19-20. Ácház egyéb dolgai, halála, utóda. 
17. 1. ÓSEE, Izrael tizenkilencedik (utolsó) királya. (Kr. e. 732-

721?) — (Kilencedik dinasztia.) 
2. Ósee gonosz uralkodása. 
3-6. Asszíria királya véget vet Ósee uralkodásának s Izrael népét 

számkivetésbe hurcolja. (Kr. e. 721.) — 3. V. Szalmanaszár (az 
iratok szerint Sulmán-asaredu) Kr. e. 727-722-ig uralkodott. Szol-
gájává = alattvalójává, hűbéresévé. — 4. A héber szöveg kissé 
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rok királya azon kapta 
Óseét, hogy lázadó szán-
dékkal követeket küldött. 
Szuához, Egyiptom kirá-
lyához, hogy ne kelljen 
adót fizetnie az asszírok 
királyának, mint ahogy 
minden esztendőben szo-
kott, - hatalmába keríté, 
megkötözteté s tömlöcbe 
vetteté. 5Keresztülvonula 
ugyanis az egész országon, 
felméne Szamaria ellen, 
három esztendeig ostromlá 
6és Ósee kilencedik eszten-
dejében bevevé az asszírok 
királya Szamariát s elhur-
colá Izraelt Asszíriába és 
Hálában és a Hábornál, 
Gózán folyója mellett, a  

médek városaiban tele-
píté le őket. 

7Az történt ugyanis, 
hogy Izrael fiai vétkeztek 
az Úr ellen, az ő  Istenük 
ellen, aki kihozta őket 
Egyiptom földéről s a 
fáraónak, Egyiptom ki-
rályának kezéből s más 
isteneket tiszteltek ss ama 
nemzetek szertartásai sze-
rint jártak, melyeket az 
er elpusztított Izrael fiai 
és Izrael királyai színe elől, 
mivel hasonlóképen csele-
kedtek, 9meg hogy Izrael 
fiai igaztalan dolgokkal 
megbántották az Urat, Is-
tenüket s magaslatokat 
építettek maguknak min- 

,világosabb : . . . Asszíria királya összeesküvésen (= hűtlenségen) 
érte bseét, mert követeket küldött Szóhoz, Egyiptom királyá-
hoz s Asszíria királyának nem küldötte meg az évenkinti adót stb. 
- Szua (a héber szöveg szerint : Szó) valószínűleg azonos az ék-
iratokban Szábe (vagy Szibu) néven előforduló egyiptomi fővezér-
rel. Az 5-6. vers osee elfogatásának közelebbi körülményeiről 
beszél. Szamaria városáról 1. Kir. III. 16, 24. - 6. Szalmanaszár 
nem érte meg Szamaria elfoglalását s azért e versben Az asszírok 
királyán már nem őt, hanem utódját, II. Szárgon-t (az ékiratok 
szerint : Sarrukin-t) kell értenünk. II. Szárgon Kr. e. 722-705-ig 
uralkodott. - Hála valószínűleg az Eufrátes felső  folyásának vi-
dékén (Hárán táján) elterülő  tartomány volt. (Egyesek folyónak 
tartják.) Hábor az Eufrátes egyik mellékfolyója volt és Gózán 
tartományt szelte át. - A héber szöveg szerint az izraeliták egy 
része Média városaiba került ; Média a Tigristől keletre feküdt s 
ezidőben az asszírok hatalmában volt. - Ezzel Izrael ( = az északi 
ország) népe - legalább is ennek legjelentékenyebb része - el-
vesztette hazáját s azt soha többé nem szerezte vissza : az asszír 
fogságba került izraeliták szétszóródtak s önálló államot többé 
nem létesítettek. 

7-12. «Izrael fiainak gonoszsága. A szent író e helyütt (7-23) 
hosszabb kitéréssel indokolja Izrael országának pusztulását : 
Izrael gonosz volt (7-12), gonoszságában Isten figyelmeztetései 
ellenére is megátalkodott (13-17), ezért pusztította el országát 
az Isten (18-23). - 7. Az Úr itt és a következőkben - mint csak-
nem mindenütt - annyi, mint: Jáhve. (Vö. Móz. II. 3, 14. jegyz.) -
A nemzetek (= gójok) szó mindig pogányt, nemzsidót jelent. -
8. A héber szöveg értelme szerint Izrael bűne az volt, hogy egyfelől 
a pogány népek szertartása' szerint éltek, másfelől az izraelita ki-
rályok által bevezetett szertartásokat (vö. Kir. III. 12, 26. skk.) 
követték. - 9. Az igaztalan dolgokon a törvénytelen istentisztelet : a 
magaslatokon való áldozásokat és a bálványimádást kell értenünk. 
Ennek hódolt Izrael az őrtornyoktól kezdve a megerősített városo- 
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den városukban, az őrtor-
nyoktól kezdve a megerő-
sített városokig, 1°és em-
lékoszlopokat meg berke-
ket csináltak maguknak 
minden magas halmon és 
minden lombos fa alatt, 
11s ott gyujtottak illa-
tot az oltárokon, ama 
nemzetek szokása szerint, 
amelyeket az Űr eltávolí-
tott színük elől s felette 
gonosz dolgokat cseleked-
tek, hogy bosszantsák az 
Urat 12és a tisztátalansá-
gokat tisztelték, amelyek-
ről pedig megparancsolta 
nekik az Ur, hogy e dol-
got ne cselekedjék. 

13Figyelm.eztette erre az 
Úr Izraelt és Júdát min-
den prófétája és látnoka 
által, mondván : Térjetek 
vissza felette gonosz útai-
tokról s tartsátok meg pa-
rancsolataimat és szertar-
tásaimat teljesen ama tör-
vény szerint, amelyet 
atyáitoknak parancsoltam 
s amint nektek szolgáim, 
a próféták által meghagy-
tam. 14Ám ők nem hall-
gattak reá, hanem meg-
keményítették nyakukat 
atyáik nyakassága sze- 

rint, kik szintén nem akar-
tak engedelmeskedni az 
Úrnak, Istenüknek. 15E1-
vetették törvényeit és szö-
vetségét, melyet atyáikkal 
kötött s figyelmeztetéseit, 
melyekkel figyelmeztette 
őket s a hiábavalóságokat 
követték s hiábavalóságo-
kat cselekedtek és utánoz-
ták a nemzeteket, amelyek 
körülöttük voltak s ame-
lyek felől azt parancsolta 
nekik az Úr, hogy ne tegye-
nek úgy, mint ahogy azok 
cselekedtek. "Elhagyták 
az Úrnak, az ő  Istenüknek 
valamennyi parancsát, két 
öntött borjút és berkeket 
csináltak maguknak,imád-
ták az ég egész seregét, 
szolgálták Báált, "bemu-
tatták fiaikat s leányaikat 
a tűz által, jóslást és jö-
vendölést űztek s arra ad-
ták magukat, hogy azt 
cselekedjék, mi gonosz az 
Úr előtt, hogy bosszantsák 
őt. 

18Ezért igen meghara-
guvék az Ur Izraelre s 
eltávolítá őket színe elől, 
úgyhogy nem maradt meg 
csak Júda törzse. - 
"Ámde Júda sem tartotta 

kig= kis és nagy városban egyaránt. - A héber szöveg - 10. -
emlékoszlopok helyett a másszebákról, berkek helyett az aserák-
ról, - 11. - illalgyujtás helyett az áldozati füstölögtetésről, -
12. - tisztátalanságok helyett a bálványokról beszél. 

13-17. Izrael megátalkodottsága. - 15. A héber szöveg szerint 
Izrael fiai a semmiségeket (a bálványokat) követték és így maguk 
is semmiségekké (= értéktelen, bűnös emberekké) lettek. - 
16. A berkek helyett a héber szöveg ismét az aserákról beszél. 
(Vö. Kir. III. 16, 33. jegyz.) - Az cg egész seregén az égitesteket 
kell értenünk ; Astarte a hold istennőjének számított. - 17. Vö. 
16. v. jegyz. 

18-23. Izrael banhödése: az asszír fogság. - 18. Színe elől = 
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meg az Úrnak, az ő  Istené-
nek parancsolatait, ha-
nem ama tévedéseket kö-
vette, melyeket Izrael csi-
nált. _2 ()Elvetette ugyanis 
az Úr Izrael egész ivadé-
kát s megsanyargatta s 
rablók kezébe adta őket, 
míg el nem vetette őket 
színe elől, 21már attól az 
időtől kezdve, amikor Iz-
rael elszakadt Dávid házá-
tól s Jeroboámot, Nábát 
fiát tették királyukká, 
mert Jeroboám elszakí-
totta Izraelt az Úrtól s fe-
lette nagy vétekre vitte 
őket, 22Izrael fiai pedig 
követték Jeroboám min-
den bűnét, melyet csele-
kedett s el nem távoztak 
azoktól, 23míg az Úr el 
nem távolította Izraelt  

színe elől, ahogy megmon-
dotta valamennyi szol-
gája a próféták által. Igy 
hurcolták el Izraelt földé-
ről Asszíriába mind a 
mai napig. 

24Erre az asszírok ki-
rálya gyarmatosokat ho-
zata Babilonból, Kutából, 
Ávából, Emátból és Sze-
fárváimból s letelepíté 
őket Szamaria városaiba 
Izrael fiai helyébe s azok 
birtokukba vevék Szama-
riát s letelepedének váro-
saiban. 250tt-tartózkodá-
suk kezdetén azonban nem 
félték az Urat, mire az Úr 
oroszlánokat bocsáta reá-
juk s azok öldösték őket. 
26Jelenték erre az asszírok 
királyának és mondák : 
Azok a népek, amelyeket 

Kánaán földéről. Júda törzse = Júda törzsének országa. - A 19. 
vers közbevetett megjegyzés, mely azt mondja, hogy Júda is 
kezdett megérni a pusztulásra. - 20. Izrael egész ivadékát = 
Izrael országát, a tíz tőrzset. (Egyesek ezt a verset is közbevetett 
megjegyzésnek tartják s a 19. verssel együtt egész Izrael - Izrael 
és Júda - pusztulásának indokolásául tekintik.) Rablók = ellen-
ségeik. - 21. A héber szövegben a vers így kezdődik : Elszakította 
ugyanis (az 13r) Izraelt Dávid házától (= a Dávid családjából 
származó királyoktól) s ők (az izraeliták) Jeroboámot, Nábát 
fiát tették királlyá és Jeroboám elszakította Izraelt az Úrtól stb. 
A felette nagy vétek a két borjú felállítása. Kir. III. 12, 26. skk. -
23. Izrael tehát Asszíriába került s ott volt akkor is, amikor a 
szent író ezeket a szavakat írta. 

24-28. A szamaritánusok eredete. - 24. Az asszírok királya 
valószinűleg még Szárgon (vő. 6. v. jegyz.) ; Ezdr. I. 4, 2. ugyan 
Eszár-Háddont (= Ászárháadon, Assur-ahé-iddin, Kr. e. 680-
669.) említi, de szavaiból nem következik, hogy az első  telepesek. 
ről beszél. - Babilon (héberül: Bábel) itt tartományt, nem 
várost jelent. Ez az Eufrátes közepetáján terült el. - Kúta 
Babilon városától északnyugatra feküdt, Á va fekvését ponto-
san nem ismerjük. Emát az Orontcs mellett, Szíriában, Palesztiná-
tól északra feküdt, Szel arváim pedig az Alsó-Eufrátes balpartján 
terült el. - Az ezen városokból származó gyarmatosok, meg az 
ott maradt izraeliták összekeveredéséből származtak a szamari-
tánusok, kik tehát sem fajilag, sem vallásilag nem voltak egészen 
zsidók. Szamaria e helyütt elsősorban (a hasonló nevű  fővárosról 
elnevezett) tartományt jelenti. -- 25. Az ellenségdúlta, elhagyott 
földön az oroszlánok könnyen tanyát üthettek. - 26. A régiek 
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átvitettél és letelepíttettél 
Szamaria városaiba, nem 
ismerik azon föld Istené-
nek törvényeit s az Úr 
oroszlánokat bocsátott 
reájuk s íme azok öldösik 
őket, mivel nem ismerik 
azon föld Istenének szer-
tartását. 27Parancsola erre 
az asszírok királya, mond-
ván : Vigyetek oda egyet 
azon papok közül, akiket 
onnan fogságba hoztatok 
s menjen s lakozzék kö-
zöttük s tanítsa meg őket 
ama föld Istenének törvé-
nyeire. 28Elméne tehát 
egy azon papok közül, aki-
ket fogságba vittek Sza-
mariából s letelepedék Be-
telben és megtanítá őket, 
hogy mikép tiszteljék az 
Urat. 

29Mindazonáltal minden 
nemzet megcsinálá a maga 
istenét s elhelyezé a ma-
gaslati templomokban, 
amelyeket a szamariaiak 
építettek volt, mindenik 
nemzet a maga városában, 
amelyben lakott. "A ba- 

biloni emberek ugyanis 
Szokótbenótot csinálának, 
a kútai emberek Nergelt 
csinálának, az Emátból 
való emberek Ásimát csi-
nálának, 31a heveusok Ne-
báházt és Tártákot csiná-
lának, azok pedig, kik 
Szefárváimból valók vol-
tak, megégették fiaikat 
tűzzel Ádrámeleknek és 
Ánámeleknek, Szefárváim 
isteneinek 	tiszteletére. 
32Egyszersmind azonban 
az Urat is tisztelték s az 
alsóbbrendűekből magas-
lati papokat szerzének ma-
guknak s azokat a magas-
lati templomokba rendel-
ték. 33Igy, noha tisztelték 
az Urat, isteneiknek is 
szolgáltak, ama nemzetek 
szokásai szerint, melyek 
közül Szamariába kerül-
tek. "Mind a jelen napig 
régi szokásaikat követik : 
nem félik az Urat és nem 
tartják meg szertartásait, 
rendeleteit, törvényét és 
parancsát, melyet az Úr 
Jákob fiainak adott, - 

felfogása minden országnak (sőt városnak) más-más istent tulaj-
donított : aki nem tisztelte megfelelő  módon a hely istenségét, 
kihívta annak büntető  haragját. - 27-28. A küldött pap a tör-
vénytelen Jáhve-tisztelet egyik papja volt ; azért is telepedett 
le I3etelben, azon a helyen, ahol az Urat (Jáhvét) I. Jeroboám 
óta borjú képében tisztelték. (Vö. Kir. III. 12, 26. skk.) 

29-41. A szamaritánusok vallása. - 30-31. Az itt felsorolt 
istenségekről csak annyit tudunk biztosan, hogy Nergel (Nergál) 
Kúta istensége volt, Ádrámelek és Ánámelek pedig a babiloni 
Ádár és Ánu istenségek nevével függnek össze. A rabbinisztikus 
hagyományok szerint az itt említett istenségeket tyúkkal, kakas-
sal, bakkal, öszvérrel (vagy : pávával), lóval (vagy : fácánnal) 
ábrázolták. - 32. E bálványistenségeken kívül az Urat is tisz-
telték, de papjaik nem voltak törvényes (levita-) papok, hanem 
a nép alsóbbrendű  embereiből (a héber szöveg értelme szerint 
a nép tömegéből) kerültek ki, s az istentisztelet a magaslati templo-
mokban folyt. - 36. skk.: Vö. Móz. II. 20, 2-6 ; V. 5, 6-10. 
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kit elnevezett Izraelnek, — 
35akikkel szövetséget is kö-
tött s akiknek megparan-
csolta, mondván : Ne fél-
jetek más isteneket, ne 
imádjátok, ne tiszteljétek 
őket s ne áldozzatok né-
kik, 36hanem az Urat, a 
ti Isteneteket, ki kihozott 
titeket Egyiptom földéről 
nagy erővel és kinyujtott 
karral, őt féljétek s őt 
imádj átok s neki áldozza-
tok ; 37ügyeljetek, hogy a 
szertartásokat, a rendele-
teket, a törvényt és a pa-
rancsot, melyet számo-
tokra megírt, minden idő-
ben megtartsátok s ne 
féljetek más isteneket, us 
meg ne feledkezzetek a 
szövetségről, melyet vele-
tek megkötött s ne tisztel-
jetek más isteneket "ha-
nem az Urat, a ti Istenete-
ket féljétek s akkor ő  
megszabadít titeket min-
den ellenségtek kezéből. 
"Ám ők nem hallgatának 
erre, hanem régi szokásaik 
szerint cselekvének. — 
41Félték tehát ugyan e 
nemzetek az Urat, de egy-
szersmind bálványaiknak  

is szolgáltak s fiaik és uno-
káik is úgy cselekszenek 
mind a jelen napig, amint 
atyáik cselekedtek. 

18. FEJEZET. 
Ezekiás, Júda tizenharmadik 

királya. 

lÖseének, Ela fiának, 
Izrael királyának harma-
dik esztendejében lőn ki-
rállyá Ezekiás, Ácháznak, 
Júda királyának fia. 2Hu-
szonötesztendős volt, ami-
kor uralkodni kezdett s 
huszonkilenc esztendeig 
uralkodék Jeruzsálemben; 
anyját, ki Zakariás leánya 
volt, Ábinak hívták. 

3Azt cselekvé, mi igaz 
az Úr előtt, egészen úgy, 
ahogy atyja, Dávid csele-
kedett. 443 eltávolitá a 
magaslatokat, összetöré az 
emlékoszlopokat, kivágá 
a berkeket s összezúzá 
a rézkígyót, melyet Mó- 
zes 	csinált ; mindezen 
ideig ugyanis illatot gyuj-
tottak annak Izrael fiai s 
Nohestánnak hívták. 5Az 
Úrban, Izrael Istenében 
bízék, úgyhogy nem is 

III. Júda királyainak története. Kir. IV. 18, 1-25, 30. 
18. 1-2. EZEKIÁS, Júda tizenharmadik királya. (Kr e. 721-

693?, mások szerint 727-698.) Vö. Krán. II. 29, 1-32, 33. 
3-8. Ezekiás jámbor uralkodása és sikerei. — 4. Emlékoszlopok 

helyett a héber szöveg másszebákról, berkek helyett aserákról 
beszél. — A rézkígyó az izraeliták pusztai vándorlásának idején 
Isten csodálatos gyógyításának eszköze volt (vő. Móz. IV. 21, 9.) : 
a bálványozásra annyira hajlamos zsidó nép később úgylátszik 
magát a rézkígyót tekintette gyógyító istenségnek s azért gyujtoll 
illatot (a héber szöveg szerint : füstölögtetett, mutatott be égő-
áldozatokat) neki. — Nohestán kb. annyit jelent, mint rézistenség ; 
a szó azonban egyszersmind a kígyó (héberül náhás) szó gyökét 
is magában foglalja. (A. rézkígyót nem Ezekiás nevezte el Nohes- 
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volt hozzá hasonló utána 
Júda összes királyai között, 
sőt azok között sem, kik 
előtte voltak 6és ragaszko-
dék az Úrhoz és nem távo-
zék el nyomdokaitól s meg-
cselekvé parancsolatait, 
melyeket az Úr Mózesnek 
parancsolt. 7Azért az Úr 
is vele volt s így bármihez 
fogott, sikere volt. El is 
pártola Asszíria királyától 
s 	nem szolgála néki ; 
sugyanő  megveré a filisz-
teusokat egészen Gázáig s 
egész területüket, az őr-
tornyoktól kezdve a meg-
erősített városokig. 

9Ezekiás királynak ne-
gyedik esztendej ében, mely 
Óseének, Ela fiának, Izrael 
királyának hetedik esz-
tendeje volt, felvonula 
Szalmanaszár, az asszírok 
királya Szamaria ellen és 
ostrom alá vevé 16és elfog-
lalá,-és pedig három esz-
tendő  mulya : Ezekiás ha- 

todik esztendejében, azaz 
Óseének, Izrael királyának 
kilencedik esztendejében 
esék el Szamaria. - "-Ak-
kor az asszírok királya el-
hurcolá Izraelt Asszíriába 
és Hálában és a Hábornál, 
Gózán folyója mellett, a 
médek városaiban telepíté 
le őket, 12azért, mert nem 
hallgattak az Úrnak, Iste-
nüknek szavára, hanem 
megszegték szövetségét : 
semmit, amit Mózes, az Úr 
szolgája parancsolt, meg 
nem hallgattak s meg nem 
cselekedtek. 

13Ezekiás király tizen-
negyedik esztendejében 
pedig felvonula Szenná-
cherib, az asszírok királya 
Júda valamennyi megerő-
sített városa ellen s be-
vevé őket. 14Ekk6r Eze-
kiás, Júda királya követe-
ket külde az asszírok ki-
rályához Lákisba ezzel 
az üzenettel: Vétkeztem, 

tánnak, hanem a nép hívta ekként.) — 7. Ezekiás tehát az Úr 
segítségével megszabadult Assziria felsőbbségétől és megverte 
a filiszteusokat s hatalma alá vetette a filiszteusok valamennyi 
városát egészen Gázáig, a filiszteusok legdélibb fővárosáig. (A fi-
liszteusok ugyanis Ácház idejében fellázadtak Júda ellen. Vö. 
Krón. II. 32, 22. sk.) Asszírfa királya ugyan nem nyugodott bele 
a dologba s hadat is indított Ezekiás ellen, de az Úr megmentette 
Ezekiast. (Vö. 18, 13. skk.) 

9-12. Ezekiás idejében történt Izrael bukása A Szentírás itt 
is elmondja azt, amit 17, 4-23. mondott, mivel e dolgok Ezekiás 
idejében történtek. — 11. A latin fordítás e helyütt úgy is érthető, 
hogy a Hálánál és a Hábornál, Gózán folyói mellett (és a médek 
városaiban) telepítette le Asszíria királya az izraelitákat ; eszerint 
Hála is folyó lett volna. Egyébként 1. 17, 6. jegyz. — 12. Azért: 
t. I. ez azért történt. 

13-16. Szennácherlb hadjárata Júda ellen, Ezekiás sarca. —
13. Szennácherib (héberül : Szánheríb, az ékiratok szerint : Szin-
ahé-rib) II. Szárgon (vö. 17, 6. jegyz.) fia és utóda volt ; Kr. e. 
705-681-ig uralkodott Asszírián. — Ez a hadjárata az ékiratok 
tanusága szerint Kr. e. 701-ben történt. — 14. Lákisról 1. Józs. 
10, 3. — Ezekiás rémültében óriási összeggel akarta Assziría 
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vonulj vissza tőlem s 
mindazt, mit reám rósz, 
viselem. Erre Asszíria ki-
rálya háromszáz talentum 
ezüstöt és harminc talen-
tum aranyat vete ki Eze-
kiásra, Júda királyára, 
15mire Ezekiás odaada 
minden ezüstöt, mi csak 
az Úr házában és a király 
kincsei közt akadt. 16Eb-
ben az időben töreté le 
Ezekiás az Úr templomá-
nak ajtait és azokat az 
aranylemezeket, amelye-
ket ó maga tétetett fel, - 
hogy odaadhassa az asz-
szírok királyának. 

"Ám az asszírok királya 
elküldé Tártánt, Rábszá-
riszt és Rábsákét Lákis-
ból erős haddal Ezekiás 
királyhoz Jeruzsálembe. 
Azok fel is vonulának s el-
jutának Jeruzsálembe s 
felállának a felső  tó víz- 

vezetéke mellett, mely a 
Kalló-mezőre vivő  úton 
vagyon 19és hivaták a ki-
rályt. Kiméne erre hozzá-
juk Eliákím, Helkiás fia, 
az udvarnagy és Sobna, az 
íródeák és Jóáhe, Ászáf fia, 
a jegyző. 19Mondá ekkor 
nékik Rábsáké : Mondjá-
tok meg Ezekiásnak : Ezt 
üzeni a nagykirály, az 
asszírok királya : Micsoda 
bizodalom az, amelyre tá-
maszkodol? "Talán bi-
zony az a szándékod, hogy 
harcra készülsz? Kiben 
bizakodol, hogy lázadozni 
mersz ?21Törött nádszálban 
- Egyiptomban - biza-
kodol? Az, ha rátámasz-
kodik az ember, össze-
törik s bemegy a ke-
zébe s átlyukasztja 1 Ilyen 
a fáraó, Egyiptom királya 
mindazok számára, akik 
benne bíznak ! 22Ha pedig 

királyát megengesztelni. Háromszáz talentum ezüst ugyanis 
300 x 9750 = 2,925.000 pengő, harminc talentum arany pedig 
30 x 180.000 = 5,400.000 pengő. - 15. Az ezüst szó e helyütt 
talán inkább általában : pénzt jelent. - 16. A héber szöveg az 
Úr templomának ajtaján és ajtófélfáin (?) levő  aranyborítások-
ről beszél ; ezeket Ezekiás tétette fel, amikor helyreállította a 
jeruzsálemi istentiszteletet. 

17-37. Asszíria királya tökéletes meghódolást kíván Ezekiástól. -
17. Túrtán (= a testőrök vezére, a fővezér), Rábszárisz (= a fő-
kamarás), Rábsáke (= a főpohárnok) hivatali címek, nem tulajdon-
nevek. - Lákisról 1. Józs. 10, 3. - A felső  tó (= a Gihon) és a 
Kalló-fnező  fekvését pontosan meghatározni nem tudjuk. (Kalló = 
kallózó, ványoló, ruhamosó.) Krán. II. 32, 30. beszéli, hogy 
Ezekiás ezt a vízvezetéket betömte s a vizet földalatti úton a 
Dávid-városba vezette, hogy Jeruzsálemnek minden eshetőségre 
legyen ivóvize. - 18. Vö. Kir. II. 8, 16. sk. - 19. Asszíria királyai 
magukat nagykirályoknak nevezték. - 20. A héber szöveg így 
szól : Azt hiszed, hogy az ajkak szava (= az üres szó) már elég 
tanács és hatalom a háborúhoz? Nos, hát kiben bizakodtál, hogy 
fellázadtál ellenem? - 21. Egyiptomot Rábsáke olyan (botnak 
alkalmazott) nádszálhoz hasonlítja, melyről azt hiszi az ember, 
hogy egész, pedig el van törve s így, ha rátámaszkodik, át-
fúrja a kezét. - 22. Rábsáke a lerombolt magaslati oltárokra 
(vö. 4. v.) céloz, melyek helyett Ezekiás helyreállította a törvényes 
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azt mondjátok nekem : mely a várfalon vagyon. 
Az Úrban, a mi Istenünk- 27Felele erre nékik Ráb-
ben bízunk, - akkor azt sáké, mondván : Vajon 
kérdezem : Nem ő-e az, aki- I uradhoz és hozzád kül-
nek magaslatait s oltárait dött-e engem az én uram, 
lerontotta Ezekiás és azt , hogy elmondjam e szava-
parancsolta Júdának és ' kat s nem inkább azokhoz 
Jeruzsálemnek : Ez előtt az emberekhez-e, kik a 
a jeruzsálemi oltár előtt várfalon ülnek - hogy 
imádkozzatok? 23Nos hát, megegyék saját ürülékü-
jertek uramhoz, az asszí- ket s megigyák saját vize-
rok királyához, s én két- letüket veletek együtt? 
ezer lovat adok nektek 28Odaálla tehát Rábsáké 
s lássátok, tudtok-e lo- s fennhangon zsidóul ki-
vasokat szerezni reájuk? áltva, mondván: Halljátok 
"Hogy tudnátok tehát el- a nagykirály, az asszírok 
lenállni uram legkisebb királyának szavait : 29Ezt 
szolgái közül egyetlenegy üzeni a király : Meg ne 
helytartónak is? Avagy a csaljon titeket Ezekiás, 
harci szekerek s a lovasok mert ő  nem bír megszaba-
miatt bizakodol Egyip- dítani titeket kezemből. 
tomban? 25Hát az űr aka- 30Az Úrral se biztasson ti-
rata nélkül vonultam-e teket, mondván : Az Úr 
fel 	én erre a helyre, bizonyosan meg fog szaba- 
hogy ,  elpusztítsam?Bizony, dítani minket s nem ke-
haga az Cr mondotta né- rül e város az asszírok ki-
kem : Eredj fel azon föld rályának kezébe.31Ne hall- 
ellen s pusztítsd el 1 	gassatok Ezekiásra, mert 
26Mondák erre Eliákím, ezt üzeni néktek Asszfria 
Helkiás fia és Sobna meg királya : Cselekedjétek ve-
Jóáhe Rábsákénak : Ké- lem, mi javatokra szolgál 
rünk, beszélj szolgáiddal s jöjjetek ki hozzám : s 
szírül, mert értjük azt a akkor kiki ehetik szőlejé-
nyelvet s ne beszélj velünk ből s fügefájáról s ihattok 
zsidóul a nép hallatára, vizet vermeitekből, 32míg 

oltáron való áldozást. Ezt Rábsáke az Úr (= Jáhve) tiszteleté-
nek csorbításaként fogja fel. - 23. A héber szöveg így is érthető  : 
Nos hát, fogadjatok urammal stb. - 26. Szírül: a héber szöveg 
szerint : arámtl. - 27. Értelme : Ha hozzátok küldött volna 
uram, ti, kik nem törődtök a néppel, romlásba döntenétek a népet, 
Úgyhogy szorultságában kénytelen lenne a legförtelmesebb 
dolgokat elkövetni. - Rábsáke tehát a nép kegyét és tetszését 
akarja megnyerni s fel akarja lázítani a népet elöljárói ellen. -
31. A héber szöveg értelme szerint Asszíria királya arra szólítja 
fel a népet, hogy kössön békét vele és adja meg magát neki. Igaz 
ugyan, - 32.- hogy Asszíria királya akkor más földre (Asszíria 
valamely vidékére) fogja telepíteni a népet, de az a föld jó lesz, 

61* 
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el nem jövök s el nem visz-
lek titeket arra a földre, 
mely hasonló földetekhez, 
gabona- és bortermő  földre, 
kenyér és szőlő  földére, 
olajfák, olaj és méz földére 
s életben maradtok s nem 
fogtok meghalni. Ne hall-
gassatok Ezekiásra, ki rá-
szed titeket, azt mondván: 
Az Úr majd

3 
 megszabadít 

minket. Vajjon megsza-
badították-e a nemzetek 
istenei földüket az asszí-
rok királyának kezéből? 
34Hol van Emát és Árfád 
istene, hol van Szefárváim, 
Ána és Áva istene? Vajjon 
megszabadították-e Sza-
mariát a kezemből? 35Kik 
azok a föld valamennyi is-
tenei közül, kik megszaba-
dították földüket kezem-
től, hogy az Úr meg tudná 
szabadítani Jeruzsálemet. 
kezemtől? 36A nép azon-
ban hallgata és semmit sem 
felele néki, mert azt a pa-
rancsot kapták a királytól, 
hogy ne feleljenek néki. 
37Elméne erre Eliákím,  

Helkiás fia, az udvarnagy 
és Sobna, az íródeák, meg 
Jóáhe, Ászáf fia, a jegyző  
Ezekiáshoz megszagga-
tott ruhával és jelenték 
néki Rábsáke szavait. 

19. FEJEZET. 
Ezekiás csodálatos szabadulása 

Szennácherfb kezéből. 

'Mikor ezeket Ezekiás 
király meghallotta, meg-
szaggatá ruháját, zsákba 
öltözék és beméne az Úr 
házába. 2Maj d elküldé Eliá-
kímot, az udvarnagyot és 
Sobnát, az íródeákot, meg 
a papok véneit, zsákbaöl-
tözötten, Izajás prófétá-
hoz, Ámosz fiához, 3hogy 
mondják : Ezt üzeni Eze-
kiás : Szorongatás, fenyí-
tés és káromlás napja ez a 
nap : szülésig jutottak a 
magzatok s nincs ereje a 
vaj údónak 4Talán meg-
hallja az Úr, a te Istened 
Rábsákénak minden sza-
vát, kit elküldött ura, az 
asszírok királya, hogy szi- 

tehát a nép mit sem veszít. - 33. Nemzetek = nemzsídók, pogá-
nyok. - A régi Kelet felfogása szerint minden országnak (= föld-
nek) más-más istene volt. - 34. Hol van = hol volt, miért nem 
mutatta hatalmát? - Ernátot II. Szárgon foglalta el Kr. e. 720-
ban. Árfádot IV. Tiglátpileszer vette be Kr. e. 740-ben ; mind-
kettő  Palesztinától északra feküdt. - Szefárváimról 1. 17, 24. 
jegyz. - Ána és Ám (vö. 17, 24.) fekvéséről bizonyosat nem 
tudunk. = Kezemből = Asszíria királyának kezéből. - 35. Ér-
telme : egyik isten sem tudta megszabadítani országát kezemtől, 
tehát az Cr (= Jáhve) sem fogja tudni ezt megtenni Júda földé-
vel. - 37. A ruha megszaggatása a bánat és a megbotránkozás 
jele volt. 

19. 1- 7. Ezekiás Izajás próféta által megnyugtató feleletet nyer 
ez Úrtól. - 1. A zsákruha felöltése a bánat jele volt. - 3. Károm-
lás helyett a héber szöveg gyalázatról beszél. - A vers vége képes 
beszéddel -- közmondással? - vázolja a szorongatás nagyságát. -
4. Az igaz Isten élő  Isten : a bálványok nem élnek. - Izrael népé- 



K IRÁLYOK IV. KÖNYVE 19. 	965 
dalmazza és gyalázza az 
élő  Istent azokkal a sza-
vakkal, melyeket az Úr, 
a te Istened hallott : imád-
kozzál tehát a maradékért, 
amely még megvagyon. - 
5Ezekiás király szolgái el is 
menének Izajáshoz. 6Fe-
lelé nékik Izajás : Ezt 
mondjátok uratoknak : 
Ezt üzeni az 17 • : Ne félj 
azoktól a szavaktól, ame-
lyeket hallottál, amelyek-
kel az asszírok királyának 
legényei engem káromol-
tak. ?Ime, én egy lelket 
bocsátok reá és hírt hall 
és visszatér földére s elej-
tetem karddal saját orszá-
gában. 

8Rábsáke aztán vissza-
tére s felkeresé az asszírok 
királyát Lobna vívásánál, 
mert hallotta, hogy elvo-
nult Lákisból. 9Mikor az 
meghallotta, hogy Táráka, 
Etiópia királya felől azt  

beszélik : Ime hadba vo-
nult ellened, - s elindult 
ellene, követeket külde 
Ezekiáshoz ezzel az üze-
nettel : 10Ezt mondjátok 
Ezekiásnak, Júda kirá-
lyának : Meg ne csaljon 
téged Istened, akiben bi-
zakodol s ne mondd : 
Nem kerül Jeruzsálem az 
asszírok királyának ke-
zébe 1 11Hiszen magad hal-
lottad, mit cselekedtek az 
asszírok királyai minden 
országgal, miként pusztí-
tották el azokat. Hát épen 
te fogsz megmenekedni 
tudni? 12Vajjon megsza-
badították-e a nemzetek 
istenei mindazokat, aki-
ket elpusztítottak atyáim, 
tudniillik Gózánt, Háránt, 
Reszefet és Éden fiait, kik 
Telásszárban voltak?"Hol 
van Emát királya, Árfád 
királya, meg Szefárváim 
városának, Ánának és 

ből ekkor már csak egy kis maradék volt meg : Izrael (az 
északi ország népe) asszír fogságban volt s Júda városai közül is 
többet elfoglalt már az asszírok királya. (18, 13. v.) — 6. Legé-
nyei = követei. — 7. E lélek egyesek szerint a 35. v. említett 
angyal ; mások szerint olyasféléről van szó, mint Kir. III. 22, 
22-ben. A héber szöveg azonban úgy is érthető, hogy az Isten 
olyan lelket (= lelkiállapotot) bocsát reá, hogy egy hír hallatára 
visszatér földére. 

8-19. Szennácheríb újabb felhívása Ezekiáshoz; Ezekiás imád- 
sága. 	8. Szennácheríb úgylátszik közben bevette Lákist (vö. 
lg, 14.) és Lobna (vö. 8, 22.) alá vonult. — 9. Táráka (héberül : 
Tirhaka) később Egyiptom ura lett ; ő  volt a 25. (etióps) dinasztia 
utolsó tagja, Szó (vö. 17, 4.) utóda. Ezidőben úgylátszik Egyip-
tomot akarta megvédeni Szennácheríb ellen s azért vonult ellene. 
Szennácheríbnek épen azért igen fontos volt, hogy Jeruzsálemet —
hosszas ostrom nélkül — mielőbb bírhassa és azért küldött újra 
követeket Ezekiás királyhoz a régi (18, 19. skk.) üzenettel. —
12. Gózánról 1. 17, 6. jegyz. — Ilárán Gózántól nyugatra, Reszel 
az Eufrátes mellett feküdt. — Éden (= Bít Ádini?) fiainak való-
színúleg egy törzset neveztek, mely az Eufrátes középső  folyása 
körül tanyázott ; főhelye úgylátszik (az egyébként ismeretlen 
fekvésű) Telásszár volt. — 13. Vö. 18, 34. és 17, 24. jegyz. — 
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Ávának királya? - "Mi-
kor aztán Ezekiás átvette 
a levelet a követek kezé-
ből és elolvasta, felméne 
az Úr házába és az Úr elé 
tárá 15és imádkozék az ő  
színe előtt, mondván : 
Uram, Izrael Istene, ki a 
kerubok felett ülsz, te 
vagy egyedül a föld min-
den királyának Istene, te 
alkottad az eget és a föl-
det. 18Hajtsd ide füledet s 
halld : nyisd meg, Uram, 
szemedet és lásd, halld.  
meg Szerinácherlb minden 
szavát, ki ideküldött, hogy 
gyalázza előttünk az élő  
Istent. 17 Igaz, Uram, Asz-
szíria királyai elpusztítot-
ták ama nemzeteket. s 
mindazok földét 18s tűzbe 
vetették azok isteneit, hi-
szen azok nem voltak iste-
nek, hanem emberi kéz fá-
ból s kőből való alkotásai 
s így megsemmisíthették 
őket. "Nos tehát, te, 
Urunk, Istenünk, ments 
meg minket kezükből,  

hadd tudja meg a föld 
minden országa, hogy te, 
az Úr, vagy egyedül Isten! 

"Elkülde erre Izajás, 
Ámosz fia, Ezekiáshoz és 
üzené : Ezt üzeni az Úr, 
Izrael Istene : Meghallgat-
tam, amit tőlem Szenná-
cheríb, az asszírok királya 
felől kértél. 21Ez az, amit 
az Úr felőle szólott : 

Megvet téged s csúfot űz 
belőled 

Sion szűzi leánya, 
Hátad mögött fejét rázza, 
Jeruzsálem leánya, 
22Kit L gyaláztál s káromol-

tál? 
Ki ellen emelted fel han-

godat 
S vetetted magasra pillan-

tásodat? 
Izraelnek Szentje ellen ! 
23Szolgáid által az Urat 

gyaláztad s azt mon- 
dottad : 

Szekereim sokaságával fel-
mentem a hegyek ma-
gasaira, 

14. Ezekiás az Úr elé túrú a levelet, mintegy kérve, hogy olvassa 
el. - 15. Az Úr a frigyláda felett, a kerubok között trónolt. (Vö. 
Kir. I, 4, 4. jegyz.) - 16. Vö. 4. v. jegyz. 

20-28. Izajás próféta megiövendöli Szennácherfb elvonulását. -
E prófétai százat gondolatmenete a következő  : Szennácheríb 
dölyfösen a maga erejében bízik (21-24.), pedig minden sikere 
az Úr (= Jáhve) rendeléséből történt (25-27) ; gőgje büntetéséül 
megalázza őt az Úr (28). - 21. Értelme : Jeruzsálem nem kerül 
Szennácheríb birtokába : Szennácheríb úgy jár, mint az a legény, 
kinek fittyet hány a leány. Sion Jeruzsálem egyik dombja volt 
s e helyütt magát Jeruzsálemet jelenti. - 22. Szennácheríb csúfos 
távozása annak lesz a büntetése, hogy káromolta Izrael Szent-
jét = az Urat, Jáhvét. -- 23. A következő  (23-24.) versek Szen-
nácheríb dölyfös kérkedését vázolják. Valamennyi állítmányuk 
mult időben áll, mert Szennácheríb mindezt már oly biztosra 
vette, hogy szinte elmult, befejezett dolognak tekintette. -
Büszkén hangoztatja, hogy meghódította (= meghódítja) észa-
kot és déli : a Libanont és Egyiptomot. Valójában egyik sem 
történt meg : a Libanont nem foglalta el s Egyiptomot is csak 
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A Libanonnak ormára, 
Kivágtam sudár cédrusait 

s legpompásabb fenyő- 
fáit, 

Behatoltam egészen a ha-
táráig 

S 

	

	Kármelj ének erdejét 
24kivágtam. 

Idegen vizet ittam, 
És lábam nyomával ki-

szárítottam 
Minden elzárt vizet. 
25Nem hallottad-e, mit 

határoztam kezdettől 
fogva? 

Ós időktől fogva rendel-
tem el, 

— Most hajtottam végre, —
Hogy romhalmazzá legye- 

nek a hősök erős váro- 
sai. 

26Akik bennük laknak, te-
hetetlenül 

Ezért rettentek s szégye-
nültek meg 

S lettek olyanok, mint a 
mezei pázsit 

S a tetőn zöldelő  fű, mely 
elszárad, mielőtt meg- 
érik. 

"Rég-  ismerem lakásodat, 
Kij öttedet, bemenetedet, 

utadat 
És ellenem való tombolá- 

sodat. 
23Őrj öngtél ellenem, 
S kevélységed felhatott 

fülembe : 
Nos hát karikát teszek az 

orrodba 
És zablát a száj adba, 
És visszavezetlek arra az 

útra, 
Amelyen feljöttél. 

29Neked pedig, Ezekiás, 
ez szolgáljon jelül : Ebben 
az esztendőben azt kell 
enned, amit találsz, a má-
sodik esztendőben azt, ami 
magától terem, a harma-
dik esztendőben azonban 
vethettek, arathattok, ül-
tethettek szőlőt és eheti- 

fia és unokája, Ászárháddon és Assurbanipál hódította meg. 
Lehet, hogy a Libanon szó ehelyütt Jeruzsálemet (vö. Jerem. 
22, 6. sk. ; 22, 23 ; Ezek. 17, 3.), a Libanon cédrusai és lengőlái 
(= a héber szöveg szerint ciprusai) pedig Jeruzsálem palotáit 
jelentik. -- A vers vége (az utolsó két sor) a héber szövegben így 
szól : Bemegyek a csúcsán levő  pihenőhelyre, kertjének erde-
jébe (= behatolok a királyi palotába?). - 24. A héber szöveg 
így szól : Kiások és iszom idegen vizet s kiszárítom lábam talpá-
val Egyiptom minden folyóját. Értelme : Egyiptomban hatal-
mammal magamnak vizet szerzek, ellenségeimtől a vizet elve- 
szem. 	25-27. Az Úr válasza. Értelme : Mindaz, amit elértél, 
az én határozatomból (megengedésemből) történt, lakásod (a 
héber szöveg szerint talán inkább ültöd), jártad-kelted, utad, 
ellenem való tombolásod mind ismeretes előttem, - 28. - de 
most véget vetek dölyfödnek s mint a vadállatot s a lovat kari-
kával s zablával fékezik meg, megfékezlek s megszégyenítelek. 

29-34. Izajás megnyugtatja Ezekiást. - 29. Három esztendőről 
van szó : az elsőben az szolgál eledelül, ami a bevetetlen földön, 
az utolsó aratásnál elhullott szemekből terem, a másikban az, 
ami az ebből elhullott szemekből terem, a harmadikban már ren-
desen vetnek és aratnak, tehát nem lesz hál;,.. a és szorongatás. 
A héber szöveget úgy is érthetjük, hogy az első  két esztendő  már 
elmult s Igy már csak a harmadik, a szabadulás esztendeje van 
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tek gyümölcsét. 30Mindaz, 
ami megmarad Júda házá-
ból, azután is gyökeret 
hajt alul s gyümölcsöt 
hoz felül, 31mert megma-
radtak fognak kivonulni 
Jeruzsálemből és megsza-
badultak Sionnak hegyé-
ről. A Seregek Urának buz-
galma fogja véghezvinni 
ezt. 32Épen azért ezt 
mondja az Úr Asszíria 
királya felől : 

Nem jő  be e városba, 
Nyilat sem lő  belé, 
Pajzzsal sem támadja meg, 
Sánccal sem veszi körül : 
33Az úton, amelyen jött, 

visszatér, 
S e városba be nem jó, - 

úgymond az Cr, 
"Mert megoltalmazom s 

megmentem e várost 
Enmagamért és szolgám- 

ért, Dávidért. 

35Csakugyan, még azon 
az éjjelen az történék,hogy 
eljött az Úr angyala s 
megölt az asszírok táborá- 

ban száznyolcvanötezer 
embert. Mikor aztán reg-
gel felkelt s látta a meg-
annyi holttestet, felkere-
kedék, elméne "és vissza-
tére Szennácherfb, az asz-
szírok királya és Ninivé-
ben marada. 37Mikor azon-
ban egyszer Neszrok temp-
lomában istenét imádta, 
fiai, Ádrámelek és Szárá-
szár, megölék a karddal, 
majd elmenekülének az ör-
mények földére s fia, 
Ás7árháddon lőn a király 
helyette. 

20. FEJEZET. 
Ezekiás csodás gyógyulása, 

vétke, halála. 

lAbban az időben Eze-
kiás halálosan megbetege-
dék. Ekkor elméne hozzá 
Izajás próféta, Ámosz fia 
és mondá néki : Ezt üzeni 
az 	Úristen : Intézkedjél 
házad felől, mert meghal :z 
s nem maradsz életben.. 
2Erre Ó arccal a fal felé for-
dula s imádkozék az 'Úrhoz, 

hátra. (Mások úgy vélik, hogy Izajás még 1-2 esztendei szoron-
gatást jósol.) - 30-31. Értelme : Júda háza nem megy tönkre, 
továbbra is virulni fog s Jeruzsálemből, Sionból ismét betelepül, 
benépesül az ellenségdúlta ország, mert az Űr szereti Jeruzsálemet 
és népét. - 32. Értelme : Szennácherib nem fogja ostrom alá 
venni Jeruzsálemet, hanem visszatér országába. 

35-37. Szennácherib hazalérte s halála. - 35. A héber szöveg 
értelme szerint az Úr angyala éjjel (pestis által?) 185.000 embert 
megölt, úgyhogy reggel, amikor a többiek felkeltek, ennyi hullát 
találtak maguk körül. - 36. Szennácherib hazatérve, Ninivében 
(vö. Móz. I. 10, 11.) maradt, vagyis többet nem bántotta Júdá t 
s még kb. húsz esztendeig élt. (Kr. e. 681-ben halt meg).-37. Nesz-
rok (héberül : Niszrok) bálványistenség volt, de közelebbit nem 
tudunk róla. Az örmények (a héber szöveg szerint : Árárát-) földe 
az ekkor asszír uralom alatt álló örmény hegyvidék ; Ászár-
háddon (Assur-ahé-iddin) Kr. e. 680-669-ig uralkodott. 

20. 1-11. Ezekiás betegsége s csodás gyógyulása. - 1. Az itt elbe- 
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mondván : 3Könyörgök, 
Uram, emlékezzél meg, 
kérlek, arról, mint jártam 
előtted hűséggel s egész 
sz vvel s hogy azt csele-
kedtem, ami kedves előt-
ted. Aztán keserves sírásra 
fakada Ezekiás. 4Erre, mi-
előtt Izajás kiért volna a 
középső  udvarból, az Úr 
szózatot intéze hozzá, 
mondván : 5Eredj vissza 
s mondd Ezekiásnak, né-
pem fejedelmének : Ezt 
üzeni az Úr, atyád, Dávid 
Istene : 	Meghallgattam 
könyörgésedet s tekintetbe 
vettem könnyeidet : Íme 
meggyógyítalak s harmad-
napra felmégy az Úr temp-
lomába. 6Sőt megtoldom 
életedet tizenöt esztendő-
vel s megszabadítalak té-
ged és e várost az asszírok 
királyának kezétől s meg-
oltalmazom ezt a várost 
enmagamér és szolgám-
ért, Dávidért. 'Ezután azt 
mondá Izaiás : Hozzatok 
egy csomó fügét. Mikor 
hoztak s rátették kelevé- 

nyére, meggyógyula. 8Elő-
zóleg azt mondotta Eze-
kiás Izajásnak: Mi lesz a 
jele annak, hogy az Úr 
meggyógyít engem s hogy 
harmadnapra, 	felmegyek az 
Úr templomába? 9lzajás 
azt mondotta néki: Ez lesz 
a jele az Úr részéről annak, 
hogy az Úr teljesíti azt, 
amit szólott: Azt akarod-e, 
hogy az árnyék előremen-
jen tíz fokkal, vagy azt-e, 
hogy visszatérjen ugyan-
annyi fokkal? "Ezekiás 
erre azt mondotta: Könnyű  
az árnyéknak előremennie 
tíz fokkal ! Nem azt aka-
rom, hogy ez történj ék,ha-
nem azt, hogy térjen vissza 
tíz fokkal! 11Erre Izajás 
próféta segítségül hívta az 
Urat s az visszatérítette az 
árnyékot Ácház napóráján, 
azokon a fokokon, melye-
ken már lement, hátrafelé, 
tíz fokkal. 

12Abban az időben Be-
rodák-Báládán, Báládán 
fia, a babiloniak királya 
levelet és ajándékokat 

szélt esemény Szennácherib hadjárata előtt történt. - 4. A középső  
udvar a királyi palota (egyik) udvara volt. - 7. A fügét nap-
jainkig is használják kelevények megpuhítására, Ezekiás gyógyu-
lása azonban csodálatos - nem pusztán természetes volt. -
8. A latin fordítás szerint - s helyesen - a 8-11. vers eseményei 
Ezekiás gyógyulása előtt történtek. - 9. A napóra rúdjának 
(mutatójának) árnyékáról van szó. - 10. Az árnyék a napórán 
természetesen előre megy, ez tehát Ezekiásnak nem elég. bizo-
nyíték ; visszafelé az árnyék magától sohasem tér, ezt tehát alkal-
mas jelnek találja. - 11. A napóra visszatérése feltételezné a nap 
visszatérését (vö. Jézus Sír. f. 48, 26.), illetőleg a föld visszafor-
dulását ; Isten mindenhatósága számára ugyan ez nehézséget nem 
okozna, valószínűbb azonban, hogy itt csak egy csodálatos, az 
Isten által előidézett fénytani jelenségről van szó. 

12-19. Izajás próféta megjövendöli a babiloni fogságot. - 12. Be-
rodák (helyesebben : Merodák, vö. Iz. 39, 1.) - Báládán Kr. e. 
721-710-ig volt Babilon (= Bábel) királya. Levele és ajándéka 
úgylátszik üdvözölni akarta a betegségéből felépült Ezekiási 
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külde Ezekiásnak, mert 
hallotta, hogy Ezekiás be-
teg volt. "Ezekiás meg-
örüle jöttüknek és meg-
mutatá nékik az illatsze-
rek házát, meg az aranyat 
és az ezüstöt, meg a külön-
féle festékeket és kenete-
ket, meg felszereléseinek 
házát s mindazt, amije 
csak volt kincsei között ; 
nem volt semmi sem házá-
ban és egész vagyonában, 
mit Ezekiás meg nem mu-
tatott volna nekik. 14E1-
méne erre Izajás próféta 
Ezekiás királyhoz és mon-

,clá néki : Mit mondtak 
ezek az emberek s honnan 
jöttek hozzád? Mondá 
néki Ezekiás : Messze 
földről jöttek hozzám, Ba-
bilonból. 15Erre ő  azt mon-
rdá : Mit láttak házadban? 
Ezekiás azt mondá : Min-
{lent láttak, mi házamban 
vagyon ; nincs semmi sem 
kincseim között, mit meg 
ne mutattam volna nékik.  

18Mondá erre Izajás Eze-
kiásnak : Halld az Úr sza-
vát : 17Ime eljő  az idő, 
hogy elviszik mindazt, mi 
házadban vagyon s mit 
atyáid mind e napig gyüj-
töttek, Babiloniába : nem 
marad meg semmi sem, 
azt üzeni az Úr. 18Sőt fiaid 
közül is, kik tőled szár-
maznak s kiket te nem-
zesz, lesznek, akiket elvisz-
nek s akik udvari tisztek 
lesznek Babilon királyá-
nak palotájában. 19Mondá 
erre Ezekiás Izajásnak : 
Jó az Úr szava, amelyet. 
szólottál : uralkodjék nap-
jaimban békesség és hű-
ség ! 

"Ezekiás egyéb dolgai 
pedig és egész vitézsége, 
meg hogy miként készít-
tette a tavat és a vízveze-
téket s vitte be a városba a 
vizet, nemde meg vannak 
írva Júda királyainak kró-
nikás könyvében? 21Mikor 
aztán Ezekiás aludni tért 

.(Krón. II. 32, 31. szerint a napórán történt csoda híre is eljutott 
hozzá, a háttérben azonban talán egy bahiloniai-júdai szövetség 
terve lappangott Asszíria ellen. - 13. illatszerek háza helyett a 
héber szöveg kincstárról (kincses házról), festékek helyett fűszerek-
ről beszél. - 17-18. Izajás tehát megjövendöli a hetven-
éves babiloni fogságot, mely be is következett. - A hiba, 
amelyet Ezekiás elkövetett "az volt, hogy kincseiben, nem az 
Úrban bízott. - 19. Ezekiás tehát alázattal megnyugszik az 
Úr akaratán s örömmel veszi tudomásul, hogy az Úr nem az ő  
napjaiban hozza Júdára a veszedelmet. - (A hűség szó vagy az 
Úr kegyességét vagy a megígért nyugalmat jelenti.) 

20--21. Ezekiás egyéb dolgai, halála, utóda. - Vitézsége = hős-
tettei, győzelmei. - Talán a tó kifalazásáról (= vízmedence 
készítéséről) és földalatti vízvezeték építéséről van szó. (Vő. 18, 
17. jegyz.) Valószínűleg erről szól az 1880-ban felfedezett Siloa-
felirat, mely elmondja, hogy mikor az alagút készítése közben a 
két ellentétes oldalról dolgozó munkások között már csak három-
könyöknyi (= 1.5 m.) távolság volt, a munkások hallották egymás 
kiáltását és mikor az alagút kész lett, a forrásból a tóba folyt a 
víz ezerkétszázkönyöknyi (úton). 
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atyáihoz, fia, Mánássze lőn 
a király helyette. 

21. FEJEZET. 
Mánássze és Ámon, Júda tizen-
negyedik és tizenötödik királya. 

iTizenkétesztendős volt 
Mánássze, amikor ural-
kodni kezdett, s ötvenöt 
esztendeig uralkodék Jeru-
zsálemben ; anyját Háfszi-
bának hítták. 

2Azt cselekvé, mi gonosz 
az Úr színe előtt, ama 
nemzetek bálványimádása 
szerint, amelyeket az Cr 
eltörölt Izrael fiainak 
színe elől. 3Újra felépít-
teté a magaslatokat, me-
lyeket atyja, Ezekiás le-
rontatott, oltárokat emele 
Báálnak és berkeket ül-
tete, mint ahogy Ácháb, 
Izrael királya cselekedett, 
s imádá és tisztelé az ég 
egész seregét. 4Oltárokat 
építtete az Ur házában, 
amely felől azt mondta az 
LTr : Jeruzsálembe helye-
zem nevemet, — 5oltárokat 
építtete az ég egész sere- 

gének az Úr templomának 
mindkét udvarában. 6Át-
vivé fiát a tűzön, jósolást 
és jövendölést űze, halott-
idézőket szerze és számos 
jóst tarta, hogy azt csele-
kedje, ami gonosz az űr 
előtt és bosszantsa őt. 
7Elhelyezé az általa készít-
tetett berekbálványt az 
Úr templomába, amely 
felől azt mondotta az Úr 
Dávidnak és fiának, Sala-
monnak : Ebbe a temp-
lomba és Jeruzsálembe, 
melyet kiválasztottam Iz-
rael valamennyi törzse kö-
zül, helyezem nevemet. 
mindörökre 8s nem mozdí-
tom ki többé Izrael lábát 
arról a földről, melyet 
atyáiknak adtam, ha tel-
jesítik mindazt, amit pa-
rancsoltam nékik s az 
egész törvényt, melyet 
szolgám, Mózes, megha-
gyott nékik. 9Ám ők nem 
hallgatának erre, mert Má-
nássze tévedésbe vitte 
őket, hogy még gonoszab-
bul cselekedjenek, mint 
azok a nemzetek, melye- 

21. 1. M ÁNÁSSZE, Júda tizennegyedik királya. (Kr. e. 693-
639?) Vö. Krón. II. 33, 1-20. 

2-9. Mánássze gonosz uralkodása. - 2. Nemzetek = pogányok, 
nemzsidók. - 3. A magaslatokról 1. Kir. III. 3, 2. - Herkek helyett 
a héber szöveg (itt : egy) aseráról beszél. (L. Kir. III. 15, 13 ; vö. 
azonban Krón. II. 33, 3.) - Az ég egész seregének tiszteletén az égi-
testek tiszteletét kell értenünk. - 4-5. Az Ur házát (= a templo-
mot) (ekkor) két udvar övezte : a papok udvara és a nép udvara ; 
Mánássze mindkét udvaron oltárt épített az égitestek tiszteletére, 
noha a templom az űr nevének tiszteletére szolgált. - 6. Vö. 16, 
3. jegyz. ; Móz. V. 18, 10 ; III. 20, 2-6. jegyz. - 7. Mánássze 
magában az Úr templomában, a templomépületben levő  szentély-
ben is berekbálványt = Asera-képet állíttatott fel (vb'. Kir. III. 
15, 13. jegyz.), pedig az űr a templomot a maga nevének tisztele-
tére rendelte. (Vö. Kir. III. 8, 16 ; 9, 3 ; Kir. II. 7, 13.) - 8. Vö. 
Kir. II. 7, 10. 
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ket az Úr eltörölt Izrael 
fiainak színe elől. 

1°Ezért az úr így szóla 
szolgái, a próféták által, 
mondván : 11Mivel Má-
nássze, Júda királya, olyan 
undokságokat cselekedett, 
amelyek gonoszabbak, 
mint mindazok, amiket 
előtte az ámorreusok cse-
lekedtek s mivel tisztáta-
lanságai által Júdát is vé-
tekre vitte, "azért ezt 
üzeni az Úr, Izrael Istene : 
Ime, én olyan bajt hozok 
Jeruzsálemre s Júdára, 
hogy annak, aki hallja, 
belecsendül mindkét füle. 
13Kifeszítem Jeruzsálemre 
Szamaria mérőzsinórját és 
Ácháb házának mérőónját 
s úgy letörlöm Jeruzsále-
met, mint ahogy a táb-
lát szokták letörölni s 
ha letöröltem, megfordí-
tom és sűrűn végighúzok  

lapján az íróvesszővel. 
"Elhagyom örökségem 
maradványait s ellenségei 
kezébe adom, hogy pusz-
títsa és megrabolja vala-
mennyi ellensége, 15mivel 
azt cselekedték, ami go-
nosz előttem s állandóan 
bosszantottak engem, - 
attól a naptól fogva, hogy 
kijöttek atyáik Egyiptom-
ból, mind e napig. 

16Ezeken kívül igen sok 
ártatlan vért is onta Má-
nássze, úgyhogy színültig 
megtöltötte vele Jeruzsá-
lemet, azon a bűnén kívül, 
mellyel arra a vétekre 
vitte Júdát, hogy azt cse-
lekedje, ami gonosz az Úr 
előtt. 

17Mánássze egyéb dol-
gai pedig s mindaz, amit 
cselekedett, meg a vétke, 
amelyet elkövetett, nemde 
meg vannak írva Júda ki- 

10-15. Az Úr prófétái Júda pusztulását hirdetik. - 11. Az 
ámorreusok Kánaán pogány (ös-) lakói voltak. - Tisztátalanságok 
helyett a héber szöveg bálványokról beszél. - 12. Értelme : oly 
nagy lesz Júda veszedelme, hogy aki hallja, annak megcsendül a 
füle az álmélkodástól és a szörnyülködéstől. - 13. A vers első  
felének értelme az, hogy az Úr ugyanazt a mértéket fogja alkal-
mazni Jeruzsálemre, mint annak idején Szamariára és Áeháb 
házára. (Vö. 17, 5 ; 10,17.) A vers második felét a latin fordítás a 
rómaiaknál használatos, viaszból készült írótáblára vonatkoz-
tatja : erről az írást az íróvessző  (stílus) lapos végével volt szokás 
letörölni ; - a héber szöveg így szól : kitörlöm (= kipusztítom) 
Jeruzsálemet, mint ahogy kitörlik s kitörlése után színére borítják 
a tálat. -14. Az Úr örökségének maradványán Izrael fiainak még 
Kánaánban levő  részét kell értenünk ; Izrael ugyanis az Cr örök-
sége = tulajdon, választott népe volt, de jórésze akkor már a7, 
asszír fogságban sínylődött. - (Krón. II. 33, 11. sk. tanusag 
szerint az Cr Mánásszét is az asszírok fogságába juttatta, de miv( I 
Mánássze ott megbánta a bűneit, az Cr megbocsátott neki s 
visszahelyezte trónjára.) 

16. Mánássze gyilkosságai. Valószínűleg azoknak a megöléséről 
(kivégzéséről) van szó, akik tiltakoztak a templom megszentség-
telenítése és a bálványimádás ellen. Ekkoriban végeztette ki a 
hagyomány szerint Mánássze Izajás prófétát is. 

17-18. Mánássze egyéb dolgai, halála, temetése, utóda. - 17. L . 
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rályainak krónikás köny-
vében? 18Mikor aztán Má-
nássze aludni tért atyái-
hoz, eltemeték háza kert-
jében, Óza kertjében és 
fia, Ámon lőn a király he-
lyette. 

19  Huszonkétesztendős 
volt Ámon, amikor ural-
kodni kezdett és két esz-
tendeig uralkodék Jeru-
zsálemben ; anyját, ki a 
jetebai Hárusz leánya 
volt, Messálemetnek hív-
ták. 

"Azt cselekvé, ami go-
nosz az űr színe előtt, 
amint atyja, Mánássze cse-
lekedett 21és egészen azon 
az úton jára, amelyen 
atyja járt s azoknak a 
tisztátalanságoknak szol-
gála, amelyeknek atyja 
szolgált és azokat imádá 
22és elhagyá az Urat, atyái 
Istenét s nem j ára az Úr 
útjain. 23Szolgái összees-
küvének ellene s megölék 
a királyt házában. 24Ám a 
föld népe megölé mindazo-
kat, akik összeesküdtek  

Ámon király ellen és fiát, 
Jósiást tevé meg királyá-
nak helyette.25Ámon egyéb 
dolgai pedig, amelyeket 
cselekedett, nemde meg 
vannak írva Júda királyai-
nak krónikás könyvében'? 
26Miután eltemették sír-
jába, Óza kertjébe, fia, 
Jósiás lőn a király he-
lyette. 

22. FEJEZET. 
Jóslás, Júda tizenhatodik ki- 
rálya. - Mózes törvénykönyvé- 

nek hatása Jósiásra. 

Nyolcesztendős volt 
Jósiás, amikor uralkodni 
kezdett és harmincegy esz-
tendeig uralkodék Jeru-
zsálemben ; anyját, ki a 
beszekáti Hádája leánya 
volt, Ididának hítták. 

2Azt cselekvé, ami ked-
ves volt az 'Úr előtt s egé-
szen atyja, Dávid útjain 
jára : nem tére el sem 
jobbra, sem balra. 

3Jósiás király tizennyol-
cadik esztendejében el- 

Kir. III. 11, 41. jegyz. - 18. Ezekiásig (vö. 20, 21.) azt olvassuk, 
hogy Júda királyait a Dávid-városban temették el ; Ezekiástól 
kezdve ezt a Szentírás nem mondja. ügylátszik tehát, a királyi 
sírbolt betelt s így valahol újat nyitottak. Hogy azonban ez hol 
volt s miért hívták helyét Óza kertjének, nem tudjuk. 

19. ÁMON, Izrael tizenötödik királya. (Kr. e. 639-638?) Vő. 
Krón. II. 33, 21-25.) - 19. Jeteba város volt ; fekvése ismeretlen. 

20-21. Ámon gonosz uralkodása. - 21. Tisztátalanságok helyett 
a héber szöveg bálványokról beszél. 

22-26. Ámon halála, egyéb dolgai, temetése, utóda. - 25. L. 
Kir. III. 11, 41. jegyz. - 26. Vö. 18. v. jegyz. 

22. 1. JÓSI ÁS, Júda tizenhatodik királya. (Kr. e. 638-608?) 
Vö. Erőn. II. 34, 1-36, 1.) - Beszekát (héberül Boszkát) Júdában 
feküdt. Vö. Józs. 15, 39. 

2. Jósiás jámbor uralkodása. 	 • 
3-7. Jósiás kijavittatja a salamoni templomot. - 3. Jósiás 

tizennyolcadik éve a Kr. e. 621. esztendő. Jóás (vö. 12, 4. skk.) 
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küldé a király Sáfánt, Mes-
sulám fiának, Ászliának 
fiát, az Űr templomának 
íródeákját s ezt mondá 
néki : 4Eredj el Helkiás fő-
paphoz, hogy szedjék össze 
azt a pénzt, amely az Úr 
házában befolyt, amelyet a 
templom ajtónállói a nép-
től összeszedtek 5s adják 
ki a mesterembereknek az 
Úr házának felügyelői ál-
tal ezek ugyanis osz-
szák ki azoknak, akik az 
Úr templomán dolgoznak, 
hogy kijavítsák a templom 
romlásait : 6tudniillik az 
ácsoknak és a kőmfvesek-
nek s azoknak, kik a hiá-
nyokat kiegészítik, meg 
arra, hogy fát és bánya-
követ vásároljanak az 
Úr templomának kijaví-
tására. 7Elszámolást azon-
ban nem kell kívánni tő-
lük arról a pénzről, ame- 

lyet átvesznek, hanem ke-
zeljék szabadon és bizalmi 
alapon. 

8Mondá ekkor Helkiás fő-
pap Sáfánnak, az íródeák-
nak : Megtaláltam a tör-
vény könyvét az Úr házá-
ban. Majd odaadá Helkiás 
a könyvet Sáfánnak s az 
el is olvasá. 9Elméne erre 
Sáfán, az íródeák, a király-
hoz és jelentést tőn neki 
arról, amit parancsolt és 
mondá : Szolgáid össze-
szedték a pénzt, mely az Úr 
házában akadt s kiadták, 
hogy az űr templomának 
munkavezetői kiosszák a 
mesterembereknek. 10Je-
lenté egyben Sáfán, az író-
deák, a királynak, mond-
ván : Egy könyvet adott 
nékem Helkiás pap. Mikor 
ezt Sáfán a király előtt fel-
olvasta nés a király meg-
hallotta az Úr törvénye 

templomrestaurációja óta több mint kétszáz esztendő  telt el, 
szükség volt tehát a templom újabb helyreállítására. - 5. A héber 
szöveg így szól : ... és adják az Úr házához rendelt munkavezetők 
kezébe, azok pedig adják ki az Cr házánál (alkalmazott) mester-
embereknek, hogy javítsák ki a templom romlásalt. - 6. Vö. 12, 
13. sk. - 7. Vö. 12, 15. 

8-13. Jósiás megdöbbenve hallja az előkerült Törvénykönyv 
igéit. - 8. E törvény (= tóra = tan) könyve kétségkívül mózesi 
törvények és oktatások gyüjteménye volt. Maga a kifejezés jelent-
heti Mózesnek mind az öt könyvét is, de jelentheti annak kisebb-
nagyobb részét is ; hogy ez a könyv (helyesebben : tekercs) fel-
ölelte-e Mózesnek mind az öt könyvét, el nem dönthető  : annyi 
bizonyos, hogy - mivel Jósiás megdöbbenve hallotta igéit -
olyanféle részeket tartalmazhatott, mint Móz. III. 26. vagy V. 
28. fenyegetései és átkai. Sokan azt tartják, hogy Mózes eredeti 
kézirata volt, melyet valamely jámbor fópap, hogy az istentelen 
királyok - főleg Mánássze és Ámon - pusztítása elől megvédje, 
elrejtett s melynek helye feledésbe merült. Annyi bizonyos, hogy 
olyan könyvről van szó, melynek létezését és (nagyjából) tartalmát 
a nép s a király is ismerte (a törvény könyve I), amely tehát nem 
ekkoriban keletkezett. Hogy Jósiás (és a nép) a könyv részletes 
tartalmát nem ismerte, egyáltalában nem meglepő, ha meggon-
doljuk, hogy Jósiás Mánássze és Ámon utóda volt s azok légköré-
ben nevelkedett. - 9. Szolgáid = Helkiás és Sáfán. - 11. Vö. 
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könyvének szavait, meg-
szaggatá ruháit 12és pa-
rancsola Helkiás papnak, 
továbbá Áhikámnak, Sá-
tán fiának, meg Ákobor-
nak, Míka fiának és Sáfán-
nak, az íródeáknak és Ászá-
jásnak, a király szolgájá-
nak, mondván: 13Menjetek 
s kérdezzétek meg reám, a 
népre és az egész Júdára 
vonatkozólag az Urat e 
könyv szavai felől, mely 
előkerült, mert nagy az 
Úr haragja, mely fel-
gerj edt ellenünk, mivel 
atyáink nem hallgattak e 
könyv szavaira, hogy meg-
cselekedjék mindazt, ami 
meg van írva számunkra. 
14Elméne tehát Helkiás 
pap meg Áhikám, Ákobor, 
Sáfán és Ászája Holda 
prófétaasszonyhoz, Áráás 
unokájának, Tekua fiának, 
a ruhatáros Sállumnak fe-
leségéhez, ki Jeruzsálem 
második részében lakott 
és szólának neki. 15Erre ő  
így felele nékik : Ezt üzeni 
az 	Úr, Izrael Istene : 
Mondjátok meg annak a 
férfiúnak, ki titeket hoz-
zám küldött : 16Ezt üzeni  

az Úr : Ime, én bajt hozok 
erre a helyre s lakóira 
teljesen a Törvény szavai 
szerint, melyet Júda ki-
rálya olvasott, - "mivel 
elhagytak engem s más 
isteneknek mutattak be 
áldozatot, hogy bosszant-
sanak engem kezük művé-
vel - és fellobban hara-
gom e hely ellen s ki nem 
alszik. 18Júda királyának 
azonban, ki elküldött tite-
ket, hogy megkérdezzétek 
az Urat, ezt mondjátok : 
Ezt üzeni az Úr, Izrael 
Istene : Mivel hallgattál e 
könyv igéire 19s mikor hal-
lottad szavait e hely és la-
kói ellen, - hogy tudni-
illik álmélkodás és átok 
tárgyává lesznek, - meg-
rettent a szíved s meg-
aláztad magadat az Ur 
előtt s megszaggattad ru-
hádat és sírtál előttem : 
én is meghallgattalak, azt 
üzeni az Úr ; "épen azért 
atyáidhoz gyüjtelek s bé-
kességgel kerülsz sírodba, 
úgyhogy semmit sem fog 
látni szemed azokból a ba-
jokból, melyeket e helyre 
hozok. 

8. v. jegyz. - 12. A király szolgája kifejezés e helyütt valamely 
hivatali címet,jelent. - 13. Jósiás azt akarta tudni, hogy mit 
határozott az r felőle, Jeruzsálem népe és Júda országának népe 

14-20. Holda prófétaasszony közli, hogy Júda elpusztul, de 
Jósiás azt nem éri meg. - 15-17. Júda országára, - 18. Júda 
királyának személyére vonatkozik. - A kezek művén a bálványo-
ka t kell értenünk. - 20. Jóslás annyiban tért meg békességgel 
őseihez, amennyiben nem érte meg Jeruzsálem pusztulását ; 6 
maga azonban a harcmezőn esett el. 



976 	KIRÁLYOK IV. KÖNYVE 23. 

23. FEJEZET. 
Jóslás helyreállítja a mózesi 
istentiszteletet. - Halála. - 
Jóácház és Jóákím, Júda tizen-
hetedik és tizennyolcadik ki- 

rálya. 

1Jelenték is a királynak, 
amit Holda mondott. Erre 
ő  elkülde s maga köré 
gyüjté Júdának s Jeruzsá-
lemnek valamennyi vénét. 
2Aztán felméne a király az 
Úr templomába s vele 
Júda minden embere s Je-
ruzsálem minden lakója, 
meg a papok és a prófé-
ták, az egész nép az apra-
jától a nagyjáig s felolvasá 
valamennyiük hallatára a 
szövetség, könyvének, me-
lyet az Úr házában talál-
tak, minden igéjét. 3Majd 
felálla a király az emel-
vényre s szövetséget szerze 
az "Úr előtt, hogy követni 
fogják az Urat s teljes 
szívből s teljes lélekből 
megtartják parancsait, bi-
zonyságait és szertartásait 
s megvalósítják e szövet- 

ség igéit, melyek meg van-
nak írva abban a könyv-
ben, -s a nép ráálla a szö-
vetségre. 

4Megparancsolá továbbá 
a király Helkiás főpapnak 
s a másodrendű  papoknak, 
meg az ajtónállóknak, 
hogy vessenek ki az űr 
házából minden holmit, 
mely Báálnak s a bereknek 
s az ég egész seregének ké-
szült s elégeté azokat Jeru-
zsálemen kívül, a Kedron 
völgyében s hamvukat Be-
telbe vivé. 5Majd eltörlé a 
jósokat, akiket Júda ki-
rályai alkalmaztak, hogy 
áldozzanak a magaslato-
kon Júda városaiban és Je-
ruzsálem környékén, meg 
azokat, akik Báálnak, a 
napnak, a holdnak, a tizen-
két jelnek s az ég egész sere-
gének gyujtottak illatot. 
6Kiviteté továbbá a ber-
ket az Úr házából Jeruzsá-
lemen kívülre, a Kedron 
völgyébe s ott elégeté és 
porrá zúzatá s a köznép 

23. 1-3. Jósiás király megújítja a szövetséget az Úrral. - 1. 
A vének a nép képviselői voltak. Vö. Móz. II. 3, 16. - 3. Bizonysá-
gait = rendeleteit. A nép elfogadta, magára vette a szövetség 
kötelességeit. 

4-14. Jóslás megtisztítja Jeruzsálemet és Júdá t a bálványimá-
dástól. - 4. A másodrendcf pap(ok) úgylátszik a főpap helyet-
tese(i) voltak ; 25, 18-ban csak egy ilyenről beszél. - Berek helyett 
a héber szöveg ismét Aseráról beszél ; valószínűleg ugyanarról 
van szó, mint 21, 7-ben. - Az ég egész serege = a csillagok, az 
égitestek. Vö. Móz. V. 4, 19 • 17, 3. - A Kedron Jeruzsálemtől 
keletre húzódott. A hamvakat Jósiás úgylátszik azért vitette 
Betelbe, hogy tisztátalanná tegye a beteli templomot. - 5. Jósok 
helyett a héber szöveg a papok egy bizonyos csoportjáról beszél ; 
mivel a 8. v. tanusága szerint a tulajdonképeni (Lévi törzséből 
való) papoknak Jeruzsálembe kellett menniök, itt nyilván azok-
ról a magaslati papokról van szó, akik nem voltak Lévi törzséből 
valók, de az Úrnak szolgáltak ; a vers második felében a bálvány-
papokról van szó. - A tizenkét jelen az állatkör jegyeit kell érte-
nünk. - 6. A berek helyett a héber sző  veg az Asera-képről beszél. - 
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sírjaira veté. 7Lerontatá a 
férfiparáznák ama házait 
is, melyek az Úr házában 
voltak és amelyekben az 
asszonyok holmi berek-
sátrakat szőttek. 8Egybe-
gyüjté továbbá az összes 
papokat Júda városaiból s 
tisztátalanná tevé a ma-
gaslatokat, ahol a papok 
áldoztak, Gábaától Bersá-
béig s lerontá a kapuk 
mellett levő  oltárokat, Jó-
zsuénak, a város parancs-
nokának kapubejárója 
mellett, mely a város ka-
pujának baloldalán volt. 
9De a magaslatok papjai 
nem mehettek fel az -Úr 
oltárára Jeruzsálemben, 
hanem csak a kovászta-
lanokból ehettek testvé-
reik között. 10Tisztáta-
lanná tevé a Tófetet is,  

mely Ennom fiának völ-
gyében vagyon, hogy senki 
se szentelhesse fiát vagy 
leányát a tűz által Molok: 
nak. 11Eltávolítá azokat a 
lovakat is, amelyeket Júda 
királyai a Napnak szentel-
tek az Úr templomának 
bejárata mellett, Nátán-
melek udvari tiszt hajléka 
mellett, ki a Fárurímban 
volt, a Nap szekereit pedig 
elégeté tűzzel. 12Azokat 
az oltárokat, amelyek 
Ácház felső  termének tete-
jén voltak, amelyeketJúda 
királyai csináltattak, meg 
azokat az oltárokat, me-
lyeket Mánássze csinálta-
tott az Úr templomának 
mindkét udvarában, szin-
tén lerontá a király, aztán 
elsiete onnan és hamvu-
kat a Kedron-patakba 

Az asera hamvait Jósiás úgylátszik azért szórta sírokra, hogy 
meggyalázza. - 7. A férfiparáznákról 1. Móz. V. 23, 17. sk. A vers 
vége a héber szövegben így szól : ... voltak, hol az asszonyok 
sátrakat szőttek Aserának. Valószínűleg olyan sátrakról van szó, 
melyekben Asera tiszteletére fajtalanságot űztek. - 8. E helyütt 
a Lévi törzséből származó, de törvénytelen - magaslati - isten-
tiszteletet űző  papokról van szó. Vö. 5. v. - Azzal, hogy Jóslás 
a magaslati templomokat lisztátalanná tette, istentiszteleti célokra 
alkalmatlanná tette őket. - Gábaa és Bersábe Júda legészakibb 
és legdélibb városa volt. - A vers vége a héber szöveg szerint 
úgylátszik két magaslati oltárról szól : az egyik a városparancs-
nok kapuja, a másik a város (egyik) kapuja mellett volt. - 9. 
A Lévi törzséből származó, de a magaslati istentisztelet papjaivá 
lett papokat Jósiás nem engedte az lúr templomában szolgálni, 
de azért papi járandóságaikat (melyek közül itt a Szentírás csak 
a kovásztalan kenyereket említi, vö. M óz. III. 2, 4. sk.) élvezhet-
ték. Vö. Móz. III. 21, 17, 22. - 10. Hogy mi volt a Tófel (= az 
elégetés helye?) nem tudjuk ; annyi bizonyos, hogy ott végezték 
Maiak tiszteletét. (V ö. 16, 3. jegyz.) Ennem fiának völgye (= Ge-
ben-Hinnóm = gehenna) Jeruzsálemtől délre feküdt. - 11. Való-
színűleg a napisten tiszteletére rendezett felvonulásoknál hasz-
nálatos lovakról és szekerekről van szó ; ezekre úgylátszik Nátán-
melek ügyelt fel, kinek háza (a héber szöveg erről, nem a sze-
mélyről beszél) a Tárurimban (= a templomudvar nyugati ré-
széhez csatlakozó területen, hol az áldozati állatokat stb. istállóz-
ták s tartották) volt. - 12. Ácház felső  terme (= emeleti terme, 
tetőterme) talán a templom valamelyik építménye vagy kapuja 

()szövetség I. 	 82 
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veté. 13Azokat a magasla-
tokat, amelyek Jeruzsá-
lemben, a Botrány hegyé-
től jobbra voltak, amelye-
ket Salamon, Izrael ki-
rálya építtetett Astóret-
nek, a szídoniak bálványá-
nak, meg Kámosnak, a 
moábiták botrányának, 
meg Melkomnak, Ámmon 
fiai utálatosságának, szin-
tén tisztátalanná tevé a 
király : 14összetöreté az 
oszlopokat, kivágatá a 
berkeket s holtak csontjai-
val tölteté meg helyüket. 

"Ezeken kívül azt az 
oltárt, mely Betelben volt 
s azt a magaslatot, melyet. 
Jeroboám, Nábát fia ké-
szíttetett, ki vétekre vitte 
Izraelt, azt az oltárt és azt 
a magaslatot is lerontatá 
és elégeté s porrá zúzatá és 
elégeté a berekkel együtt. 
18Sőt mikor Jóslás meg-
fordult s meglátta ott a 
sírokat, melyek a hegyen 
voltak, odakülde s elho-
zatá a csontokat a sírok-
ból s elégeté az oltáron s  

tisztátalanná tevé azt az 
Úr azon szava szerint, 
amelyet az Istennek az az 
embere mondott, aki e 
dolgokat megjövendölte. 
17Majd mondá : Miféle 
síremlék az, amelyet lá-
tok? Felelék erre néki a 
város polgárai: Az az Isten 
azon emberének a sírja, 
aki ic. ejött Júdából s meg-
jövendölte azt, amit te a 
beteli oltárral cselekedtél. 
18Erre Ó azt mondá: Hagy-
jatok békét neki, senkise 
mozdítsa meg csontjait. 
Érintetlenül maradának 
is csontjai, annak a prófé-
tának a csontj aival együtt, 
aki Szamariából ment oda. 

18Eltávolítá ezenkívül 
Jósiás mindazokat a ma-
gaslati templomokat is, 
amelyek Szamaria váro-
saiban voltak, amelyeket 
Izrael királyai készíttettek 
az Úr bosszantására: egé-
szen úgy cselekvék velük, 
mint ahogyan Betelben 
cselekedett, "sőt megölé 
a magaslatok összes pap- 

fölött volt. - Mánássze oltárairól 1. 21, 5. - 13. Botrány hegyének 
(később) az Olajfák hegyének déli nyúlványát nevezték (vö. 
Kir. III. 11, 7.). Jobbra (minthogy a keleti ember kelet felé nézve 
tájékozódik) annyit tesz, mint délre. - Astőrelról (= Astartéről) 
1. Kir. III. 11, 7 ; Káinosról 1. Móz. IV. 21, 29. jegyz. Melkomról 
1. Kir. II. 12, 30. jegyz. - 14. Oszlopok helyett a héber szöveg mész-
szebákról (vö. Móz. I. 28, 18. jegyz.), berkek helyett aserákról beszél 
(vö. Bír. 6, 25. jegyz.). - A holtak csontjai vallásilag tisztátalann_l, 
tehát istentiszteleti célokra alkalmatlanná tették a dolgokat. 

15-18. Jósiás leromboltatja a beteli templomot. - 15. Vö. Kir. 
III. 12, 29.-Berket = az aserát.Vö. Kir. III. 15. 13. jegyz. - 16.Vö. 
Kir. III. 13, 2. - 17. Vö. Kir. III. 13, 1. skk. - 18. Vö. Kir. III. 
13, 11. 

19-20. Jósiás Szamariát is megtisztítja a magaslati templomok-
tál. - 19. Szamaria (tartomány) Kr. e. 721-ben asszír terület 
lett (vö. 17, 6.) ; hogy Jóslás mégis odamehetett s ott intéz-
kedéseket foganatosíthatott, nyilván azért volt, mert Asszíria 
ereje ekkor már megtört. 
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jait, akik ott az oltárokat 
ellátták és emberi csonto-
kat égete az oltárokon. Az-
tán visszatére Jeruzsá-
lembe. 

21Parancsola továbbá az 
egész népnek, mondván : 
Készítsetek fázét az Úr-
nak, a ti Isteneteknek, 
amint írva vagyon a szö-
vetségnek ebben a köny-
vében. - 22Nem készítet-
tek ugyanis úgy fázét, a 
bírák napjaitól fogva, kik 
Izraelen bíráskodtak s Iz-
rael királyainak és Júda 
királyainak egész ideje 
alatt, 23mint ahogy ezt a 
fázét készítették Jósiás 
király tizennyolcadik esz-
tendejében az Úr tisztele-
tére, Jeruzsálemben. 

24A halottidézőket, a j ó-
sokat, a bálványképeket, 
a tisztátalanságokat és az 
utálatosságokat, amelyek 
Júda földén és Jeruzsálem-
ben voltak, szintén eltávo-
lítá Jósiás, hogy teljesítse 
a törvény ama szavait, 
melyek meg vannak írva 
abban a könyvben, ame- 

lyet Helkiás pap az Úr 
templomában talált. 

25Nem volt előtte hozzá 
hasonló király, ki teljes 
szívéből, teljes lelkéből, 
minden erejéből egészen 
Mózes törvénye szerint 
tért volna vissza az Úrhoz 
és utána sem támadt hozzá 
hasonló. 

"Mindazonáltal az Cr 
nem fordula el nagy bosz-
szankod ásának haragjától, 
mellyel bosszankodása ha-
ragra gerjedt Júda ellen 
azokért a bosszantásokért, 
melyekkel Mánássze bosz-
szantotta. "Épen azért 
azt mondá az Úr : Júdát 
is eltávolítom színem elől, 
amint eltávolítottam Iz-
raelt és elvetem ezt a vá-
rost,. amelyet választot-
tam, Jeruzsálemet, és ezt 
a házat, amelyről azt 
mondottam : Ott leszen az 
én nevem. 

28Jósiás egyéb dolgai 
pedig s mindaz, amit cse-
lekedett, nemde megvan-
nak írva Júda királyainak 
krónikás könyvében? 29Az 

21-23. Jósiás fázéja (= pászkája, húsvéija ).-21.Vö. Móz.V. 16, 
1-8. - 22. A Szentírás nem azt mondja, hogy Jósiás előtt nem 
tartottak pászkát, hanem azt, hogy úgy, mint ekkor, vagyis a 
mózesi törvények oly pontos betartásával már rég nem volt 
pászka Izraelben. 

24. Jósiás eltávolítja a magánéletben felburjánzott törvénytelen-
ségeket. - 24. A bálványképek szó itt a teráfokat jelöli ; ezekről 
1. Móz. I. 31, 19 ; Kir. I. 19, 13-16. - A liszlálalanságokon és 
utálatosságokon a bálványokat kell értenünk. 

25. Jósiás dicsérete. A hangsúly a mózesi törvény megtartásán van. 
26-27. Júda pusztulása azonban ekkor már fellarlózlathall an 

volt. - 26. Vö. 21, 11. sk. - 27. Vő. 17, 6, 18 ; Kir. III. 9, 3. skk. 
28-30. Jósiás egyéb dolgai, halála, temetése, utóda.- 28. A kró-

nikás könyvről 1. Kir. III. 11, 41. jegyz. - 29. II. Nekáó (Kr. e. 
609-594.) Sziriát akarta megszerezni Asszíria urainak kezéből ; 
Jóslás ezidőben úgylátszik nem akarta, hogy Egyiptom Szíria 

62* 
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ő  napjaiban vonula fel 
Nekáó fáraó, Egyiptom 
királya, az asszír király 
ellen az Eufrátes folyó-
hoz. Jósiás király ekkor 
ellene vonula, de az meg-
ölte Mágeddóban, mihelyt 
szembe került vele. "Erre 
szolgái elszállíták őt hol-
tan Mágeddóból és elvivék 
Jeruzsálembe s eltemeték 
sírjába. Aztán vevé a föld 
népe Jóácházt, Jósiás fiát 
s felkenék s királlyá tevék 
atyja helyébe. 

31  Huszonháromeszten-
dős volt Jóácház, amikor 
uralkodni kezdett s három 
hónapig uralkodék Jeru-
zsálemben ; anyját, ki a 
lobnai Jeremiás leánya 
volt, Ámitálnak hívták. 

32Azt cselekvé, mi go-
nosz az Úr előtt, egészen 
úgy, ahogy atyái cseleked-
tek. 

33Nekáó fáraó őt bilin-
csekbe veré Reblában, 
mely Emát földén vagyon, 
hogy ne uralkodjék Jeru- 

. KÖNYVE 23.  
zsálemben és sarcot vete 
az országra : száz talentum 
ezüstöt és egy talentum 
aranyat. "Aztán Nekáó 
fáraó Eliákímot, Jósiás 
fiát tevé királlyá atyja, 
Jósiás helyébe, — de a ne-
vét Jóákímra változtatá,—
Jóácházt pedig vevé és el-
vivé Egyiptomba s az ott 
meghala. 35Jóákím meg is 
adá az ezüstöt és az ara-
nyat a fáraónak, miután 
kivetette az országra, min-
denkire, hogy összehoz-
hassa a fáraó parancsa 
szerint : az ország népétől 
hajtá be, kitől-kitől ereje 
szerint mind az ezüstöt, 
mind az arany-t, hogy 
megadhassa Nekáó fáraó-
nak. 

ss Huszonötesztendős 
volt Jóákím, amikor ural-
kodni kezdett s tizenegy 
esztendeig uralkodék Je-
ruzsálemben ; anyját, ki a 
rúmai Fádáj a leánya volt, 
Zebidának hívták. 

37Azt cselekvé, mi go- 

birtokába jusson s így Izrael északi szomszédja is legyen s azért 
szállt szembe Nekáóval. - Mágeddó Izrael északi részén feküdt. 
Jóácház Jósiás fiatalabbik fia volt : a trón Eliákímot illette volna. 
(Vö. 34. v .) 

31. JÓÁCHÁZ, Júda tizenhetedik királya. (Kr. e. 608?) Vö. 
Krón. II. 36, 2-4. - Lobnáról 1. 8, 22. jegyz. 

32. Jóácház gonosz uralkodása. - Atyái = ősei. 
33-35. Jóácház 	- 33. Rebla Kánaántól északra feküdt. 

Entátról 1. 14, 25. - Hogy került Jóácház Reblába, nem tudjuk ; 
talán Nekáó jóváhagyását akarta kikérni királlyá választásához, 
(Vö. 30. v. jegyz.) - Száz talentum ezüst = 100 X 9750 = 975.000 
pengő  ; egy talentum arany kb. 180.000 pengő. - 34. Eliákim = 
az Isten felállít ; Jóákim = Jáhve felállít ; a két név tehát l,,nye-
gében véve ugyanaz. A név megváltoztatásának célja az volt, hogy 
Nekáó ezzel Eliákímot alattvalójának (Hűbéresének) nyilvánítsa. 

36. JÓÁK 1M, Júda tizennyolcadik királya. (Kr. e. 608-598?). - 
V45. Krón. II. 36, 5-8. /ffima fekvéséről bizonyosat nem tudunk. 

37. jóákint ututiisz uralkod.isa. 
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nosz volt az Úr előtt, egé-
szen úgy, ahogy atyái 
cselekedtek. 

24. FEJEZET. 
Jóákfm uralkodása. - Jóákín 
és Szedekiás, Júda tizenkilence- 

dik és huszadik királya. 

'Az Ó napjaiban jöve 
fel Nábukodonozor, Babi-
lon királya és Jóákím a 
szolgája lőn három eszten-
deig. Aztán ismét elpár-
tola tőle. 

2Ekkor reábocsátá az Ur 
a kaldeusok portyázóit és 
Szíria portyázóit és Moáb 
portyázóit és Ámmon fiai-
nak portyázóit : rábocsátá 
őket Júdára, hogy pusztít-
sák el az Űr azon szava sze-
rint,melyet szolgál, aprófé-
ták által szólott. 3Az Ur pa-
rancsára történék ez Júdá-
val, azért, hogy eltávo-
lítsa őt maga elől Mánász-
sze mindama bűnéért, 
amelyet elkövetett 4s azért 
az ártatlan vérért, melyet  

kiontott, úgyhogy meg-
töltötte Jeruzsálemet ár-
tatlan vérrel : ezért nem 
akara az Úr megengesz-
telődni. 

6Joákfm egyéb dolgai 
pedig s mindaz, amit cse-
lekedett, nemde meg van-
nak írva Júda királyainak 
krónikás könyvében? Mi-
kor aztán Jóákím aludni 
tért atyáihoz, 6fia, Jóá-
kín, lőn a király helyette. 

7Egyiptom királya azon-
ban többé nem jöve ki föl-
déről, mert Babilon ki-
rálya elvette Egyiptom 
patakjától kezdve az Eu-
frátes folyóig mindazt, ami 
Egyiptom királyáé volt. 

8  Tizennyolcesztendős -
volt Jóákín, amikor ural-
kodni kezdett és három 
hónapig uralkodék Je-
ruzsálemben ; anyját, ki 
a jeruzsálemi Elnátán 
leánya volt, Nohestának 
hívták. 

9Azt cselekvé, mi go- 

24. 1. Jóáldm Babilonia hűbéresévé lesz, de aztán fellázad Babilon 
ellen. - Nábukodonozor (a héber szöveg szerint Nebukádnészár, 
az ékiratok szerint Nabú-kudurri-uszur) Kr. e. 604-562-ig ural-
kodott. 

2-4. Babilonia bosszúja Jóákímon. - 2. Úgylátszik, ebben az 
időben Nábukodonozor másutt volt elfoglalva s azért Jóákím 
országát egyelőre csak portyázásaival nyugtalanította. A kaldeusok 
Nábukodonozor emberei voltak ; a szírek, a moábiták és az ámmo-
nilák ekkor már úgylátszik Nábukodonozor (és a kaldeusok) 
hűbéresei közé tartoztak s Nábukodonozor meghagyására tekin-
tették Júdát szabad prédának. - E prófétai szózatról 1. 21, 10. 
skk. - 3. Vö. 21, 2-9, 16. 

5-6. Jóákhn egyéb dolgai, halála, utóda. - 5. L. Kir. III. 11, 41. 
7. Babilon diadala Egyiptomon. Nábukodonozor Kr. e. 605-ben 

Kárkemisnél (az Eufrátes mellett) döntő  vereséget mért Egyip-
tomra ; erről van szó itt is. Egyiptom patakja a Sínai-félszigeten 
húzódó 'Vádi-el-Áris. 

8. JÓÁK1N (Jekoniás ), Júda tizenkilencedik királya. (Kr. e. 
598?) Vö. Krán. I. 3, 16; II. 36, 9 sk. Jer. 22, 24. 

9. Jóákín gonosz uralkodása. 
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nosz az Úr előtt, egészen 
úgy, ahogy atyja cseleke-
dett. 

"Ebben az időben fel-
vonulának Nábukodono-
zornak, Babilon királyá-
nak szolgái Jeruzsálem el-
len s körülvevék hadmű-
vekkel a várost. 11Majd el-
jöve Nábukodonozor, Ba-
bilon királya is szolgáival 
a város ellen, hogy meg-
vívják azt. 12Kiméne erre 
Joákín, Júda királya, Ba-
bilon királyához anyjá-
val, szolgáival, főemberei-
vel és udvari tisztjeivel 
együtt, de Babilon királya 
elfogatá uralkodásának 
nyolcadik esztendejében. 
13Aztán elhurcolá onnan 
az Úr házának valamennyi 
kincsét, meg a királyi ház 
kincseit s összevagdalá 
mindazokat az aranytár-
gyakat, amelyeket Sala-
mon, Izrael királya, az Úr 
templomában csináltatott, 
-- ahogy az Úr megmon-
dotta, "és fogságba hur-
colt egész Jeruzsálemet,  

az összes főembereket, a 
sereg összes vitézeit, tíz-
ezer embert, az összes mes-
terembereket és lakatoso-
kat, úgyhogy nem maradt 
ott senkisem, csak a föld 
szegény népe. 15Elhurcolá 
Joákínt is Babilonba, 
meg a király anyját, felesé-
geit és udvari tisztjeit ; az 
ország bíráit is fogságba 
vivé Jeruzsálemből Babi-
lonba. "Az összes vitézi 
embereket, hétezret, a 
mesterembereket és a la-
katosokat, ezret, az összes 
vitéz és hadravaló embe-
reket foglyul vivé Babilon 
királya Babilonba. 17He-
lyébe atyai nagybátyját, 
Máttániást teve királlyá, 
de 	elnevezé Szedekiás - 
nak. 

18  Huszonegyeszten dős 
volt Szedekiás, amikor 
uralkodni kezdett s tizen-
egy esztendeig uralko-
dék Jeruzsálemben ; any-
ját, ki a lobnai Jeremiás 
leánya volt, Ámitálnak 
hívták. 

10-17. Nábukodonozor bosszúhadjárata Jóáldn ellen. - 10. Mi-
vel Nábukodonozor hííbéresei (vö. 2. skk.) nem sokat értek el 
Júda ellen, Nábukodonozor elküldötte szolgáil = fővezéreit Jeru-
zsálem ellen, sőt később - 11.- maga is Jeruzsálem alá vonult. -
12. Jóákín kegyelmet akart kérni Nábukodonozortól s hűbéresévé 
akart lenni ; Nábukodonozor azonban nem hitt neki. - 13. Na-
bukodonozor a héber szöveg szerint (nem vagdalta össze a szent 
tárgyakat, hanem) levagdosta, lefejtette a szent tárgyakról az 
arany-borításokat. (Az apróbb szent tárgyakat Nábukodonozor 
már Jóákím idejében elhurcolta Babiloniába. Vö. 24, 1. Krón. 
II. 36, 7.) - 14. A sereg vitézei helyett a héber szöveg (itt és a 16. 
versben) a tehetős emberekről beszél. - Az elhurcoltak száma 
10.000 volt, köztük 7000 volt tehetős. (Vö. 16. v.) - 17. Aláltániás 
Jósfás legfiatalabb fia volt ; Jóákínnak ugyanis nem volt trónra 
alkalmas fia. - Vö. 23, 34. jegyz. 

18. SZEDEKIÁS, Júda utolsó királya. (Kr. e. 597-587?) Vö. 
Krón. II. 36, 11-21. - Anyjáról I. 23. 31. 
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19Azt cselekvé, ami go-

nosz az Úr előtt, egészen 
úgy, ahogy Jóákím csele-
kedett.20Az Úr ugyanis ha-
ragudott Jeruzsálemre és 
Júdára, míg el nem vetette 
őket színe elől. 

Szedekiás elpártola Ba-
bilonia királyától. 

25. FEJEZET. 

Júda és Jeruzsálem pusztulása. 
- Jóákín kegyelmet nyer 

Babilonban. 

1Ezért aztán az törté-
nék, hogy uralkodásának 
kilencedik esztendejében, 
a tizedik hónapban, a hó 
tizedik napján felvonult 
Nábukodonozor, Babilon 
királya és egész serege, Je-
ruzsálem ellen és körül-
vette a várost és hadműve-
ket épített köréje. 2Igy 
tarták elzárva és körül-
véve a várost Szedekiás 
király tizenegyedik esz-
tendejéig, 3a hó kilencedik  

napjáig, úgyhogy a vá-
rosban elhatalmasodott az 
éhség s nem volt kenyere 
a föld népének. 4Ekkor 
rést ütének a városon, 
mire éjtszaka az összes 
harcosok futásnak eredé-
nek, azon a kapun át, 
amely a két kőfal között, 
a király kertje mellett va-
gyon (a kaldeusok körös-
körül megszállva tartot-
ták a várost). Igy futa el 
Szedekiás is, azon az úton, 
mely a puszta mezőségére 
vezet. 52km a kaldeusok 
serege űzőbe vevé a ki-
rályt és Jerichó síkján 
utol is éré. Ekkor az ösz-
szes harcosok, kik vele 
voltak, elszéledének s ma-
gára hagyák. 6Megfogák 
tehát a királyt és elvivék 
Babilon királya elé, Reb-
latába. Miután az ítéletet 
tartott felette, Szedekiás 
fiait szemeláttára meg-
öleté, aztán szemét kivá-
jatá, őt magát láncra ve-
reté s elviteté Babilonba. 

19-20. Szedekiás gonosz uralkodása. Mivel az Úr haragudott Jó-
dára, megengedte, hogy Szedekiás elpártoljon Babilontól s így 
kihívja maga s népe ellen végzetét. 

25. 1-7. Nábukodonozor fogságba hurcolja Szedekiást. - 1-4. 
Jeruzsálem tizennyolc hónapig állott ostrom alatt, bár közben 
Hofra fáraó némi időre elvonta a város alól az ostromló sereget. 
(Vö. Jer. 37, 5. skk. Ezek. 17, 17.). Szedekiás király tizen-
egyedik évében a negyedik (vö. Jer. 39, 2.) hónapban a kaldeusok 
a város északi részén áttörték a falat, mire a király és hada a 
Jordán síkja felé elmenekültek. A királyi kertje mellett levő  két kő-
fal valószínűleg a város délkeleti oldalán volt. A puszta mezősége 
az Araba, a Jordán-völgy síksága. - 5. Jerichó síkjának a Jerichó 
és a Jordán között elterülő  síkságot (Arahát) nevezték. - 6. Reb-
Zala ugyanaz, mint amit 23, 33-ban a latin fordítás (helyesen) 
Reblának nevezett. (L. ott.) Nábukodonozor tehát úgylátszik az 
ostrom alatt eltávozott s reblai főhadiszállásán várta az eseménye-
ket. - 7. Egykorú ábrázolásokból tudjuk, hogy a szemeknek hosszú 
hegyes vassal való kivájása akkoriban gyakori büntetés volt, sőt 
ezt sokszor maguk a győztes királyok sajátkezüleg végezték. 
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8Az ötödik hónapban, a 

hó hetedik napján, azaz 
Babilon királyának tizen-
kilencedik esztendejében 
eljöve Nábuzárdán, a test-
őrök kapitánya, Babilon 
királyának szolgája Jeru-
zsálembe gés felgyujtá az 
Úr házát és a király há-
zát és Jeruzsálem házait és 
minden házat elégete tűz-
zel. "Jeruzsálem falait kö-
röskörül lerombolá a kal-
deusok egész serege, mely 
a testőrök kapitányával 
volt, 11a nép maradékát 
pedig, mely megmaradt a 
városban, valamint a szö-
kevényeket, kik átszöktek 
Babilon királyához, meg a 
többi népet elhurcolá 
Nábuzárdán, a testőrök 
kapitánya, 12csak a föld 
szegényeiből hagya ott 
néhány szőlőmfvest és föld-
mívest. 13A rézoszlopokat, 
melyek az Úr templomá-
ban voltak, meg az állvá-
nyokat, meg a réztengert, 
mely az Úr házában volt, 
összetörék a kaldeusok s a 
rezet mind elvivék Babi-
lonba. 14A rézfazekakat, a  

lapátokat, a villákat, a 
serlegeket, a mozsárkákat 
s az összes rézeszközöket, 
melyekkel a szolgálatot 
végezték, elvivék. 15A töm-
jénezőket és a csészéket, 
mind az aranyból, mind 
az ezüstből valókat, szin-
tén elvivé a testőrök kapi-
tánya, 18épúgy, mint a két 
oszlopot, az egy tengert 
meg az állványokat, me-
lyeket Salamon készítte-
tett az Úr templomába : 
meg sem lehetett mérni 
mindezen tárgyak rezét. 
17Tizennyolckönyöknyi 
magas volt az egyik osz-
lop, rajta háromkönyök-
nyi magas rézoszlopfó, az 
oszlopfón hálózat és grá-
nátalmák, mind rézből ; 
ugyanilyen mívű  volt a 
másik oszlop is. 18Elvivé 
továbbá a testőrök kapi-
tánya Száráját, az első  
papot és Szofoniást, a má-
sodpapot és a három aj-
tónállót, 19a városból pe-
dig azt az udvari tisztet, 
aki a harcosok elüljárój a 
volt s öt férfiút azok kö-
zül, akik a király előtt 

8-21. Jeruzsálem pusztulása. (Kr. e. 587 vagy 586 aug.) Vö. 
Jer. 52, 12. skk ; 39, 8. skk. - 8. Szolgája = vezére. - 11. A nép 
maradékán egyesek szerint a város foglyul ejtett védőit, a hadnépet 
kell értenünk. - 12. Intézkedésének célja az volt, hogy a föld 
sivataggá ne váljék. -- 13. A rézoszlopokról 1. Kir. III. 7, 15. skk. -
Az állványokról 1. Kir. III. 7, 27. skk ; IV. 16, 17. - A réztengerről 
1. Kir. III. 7, 23. skk ; IV. 16, 17. - 14. A héber szöveg villák 
helyett késekről beszél, a mozsárkákat pedig nem említi. - 16. Vö. 
13. v. - 17. Vö. Kir. III. 7, 15. skk. - Hogy a háromkönyöknyi 
magasságot mire kell vonatkoztatnunk, nem tudjuk ; Kir. III. 
7, 16., valamint Jer. 52, 22. öt könyökről beszél. - 18. Ilogy az 
első  pap ehelyütt főpapot jelent-e, kérdéses ; a másodpap talán 
a főpap helyettese volt - A három ajtónálló az ajtónálló leviták 
három elöljárója volt. - 19. A héber szöveg nem Szól erről, a sereg 
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állottak, akiket a város-
ban talált és Szófert, a 
sereg vezérét, aki a föld 
népe közül az újoncokat 
válogatta és hatvan em-
bert a népből, kiket a vá-
rosban talált. "Ezeket 
Nábuzárdán, a testőrök 
kapitánya vevé és elvivé 
Babilon királyához Reb-
latába 21S Babilon királya 
levágatá és megöleté őket 
Reblatában, Emát földén. 
- Igy hurcolták el Júdát 
földéről. 

22Annak a népnek pe-
dig, mely Júda földén meg-
maradt, melyet Nábuko-
donozor, Babilon királya 
meghagyott, Godoliást, 
Sáfán fiának, Áhikámnak 
fiát , rendelé elöljáróul. 
23Mikor ezt a vitézek ve-
zérei embereikkel együtt 
mindannyian meghallot-
ták, azt tudniillik, hogy 
Babilon királya Godoliást 
rendelte ki, elmenének 
Godolíáshoz Mászfába : 
Izmael, Nátániás fia és 
Jóhánán, Káree fia és a  

netofáti Szárája, Tánehu-
met fia és Jezoniás, egy 
máákáti ember fia és tár-. 
saik. "Erre Godoliás meg-
esküvék nékik és társaik-
nak és mondá : Ne féljetek 
a kaldeusok szolgálatától, 
maradjatok az országban 
és szolgáljatok Babilon 
királyának s jól leszen dol-
gotok. 25A hetedik hónap-
ban azonban az történék, 
hogy Izmael, a királyi 
származású Elisáma fiá-
nak, Nátániásnak fia és 
vele tíz ember elment és 
halálra sujtotta Godoliást 
meg azokat a zsidókat és 
kaldeusokat, kik vele vol-
tak Mászfában. "Erre fel-
kerekedék az egész nép, 
az aprajától a nagyjáig a 
vitézek vezéreivel együtt 
s elméne Egyiptomba, 
mert félt a kaldeusok-
tól. 

27Történék továbbáJóá-
kín, Júda királya elhur-
colásának harminchetedik 
esztendejében, a tizenket-
tedik hónapban, a hó hu- 

vezéréről, hanem a sereg vezérének irnokáról 	szófer-éről) 
beszél. - 20. Reblatáról 1. 6. v. jegyz. 

22-26. Godoliást, a babiloni király helytartóját Izmael 
mire a nép Egyiptomba menekül. - 22. Godoliás zsidó volt, de a 
babiloni király szolgálatába lépett. Mint a 24. v. mutatja, jó-
indulattal volt népe iránt és alázatos megadással viselte azt a 
szenvedést, amelyet az Cr büntetésül Jűdára kirótt. - 23. Azok-
ról a vitézekről van szó, akik Szedekiás menekülésekor (5. v.) 
elszéledtek. Mászta, Godoliás székhelye, Jeruzsálemtől északra, 
Netoláli pedig Betlehem vidékén feküdt. A héber szöveg sze-
rint Tánehumet volt netofáti. A máákátiak egyesek szerint a 
Jordán felső  folyásától keletre, mások szerint Júda területén. 
laktak. - 25. Godoliás meggyilkolása Kr. e. 587 vagy 586 októ-
berében történt. E tett okáról és következményeiről részletesen 
Jer. 40-44. beszél. 

2 7-29. Jóákín kegyelmet nyer Babilonban. (Vö. Jer. 52, 31. 
skk.) - 27. Evil-merodák (az ékiratok szerint : Avel-Marduk) 
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szonhetedik napján, hogy 
Evilmerodák, Babilon ki-
rálya, abban az esztendő-
ben, amikor uralkodni kez-
dett, felemelte Jóákínnak, 
Júda királyának fejét a 
tömlöcből. 28Kegyesen be-
széle vele, királyi székét 
ama királyok széke fölé 
helyezé, kik nála voltak  

Babilonban, 28megváltoz-
tatá ruháit, melyeket a 
tömlöcben viselt, minden-
kor az Ó színe előtt étke-
zett élte valamennyi 
napja alatt, 30s állandó el-
látást rendele néki s azt ő  
meg is kapta a királytól 
napról-napra, élte vala-
mennyi napja alatt. 

Kr. e. 561-560-ig uralkodott ; mindjárt uralkodásának kez-
detén, tehát kb. 561 márciusa táján felemelte Jóákín fejét = 
megkegyelmezett Jóákínnak és véget vetett megaláztatásának. 
28. Evil-Merodák kegyesen beszélt Jóákínnal = barátságára mél-
tatta s megkülönböztetett tiszteletben részesítette. (Egyesek 
Úgy vélik, hogy Joákín ünnepélyes alkalmakkor megkülönböz-
tetett - nagyobb - királyi széken ült, mint a többi, Evil-Merodák 
fogságában levő  király.) 
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572, 594, 606, 625, 650, 652, 
656, 688, 694, 756, 819, 838, 
872 1. még Jemini. 

Benjámin-Gábaa 650, 700. 
Benóni 107. 
Bera 621. 
Beria 135. 
Berit-Báál 623. 
Beón 426. 
Beor - edomita 110 - Bálaám 

atyja 400, 406, 423, 495, 560, 
586. 

Berodák-Báládán 969. 
Berómi, 819. 
Berót - a pusztá4an 465 - Ben- 

jáminban 548, 573, 762, 819 
- Ádárezer városa 772. 

Bersa 48. 
l3ersábe 67 sk., 70, 82 sk., 88, 

134, 565, 650, 678, 687, 759, 
795, 820 sk., 839, 893. 

Berzelláj 804, 809, 830. 
Beszór patak 748 sk. 
Besszúr 567. 
Bet-ánán 838 - ánát 576, 595 - 

ánót 567 - árába 563, 567, 
573 - áven 541, 572, 699, 704 
- bera 615 - dágon 566, 575 
- cl 44 sk., 89, 105 skk , 541, 
544, 557, 568, 573, 594, 602, 
652, 656, 686, 692, 699, 749, 
873 sk., 886, 910, • 913, 959, 
976, 978 - emek 575 - en 575 
felet 565 - feszesz 575 - fogor 
559 - hágla 563, 573 - hárán 
428, 560 - horon 568, 573, 
579, 700, 861 ; 758 - jesimót 
559 - kár 686 - lebáót 574-
lehem (Júdában) 140, 574, 
631, 643, 647 sk., 658 skk., 
666, 710 sk., 713, 717, 722,  

724, 758, 811, 818 sk. - 
mááka 807 I. Ábela - már- 
kábót 574 - nemra 428, 560 
- onim 560 - sámes 574 skk., 
579, 595, 683 sk. - sán 570 sk., 
594, 751, 838 - setta 615 - 
simót 431 - táfua 567. 

Bele 772. 
Betsábe 776, 780, 826 sk., 831. 
Betul 574. 
Bezek 592, 695. 
Bezéleel 239, 251, 253. 
Bokki 433. 
Bokri 805 skk. 
Bokfm 596. 
Bonni 819. 
Boóz - férfi 661 skk., 664 skk. - 

oszlop 849. 
Bőség (- Sibea) 83. 
Boszesz 702. 
Boszor 453, 577, 579 sk. 
Boszra 110. 
Botrány hegy 978. 
Brie 413. 
Húz 71. 

Cháli 575. 
Chusáj 792, 794 skk. 
Cserepes - falak 915. 
Cserepes - hegy, 1. Háresz. 

Damaszkus 50, 868, 882, 894, 
921, 949, 954. 

Dáberet 574, 580. 
Dábir - király 549 - város Jú- 

dában 552, 555, 557, 564, 
567, 579, 593 - város Gád 
határán 560. 

Dádán - Regma fia 38 - J ek- 
sán fia 77. 

Dálka 429. 
Dáinim 432. 
Dágon 680 sk., 641. 
Dálila 639 sk. 
Dámna 580, 567. 
Dán - férfi és törzs 92, 107, 

144, 
433, 

151, 
504, 

239, 
525 

343, 
sk., 

346, 
576, 

375, 
578 

sk., 595, 606, 632, 644. 646 -
város 49, 576, 646, 650. 678, 
759, 795, 820 sk., 839, 873 
882, 938. 



571, 578, 588 sk., 595 sk., 
602, 606, 615 sk., 624 sk., 
630 sk., 642, 644 sk., 647 sk., 

992 	 NÉVMUTATÓ 
Dán-tábora 634, 645. 
Dátán 383 sk., 411. 
Dávid 711-743, 745-750, 

752-788, 820, 822, 824, 828, 
830 - gyászéneke 754. 761 - 
hálaéneke 811 skk. - utolsó 
szavai 816. 

Dávid-város 764, 834, 870, 881 
sk., 906, 931, 934, 943, 948 
sk., 952. 

Debbáset 574. 
Debera 563. 
Debóra 106. 
Debbóra 602 sk., 604 skk. 
Dekla 39. 
Deleán 566. 
Denaba 110. 
Délvidék 44, 64, 77, 375, 430, 

440, 526, 555, 562, 821. 
Díbon 399, 426, 428, 559. 
Dtbon-Gád 431. 
D imona 565. 
Dina 135, 93. 
Disán 109. 
Dison 109. 
Dodánf m 38. 
Dóeg 726, 728 sk. 
Dommím 712. 
Dór 557, 570, 595. 
Dorda 839. 
Dotáin 112. 
Dotán 924. 
Dúel 341, 345, 361, 369. 
Dúma 78. 

Ebál - Jektán fia 39 - Jóbál 
fia 109 - hegy I. Hebál. 

Echi 135. 
Edema 576. 
Eder 565. 
Edom, edomfták 108 skk., 188, 

394 skk., 407, 430, 432, 495, 
565, 604, 627, 706, 772, 862. 
866 sk., 906, 914, 916, 930. 

Edrái 399, 440, 447, 556, 559 
sk., 576. 
f er föld 838. 

Efra 609, 611, 619, 700. 
Efráim 123, 140, 148, 342, 345, 

361 sk., 369, 412, 433, 524, 
526, 561, 579, 568 sk., 570, 

669, 689, 703, 756, 783, 798, 
808, 868, 872. 

Ef ráta 140, 659, 666, 713. 
Efron 71 sk., 78, 146 sk., -

hegye 564. 
Egla 758. 
Eglon - város 549, 551 sk., 557, 

566 - király_ 599 sk. 
Egyiptom 44 sk., 53 sk., 67, 79 

sk., 113 sk., 122, 124, 127, 
129, 132 skk., 136 sk., 147, 
151,158, 170, 452 sk., 563, 627, 
649, 675, 696 sk., 707, 742, 
748, 819, 956, 960, 962, 981, 
985. 

E la - edomita 110 - Semei atyja 
838 - király 883 sk., - Ósee 
atyja 952, 955, 960 sk. 

Elám 39, 48 sk. 
Elát 448, 862, 948, 953, 1. Álla. 
Elchánán 811. 
Eldáa 77. 
Eldád 372. 
Eleázár - Áron fia 165, 286 sk. 

346, 348, 386, 395, 409 sk., 
414 skk., 423 sk., 428,• 433, 
561, 569, 577 sk., 582, 589, 
652 - Ábinádáb fia 684 -
Dávid vitéze 817. 

Eleále 426, 428. 
Elehánán 819. 
E liáb - Helon fia 311, 345, 360, 

369 - Dátán atyja 383 sk., 
411, 467 - Dávid fivére 711, 
713. 

Eliába 819. 
Eliákim - Helkiás fia 962, 964 

- Jóslás fia 980. 
El iám - Betsábé atyja 776 -

Dávid vitéze 819. 
Eliászáf - Dúel fia 341, 345, 

361, 369 - Láel fia 348. 
Elidád 433. 
Eliezer - Ábrahám szolgája 51 

vö. 73 skk. - Mózes fia 155, 
195. 

Elifélel 765. 
Elifelet 819. 
Elifcíz 108. 
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Elihóref 837. 
Elika 819. 
Elim 189, 429. 
Elimelek 659, 661, 666. 
Elisa 38. 
Elisáma — Ámmiúd fia 341, 

345, 362, 369 — Dávid fia 765 
— Izmael őse 985. 

Elisúa 765. 
Eliszáfán — Óziel fia 165, 285, 

348 — Fárnák fia 433. 
Eliszúr 341, 345, 361. 
Elizeus 894 sk., 910, 912, 914, 

916 skk., 919, 923, 925 sk., 
928 sk., 930 sk., 944 sk. 

Eliu 669. 
Eljáda 868. 
El jóda 765. 
Elkána — Kóré fia 165 — Sámuel 

atyja 669 skk , 673. 
Ellenségeskedés (— Szitna) 82. 
Elmelek 575. 
Elmodád 39. 
Elnátán 981. 
Elon — Baszemát atyja 83, 108 

— Zábulon fia 135, 412 — 
város 576, 838. 

Elteke 576 vö. 579. 
Ellekon 567. 
Ellolád 574 
Emát 375, 432, 576, 

948 skk., 958 sk., 
985. 

772, 
964, 

859, 
980, 

Emiták 48, 444. 
Emona-falva 573. 
En 566. 
Enáim 566 vö. 115 sk. 
Enák, enákiták 376 

444 sk., 462, 555, 
594. 

sk., 
564, 

441, 
579, 

Enán 346, .363, 369. 
Enánfalva 432. 
Endór 570, 744. 
Engáddi 567, 732 sk. 
Engánnfm — Isszakárban 575, 

580 — Júdában 566. 
Enhádda 575. 
Enhászor 576. 
Ennom fiainak völgye 563, 573, 

977. 
Enós 27. 
Ensemes 573. 

()szövetség I. 

Erdők városa 1. Kárjátjárím. 
Erdős völgy 48 sk. 
Erdős — Dán 820. 
Erzsébet 165. 
Esáán 567. 
Esebán 109. 
Eskol 49, 51. 
Esna 566. 
Estáol 566, 576, 634, 642, 644 sk. 
Estemó. Estámó 579, 750. 
Eszebon 135. 
Eszem 565. 
Eszer 109. 
Eszriel 569. 
Eszron — város 563 — Fáresz fia 

667. 
Etáj 790 sk., 797 sk. 
Etám 183, 429 — sziklabarlangja 

637 sk. 
Etán 839. 
Etántm 853. 
Etbáál 886. 
Eter 566. 
Eliópia 19, 965. 
Etrót 428. 
Eufrátes 19, 53, 96, 44U, 468, 

529, 981. 
Evi 423. 
Evilmerodák 986. 
Ezekiás 960 sk., 964, 966 skk. 

970. 
Ezel-kő  724. 
Ezráhiták 839. 
Ezri 609, 611, 619. 
Éden — paradicsom helye 26 

fiai 965. 
Éva 20, 23 sk. 
Ézsau 79 sk., 83 sk., 86 sk., 99, 

102, 106, 108 skk., 443 skk. 
446, 586. 

Fádája 980. 
Fádásszúr 341, 345 
Fákee 951 sk. 
Fák eja 951. 
Fáleg 39, 41. 
Fállu 135, 164, 410 sk. 
Fálti — kém 375 — Láis NI 739, 

759 (Fáltiel) — város 819. 
Fáltiel 433. 
Fánuel 101, 616 sk., 872. 
Fára 614. 
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Tórát 819. 
Fárán 48, 67, 374, 376, 439, 522. 

735, 867. 
Fárám 549, 735, 867. 
Fáresz 116, 135, 411, 667. 
Fdrfár 921. 
Fárnák 433. 
Fárue 838. 
Fárurtm 977. 
Fászga 398, 449, 453, 526. 
Fáu 110. 
Fedáel 433. 
Fegiel 341, 346, 363, 369. 
Feldás 71. 
Felet 383. 
Feleltek 773, 790, 806, 828, 941. 
Fenenna 669 sk. 
Ferezeusok 53, 156, 158, 213, 

244, 247, 458, 553, 557, 598, 
861. 

Fetruszim 38. 
Fiháhirót 183 sk., 429. 
Fikol 67, 82. 
Fillszteusok 38, 68, 80 skk., 183, 

188, 558, 598, 601, 625, 632, 
634, 637 sk., 641 sk., 678 sk., 
682 sk., 686, 690, 700 sk., 
705 sk., 712 sk., 717, 719, 
730. 733, 745, 750, 765, 771, 
810 sk., 817, 928, 961. 

Fineesz - Eleázár fia 165, 409 
sk., 582 sk., 652. - Héli fia 
669, 676, 678 skk. 

Ftnón 110. 
Fitymák-halma 537. 
Fizon 19. 
Fogor 405, 410, 424, 449, 453, 

526. 
Fua - bába 135 - Isszakár fia 

152, 411 - Tóla atyja 624. 
Fúl 951. 
Fánon 431. 
Fút 38. 
Futiel 165. 

Galgala 469, 536 sk., 550 sk., 
561, 596, 600, 686, 692, 696, 
699 sk., 708 skk., 802, 805, 
919 sk. 

Galilea 860, 952 - filiszteusoké 
558. 

Gaulon 578 sk. 
Gáál 621 skk. 
Gáás 588, 596, 819. 
Gábaa - Jüdában 567 - Ben- 

jáminban 648, 650 skk., 654, 
699, 701 skk., 728, 731, 739, 
766, 819, 882, 977 - Kárját- 
járimban 684. 

Gábaát 573 - Fineszé 589. 
Gábae 579. 
Gábaon 547 skk., 550, 553, 

555, 573, 579, 756, 760, 806, 
808, 835, 860. 

Gábáton 579. 
Gábee 573. 
Gáber 838. 
Gád - Jákob fia és ennek tőrzse 

92, 107, 135, 144, 151, 342, 
345, 361 sk., 369, 375, 411, 
427 sk., 433, 448, 504, 524, 
530, 535, 556, 558, 560, 572, 
578, 580 skk. 699, 938, 1. 
még 819 - próféta 728, 821 - 
völgye 820. 

Gáddi 375. 
Gáder 557. 
Gádgád 430, 465. 
Gádi 950. 
Gáhám 71. 
Gálaád - Mákir fia 412, 414, 

436, 569 - Jefte atyja 626 - 
domb 98 - hegy 96, 448, 
613 - vidék 113, 426 sk., 
446, 453, 526, 556, 559 sk., 
570, 578, 581 sk., 606, 626 sk., 
629, 631, 650, 699, 756, 820, 
838, 886, 938, 950 skk. 

Gálgál 557. 
Gállfm 739. 
Gámáliel 	341, 	345, 362, 369. 
Gáreb 820. 
Gárizim 	468, 	504, 546, 620. 
Gátám 108 sk. 
Gáver 934. 
Gáza 39, 445, 553, 555, 558, 

566, 594, 609, 641, 684, 839, 
961. 

Gázer 552, 557, 568, 569, 579, 
595, 861. 

Gebbeton 576, 882, 884 sk. 
Geddiel 375. 
Gedeon - benjáminita 341, 345, 
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362, 369 — mánásszita bíró 
609 sk., 612 sk., 619. 

Gedéra 566. 
Gederótáim 566. 
Gedor 567. 
Geennom 563, 573. 
Gehon 19. 
Gelboe 744, 750 sk., 753, 810. 
Geló 819. 
Gemálli 375. 
Genubát 868. 
Gera — Benjámin fia 135 — 

Aod atyja 599 — Semei atyja 
793, 802 sk., 830. 

Gerára 39, 64, 80 skk. 
Gergezeus, gergezeusok 38, 53, 

458, 586. 
Gersám 155, 195, 646. 
Gerson 135, 164, 348, 369, 413, 

578 sk. 
Gerziták 742. 
Gesszen 133, 136 sk., 139, 147, 

169. 
Gessúr 758, 785, 787 sk. 
Gessúri, gessúriták 448, 556, 

558 sk., 756 — déli 558, 742, 
Get 555, 558, 681, 684, 686, 712, 

714, 716, 727, 742 sk., 754, 
766, 790, 797, 811, 834, 943. 

Getáim 762. 
Geter 39. 
Gethefer 574, vö. 948. 
Getremmon — Dánban 576, 579 — 

Mánásszéban 579. 
Gezer 766. 
Gibliusok 842. 
Giderót 566. 
Giezi 917 skk., 922 sk., 928 sk. 
Gihon 827. 
Giló 567, 790. 
Ginet 885. 
Gób 811. 
Godoliás 985. 
Gólán 453. 
Góliát 1) 712, 714, 727 sk. 

2) 811. 
Gómer 37. 
Gomorra 39, 46, 48 sk., 59, 62, 

520. 
Gondoskodás földe 69 sk. 
Gósen — Júdában 553, 555, 

567—Egyiptomban. Gesszen. 

Gázán 956, 961, 965, 
Gúel 375. 
Gúni 135, 413. 

Háber 602, 607. 
Hábor 956, 961. 
Háchila 731, 739. 
Hádája 973. 
Nádár 78. 
Hádássa 566. 
Hádriel 718, 809. 
Háfáráim 575. 
Háfsziba 971. 
Hággi 135. 
Hággit 758, 825 sk., 831. 
Hái 44 sk., 541, 543, 545. 547, 

549, 557. 
Hdkámoni 817. 
Hálhul 567. 
Hálkát 575. 
Hámdán 109. 
Hámon 575. 
Hámmól — Dór 580. 
Hámul 411. 
Hánáni 883 sk. 
Hánáton 574. 
Hánon 774. 
Hárád forrás 612. 
Hárán 42 sk., 87 skk., 965. 
Háret erdő  728. 
Háresz begy 595. 
Hárma 565, 574. 
Háródi 819. 
Háróset 601 skk. 
Hárusz 973. 
Hássemon 565. 
Hászerfm 445. 
Hászersuál 565, 574. 
Hászor 697. 
Hászerót 373 sk., 430, 439. 
Hászerszúsza 574. 
Házáel 894, 929, 931 sk., 938, 

943, 945 sk. 
Hávót-Jáir 429, 448, 560, 625 

(Jáir falvai). 
Hebál 469, 503, 546. 
Hebron 71,108,112, 164, 348, 376, 

430, 549, 551, sk:, 555, 557, 
567, 577, 579, 592, 594, 750, 
755, 760, 763, 789, 830 

Hebrona 430. 
Hebroni 413. 
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Hebreusok 408. 
Heddáj 819. 
Hefer 412, 414, 569. 
Hegla 412, 414, 437, 569. 
Helám 775. 
Helba 595. 
Heled 819. 
'lelet 576. 
Helek 412, 569. 
Helesz 819. 
Helkát 580. 
Helkiás 962, 964, 974 skk., 

979. 
Heliopolisz 123, 135. 
Heliszúr (1. Eliszur) 369. 
Helmon — Deblátám 431. 
Helon 341, 345, 360, 369. 
Hemán — Lótán fia 109 — bölcs 

839. 
Her 114, 135, 411. 
Herán 412. 
Hered 412, 557. 
Heri 135. 
Herma 557. 
Hermon 447, 453, 553, 555 sk., 

558 sk 
Hesebop 398 sk., 426, 428, 440, 

445-  skk., 453, 556, 559 sk., 
580, 628. 

Hesmona 430. 
Heszráj 819. 
Heszron — Rúben fia 135, 164, 

410, — Fáresz fia 135, 411 — 
város L Eszron. 

Heteus, heteusok 38, 53, 71, 78, 
83, 87, 108, 146 sk., 156, 158, 
181, 244, 247, 376, 458, 529, 
534, 546, 553, 557, 586, 598, 
776 sk., 820, 861, 866, 880, 
926. 

Heveus, heveusok 38, 103, 156, 
181, 244, 247, 458, 534, 546, 
553, 555, 557 sk., 586, 598, 
808, 821, 861, 959. 

Hevila — Kús fia 38 — Jektán 
fia 39 — vidék 19, 78, 707. 

Heviták 445, 558. 
Hezjón 882. 
Héber — Jále fia 39, 41 — Beria 

fia 135, 413. 
Héberek 49, 118, 121, 158, 161, 

701, 746. 

Héti 669 skk., 673 sk., 676, 679 
skk. 

Hémor 103 sk. 
Hénok — Káin fia 26 — Járed 

fia 28 — Mádián fia 77 — 
Fülben fia 135, 164, 410. 

Hiel 886. 
Hfra — odollámi 114 — tekuai 

819. 
Hfrám — edomita 111 — tfrusi 

király 840, 860, 862 sk., 865 
— tfrusi rézműves 848, 851. 

Hfres völgy 44. 
Hfrsemes 576 (1. Napváros). 
Hoba 50. 	• 
Hóbáb 370, 602. 
Hodsi alföld 820. 
Holda 975. 
Holon 579. 
Holttenger (1. Sós-tenger) 48, 

534. 
Hon 383. 
Hór hegy 395 sk., 430, 522. 
Horám 552. 
Hóreb 156, 194, 439 skk.. 454, 

463, 510, 893. 
Hárem 576. 
Horreusok 109, 445. 
Hóri 109. 
Horma 380, 396, 443, 594 — 

Áserben 575. 
Hósea 194. 
Hósza 575. 
Hősök mezeje 756. 
Hukuka 576. 
Húl 39. 
Húr — Bezéleel nagyatyja 195, 

239 — mádiáni 423, 559. 
Húri 375. 
Husám 110. 
Husáti 811, 819. 
Husi 838. 
Husfm 135. 
Húsz — Náchor fia 70 — DIsán 

fia 109. 

ldida 973. 
lgáál 819. 
Igál 375. 
Breton 108 sk. 
I jeábárím 431. 
Ikábód 680, 701. 
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Illel 632. 
Illés 886, 888, 890-895, 901 sk., 

909 skk., 912. 
'ra 820. 
'rád 26. 
Irások-városa 1. Kárjátszefer. 
Isbóset 755 sk., 759, 762 skk. 
Istób 774. 
Iszaár 164 sk., 383. 
Isszakár 92, 107, 135, 144, 151, 

342, 344, 360, 369, 375, 411, 
433, 
606, 

504, 
624, 

524, 
838, 

570, 
882. 

575, 578, 

Itáliaiak 408. 
Itámár 165, 226, 256 sk., 286 sk., 

346. 
Izajás 964, 966, 968, 970. 
háj 667, 710 sk., 713, 717, 724, 

728, 805. 
Izmael - Ábrahám fia 54 sk., 

57, 78, 87 sk., 108, 113, 117, 
618 - Nátániás fia 985. 

Izrael (- Jákob) 101, 106, 111, 
134, 139, 241, 609, 891, 960. 

Izsák 66, 69, 73 skk., 77 skk., 
80 skk., 83 skk., 87, 98, 106, 
108, 141, 146, 148, 155 skk., 
159, 163, 241, 426, 440, 457, 
462, 464, 891, 945. 

Jdbel 26. 
Jábes - Gálaád 655 sk., 694, 

751, 810 - Sellum atyja 950. 
Jábin - 1) 553 - 2) 601, 603. 
Jábok 101, 556, 627 sk. 1. még 

Jebok. 
Jáfet 29 sk., 32, 36 sk., 39. 
Jáfia - Lákís királya 549 -

Dávid fia 765. 
Jáfie 574. 
Jágur 565. 
Jáhel 603, 607. 
Jáhelel 135. 
Jáhve 157 (1. Úr). 
Jáir - mánásszita 428, 448, 

838 - bíró 624 - 1. még 808. 
Jáir falvai 1. Hávót-Jáir. 
Jákánán 557. 
Jákán fiainak Berótja 465. 
Jákin - Simeon fia 135, 164, 

411 - oszlop 849. 
Jákob 79 sk., 84 skk., 87 sk., 93  

skk., 96 skk., 101 skk., 105 
sk., 108, 124, 126, 134, 148, 
151, 155 skk., 159, 163, 198, 
244, 404, 426, 440, 457, 462, 
464, 522, 586, 697, 945, 959. 

Jálel 412. 
Jámin 135, 164, 411. 
Jámne 135. 
Jámuel 135, 164. 
Jánoe 568, 952. 
Jánum 567. 
Járámót 580. 
Járe - Jektán fia 39 - Elchánán 

fia 811. 
Járed 28. 
Járefel 573. 
Jártm 564. 
Jássen 819. 
Jásub 411. 
Jásza 398, 628. 
Jássza 559. 
Jásziel 135. 
Jáván 37 sk. 
Jázer 399, 426, 428, 560, 580, 

820. 
Jeábárim 396 1. Ijeábárím. 
Jebahár 765. 
Jebláám 570, 595, 934. 
Jebnáel 576. 
Jebneel 564. 
Jebok 398, 446, 4481. még Jábok 
Jebuzeusok 38, 53, 156, 158, 181, 

244, 247, 376, 458, 534, 553, 
557, 563, 567, 573, 586, 594, 
599, 764, 861. 

Jebuz város 573, 647 sk. 
Jedláf 71. 
Jef letiták 568. 
Jefone 379, 414, 426, 442, 561 

sk., 564, 579. 
Jef ta 566. 
Jeftáhel 574 sk. 
Jef te 626 skk., 629 sk., 697. 
Jegbáa 617. 
Jehu - próféta 883 sk. - király 

894, 931 sk., 933 skk., 937 
sk., 941, 943, 947, 950. 

Jehus 108, sk., 
Jekelia 949. 
Jekmáán 838. 
Jeknám 580. 
Jekonám 574. 
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Jeksán 77. 
Jektán 39. 
Jektel 566. 
Jektehel 946. 
Jemini (— Benjámin) 599, 648, 

689, 728, 793, 802. 
Jemla 903. 	• 
Jemna 413. 
Jerámeel 743, 750. 
Jerála 574. 	• 
Jeremiás 980, 982. 
Jerichó 399, 410, 414, 431, 433, 

437,' 521, 526, 531, 538 skk., 
540 sk., 547, 549, 552, 560, 
568, 572 sk., 577, 580, 774, 
886, 911, 912, 949. 

Jerimót 549, 551, 557, 566. 
Jerobáál 611 sk., 618 sk., 621, 

697, 777, L még Gedeon. 
Jeroboám — I. 870 skk., 873 

skk., 880, 882 sk., 885, 901, 
907, 913, 938, 943 sk., 950 
skk., 958, 978 — II. 947 skk. 

Jerohám 669. 
Jeron 576. 
Jerusa 952. 
Jeruzsálem 549, 551, 563, 568, 

573, 592, 594, 647,716,764,775, 
821 sk., 853, 861, 863, 865 sk., 
869, 880, 946, 949, 952 sk., 
960, 962, 968, 971 skk., 976, 
978 sk., 980 skk., 983 sk., 1. 
még Dávid-város, Jebuz, Sá- 
lem (?) Sion. 

Jesbaám 817. 
Jesbibenób 810. 
Jesbok 77. 
Jesimon 732. 
Jesua 135. 
Jessui 135, 413. 
Jessúj 706. 
Jesszáár 348. 
Jeszer 135, 413. 
Jesziel 413. 
Jeszka 42. 
Jeta 579. 
Jeteba 973. 
Jetebáta 430, 465. 
Jetela 576. 
Jeter — város 567, 579, 749. — 

Gedeon fia 617 — Ámásza 
atyja 830, 833. 

Jelet 110. 
Jetnám 565. 
Jetra 797. 
Jetraám 758. 
Jetrám 109. 
Jetri 820. 
Jetró 155, 160, 195 sk. 
Jelszon 580. 
Jetúr 78. 
Jezábel 886, 889 sk., 893, 900 

sk., 932, 934 sk. 
Jezer 412. 
Jezoniás 985. 
Jezráel (Jezráhel) — Júdában 

567 — Isszakárban 571, 575, 
612, 739, 746 sk., 758, 762, 
838, 892, 899 skk., 932 skk., 
935 sk. 

Jfm 565. 
Jóáb 740, 756 sk., 760, 772, 

775, 777 sk., 785, 788, 797 
sk., 801 sk., 806 skk., 818 sk., 
820, 825, 828, 830 skk., 832 
sk., 867 sk. 

Jóácház — Izrael királya 938, 
943 skk., 947 — Júda királya 
980. 

Jóádán 946. 
Jóáhe 962; 964. 
Jóákfm 980 sk. 
Jóákfn 981 sk., 985 Mi. 
Jóds — Gedeon atyja 609, 611 

sk., 614, 618 sk. — Ámelek 
fia 904 — Júda királya 939, 
941 skk., 944, 947 — Izrael 
királya 944 skk., 947 sk. 

Jóátám — Gedeon fia 619 sk., 
624 — király (— Jóátán) 952. 

Jóátán, 949, 1. Jóátám. 
Jób 135. 
Jobáb — Jektán fia 39 — edo-

mita 110 — Mádon királya 553. 
Jelel 687. 
Jogli 433. 
Jóhánán 985. 
Jójáda— Bánájás atyja 772, 808, 

818 sk., 825, 827 sk., 834, 
837 — főpap 939 skk. 

Jókábed 164, 413. 
Jónádáb — Semmaa fia 781 sk., 

784 — Rekáb fia 936. 
Jónás 948. 



130 skk, 135, 143, 
344, 360, 369, 375, 
504, 523, 526, 541, 
567, 578, 591, 625, 
647, 659, 666, 695, 
820, 826, 872, 943, 

Judit 83. 
Jukádám 567. 
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Jónatán - Gersám sarja 646 - 

Sámáa fia 811 -Dávid hőse 819. 
Jónalás 699, 701 skk., 704 skk., 

720,722skk., 725, 731, 750 sk., 
773, 809 sk., - Ábjátár fia 
791, 796, 828. 

Joppé 576. 
Jórám - Tóu fia 772 - Jilda 

királya 906, 910, 930 sk., 938, 
943 - Izrael királya 910, 913, 
932. 

Jordán halmai 582 - környék 46, 
62 skk. 

Jósába 938. 
Jósáfát - Áhilild fia 772, 808, 

837 - Fárue fia 838 - király 
882, 902 sk., 904 skk., 913 
sk., 930 sk., 943. 

Jósiás 973, 978, 980. 
Jota 567. 
Józábád 943. 
Józákár 943. 
József - Jákob fia 93, 102, 107, 

111, 114, 117 skk., 124 skk., 
129 skk.,135 sk.,145, 148,151, 
183, 414, 428, 504, 524, 588 - 
Igál fia 375. 

Józsue - Nún fia 194 sk., 242, 
373, 375, 379, 414 sk., 426, 428, 
433, 442, 449, 514, 527 skk., 
534, 547 sk., 551, 557, 561, 
569, 577, 588, 591, 596, 598, 
886 - betsámesi 683 - város-
parancsnok 977. 

Jubál 26. 
Jud 576. 
Júda és törzse 107, 113, 114 skk., 

151, 342, 
411, 433, 
561-564, 
637, 643, 
743, 748, 
950 972. 

Kaldeusok 981, 983. 
Kaldeus - Úr 42, 51. 
Kalló - mező  962. 
Kappadócia 445. 
Kád, 135, 164, 348, 383, 413, 

578. 

Kábszeel 565, 818. 
Kábúl 575 - 861 
Kádemót 445. 
Kádes - Kádesbárne 376, 392, 

394, 426, 430, 432, 441, 
443 sk., 464, 522, 553, 561, 
563, 627, 1. továbbá 49, 55, 
64, 565 - Kedes, Neftáliban, 
Galileában 557, 576 sk., 580, 
602, 952. 

Kádumim 607. 
Káfára 573. 
Káfira 548. 
Káltorim 38. 
Káin 24 skk. 
Káinán 27. 
Káláme 38. 
Kále 38. 
Káleb, Kálebiták 375 sk., 378 sk., 

414, 426, 433, 442, 561 sk., 
564 sk., 579, 593 sk., 599, 748. 

Kálkol 839. 
Kám, kámiták 30, 32, 36 skk. 
Kámaám 804, 
Kámon 625. 
Kámos 399, 628, 866, 978. 
Kámuel-szír 71 - efrámita 433. 
Kána 575. 
Kánaána 903 sk. 
Kánaán, kánáneusok 36, 38, 42 

skk., 46, 53, 56, 71 skk., 75, 
87, 96, 103, 105, 108, 114, 
124, 126, 135, 138, 147, 156, 
158, 163 sk., 181 sk., 188, 
193, 244, 247, 375 sk., 378, 
380, 395 	sk., 428, 431 sk., 
440, 458, 469, 534, 536, 546, 
553, 557, 569 sk., 586, 591 
sk., 594, 598, 601, 625, 821, 
861. 

Kánát 429. 
Kárán 109. 
Káree 985. 
Kárit 887. 
Kárját 573. 
...,.írjátáim 428, 559, vő. 48. 
Kárját - Árbe 71, 108, 562, 564, 

567, 577, 579, 592, 1. Hebron- 
Báál 567, 573 - heszron 565 - 

• járim 548, 564, 567, 573, 645, 
684 sk. - szefer 564, 593 -
szenna 567. 
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Kárkáa 563. 
Kármel — város 567, 708, 735, 

742, 747, 819 — hegy 557, 575, 
755, 758, 890, 913. 

Kármi — Fülben fia 135, 164, 
411 — Ákán atyja 541 sk. 

Kártán 580. 
Kárta 580. 
Kászálót 575. 
Kászed 71. 
Kászelon 433. 
Kászisz-völgy 573. 
Kászluím 38. 
Kálet 574. 
Kebbon 566. 
Kedár 78. 
Kádes, Kedes — 	Kádes. 
Kedimót 559. 
Kedma 78. 
Kedmoneusok 53. 
Kedron 791, 881, 976 sk. 
Keeláta 430. 
Keila 566, 730 sk. 
Keleáb 758. 
Keleti népek 612. 
Kelion 659, 666. 
Kérnek útja 395. 
Keneret 432, 448, 553, 556, n60, 

576, 1. Kennerót. 
Kenez, kenezeusok 53, 108, 110, 

561, 564 sk., 593, 599 — 
edomita 108 sk. 

Kenneról 553, 882. 
Keretiek 773, 806, 808, 941. 
Kesion 575, 580. 
Keszelet — Tábor 574. 
Keszil 565. 
Keszlon 564. 
Ketlis 566. 
Ketron 595. 
Kettím 38. 
Kettősbarlang (Mákpela) 71 sk., 

78, 146 sk. 
Ketura 77. 
Kibszáim 579. 
Kina 565. 
Kineusok (keniták) 53, 408, 593, 

602, 707, 743, 750. 
Királyvölgy 50. 
Kirene 954. 
Kis 688, 693 sk., 706. 
Kísértés (Mássza) 457, 464. 

Kíson 602, 607, 892. 
Kivánság sírjai (Kibrót-Háttá- 

áva) 373, 430, 464. 
Kodorláhomor 48 skk. 
Kóré — edomita 109 — Iszaár 

fia 165, 383 skk., 411, 414. 
Könnyek helye (Boldm), 1. SIrék 

helye. 
Kozbi 410. 
Kús 38. 
Kúsán — Rásátátm 599. 
Kúsi 799, 801. 
Kúta 958 sk. 

Láábím 38. 
Lábán — Bátuel fia 74 sk., 79, 

87, 89 sk., 93 skk., 96 skk., 
135 — helység 439. 

Lábána 566. 
Lábánál 575. 
Láel 348. 
Láis — város 645 sk., I. még 

Lesem — Fálti atyja 739, 759. 
Lákis 549, 551 sk., 557, 566, 

948, 961 sk. 
Lámek — káinita 26 — szetita 

28 sk. 
Lápidót 602. 
Lálusim 77. 
Lebáót 565. 
Lebna 552, 557, I. még 430. 
Lebni 348. 
Lebona 656. 
Lechi 637 sk. 
Lehemán 566. 
Lekum 576. 
Lesa 39. 
Lesem (— Dán) 576, 1. Láis. 
Lévi, leviták 91, 107, 135, 

142, 151, 153, 159, 164, 243, 
330, 343 sk., 347 sk., 350 
skk., 353, 364 skk., 390, 
413, 433, 465, 471, 484, 504, 
515, 523, 533, 559, 561, 578, 
643. 

Lia 90, 95 sk., 101 sk., 103, 
107, 135, 146. 

Libanon 440, 449, 468, 529, 546, 
555, 557 sk., 598, 840, 967. 

Lobna (— Lebna, Libna) 579, 
930, 965, 982. 

14Gbni 164, 413. 
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Ládabár 773, 797. 
Loomfm 77. 
Lő j 42 sk., 45 sk., 49, 60 sk., 

445 — felesége 62 — leányai 
63 — fiai, 1. Ámmon és Moáb. 

Lótán 109. 
Lúd 39. 
Ludfm 38. 
Láza — beteli 89, 106, 568, 573, 

594 — heteus 594. 

Magas-halom 612. 
Magas-hegy 432. 
Matusála 28. 
Mááka — Náchor fia (?) 71 — 

Dávid felesége 758 — Ákis 
atyja (?) 834 — Roboám 
felesége 880 — Ásza anyja 
881 — város és vidék 774, 
952, vb. 985. 

Máála 412, 414, 437, 569. 
Módra 558. 
Mábszám 78. 
Mábszár 110. 
Mádáj 37. 
Mádán 77. 
Módján és népe 77, 110, 113 sk., 

154 sk., 160, 370, 400 sk., 
409, 423, 559, 608 sk., 612, 
skk., 618, 867. 

Mádon 553, 557. 
Mágála 713. 
Mágdálum 183, 429. 
Mágdálel 576. 
Mágdálgád 566. 
Mágdiel 111. 
Mágeddó 557, 570, 595, 607, 

838, 861, 934, 980. 
Mágog 37. 
Mágron 701. 
Máhálon 659, 666. 
Máhánáim 99,1. Mánáim, Tábor. 
Máháráj 819. 
Mdhelet 88. 
Máhol 839. 
Mákállták 556, 559, 819, 1. még 

Mááka. 
Mákeda 550 skk., 557, 566. 
Mákelót 430. 
Máki 375. 
Mákir — Mánássze fia 148, 

912, 414, 428, 436, 448, 569,  

606 — Ámmiel fia 773, 
797. 

Mákkes 838. 
Mákmás 699 sk., 701 sk. 
Mákmetál 568, 570. 
Mákpela, 1. Kettősbarlang. 
Máláleel 28. 
Mámbre 47, 49, 58, 72, 78, 108, 

146. 
Mánáhát 109. 
Mánáhem 950 sk. 
Mánáim 560, 580, 838, 1. Má- 

hánáim, Tábor. 
Mánassze — József fia és ennek 

törzse 	123, 	140, 	148, 342, 
369, 375, 412, 414, 428, 433, 
436 sk., 448, 524, 526, 530, 
535, 556, 	558 	sk., 560 sk., 
568 skk., 572. 578 sk., 581 skk., 
594, 610, 612. 615, 631 — 
Júda királya 971 sk, 977, 981. 

Mánue 632 sk., 642. 
Máok 742. 
Máon 567, 732, 735. 
Mára 189, 429,. 1. még 660. 
Máresa 566. 
Máret 567. 
Mária 188, 373 sk., 393. 414, 
Másál 580. 
Másma 78. 
Mászja (Mászfát) — heveus 553 

— gálaádi 560, 626 sk., 629 — 
Benjáminban 650, 655, 685 
sk., 693, 882, 985 — moábi 
727. 

Mászeja 566. 
Mászerejól 554, 558. 
Mászreka 110. 
Mássza — Izmael fia 78 — hisér- 

tés helye 194, 457, 523. 
Mátán 941. 
Mátred 110. 
Mó tlána 397. 
Máltániás 982. 
Mátusáel 26. 
Máviáel 26. 
Medába 399, 559. 
Medád 372 sk. 
Médek 961. 
Medemena 565. 
Meddin 567. 
Meetábel 110. 



414, 431, 433, 440. 444, 495, 
521, 526, 586, 599 skk., 625, 
627 sk., 658 sk., 706, 727, 818, 
866, 908, 913 skk., 945, 981. 
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Meláál 559, 580. 
Mejárkon 576. 
Melka — Náchor felesége 42, 

70 sk., 74, 76 — Szálfaád 
leánya 412, 414, 437, 569. 

Melkiel 413. 
Melkisita 706, 750. 
Melkizedek 50. 
Melkom 978, 1. Molok. 
Melló — szichemi 620 sk. — 

jeruzsálemi 764, 861 sk., 868, 
943. 

Mennft 629. 
Merála 574. 
Merári 135, 164, 348, 353, 369, 

413, 580. 
Merob 706, 718. 
Merom 554. 
Meróme mező  606. 
Merőz földe 607. 
Mes 39. 
Mesa 913. 
Messa 39. 
Messál 575. 
Messálemet 973. 

- Messulám 974. 
Meszfe 573 (1. Mászfa). 
Meszráim 38. 
Metka 430. 
Metri 694. 
Meza 109. 
Mezááb 110. 
Mezopotámia 73, 79, 96, 586 

sk., 599. 
Milibősel 762, 773 sk., 792, 803 

sk., 809. 
Mika — Mifibóset fia 774 — 

Ákobor atyja 975. 
Mikás 642 skk., 644 skk. 
Mikáel 375. 
Mikeás 903 sk. 
Mikol 706, 718 skk., 721, 739, 

759, 767 sk., 809. 
Misdel 165, 285. 
Misfát 49. 
Miszor 580. 
Moáb, moáblták 63, 110, 397 

skk., 400 sk., 403 sk., 407 sk.,  

Mojím 135. 
Moholi 164, 348, 413. 
Moláda 565, 574. 
Moláti 718, 809. 
Molok 309, 314 866, 971, 977. 
Mosok 37. 
Moszera 465. 
Moszerót 430. 
Mózes 153 sk., 160, 165, 180, 

214, 370, 414, 529, 558, 581, 
584, 696, sk., 829, 946, 
961, 971, 979, — hálaéneke 
187 — arca 248 sk. — imája-
370 — kishite 393 skk. 
éneke — 517 skk. — búcsú-
áldása 521 skk. — halála 526. 

Musi 164, 348, 413. 

Napforrás 563 1. Ensemes. 
Napkeleti népek 608. 
Napváros 576, 1. Betsámes. 
Náálól 574, 580, 595. 
Nááma — város 566 — Salamon 

felesége 879. 
Náámán — Benjámin fia 135 — 

szíriai 920 sk. 
Nááráta 568. 
Náás — ámmonita 694, 774 — 

Ábigáil atyja 797 — Sóbi 
atyja 797. 

Nábájót 78, 88, 108. 
Nábál 735 skk., 738 sk., 755, 758. 
Nábát 868, 870 sk., 880, 883, 

885, 901, 907, 913, 932, 938, 
943 sk., 950 skk., 958, 978. 

Nábó 428, 431. 
Nábót 899 skk., 933. 
Nábukodonozor 981 skk., 984 sk. 
Nábuzárdán 984 sk. 
Náchor — Táre atyja 41 — Ábra- 

hám fivére 42, 70 sk., 73 sk., 
76, 89, 99, 586. 

Nádáb — Áron fia 165, 214, 226, 
285, 346, 414 — király 882. 

Nád-völgy 569 sk. 
Náfis 78. 
Nagy-Ábel 684. 
Náhábi 375. 
Náháliel 397. 
Náltáráj 820. 
Náháson 165 (1. Náhásson). 
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Náhásson 341, 344, 360, 369, 667. 
Náhát 109. 
Nájót 721 sk. 
Nákon 766. 
Námsi 894, 931, 933. 
Námuel 411. 
Nátán — próféta 768, 778, 825 

skk. — Dávid fia 765 — Igáál 
atyja 819 — Ázáriás atyja 837. 

Nátánáel 341, 344, 360, 369. 
Nátán iás 985. 
Nátánmelek 977. 
Nebáház 959. 
Nebsán 567. 
Nefát-Dór 838. 
Nefeg — levita 165 — Dávid fia 

765. 
Nef tán és törzse 92, 107, 145, 

151, 341, 343, 363, 369, 375, 
413, 
578, 

433, 
595, 

504, 
612, 

525 
615, 

sk., 576, 
838, 952. 

Neftoa forrás 564, 573. 
Neftuim 38. 
Nehel-Eskol 376 1. Szőlőfürt 

völgye. 
Nehiel 575. 
Nekáó 980. 
Nekeb 576. 
Nemre 426. 
Nemród 38. 
Ner 706, 740, 755, 760 sk., 830. 
Nergel 959. 
Nesztb 566. 
Neszrok 968. 
Netofáti (Netofa) 819, 985. 
Nébó 426, 521, 526. 
Ninive 38. 
Noa — Szálfaád leánya 412, 414, 

437, 569 — város 574. 
Nóbe — mánásszita 429 vö. 617. 

— Benjáminban 725, 728. 
Noemán 412. 
Noé 28 sk., 30 skk., 36 sk. 
Noéma 26. 
Noémi 659 sk., 662, 666 sk. 
Nófe 399. 
Nohesta 981. 
Nohestán 960. 
Nún 375, 379, 414 sk., 426, 428, 

433, 442, 529, 561, 569, 577, 
596, 886. 

Nyájtorony 107. 

Obed — Gáál fia 621 sk. Boóz 
fia 667. 

Obededom 767. 
Obót 396, 431. 
Ochozát 82. 
Ochoziás — Izrael királya 906, 

908 skk. 	Júda királya 931, 
934, 936, 938 sk., 943. 

Odollám (Odullám) 114, sk., 
557, 566, 727, 818. 

Ofer — Mádián fia 77 város. 
557. 

Ofera 573. 
Offm 135. 
Ofni — város 573 — Héli fia 669, 

676, 678 sk. 
Ohám 549. 
Okrán 341, 346, 363, 369. 
Olajfák hegye 792. 
Olon 567. 
Omár 108 sk. 
Onám 109. 
Onán 114, 135, 411. 
Oolibáma 108 skk. 
Oreb 614 sk. 
Oreb 615 sk. 
Orja 659 sk. 
Orori 819. 
Oloniel 564, 593, 599. 
Ozni 411. 
Ó/ ir — Jektán fia 39 — vidék 

862 sk., 906. 
(5g 399, 428, 447, 453, 532, 556, 

559 sk., 838. 
Óliáb 239, 251, 256. 
Óriások náfilek 29 — ráfeusok 

445, 447 sk., 818. 
ósee — Józsue 375 — király 952, 

955 sk., 960 sk. 
Óza — Ábinádáb fia 766 — kertje 

973. 
Őzsás 952. 

Pálmák városa 593, 599 1. Je- 
richó. 

Pálmira 861. 
Petra 946. 
Pontus (— Larsza) 48 sk. 
Pörölés vize (Me-meriba) 394 

skk., 415, 522. 
Priápus 881. 
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Putifár 114, 117. 
Putiláre 123, 135. 

Rábba, Rábbát-Ámmon 447, 
560, 776, 780 sk., 797. 

Rábbót 575. 
Rábsáke 962 skk. 
Rábszárisz 962. 
Ráchel 89 skk., 95 sk., 101 sk., 

107, 135, 140, 666, 691. 
Rátáim (Refáim) völgy 563, 

573, 765. 
Ráletzsok 48, 53, 559, 1. Áráfa, 

óriások. 
Ráficlim 194, 430. 
Ráfu 375. 
Ráguel 155, 370. 
Ráháb 531, 539 sk. 
Ráhuel 108. 
Rákál 750. 
Ráma 573, 602, 648, 881 sk. 1. 

még 728. 
Rámát 574 — Lechi 638. 
Rámáta (Rámátáim-Szófím) 

669, 671, 673, 686 sk., 710, 
721, 735, 743. 

Rámátáim-Szóf ím 669. 
Rámesszesz 137, 179, 429. 
Rámel 575. 
Rámót (-Gálaád) 453, 578, 580, 

749, 838, 902 skk., 904 sk., 
931 — Mászfe 560. 

Rászin 952 sk. 
Rázon 868. 
Rebe 423, 559. 
Rebekka 71, 74 sk., 77, 79 sk., 

83 sk., 87, 90, 106, 146. 
Rebla (Reblata. 432, 980, 983, 

985. 
Refáim völgy 765 1. Ráfáim. 
Regma 38. 
Rei 825. 
Rekáb — Remmon fia 762 — Jó- 

nádáb atyja 936. 
Rekem 423, 559, 573. 
Rekkát 576. 
Remmon — sziklája 654 skk. — 

Júdában 566 vö. 574 — Zábu- 
lonban 574 — Rekáb atyja 
762 — bálvány 922. 

Remmonfáresz 430. 
Reszel 965. 

Reszen 38. 
Reszfa 759, 809 sk. 
Ressza 430. 
Retma 430. 
Reu 41. 
Ribáj 819. 
Rifát 38. 
Roboám 870 skk., 879 sk. 
Rógel-forrás 563, 573, 796, 825. 
Rogelim 797, 804. 
Rohob — Ádárezer atyja 771 sk. 

— Áserben 575, 580, 595 1. 
még 375 — szíriai 646, 774 sk. 

Rohoból 110. 
Róma 71. 
Romelia 951 skk. 
Rós 135. 
Rúben és törzse 91 sk., 107, 112 

sk., 125, 135, 140, 142, 151, 
164, 341 sk., 345, 361, 369, 
375, 383, 410, 426 skk., 433, 
448, 453, 467, 504, 522, 530, 
535, 556, 558 skk., 563, 573, 
578, 580 sk., 606, 938. 

Rúma — Júdában 567, 980 — 
Efráimban 623. 

Rúth 658 skk., 663. 

Salamon 765, 780, 826 sk., 829, 
831 sk., 834, 836. 838, 846 sk., 
854, 865, 971, 978. 

Sába — Regma fia 38 — Jektan 
fia 39 — Jeksán fia 77 — ki- 
rálynője 862 sk. 

Sábe 574. 
Sátán 974 sk., 985. 
Sálát — kém 375 — Elizeus atyj• 

894 sk.. 914, 925. 
Sáfátja 758. 
Sáláboni 819. 
Sáláj 906. 
Sálámiel 341, 345, 361, 369. 
Sále 39, 41. 
Sálebím 595. 
Sálef 39. 
Sálem 50, 103 (?). 
Sá/lm 689. 
Sálisa 689. 
Sállem 135. 
Sállum 975. 
Sá/omi 433. 
Sáma 565. 
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Sámmáa 811. 
Sámgár 601, 604. 
Sámfr — Júdában 567 — Efráim- 

ban 624. 
Sámma — edomita 109 — Dávid 

fivére 711, 1. még Semmáa. 
Sámmua 375. 
Sámson 632 skk., 635, 637, 639 

skk. 
Sámua 765. 
Sámuel — Ámmúd fia 433 — 

próféta 671, 674, 676 sk., 685, 
689 sk., 693, 695 skk., 700, 
707 sk., 710 sk., 721 sk., 735, 
743, 745 sk. 

Sára — Ábrahám _felesége 57 
skk., 64 skk., 71, 75, 77 sk., 
81, 146, 1. még Sárai — Áser 
leánya 135, 413. 

Sárai 42 skk., 53 sk. 
Sáráim 566, 716. 
Sárár 819. 
Sárohen 574. 
Saul — edomita 110 — Simeon 

fia 135, 164, 411 — király 
688 sk., 690 sk., 694 sk., 698 
skk., 703 sk., 707, 710 sk., 
713, 717 skk., 720 skk., 724 
sk., 729, 732 skk., 739 skk., 
743 skk., 750, 753, 769, 808 
skk. 

Sáve-Kárjátáim 48 — völgy 50. 
Sedeur 341, 345, 361. 
Sef tán 433. 
Sekem 412, 569. 
Sekrona 564. 
Sela 114 sk., 135, 411. 
Selebin 576. 
Sellm 565. 
Sellem 413, 
Sellum 950. 
Semáát 943. 
Semeber 48. 
Semei — levita 164, 348 — Gera 

fia 793, 802 sk., 825, 830, 
833 sk. — Ela fia 838. 

Semeron 553, 557, 574. 
Semida 412, 569. 
Semma — árárita 817 — háródita 

819. 
Semmáa 781, 784,1. még Sámma. 
Senirán (— Seinron) 135, 412. 

Sen 686. 
Sennááb 48. 
Sennaár 38, 40, 47, 49. 
Seon 575. 
Seregek Ura 707,716,889,893,968. 
Sesáj 564, 593, 1. Sisáj. 
Sesák 870, 879. 
Set 407. 
Settim 408, 531 (1. Ábel sátím). 
Sihor 575. 
Siló 571 sk., 577, 581, 646, 

651, 655 sk., 669 sk., 674, 
• 678, 701, 869 sk., 877, 883. 
Simeon és törzse 91, 105, 107, 

151, 164, 
504, 578, 

Sírt 190, 194, 429. 
Stnai-hegy 190, 200, 246, 346, 

416, 522, 604 — puszta 198, 
346, 369, 414, 430. 

Sion 764, 966, 968. 
Siratás tölgye 106. 
Sirók helye 596. 
Sisa 837. 
Sisáj 376 1. Sesáj. 
Skorpió magaslat 432, 563, 595. 
Sóaknás völgy 946. 
Sóbáb 765. 
Sábák 775. 
Sóbál 109. 
Sóbi 797. 
Sobna 962, 964. 
Sobokáj 811. 
Sófán 428. 
Sómer 943. 
Sós-tenger 432, 448, 563, 569. 
Sós völgy 772. 
Só-város 567. 
Súál 700. 
Sue — Ábrahám fia 77 — Júda 

apósa 114. 
Sutám 412. 
Suhám 412. 
Sunám 744, 825, 831, 917. 
Sunem 575. 
Súni 135, 411. 
Súr 54, 64, 78, 189, 707, 743. 
Sutála 412. 

Szalmanaszár 955, 961. 
Szamaria 885 sk., 895, 897, 899, 

126, 135, 140, 142, 
342, 369, 375, 411, 
591, 594, 574. 
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905, 907, 913, 924 skk., 936 
sk., 943 sk., 947, 950 sk., 955, 
958 sk., 972, 978. 

Száánánim 576. 
Szába 38. 
Szábáma 428, 559. 
Szábán 426. 
Szábáta 38. 
Szábátáka 38. 
Szádok 772, 791 sk., 796, 799, 

sk., 802, 808, 825, 828, 833, 
837, 952. 

Száf 811. 
Száfon 560. 
Szákálca 567. 
Szálebim 838. 
Száleka 556, 559. 
Száll aád 412, 414, 436 sk., 569. 
Szálmána 616 sk. 
Szálmon 667. 
Szálmona 431. 
Szála 410. 
Számáráim 573. 
Számáreus 38. 
Szánán 566. 
Szánir 447. 
Száma 576, 634, 642, 644 sk. 
Szárú/a — első  pap 984 — Táne- 

humet fia 985. 
Száráfás 772. 
Szárászár 968. 
Szárátásár 559. 
Szárea 566. 
Száred 135, 412. 
Száreda 868. 
Száref la 887. 
Szárid 574. 
Szárion 447. 
Száron 557. 
Szárláp 534, 852. 
Szártána 838.. 
Száma 868. 
Számla 740, 756, 761, 772, 785, 

793, 797, 803, 810, 818, 820, 
825. 

Szárug 41. 
Szebeon 108 sk. 
Szebia 941. 
Szeboi m — város 39, 48 sk. — 

völgy 700. 
Szedáda 432. 
Szedekiás 903 sk., 982 sk. 

Szefáát 594. 
Szefám& 749. 
Szefár 39. 
Szefárváim 958 sk., 964 sk. 
Szel ion (Szefon) 135, 411. 
Szefo — Elifáz fia 108 sk. — Só- 

bál fia 109. 
Szefor 400 sk., .586, 628. 
Szel ora — bába 152 — Mózes 

felesége 160, 195. 
Szegor 46, 48 sk., 63. 
Szegub 886. 
Szehon 398 skk., 428, 439, 445, 

447, 453, 532, 556, 559 sk., 
628, 838. 

Szefr 48, 99, 102 sk., 109, 407, 
439, 443, 445, 522, 555, 557, 
564, 586, 604, 930. 

Szeirát 601. 
Szela 573. 
Szelek 819. 
Szelka 447. 
Szella — Lámek felesége 26 — 

lejtő  943. 
Szelmon — hegy 623 — bős 819. 
Szem 29 sk., 32, 36 sk., 39, 41. 
Szemer (Szómer) 885. 
Szemle 110. 
Szene 702. 
Szenna 432. 
Szennácherib 961, 966, 968. 
Szennim 602. 
Szenszenna 565. 
Szeor 71, 78. 
Szer 576. 
Szerór 688. 
Szet 26 skk., 29. 
Szetri 165. 
Sziba 773, 792 sk., 802, 804. 
Szichem — férfi 103 skk. — város 

112, 570, 577, 579, 586, 588 
sk., 870, 872 — tornya 624. 

Szidon — férfi 38 sk. — város 
144, 447, 554, 575 sk., 595, 
598, 625, 645 sk., 820, 866, 
886, 978. 

Szikeleg 565, 574, 742, 747 skk. 
Szikla 595. 
Szína 563. 
Színeus 38. 
Szin puszta 375, 392. 415, 430, 

432, 522, 562. 
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Szion (— Szárion) 453. 
Sziór 567. 
Szíra vízverme 760. 
Szíria, szírek 71, 79, 87, 771 

sk., 774 sk., 789, 866, 882, 
894 sk., 897, 902 sk., 920, 
923, 925 sk., 943 skk., 952, 
981. 

Szír — Mezopotámia 87, 103, 
106 sk., 135, 495. 

Sziszára 601 skk., 607, 697. 
Szoár 164. 
Szóba 706, 771, 774 sk., 819, 

868. 
Szódi 375. 
Szodoma 39, 46, 48 sk., 59 sk., 

62 sk., 520. 
Szohár 135. 
Szokó — Júdában 566 sk., 712, 

838 — Benjáminban 721. 
Szokót, Szokkót — egyiptomi 

179, 183, 429 — gálaádi 103, 
560, 616 sk., 852 — júdai 567. 

Szokótbenót 959. 
Szórek völgy 639. 
Sztár 375. 
Szua 956. 
Sznár 341, 344, 360, 369. 
Szúf — Sámuel óse 669 — vidék 

689. 
Szúr — mádiáni fejedelem 410, 

423, 559 — kapu 939. 
Szúriel 349. 
Szúrisáddáj 341, 345, 361, 369. 
Szúszi 375. 

Tábe 71. 
Tábor — hegy 602 1. még 575 — 

gálaádi (— Máhánáim) 756, 
758, 797, 830 — tölgy 692. 

Tábremon 881 sk. 
Tádál 48 sk. 
Tálet 838. 
Tó/nesz 868. 
Tájsza 839. 
Tálua — júdai 566 — efrálmbeli 

557, 568 vö. 570. 
Tágas-tér 82. 
Táhás 71. 
Táhát 430. 
Tákászin 574. 
Támár — Her felesége 114, 666  

— Ábsálom nővére 781 skk. 
— Ábsálom leánya 788. 

Támna — fejedelem 110 — Elifáz 
mellékfelesége 109 — Lótán 
nővére 109 — város (— Tám-
náta). 115, 564, 567, 634, 637. 

Támnálszáraa (vagy Támnát-
száre) 577, 588, 596. 

Tánák 579, 595, 607, 838. 
Tánálseló 568. 
Tánehumet 985. 
Tánisz 376. 
Tanudomb 98. 
Tápsza 950 (1. Táfsza is). 
Táráka 965. 
Táre — Ábrahám atyja 41, 586 

— helység 430. 
Tárela 573. 
Társis — Jáván fia 38 — vidék 

865. 
Tártán 962. 
Tebbát 615. 
Tebesz 624, 777. 
Tebni 885. 
Tegláttálászár 952 skk. 1. Fúl. 
Tehen 412. 
Tekua — város 785, 819 — Sál- 

lum atyja 975. 
Telaszár 965. 
Telem 565. 
Tema 78. 
Temán 108 skk. 
Temánusok 110. 
Temna 576. 
Tenák 557, 570. 
Terebinlus — völgy 712 sk. 
Tersza — Szálfaád leánya 412, 

414, 437, 569 — város 557, 
878, 882 skk., 885, 950. 

Tesbi 886, 901 sk., 909. 
Tigris 19. 
Tirász 37. 
Tírus 575, 820, 840, 848, 860. 
Tób földe 626. 
Tófel 439. 
Tófel 977. 
Togorma 38. 
Tóhu 669. 
Tóla — Isszakár fia 135, 411 — 

bíró 624. 
Tolmáj — enákita 376, 561, 593 

— gessúri 758 vö. 785 
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Tolomáf 1. Tolmáj. 
Tóu 772. 
Tubál 37. 
Tubálkáin 26. 

Úr (— Jáhve) 163 — hegye 370 
— seregének fejedelme 538. 

Úr 1. Kaldeus-Úr. 
Úri — Húr fia 239, 251 — kama- 

rás 838. 
Uriás — heteus 776, 780, 820, 

880 — pap 954 sk. 
(Tsz 39. 
Uzál 39. 

Vápszi 375. 
Város — utcái 38. 
Világszabadfló 123. 
Víziváros 780. 

Zakariás — király 949 sk. — Abi 
atyja 960. 

Zavaros folyó 558. 
Zábdi 541. 
Zábud 837. 
Zábulon 	törzse 93, 107. 135, 

144, 151, 341 sk., 345, 369, 

375, 412, 433, 504, 524, 574 
sk., 578, 580, 595, 606, 612, 
631. 

Zámbri — simeonita 410 — király 
884 sk., 934. 

Zámrán 77. 
Zánoe — a hegyvidéken 567 — 

az Alföldön 566. 
Zára (— Záre) — Ráhuel fia 109 

— boszrai 110 — Júda fia 116, 
135, 541 sk., 582 — Simeon 
fia 411. 

Záred 397, 444. 
Záván 109. 
Zeb 615 sk. 
Zebee 616 sk. 
Zebida 980. 
Zebul 622. 
Zefrona 432. 
Zekri 165. 
Zekur 375. 
Zelfa 90, 92, 107, 111, 135. 
Zff 565, 567, 731 sk., 739. 
Ziv (— Zio) 842, 846. 
Zohelet-kő  826. 
Zonnommiták 445. 
Zuzeusok 48. 
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Ablak 'át?, 81, 532, 607. 
Achát 227, 258. 
Adakozás a szent sátorra 250 sk., 

vö. 216. 
Adók 236, 257, 1. tized, • zsenge. 
Adomány (= teruma) 215, 233, 

279, 286, 381, 388, 390, 424, 
470. 

Ajándék 50, 76, 100, 102, 104, 
128, 134, 211, 215, 249, 251, 
401, 425, 481, 505, 687, 689, 
696, 712 sk., 736, 772, 865, 875, 
877, 881, 921 sk., 954, 969. 

Alamizsna 211, 311, 323, 498 sk. 
Alvilág 114, 127, 519. 
Ametiszt 227, 258. 
Anatéma (= Cherem) 338, 395, 

458, 474, 539, 541 sk. 
Angyal 54, 58, 60, 70, 73, 88, 

95, 99, 212, 243, 402, 596, 609, 
632 skk., 678, 822, 893, 1. még 
24, 141, 178, 747, 787, 968. 

Anya 23, 67, 76, 291 sk., 607, 
674. 

Arany 19, 45,74 sk., 122, 216 skk, 
222, 226 sk., 229, 236, 240, 
250 sk., 	253 sk., 255 sk., 
257 sk., 261, 360 skk., 364, 
401, 425, 460, 540, 543, 618, 
771 sk., 	781, 864, 873, 881, 
895, 920, 953, 980. 

Aranyborjú 240 skk., 462, 873. 
Aratás 248, 310 sk., 322 sk., 480, 

498, 636, 660, 663, 809. 
Aratási ünnep, 1. Pünkösd. 
Aszfalt 30, 153. 
Asszony 20, 23. 
Asztal (szent) 218, 254. 
Áldás - atyai 37, 85, 141, 1. még 

142 skk., 522 skk. - lakodalmi 
76, 666 - papi 50, 284, 359, 
490. 

Áldozatok - béke (hála vágó) 

214, 233, 267, 277 skk., 286, 
310, 320, 323, 360-364, 381, 
470, 472,  481, 546, 583, 690, 
696, 700, 709 sk., 722, 767, 
822, 836, 862, 954 - bűnért 
való 268 skk., 271 skk., 276 
skk., 381 - egészen elégő  34, 
69 sk., 196, 214, 262 skk., 275, 
277, 284, 292, 298, 301, 303, 
305, 357 sk., 403, 470 skk., 
546, 583, 685 sk., 700, 708 sk., 
767, 835, 862, 916, 954. -
eledel 265 skk, 275, 277, 380, 
954 - ember 70, 309, 319, 472, 
485, 629, 916 - ital 380 sk., 
954 	papi 276 - szüntelen 
(mindennapi) 234 sk., 275, 
416 - ünnepi 416 skk., 419 skk, 
- vétekért való 273 skk., 277,-
hibátlansága 230, 264, 267, 
320, 391, 479 - húsa 277 sk. 

Állat 102, 202,211, 312, 320, 327, 
402, 492 sk., 499. 

Állatok teremtése 16. 
Állomások a pusztában 429. 
Állványok (réz) 850, 955, 984. 
Álom 64, 88, 96, 118 skk., 121, 

374, 473,  614, 744, 835, 1. még 
677. 

Árpa 172, 322, 336, 355, 461, 
537, 
839, 

614, 
920. 

660, 662, 788, 797, 

Árva, 1. özvegyek. 
Átok 37, 311, 355, 401, 406, 504 

sk., 508, 512, 975 - 1. még 
Anatéma. 

Bab 797. 
Babiloni fogság 981 skk., 984, 

1. még 334 sk., 451 sk., 507, 
513, 856, 970. 

Balzsamozás 146 sk., 149. 
Bábeli torony 40. 

Ószövetség I. 	 64 
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Bálvány, bálványimádás 96, 106, 

201, 211, 247, 309 sk., 314, 
332, 408 sk., 451 sk., 454, 462, 
473, 504, 519, 586 sk., 596, 
599, 625, 643, 646, 866, 879, 
881, 890 sk., 906, 913, 960, 
971, 977 sk., 1. még 241 skk., 
873, 880, 883, 885, 930 sk., 
938, 943, 948, 950 sk., 955, 
980, 982. 

Bárány 176, 235, 292, 297, 322, 
358, 419 sk. 

Bárka 30 skk., 33 sk., 36. 
Bál 850 sk. 
Bdellium 19, 371. 
Berek (- asera) 247, 458, 469, 

482, 611, 879, 881, 957, 960, 
971, 976. 

Berill 227, 258. 
Beleglálogatás 140, 931 sk., 944, 

969' sk. 
Betegség 23, 189, 213, 333, 459, 

506 sk., 509, 820, 923. 
Békák 167 sk. 
Bér 90, 93, 95, 311, 498. 
Bíbor 216, 220, 226 sk., 229, 

257 sk., 618, 754. 
Bírák 196 sk., 211, 311, 440 sk., 

481, 499, 504, 696, 1. még 
Bírák könyve. 

Bisszus 122, 216, 220, 223, 225, 
252 sk., 257, 258 sk. 

Bizonyság 217 - hajléka 1. szent 
sátor. 

Bojtok 382, 493. 
Bor 36, 50, 119, 143, 286, 356, 

376, 518, 632, 1. még Ital-
áldozatok. 

Borjú 240, 463, 873, 878, 883, 
885, 938. 

Bot 114, 158, 166, 168, 171, 
173, 195, 393, 397 - Áron 
vesszeje 387 - 1. még 333. 

Böjt 248, 305, 462, 652, 685, 
761 779 sk. 

Búza 172, 461, 762, 797. 
Bűn 21 skk., 25. 
Bűnbak 303 sk. 
Bűnbánat 244, 379, 626, 779, 

821, 902, 975 - bevallás 354. 
Bűnért való áldozatok, 1. Áldo- 

zatok. 

Büntetés - csonkítás 500 - ha-
lál 57, 205 sk., 210, 239, 
314 sk., 317, 326 sk., 382, 
392, 435, 472 sk., 482 sk., 
485, 491 sk., 494, 497, 543, 
552 - pénz 206, 208 sk., 274, 
354, 493 - verés 312, 493, 
499, 1. még 209 sk., 274, Jus 
talionis. 

Büntetés a törvény megszegéséért 
(általában) 333 sk., 451 sk., 
498, 506 skk., 585. 

Cintányér 766. 
Csalás, 1. Mértékhamisítás, Ha-

tárkő. 
Csábítás 21 sk., 209, 312, 472, 

866. 
Cséplés 499, 609, 662 - cséplő  

szán 822. 
Csillag 15, 51, 440, 466- messiási 

407 - tisztelet 451, 976. 
Csipkebokor 156. 
C.sfp5-ín 101. 
Csodák - nyelvzavar 40 - egyip-

tomi 158 sk., 165-179 - át-
kelés a Vörös-tengeren 184 
skk. - Mára 189 - fürjek, 
manna 190 skk. - víz 194 - 
ámálekiták 195 - fürjek 373 -
Kóré 385 - Áron vesszeje 
387 - kígyók 396 - Bálaám 
szamara 402 - ruha 510 - át-
kelés a Jordánon 533 sk. - 
.Jerichó 538 skk. - Nap 550 - 
Mánue 633 - frigyláda 680 
skk., 684 - Illés csodái 886 
skk., 889 skk., 892, 909 skk. - 
Elizeus csodái 912 sk., 916, 
925, 945- Szennácherlb 968 - 
Ezekiás gyógyulása 968 sk. -
napóra 969. 

Csörgő  718. 
Csűrök 124. 

Darázs 212, 460, 586. 
Dárda 701, 712, 728, 757, 797, 

817. 
Diadém - főpapi 229, 259 - 

Saulé 753. 
Dinnye 371. 
Dob 97, 188, 629, 692, 717, 766. 
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Döghús, elhullott állat 211, 272, 

278, 288 skk., 308, 476. 
Drágakővek 214, 227, 258. 

Efód 216, 226, 257, 618, 643, 645, 
674, 701, 727, 729 sk., 747, 
767. 

Eledeláldozat, 1. Áldozatok. 
Elefántcsont 864 sk., 884, 905. 
Elengedés éve 477 sk., 515. 
Ellenség - Istené 370, 608, 779 - 

szeretet 211, 311, 924. 
Elsőszülött (első  fajzat) 24, 70, 

80, 84, 129, 142, 160, 175, 179, 
181 sk., 210, 247, 337, 347, 
349 sk., 365, 389, 470 sk., 476, 
479, 491, 540, 886. 

Elvetemült fiú 491. 
Ember 16 skk., 23, 27, 35, 60 -

lopás 206, 497. 
Emlékoszlop (másszeba) 88, 98, 

107, 214, 247, 332, 960, 1. még 
535. 

Engesztelő  nap 302 skk., 305 sk., 
324, 419. 

Eredeti bűn 21 sk. 
Eskü, esküformák 50, 67, 73, 

80, 82 sk., 139 sk., 163, 202, 
211, 272, 274, 310 sk., 355, 
422, 457, 532, 540, 548, 655, 
660, 664, 672, 704, 722, 728, 
757, 761, 777 sk., 792, 801, 809, 
834, 856, 886, 889, 893, 896, 
903, 910. 

Eső  18, 32 sk., 332, 467 sk., 506, 
816, 892, 915. 

Ezüst 45, 72, 130, 216, 222, 225, 
250, 256 sk., 360 skk., 368, 
493, 619, 865 sk., 885, 951, 
962. 

Éfa 193, 273, 276, 380, 416, 713. 
Éobekiáltó bűn 25, 59, 498. 
Égboltozat 15. 
Éhínség 44, 80, 121 skk., 138, 

658, 808, 888, 919, 925, 983. 
Élet fája 19. 
Énekek, éneklés 26, 197 sk., 397, 

517 skk., 603 skk., 718, 754, 
761, 811 skk., 816 sk. 

Építés 26. 34, 38, 40, 47, 82, 103, 
106, 152, 195, 214, 428, 577, 
582, 6L'i 6, 687, 705, 769, 764,  

840, 842 skk., 860, 872, 881, 
885, 948. 

Étel, ételtörvények 17, 35, 177, 
207, 211 sk., 234, 247, 268, 
276, 278, 288 skk., 307 sk., 
312, 319, 322, 357, 388 sk., 
471, 474 skk., 476, 632. 

Fahéj 238. 
Fáraó 45, 114, 119 sk., 122 sk., 

125, 133, 136 sk., 151 skk., 156, 
161-175, 184-188, 834, 847, 
861, 866 skk., 870, 962, 980.. 

Faragott kép 201, 460, 504 (1. 
Kép.) 

Fátyol 77. 
Fáze (= pászka, húsvét) 176 sk., 

179, 180 sk., 211, 247, 321, 
366 sk., 417, 429, 480, 537, 
979. 

Fegyver, 1. Dárda, Ij, Nyíl, 
Pajzs, Páncél, Parittya. 

Fegyverhordozó 701 sk., 712 sk., 
715, 750, 799. 

Felajánlás (= tenufa) 233, 279, 
282, 286, 297, 365. 

Felebarát 202, 208 sk., 274, 311, 
314, 327 sk., 477, 486, 496, 
498, 504. 

Félelem 	(ijedtség) 	22, 	52, 	67, 
82, 	96, 	99, 	107, 128, 134, 
148, 154, 184, 188, 203, 218, 
400, 441 sk., 468, 488, 509 ,;k., 
514, 531, 548 sk., 610, 679, 
713, 718, 727, 744. 

Felhő  191, 198, 215, 261, 854. 
Felhőoszlop 183, 185, 

367 skk., 374, 378, 
244, 
442, 

261, 
515. 

Felkenés - 	királyé 
696, 707, 711, 733 

676, 
sk., 

691, 
740 

sk., 827 sk., 894, 932 - pa-
poké 230 skk., 238, 269 sk., 
280, 282 - prófétáké 894 -
tárgyaké 238, 260, 281. 

Felsőkönkis (mell) 228 sk., 258 sk. 
Felszentelés - papoké-230 skk., 

280 skk., 364 sk. - szt. sátoré 
260, 359 skk.- templomé 853-
859. 

Féltékenységi áldozat 354 sk. 
Férfiparáznák 879, 881, 906, 

977. 
64* 
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Fogadalom 89, 96, 	335 skk., 

356 skk, 
496, 629, 

395, 
670, 

422, 
789, 

471 	sk., 
881. 

Fogság - asszír 952, 956 - babi-
loni, 1. ott. 

Földbirtok törvény 327 sk. 
Földművelés, földművelő  23 sk., 

36, 81, 208, 312, 327 skk., 
336, 487, 493, 496, 609, 694 
sk., 895, I. még Aratás, Csép-
lés, Jóbelév, Szombatév. 

Földrengés 894. 
Főpap 230 skk., 281 skk., 306, 

317, 350, 388, 410, 416, 483, 
675 sk. - ruhái 227 sk., 258 
sk., 280 sk. - tiszte, köteles-
sége 269, 302 skk., 416, 483, 
974, 1. még Urím. 

Főpohárnok, fősütömester 118 
skk., 120 sk. 

Frigyláda (frigyszekrény) 216 
skk., 223, 253 sk., 333, 350, 
364, 370, 464 skk., 516, 
534 sk., 538, 677 skk., 681, 
684, 703, 766 sk., 791, 854 -
története 534 skk., 677 sk., 
680, 682 skk., 766, 844, 853 
sk. 

Füge, fügefa 376, 393, 461, 620, 
736, 748, 792, 839, 865, 963, 
969. 

Függő  74, 106, 240, 250, 618, 
I. még 425. 

Fürdés 297 sk., 300 skk., 305, 
308, 391, 663, 776. 

Fűrész 781, 847. 
Fürjek 191, 373. 
Füstölőoltár 235 sk., 255. 
Füstőlőszerkeverék 216, 238, 304, 

1. még 523. 

Galagonya 620. 
Galamb 34, 52, 265, 272, 292, 

298. 
Galbán 238. 
Gera 237, 337. 
Gomor 193. 
Gonosz lélek 711 sk., 1. Lélek, 

Ördög. 
Gödölye 84, 212, 248, 476. 
Gránátalma 259, 376, 393, 461, 

701, 849, 984. 

Gyanta 113, 128. 
Gyász, gyászszokások 71, 86, 113, 

115, 147, 286, 313, 391 sk., 
395, 474, 527, 753 sk., 761, 
774, 785, 801, 1. még 779. 

Gyermekágyas nő  291 sk. 
Gyermek kötelességei 202, 206, 

310, 455, 491, 504, 675. 
Gyilkosság és emberölés 25, 35, 

202, 205, 207, 210 sk., 326, 
434 skk., 436 sk., 490, 830, 
832 sk., 899. 

Gyülekezet tagjai 495. 
Gyűlölet 82, 86, 105, 111, 211, 

486, 513, 626, 764, 783, 801, 
903 - Isten iránt 201, 459. 

Gyümölcsfa 489. 
Gyűrű  115, 122, 425. 

Hadifogolynő  491. 
Hadi törvények 425, 488 skk., 

581. 
Hagyma 371. 
Haj 292 skk., 297, 313, 357, 

632, 640, 706, 786, 788, 830 -
levágása 297, 313, 316, 357 
sk., 365, 491, 640, 774, 788. 

Hajlék, 1. szent sátor. 
Hajó 408, 510, 862 sk., 906. 
Hal 16, 35, 167, 288, 371, 475. 
Halál 20, 23 sk., 67, 83, 371, 

385, 404, 660, 893. 
Halott 313. 
Halottidézés 313, 485, 744. 
Hamuban sült lepény 58, 893. 
Harag 24, 718, 900, 921. 
Harmat 85, 371, 524, 612, 887. 
Harsona 200, 203, 323, 327 sk., 

538, 601, 612, 699, 758, 767, 
789. 

Harsonazengés ünnepe 323, 418. 
Határkő  487, 504, I. még 686. 
Hal nap 13 sk. 
Havi baj 97, 301, 309, 315. 
Hazugság 211, 311. 
Háj 24, 231, 267, 269, 278, 283, 

307, 674. 
Hálaénekek 187, 604, 672, 811. 
Házasság 17, 20 sk., 23, 35, 

88, 90, 104, 209, 491, 493 sk., 
565, 669 sk., 866 - akadályok 
247, 308 sk., 314 sk. - törés 
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107, 116 skk., 203, 309, 455, 
494, 649, 674, 776. 

Hetek ünnepe 1. Pünkösd. 
Htn 235, 238, 322, 380 sk., 

416 sk. 
Hintővíz 391. 
Hit 51. 
Hó 159, 374, 818. 
Holló 33 sk., 289, 475, 887. 
Húsétel 35, 58, 176, 207, 210, 

277 sk., 282, 288, 370, 389, 
471 sk., 474 sk., 704 sk. 

Húsvét 1. Fáze. 
Hűtlen kezelés 208 sk. 

idegenek, jövevények 52, 71, 96, 
178, 181, 202, 210 sk., 305, 
307, 311, 313 sk., 323, 326 sk., 
367, 381, 426, 466, 477, 483, 
495 sk., 498, 502, 504. 

Igazságosság, igazságszolgáltatás 
196 sk., 211, 311, 313, 436, 
440 sk., 481 sk., 487, 498 sk., 
504, 542, 687, 705, 772, 789, 
835, 847. 

/j, fjász 67, 83, 754, 905, 933, 
945. 

Illatos-fa 863. 
Illatos nád 238. 
Ima, imádás, imádságok 57, 60, 

65, 69, 73 sk., 76, 87, 100, 
140 sk., 161, 169 sk., 172, 
179, 195, 241, 243, 246, 370, 
374, 378, 385, 393, 396, 464, 
501, 541, 614, 670, 672, 685, 
687, 698, 709, 770, 779, 792, 
821, 828, 855, 874 891 sk., 
919, 924, 943, 966. 

Imasztj 182, 456, 1. még 468. 
Irás 194, 214, 226, 242, 503, 

516, 546, 572, 588, 617, 935. 
Irigység 81, 112, 508, 1. még 

Káin, Ézsau. 
Iródeák 772, 808, 837, 962, 974 

sk. 
Isten - ábrázolása 247 - an-

gyala 67, 633, 1. Angyal -
botja 160, 195 - egy 201, 452, 
456, 521, 672, 770, 858 - elha-
gyása 518 sk., 582 sk., 587, 
625 - fejedelme 71 - félelem 
70, 125, 152, 186, 203, 312,  

328, 450, 456, 461, 465 sk., 
473, 587, 698, 889, 960 - fiai 
29 - gondviselő  35 - gyó-
gyító 189 - halma 692 -
haragja 187, 370, 373, 385 sk., 
442, 467 sk., 548, 598, 867 -
háza 652 1. templom - hegye 
156, 196, 893 - hosszantüró' 
246, 378 - hű  459, 517 -
igaz 171, 404, 517, 741 -
irgalmas 187, 202, 246, 378, 
459, 769, 821, 834, 855 - 
jelenései 44, 51, 56, 58, 64, 
80, 88, 101, 156, 214 sk., 
245 sk., 401, 678, 835, 860 
I. még 22, 25, 31 - jutalom 
51 - király 188, 522 - kísértés 
194, 457, - láthatatlan 245, 
450 - Lelke 13 - megbocsáj t 
246, 452, 513, 856, 858 -
megkérdezése 79, 326, 367, 
414, 591, 644, 651 sk., 694, 
747, 755, 765, 794, 808, 929, 
975 - mindenható 56, 59, 
87, 106, 128, 187, 372, 466, 
521, 702 - mindentudó 156, 
516, 672, 711, 857 - mindenütt 
jelenlevő  98, 453, 1. még 
855 - örök 68, 188, 1. még 
157 - segít 155, 196, 525 -
szent 290, 672, 684 - tisztelet 
helye 470 - újja 169, 240, 
463. 

Italáldozat 107, 235, 322, 358, 
380. 41h skk., 419 skk. 

Izsóp 178, 296 sk., 391 sk., 840. 

Jácint 227, 258. 
Jáspis 227, 258. 
Jégeső  171. 
Jegyajándék 76, 104, 719. 
Jóbel - év 327 skk., 329-332, 

337. 
Jó és gonosz tudás fája 20. 
Jós, jóslás 120, 130 sk., 313, 

485, 744, 971, 979. 
Juh 45, 75, 89 94, 100, 112, 

155, 264, 267, 425, 427, 461, 
778, 783, 904. 

Jus talionis 206, 326, 487 sk., 
1. még 592, 710. 
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Jutalom a törvény megtartásáért 

202, 212, 332 sk., 505 sk. 
Kamat 210, 330 sk., 496. 
Kapzsiság 98, 197, 687 sk. 
Karbunkulus 227, 258. 
Kard 24, 161, 332 skk., 519, 521, 

600, 651, 701, 716, 726 sk., 
736, 779, 806 sk., 821, 916, 
940. 

Karkötő  (karperec) 74, 115, 
425, 753. 

Karneol 227, 258. 
Kasszia 238. 
Káb 925. 
Káromlás 202, 321, 326, 779, 

966, 
Kártérítés 206, 208 sk., 327. 
Kegyelemtábla 217 sk., 223, 254, 

302, 364. 
Kemence 63, 170, 200, 266, 334. 
Kenetolaj 216, 237 sk., 250, 260, 

281. 
Kenyér 23, 50, 461 - botja 333 -

keserűségé 480 - kovásztalan 
211, 247 - szent, kiteendő  218, 
250, 259 sk.,316, 326, 350,364, 
726, 852. 

Kerubok 24, 217, 254, 678, 766, 
812, 845, 850, 853, 966. 

Keselyű  289, 474. 
Kevélység 443, 461, 483 sk., 814, 

967. 
Kérnek 124, 375 sk., 377 skk., 531. 
Kén 62, 512. 
Kép (ábrázolás) 201, 217, 240, 

332, 431, 504, 643, 645, 978. 
Kéve 111, 208, 322, 498, 662 sk. 
Kézfeltétel 141, 231, 264 sk., 267, 

416. 
Kígyó 21, 144, 158, 166, 290, 396, 

519 - réz 396, 960 - tüzes 159, 
396. 

Király 47 skk., 50, 56, 64, 80, 
110, 405, 483, 557, 592, 687 sk, 
690, 693 sk, 700., 767. 

Kivégzés 492. 
Koboz 766, 864. 
Kopaszság 295, 913. 
Koporsó 149, 761. 
Kór 839, 841. 
Koriandrom 193, 371. 
Korona 753, 781, 940. 

Kos 70, 230 skk., 278 sk., 
360 skk., 417 sk. 

Kovász 176 sk., 179 skk., 211 sk., 
230, 266, 275, 286. 

Kovásztalanok ünnepe 1. Fáze. 
Kő  88, 98, 107, 188, 214, 332, 

452, 503, 518, 535 - drága 
216, 226, 258 - kés 160, 537 - 
parittya 624, 715, 777 - rakás 
543, 545, 799 - tábla 215, 240, 
242, 246, 248, 464 - templomé 
842 skk., 848, 942. 

Kölcsön 179, 209 sk., 330, 478, 
330, 478, 496, 498. 

Könyök 30, 216 skk., 220 sk, 
224 	sk., 252 skk., 255 	sk., 
447 sk., 712. 

Könyv 27, 694 - Igazaké 550, 
754, - szövetségé 214 - tör-
vényé 509, 512 sk., 529 1. még 
516 - az Úr harcaié 397. 

Körtánc 717, 727, 746. 
Körülmetélés 56 skk., 104 sk., 160 

180, 291, 537 - szívé 466, 512. 
Körülmetéletlen 104, 181, 312, 

634, 638, 714 - ajak 164 
szív 335. 

Közmondás 38, 507, 722, 860. 
Krónikás könyv 870, 879 sk., 

882 skk., 885 sk., 906, 910, 
930, 938, 944, 947 sk., 949 skk, 
955, 970, 973, 979, 981. 

Krizolit 227, 258. 
Kutak 55, 66, 68, 82, 290, 397, 

638, 818, 912. 
Kút-dal 397. 
Kutya 613, 715, 773, 793, 878, 

901, 905, 935. 	• 
Küiönbségek 312, 432 sk. 

Lant 26, 97, 692, 711, 718, 720, 
766, 864. 

Lábmosás 58, 61, 74, 129, 237, 
261, 648, 739. 

Leány-kereskedés 313 - leány-
kori tisztesség 493. 

Legyek 169, 1. még 908. 
Lélek 18, 107, 385, 717, 723 -

gonosz 711, 718, 720, 1. még 
21 skk., 904 - Istené, Űré 122, 
372, 379, 406, 415, 599, 612 
629, 634, 692, 711, 721. 
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Lemez (= homlokpárta) 229, 259. 
Len (gyolcs) 172, 230, 274, 295, 

531. 
Lencse 80, 797, 817. 
Letét 208, 274. 
Létra 88. 
Levél 777, 900, 920, 935, 969. 
Leviták (1. Névmutató is) 343 sk., 

347, 390, 350, 364 skk., 413, 
432, 465, 484, 523, 559, 578. 

Libanoni - bogáncs 947 - erdő  
háza 846 sk. 

Lisztláng 275 skk., 380 sk., 
416 skk. 

Ló, lovas, lovasság 138, 170, 
184 skk., 187 sk., 483, 554, 
607, 771, 789, 825, 839, 865, 
895, 924, 977. 

Log 297. 
Lopás 96, 206, 208 sk., 274, 311, 

497. 

Madár 16, 289, 475 - fészek 492. 
Magaslatok 690, 692 sk., 873, 

877, 906, 941, 946, 949, 952 sk., 
971, 977 sk. 

Mandragóra 92. 
Mámzer 495. 
Másszeba, 1. Emlékoszlop. 
Mandula 94, 128, 387. 
Manna 191 skk., 371, 461, 537. 
Marha 45, 65, 74, 207 sk., 211, 

263, 267, 288, 337, 455, 474, 
479, 493, 499, 704, 849, 859, 
955. 

Marhavész 170. 
Meddőség 42, 53, 79, 91, 213, 

459, 632, 669 sk., 672. 
Medve 715, 795, 913. 
Megátalkodás 160, 166, 168, 171, 

174. 
Megkövezés 194, 199, 207, 316, 

326, 377, 473, 482, 491, 543, 
747. 

Megszentelődés 199, 542, 711. 
Megvesztegetés 211, 481, 504, 687, 

696. 
Mellékfeleség 53, 71, 78, 107, 109, 

205, 312, 483, 491, 618, 759, 
764, 790, 794, 866. 

Menedékváros 205, 434 skk., 453, 
486, 577 skk., 829, 832 sk.  

Meny 115, 309, 314 659. 
Messiási jövendölések 22 sk., 

37, 43, 50, 70, 81, 88, 143 skk., 
407, 485, 769 sk., 816 sk 

Mezei károk 208. 
Mécstartó 218 sk., 254 sk., 261, 

325, 364, 852, 1. még 226. 
Mérleg 313. 
Mértékhamisítás 313, 500. 
Méz 128, 158, 181, 193, 244, 266, 

376, 456, 518, 635, 704, 706, 
797, 877. 

Mita 864. 
Mirrha 113, 128, 238. 
Mosdómedence, 1. rézmedence. 
Munka 20, 23, 28. 

Nap - megállása 550 - óra 969. 
Napszámos 180, 211, 311, 319, 

498. 
Názír 356 skk., 632 sk. 
Népszámlálás 340-350 ; 410- 

414, 820 sk. 
Növények teremtése 15. 
Nyárfa 94. 
Nyelvzavar 40. 
Nyíl 406, 724 sk., 933, 944, 968. 
Nyomtató marha 499. 

Olaf, olajfa 34, 88, 107, 216, 
226, 238, 265, 277, 457, 461, 
499, 518, 525, 587, 690 sk., 
700, 754, 827, 841, 887, 916, 
932, 964, 1. még 792, 970. 

Oltár 34, 44, 47, 69, 82, 105, 203, 
214, 224 sk., 235, 247, 255, 
359, 403, 458, 469, 503, 546, 
582, 584, 596, 611, 705, 822, 
873 sk., 891, 894, 941, 954, 
978. 

Ónix 19, 216, 227, 238, 249, 258. 
Oroszlán 634, 715, 818, 876, 899, 

958 sk. 	• 
Orrszarvú 405 sk., 524. 
Oszlop 469, 482, 879. 
Öklelős marha 207. 
Öngyilkosság 624, 750, 797, 885. 
Önszeretct 312. 
Öntött tenger 849, 955. 
Orállás (őrködés) 186. 614. 
Ördög 21. 
Öregek 313. 
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Őrök 703, 800, 879, 932. 
Örökösödés 77 sk., 142, 414 sk., 

436, 491, 569. 
Öv 226, 230, 258 sk., 281, 303, 

798, 909. 
Özvegyek 115 sk., 210, 317, 319, 

466, 477, 481, 498 sk., 502, 
504, 659, 665 sk., 887. 

Pajzs 545, 605, 712,754, 864, 879, 
968, 1. még 51, 526, 812, 814. 

Papok 50, 200, 226, 230 skk., 
233 skk., 238, 260, 280 skk., 
491, 675, 1. még 873, 877, 
959 - illetményei 233, 265, 
273, 279, 286, 326, 350, 354, 
388 sk., 390, 433 sk., 465, 484, 
578 skk., 675, 942 sk. - ruhái 
226 skk., 257 skk., 275, 280 
skk., 286, 302 - szentelése 230 
skk., 234, 280 skk. - tisztelete 
497 sk. - tiszte, kötelességei 
236, 286, 292 skk., 316, 318 
sk., 325, 336 skk., 349, 351, 
364, 416, 483 sk., 490 - váro-
sai 578. 

Paradicsom 18 sk., 46. 
Parancsok megtartása 202, 308, 

312 sk., 321, 328, 382, 449, 
454, 456 sk., 459, 461, 466 sk., 
472 sk., 503, 505, 513, 515, 
521, 529, 584, 697, 829, 836. 

Paráznaság 105, 115, skk., 203, 
313, 455, 493 sk., 1. még Há-
zasságtörés. 

Parittya 651, 715, 738, 915. 
Pálma 189, 429, 526, 599, 851. 
Páncél 712. 
Pászka, 1. Fáze. 
Pecsétgyűrű  115, 900. 
Pelikán 289, 475. 
Persely 942. 
Pestis 161, 170.sk., 333, 378, 506, 

821. 
Pénzbüntetés 206 sk., 274, 319, 

493, 1. 236. 
Poklosság 	159, 292-300, 354, 

374, 498, 920, 923, 926, 949. 
Por 23, 47, 60, 242, 506, 673, 

883, 896, 976 - fejre 679, 752. 
Próba, próbatétel 68, 189 sk., 203, 

460, 473, 598. 

Próféta, prófétálás 64, 374, 472 
sk., 485, 609, 675, 692 sk., 
721, 744, 768, 821, 874 skk., 
877, 883 sk., 888 sk., 894, 
897 sk., 899, 903, 910 sk., 
912, 914, 916, 919, 921 skk., 
931, 957, 964, 978 - hamis 
472, 485, 890 sk., 903. 

Prófétanő  188, 602, 975. 
Protoevangelium 22. 
Pünkösd 212, 248, 322 sk., 418, 

480 sk. 

Rabszolga (szolga) 45, 49, 51, 
56 sk., 65, 73, 75, 82, 95, 99, 
113 sk., 117, 121, 128, 130, 
202, 204 skk., 208, 211, 327, 
331, 455, 471, 478, 491, 496. 
1. még 37. 

Rabszolgáló, rabszolganő  45, 53 
sk., 66, 75, 90 skk., 99 skk., 
107, 205, 312, 327, 455, 471, 
478, 481, 621, 923. 

Rágalom 211, 311. 
Részegség 36, 63, 738, 777, 784, 

884, 896. 
Réz 216, 224, 249, 257, 712 -

állvány 850 - füstölő  386 -
kígyó 396. 960 - marhák 
955 - medence 237, 250, 255, 
849 - oltár 954 - oszlop 848 
sk. - rostély 224, 250 - ten-
ger 984 - üstök 851. 

Robot 152, 162, 595, 808, 841, 
861, 869, 872. 

Ruha 76, 85, 111, 113, 115, 121, 
134, 210, 383, 395, 461, 492 
sk., 498, 510, 543, 608, 664, 
715, 717, 754, 863, 921 sk. -
megszaggatása 113, 130, 286, 
295, 317, 377, 541, 629, 679, 
753, 761, 783, 902, 912, 940, 
964 - poklossága 295 - tarka 
111, 608, vö. 783 - váltása, 
mosása 106, 121, 134, 199, 
275, 289, 297, 300 sk., 305, 
308, 391, 424. 

Ruhatáros 975. 

Sajtó 390, 478, 609, 615, 925. 
Saru 50, 156, 177, 547. 
Sás 153. 
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Sáska 172, 289. 
Sátoros ünnep 212, 248, 324, 

419 skk., 481, 515, 873, 1. még 
859. 

Sertés 288, 475. 
Sibbólet (= kalász) 631. 
Siklus 237, 257, 337, 350, 712. 
Sírás 67, 71, 86, 90, 102, 114, 

129, 132, 146, 148, 153, 371, 
377, 395, 
sk., 670, 

527, 
695, 

652, 
725, 

655, 
734, 

659 
747, 

753, 761, 780, 801, 929, 969, 
975. 

Skorpió - állat 461 - ostor 
871. 

Smaragd 227, 258. 
Só 62, 266, 512. 
Sodomia 46, 59 skk., 309. 
Sógorsági házasság (levirátus) 

499. 
Sötétség (egyiptomi) 174. 
Stíbium 934. 
Súly- és ürmérték 500. 
Süket 311. 
Szamár 45, 75, 69, 95, 99, 126, 

134, 144, 160, 182, 402, 425, 
547, 565, 605, 625, 632, 688 
skk., 736, 797, 803, 834, 918, 
927. 

Szárazság 506, 887 skk. 
Szegények 210 sk., 311, 330, 478, 

499, 673, 814, 1. még 661. 
Szeglet kapu 947. 
Szemet szemért 207, 327, 487, 

1. Jus talionis. 
Személy válogatás 466, 481, 711. 
Szemérem 21 sk. 
Szentek-szentje (hely) 223, 302, 

304, 350, 844. 
Szentelés 230 skk., 260, 280, 

854 skk. 
Szent-sátor 219-223, 225, 252 

sk., 255 sk., 260, 387, 515, 
571, 726,1. még 677 sk. - fel-
szentelése 260 sk. - felava-
tása 359 - készítői 239, 251. 

Szentség (emberi) 210, 291 sk., 
310, 316, 383, 458, 474, 503, 
1. még 199. 

Szenvedés (eredete) 23. 
Szeretet (Isten iránt) 456, 466 

sk., 513, 581. 

Szérű  147, 499, 663, 730, 766, 
822. 

Szétimfa 216 skk., 221, 223 sk., 
235, 249, 252 skk., 255. 

Szidalom 311, 401, 793. 
Szivárvány 36. 
Szombat 17, 192, 202, 211, 239 

sk., 248 sk., 310, 313, 321, 
326, 332, 334, 382, 416 sk., 
454 - év 211, 327, 477, 515. 

Szombati csarnok 955. 
Szőlő  és vetés védelme 496. 
Szövetség - Istennel 31, 35 sk., 

53, 56, 155, 198, 214, 248, 
410, 450, 452, 454, 459, 463, 
482, 510 skk., 523, 585, 598, 
816, 867, 979 - emberek kö- 
zött 49, 68, 83, 98, 548, 717, 
759, 763, 841, 898 - káná- 
neusokkal 213, 247, 458 - só 
266 - táblái 463. 

Sziáter 926 skk. 
Sztórax 128. 
Szunyog 168. 
Szurok 30, 153. 
Szülők kötelességet (nevelés, ok- 

tatás) 59, 69, 172, 181, 450, 
456 skk., 491, 517, 521, 671, 
674 sk., 677, 829. 

Szüntelen égő  áldozat, 1. Áldoza- 
tok. 

Száz Mária 22 sk. 

Talált jószág 126, 128, 274, 311, 
492. 

Talentum 255, 257, 861. 
Tanu, lanuskodás 203, 211, 271, 

455, 482, 487. 
Tarka köntös 111, 113, vö. 783. 
Tábor - rendje 344 skk. -

tisztasága 354. 
Táchás bőr 216, 221, 249, 252, 

350, 352. 
Tánc 188, 242, 629, 717, 767. 
Táplálék 17, 31, 35, 887, 1. még 

Ételtörvények. 
Tefillin, 1. Imaszíj. 
Tehén 100, 267 - egyiptomi 

120 sk. - engesztelő  490 -
vörös 391. 

Tej 58, 156, 181, 212, 248, 316, 
376, 456, 537, 603, 607. 
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Temetés, temetőhely 71 sk., 78, 

106 sk., 108, 	140, 146 sk., 
149, 393, 465, 526, 588 sk., 
735, 751, 878, 934 sk., 973, 1. 
még Dávid-város, óza kertje. 

Templom (salamoni) 840 sk., 
842-846, 847-859 - restau-
rációja 941 sk., 974 - pusztu-
lása 982. 984 - szentelése 
853 skk. 

Tenger (- öntött rézmedence) 
849 sk., 955. 

Terálok 96, 643, 645, 721. 
Terebintus 44, 106, 128, 588, 

609, 798. 
Teremtés 13 skk., vö. 18 skk., 

202. 
Testi sértés 326. 
Teve 45, 73 skk., 95, 99 sk., 

288, 475, 609, 614. 
Téglavetés 162. 
Tiszta, tisztátalan, tisztulás (levi- 

tikus értelemben) 288, 302, 
308 sk., 316, 391, 474 sk. 

Tisztflóviz 391 sk. 
Tized 50, 89, 338, 390, 470 sk., 

476 skk., 502 sk., 1. még 
688. 

Tíz - csapás 165-179 - paran-
csolat 201 sk., 454 sk. 

Tó 167, 290 - hebroni 763 - 
gábaoni 756 - szamariai 905 -
felső  962. 

Toptíz 227, 258. 
Többnejűség 26, 53 sk., 71, 78, 

83, 91 sk., 205, 483, 491, 493, 
618, 755, 765, 779, 790, 
866. 

Tömjén 238, 265 sk., 326. 
Tönköly 172. 
Törvény könyve 483, 516, 546, 

588, 974 skk., 979. 
Trombiták 368. 
Tudakoló 216, 227 sk., 258. 
Tükör 255. 
Tűz - kár 208 - oltáré 264 sk., 

267, 275, 285, 346, 414 -
szombaton 249 - 1. még 
Áldozatok, Molok. 

Tüzes - kígyó 396, 461 - szekér 
911. 

Tüzoszlop 183, 261, 367, 378. 

Ugorka 371. 
Új hold (elseje) 369, 417, 918. 
Úr (1. Isten) - angyala 54, 70, 

596, 609, 632 - harcainak 
könyvei 397 - lelke 14, 612, 
629, 634, 636, 695, 711, 721 
sk., 910 skk. - neve 157, 202, 
454 - tüze 892. 

Urak (gazdák, munkáltatók) 
117, 311, 331, 455, 498, 1. még 
Rabszolgák. 

Urfm és Tummim 228, 281, 523, 
1. még 416, 730, 744, 747, 
Isten megkérdezése. 

Ünnepek, 1. engesztelő, fáze, 
püskösd, sátoros, szombat. 

Ütközet 488. 

Vaj 58, 518, 607. 
Vakság 61, 83, 141, 311, 320, 

479, 504, 677, 679. 
Varázslás, varázsló 166, 169 isk., 

209, 405. 	' 
Vas 333, 434, 486, 503, 540, 546, 

581, 701, 713, 781, 923. 
Vád 211, 487, 1. még 117, 792, 

803, 900. 
Válás 317, 497. 
Vállravaló, 1. Efód. 
Váltságdfj 182, 335 sk., 337 sk., 

350. 
Vendégszeretet 58 skk., 74. 531, 

647 sk., 917. 
Verem 207. 
Vetés 81, 328, 333. 
Védökorlát 493. 
Véka (szea) 58. 
Vének 157, 178, 194, 1 yo, 198, 

372, 487, 490, 516, 541, 584, 
617, 678, 687, 695, 710, 740, 
749, 759, 795, 802, 853, 871, 
896, 900, 925. 

Vér - bosszú 205, 435, 486 sk., 
577, 786, 1. még 35, 87. 

- evése 35, 268, 278, 307, 313, 
471 sk., 479, 704 sk. - folyás 
292, 301 sk. - törés 308 sk., 
314 sk., 494, 504 sk., 1. még, 
62, 107, 115, 782, 794 - vő-
legény 161. 

Világ teremtése 13 skk. 



TÁRGYMUTATÓ 	 1019 
Világosság 14. 
Vízözön 30 skk., 33. 

Zafir 214. 
Zarándok ünnepek 211, 248, 481. 
Zálogolás 210, 497 sk. 
Zászló 344. 
Zene (hangszerek) 26, 97, 188, 

327, 368 sk., 538 sk., 629, 692. 
Zerge (- vadkecske) 471 sk., 474, 

733. 

Zúgolódás 190, 194, 370, 376 sk., 
386, 396, 1. még 185. 

Zsákmány, zsákmányosztás 146, 
424 sk., 489 sk., 539, 541 skk., 
581, 618, 749, 1. még 704, 748, 
751, 772, 781. 

Zsákruha 113, 126, 128, 130, 547, 
761, 1. Gyász. 

Zsenge (növényi) 210, 212, 248, 
322, 389, 484, 501, 1. még 312, 
381. 
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