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Ajánlók/Ismertetők
Okozott valaha nehézséget az Ószövetség hátterének, jelentésének és
haladásának megértése? Weaver minden bibliatanulmányozó számára
érthető módon tárja fel az Ószövetséget. A következő oldalak a Biblia
első felének alapos és igen hasznos ismertetését nyitja meg az olvasó
előtt.
Don Lough, Jr., Th.M.
Ügyvezető igazgató
Word of Life Fellowship
A legtöbb Biblia iránt érdeklődőt túl gyakran ijeszti el, vagy zavarja
össze az, amit a Szentírásban olvas. Szükség van tehát egy kalauzra, aki
kézen fogva vezeti az olvasót a felfedezés ösvényén –Paul Weaver
Bevezetés az Ószövetség könyveibe című művében pontosan ezt teszi.
Bibliatanárként szerzett több éves tapasztalatának köszönhetően Weaver
koherens egésszé kovácsolja az Ószövetség könyveinek részleteit, így
annak tanulmányozója végre megláthatja az erdőt a fától. Írása világos,
velős, mégsem a végletekig leegyszerűsített. Könyve nagy segítség lesz
sokak számára.
Daniel J. Estes, Ph.D.
Ószövetség professzor
Cedarville University

Az Ószövetség félelmetes tud lenni. Paul Weaver Bevezetés az
Ószövetség könyveibe c. munkája segít az olvasó számára megérteni az
Ószövetség könyveinek alapjait, azok saját történelmi kontextusán
belül. A könyvek céljának ilyetén ismerete alapvető azok üzenetének
megértéséhez, és ami még fontosabb, az azokat ihlető Isten
megismeréséhez.
Mark McGinniss, Ph.D.
Az ószövetségi irodalom, nyelvek és exegézis egyetemi docense
Baptist Bible Seminary
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A történelem számos nevet, dátumot, helyet, eseményt, kulturális értékű
leletet, nyelvet és szokást rejt magában. A felölelt adatmennyiség túl sok
is lehet az Ószövetség terjedelmes anyagát vizsgálónak. Ez az áttekintés
azonban kiválóan és válogatott eszközökkel mutatja be az ijesztően sok
információt: képes illusztrációkat, táblázatokat, vázlatokat és azonos
formát követő, tömör leírást használ mind a 39 könyv esetében. A könyv
remek általános bevezető, amely a további, szakosodott tanulmányok
iránt érdeklődők számára is iránytűt jelent.
Dr. Tom Davis, Ed.D.
Tanulmányi dékán/professzor
Word of Life Bible Institute

Micsoda eszköz ez a könyv az Isten Igéjét helyesen hasogatók
szerszámosládájában! Paul Weaver egy személyben pásztor, tanító,
evangélista és tudós. Elhivatott, tehetséges, munkájában szenvedélyes és
gondosan tudományos. Könyve hatalmas kaput nyit a kontextus
megújult megértésére, mely keretként szolgál Isten ma is érvényes,
nekünk szánt üzenetének értelmezéséhez. A legmelegebben ajánlom ezt
a segédanyagot minden olvasó növekedésére Isten ihletett szavának
megértésében és tovább adásában is.
John Barnett, D.Min.
Vezető pásztor, Calvary Bible Church
A Discover the Book Ministries szolgálat alapítója
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálásköszönetem szeretném kifejezni Szabó Saroltának, aki
kiemelkedő gondossággal, lelkesedéssel és idejét nem kímélve
dolgozott e könyv fordításán. Köszönöm szépen Zágoni Szabó Évának,
Rákossy Mónikának és Lili James-nek a könyv alapos, apró részletekre
kiterjedő lektorálását, melynek köszönhetően a mű elnyerhette végleges
formáját. Köszönetem fejezem ki Szalontai Lórándnak áldozatos
munkájáért, mellyel megszerkesztette a könyv borítólapját.
Külön köszönetet szeretnék mondani két volt professzoromnak
és mentoromnak, akikkel ma már együtt szolgálhatok (mindketten a
WOL Élet Szava Bibliaiskola vendégtanárai). Dr Daniel Carfrey a szó
szoros értelmében többszáz órát töltött azzal, hogy velem foglalkozzon:
az osztályteremben, az otthonában, az irodájában azért, hogy tudásomat
csiszolja, és segítségemre legyen a Szentírás mélyebb megértésében. Dr
Thomas Constable rendkívüli önfegyelme, alapos kutatómunkája és
arra irányuló szilárd elkötelezettsége, hogy forrásanyagokat biztosítson
az átlag keresztyén emberek számára a Biblia megértéséhez arra
inspirált engem, hogy magam is ugyanerre törekedjem.
Legfőképpen pedig köszönetet szeretnék mondani szerető
feleségemnek, mérhetetlen támogatásáért és bíztatásáért mindennel
kapcsolatosan, amibe belekezdek, és azokért az áldozatokért, amelyeket
azért hozott meg, hogy közösen szolgálhassunk.
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BEVEZETÉS
A Szentírás a végtelen Isten ihletett kinyilatkoztatása a véges és
bűnös ember számára. Egyedi tartalommal, kivételes karakterrel és
pontos kijelentésekkel bír. Az író meggyőződése, hogy a Szentírást Isten
emberei írták, akiket Isten Lelke ihletett, hogy lejegyezzék Isten szavát,
mégpedig úgy, hogy számunkra érthető legyen! E meggyőződés szerint
tehát a Szentírás a kommunikáció természetes alapelveit követi, de
ugyanakkor Istentől ered.
Sajnos a bibliaértelmezés sok modern irodalmi megközelítési
formája „száműzte” az eredeti szerzőt, és bitorolni kezdte az őt illető
címet.1 Az a hibája ezeknek a modern irodalmi kritikáknak és
követőiknek, hogy elmulasztottak különbséget tenni a jelentés és a
jelentőség között. A jelentés abból fakad, amit az eredeti író az eredeti
hallgatóságnak üzenni kívánt, míg a jelentőség abban rejlik, hogy
miként tudjuk a jelentést alkalmazni. Habár minden szövegnek egy
elsődleges jelentése van, ezt a jelentést személyesen lehet alkalmazni
(jelentőség) egy adott személyre, ami ugyanakkor nagyban eltérhet egy
másik személyre szabott alkalmazástól (jelentőség).2

Ennek a megközelítésnek a veszélyeit látjuk E.D. Hirsch szavaiban: „Amikor
a kritikusok szándékosan száműzték az eredeti szerzőt, ők maguk kezdték bitorolni az
őt megillető címet… Míg korábban csupán egy szerző létezett, később egy egész
seregnyi állt elő, mindannyian ugyanakkora tekintéllyel bírók, mint az őket követők…
Az eredeti szerző száműzése, mint a jelentés meghatározója azt is jelentette, hogy
elutasították az egyetlen irányadó alapelvet, ami érvényt adott az értelemzésnek.” E.D.
Hirsch, Validity in Interpretation (New York: Yale University Press, 1967), 5.
2
A jelentés és jelentőség bővebb kifejtéséről, valamint a modern irodalmi
megközelítések hasznos kritikájáról E.D. Hirsch, Validity in Interpretation (New York:
Yale University Press, 1967) könyvében olvashatsz.
10
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BEVEZETÉS
Mielőtt alkalmazhatnánk a Szentírást a saját életünkre
(jelentőség), először el kell jutnunk a helyes értelmezéshez (jelentés). A
Szentírás egy adott szakaszának helyes értelmezésére (jelentés) úgy
juthatunk el, hogy megvizsgáljuk a történelmi kontextust, amelyben
íródott -pont emiatt válnak az Ószövetség könyvei gyakran olyan
ijesztővé a szemünkben. A Bevezetés az Ószövetség könyveibe
megírásának ezért az a célja, hogy segítséget nyújtson az olvasó számára
az ószövetségi könyvekben magabiztosabban és többet értve
tájékozódni, azok eredeti történelmi kontextusán belül. Ez a bevezető
mű feltárja az Ószövetség minden könyvének íróját, címzettjeit, az írás
helyét, idejét és célját, annak történelmi kontextusát és üzenetét.
Foglalkozik a legfontosabb megjelenő teológiai témákkal, az esetleges
értelmezési kérdésekkel és lényeges régészeti felfedezésekkel. Az író
mindezt táblázatokkal, idővonalakkal és képekkel illusztrálja, ezzel is
segítve az olvasót a tanulásban.
A Bevezetés az Ószövetség könyveibe akkor, és csak akkor
mondható eredményesnek, ha hozzásegíti az olvasót, hogy jobban
megértse, amit az isteni szerző üzenni kívánt az emberi írók által az
eredeti címzetteknek. A szerző célja végsősorban az, hogy könyve
bátorítsa olvasóit, hogy olyanok legyenek, mint a béreaiak, akik „teljes
készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az Írásokat”
(ApCsel 17:11). Minő megtiszteltetést és kiváltságot jelent az ihletett
és tévedhetetlen Szentírást tanulmányozni, hogy megismerhessük és
megérthessük az örökkévaló Isten szavait és cselekedeteit! Kezdődjék
hát a tanulás!
Az író további könyeiért, esszéiért és cikkeiért kattintson a linkre:
www.pauldweaver.com.
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MÓZES ELSŐ KÖNYVE
CÍM
A könyv héber címe ( בראשיתbereshit), amely a legelső mondat
legelső héber szava. A könyv annak legelső szaváról3 való elnevezése az
ősi közel-keleti hagyományt követi. Szó szerinti fordítása: „kezdetben”.
A cím tehát nagyon is helyénvaló, mivel a könyv a kezdetek eseményeit
írja le. Fontos azonban megjegyeznünk, hogy Isten kezdete nem jelenik
meg a könyvben, mivel Ő örökkévaló és létének nincs kezdete4. Ahogy
Wenham megjegyzi, „a könyv tartalmi fókusza mindvégig egyre
szűkül”5. Az 1 Mózes a világ és annak lakói megteremtésével kezdődik
(1Móz 1-2), később az emberiségre szenteli figyelmét (1Móz 3-11),
majd Ábrahámmal (1Móz 12-13), Ábrahám utódaival (1Móz 24-26) és
végül Ábrahám utódai közül az egyikkel, Jákobbal és vonalával kezd
foglalkozni (1Móz 27-50).

AZ ÍRÓ
A konzervatív bibliatudósok Mózes első könyvének –ugyanúgy,
mint a Pentateuchus másik négy könyvének– szerzőjét Mózesnek tartják.
Ezt az álláspontot alátámasztják belső (a könyvben talált) és külső, azaz
Biblián kívüli bizonyítékok is (régészeti felfedezések, ősi kéziratok,
egyházatyák írásai stb.) (1) A Talmud, amely a legkorábbi zsidó

3

Bruce K. Waltke, Genesis (Grand Rapids: Zondervan, 2001), 17.
Victor P. Hamilton, The Book of Genesis Chapters 1-17 (Grand Rapids:
Eerdmans Publishing, 1990), 2.
5
Gordon J. Wenham, Genesis 1-15. Word Biblical Commentary, (Waco,
TX: Word Books, 1987), xxi.
12
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MÓZES ELSŐ KÖNYVE
hagyományokat tartalmazza, Mózest nevezi meg íróként. (2) Az
apostolok idejében a vallásos zsidók szintén Mózest tartották az írónak
(ApCsel 15:1)6. (3) Jézus és az Újszövetség írói is Mózest ismerik el az
Ószövetség első öt könyvének írójaként. (Mt. 19:3-12; Lk. 24:27; Jn
7:22-23). (4) Maga Mózes is hagy belső utalásokat arra, hogy ő maga
írta Mózes második könyvét (2Móz. 15:1; 17:14; 24:4; 34:27), így a
Mózes első és második könyve közötti szoros kapcsolat is megerősíti azt,
hogy Mózes volt az első könyv írója.
Mózes a királyi udvarban nőtt fel (2Móz 2:10) a fáraó leányának
gyermekeként (ApCsel 7:22). Kora legmagasabb szintű oktatását kapta
(ApCsel 7:22) akkor, amikor a héberek rabszolga sorban, többnyire
iskolázatlanul és valószínűleg írástudatlanul éltek. Nagyon is alkalmas
volt tehát azon történelmi események lejegyzésére, amelyeket az 1
Mózes lapjain olvasunk. Mózes második, harmadik, negyedik és ötödik
könyve eseményeinek szemtanúja és főszereplője volt, de az 1 Mózes
történéseinél nem volt jelen. Annak megírásában számára elérhető
írásbeli (pl. nemzetségtáblázatok; 1Móz. 5:1; 10:1; 25:19) és szóbeli
forrásokra támaszkodhatott. Ez nem érhet minket meglepetésként, mivel
„a régi idők nagy eseményeit bizonyosan megjegyezték, újra mesélték,
szájról szájra adták a generációk. E gazdag örökségnek Mózes előtt is
ismertnek kellett lennie. Az írásos forrásokat tekintve, számos
konzervatív tudós véleménye szerint a „nemzetségek” kifejezés jó pár
kritikus helyen (1Móz 2:4; 5:1; 6:9; 10;1; 11:10, 27; 25:12, 19; 36:1, 9;

6

A Talmud és az Apcsel 15:1-ben található álláspont a vallásos zsidók széles
körben elfogadott tanítását tükrözi, mely szerint a Pentateuchus mins az öt könyvét
Mózes írta.
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MÓZES ELSŐ KÖNYVE
37:2) korábbi írásos forrásanyagra utal”7.
E források mellett azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy
Mózesnek maga Isten jelentette ki magát, közvetlenül, a Sínai-hegyen
töltött 40 nap folyamán. Okkal feltételezhető, hogy ilyen hosszú idő alatt
a Mózes által leírtak nagy részét Isten közvetlenül „diktálta” (vö. 2Móz
34:28). Archer helyesen érvel a Pentateuchust illetően, miszerint „a
mózesi szerzőség elmélete áll leginkább összhangban a fennmaradt
történelmi adatokkal”8.

A NÉGYFORRÁS-ELMÉLET
Wellenhausen, elődei és kortársai nézeteire építve, az
előbbiekben tárgyalt külső és belső bizonyítékokat elvető, modern és
kritikus szemléletű Biblia-nézetet tett népszerűvé. Wellenhausen nézete
szerint a Pentateuchus folyamatában jött létre –ezt takarja a gyakran csak
J.E.D.P. dokumentum elméletnek nevezett teória. Az Ő és a
gondolkodása nyomán kialakult iskola álláspontja szerint Mózes öt
könyve számos szerző munkájából állt össze (akik közt Mózes nem
szerepel), kik nem csak megírták, de szerkesztették, átdolgozták és
részeit kicserélték, amíg végül létre nem jött az általunk ismert Tóra. A
„J” a jehovista szerkesztőkre, az „E” az Elohim-szövegre, a „D” a
Deutoronomium dokumentumra, a „P” pedig a papi törvénykönyvre utal.
Wellenhausen

kritikai

bibliatanulmányai

azon

filozófiai

előfeltételezésen nyugszanak, hogy a vallás Darwin biológiai evolúció

Charles Dyer and Eugene Merrill, Nelson’s Old Testament Survey:
Discovering the Essence, Background & Meaning About Every Old Testament Book
(Nashville: Thomas Nelson, 2003), 1.
8
Gleason Archer, Jr., A Survey of Old Testament Introduction, 3rd. ed.
(Chicago: Moody Press, 1994), 117.
7
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elméletéhez hasonlóan fejlődött ki9. Feltételezései szerint a judaizmus
animizmusként kezdődött (számos isten és szellem imádata), majd olyan
monoteizmussá fejlődött, ahol kezdetben a patriarchák vezették az
istentiszteletet. Elmélete szerint mindebből idővel komplexebb liturgiarendszer nőtt ki, amely már papságot és papi rendtartást követelt.
Wellhausen

és

követői

második

előfeltételezése,

hogy

természetfeletti nem létezik: felvilágosult gondolkodók voltak a
felvilágosodás korában. Wellhausen egyes elméleteit már cáfoltak meg
régészeti felfedezések, ő ennek ellenére sem volt hajlandó módosítani
álláspontján10. Archer helyesen ismeri fel, „annyi megtévesztő, körkörös
érvelést és megalapozatlan állításokon alapuló megkérdőjelezhető
dedukciót tartalmaz, hogy metodológiája egész biztosan nem állna meg
egy bíróságon”11. Dyer következtetése az újszövetségi szinoptikus
probléma kapcsán a J.E.D.P. elmélet forrásai esetében is releváns: „Egy
olyan teória, amely ilyen nagy mértékű láthatatlan bizonyítékon
alapszik, azonnal gyanú tárgyát kell képezze”12. A Wellenhauseniskolának ma is akadnak követői liberális szkeptikusok köreiben, akik a
természetfeletti tagadása miatt nem hajlandóak fontolóra venni a mózesi
szerzőség lehetőségét, annak ellenére sem, hogy azt külső és belső

9

R. K. Harrison, Introduction to the Old Testament. (Grand Rapids: William
B. Eerdmans, 1985), 506.
10
Wellenhausen dogmatikusan állította, hogy Mózes nem írhatta meg 5
könyvét, mivel az írást csak Dávid korában fedezték fel. Ez és más kérdéses állítások
egyértelműen tévesnek bizonyultak az ősi írásokkal kapcsolatos régészeti
felfedezések alapján: Rosettai kő, Behinstun feliratok, III. Salmaneszer fekete
obeliszkje és a Moábita kő.
11
Archer, A Survey of Old Testament Introduction, 116.
12
Charles Dyer, “Do the Synoptics Depend on Each Other?” in Vital New
Testament Issues (Grand Rapids: Kregel, 1996), 22.
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bizonyítékok is alátámasztják. A mózesi szerzőségen kívül pedig más
elmélet nem képes kielégítő választ adni az ismert adatok tükrében.13

CÍMZETTEK
A kezdetek könyvét Mózes a héber népnek írta, mely családként
ment be Egyiptomba, és nemzetként vonult ki onnan. Habár Isten első
sorban a zsidóknak szánta a könyvet, ugyanakkor szem előtt tartotta,
hogy minden gyermekéről gondoskodjon: Mózes idejétől egészen az Úr
visszatéréséig. Számos

eredet-kérdést megválaszol (a Föld, a

teremtmények, az emberek, a nemzetek és Izrael eredetét érintő
kérdéseket).

IDŐ ÉS HELY
Mivel Mózes mind az öt könyvének Mózes a szerzője, azoknak
Kr.e. 1406, Mózes halálának feltehető időpontja előtt kellett íródniuk.
Mózes 120 évig élt (5Móz 34:7). Életének első 40 évét Egyiptomban
(ApCsel 7:22-23), utolsó 40 évét a pusztában töltötte a héberekkel
(5Móz. 8:2), így körülbelül 40 évet tölthetett Midján följén (2Móz 2:15).
Jogos tehát azt feltételeznünk, hogy első könyvét Mózes a Sínai-hegyen,
vagy nem sokkal azután írta meg. Természetesen mindez azután történt,
hogy Isten kinyilatkoztatta neki ezeket a történéseket. Így az írás ideje
közvetlenül az egyiptomi kivonulás utánra esik, ami Kr.e. 1446-ra
tehető.

13

Az elmélet és hibáinak világos és tömör leírsát lásd: Archer, A Survey of
Old Testament Introduction, 113-116. Ugyanennek bővebb tárgyalása itt olvasható:
Harrison, Introduction to the Old Testament, 516-531.
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CÉL
Mózes Izrael számára jegyzi le annak saját történelmét. Leírja a
nép eredetét, célját és végzetét Isten tervében. Valószínűleg kérdések
támadtak azzal kapcsolatban, hogy miért jött létre az emberiség, miért
hívta el Isten Ábrahámot, miért választotta ki a zsidókat „különleges”
népnek (2Móz 19:5), és hogy miért is kellene biztosnak lenniük abban,
hogy Isten hűséges lesz Ábrahámmal, az ősatyával kötött szövetséghez
(1Móz 12,15). Az Isten és ember közötti kapcsolat, különösen az
Ábrahám és utódaival való kölcsönhatás történetének leírásával
érthetővé válik, hogy Isten céllal választotta ki a zsidókat: hogy
„képmás-hordozóin” keresztül megalapítsa királyságát a Földön (1Móz
1:27-28).

ÜZENET
Jahve teremtő és céltudatos Isten. Terve és célja van az emberiség
megteremtésével, hogy uralkodjanak a Földön mint az ő képmásai.
(1Móz 1:26-27). Habár az ember bukása és a bűn földi következményei
miatt terve átmenetileg félbeszakadt, Isten ettől függetlenül teljes
mértékben el fogja érni célját és be fogja teljesíteni tervét az
emberiséggel kapcsolatosan általánosan, Ábrahám és utódai estében
pedig konkrétan (1Móz 12:1-3, 15:1-25). Ebbe beletartozik egy nép
(Izrael) papok királyságává való elhívása, és a Messiás elküldése, aki
megváltja az emberiséget és visszafordítja a bukás következményeit
(1Móz 3:15).

17
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AZ 1 MÓZES TEOLÓGIAI TÉMÁI
A teokratikus királyság
Isten teokratikus királyságának gondolatát alapvető fontosságú
megértenünk ahhoz, hogy a teljes Szentírásról tiszta képet nyerjünk.
Olyan gondolat ez, amely az Írás legelejétől jelen van. Mózes első
könyve jegyzi fel Isten kifejezett célját és tervét az emberi
történelemben: A Szentlélek vezetése alatt Mózes leírja Istennek az
emberiséggel kapcsolatos tervét (1Móz 1:27-28). Egyedül az embereket
nevezi az Ige Isten „képmására” teremtettnek –nem a képmása után,
vagy szerint, vagy ahhoz hasonlóan, hanem a képmására.

14

Ez a

kifejezés ugyanis nemcsak a formára, hanem a funkcióra is utal. Az
emberiség tehát nemcsak formájában/sajátosságaiban tükrözi Istent
(értelemmel bír, képes a szeretetre és alkotásra, stb.), hanem
rendeltetésében is (uralkodás). Merrill szerint „az ókori Közel-keleten a
szobrok és képek az általuk ábrázolt istent olyannyira jelképezték, hogy
a kettőre azonosként tekintettek. Ehhez hasonló módon teremtetett Isten
képmására az ember, hogy Őt magát, mint a teremtett világ fölötti
szuverén uralkodót képviselje.”15 Kezdettől fogva Ádám és Éva
felelőssége volt az állatokon való uralkodás, a föld betöltése és
meghódítása (1:26-28). Isten az embert, mint képmásának hordozóját az
fennhatósága alatt való uralkodásra teremtette. Ezzel vette kezdetét a
teokratikus királyság, ahol Isten uralkodik képmásain keresztül. Merrill
megfogalmazásában, „így az Éden a királyi birodalom mikroszkopikus

Eugene Merrill, “A Theology of the Pentateuch” in A Biblical Theology of
the Old Testament, ed. Roy B. Zuck (Chicago: Moody Press, 1991), 14.
15
Ugyanott, 14.
14
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kifejeződésévé vált –a hellyé, ahol Isten különleges módon lakozik a
földön és közösségben van saját képmásával, az al-kormányzóval.”16
Isten határozott szándékkal, céllal teremtette meg az embert: hogy az Ő
képmásaként uralkodjon a Földön.
A bűnbeesés miatt Isten célja az emberiséggel átmenetileg
meghiúsult, amely létrehozta az emberek megváltásának szükségét. Így,
habár a megváltás kéntségen kívül fontos, mégsem jelenti teljesen a
történet végét. Az ember és a teremtett rend megváltása elkerülhetetlen
tehát Isten meghatározott céljának beteljesítéséhez az emberiséget
illetően –csak így uralkodhatunk képmásaiként a Földön.17 Ez a nagy cél
végül majd akkor fog beteljesedni, amikor az ember Krisztussal együtt
uralkodik az eljövendő földi teokratikus királyságban, amelyet gyakran
csak ezeréves királyságnak nevezünk (vö. Jel. 5:10; 20:1-6; Róm. 8:1617; 2 Tim. 2:12). Ebben az időszakban nemcsak az ember fogja élvezni
a teljes megváltást, hanem az egész teremtés rendje a helyére áll. A
farkas együtt lakik a báránnyal (Ézs. 11:6, 65:25), a gyermekek kígyóval
játszanak, és az nem marja meg őket (Ézs 11:8). Az emberek ismét
hosszú életet élnek (Ézs 65:20, Zak 8:4), az állatok, gyümölcsök, és

16

Ugyanott, 28.
A szövetségi teológusok nézete szerint az örökkévaló múltban az
Atyaisten szövetséget kötött a Fiúistennel, melynek tárgya a “kiválasztottak
megváltása” volt. Sokan közülük ezt tartják Isten legfőbb céljának az emberiség
történelmén keresztül, mely elméletet a leggyakrabban a 2Móz 19-re építenek. A
2Mózes 19 azonban nem Isten kijelentett, emberiséggel való célját, hanem Izrael
népének rendeltetését tartalmazza. A nézet, mely szerint Isten végső célja az emberi
történelemben a kiválasztottak üdvözítése, nem elég átfogó ahhoz, hogy megába
foglalja az 1Móz 1:27-28 parancsait (töltsétek be a földet és uralkodjatok rajta), mivel
azok a bűnbeesés előtt hangzottak el. Ha nincs bűn, nincs szükség megváltásra. Ebből
adódóan Isten célja korábbra kell mutasson a bűnbeesésnél. Az emberi történelem
során Isten célja tehát a földi teokratikus királyság létrehozása, amelyben az ember az
Ő fennhatósága alatt uralkodik –ennek pedig előfeltétele a megváltás.
17
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növények is bőséget élveznek (Ez 47:8-12).

Az ember megváltása
Röviddel a bukás és a bűn következményeinek világba jötte után
(halál, fájdalom, szenvedés, tövis és bogáncs, stb.) Isten ki is jelenti
tervét az emberiség megváltására. A teológusok proto-evangéliumnak
nevezik ezt a szakaszt (1Móz 3:15), melynek jelentése „az első
evangélium”. Isten itt ígéri meg, hogy eljön majd az asszony utóda
(magva), aki a kígyó (a Sátán) ellensége lesz. A kígyó az utód sarkát
mardossa, de az a fejére tapos –ebben messiási próféciát olvashatunk,
amely előre szól Jézus Krisztus eljöveteléről, haláláról (a kígyó marása)
és az emberek átok alól való megszabadulásáról az Ő megváltásának
köszönhetően (a kígyó fejére mért pusztító csapás). A Szentírás
hátralévő része ezen ígéret beteljesülését beszéli el: Isten terve az
emberek megváltására, és a Sátán (sikertelen) kísérletei annak
meghiúsítására.

Az ábrahámi szövetség
A terv nyilvánvalóvá válik, amikor Isten kiválasztja Ábrámot
(később Ábrahám), hogy nemzetet támasszon tőle, melyen keresztül
áldást nyer a föld minden népe. Isten terve mindig is egyetemes volt,
melynek megvalósítási eszköze azonban egy adott nép, Ábrahám utódai.
Isten szövetséget kötött Ábrahámmal, három dolgot ígérve meg számára:
(1) földet, (2) utódot, (3) és áldást. A Szentírás szövegén keresztül újra
és újra találkozunk ezzel a három elemmel, ahogy Isten teokratikus
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királyságáról szóló terve kibontakozik.18
Egy föld
Ábrahámot arra hívta Isten, hogy hagyja hátra szülőföldjét és
családját, és induljon el egy föld felé, amit Isten ígért neki (1Móz. 12:13; 13:14-17; 15:18). A föld „Egyiptom folyójától a nagy folyóig, az
Eufráteszig tart”. A földre tett ígéret sosem teljesedett be teljesen, és
Isten teokratikus királysága sem valósult meg: „a szombati nyugalom
tehát még ezután vár az Isten népére” (Zsid 4:8-9). Waltke szerint „a
föld ígérete folyamatában többször is megvalósult, de sosem teljesedett
be teljesen. Isten először Józsuén keresztül kezdi megvalósítani ígéretét
(Józs 21:43-45), de nem teljes mértékben (Józs 13:1-7); majd Dávidon
és Salamonon keresztül folytatja azt (1Kir 4:20-25; Neh 9:8), azonban
még mindig nem az egész területre kiterjedően (lásd: Zsolt 95:11; Zsid
4:6-8, 11:34-40)”.19

18
Fontos megértenünk, hogy az ábrahámi szövetség feltétel nélküli. Ahogy
Enns helyesen érvel, “a szövetséghez nem társul feltétel, így az minden további nélkül
Izraelnek ígéri a földet, a messiási uralmat, és a szellemi áldásokat a jövőre nézve. (1)
Az ábrahámi szövetség. Az 1Móz 12:1-3-ban leírtak szerint az ábrahámi szövetség
földet (1. v; vö.13:14-17; részletesebben a palesztin szövetségben), számos utódot,
tehát nemzetet, dinasztiát és trónt (v. 2; vö. 13:16; 17:2-6, tovább bontakozik a dávidi
szövetségben), és megváltást ígér (v. 3; vö. 22:18, tovább bontakozik az
újszövetségben)”.
19
Waltke, Bruce K. Genesis (Grand Rapids: Zondervan, 2001), 48-49.
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Egy utód
Amikor Ábrahám még gyermektelen, felesége pedig meddő,
Isten ígéretet tesz neki arra, hogy nagy népet támaszt utódai közül. Olyan
sokan lesznek, mint az égen a csillag, és mint tengerparton a
homokszemek. (1Móz 12:2, 15:5). Ábrahám egyik unokájától, Ézsautól
később Edom népe, a másiktól, Jákobtól pedig Izrael népe származik.
Isten szuverén tervében úgy döntött, hogy az asszony magvát
használja fel az ember megmentésére (1Móz 3:15). Az 1 Mózes nyomon
követi a vérvonalat, amelyből a Messiás születik –a Jákob és Júda
oldalán továbbvitt ábrahámi vérvonalat. Az 1 Mózes története során
számos alkalommal látjuk a Sátán próbálkozását e vonal megszakítására
(Káin megöli Ábelt, az emberi gonoszság elhatalmasodása és az ennek
következményeként történt özönvíz, az éhínség a földön és a zsidók
rabszolga sorba hajtása Egyiptomban, stb.).
Ábrahám

Izmael

Izsák

Jákob

Leától

Rúben, Simeon,
Isakár, Zebulon,
Lévi, Júda

Zilpától

Ézsau (Edóm)

Bilhától

Gád, Áser

Dán, Naftali

Ráheltől

József, Benjámin

Ennek ellenére Isten megőrizte a vérvonalat, amelyből majd a
Messiás származik, és amelyen keresztül áldást nyer a Föld minden
nemzetsége. Az ábrahámi szövetség utódra vonatkozó része később
22
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tovább bontakozik a dávidi szövetségben (2Sám 7:1; 1Krón 17),
amelyben Isten megígéri: Dávid egyik utóda örökre uralkodni fog. 20 Az
ígért utód rendkívüli fontossága miatt jegyzi fel az 1 Mózes a vérvonalat,
amelyből majd származik a Messiás (lásd alább).21
Név

Élt évek

Igehely

Ádám

930

1Móz. 5:3-5

Sét

912

1Móz. 5:6-8

Énós

905

1Móz. 5 :9-11

Kenán

910

1Móz. 5:12-14

Mahalalél

895

1Móz. 5:15-17

Jared

962

1Móz. 5:18-20

Énók

365

1Móz. 5:21-24

Metúselah

969

1Móz. 5:25-27

Lámek

777

1Móz. 5:28-31

Noé

950

1Móz. 7:11; 9:29

Sém

600

1Móz. 11:10-11

Arpaksad

438

1Móz. 11:12-13

20

Ez természetesen akkor fog bekövetkezni, amikor majd Krisztus uralkodik
Dávid trónján Jeruzsálem városából, az ezeréves királyság idejében.
21
“Fiatal Föld” kreacionistáknak nevezzük azokat, akik szerint az 1 Mózes
elbeszélését hat szó szerinti nap alatt történt teremtésként kell értelmeznünk. Közéjük
tartozik e könyv szerzője is. Közülük néhányan teljesnek fogadják el az 1Móz 5. és
11. fejezetének nemzetségtáblázatát, míg mások réseket vélnek felfedezni bennük.
Azok, akik nem találnak időbeli rést a nemzetségtáblázatok adatai közt, Kr. e. 4000
körülire datálják a teremtést –teszik ezt a nemzetségtáblázatok feljegyzéseire, és a
Szentírás egyéb dátumaira alapozva. Lásd: Eugene H. Merrill, “Fixed Dates in
Patriarchal Chronology,” Bibliotheca Sacra 137 (July-September, 1980): 241-251.
Azok akik szerint vannak rések a nemzetségtáblázatokban, azonban hisznek a szó
szerinti 6 napos teremtésben, Kr. e. 10.000 körülire datálják a teremtést. Lásd:
https://answersingenesis.org/bible-characters/adam-and-eve/creation-date-of-adamfrom-young-earth-creationism-perspective/ (látogatva, 6/26/2015).
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Név

Élt évek

Igehely

Selah

433

1Móz. 11:14-15

Héber

464

1Móz. 11:16-17

Peleg

239

1Móz. 11:18-19

Reú

239

1Móz. 11:20-21

Szerúg

230

1Móz. 11:22-23

Náhór

148

1Móz. 11:24-25

Táré

205

1Móz. 11:26-32

Ábrahám

175

1Móz. 25:7-8

Izsák

180

1Móz. 35:28-29

Jákob

147

1Móz. 47:28; 49:33

Egy áldás
Isten megígéri, hogy megáldja azokat, akik áldják Ábrahámot, és
megátkozza azokat, akik átkozzák (1Móz 12:3a).22 Megígéri, hogy a föld
valamennyi népe is áldást nyer Ábrahám utódain keresztül (12:3b). Ebbe
az eljövendő Messiás is beletartozik, aki kiengeszteli Isten haragját, és
engesztelést szerez a bűnre. Innen adódik Izrael szerepe, mint papok
királysága, akiket Isten felhasznál a világ megbékítésére Magával.

22

A József keze alatt felvirágzott Potifári gazdaság példa az áldásra (1Móz
39:5), a Sárát magához vevő fáraó házára mért csapások pedig az átkot mutatják
(1Móz 12:17).
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MÓZES ELSŐ KÖNYVE ÉS A RÉGÉSZET
Az Enúma elish
Az Enúma elish babiloni asszír teremtéstörténet, melynek több
helyen is nyomára bukkantak: Asúrban, Kishben, Szultantepében, és
Ninivében is.23 A teremtés eme mitológiai elbeszélése legelső kifejezése
után kapta nevét, melynek jelentése „amikor a magasban”. 24 Az egyik
legrégebbi eredettörténeti lelet.
A teremtéstörténetek jelenléte más ősi civilizációkban nem
meglepő, hiszen minden ember keresi a választ az élet nagy kérdéseire:
Kik vagyunk? Honnan jöttünk? Hová tartunk? Mivel az izraeliták
kultúrája hasonló volt a többi ősi civilizációéhoz, ne ijedjünk meg, ha
hasonlóságot találunk az 1 Mózes és más ősi leírások között. Amikor
ilyen hasonlóságot fedezünk fel, három lehetőség áll fenn: (1) az egyik
gúnyolja a másikat, (2) az egyik másolja a másikat, (3) közösek kulturális
sajátosságaik.25
Vannak tehát hasonlóságok26, de még több a különbség: a
legszembeötlőbb a teremtő Isten/istenek karakterében mutatkozik meg.
Az Enuma Elish istenei dühös, harcias, hataloméhes lények, míg az 1
Mózes Istene személyes, szerető Isten. Az Enuma Elish istenei gyerekes

23

http://www.ancient.eu.com/article/225/, (látogatva, 1/20/2014).
Alfred Hoerth, Archaeology and the Old Testament (Grand Rapids: Baker
Books, 1998), 186.
25
http://www.biblearchaeology.org/post/2010/02/19/Correlating-the-Textsof-Ancient-Literature-with-the-Old-Testament.aspx, (látogatva, 1/20/2014).
26
Mózes első könyvének leírásában a teremtés 6 napig tartott, a babiloni
elbeszélés szerint az isteneknek 6 generációja van. Mindkét leírás egy “vizes káosz”
megnevezésével kezdődik és Istennek vagy az isteneknek a megpihenésével zárul.
Hoerth, Archaeology and the Old Testament, 187.
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emberekként viselkednek, az ember képmásaként ábrázolva –az 1 Mózes
Istene felülemelkedik az emberi szinten

A nuzui és márii agyagtáblák
Az idő elteltével az írásos emlékek és leletek lemorzsolódnak –
és velük együtt a történelem és kultúra nyomai is. Ennek ellenére, az
elmúlt hatvan évben régészeti leletek özöne került napfényre. Habár
azok nem „bizonyítják” az Ószövetség elbeszéléseit, rengeteg
információt tárnak fel előttünk az adott időszak szokásairól és
rendtartásáról, amely lehetővé teszi a történetek mélyebb megértését27.
A nuzui és a márii táblák is az ilyen felfedezések számát gyarapítják.

A fenti képen a nuzui táblák közül három látható (melyek a
harvardi Szemita Múzeumban találhatók). A táblákat, melyek összesen
hat generáció 5000 „levéltári adatát” tartalmazzák, Irakban, Kirkuk
közelében fedezték fel.28 A feljegyzett szokások közül némelyek egészen

Merrill F. Unger, “Archaeology and the Age of Abraham” in Bibliotheca
Sacra Volume unknown, 299.
28
Bryant G. Wood, “Great Discoveries in Biblical Archaeology: The Nuzi
Tablets,” http://www.biblearchaeology.org/post/2006/02/Great-Discoveries-inBiblical-Archaeology-The-Nuzi-Tablets.aspx, (látogatva, 1/22/2014).
27

26

MÓZES ELSŐ KÖNYVE
új betekintést engednek Ábrahám és Sára történeteinek hátterébe: ilyen
az örökbefogadás, az öröklési jog, a házasság lebonyolítása, a házi
bálványok, és a feleségek testvérnek fogadása.29 Unger számos
útmutatást felsorol:







Gyermektelen párok gyakran fogadtak örökbe szabadnak
született személyt, vagy akár (rab)szolgát abból a célból, hogy az
majd gondot viseljen róluk öregségükre, és haláluk után
örököljön utánuk.
Ha valakinek mégis fia született az örökbefogadás után, a fiú vált
az örökössé.
A meddő asszonynak gondoskodnia kell férje számára egy
szolga-feleségről.
A szolga-feleséget nem volt szabad elkergetni a háztól, ha a
korábban meddő asszony mégis gyermeket szült.
A házibálvány birtoklása mutatta a családban betöltött vezetői
pozíciót.30

Kép M0tty által/Wikimédia Commons/
A Louvre Múzeum jóvoltából

A márii szövegek (feljebb) a felfedezésük helye, egy északszíriai ősi város után kapták nevüket. Összesen 15.000 feljegyzést

29
30

Ugyanott.
Unger, “Archaeology and the Age of Abraham,” 300-302.
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tartalmaznak, köztük jogi dokumentumokat, leveleket és szerződéseket,
valamint további irodalmi és vallási írásokat.31 Az innen ismert szokások
szintén újabb fényt vetnek a patriarchák időszakára:






Állatok leölése a szövetségkötés részeként
Örökbefogadái eljárások
Örökösödési eljárások
A héber Szentírásból is ismert istenek névsora
A Bibliában említett helynevekre való utalás (Náhur, Hárán,
Hácor, Láis)32
E felfedezések egyike sem vonja kétségbe, a patriarchák

történeteinek bibliai elbeszélését –sőt, a felfedezések alátámasztják, és
jobban megvilágosítják azokat, hasznos eszközzé válva a modern kor
tanárai és prédikátorai kezében, akik az ősi szöveg életre keltésén
fáradoznak a jelen kor hallgatósága számára.

Az eblai emléktáblák és a síkság városai

Atlastours/Wikimédia Commons

Bryant G. Wood, “Great Discoveries in Biblical Archaeology: The Mari
Archive,” http://www.biblearchaeology.org/post/2006/02/06/Great-Discoveries-inBiblical-Archaeology-The-Mari-Archive.aspx, (látogatva, 1/22/2014).
32
Ugyanott.
31
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Az eblai táblák Tell Mardikhnál kerültek napvilágra, amely az ősi
Elba városának utóda Szíriában. A táblák keletkezését Kr.e. 2500
körülire tehetjük. A táblák ma Aleppo, Damascus és Idlib szír városok
múzeumaiban tekinthetjük meg.
A

Biblia

kritikusai

megkérdőjelezték

az

Alföld/Síkság

városainak (Szodoma, Gomora, Adma, Zeboím and Zoár), és Ábrahám
győzelmének történeti hitelességét az öt király felett. Az eblai táblák
azonban felsorolják az említett városokat, bizonyítva azok létezését.
Érdekes részlet, hogy az egyik tábla pontosan abban a sorrendben említi
a városokat, ahogy az 1Mózes 14. A felfedezés más történeti információi
is összhangban vannak az 1 Mózes feljegyzéseivel.

AZ 1 MÓZES VÁZLATA
I.

II.

III.

A teremtés története (1-2)
A. A menny és a Föld megteremtése (1:1-25)
B. Az emberiség megteremtése (1:26-2:25)
A bukástól Bábel tornyáig (3:1-11:32)
A. A bukás (3:1-24)
B. Káin és Ábel (4:1-26)
C. Noé és az özönvíz (5:1-10:32)
D. Bábel tornya (11:1-32)
Az ősatyák története (12:1-50:26)
A. Ábrahám életében történtek (12:1-25:18)
1. Abrám elhívása, és az ábrahámi szövetség (12:1-9)
2. Abrám és Sára Egyiptomban (12:10-20)
3. Abrám és unokaöccse, Lót (13:1-14:24)
4. Isten megismétli Ábrámmal kötött szövetségét (15:121)
5. Viszály Sára és Hágár között (16:1-18:15)
6. Szodoma és Gomorra esete (18:16-19:38)
7. Ábrahám és Abimélek esete (20:1-18)
8. Izsák születése (21:1-7)
9. Hágár és Izmael elkergetése (21:8-21)
29
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10. Ábrahám szövetsége Abimélekkel (21:22-34)
11. Ábrahám kész feláldozni Izsákot (22:1-19)
12. Sára halála és temetése (23:1-20)
13. Izsák találkozik Rebekával, és elveszi feleségül (24:167)
14. Ábrahám halála (25:1-18)
B. Az Izsák életében történtek (25:19-27:46)
1. Jákob és Ézsau születése (25:19-28)
2. Ézsau eladja elsőszülöttségi jogát Jákobnak (25:2934)
3. Isten ígérete Izsáknak (26:1-5)
4. Izsák és Abimélek (26:6-35)
5. Jákob csalása (27:1-46)
C. A Jákob életében történtek (28:1-36:43)
1. Jákob Lábánhoz menekül az életét féltve (28:1-22)
2. Jákob elveszi Leát, majd Ráhelt (29:1-30)
3. Jákob számos gyermeke (29:31-30:24)
4. Jákob vagyona (30:25-30:43)
5. Jákob elmenekül lábán házából családjával és
vagyonával együtt (31:1-55)
6. Jákob és Ézsau esete (32:1-33:20)
7. Jákob lányát, Dinát megerőszakolják (34:1-7)
8. Jákob fiai kézbe veszik az ügyet (34:8-31)
9. Jákob új nevet kap (35:1-15)
10. Ráhel és Izsák halála (35:16-29)
11. Ézsau vérvonala (36:1-43)
D. A József életében történtek (37:1-50:26)
1. József álmai (37:1-11)
2. Józsefet eladják rabszolgának (37:12-36)
3. Júda és Támár története (38:1-30)
4. József Potifár házában (39:1-23)
5. József börtönben (40:1-23)
6. József megfejti a fáraó álmát (41:1-36)
7. József befolyásos emberré válik (41:37-57)
8. József újra kapcsolatba kerül testvéreivel és apjával
(42:1-46:34)
9. Éhínség Egyiptomban (47:1-31)
10. Jákob megáldja fiait (48:1-49:27)
11. Jákob halála és temetése (49:28-50:21)
12. József halála (50:22-26)
30
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SZERZŐ
A konzervatív bibliatudósok Mózest tartják a 2 Mózes
szerzőjének –ezt az álláspontot belső és külső bizonyítékok is
alátámasztják. A zsidó nép legkorábbi hagyományait tartalmazó Talmud
Mózest nevezi meg szerzőként. Emellett mind az ószövetségi írók (Józs
1:7; 1Kir 2:3; 2Krón 34:14; Dán 9:11; Ezsd 6:18; Mal 4:4), mind az
apostoli időszak vallásos zsidói Mózest tartották a könyv szerzőjének
(Apcsel 15:1).33 Jézus és az Újszövetség írói is megerősítik a
Pentateuchus mózesi szerzőségét (Mt 19:3-12; Mk 7:10; Mk 12:26; Lk
24:27; Jn 7:22-23). Belső utalásokat (2Móz 15:1; 17:14; 34:27) és
egyértelmű kijelentéseket is találunk a szerző kilétét illetően (2Móz
24:4).
Mózes a fáraó udvarában nőtt fel (2Móz. 2:10), a fáraó leányának
gyermekeként (Apcsel 7:21). A lehető legjobb oktatásban részesült
(Apcsel 7:22) abban az időben, amikor a héberek rabszolgaként,
többnyire műveletlenül és valószínűleg írástudatlanul éltek. Emellett
vegyük figyelembe, hogy Mózes szemtanúja és főszereplője volt a 2
Mózes eseményeinek34 –ez is őt teszi legalkalmasabbá a történtek

33

A Talmud és az Apcsel 15:1-ben található álláspont a vallásos zsidók
széles körben elfogadott tanítását tükrözi, mely szerint a Pentateuchus mins az öt
könyvét Mózes írta.
34
Geisler szerint “a Vörös-tengeren való átkelés, vagy a Sínai törvényadás
élénk leírása mindenképp arra enged következtetni, hogy annak írója első kézből
tapasztalta azokat. Egyes feljegyzett beszélgetésekről és eseményekről csak magának
Mózesnek lehetett tudomása”. Norman L. Geisler, A Popular Survey of the Old
Testament (Peabody, MA: Prince Press, 2003), 53.
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feljegyzésére.35 Kérdés viszont, hogy később történtek-e „szerkesztői
frissítések” (vö. 1:11; 15:23; 16:31-36). Ha igen, azok csak az archaikus
szókincs és földrajzi nevek frissítésére korlátozódtak.36

CÍMZETTEK
A héberek történetét Mózes Izrael népe számára jegyzi fel. Az
írás címzettjei a kivonulás utáni második generáció: mindazok, akik a
Kádes-Barneánál történt engedetlenség idején még nem töltötték be
húszadik életévüket (vö. 4Móz 13:25-14:38; Zsolt 95:11; Zsid 3:7-11,
15).

IDŐ ÉS HELY
A könyv eseményei körülbelül 85 évet ölelnek fel –Mózes
születésétől a kivonulás utáni második évig (vö. 1:1; 2:1-14; 19:1;
40:17)37–, habár a történet nagy része az Egyiptomból való kivonulás és
a kánaáni bevonulás előkészületei közötti történésekről szól. A történtek
tanulságaként Mózes emlékezteti az új generációt azokra a dolgokra,
amelyeknek ők még nem voltak szemtanúi. A könyvet Mózes

Archer helyesen foglalja össze a Pentateuchusról: “a mózesi szerzőség
elmélete van leginkább összhangban a fennmaradt történelmi adatokkal”. Gleason
Archer, Jr., A Survey of Old Testament Introduction, 3rd. ed. (Chicago: Moody Press,
1994), 117.
36
A szerkesztői frissítés nem vonja kétségbe a Szentírás ihletettségét, amíg a
szerkesztés maga is Istentől ihletett. Ezsdrás kiváló jelölt erre a munkára: Isten
prófétája volt Izrael történelmének egy későbbi pontján (a fogság utáni, avagy a
hazatérés utáni időszakban). Ilyen szerkesztői frissítés lehet például egy ősi város
Ramszesz néven való azonosítása (2Móz 1:11). Az eredeti írás időpontjában
Ramszesz még meg sem született, így a várost sem nevezhették el róla. Akkoriban az
egyiptomi segítséggel felépült várost még bizonyára máshogy hívták.
37
Andrew E. Hill and John H. Walton, A Survey of the Old Testament, 3rd
ed. (Grand Rapids: Zondervan, 2009), 105.
35
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valószínűleg életének végéhez közelítve fejezte be, a negyven éves
pusztai vándorlás után, de még a Kánaánba való belépés előtt.38 Mivel
Mózes a szerző, a könyvnek halála becsült időpontja előtt, Kr.e. 1406
körül kellett születnie.

CÉL
A Szentlélek ihletése alatt Mózes megírja könyvét, hogy
bemutassa Izrael, mint a szövetséges nép „kezdeteit”. „Kiderül, Isten
hogyan teljesítette be Ábrahámnak tett régi ígéretét, amint utódait
megsokasítva nagy nemzetet hozott létre, kiszabadította azt a szolgaság
földjéről, majd nemzeti szintre emelve újította meg a kegyelem
szövetségét.”39 A könyv a rabszolgaság terhe alatt nyögő zsidó néppel
kezdődik, amely egyetlen családként érkezett Egyiptomba –és az onnan
kivonuló nemzettel ér véget.
Mózes a zsidó nép eszébe vési mit tett érte Isten (vezetőt küldött,
kiszabadította őket a rabszolgaságból, megtartotta őket a pusztában és
felkészítette őket az ígért földre való belépésre) és emlékezteti az őket
Istenhez fűző szövetségi kapcsolatra, illetve annak teljesítendő
követelményeire.

38

Douglas K. Stuart, Exodus, The New American Commentary (Nashville:
Broadman & Holman Publishers, 2006), 28.
39
Archer, A Survey of Old Testament Introduction, 235.
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A 2 Mózeshez kapcsolódó fontos események
Idő

Esemény

Kr.e. 1876

Jákob
és
Egyiptomba

fiai

megérkeznek

Kr.e. 1806

József halála

Kr.e. 1570

A hébereket kényszermunkára fogja
a fáraó, aki „nem ismerte Józsefet”

Kr.e. 1526

Mózes születése

Igehely
2Móz 12:40-41
1Móz 50:26
2Móz 1:1; Acts
7:18
2Móz 2:1-10; Acts
7:20

Kr.e. 1526-1486 Mózes a fáraó házában

2Móz 2:10; Acts
7:21-22

Kr.e. 1486

Mózes megöl egy egyiptomit

2Móz 2:11-12;
Acts 7:23-28

Kr.e. 1446

Mózes Midján földjén

2Móz 2:11-22;
Acts 7:29-34

Kr.e. 1446

Kivonulás Egyiptomból

Kr.e. 1445

A mózesi törvény adása a Sínai2Móz 19:1-34:35
hegynél

1Kir 6:1; Bír
11:26; 1Krón 6:3337; Ezék 40:1

ÜZENET
A könyv üzenete Izrael Egyiptomból való kiszabadítása és
elvezetése az Ábrahámnak ígért földre (2Móz 6:2-9) –mindezt azért,
hogy a nép papok királyságává és szent nemzetté váljon. Isten előtt
(2Móz 19:6). Hangsúlyozza Isten előjogát egy nemzet sajátjaként való
kiválasztására, és a különleges szövetségi kapcsolat létrehozására, amely
az Ábrahámmal kötött szövetségből ered (1Móz 12; 1Móz 15).
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A 2 MÓZES TEOLÓGIAI TÉMÁI
Izrael kiválasztása
Ábrahám azt az ígéretet kapta, hogy utódaiból nagy nemzetet
lesz, illetve hogy Istennek különleges kapcsolata lesz leszármazottaival.
A 2 Mózes feljegyzi, ahogy egy család (Ábrahám leszármazottjai)
bemegy Egyiptomba, de egy nemzet jön ki onnan. Ahogy Merrill
mondta: „A kivonulás így igen nagy teológiai jelentőséget hordoz, mivel
általa Isten Izrael történetének egy mérföldkövét jelöli ki: az ugyanis
ekkor válik embercsoportból nemzetté. A kivonulás jelentősége azonban
ennél is tovább mutat: Izrael Isten saját népeként való kiválasztása
történelmi eseményként pontosan ekkor valósul meg”40.
Izrael (a mai napig) különleges nép, Isten kiválasztottja, Isten
saját kezdeményezése nyomán –ezt erősíti meg a 2 Mózes elbeszélése
is.41 „Én vagyok az ÚR, és megszabadítalak benneteket az egyiptomi
kényszermunkától, megmentelek benneteket a szolgai munkától, és
megváltalak benneteket kinyújtott karral és súlyos ítéletekkel. Népemmé
fogadlak titeket, és a ti Istenetek leszek, és megtudjátok, hogy én, az ÚR
vagyok a ti Istenetek, aki megszabadítalak benneteket az egyiptomi
kényszermunkától” (2Móz 6:6-7).
A 2 Mózes Isten az Ábrahámnak tett ígérete iránt való
elkötelezettségét is megerősíti (1Móz 12:1-3; 1Móz 15:1-18). „Azután
beviszlek benneteket arra a földre, amelyre nézve megesküdtem, hogy
Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak adom azt. Azért nektek fogom adni
örökségül. Én vagyok az ÚR” (2Móz 6:8). Isten természettfeletti módon

40
41

Eugene Merrill, “A Theology of the Pentateuch,” 31.
Ugyanott, 32.
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beavatkozik az eseményekbe, hogy megszabadítsa népét, és elvezesse a
nekik ígért földre.

A Mózesi szövetség
Az ábrahámi szövetség feltétel nélküli volt (vö. 1Móz 12; 15),
míg a Sínai-hegynél Isten már egy feltételes szövetséget kötött Izrael
népével (Ábrahám utódaival). Isten megáldja a népet, ha az
engedelmeskedik törvényeinek: megmaradnak a Földön, és papok
királyságaként működnek a környző népek számára. „Izrael Jahve
kiválaszott népeként való léte –Isten ígérete és szabadítása nyomán–
feltétel nélküli volt, azonban szerepe, mint papok királysága, a Mózes
által kapott szövetséghez való hűséges odaadása függvényében
alakult.”42 Amíg a nép hűséges volt a mózesi szövetséghez, sikeresen be
tudta tölteni szerepét papok királyságaként –de amint visszautasította az
isteni rendelkezéseket, jelentősen lecsökkent képessége a kijelentett
isteni cél elérésére. Isten népe számára a mózesi szövetségnek való
engedelmeskedés nélkülözhetetlen –engedetlensége pedig a fogsághoz
és eredménytelenséghez vezet.
A Sínai-hegynél kötött szövetséget több tudós is egy ősi hűbéresi
szerődéshez hasonlónak találja, amelyben a király a hűbérúr, az alattvalói
pedig a hűbéresek. Ilyen politikai megegyezések gyakoriak voltak az
ókori Közel-Keleten. Rögzítették a király ígéreteit (pl. védelem), és az
alattvalóval szemben támasztott elvárásokat (hűség, stb.) Wenham hat
tipikus elemét különbözteti meg a hűbéresi szerződésnek, melyből az
első öt elem megtalálható a mózesi szövetségben: ezek a (1) hűbérúri

42

Ugyanott, 35.
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cím, (2) a történelmi prológus, mely az izraeliták esetében az Isten
Egyiptomból való szabadítására való emlékeztetés, (3) a betartandó
kikötések, (4) záradék (hogyan és hol kerüljön feljegyzésre a
dokumentum, illetve milyen gyakran olvasandó fel); (5) áldás az
engedelmességért, és átok az engedetlenségért; (6) és a szövetséget
tanúsító istenek névsora.43

A szövetségi hűség
Isten Izraelt különleges népként akarta használni, „papok
királyságaként” és „szent nemzetként” (2Móz 19:6). A 2 Mózes által
feljegyzett, Sínai-hegynél történt események öntötték formába ezt a
tervet, mely nemcsak kiválasztást, hanem szövetségi formátumot és
kikötéseket is igényelt. Merrill szerint „Izrael Jahve különleges népévé
választása nem a Sínai-hegynél, hanem még Gósen földjén történt. Az
Egyiptomból való kivonulás jelentette a kiválasztást, a Sínai hegy pedig
a szövetség formálissá tételét.”44 A szent Isten képviselete különleges
népet kíván –Izraelnek tehát az Isten által meghatározott irányvonalakat
kellett követnie, mely megkülönböztette őket a szomszédos gonosz
nemzetektől. Bizonyosak lehettek Isten Izrael népe felé való hűségében,
ámbár a papok királyságának szerepében való hatékonyságuk fokát
Izrael azon szabad döntése határozta meg, hogy követi-e az Úr szövetségi
előírásait. Isten ígéretet tett, hogy megáldja őket e törvények iránt való
engedelmességükért, de megátkozza őket az engedetlenségért

Nyilvánvaló okokból cask egy Isten létezik, a szövetséget megkötő és
megtartó Isten, tehát nincs a szövetséget tanúsító isteneknek listája.
44
Ugyanott.
43
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A KIVONULÁS IDEJE
A kései dátum
A kései kivonulási dátumot támogató tudósok szerint az esemény
a Kr.e. 13. században történt (Kr.e. 1280 körül). Számukra a 2Móz 1:11
alapvető fontosságú igevers, amely így szól: „Ezért munkafelügyelőket
rendeltek

föléjük,

hogy

kényszermunkával

sanyargassák

őket.

Raktárvárosokat kellett építeniük a fáraó számára: Pitómot és
Ramszeszt.” Ebből a versből kiindulva állítják, hogy Ramszesz városa
1446-ban még nem létezett, így az nem is lehet a kivonulás éve.
Ramszesz városát azonban valószínűleg maga Ramszesz építtette, aki
Kr.e. 13. században élt (Kr.e. 1290-1223 körül). A kései dátum elmélete
emellett nem veszi figyelembe a szerkesztői frissítés gyakorlatát. Amikor
az író egy-egy városra utal, gyakran azoknak később használatos neveit
használja, és nem az események történésekor bevett elnevezést.45 Az
elmélet másik gyengéje, hogy a Ramszesz név az 1Móz 47:11-ben is
megjelenik, jóval Ramszesz ideje előtt –ez is a szerkesztői frissítésnek
köszönhető.

A korai dátum
Sok konzervatív bibliatudós a korai dátum elméletét vallja.
Bryant Wood határozott érveket sorakoztat fel mellette, melyek a

45

E gyakorlatra példa Bétel városa (1Móz 12:8; 13:3), Dán (1Móz 14:14;
5Móz 34:1), Hebron (1Móz 13:18; 23:2,19; 35:27; 37:14; 4Móz 13:22; Józs 10:3-5;
14:15; 15:13) és Horma esete (4Móz 14:45; 5Móz 1:44; Józs 12:14; 15:30; 19:4).
Lásd még: Bryant G. Wood, “The Biblical Date for the Exodus is 1446 BC: A
Response to James Hoffmeier,” in Journal of the Evangelical Theological Society,
(June 2007): 249-58.
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Szentírás nagyra tartásán és történelmi hitelességén alapulnak. 46 Wood
számos fontos, időrendi eseményeket tartalmazó igeszakaszt gyűjt össze
(1Kir 6:1; Bír 11:26; and 1Krón 6:33-37; Ezék 40:1). Négy oldalról
támasztja alá következtetését: (1) az 1Kir 6:1-et szó szerint kell
értelmeznünk. Salamon uralkodásának negyedik évében kezdett bele az
építkezésekbe, 480 évvel a kivonulás után. Egyszerű a művelet, 47947
évet kell hozzáadnunk Salamon uralmának negyedik évéhez (Kr.e. 967),
és így a Kr.e. 1446-os48 dátumot kapjuk. (2) A Bírák könyve (Bír 11:26)
szintén a Kr.e. 1400-as évek közepére tájolható évszámot támaszt alá. Itt
Jefte kifejti, hogy Izrael 300 évvel az ammóni fennhatóság előtt foglalta
el Hebront. Habár nem tudjuk pontosan mikor történt a terület bevétele,
kb. Kr.e. 1100-ra becsülhetjük. Ebből kifolyólag a hódítás Kr.e. 1400
körül lehetett, a kivonulás pedig a 15. század derekán.49 (3) Az 1Krónika
6:33-37 19 nemzedéket sorol fel Mózestől Salamonig. Egy nemzedéknyi
idő kb. 25 év. Ezzel számolva, az 1Királyok 6:1 479 éve szépen beleillik
a képbe.50 Izrael földjének bevétele mind az Ezékiel 40:1, mind a zsidó
Talmud szerint Kr.e. 1406-ban vette kezdetét. Mivel az izraeliták a
hódítás előtt negyven évvel hagyták el Egyiptomot, a kivonulás dátuma
nagy bizonyossággal Kr.e. 1446-ra tehető.

Bryant G. Wood, “The Biblical Date for the Exodus is 1446 BC: A
Response to James Hoffmeier,” in Journal of the Evangelical Theological Society,
(June 2007): 249-58.
47
Wood szerint mivel az építkezés csak a második hónapban kezdődött el, az
eltelt idő csak 479 év és 15-45 nap volt.
48
Bryant G. Wood, “Recent Research on the Date and Setting of the
Exodus,” in Bible and Spade, (Fall 2008)
http://www.biblearchaeology.org/post/2009/10/19/ Recent-Research-on-the-Dateand-Setting-of-the-Exodus.aspx, (látogatva 1/29/2014).
49
Ugyanott.
50
Ugyanott.
46
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A Kr.e. 1446-os kivonulási dátumot régészeti adatok is
alátámasztják. Az 1 Mózes feljegyzi, hogy József gazdag földet hagyott
családjára, Ramszesz földjén (1Móz 47:11). Tell el-Dabában egy ázsiai
eredetű települést fedeztek fel, amely könnyen lehetett József
családjának otthona. Ugyanitt a zsidók által átvetthez hasonló, négy
szobás házat is kiástak. Mindemellett a helyszín a kivonulás idejére már
elhagyatottá vált. Létezik bizonyíték a Kr.e. 1446 előtti időkből ázsiai
eredetű rabszolgák jelenlétére Egyiptomban, és a Jerikónál, Ajnál és
Hácorban talált régészeti leletek is passzolnak e városok tűz általi
pusztulásának bibliai leírásával (Józs 6:24; 8:28; 11:11).51 Sőt, a Kr.e.
1220-ra datált Mereneptah sztélé (lásd a Bibliai régészet c. részt alább)
utal Izrael, mint letelepedett palesztin nép létére.52 A Kr.e. 1400 körülire
becsült Amarna-levelek utalnak a „Habiru” népre, mint nagy káosz
okozóira. Valószínű, hogy itt a héberekről van szó.53

A KIVONULÁSKOR URALKODÓ FÁRAÓ
A kivonulás körülbelüli Kr.e. 1446-os évszámát tekintve a 2
Mózes

eseményeinek

idejében

legnagyobb

valószínűséggel

II.

Amenhotep uralkodhatott. Az Ebers-papirusz és egyes csillagászati
feljegyzések segítségével tudunk biztos dátumot megállapítani I.
Amenhtep uralkodását illetően, amelyből következtethetünk az utána
következő fáraó uralkodásának idejére.54

51

Amenhotep így 1418-ban

Bryant G. Wood, “Recent Research on the Date and Setting of the

Exodus.”
52

Andrew E. Hill and John H. Walton, A Survey of the Old Testament, 106.
Ugyanott.
54
Doug Petrovich, “Amenhotep II and the Historicity of the Exodus
Pharaoh,” The Master’s Seminary Journal 17 (2006): 86.
53
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léphetett hatalomra, amely egészen a Vörös-tengerben bekövetkezett
haláláig tartott.55 Feljegyzésekből tudjuk, hogy II. Amenhotep nem
lehetett III. Tutmóz legidősebb fia, így élhette túl a csapásokat.56

A RÉGÉSZET ÉS A 2 MÓZES ARCHAEOLOGY AND
EXODUS
A Merneptah-sztélé

Webscribe/Wikipédia/
A Kairóban található Egyiptom Múzeum jóvoltából

55

William Shea kiváló megoldást talált erre: elmélete szerint II. Amenhotep
Kr.e. 1450-ben kezdett uralkodni apja, III. Tutmózisz halálát követően, de Kr.e 1446ban életét veszti a Vörös-tengerben. a Biblia elbeszélése szerint (Zsolt 136:15). Úgy
tűnik azonban, hogy az esetet Egyiptomban eltusolták –mélységes szégyennek
számíthatott ugyanis, hogy a fáraó rabszolgák miatt halt meg. Ezt elkerülendő, az új
fáraót ugyanazzal a névvel ültették trónra, mint elődjét. Egy vétett hiba ad okot erre
az elméletre. Eszerint tehát két II. Amenhotep uralkodott: II. Amenhotep “A” (Kr.e.
1450-1446), és II. Amenhotep “B” (Kr.e 1446-1425). William Shea, “Amenhotep II
as Pharaoh of the Exodus,” in Bible and Spade, (Spring 2003),
http://www.biblearchaeology.org/post/2008/02/22/Amenhotep-II-as-Pharaoh-of-theExodus.aspx, (látogatva, 1/29/2014).
56
Doug Petrovich, “Amenhotep II and the Historicity of the Exodus
Pharaoh,” http://www.biblearchaeology.org/post/2010/02/04/Amenhotep-II-and-theHistoricity-of-the-Exodus-Pharaoh.aspx, (látogatva, 1/29/2014).
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A fenti képen a Merneptah-sztélé (kb. Kr.e. 1220) látható. Az
„Izrael” név legkorábbi feljegyzését hordozó tábla Kairóban, az
Egyiptomi Múzeumban található. A sztélé utolsó két sora ír egy
hadjáratról, mely felsorolja az Askelón, Gézer, Janoám és „Izrael”
felett győzedelmeskedők nevét. Ez igazolja Izrael az Ígéret Földjén
való Kr.e. 1220 előtti jelenlétét.

Az Amarna-levelek

Creative Commons/
A londoni Brit Múzeum jóvoltából

A felső képen látható azon 382 agyagtábla egyike, amelyeket az
egyiptomi Amarna városában, Kairó és Luxor között fedeztek fel. 57 Az
agyagtáblákat diplomáciai levelezések akkád nyelvű rögzítésére
használták (a kor nemzetközi nyelve az akkád volt). Abban az épületben
találtak rájuk, amelyet „A fáraó levelezésének házaként” azonosítanak.

57

Ekkoriban ez volt Ehnaton fáraó frissen kinevezett fővárosa.
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A megtalált táblák legtöbbje bejövő leveleket őriz az ókori világ más
uralkodóitól, többnyire kánaáni hűbéres uralkodóktól.58 A táblák írásai
több mint 20 évet ölelnek fel a Bírák könyvének idejében, és az
ószövetségi szöveg leírásához nagyon hasonló képet adnak a korról.
Ezek a hűbéresek említenek egy „Habirunak” nevezett csoportot, akik –
hacsak a fáraó lépéseket nem tesz– a föld elfoglalásával fenyegetnek. Az
egyik levél így fogalmaz: „az ellenem indított háború igen heves… a
habiruk már kifosztották a király földjeit.”59 Habár a kánaániak a Haribu
nevet nem feltétlenül csak a héber népre használhatták, az időzítés és a
leírt események hasonlósága miatt valószínűleg az izraelitákról volt szó.
Az Amarna levelek a Biblia által említett városokra is utalnak, ezzel
gyarapítva a Biblia feljegyzéseit alátámasztó, Biblián kívüli források
számát.60

A 2 MÓZES VÁZLATA
A 2 Mózes két részből áll össze: az első rész Izrael népének
Egyiptomból való megmenekülését (1-18), a második pedig a Sínaihegynél kötött isteni szövetség megkötését rögzíti (19-40).61

58

E nemzetek közé tartozik Asszíria, Hatti (kelet-kisázsiai hettiták), Mitanni
(a hurrik, Asszíriától északra) és Ciprus (Alasija), illetve szír-palesztin hűbéres
uralkodók is (Kánaán, Libanon, Ugarit és a Földközi-tenger keleti partján fekvő
városok).
https://www.usc.edu/dept/LAS/wsrp/educational_site/ancient_texts/elamarna.shtml,
(látogatva, 7/4/2015).
59
Archaeology Study Bible: An Illustrated Walk through Biblical History
and Culture. (Grand Rapids: Zondervan, 2005), 347.
60
Néhány megnevezett város többek között: Askelón (Asqaluna), Gáza
(Hazzatu), Gézer (Gazru), Hácor (Hasura), Jáfó (Yapu), Lákis (Lakisa), Megiddó
(Magidda) és Súnem (Sunama),
https://www.usc.edu/dept/LAS/wsrp/educational_site/ancient_texts/elamarna.shtml,
(látogatva, 7/4/2015).
61
Douglas K. Stuart, Exodus, The New American Commentary, 18-19.
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I.

II.

Izrael népének megmenekülése (1:1-18:27)
A. Mózes története (1:1-4:31)
1. A megváltás szüksége (1:1-22)
2. Mózes születése és megmenekülése (2:1-25)
3. Mózes elhívása (3:1-22)
4. Mózes felkészítése és visszatérése (4:1-31)
B. Izrael kivonulása Egyiptomból (5:1-15:21)
1. Mózes követelései (5:1-7:7)
2. Mózes jelei (7:8-14)
3. Csapások Egyiptomon (7:15-12:30)
4. Egyiptom elhagyása (12:31-51)
5. Az elsőszülöttek odaszánása és a Kovásztalan
kenyerek ünnepe (13:1-16)
6. A Vörös-tenger esete (13:17-15:21)
C. Izrael a pusztában (15:22-18:27)
1. Isten vízről gondoskodik Máránál és Elímnél (15:2227)
2. Isten mannát és fürjeket ad (16:1-36)
3. Isten vizet fakaszt a sziklából (17:1-7)
4. Isten védelme az Amálekitákkal szemben (17:8-16)
5. Isten bírákról gondoskodik Jetró tanácsán keresztül
(18:1-27)
Szövetség Izrael népével a Sínai-hegynél (19:1-40:38)
A. Mózes találkozik Istennel (19:1-25)
B. A Tízparancsolat adása és kihirdetése (20:1-21)
C. A szövetség rendelkezései
1. A bálványokról (20:22-26)
2. A szolgákról (21:1-11)
3. A sérülésekről (21:12-36)
4. A személyi tulajdonról (22:1-15)
5. A társadalmi ügyekről (22:16-23:9)
6. A Szombatról (23:10-13)
7. Az ünnepekről (23:14-33)
D. A szövetség megerősítése (24:1-18)
E. A Szent Sátrat érintő rendelkezések (25:1-27:21)
F. A papokat érintő rendelkezések (28:1-29:46)
G. További Szent Sátrat érintő rendelkezések (30:1-31:18)
H. Az aranyborjú esete (32:1-33:6)
I. Az új kőtáblák adása (33:7-34:35)
J. További Szent Sátrat érintő rendelkezések (35:1-40:38)
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CÍM
A könyv címe a héber Bibliában: ויקרא, jelentése: „és Ő
szólította”. Ez elsőre furcsa címnek tűnik, azonban akkoriban bevett
szokás volt egy könyvet legelső betűiről elnevezni. A könyv latin neve
„Leviticus” (Léviták könyve), amely a görög Szeptuagintában szereplő
címet (Λευιτικόν) követi. A cím utal a könyv tartalmára, azaz a papokra
érvényes rendelkezésekre a Szent Isten megközeltését illetően. A papok
Lévi törzséből származtak, a papi istenteiszteleti rendszert pedig lévita
rendszernek hívták.

SZERZŐ
A mózesi szerzőséget mind a zsidó, mind a keresztény
bibliamagyarázók nagy része elfogadta, egészen a 18. században
bekövetkezett deista filozófia hajnaláig.62 A konzervatív tudósok a mai
napig Mózesnek tulajdonítják a könyvet, mivel mind az ószövetségi írók
(Józs 1:7; 1Kir 2:3; 2Krón 34:14; Dán 9:11; Ezsd 6:18; Mal 4:4), mind
az apostoli időszak vallásos zsidói Mózest tartották a szerzőjének
(Apcsel 15:1).63 Jézus és az Újszövetség írói is megerősítik a
Pentateuchus mózesi szerzőségét (Mt 19:3-12; Mk 7:10; Mk 12:26; Lk
24:27; Jn 7:22-23). Emellett a 3 Mózesben 56 alkalommal olvassuk

62
Rooker, Mark F., Leviticus, The New American Commentary (Nashville:
Broadman & Holman Publishers, 2000), 23.
63
A Talmud és az Apcsel 15:1-ben található álláspont a vallásos zsidók
széles körben elfogadott tanítását tükrözi, mely szerint a Pentateuchus mins az öt
könyvét Mózes írta.
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félreérthetetlenül: „Azután így beszélt Mózeshez az Úr” (vö.: 1:1; 4:1;
5:14; 6:1; 7:22). Mózesnek, mint szerzőnek a tagadása egyben ezen
egyértelmű kijelentések tagadását is jelenti, illetve mindazon
bizonyítékokét is, amelyeket bennük találunk.

CÍMZETTEK
Mózes a könyv rendelkezéseit első sorban a lévita papság
számára jegyezte fel, de áltlánosan vonatkozott Izrael egész népére is,
akiknek útmutatást jelentett Isten adta céljuk eléréséhez, a papok
királyságának megvalósításához.

IDŐ ÉS HELY
Isten a 3 Mózes tartalmát a Sínai-hegyen jelentette ki Mózesnek
(25:1) Kr.e. 1445 körül, miután kivezette Izrael népét Egyiptomból (a
kivonulás dátumát lásd a 2 Mózes résznél). Logikusnak tűnik, hogy
Mózes a negyven éves vándorlás ideje során jegyezhette le a neki adott
kijelentést, de az is lehetséges, hogy nem sokkal halála előtt tette azt az
Izraeliteák az Ígéret Földjére való bevonulását megelőzően. A szerző
utal rá, hogy a pusztai vándorlás idején írja művét, amikor az
istentisztelet központja a Szent Sátor, és nem a Templom (1-17.
fejezetek), és a leprásoknak a „táboron” kívülre kell vonulniuk, nem
pedig a „városon” kívülre (13:46).64 A 3 Mózes megírása tehát 1445 és
1406 között bármikor megtörténhetett.

64

Gordon J. Wenham, Leviticus. (Grand Rapids: Eerdmans Publishing,

1979), 8-9.
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CÉL PURPOSE
A könyv latin címe mutatja meg a könyv tartalmát és
megírásának célját: eligazításul szolgálni a lévita papságnak, ahogy a
Szent Istent megközelítik, szolgálják, és imádatban másokat is a
jelenétébe vezetnek. Harrison szerint a könyvben foglalt törvények
„nagyrészt szertartási rendelkezések voltak, mivel –természetesen– igen
fontos volt, hogy az izraeliták ismerjék a Szent Sátornál történő
istentisztelet rendjét.”65 Wenham viszont emlékeztet, hogy „a 3 Mózest
legalább annyira –ha nem jobban– érdekli a laikusok imádatban való
részvétele, mint a papoké.”66 A könyv elhelyezkedése a Pentateuchuszon
belül szintén arra enged következtetni, hogy a 3 Mózessel Mózesnek a
Sínai-hegyen történtek elbeszélésének folytatása volt a célja. Az
egyszerű kötőszó, amit „és”-nek fordítottak az 1:1-ben, jelöli, hogy a
könyv története a 2 Mózes folytatása –a kettő egy könyvként olvasandó.
A 3 Mózes –a kívánt áldozatok és az ünnepek felsorolásával– az
eljövendő Messiásra mutat, aki majd beteljesíti a teljes törvényt, és
engesztelés lesz a bűneikért.

ÜZENET
A Szent Isten megközelítése és a szent papság (melynek szerepe
a Szent Isten bemutatása a többi népnek) a szolgálatra való
elválasztottságot követeli meg –Isten dicsőségéért és dicsőségére (3Móz
11:44-45).

65
66

Harrison, Introduction to the Old Testament, 589.
Wenham, Leviticus, 3.
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A 3 MÓZES TEOLÓGIAI TÉMÁI
Szentség
A 3 Mózest elejétől a végéig a szentég, mint Isten jellemvonása
hatja át.67 A „szentség-törvénykönyv”, ahogy a bibliatudósok nevezik,
világosan azonosítható az „én vagyok Jahve” kijelentésekben. (pl.: 18:2,
5-6, 21, 30; 19:2-4, 10, 12, 14, 16, 18, 26, 28, 30-31).68 Isten szentsége
egyértelműen meglátszik az áldozati rendszerből is. A feláldozandó
állatoknak hibátlanoknak kellett lenniük (vö.: 1:2, 10; 3:1; 6b; 4:3). Az
áldozati rendszer groteszk természete segít az emberiségnek megérteni a
bűn groteszkségét, és a szent Isten előtti végtelen szennyességét (vö.:4:56, 8-9, 11-12; 8:22-24). Isten saját szentsége alapján követeli meg
népétől is a szentséget. (19:2; 20:7). A népet az Isten imádatába vezető
papok számára adott még szigorúbb szabályok is Isten szentségét
hangsúlyozzák (21. fejezet). Végül, Isten kijelentett célja a papi
szolgálattal szintén a szentségére mutat (10:10-11). „Így tudtok
különbséget tenni a szent és a közönséges közt, a tisztátalan és a tiszta
közt, és így tudjátok tanítani Izráel fiait mindazokra a rendelkezésekre,
amelyeket kijelentett számukra az ÚR Mózes által.” Ahogy Merrill
mondta, „a pap olyan szent férfi volt, aki a Szent Istent szolgálta a szent
nép érdekében”.69

67
A „szentnek” fordított szó –és szinonímái– 52-szer fordulnak elő a 3
Mózesben, amely az ószövetségi előfordulás körülbelüli 20%-t teszi ki. A
„tisztátalan” szóval –és szinonímáival– 132-szer találkozunk, amely az ószövetségi
előfordulás több mint 50%-a. A „tiszta” szó szinonímáival együtt 74-szer jelenik
meg, ami kb. 35%-a az ószövetségi előfordulásnak. Wenham, Leviticus, 18.
68
Martin Noth, Leviticus: A Commentary (Philadelphia: Westminster, 1977),
127-128.
69
Merrill, “Theology of Leviticus,” 57.
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Isten rendszeretete
A

3

Mózes

olvasásakor

hamar

felismerhetjük

Isten

rendszeretetét. Ez tükröződik az Újszövetségből is (vö.: 1Kor 14:33, 40).
A rendszeretet, mint Isten jellemzője meglátszik a részletesen
kidolgozott eljárásokon: az égőáldozatok (1. fejezet; 6:8-13), az
ételáldozatok (2. fejezet; 6:14-18), a békeáldozatok (3. fejezet; 7:12-21),
a vétekáldozat (4. fejezet; 6:24-30), a jóvátételi áldozat (5. fejezet; 7:111), a papok felavatása (6:19-23; 8:1), a tiszta és tisztátalan állatok (11.
fejezet), a szülő asszony tisztulási törvénye (12. fejezet), a bőrbetegségek
és fertőzések (13. és 14. fejezet), a testi tisztátalanságból való
megtisztulás (15. fejezet), és az engesztelés ünnepének esetében is (16.
fejezet), csakúgy, mint a többi ünnepnél (23. fejezet). Isten pontos
utasításokat adott Izrael népének arról, hogy hogyan, mikor, és hol
imádja Őt, illetve hogyan kerülje el a tisztátalanságot, és tisztuljon meg,
ha mégis beszennyeződött. Ez az isteni rend megmutatja Isten
természetét. Isten tehát rendszerető, és törődik a részletekkel.

A helyettesítő áldozat
A 3 Mózesben leírt helyettesítő áldozat fontosságát nem lehet
túlhangsúlyozni. Isten kijelentette, hogy a vérontásnak óriási jelentősége
van a bűn jóvátételénél. „Mert a test lelke a vérben van, és én az oltárra
adtam azt nektek, hogy engesztelést szerezzen értetek. Mert a vér a benne
levő lélek által szerez engesztelést” (3Móz 17:11). Rooker szavaival
élve, „az áldozat vére engesztelést szerez az azt bemutató emberért,
mivel az áldozat a bemutató helyében adja a vérét (életét). Az izraelita
áldozati rendszer megértéséhez tehát alapvetően fontos a helyettesítő
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áldozat fogalmának megértése.”70 A bűnös kezének az áldozati állat
fejére helyezése (1:4; 3:2, 8, 13; 4:4, 15; 8:14) jelképezte a helyettesítést:
életet az élet helyett –az állat életét a bűnös ember életéért. Ez a fajta
áldozat azonban csak egy adott időszakra fedte el a bűnt, nem hozott
üdvösséget (Zsid 10:4), és Istennek soha nem is volt célja ezzel az
üdvözítés (Gal 2:16; Róm 3:20, 28). Az állati áldozatok és a nép áldozati
rendszertől függő helyzetének szerepe az előremutatás volt arra a napra,
amikor majd Krisztus vére ontatik ki

–Előrejelezte

az eljövendő

Messiást, aki meghal a bűnösök helyében, egyszeri és tökéletes
áldozatként adatik a világért, hogy mindenki, aki hajlandó „rátenni
fejére a kezét” (hisz abban, hogy Krisztus helyette meghalt a bűneiért)
megigazulhasson Isten előtt Krisztus igazságossága miatt (2Kor 5:21).
Az ószövetségi engesztelés ünnepe (16. fejezet) előképe AZ engesztelés
napjának, amelyen Krisztus egyszer és mindekorra kiengeszteli Isten
haragját (Zsid 9:11-14).

A 3 MÓZES VÁZLATA
I.

A Szent Isten megközelítésének rendelkezései (1:1-10:20)
A. Az áldozatok rendje (1:1-7:38)
1. Az égőáldozat (1:1-17)
2. Az ételáldozat (2:1-16)
3. A békeáldozat (3:1-17)
4. A vétekáldozat (4:1-5:13)
5. A jóvátételi áldozat (5:14-6:7)
6. Mégtöbb az égőáldozatról (6:8-13)
7. Az ételáldozatok leírásának folytatása (6:14-23)
8. A vétekáldozatok leírásának folytatása (6:24-30)
9. A vétekáldozatok leírásának folytatása (7:1-10)
10. A békeáldozatok leírásának folytatása (7:11-38)

70

Rooker, Leviticus, 53.
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II.

B. A papok rendje (8:1-10:20)
1. A papok vonalának kiválasztása (8:1-36)
2. A papi szolgálat kezdetét veszi (9:1-24)
3. Nádáb és Abíhu hibája és annak következménye:
haláluk (10:1-20)
A Szent Istennel való közösség rendelkezései (11:1-27:34)
A. Rendelkezések tisztáról és tisztátalanról (11:1-15:33)
1. Az ételekkel kapcsolatban (11:1-47)
2. A szüléssel kapcsolatban (12:1-8)
3. Bőrbetegségekkel kapcsolatban (13:1-46)
4. A penésszel kapcsolatban (13:47-59)
5. A bőrbetegségekből való megtisztulással
kapcsolatban (14:1-32)
6. A penészes tárgyak megtisztulásával kapcsolatban
(14:33-57)
7. Tisztátalanságot okozó testi folyásokkal
kapcsolatban (15:1-33)
B. Rendelkezések az engesztelés ünnepéről (16:1-34)
C. Rendelkezések a vérről (17:1-16)
D. Rendelkezések a szexuális kapcsolatokról (18:1-30)
E. Különféle rendelkezések (19:1-37)
F. A bukás következményei (20:1-27)
G. Rendelkezések a papok számára (21:1-22:33)
H. Rendelkezések az ünenpekről (23:1-44)
1. A Szombatról (23:1-3)
2. A húsvétról (23:4-8)
3. Az első kéve bemutatása (23:9-14)
4. A hetek ünnepéről (23:15-22)
5. A kürtzengés ünnepéről (23:23-25)
6. Az engesztelés ünnepéről (23:26-32)
7. A sátoros ünnepről (23:33-44)
I. Rendelkezések a Szent Sátor tartozékairól (24:1-9)
J. Rendelkezések az istenkáromlásról (24:10-23)
K. Rendelkezések a jubileum évéről (a nagy örömünnep
éve) (25:1-55)
L. Áldások és átkok (26:1-46)
1. Áldás az engedelmességen (26:1-13)
2. Átok az engedetlenségen (26:14-46)
M. Rendelkezések a fogadalmakról, ajándékokról, és a
tizedről (27:1-34)
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CÍM
A héber kéziratokban több címmel is szerepel a könyv. Egyes
címek az első betűkből állnak össze –„ – וידברígy szólt” jelentéssel, míg
mások a negyedik szót választották címül – – במדברamely „a pusztábant”
jelent. A 4 Mózes latin címe „Numeri”, azaz Számok könyve, görögül
Αριθμοι –mivel a pusztai vándorlás előtt és után is népszámlálás történt,
melyet a könyv lejegyez.

SZERZŐ
A 4 Mózesnek ugyanúgy Mózes a szerzője, mint a Pentateuchus
másik négy könyvének. A szerző Mózesként nevezi meg magát (1:1;
33:2). A zsidó nép legkorábbi hagyományait tartalmazó Talmud Mózest
nevezi meg szerzőként. Emellett mind az ószövetségi írók (Józs 1:7; 1Kir
2:3; 2Krón 34:14; Dán 9:11; Ezsd 6:18; Mal 4:4), mind az apostoli
időszak vallásos zsidói Mózest tartották a könyv szerzőjének (Apcsel
15:1).71 Jézus és az Újszövetség írói is megerősítik a Pentateuchus
mózesi szerzőségét (Mt 19:3-12; Mk 7:10; Mk 12:26; Lk 24:27; Jn 7:2223), tehát a 4 Mózest is Mózesnek tulajdonították (ApCsel 7:13; 1Kor
10; Zsid 3). Ilyen belső és külső bizonyítékok mellett nem sok hely
marad szkepticizmusnak a könyv eredetét illetően.72

71

A Talmud és az Apcsel 15:1-ben található álláspont a vallásos zsidók
széles körben elfogadott tanítását tükrözi, mely szerint a Pentateuchus mind az öt
könyvét Mózes írta.
72
Habár Mózes a könyv szerzője, később szerkesztői frissítések kerültek az
anyagba (vö.: 13:11, 22; 27:14; 31:53). Példa erre a városok (az eredeti címzettek
számára) modern néven rögzítése, és nem az ősi elnevezések használata. Ezeket a
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CÍMZETTEK
A könyvet Mózes kifejezetten az izraeliták új generációjának
szánta, akik túlélték a pusztai vándorlást. Habár első sorban a zsidóknak
íródott, Isten természetesen minden gyermekének szánta, aki Mózes
ideje és az Úr visszajövetele között él.

IDŐ ÉS HELY
A 4 Mózes elbeszélése röviddel a kivonulás utáni eseményektől
(1446), egészen a pusztai vándorlás végéig (1406) tart.73 Ebből adódóan
Mózesnek a könyvet a feljegyzettek megtörténte után kellett megírnia,
nem sokkal halála előtt (5Móz 31:24).

módosításokat Ezsdrás végezhette, Isten egyik ihletett prófétája. Ez a magyarázat
teljes mértékben összeegyeztethető a Szentírás ihletettségének orthodox nézetével.
73
Részletesebb információért a 2 Mózes dátumaival kapcsolatosan lásd a
Bevezetés a 2 Mózes-be c. részt.
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A 4 Mózeshez kapcsolódó fontos események
Idő

Esemény

Igehely

Kr.e. 1805

József halála

1Móz 50:26

Kr.e. 1570

A hébereket kényszermunkára fogja a
fáraó, aki “nem ismerte Józsefet”

2Móz 1:1; ApCsel 7:18

Kr.e. 1446

Kivonulás Egyiptomból

1Kir 6:1; Bír 11:26;
1Krón 6:33-37; Ez 40:1

Kr.e. 1445

A mózesi törvény adatása a Sínaihegyen

Kr.e. 1444

Izrael első megszámlálása

Kr.e. 1444

A kádes-barneai lázadás

4Móz 13:25-14:38; Zsolt
95:11; Zsid 3:7-11, 15

Kr.e. 14461406

Izrael pusztai vándorlása

5Móz 8:2

Kr.e. 1406

Izrael második megszámlálása

4Móz 26:1-65

Kr.e. 1406

Az 5 Mózesben felhegyzett üzenet
elhangzik a Hóreb-hegynél

5Móz 1:1; 29:1

Kr.e. 1406

Mózes halála

Kr.e. 14061399

Izrael beghódítja Kánaánt

2Móz 19:1-34:35;
4Móz 1:1-46

5Móz 34:7; 8:2; 2Móz
2:15; ApCsel 7:22-23
5Móz 1:3; Ez 40:1; Józs.
14:7-10

CÉL
A 4 Mózes ihletett történelmi feljegyzés Izrael népének pusztai
vándorlásáról, valamint a hírhedt kádes-barneai (4Móz 26) események
előtt (4Móz 26) és után történt népszámlálásról.
Emellett ellentétpárba állítja Isten hűségét Isten népének
hűtlenségével. Archer magyarázata szerint „a kádesi bukás előtti (4Móz
1-4), és a Moáb földjén, már az új generációt érintő népszámlálással
(4Móz 26) Isten azt akarta megmutatni népének, hogy Kánaánba nem a
létszámhiány miatt nem mentek be –ugyanis nem a hadsereg, hanem a
hitük nagysága számított. Habár az új generáció nem számlált több
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lelket, mint az első, mégis képes volt meghódítani a kánaánitákat, mivel
végig hajlandó volt bízni Istenben, és engedelmeskedni katonai
vezénylésének (a Kádes-Barneánál elbukott atyáikkal szemben).”74 Az
átmenet, amely a pusztai vándorlás alatt az elsőből a második generáció
kiforrását jelentette, reményt és ígéretet hozott magával.75
A könyv megírásának harmadik oka volt, hogy a héberek
számára „részletes utasításokat rögzítsen táborozásuk és útjuk rendjét
illetően.” A 4 Mózes tartalmát hivatott ábrázolni az alábbi kép.
The
Exodus

40 Years of Wilderness Wanderings

14
chps

5 chapters

Entering
Land

17
chps

The Number of Chapters in the Book of Numbers
76

Tizennégy fejezet foglalkozik a kivonulással, öt a pusztai
vándorlással, és 17 a felkészülésről az Ígéret földjére való bemenetelre.
A 4 Mózes emlékeztető a zsidó nép számára a hitetlenség pusztító
hatásairól és az engedelmesség áldásairól.77

74

Gleason Archer Jr., A Survey of Old Testament Introduction, 3rd. ed.
(Chicago: Moody Press, 1994), 265.
75
Dennis T. Olson, Numbers, Interpretation (Louisville: John Knox Press,
1996), 4.
76
Az ábrát Thomas Constable 4 Mózesről írt kommentárjából kölcsönöztem,
amely megtalálható a www.soniclight.com címen. (látogatva, 10/24/2014).
77
Hill és Walton a könyv megírásának még egy célját megnevezi: lejegyezni
azon átformálódást, melynek során „a szolganépből papok királysága és szent nemzet
válik” Andrew E. Hill, and John H. Walton. A Survey of the Old Testament. 3rd ed.
(Grand Rapids: Zondervan, 2009), 149.
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ÜZENET MESSAGE
Az,

hogy

Isten

megszabadítja

népét

az

egyiptomi

rabszolgaságból, hogy annak rendszeres panaszkodása ellenére
gondoskodik róla a pusztában, és hogy a kádes-barneai hitetlenségük
következményeként a pusztai vándorlásba vezeti őket, megmutatja, hogy
Isten türelmes és hosszútűrő népével: hűséges marad a zsidóknak adott
ígéreteihez –megátkozva engedetlenségüket, de megáldva a szövetségi
felelősségeik szerinti engedelmességet.

A 4 MÓZES TEOLÓGIAI TÉMÁI
A szövetségi hűség
A 4 Mózes a szövetségi hűségre felszólító isteni parancsot, és
ugyanakkor Isten hűségét hangsúlyozza, amely Izrael hűtlenségének
ellenére is érvényes. Isten vágya, hogy kiválasztott népe szent és a
világtól elválasztott legyen, akiknek célja, hogy papok királyságaként
elérje a többi nemzetet. Ilyen nemes elhíváshoz elengedhetetlen a
szentség, és a szövetséges Isten felé való engedelmesség. Ennek ellenére
a nép a kezdetektől fogva panaszkodik és engedetlen. Ez vonatkozik a
zsidókra általában, a hozzájuk csatlakozott idegenekre (2Móz 12:38), és
még Mózes családjára is.78 Ennek következménye mindig Isten
fegyelmezése (2Móz 11:1,3; 12:9-12).79 Merrill szerint “habár Isten adta
a parancsot és népe előtt járt győztes, hódító harcosként (4Móz 10:3336; 14:8-9), a nép újra és újra elbukott: nem tudott bízni az Ő sikerében.

78

Timothy R. Ashley, The Book of Numbers, New International
Commentary of the Old Testament. (Grand Rapids: Eerdmans Publishing, 1993), 8-9.
79
Ugyanott.
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Zúgolódott az Úr ellen (11. fejezet, 20:1-13), lázadozott Mózes
vezetősége ellen (12-14 és 16-17 fejezetek), illetve egyenesen elfordult
hitétől és megtagadta a szövetséget (25. fejezet)”80.
Izrael hűtlenségének csúcspontja a Kádes-Barnea epizód.81
Minden készen állt a föld elfoglalására, amelyet Isten Ábrahámnak ígért,
és amiről Mózest is biztosította. Megvolt a nép lehetősége, hogy
„keresztülmenvén a Jordánon bevegyék a területet, és Isten földi uralmát
kifejezve uralják azt.”82
Amikor a tizenkét kém visszatért Kánaánból a jelentéssel, a nép
a megrettent tízre hallgatott, és nem a kisebbségben lévő kettőre.
Eltökélték, hogy nem képesek a feladatra –de ezzel valójában nem bíztak
Istenben és kiválasztott vezetőiben (Mózesben és Áronban), annak
ellenére, hogy Isten biztosította őket a siker felől. Ennek eredménye lett
a negyven éves pusztai vándorlás, és hogy a húszadik életévüket
betöltöttek nem léphettek be az Ígéret földjére. De Izrael szövetséghez
való hűtlensége ellenére Isten hűséges maradt.
Isten gondot viselt a fizikai szükségeikről (11:31–35; 21:4–10),
legyőzte ellenségeiket (21:1–3, 21–32, 33–35; 22–24; 31:1–11), és
megerősítette feléjük való elkötelezettségét (11:23; 14:20; 15:41; 23:19–
24; 24:3–9, 15–24), mert Isten „meg nem tagadhatja Önmagát.”83 Isten

80

Merrill, Theology of Numbers, 61.
Az epizód helyszíne, Kádes-Barnea Izrael hűtlenségének,
engedetlenségének és hitetlenségének legnagyobb emlékeztetője (vö. Zsolt. 95:8-11;
Zsid. 3:7-19). Az itt történt lázadás miatt történt a 40 éves pusztai vándorlás a
Kánaánba való belépés előtt. Szintén itt történt a víz miatti panaszkodás, ami után
született a Meribá, vagy Meribá-Kádes név (4Móz 20:2-24; 5Móz 32:51; Ez. 47:19;
48:28), illetve Kóré lázadása (4Móz 16:1-50; Júd 1:11). (Zsolt 95:8–11; vö. Zsid 3:7–
19).
82
Merrill, Theology of Numbers, 62.
83
Merrill, Theology of Numbers, 61.
81
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még egy második lehetőséget is felajánlott számukra a földre való
belépésre (34:1-15).
A 4 Mózes Izrael bizonytalan közeljövőjével zárul, mivel az
teljes mértékben a nép szövetségi elkötelezettségben való megújulásán
és hűségén múlik. Ez a szövetségi megújulás köti össze a 4 és 5 Mózest.
A sorozatos hűtlenség és megtagadás után elengedhetetlen volt a
szövetségi eskü megerősítése a hűségre, mielőtt még a nép belépett volna
az Ígéret földjére.

A NÉPSZÁMLÁLÁSOK
Kétszer is megtörtént az izraeliták számba vétele. Az első a
kivonulás utáni második évben (4Móz 1:1), a második a negyvenedik
évben történt. Az első az Egyiptomból kijövőket, a második pedig a
Kánaánba belépni készülőket számlálta meg. Ha az első számlálás a
harcképes férfiak számát mutatja, akkor a második a teljes populáció
nagyságát tükrözheti, bő 3 millió főt. A kritikusok szerint ilyen nagyságú
létszámnövekedés nem lehetséges, és a pusztai körülmények sem lettek
volna alkalmasak ekkora számok fenntartására. Egyes tudósok szerint
az „ezernek” fordított héber szó inkább „törzset” vagy „egységet” jelent,
amelynek értelmében a népesség mindössze 100.000 férfit és összesen
400.000 főt tehetett ki.84 Ahogy Hill megjegyzi, „a Szentírásról alkotott
nézetünk meghatározza a bibliai számokról való nézeteinket is, melyek
a szó szerinti értelmezéstől a történelmiséget és megbízhatóságot illető
szkepticizmusig terjedhetnek a skálán.”

84
85

85

Habár a „félrefordítás-

Andrew E. Hill, and John H. Walton. A Survey of the Old Testament, 153.
Ugyanott, 154.
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elmélet” igaz lehet, ha figyelembe vesszük a természetfelettibe, és Isten
gondviselő és védelmező képességébe vetett hitet –miszerint Ő képes
fenntartani a nagy létszámot a pusztában is–, helyesebb a számokat
nagyobbként értelmezni.

A RÉGÉSZET ÉS A 4 MÓZES
Az Ezüst tekercs

A képen látható az eredeti héber szöveg megfejtése
Tamar Hayardeni/Wikipédia Commons/
A jeruzsálemi Izrael Múzeum jóvoltából

Az Ezüst tekercs (fent) egy Jeruzsálemen kívüli ősi temetkezési
helyen került elő, amelyet a Kr.e. 7. századra, Jósiás király
uralkodásának idejére tesznek. Egy inch (2,54 cm) hosszú, és fél inch
átmérőjű tekercs, amely a papi áldást tartalmazza a 4 Mózes 6:24-26-ból.
A holt-tengeri tekercseknél 400 évvel korábbi lelet, a legkorábbi
Szentírás-részlet másolat. Price foglalja össze legjobban e felfedezés
jelentőségét: „a tekercs komoly kihívást állít azon kritikus tudósok elé,
akik szerint a Pentateuchus legnagyobb részét papok írták az elhurcolás
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idejét követően. Ezt az elméletet most el kell hagyniuk, vagy újra kell
gondolniuk.” 86 E lelet ugyanis bebizonyítja, hogy az ószövetségi írások
igen korán születtek, ezzel darabokra törve a JEDP elméletet, miszerint
a Pentateuchust a babiloni fogság alatt írták. Lásd még: „A négyforrsáelmélet” címen az 1 Mózes alatt. Az Ezüst tekercs megtekinthető a
jeruzsálemi Izrael Múzeumban. 87

A 4 MÓZES VÁZLATA
Az ószövetségi könyvek közül talán a 4 Mózes szerkezetét a
legnehezebb meghatározni, annak ellenére, hogy a könyv követ egy
bizonyos kronológiai sorrendet. 88
I.

Izrael népe a Sína-hegynél (1:1-9:23)
A. Izrael első megszámlálása (1:1-54)
B. A tábor rendje (2:1-34)
C. Lévi törzse (3:1-51)
D. A különböző népcsoportok (4:1-4:49)
1. Kehát fiai (4:1-20)
2. Gersón fiai (4:21-28)
3. Merári fiai (4:29-33)
E. Lévi törzsének számba vétele (4:34-49)
F. Megtisztulási rendelkezések, és a főpapi áldás (5:1-6:27)
G. A felszentelés (7:1-8:26)
1. A szent sátor felszentelése (7:1-8:5)
2. A léviták felszentelése (8:6-8:26)
H. A Páska/Húsvét megünneplése (9:1-14)
I. A sátor feletti felhő útmutatása (9:15-23)

86

Randall Price, The Stones Cry Out: What Archaeology Reveals About the
Truth of the Bible, (Eugene, Oregon: Harvest House Publishers, 1997), 38.
87
http://www.biblearchaeology.org/post/2010/01/06/The-Blessing-of-theSilver-Scrolls.aspx, (látogatva, 7/31/2015).
88
Andrew E. Hill, and John H. Walton. A Survey of the Old Testament. 3rd
ed. (Grand Rapids: Zondervan, 2009), 150.
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II.

III.

Izrael útja a Sínai-hegytől Kádes-Barneáig (10:1-20:21)
A. Indulás a Sínai-hegytől (10:1-36)
B. Az Úr gondviselése (11:1-35)
C. Mózes testvérei ellene beszélnek (12:1-16)
D. Kánaán kikémlelése (13:1-33)
E. A lázadás (14:1-45)
F. Áldozati rendelkezések (15:1-41)
G. Korah, Dátán és Abirám története (16:1-50)
H. Áron vesszője kivirágzik (17:1-13)
I. Rendelkezések a papokról és lévitákról (18:1-32)
1. A papok és léviták felelőssége (18:1-7)
2. A papok és léviták javadalma (18:8-32)
J. Rendelkezések a megtisztulásról (19:1-22)
K. Mózes ráüt a sziklára (20:1-13)
L. Edóm nem engedi át Izraelt a földjén (20:14-21)
Izrael vándorlása Kádestől Moábig (20:22-36:13)
A. Áron halála a Hór-hegynél (20:22-29)
B. Az út Moábig (21:1-35)
C. Bálák és Bálám esete (22:1-24:25)
D. Vegyes házasság és bálványimádás Moábnál (25:1-18)
E. Izrael második megszámlálása (26:1-65)
F. Rendelkezések az örökösödésről (27:1-11)
G. Józsué Mózes utódja (27:12-23)
H. Áldozati rendelkezések (28:1-15)
I. Ünnepi rendelkezések (28:16-29:40)
J. Rendelkezések a fogadalmakról (30:1-16)
K. Ítélet Midjánon (31:1-32:42)
L. Izrael történetének felelevenítése (33:1-56)
M. Az Ígéret földjének határai, és a törzsi vezetők (34:1-29)
N. A léviták városai és a mendékvárosok (35:1-34)
O. Rendelkezések az örökösödésről (36:1-13)

61

MÓZES ÖTÖDIK KÖNYVE
CÍM
Az ősi szokásnak megfelelően a könyv héber címe, –אלה הדברי,
azaz „szavak könyve”– a szöveg első betűiből áll össze. A latin címe
Deuteronomium, melynek jelentése „második törvénykönyv”. Az 5
Mózes azonban nem egy új, második törvényt rögzít, hanem megismétli
a már elhangzott rendelkezések nagy részét, és a Dekalógus egészét –így
a ez az elnevezés félrevezető lehet, hiszen tartalma nem merül ki a
parancsolatok elismétlésében. Sőt, főleg „olyan beszédeket olvashatunk
benne,

melyek

összefoglalják

a

korábbi

könyvekből

ismert

beszámolókat a nép okulására, hogy az a jövőben hűségesen éljen.”89

SZERZŐ
Jó okunk van azt hinni, hogy az 5 Mózes szerzője Mózes,
ugyanúgy, mint a Pentateuchus többi könyvének esetében. A szerző
Mózesként nevezi meg magát (1:1; 4:44; 29:1; 31:9, 22, 24-27). Mózes
figyelmezteti a népet, hogy semmit ne vegyen el, és ne is tegyen hozzá a
parancsolatokhoz (4:2; 12:32). Józsué könyvének szerzője Mózest
nevezi meg az 5 Mózes szerzőjeként (Józs 1:7). Jézus idézett a könyvből,
és Mózesnek tulajdonította azt (Mát 19:17; Mk 7:10; Lk 20:28). Az
ószövetségi írók Mózest nevezték meg szerzőként (Józs 1:7; 1Kir. 2:3;
2Krón. 34:14; Dán 9:11; Ezs. 6:18; Mal. 4:4), és az apostolok

89

Daniel I. Block, Deuteronomy, The NIV Application Commentary. (Grand
Rapids: Zondervan, 2012), 25-26.
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korszakában élő zsidó vallási vezetők is Mózesnek tulajdonították a
könyvet (ApCsel 15:1).90

CÍMZETTEK
Mózes kifejezetten az izraeliták pusztai vándorlását túlélő új
generációjának írta a könyvet, akik felkészülőben voltak az ígért földre
való belépésre. Habár Isten elsősorban a zsidó népnek szánta a könyvet
a feljegyzett történelmi eseményekből Isten népének minden generációja
sokat nyer.

IDŐ ÉS HELY
Az 5 Mózes a pusztai vándorlás végén, közvetlenül az ígért földre
való belépés előtt íródott, Kr.e. 1406 körül, Mózes halálát megelőzően
(5Móz 31:24). Az utolsó, Mózes halálát leíró fejezetet valószínűleg
Józsué írta, Mózes utódja (Józs 1:1). Ez a szóbeli megszólítás Jerikótól
keletre, Moáb síkságán történt (5Móz 1:1, 29:1).91

90

A Talmud és az Apcsel 15:1-ben található álláspont a vallásos zsidók
széles körben elfogadott tanítását tükrözi, mely szerint a Pentateuchus mind az öt
könyvét Mózes írta.
91
Az 5 Mózes nagyban emlékeztet a Kr.e. 2000 körül, a hettiták idejében
létrejött hűbéres szerződésekre. Andrew E. Hill, and John H. Walton. A Survey of the
Old Testament. 3rd ed. (Grand Rapids: Zondervan, 2009), 166.
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Az 5 Mózeshez kapcsolódó fontos események
Idő

Esemény

Igehely

Kr.e. 1805

József halála

1Móz 50:26

Kr.e. 1570

A hébereket rabszolga sorba hajtja
a király, “aki már nem ismerte
Józsefet”.

2Móz 1:1; ApCsel 7:18

Kr.e. 1446

Az Egyiptomból való kivonulás

1Kir 6:1; Bír 11:26;
1Krón 6:33-37; Ez 40:1

Kr.e. 1445

A Mózesi törvény átadása a Sínaihegynél

Kr.e. 1444

A Kádes-Barnea lázadás

Kr.e. 1446-1406 Az izraeliták pusztai vándorlása

2Móz 19:1-34:35;
4Móz 13:25-14:38;
Zsolt 95:11; Zsid 3:711, 15
5Móz 8:2

Kr.e. 1406

Az 5 Mózesben leírt üzenet
kihirdetése a Hóreb-hegynél

Kr.e. 1406

Mózes halála

5Móz 34:7; 8:2; 2Móz
2:15; ApCsel 7:22-23

Kr.e. 1406-1399 Az izraeliták elfoglalják Kánaánt

5Móz 1:3; Ez 40:1;
Józs 14:7-10

5Móz 1:1; 29:1

CÉL
Mózes célja feljegyezni a héber népnek már korábban kijelentett
törvényeket.92 „Az 5 Mózes megerősítése és tovább bontása annak a
szövetségi tartalomnak, amelyet Isten először negyven évvel korábban,
a Sínai-hegynál adott át Mózesnek és Izrael népének.”93

92
Fontos megemlítenünk, hogy az 5 Mózes végső formájában szóban
elhangzott kijelentéseket szed írott formába. Ezek a szóbeli megszólítások vették fel a
szövetségi formát. It is important to note that the finished work of Deuteronomy is a
written record of spoken addresses, and these addresses took the form of a covenant
document. Peter C. Craigie, The Book of Deuteronomy (Grand Rapids: Eerdman’s
Publishing, 1976), 18.
93
Eugene H. Merrill, Deuteronomy, The New American Commentary
(Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1994), 22.
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Az 5 Mózes lényege a „szövetségi megújulás”. A szövetségkötés
helye a Hóreb-hegy (5Móz 1:6; 4:1-40), de a Kádes-Barneánál történt
lázadás miatt –Kálebet, Józsuét, Áront és Mózest kivéve– az akkor 20
évesnél idősebbek már mind meghaltak. Így a könyv megismétli a
törvényt az új generáció számára, amely épp készül elfoglalni az
Ábrahámnak ígért földet. Mózes emlékezteti az nemzedéket a
szövetségre, melyet Isten kötött atyáikkal, és az ebből adódó
felelősségeikre.
Mózes azért is írja le amit már egyszer elmondott az új generáció
számára, hogy emlékezetükbe vésse a pusztai vándorlás eseményeit,
mint a hitetlenség/engedetlenség következményét. Emlékezteti őket
Isten ígéretére, miszerint a parancsainak való engedelmesség áldást
eremdényez, az engedetlenség pedig átkot. A nép korábbi lázadása
ellenére Isten még mindig engedi, hogy belépjen a neki ígért földre, de
Mózes figyelmezteti az új nemzedéket, hogy mennyire fontos teljesítenie
szövetségi kötelességeit.

ÜZENET
A papok királyságának elhívott izraeli népnek hallgatnia kell
Mózesre, a szövetség közvetítőjére, hogy biztosan megtudjon felelni
szövetségi felelősségeinek. Ez áldást eredményez, míg felelősségeinek
elhanyagolása Isten fegyelmezését vonja maga után.
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KÁNAÁN LAKOSAI JÓZSUÉ IDEJÉBEN (5Móz 7:1)94
Nép
Igehelyek
Leírás
Hettiták

Girgásiak

Emóriak

1Móz 10:15; 23; 27:46;
2Móz 33:2; 4Móz 13:29;
5Móz 20:17; Józs 11:3;
12:8; 1Sám 26:6; 2Sám 1112; 1Kir 9:20; 10:29; 11:1;
Ezsd 9:1; Ez 16:3, 45
1Móz 10:16; 15:21; Józs
3:10; 24:11; Neh 9:8 1Krón
1:14

1Móz 15:16; 2Móz 3:8, 17;
13:5; 23:23; 33:2; 34:11-17;
4Móz 13:29; 4Móz 21:13,
21-31;
1Móz 10:18; Bír 4:23-24;
Józs 5:1; 11:3

Kánaániták

Perezziek

Hivviek

Jebúsziak

1Móz 15:20; 2Móz 3:8; 17;
23:23; 33:2; 34:11; 5Móz
20:17; Józs 3:10; 11:3; 12:8;
24:11; 1Kir 9:20; 2Krón 8:7;
Ezsd 9:1; Neh 9:8
Bír 3:3; Józs 11:3; Józs 12:8;
24:11; 1Kir 9:20; 2Sám 24:7
1Móz 10:15-16; Józs 18:16;
Bír 19:10-11

94

Hét leszármazottjai, több mint
50 alkalommal említi őket az
Ószövetség (1Móz 10:15). A
hettita birodalom Anatóliában
helyezkedett el (ma
Törökország), habár hettiták
palesztin városokban is jelen
voltak, pl. Hebronban.
Nem tudjuk pontosan hol éltek,
de lehetséges, hogy a Galileai
tótól északra lévő területeken,
amelyet később az Újszövetség a
gadaraiak földjének nevez. (vö.
Mt 8:28; Mk 5:1; Lk 8:26).
Kánaán leszármazottjai (1Móz
10:15-16; 1Krón 1:13-16), akik
Palesztina területén éltek, a
Jordán nyugati oldalától kezdve
egészen a Földközi-tengerig.
A Kánaánita elnevezést gyakran
általánosan használták az összes
Kánaánban élő népre, amely
mind Kánaánnak, Noé
dédunokájának leszármazottja
(1Móz 10:15-19).
A perezziek pontos kilétét
homály fedi. A kánaáni népesség
egy részét képezhették.
Kánaán fiának leszármazottjai
(1Móz 10:17), akik a lebanoni
hegyek (Bír 3:3) és a Hermonhegy vidékét lakták (Józs 11:3).
Kánaánita törzs, amely a később
Jeruzsálemként ismert területen
élt. A várost Júda törzse foglalta
el, de a jebúsziakat sosem irtotta
ki teljesen.

Az információ forrása a Tyndale Bible Dictionary, A. Elwell and Philip
Wesley Comfort, Tyndale Bible Dictionary, Wheaton, IL: Tyndale House Publishers,
2001.
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AZ 5 MÓZES TEOLÓGIÁJA
Az 5 Mózes jelentősen hozzájárul teológiai ismereteinkhez.
Teológiai súlyát tekintve gyakran állítják párhuzamba a Római levéllel,
mivel az az Újszövetség tanításainak nagyarányú forrása: „A Róma levél
olyan

sokat

árul

el

Izrael

Isten

kegyelmének

történelmi

megtapasztalásairól, mint az 1 Mózestől a 4 Mózesig az Ószövetség”.95

A szövetség megújítása
A szövetség fogalma a könyv lelke és teológiájának
középpontja.96 A használt nyelvezete is szövetségi természetű.97 Ez a
keret, mely egybefoglalja az “átadott teológia részleteit.”98
430 év egyiptomi rabszolgaság után (2Móz 12:41, Apcsel 7:6,
Gal 3:17) a hébereket Isten pont úgy szabadítja meg, mint ahogyan azt
előre megmondta Ábrahámnak (1Móz 15:3).99 A pusztában szövetséget
kötött Izrael népével –feltételes szövetséget, melyet annak közvetítője
után mózesi szövetségnek, vagy Sínai szövetségnek nevezünk.100
Craigie szavaival élve, „a szövetség a teokrácia alkotmánya volt. Isten,

95

Block, Deuteronomy, 25.
Eugene H. Merrill, Deuteronomy, The New American Commentary
(Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1994), 47-48.
97
Merrill, “Theology of Deuteronomy, 62.
98
Craigie, The Book of Deuteronomy, 36.
99
Az 1 Mózes 15:13 400 éves rabszolgaságról beszél. Ezt „kerekített”
számként kell kezelnünk, melyet Isten nem is akart pontosan megfogalmazni. A
pontos számot más, idevágó igeszakaszokból ismerhetjük meg (2Móz 12:41, ApCsel
7:6, Gal 3:16).
100
A Mózesi szövetség egyértelműen feltételes: “ha te, akkor én…”. Ez
azonban nem összekeverendő az ábrahámi szövetséggel, amely feltétel nélküli, és
amelyben Isten három dolgot ígér Ábrahámnak: (1) földet, (2) utódot és (3) áldást.
(Lásd: “az ábrahámi szövetség” c. részt az 1 Mózesről szóló fejezetben). Az ábrahámi
szövetség feltétel nélküli voltát bizonyítja, hogy annak megkötésekor Ábrahámra
Isten álmot bocsát, és egyedül Ő vonul végig a szövetségkötési ceremónián (1Móz
15:12-19).
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mint király, a sajátjának választott izraeli népet kihozta Egyiptomból –e
nép mindenét Tőle kapta, és hivatása volt a szereteten alapuló szövetség
szerint alávetni magát Istennek.”101 A pusztában Izrael sorozatosan
kudarcot vallott a szövetségi felelősségek betöltésében: hűtlensége
Kádes-Barneánál teljesedett ki (vö. Zsolt 95:8-11; Zsid 3:7-19).
Lázadása miatt még negyven év pusztai vándorlás várt rá, amelynek
során minden húsz évnél idősebb meghalt.
Az 5 Mózes emlékezteti Izrael népét a régi nemzedék bukására,
hogy ezzel az új generációt az atyáikkal kötött isteni szövetség
megújítására, és a szövetségi kötelességeknek való megfelelésre hívja.
Block szerint „az 5 Mózes teológiai kiálltványként funkcionál, mely
felszólítja az izraelitákat arra, hogy Isten kegyelmére osztatlan hűséggel
és szeretettel válaszoljanak.”102

Föld
Isten feltétel nélküli szövetséget kötött Ábrahámmal –ezt
nevezzük ábrahámi szövetségnek. Habár több fontos elemet is tartalmaz,
ezek közül egyet sem hangsúlyoz úgy az 5Mózes, mint a földet. „Több
mint 400 évig a zsidók idegenként éltek az ellenséges Egyiptomban, a
kivonulás után pedig gyökértelen nomádokként vándoroltak a Sínai
pusztában. Nem meglepő tehát, hogy a saját földjükön való véglelges
letelepedés reménye és az arra való várakozás ilyen meghatározóan jelen
van Mózes búcsúbeszédében, melyet Izraelnek mond.”103
Az „Ígéret földjének” teológiai fogalma a Szentírás folyamán

101

Craigie, The Book of Deuteronomy, 19.
Block, Deuteronomy, 25.
103
Merrill, “Theology of Deuteronomy, 68.
102
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végig megtalálható. Egy királyságnak három eleme van: (1) a király, (2)
az alattvalók, (3) és a föld. Isten céljának eléréséhez, tehát azon földi
teokratikus királyság megalapításához, melyben az ember Isten
„képmás-hordozójaként” uralkodik (lásd: a „Teokratikus királyság”
részt az 1 Mózesben), szükséges a föld, ahol ez létre jöhet.
A zsidó népnek Isten adta örökségül a földet, de a nép
hitetlensége/engedetlensége miatt nem tudta birtokba venni azt (4Móz
14:1-38). A régi nemzedék kihalása után Isten az új generációt is a föld
öröklésének lehetősége elé állította. A területet úgy írja le az Ige, mint a
hettiták, a girgásiak, az emóriak, a kánaániták, a perezziek, a hivviek és
a jebúsziak földjét (5Móz 7:1). Sajnos azonban az Jahvét követő új
nemzedék sem vette teljesen birtokba a neki ígért földet, amelyet végül
sosem foglalt el a nép teljes mértékben: Isten teokratikus királysága sem
jött még létre; így „a szombati nyugalom tehát még ezután vár az Isten
népére” (Zsid 4:8-9).104

Waltke szerint „a föld ígérete folyamatosan kibontakozva haladt előre, de
sosem teljesedett be. Isten először Józsuén keresztül tartja meg ígéretét (Józs 21:4345), de az nem teljesedik ki (Józs 13:1-7). Ezután használja Dávidot és Salamont
(1Kir 4:20-25; Neh 9:8), de a föld ígérete ekkor sem valósul meg teljes mértékben
(lásd: Zsolt 95:11; Zsid 4:6-8; 11:39-40).” Waltke, Bruce K. Genesis. (Grand Rapids:
Zondervan, 2001), 48-49.
104
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A RÉGÉSZET ÉS AZ 5 MÓZES
Hammurápi törvényoszlopa

Paul Weaver/A berlini Pergamon Múzeum jóvoltából
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Hammurápi babiloni király a Kr.e.-i 18. században uralkodott,
közel 42 éven keresztül. A fenti képen közelről látható Hammurápi
törvényoszlopa, melyet akkád nyelven véstek a 2,25 méter magas kő
sztélébe. A jobb oldali képen láthatjuk a sztélé tetején lévő írást nagyítva.
Az ábrázoláson látható, ahogy a napisten átadja Hammurápinak a
hatalom jelképét. A sztélén a király 282 törvényét olvashatjuk. E
babiloni törvénykönyv és a Mózesi szövetség között nincs közvetlen
kapcsolat, de a lelet bemutatja, hogy léteztek jogi szövegek az ókori
Közel-Keleten.

AZ 5 MÓZES VÁZLATA
I.
II.

III.

Mózes beszédeinek történelmi kontextusa (1:1-5)
Mózes első beszéde (1:6-4:43)
A. Mózes feleleveníti Izrael történetét egészen a Hórebhegytől (1:6-3:29)
1. A Hóreb-hegynél történtek (1:6-18)
2. A Kádes-Barneánál történtek (1:19-46)
3. Az út Moábig (2:1-23)
4. Izrael ellenségeinek veszte (2:24-3:22)
5. Mózes nem mehet be az Ígéret földjére (3:23-29)
B. Mózes intése (4:1-43)
1. Mózes az engedelmességre szólítja fel a népet (4:114)
2. Mózes megtiltja a bálványimádást (4:15-31)
3. Mózes emlékezteti a népet Isten kijelentésére (4:3243)
Mózes második beszéde (4:44-26:19)
A. Mózes bemutatja a Törvényt (4:44-49)
B. Mózes megismétli a Tízparancsolatot (5:1-33)
C. Mózes konkrét parancsokat és figyelmeztetéseket ad
(6:1-11:32)
1. A nagy parancsolat (6:1-25)
2. A többi nép kipusztításáról szóló parancs (7:1-26)
3. Parancs a hűségre (8:1-10:22)
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IV.

V.

4. Az engedelmesség jutalma és az engedetlenség
következménye (11:1-32)
D. Mózes megismétel egyéb rendelkezéseket is (12:126:15)
1. Az imádat helyét érintő rendelkezés (12:1-28)
2. Más istenek imádatának tilalma (12:29-13:18)
3. A tiszta és tisztátalan ételeket érintő rendelkezések
(14:1-21)
4. Rendelkezések a tizedről (14:22-29)
5. Rendelkezések az adóssággal, a szolgákkal és az
elsőszülött állatokkal kapcsolatban (15:1-23)
6. Az ünnepeket érintő rendelkezések (16:1-17)
7. Hivatalos személyeket érintő rendelkezések (16:1818:22)
8. Polgári rendelkezések (19:1-22:30)
9. A tisztaságot érintő rendelkezések (23:1-18)
10. Másokat érintő rendelkezések (23:19-25:19)
11. Az új termést érintő rendelkezések (26:1-15)
E. A szövetség megújítása (26:16-19)
Mózes harmadik beszéde (27:1-29:1)
A. Az engedetlenség átkai általában (27:1-26)
B. Az engedelmesség áldásai (28:1-14)
C. Az engedetlenség átkai bizonyos parancsolatok esetében
(28:15-29:1)
Mózes negyedik beszéde (29:2-34:12)
A. Mózes visszatekint Izrael történetére a kivonulástól a
föld meghódításáig (29:2-8)
B. Mózes a szövetséghez való hűségre kérleli a népet
(29:9-30:20)
C. Mózes átadja a vezetést Józsuénak (31:1-34:12)
1. Mózes Józsuét Isten kiválasztott vezetőjeként
mutatja be (31:1-8)
2. Mózes felolvassa a törvényt (31:9-13)
3. Mózes próféciája Izrael lázadásáról (31:14-29)
4. Mózes énekét felolvassák (31:29-32:47)
5. Isten előre szól Mózes haláláról (32:48-52)
6. Mózes megáldja a tizenkét törzset (33:1-29)
7. Mózes halálának leírása (34:1-12)

72

JÓZSUÉ KÖNYVE
SZERZŐ
A könyv szerzője után kapta a címét, aki egyben annak
főszereplője is: Józsué, Nún fia (Józs 1:1).105 Erős belső bizonyíték
alapján juthatunk erre a következtetésre. A szerző Józsuéként mutatkozik
be (24:26), a könyv pedig részletesen leírja Józsué életének történetét. A
szerző többes szám első személyben írja le az eseményeket („mi”), ezzel
jelezeve, hogy maga is része volt azoknak (5:1, 6). Ha szó szerint
vesszük a részleteket, azokat más nem ismerhette Józsuén, Káleben és
Áronon kívül (ők mind megélték az eseményeket és még életben voltak
az írás idejében). Mivel a gibeoniták még éltek a könyv megírásakor
(9:27; 2Sám 21:1-9), és a jebúsziak is jelen voltak még Jeruzsálemben
(15:63; 2Sám 5:6), nyugodtan állíthatjuk, hogy a könyv anyagának nagy
része Saul király uralkodása és Ráháb halála előtt készült el (6:25).
Kevés olyan részletet találunk a könyvben, amelyet Józsué nem
írhatott le: ilyen például a saját halála (24:29-33), vagy röviddel a halála
után történtek: Kirjat-Arba meghódítása (15:13-17; Bír 1:9-13), és Dán
törzsének északra költözése (19:47; Bír 18:37-29).106 Archer szavaival
élve, „Ezek a kiegészítő (szintén ihletett) részek valószínűleg Eleázárnak
vagy Fíneásnak köszönhetően kerültek bele Józsué könyvébe.”107

A Józsué név jelentése: “Az Úr üdvözít”. Jézus neve is ezt jelenti. A
Septuaginta (az Ószövetség görög fordítása) és az Újszövetség Józsué nevét ’Ιησουςnek fordítja (Apcsel 7:45; Zsid 4:8). Ez a görög név, melyet „Jézus”-nak fordítunk.
106
Gleason Archer, Jr., A Survey of Old Testament Introduction, 3rd. ed.
(Chicago: Moody Press, 1994), 287.
107
Ugyanott, 287.
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Szerkesztői munkájuk jól látszik az „a mai napig” vagy „még ma is”
kifejezések használatában (4:19; 5:25; 6:26; 9:27; 10:27).
Józsué katonai vezetőként győzelemre vezette Izraelt az
amálektiákkal szemben, Refídímben, az egyiptomi kivonulás utáni első
katonai ütközetben (2Móz 17:8-13). Mózes tanácsadója volt, aki mellett
egészen fiatal kora óta szolgált (2Móz 33:11; 4Móz 11:28), mint kijelölt
segítő (2Móz 24:13). Mózessel volt a Sínai-hegyen (2Móz 24:13). A
Kánaánba küldött tizenkét kém egyike volt, akik közül csak ő és Káleb
hoztak kedvező híreket (4Móz 13:26-14:9). Ebből eredően Józsué túlélte
a pusztai vándorlást (4Móz 14:30-38) –nem úgy, mint a másik tíz,
megrettent kém. Isten őt tette Mózes utódjává Mózes halála után (5Móz
31:1-8), és Isten Lelke nyugodott rajta (4Móz 27:18). Józsué feladata lett
a nép vezetése Kánaán elfoglalásában, és a föld szétosztása a törzsek
között (Józs 34:17). Száztíz évesen halt meg, és már saját, örökös földjén
temették el (Józs 19:49-50; 24:29-31).108

CÍMZETTEK
Józsué könyve Izrael népének épülésére íródott –az akkori és
későbbi generációk számára egyaránt, hogy történelmi feljegyzésként
emlékeztetőül szolgáljon a kánaániták felett aratott győzelmekről.

108

Howard, David M. Jr., Joshua, The New American Commentary
(Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1998), 29.
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IDŐ ÉS HELY
A Józsué könyvének szövegében található részletek nagy
segítséget jelentenek az írás idejének meghatározásában. A végső
formának Józsué halála után kellett kialakulnia (Józs 24:33), de még Saul
uralma és Ráháb halála előtt (Józs 6:26). A kivonulást Kr.e. 1446-ra
tehetjük, amikor Józsué és Káleb még igen fiatal emberek voltak (vö.:
Józs 14:7). Mivel Józsué halálakor Káleb 110 éves volt (Bír 2:8), ha
feltételezzük, hogy ők ketten közel egy korosztály voltak, Józsué Kr.e.
1379 körül halhatott meg.109 Így a könyv nagyrészének Kr.e. 1379 előtt
kellett születnie, a Józsué halálát (24:29-33), és a röviddel azt követő
eseményeket pedig nem sokkal utána írhatták le.
A Józsué szolgálata előtt és alatt történt események
Idő

Esemény

Igehely

Kr.e. 1805

József halála

1Móz 50:26

Kr.e. 1746

A hébereket rabszolgasorba hajtja a
“király, aki már nem ismerte
Józsefet”.

Kr.e. 1446

A kivonulás

1Kir 6:1; Bír 11:26;
1Krón 6:33-37; Ez
40:1

Kr.e. 1446-1406 Az izraeliek pusztai vándorlása

5Móz 8:2

2Móz 1:1

5Móz 34:7; 8:2; 2Móz
2:15; ApCsel 7:22-23

Kr.e. 1406

Mózes halála

Kr.e. 1406

Kánaán elfoglalásának megkezdése

Ez 40:1
Józs 24:29-33; 14:7;
2:8

Kr.e. 1379 körül Józsué halála

109

Norman L. Geisler, A Popular Survey of the Old Testament. (Peabody,
MA: Prince Press, 2003), 94.
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CÉL
Könyve megírásával Józsuénak történelmi és teológiai célja is
volt. Egyrészt részletes feljegyzést akart készíteni a föld meghódításáról
és felosztásáról Izrael számára: „a föld elfoglalása és szétosztása a könyv
két nagy részének két központi eleme (6-12 és 13-21 fejezetek).”110
Másrészt az írás teológiai célt is szolgált: Józsué emlékeztetni akarta
a népet arra, hogya Isten adta nekik az elfoglalt földet, amit Ábrahám
ősatyjuknak ígért. Könyve hangsúlyozza, hogy „a föld Isten ajándéka,
melynek megadásával Isten beteljesítette az Izrael őseinek tett
ígéretét.”111 Mindezt azért írja le emlékeztetőül Izrael számára, hogy
megtanítsa: ha a nép engedelmességgel válaszol Istennek, az eredmény
győzelem és siker.112

ÜZENET
Izrael nemzetének története –a Jordánon való átkeléstől a föld
(részleges) elfoglalásáig– emlékeztetőül szolgál a nép számára afelől,
hogy Isten népének győzelme és sikere az Isten hűséges követésétől
függ.113

110

David M. Howard, Jr., Joshua, 31.
Ugyanott, 30-31.
112
Thomas Constable, “A Theology of Joshua, Judges, and Ruth,” A Biblical
Theology of the Old Testament, ed. Roy B. Zuck (Chicago: Moody Press, 1991), 9394.
113
Ugyanott.
111
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JÓZSUÉ KÖNYVÉNEK TEOLÓGIÁJA
A megörökölt föld
A 430 éves egyiptomi rabszolgaság (2Móz 12:41, Apcsel 7:6,
Gal 3:17), majd a negyven éves pusztai vándorlás után Isten ajtót nyitott
Izrael népe számára, hogy végre birtokba vegye az Ábrahám ősatyának
ígért földterületet. A föld „megöröklése” jelenti a könyv központi
teológóai témáját, és az ábrahámi szövetség beteljesedésének egyik
mérföldkövét: erre emlékeztet az író a könyv legelején (1:6). A
„nyugalom” szó mind Józsuénál, mind később az Újszövetségben, a
Zsidókhoz írt levélben fontos szerepet kap (Zsid 4:9), ugyanis a majdan
beteljesülő teokratikus királyságot is ez a nyugalom fogja jellemezni
(1:13, 15).
A Józsué könyvében feljegyzett részleges engedelmességből
ered a Bírák könyvében olvasható nehézségek sora, mellyel Izraelnek
meg kell bírkóznia. A problémák gyökere, hogy a nép nem foglalta el
teljesen a földet, és nem bánt el az összes erre kijelölt néppel (24:1-28).
Júda nem számolt le a jebúsziakkal (15:63), Efraim nem pusztította ki a
kánaánitákat Gézerből (16:10), mint ahogy Manassé sem űzte ki a közte
élő kánaániakat (17:12). A papok királyságának funkciója nem valósult
meg, mivel Izrael nem tisztította meg teljesen a földet a pogány népektől
–és így nem tölthette be a szerepet, amire Istene elhívta. Emelett
engedetlenségével komoly problémákat szerzett a jövő generációinak,
akiket a megmaradt kánaániták az idegen istenek imádatára csábítottak.

Az engedelmesség áldása
Józsué könyvének történelmi feljegyzései hitelesítik Mózes öt
könyvének tanítását és Isten ígéretét, miszerint Ő meg fogja áldani
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Izraelt engedelmességéért. A nép sorozatos lázadásától és hűtlenségétől
függetlenül Isten állta ezt az ígéretét: amikor Izrael engedelmeskedett és
követte az Úr parancsolatait, áldásokat élvezett –ennek kitűnő példája
Jerikó esete. Amikor Izrael elngedelmeskedett Istennek, csodás módon
bevette Jerikó városát, és a szomszédos népek rettegtek tőle (5:1).
Amikor engedelmeskedett, hatalmas katonai sikereket ért el (8:1-29;
10:1-43;

11:1-23;

12:1-24).

Sajnos

azonban

engedelmessége

részlegesnek és rövid életűnek bizonyult, mely Isten fegyelmezését és az
idegen népek általi elnyomást eredményezte. Ennek olvashatjuk
szomorú történetét a Bírák könyvében, a megosztott királyság és a
fogság idejében, majd a fogság utáni időszakban is.

A RÉGÉSZET ÉS JÓZSUÉ KÖNYVE
Jerikó
Az egyik legismertebb és leggyakrabban idézett bibliai történet
Jerikóról és leomlott falairól szól. A történet sikere a város
természetfeletti módon való bevételében rejlik. Az esetről Józsué
könyvében olvashatunk (5:13-6:27) –és ekkora mértékű pusztulás után
jogosan

számíthatnánk

régészeket

maradványokra. Számíthatunk is.
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nyomra

vezető

fennmaradt
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A jerikói felfedezések alátámasztják a bibliai beszámoló
hitelességét.114 A maradványokból a következők derülnek ki: (1) a
városnak igen erős védelmi rendszere volt (2:5, 7, 15; 6:5, 20), (2) amely
összhangban van a bibliai gazdag és prominens Jerikóval (5:13-6:27;
7:21). (3) Felfedezték a fal romjainak halmait, melyeket a tudósok
földrengés pusztításának vélnek (6:20), (4) a közel egy méter vastag
hamu rétegek emésztő tűzről tanúskodnak (6:24), (5) „frissen” aratott
gabonával teli edényeket találtak, amelyek rövid (6:15), (6) és tavaszi,
az aratás idejében történt ostromra engednek következtetni (2:6; 3:15;
5:10). (7) Mindemellett pedig nem találtak fosztogatásra utaló jelet.115

Aj
Aj városa szorosan kapcsolódik Jerikó városával. A Biblia
elmondása alapján Jerikó bevétele után Izrael Józsué vezetése alatt Aj
ellen fordult: megtámadta és elpusztította a várost (8:1-29)116. Számos
javaslat született már Aj valamikori helyszínére, de egészen mostanáig
egyik felvetés sem felelt meg kellőképpen a bibliai követelményeknek.
Pont ezért, sok minimalista régész117 Aj bevételének történetét fikciónak
114
A fenti első öt pont forrása a NIV Archaeology Study Bible, Grand
Rapids: Zondervan, 2005), 312.
115
Lásd még: Leon Wood “Az Izraeliták tényleg bevették Jerikót? A
régészeti bizonyítékok újraértelmezése” című cikkét:
http://www.biblearchaeology.org/post/2008/05/Did-the-Israelites-Conquer-Jericho-ANew-Look-at-the-Archaeological-Evidence.aspx, (látogatva, 7/3/2015). Wood erős
érveket ad Jerikó bevételének a Bibliával megegyező datálására, a Kr.e.-i 1400-as
években. A bizonyítékok között van egy szén darab, mely kb. Kr.e. 1410-re tehető,
plusz-mínusz 40 év.
116
Győzelmüket egy rettenetes vereség előzte meg, mely Ákán bűnének volt
következménye (7:4-21). Miután Ákán tettére fény derült, ő és családja elszenvedte
ítéletét (7:22-26), és Izrael be tudta venni Aj városát (8:1-29).
117
„A bibliai minimalista címmel azon kritikus tudósokat illetjük, akik
szerint a Biblia szövegében csak „minimális” hiteles történelmet találhatunk.” Garnett
H. Reid, “Minimalism and Biblical History” in Bibliotheca Sacra 155 (October-
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tekintette.118 Nemrégen azonban Kirbet el-Maquatirnál olyan felfedezést
tettek, amely bizonyítja azt a Józsué által bevett Aj városának
színhelyeként. Wood 12 olyan bibliai követelményt sorol fel, melynek
ez a helyszín megfelel119, melynek alapján az alábbi következtetést vonja
le: „A bibliai és biblián kívüli bizonyítékok gondos elemzése Bételt elBira, Bét-ávent Beitin, és a Józsué történetéből megismert Aj városát
pedig Kirbet el-Maquatir helyére teszi. Csak ez a három helyszín felel
meg mindazon szigorú bibliai feltételeknek, melyeknek mátrixa szűkre
szabja a helyszín betájolásának lehetőségeit.”120 A régészeti adatok
azonban nem állnak szemben a bibliai feljegyzéssel –sőt, nagy
mértékben alátámasztják azt.

December 1998), 394. Ebből adódóan hajlamosak tagadni a Biblia álllításait, ha
valamilyen Biblián kívüli forrás egyértelműen nem támasztja azt alá. Ezzel szemben a
bibliai maximalisták szerint a biblia megbízható történelmi forrás a régi korok
embereit, helyszíneit és időpontjait tekintve is. Ezen szemlélet szerint a régészeknek
lehet, és kell is használnia a Bibliát, amikor bibliai jelentőségű helyszíneket keresnek.
118
Wood, Bryant G. “The Search for Joshua’s Ai,” in Critical Issues in
Early Israelite History. (Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 2008), 205.
119
1) Bét-Ávennel szomszédos (7:2). (2) Bételtől északra fekszik (7:2). (3)
Közte és Bétel felé lennie kell egy rajtaütésre alkalmas területnek (8:9, 12). (4)
Stratégiai szempontból fontos dombnak kell tőle északra lennie (8:11). (5) Egy
meredek völgynek is kell északra lennie tőle (8:13-14). (6) Kisebb volt, mint Gibeon
(10:2). (7) Bétel közelében van (12:9). (8) A honfoglalás idejében már lakott volt, (9)
és erődített. (10) Északi oldalán volt egy kapuja (8:11). (11) A hódításkor tűzben
pusztult el (8:19, 28). (12) Kr.e. 1400 után csak romjai maradtak (8:28). Wood, “The
Search for Joshua’s Ai,” 230-231.
120
Ugyanott, 239.
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JÓZSUÉ KÖNYVÉNEK VÁZLATA
I.

II.

III.

A föld meghódítása (1:1-12:24)
A. Felkészülés a belépésre (1:1-2:24)
B. Átkelés a Jordánon (3:1-5:12)
C. A föld bevétele (5:13-12:24)
A földön való letelepedés (13:1-19:51)
A. A meg nem hódított területek (13:1-7)
B. A föld szétotsztása (13:8-19:51)
Élet a földön (20:1-24:33)
A. A menedékvárosok (20:1-9)
B. A léviták városai (21:1-45)
C. A megújított szövetségi hűség (22:1-24:33)
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CÍM
A könyv címében a héber szöveg ()שפטימ, a latin Vulgáta (Liber
Judicum) és a görög Szeptuaginta (κριται) megnevezését egyaránt
követi: mindhárom cím a „bírák” fogalmát takarja. A szó félrevezető
lehet, hiszen hallatán a bíróságon igazságot tevő tisztviselő juthat az
eszünkbe –az ószövetségi bíráknak azonban nem ezt a feladatkört kellett
betölteniük, ez jól kiderül a Biblia szövegéből: „Akkor bírákat támasztott
az Úr, és azok megszabadították őket szorongatóik kezéből. De bíráikra
sem hallgattak, hanem más istenekkel paráználkodtak, és azokat
imádták. Hamar letértek az útról, amelyen őseik jártak, akik hallgattak
az Úr parancsolataira. Ők nem így cselekedtek.” (2:16-17). Ahogy a
versekből láthatjuk, a bíra pozíciójával katonai és vallási felelősség is
járt. Feladatuk Izrael megszabadítása volt elnyomóitól, nem a vitás
ügyekben való döntséhozatal.121 Szerepük volt ugyanakkor az istenfélő
élet bátorítása, bizonyos értelemben „lelki katalizátorként” voltak
hivatottak működni.122 Otniélt és Éhúdot szabadítónak nevezi az Ige (Bír
3:9, 15), és szintén a „megszabadít” igével találkozunk Samgar (3:31),
Gedeon (6:15; 8:22), Tólá (10:1) Jefte (12:3) és Sámson (13:5) esetében
is. Sajnos Sámson pontosan a vallási kötelezettségeit nem teljesítő bíra
példája, aki megbukik „lelki katalizátor” szerepében.

121

Daniel Isaac Block, Judges, Ruth, The New American Commentary
(Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1999), 23.
122
K Lawson Younger, Judges, Ruth, The NIV Application Commentary.
(Grand Rapids: Zondervan, 2002), 21.
82

BÍRÁK KÖNYVE

SZERZŐ
A Bírák könyve szerzőjének kiléte rejtély előttünk –a szöveg sem
tulajdonítja az írást senkinek név szerint. Ettől függetlenül nagyon is
lehetséges, hogy Sámuel,123 vagy valamelyik tanítványa tollából
született a könyv.124

CÍMZETTEK
A szerző az izraeliták azon generációinak épülésére jegyzi fel a
történelmi eseményeket, amelyek az egyesült királyság időszakában
élnek –vagy Saul, vagy Dávid uralkodásának idejében.

IDŐ ÉS HELY
Belső utalások árulkodnak a könyv megírásának idejéről. Józsué
halála utáni időpontot kell keresnünk, mivel azt megemlíti a szöveg
(2:7). A szerző emellett többször használja az „abban az időben nem volt
király Izráelben” kifejezést (17:6; 18:1; 19:1; 21:25), mely viszont
megmutatja, hogy az írás idejében már volt.125 Az is kiderül, hogy a
könyv születésekor a jebúsziak még mindig a később Jeruzsálemnek
nevezett városban éltek (Bír 1:21; 2Sám 5:6), ami azt jelenti, hogy Dávid

A zsidó Talmud szerint „A Bírák és Ruth nevével jelzett könyv szerzője
Sámuel” Baba Bathra, 14b. Ahogy Enns mondta, „a hagyomány szavára
mindenképpen érdemes hallgatnunk, de önmagában nem elegendő a szerző
kétségkívüli azonosítására.” Paul P. Enns, Judges, Bible Study Commentary (Grand
Rapids: Zondervan, 1982), 7.
124
Archer szerint „akárki is a szerző, úgy látszik, eredeti forrásokal
dolgozott, melyek közül néhány észak-izraeli dialektusban íródott –ilyen például a
Bírák 5 (Debóra éneke) és a Gedeon ciklus (6-8 fejezetek). Ezekben a fejezetekben a
še vonatkozó névmással számos esetben találkozunk (a megszokott ˓ašer névmás
helyett). Gleason Archer Jr., A Survey of Old Testament Introduction, 3rd. ed.
(Chicago: Moody Press, 1994), 303.
125
Archer, A Survey of Old Testament Introduction, 300.
123
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még nem vette be azt. A szerző beszél „a királyról” Izraelben (17:6;
18:1), tehát még nem lehetünk a megosztott királyság időszakában,
amely Dávid és Salamon uralkodása után kezdődött (amikor ugyanis két
király uralkodott). Ha mindezeket szem előtt tartjuk, az írás idejét
valamikor Kr.e. 1043 – Saul uralkodásának kezdete– és 1004, Dávid
jebúsziak fölött aratott győzelmének időpontja között kell keresnünk.

CÉL
A szerző a bírák időszakában történt eseményekről biztosít
történelmi feljegyzést, amikor „mindenki azt csinálta, ami neki tetszett”
(Bír 17:6; 21:25). A Bírák könyve „Izrael lelki, nemzeti és társadalmi
vereségeit és bukásait örökíti meg.”126
A szerző azonban nemcsak történelmi, hanem teológiai okokból
kifolyólag is írta a könyvet. Archer szavaival élve „a szerkezet
felépítésének egysége nem lehet véletlen. A szerző anyagát úgy
szerkesztette egybe, hogy az egyértelműen egy központi üzenet köré
épüljön: ez pedig nem más, minthogy Izrael jóléte a Jehovával való lelki
kapcsolatától függ.”127 „Izrael népe azért nem tapasztalta Isten áldásait,
mert azt cselekedte, ami saját szemében volt helyes –ahelyett, hogy a
kijelentett parancsoknak és rendeleteknek engedelmeskedett volna.”128
A könyv elbeszélése emlékeztetőül is szolgál Izrael számára arról, hogy
sorozatos bukásai és Isten elleni lázadása ellenére az Úr rendíthetetlenül

Constable, “A Theology of Joshua, Judges, and Ruth,” 94.
Archer, A Survey of Old Testament Introduction, 303.
128
Thomas L. Constable, “A Theology of Joshua, Judges, and Ruth” A
Biblical Theology of the Old Testament, ed. Roy B. Zuck (Chicago: Moody Press,
1991), 94.
126
127
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hűséges maradt hozzá, és rendszeresen bírákat küldött az ellenségeitől
való megszabadítására.

ÜZENET
Izrael sorozatos és gyakori hűtlensége –mely Isten újból és újból
megtörtént, elnyomás alóli megszabadításának ellenére történik, és
amely a szövetség megszegése– Isten azon ígéretének beteljesítője,
miszerint a szövetségi kötelességek elhanyagolása fegyelmezést fog
maga után vonni. Ugyanekkor mindez egy lépéssel közelebb viszi Izraelt
a monarchia felé vezető úton.129

A BÍRÁK KÖNYVÉNEK TEOLÓGIÁJA
A fegyelmezés, mint az engedetlenség következménye
Józsué és a Bírák könyve is a Pentateuchus azon tanítását
igazolja, miszerint Isten megáldja Izraelt engedelmességért (Józsué),
viszont megfegyelmezi, ha engedetlen (Bírák). „Vereség, bukás és
hanyatlás

jár

a

nép

bizalmatlanságával

és

következetes

engedelmességének hiányával Isten felé.”130 A Bírák könyvében nyolc
ciklust láthatunk, melyben az engedetlenséget a fegyelmezés, majd a
nyomorúság, végül pedig Isten szabadítása követi. Az izraeliták újból és
újból elkövetik őseik hibáit, melyek ugyanazzal a következménnyel
járnak: Isten fegyelmezését vonják maguk után. Jól összefoglalja ezt a
körforgást a Bírák 2:18-19: „Mert amikor az Úr bírákat támasztott nekik,
maga az Úr volt a bíróval, és megszabadította őket ellenségeik kezéből,

129
130

Archer, 298.
Constable, “A Theology of Joshua, Judges, and Ruth,” 107.
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amíg az a bíró élt. Megkönyörült rajtuk az Úr, amikor panaszkodtak
nyomorgatóik és sanyargatóik miatt. De amikor meghalt a bíró, ismét
romlottabbak lettek őseiknél, mert más istenek után jártak, azokat
tisztelték, és azok előtt borultak le. Nem hagytak fel cselekedeteikkel és
megátalkodott magatartásukkal.”
Csökönyösségük és lázadásuk miatt az izraeliták 8 évnyi
elnyomást szenvednek el a mezopotámiaiaktól (3:7-11), 18 évnyi
elnyomást a moábitáktól (3:2-21), 20 évnyit a kánaániaktól (4-5
fejezetek), 7 évnyit a midjánitáktól (6-10 fejezetek), és sorozatosan
nehézségekkel néznek szembe a filiszteusok és az ammóniak miatt (1012 fejezetek).

Az ember rövid emékezete
A bírák könyve nagyon jól bemutatja, milyen gyorsan kiáltunk
Istenhez segítségért –és hogy ugyanilyen gyorsan el is felejtjük, amit tett
értünk. Izrael az elnyomás idején Istenhez kiáltott szabadításért Arám
királya (3:9-10), Moáb királya (3:15), Kánaán királya (4:3), Midján
(7:22) és Ammón (10:11-11:1) királyainak sanyargatásai miatt. Isten
pedig meghallgatta szövetséges népének kiálltását, és megszabadította
őket szolgái, a bírák keze által. Isten rendszeres „közbeavatkozása”
ellenére az izraeliták „elfeledkeztek Istenükről” és a segítségéről,
amelyet Otniél (3:7-10), Éhúd (3:15-30), Samgar (3:31), Debóra és Jáél
(4:4-23), Gedeon (7:19-22), Tólá (10:1) és Jefte (11:12-28) személyében
küldött.
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Isten hosszútűrő természete
Isten hihetelen türelmet gyakorolt Izrael makacs csökönyössége
és hittől való elfodulása közepette. A nép hűtlensége ellenére Ő hűséges
maradt. Isten arra válaszotta ki Izraelt, hogy az áldások közvetítésének
eszköze legyen az emberiség többi része felé (1Móz 12:1-3), nem
mondott le, és nem is fog lemondani róluk. Isten hosszútűrő
természetének bizonyítéka, hogy meghallgatta Izrael kiáltását (3:9-10,
15; 4:3; 7:22; 10:11) és újra meg újra bírákat küldött a megszabadítására.

A BÍRÁK URALMA
Igerész

Törzs

Évek

Bírák

Érdekes
tudnivaló

Fontosabb
esemény(ek)

600 férfit ölt meg egy
ökörösztökével (3:31)
Az egyetlen női bíra,
dalt is írt (6:1-9:57)

Legyőzi Kúsant, Arám
királyát
Legyőzi Eglónt, Moáb
királyát
Legyőzi a
filiszteusokat
Legyőzi Jábínt,
Kánaán királyát

Otniél

3:7-11

Júda

40

Káleb unokaöccse
(3:9)

Éhúd

3:12-30

Benjámin

80

Balkezes (3:21)

Samgar

3:31

ismeretlen

?

Debóra

4:1-5:31

Efraim

40

Gedeon

6:1-8:35

Manassé

40

--

Legyőzi a midjánitákat

Tólá

10:1-2

Isakár

23

A hegyekben élt (10:1)

Izrael bírája

Jáír

10:3

Gileád

22

30 fia volt (10:4)

Izrael bírája

Jefte

10:6-12:7

Gileád

6

Egy parázna nő fia
(11:1)

Legyőzi az
ammóniakat és
Efrimot

Ibcán

12:8-10

Júda

8

30 fia és 30 lánya volt
(12:8-9)

Izrael bírája

Élón

12:11-12

Zebulon

10

--

Izrael bírája

Abdón

12:13-15

Efraim

7

Sámson

13:1-16:31

Dán

20

40 fia és 30 unokája
volt (12:14)
Soha nem érte borotva
(13:5)
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Izrael bírája
Legyőzi a
filiszteusokat

BÍRÁK KÖNYVE

A BÍRÁK KÖNYVÉNEK VÁZLATA OUTLINE OF JUDGES
I.
II.

III.

Bevezetés: Izrael nem hódítja meg a földet teljes mértékben
(1:1-3:6)
A bírák uralma (3:6-16:31)
A. Otniél (3:7-11)
B. Éhúd (3:12-30)
C. Samgar (3:31)
D. Debóra (4:1-5:31)
E. Gedeon (6:1-8:35)
F. Abímelek (9:1-57)
G. Tólá (10:1-2)
H. Jáír (10:3-5)
I. Jefte (10:6-12:7)
J. Ibcán (12:8-10)
K. Élón (12:11-12)
L. Abdón (12:13-15)
M. Sámson (13:1-16:31)
Zárszó: Izrael kudarcai engedetlenségének közvetlen
következményei (17:1-21:25)
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CÍM
A könyv címét méltán három főszereplőjének egyike után kapta.
Block szerint ez „megmutatja mind a narrátor, mind az olvasó
elragadtatását és csodálatát Ruth karaktere iránt.”131
Ruth moábita volt, Mahlón özvegye, Naomi és Elimelek menye.
Máté megemlíti nemzetségtáblázatában, mint Óbéd édesanyját és Dávid
nagyanyját (Mát 1:5).

SZERZŐ
A bibliatudósok között nincs egyetértés a szerző kilétét illetően.
Közülük páran még elméleti szeinten sem kívánnak foglalkozni a
kérdéssel, mivel meglátásuk szerint nem áll rendelkezésünkre érdemi
utalás a szerzőre –sem a könyben, sem azon kívül.132 Ettől függetlenül
egyes tényezőket érdemes figyelembe venni. A babiloni Talmud
Sámuelnek tulajdonítja a könyvet.133 A belső bizonyítékok alapján a
szerzőnek a királyság idejében kellett élnie, mivel a bírák idejéről múlt
időben ír (1:1). Ruth leszármazottai között felsorolásra kerül Dávid
(4:17, 22), de Salamon már nem –ebből feltételezhetjük, hogy az írás

131

Daniel Isaac Block, Judges, Ruth, The New American Commentary
(Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1999), 587-88.
132
Bush pesszimista hozzáállása kihallatszik szavaiból: „Ruth könyve
szerzőjének kilétéről komolyan vitázni meddő próbálkozás, mivel a
szöveg…semmilyen támpontot nem ad (sem konkrétat, sem homályosat) a szerző,
mint történelmi személyiség kikutatásához. Frederic W. Bush, Ruth, Esther. Dallas:
Word Books, 1996), 17.
133
Baba Bathra, 14b-15a.
89

RUTH KÖNYVE
Dávid életének idejében történt, Salamon születése előtt. Habár nem
tudhatjuk biztosan ki a szerző, ha figyelembe vesszük a szöveg morális
hangvételét (3:7; 4:11) és a törvényre való utalásokat (3:4), Sámuel tűnik
a legjobb jelöltnek.134

CÍMZETTEK
Az író, valószínűleg Sámuel, az izraelitáknak ír a monarchia
létrejötte után kicsivel.

IDŐ
A Ruth könyvében feljegyzett történések a bírák idejében
játszódnak (Ruth 1:1). A könyv azonban Dávid élete alatt vagy után
íródhatott (4:22), mivel Salamont nem említi a szöveg, pedig az
eljövendő Messiás vérvonalával foglalkozik: ebből gondolhatjuk, hogy
az írás még Salamon ideje előtt történt.

CÉL
Ruth könyvének célja feljegyezni Ruth megváltásának történtét.
A pogány Ruth bekerül a Messiás felmenőinek sorába.135 Ez
megmutatja, hogy Isten törődik a pogány népekkel tervében, rájuk is
kiterjeszti kegyelmét. Az elbeszélés nagyszerűen bemutatja a „megváltó

134
Norman L. Geisler, A Popular Survey of the Old Testament. (Peabody,
MA: Prince Press, 2003), 102.
135
Constable szerint „Józsué és a Bírák könyvében a kinyilatkoztatás az
Ábrahám utódainak ígért földre összpontosít. Ruth könyve az ígért utóddal
foglalkozik, pontosabban azzal a személlyel, aki Júda törzséből kerül trónra és
uralkodik Isten népe felett (1Móz 49:10).” Thomas Constable, “A Theology of
Joshua, Judges, and Ruth,” A Biblical Theology of the Old Testament, ed. Roy B.
Zuck (Chicago: Moody Press, 1991), 94.
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rokon” ( )גאלképét, melyet Boáz személyesít meg –előre mutatva az
eljövendő Megváltóra, aki engesztelést szerez a világ bűneire. A könyv
ugyanakkor a hűség frissítő oázisát jelenti az elvetemült bálványimádás
sivatagában.

ÜZENET
Ruth Naomi és Naomi Istene felé mutatott hűségének eredménye
Isten gondviselése: a megváltó rokon és az igen nagy áldás küldése
(miszerint Ruth bekerül a Messiás vérvonalába).136

RUTH TEOLÓGIÁJA
Az utód
Az ábrahámi szövetséget Isten Ábrahámmal és utódaival kötötte
meg, földet, utódót és áldást ígérve nekik. Józsué és a Bírák könyve a
föld ígéretére koncentrált, míg Ruth könyve első sorban az ígért utóddal
foglalkozik. Az 1 Mózes beszél egy Júda törzséből származó majdani
királyról (1Móz 49:10),137 akinek kilétére Ruthnál derül fény: Dávid a
megprófétált uralkodó, amit a könyv végén olvasható nemzetségtáblázat
is alátámaszt. Ez összeköti Dávidot nem csak Júdával, de Betlehemmel
is. Mindamellett az, hogy Isten egy moábi nőt használ fel céljaira,
megmutatja vágyát a nem zsidók tervébe foglalására is. Isten Ruthot hite
és hűsége miatt emelte fel –ironikus, de valószínű, hogy a moábita

Thomas Constable, “A Theology of Joshua, Judges, and Ruth,” A Biblical
Theology of the Old Testament, ed. Roy B. Zuck (Chicago: Moody Press, 1991), 94.
137
Ugyanott, 109.
136
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asszony

istenfélőbb

volt

az

embereknél,

akiknek

családjába

beházasodott.138

A megváltó rokon
Ruth könyvében nagyon erősen jelen van a megváltás teológiai
témája. Isten különleges rendelkezéseket adott Izraelnek a törzsi
területek megtartásának biztosítására (3Móz 18). Ezek közé tartozott
azok örökségéről való gondoskodás, akik utód nélkül haltak meg (4Móz
27:11). Ebben az esetben az örökség a legközelebbi rokonra szállt,
akinek ugyanakkor felelőssége volt az elhunyt esetleges adósságait
megváltani. Ha volt a halottnak özvegye, a rokonnak feleségül kellett azt
vennie és utódot támasztani neki –az így született gyermek viszont az
elhunyt férjéének számított, hogy ne szakadjon meg annak vérvonala. Az
ezen funkciókat betöltő családtagot „megváltó rokonnak” nevezzük.
Ruth esetében Boáz volt az egyik ilyen lehetséges közeli rokon (Ruth
2:20), aki miután a másik, közelebbi családtag nem vállalta felelősségeit
(4:6), betöltötte a megváltó rokon szerepét (4:9).139 Ez az ószövetségi
intézmény a Jahvében hívők tekintetét az eljövendő nagy Megváltóra
irányította, aki az emberiséget váltja majd meg a bűn átka alól, és
biztosítja a bűn világba való belépésekor elvesztett örökség
visszanyerését.

138
A pátriárka, ahelyett, hogy Isten gondoskodásában bízott volna, elhagyta
a szent földet. Moábi tartózkodása idején megengedte gyermekeinek, hogy idegen
feleségeket vegyenek el, Isten parancsolata ellenére (vö. 2Móz 34:10-16; 5Móz 7:16).
139
A megváltó rokonság elvének alapja Isten népének megváltása
Egyiptomból (3Móz 25:54). Ahogy Isten megváltotta népét Egyiptomból és
helyreállította a megörökölt földön, úgyanúgy kellene az izraelitáknak is
“megváltani” egymást az örökség védelmének érdekében.
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 חסדHeszed
A héber ( חסדheszed) szó óriási teológiai jelentősséggel bír.
Általában „hűséges szeretetnek” vagy „kitartó szeretetnek” fordítják.
Gyakran ez a szó írja le Isten hűséges szeretetét szövetséges népe, Izrael
felé: mely miatt a nép sorozatos lázadása és engedetlensége ellenére
Isten rendíthetelenül hűséges marad hozzá. A szó ugyanakkor két ember
közötti erős elkötelezettséget és hűséges szeretetet is jelent. Ruth
könyvében a heszed fogalma mind isteni, mind emberi szinten
megjelenik.140 A hűséges szeretet teológiája a könyv legelejétől jelen
van, Naomi szavai nyomán: „Bánjék veletek az Úr olyan szeretettel,
amilyennel ti bántatok a meghaltakkal és velem!” (1:8). Isten szeretete
végül a megváltó rokon biztosításában válik nyilvánvalóvá.
Nemcsak Isten hűséges szeretete derül ki a könyvből, hanem
Boázé és Ruthé is. Az előbbi igerészből látszik, ahogy Naomi Isten
heszedét kívánja Ruthnak, amiért Ruth heszedet gyakorolt Naomival
szemben. Megint csak ez a kifejezés írja le Boáz kitartó
elkötelezettségét, melyet megváltó rokoni felelősségei betöltése iránt
mutat (2:20). Harmadjára szintén Boáz kapcsán találkozunk a heszed
szóval, amikor Ruthot dícséri Naomi felé mutatott hűséges szeretetéért
(3:10). Hillt és Waltont idézve, „az egymás felé mutatott heszed az egyik
leghatékonyabb eszköz Isten kezében saját heszedének kifejezésére.”141
Minderről Izrael történetének egyik legsötétebb időszakában

140

Younger, K Lawson. Judges, Ruth, The NIV Application Commentary
(Grand Rapids: Zondervan, 2002), 195.
141
Andrew E. Hill, and John H. Walton. A Survey of the Old Testament. 3rd
ed. (Grand Rapids: Zondervan, 2009), 253.
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olvashatunk, amikor “mindenki azt csinálta, ami neki tetszett.” Ruth és
Boáz fénysugár a sötétségben, Isten heszedének példája.

RUTH KÖNYVÉNEK VÁZLATA
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

A Ruth családjában történt tragédia (1:1-13)
Ruth Naomival tart Júdába (1:14-22)
Ruth Boáz földjén (2:1-23)
Ruth Boáz szérűjén (3:1-18)
Boáz megváltja Ruthot (4:1-17)
Dávid vérvonala Ruthon és Boázon keresztül (4:18-22)
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SÁMUEL ELSŐ ÉS MÁSODIK KÖNYVE
A KÁNONBAN BETÖLTÖTT HELYE
Habár a magyar Bibliában az 1 és 2 Sámuel két külön könyvként
szerepel, a héber Bibliában a kettő egy könyvet alkot –és a görög
Szeptuaginta előtt mindig is egyet alkotott, csak ekkor történt meg a
kettéválasztás.142 Így a szerző, a címzettek a cél(ok), az írás ideje és
üzenete mindkét Sámuelben ugyanaz. Az 1 Sámuel, Sámuel és Saul, míg
a 2 Sámuel Dávid életét követi nyomon.

CÍM
A könyvek Sámuel után kapták a nevüket, mivel: (1) a kezdeti
történteknek ő a főszereplője, (2) kulcs szerepe van a másik két
főszereplő, Saul és Dávid felkenésében,143 és (3) a könyvben feljegyzett
„király-választásának”

eredményeként

jött

létre

a

monarchia

Izraelben.144

SZERZŐ
A szerző nem fedi fel kilétét. Mivel Sámuel haláláról még az 1
Sámuel vége előtt olvasunk (1Sám 25:1), nem írhatta ő a könyv teljes
anyagát (habár valószínűleg tőle származik az első 24 fejezet). Az 1 és 2
Sámuel végső formájának összeállítója jó eséllyel Sámuel egyik

Ennek igen gyakorlati oka volt: a görög nyelvű verzió sokkal nagyobb
terjedelmű a hébernél, amely nem tartalmaz magánhangzókat.
143
Harrison, R. K. Introduction to the Old Testament (Grand Rapids:
William B. Eerdmans, 1985), 695.
144
Tsumura, David Toshio. The First Book of Samuel. The New
International Commentary on the Old Testament. (Grand Rapids: Eerdman’s
Publishing, 2007), 1.
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tanítványa volt, iskolájának egyik prófétája (1Sám 19:20). Ez a meg nem
nevezett szerkesztő Sámuel írásain kívül felhasználhatott egyéb
történelmi forrásokat is, amelyekre „Dávid király cselekedetei” címmel
hivatkozik, illetve Nátán és Gád próféták feljegyzéseit is (1Krón 29:29).
A forrásokat nagy gonddal felhasználva így készült el Sámuel, Saul és
Dávid életének és szolgálatának története.

CÍMZETTEK
A

történelmi

elbeszélés

eredetileg a

zsidó

nép

azon

generációjának javára íródott, akik a megosztott királyság időszakában
éltek (Izrael tíz északi törzsének és Júda két déli törzsének).

DÁTUM
Magától érhetődőnek tűnik, hogy az 1 Sámuel a tíz északi törzset
érintő asszír fogság (Kr.e. 722) előtt született, mivel a szerző nem említi
azt.145 A 2Sám 27:6 szövegéből („akkor neki adta Ákis Ciklágot, és így
lett Ciklág Júda királyaié mindmáig”) kiderül, hogy az írás idejekor már
kettészakadt a királyság, tehát Salamon Kr.e. 931-ben bekövetkezett
halála előtt kellett annak történnie.146 Habár a könyvek egy részét
valószínűleg maga Sámuel írta halála előtt, Kr.e. 1011 körül (lásd: a
“Szerző” című fenti részt), nem sokkal azután egyéb történelmi források
anyaga is bekerülhetett az elbeszélésbe, Sámuel iskolája egyik

145

Gleason Archer, Jr., A Survey of Old Testament Introduction, 3rd. ed.
(Chicago: Moody Press, 1994), 313.
146
Unger nem ért egyet ezzel az elmélettel, mivel szerinte Júda és Izrael
megkülönböztetése már Dávid idejében is megtörtént”, és „mivel a könyv röviddel
Dávid halála előtt ér véget, nagy eséllyel az írás is abban az időszakban történt.”
Unger, Merrill F. Introductory Guide to the Old Testament (Grand Rapids: Zondervan
Publishing House, 1977), 298.
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prófétájának köszönhetően (1Sám 19:20). Mindezen tényezőket
figyelembe véve, a keletkezés idejét Kr.e. 1011 és 931 közé tehetjük.

CÉL
Az 1 és 2 Sámuel megírásának célja első sorban történelmi
feljegyzés készítése a királyság kezdetéről és a jeruzsálemi központú
dávidi dinasztia elindulásáról (amelyből származik majd a Messiás is).
Az írás másik célja teológiai jellegű: a múlt leckéivel illusztrálva tanítani
az igazságot, miszerint az engedetlenség bukáshoz vezet, de Isten
tervének követése áldást hoz Isten népe számára.

ÜZENET
Az Isten által megígért teokratikus királyságot Isten saját,
tökéletes terve és időzítése alapján fogja létrehozni. A megtévesztett
emberi elképzelések nem tudják sem siettetni, sem meghiúsítani azt. A
teokratikus királyságban uralkodó király, Isten, és nem emberek
választottja lesz, és nem emberi feltételek alapján lesz uralkodó.

Az 1 és 2 SÁMUEL TEOLÓGIÁJA
A dávidi szövetség
A szövetség, melyet Isten Ábrahámmal és az ő utódaival kötött,
három elemből áll: (1) a földből, (2) az utódból, (3) és az áldásból (lásd
még: az „ábrahámi szövetség” c. részt az 1 Mózesben). Isten tervének
része a teokratikus királyság megalapítása a földön (1Móz 1:27-28), ahol
Izrael megörökli a földet, és Krisztus uralkodik igazságos királyként
Jeruzsálemből. Az 1 és 2 Sámuel az utód ígéretére összpontosít és
kívánja azt jobban megértetni az olvasóval. Az ígéret kifejtéséhez
97
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tartozik a dávidi szövetség (2Sám 7:15), mely három kulcsfontosságú
részből áll: (1) a ház (dinasztia), (2) a trón, és (3) királyság ígéretéből.
Isten úgy döntött, hogy a Messiás Dávid házából fog származni.
Dávid utódainak adatik az uralkodásra való jog –a trón, a hatalom
szimbóluma, a dávidi királynak pedig fennhatósága lesz az uralkodásra.
Ő fog uralkodni a királyságban, méghozzá a teokratikus királyságban. A
dávidi szövetség az ábrahámihoz hasonlóan feltétel nélküli és
örökkévaló. Ezt erősíti meg a Zsoltárok 89:34, melyben a 2 Sámuel 7:1216 tartalmának idézése után Isten azt mondja: „De szeretetemet nem
vonom meg tőle, és nem csalom meg, mert hűséges vagyok.”
Ezen feltétel nélküli szövetség helyén való értelmezése
kulcsfontosságú a Szentírás többi részének pontos értelmezéséhez.
Ahogy Heater mondta, „ez a lenyűgöző, kegyelemmel telt szövetség
átszövi és meghatározza az Ószövetség további teológiáját. Jelen van az
Ó- és Újszövetség között, illetve befolyásolja az Újszövetség messiási
teológiáját.”147

A

dávidi

szövetségben

az

Úr

örökkévaló

és

kiérdemelhetetlen áldásokat ígért (cf. 2 Sam. 7:16; 1 Chr. 7:14; Ps. 45:6;
89:36–37; Heb. 1:8),148 de ugyanakkor figyelmeztetett a bűn szigorú
ítéletére (7:14).

A dávidi király
Dávid személyében ízelítőt kapunk az eljövendő Messiás
jellemzőiből, aki Dávid trónján fog igazságban és igazságosságban
uralkodni.149 E tény fontosságát nem hangsúlyozhatjuk eléggé sem az 1

Homer Heater, Jr., “A Theology of Samuel and Kings,” 149.
Robert D. Bergen, 1, 2 Samuel, The New American Commentary
(Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1996), 43.
149
Fontos megjegyeznünk, hogy az író direkt szembe állítja Dávidot, az Isten
147
148
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és 2 Sámuel, sem az 1 és 2 Királyok kapcsán. „Dávid, mint az ideális
király képe (pozícióban és többnyire gyakorlatban is) megjelenik a sorok
között az 1-15-ig tartó fejezetekben, a 16-31-ig tartó részben pedig
kifejezetten dominál.150 Dávid nemcsak királyként, hanem papként is
funkcionált (1 Sam. 23:9-11; 30:8; 2 Sam. 6:14). Ahogy a Szentírás
kijelentése folyamatosan kibontakozik, egyre nyilvánvalóbbá válik
Dávid messiási típusa, ami összekötő lánccá teszi őt a prófécia („Nem
múlik el Júdától a fejedelmi bot”, 1Móz 49:10) és annak Krisztusban
való beteljesülése között.151

AZ 1 és 2 SÁMUEL ÉS A RÉGÉSZET
A Dávid háza sztélé

Fényképezte: Jeff Parrish/
A jeruzsálemi Izrael Múzeum jóvoltából

által választott királyt Saullal, akit emberi elvárások alapján választottak (16:13).
150
Heater, “A Theology of Samuel and Kings,” 120.
151
Ugyanott, 142-3.
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A bibliakritikusok évekig tagadták Dávid király létezését.
Meglátásuk szerint a Dávidról szóló történetek mind csak népszerűsített
legendák voltak. A Tell Dánnál talált bazalt sztélé azonban álláspontjuk
felülvizsgálására kényszrítette őket. 1993-ban, az Izraelita kapunál
Avraham Biran egy feliratot fedezett fel egy bazalt darabon. A bazalt
darab egy győzelem emlékét őrző sztélé része volt, arámi nyelven őrizve
a szíriai Hazaél király ellenségei fölött aratott diadalának emlékét.
Jelenlegi tudásunk szerint a kőtáblát Hazáél király készíthettete Dán ősi
városának bevétele után. A sztélé igen jelentős lelet két okból is: (1)
nagyon régi, Kr.e. 9. századból származó sztéléről van szó, illetve (2) ez
az első olyan Biblián kívüli ősi feljegyzés, ami említi Dávid házát. Habár
ez önmagában nem bizonyítja Dávid király létezését, történelmi
megerősítést

ad

annak,

és

alátámasztja

a

Biblia

történelmi

hitelességét.152 Mára már a tudósok nagyrésze egyet ért abban, hogy
Dávid Kr.e. 1000 körül élő, létező személy volt. A szóban forgó sztélét
a jeruzsálemi Izrael Múzeumban tekinthetjük meg.

AZ 1 ÉS 2 SÁMUEL VÁZLATA
I.

II.

Sámuel, az utolsó bíra vezetősége (1 Sa. 1:1-12:25)
A. Sámuel születése (1:1-20)
B. Sámuel gyermekkora (1:21-3:18)
C. Sámuel vezetősége (3:20-7:17)
D. Izrael királyt kér (8:1-22)
Saul, az első király uralma (1 Sa. 9:1-31:13)
A. Saul királynak választása (9:1-11:15)
B. Sámuel utolsó beszéde (12:1-25)
C. Isten eltaszítja Sault (13:1-16:13)
D. Dávid Saul szolgálatában (16:14-20:42)
“Tel Dan - Archaeology in Israel,” in The Jewish Magazine, Sept 2002.
http://www.jewishmag.com/59mag/dan/dan.htm (látogatva, 1/24/2014).
152
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III.

E. Dávid eltávolodik Saultól (21:1-30:31)
F. Saul megöli magát (31:1-13)
Dávid, a második király uralkodása (2 Sa. 1:1-24:25)
A. Dávid elsiratja Saul és Jonatán halálát (2 Sa. 1:1-27)
B. Dávid uralma Júda felett (2:1-4:12)
C. Dávid uralma egész Izrael felett (5:1-10:19)
D. Dávid bukásai (11:1-24:25)
1. Dávid és Betsábé (11:1-12:31)
2. Dávid és fiai (13:1-20:26)
3. Isten meghiúsítja Dávid erőfeszítéseit (21:1-24:25)
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A KÁNONBAN BETÖLTÖTT HELYE
Sámuel könyveinek esetéhez hasonlóan az 1 és 2 Királyok is
eredetileg egy könyvet alkottak a héber kánonban, melyet először a
görög Szeptuaginta választott ketté.153 Ebből adódóan az 1 és 2 Királyok
szerzője, címzettjei, célja(i), írásának ideje és üzenete azonos. A cím az
első fejezet első héber szavából ( )והמלךered, melynek jelentése: „és a
király”.

SZERZŐ
Habár a szerző kilétére nem derül fény, gondos krónikás
munkájáról árulkodik az elbeszélés megírásához felhasznált források
megnevezése, amelyek: (1) Salamon történetének könyve (1Kir 11:41),
(2) Júda királyainak krónikái, (3) Izrael királyainak krónikái és (4)
Ézsaiás könyvéből a 36-39-ig tartó fejezetek.154 A visszatérő „mind a
mai napig” kifejezés (1 Ki. 8:8, 61; 9:13, 21; 10:12; 12:7; 22:19; 2 Ki.
7:9; 17:34, 41) egy babiloni fogság előtt élő szerzőre mutat (Kr.e. 586).
A könyvek hangvétele többről árulkodik, mint pusztán történelmi
feljegyzésről: a bálványimádás miatti feddés és Isten ítéletének
hangsúlyozása alapján az író próféta lehetett. Emellett, ha a zsidó
Talmud hagyományait155 és a Jeremiás könyvében megismételt szakaszt

Ennek igen gyakorlati oka volt: a görög nyelvű verzió sokkal nagyobb
terjedelmű a hébernél, amely nem tartalmaz magánhangzókat.
154
Gleason Archer, Jr., A Survey of Old Testament Introduction, 3rd. ed.
(Chicago: Moody Press, 1994), 318-19.
155
A Talmud Jeremiásnak tulajdonítja a Királyok könyveit, Baba Bathra,
15a
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(2Kir 24:18-25:30) is figyelembe vesszük, Jeremiás lesz a legesélyesebb
szerző-jelölt. Jeremiásnak lehetősége volt a felsorolt források
felhasználása mellett beszámolóit is beépíteni a történelmi feljegyzésbe,
mivel szemtanúja volt bizonyos eseményeknek. Az utolsó két fejezet
(24-25) azonban valószínűleg már egy babiloni fogoly tollából
származik, nem pedig Egyiptomból, ahova Jeremiást hurcolták el (Jer
43:1-8).156

IDŐ
Mivel a könyv ihletett összeállítója forrásként használta Ézsaiás
könyvét, a szövegnek Ézsaiás írásának megszületése után kellett
elkészülnie. A könyv nagy része a babiloni fogság ideje előtt íródott
(Kr.e. 586), amely a visszatérő „mind a mai napig” kifejezésből látszik
(1 Ki 8:8, 61; 9:13, 21; 10:12; 12:7; 22:19; 2 Ki 7:9; 17:34, 41). Az utolsó
fejezetet Jójákim fogsága után 37 évvel jegyezték le, kb. Kr.e. 568ban.157

CÍMZETTEK
Ezt a történelmi beszámolót eredetileg a héber nép épülésére
szánták, amely fogságba került (lásd: a szerzőről szóló részt).

156

Lehetséges, hogy az utolsó fejezeteket is Jeremiás írta, saját munkáját
kiegészítve –ha hihetünk a rabbinikus hagyománynak, miszerint Jeremiást
Egyiptomból később Babilonba vitték, amikor Nabukadonozor bevette az országot
életének 37. évében (Kr.e. 586).
157
Norman L. Geisler, A Popular Survey of the Old Testament (Peabody,
MA: Prince Press, 2003), 122.
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CÉL
A szerző történelmi beszámolóval szolgál események egész
soráról, a monarchia aranykorától, Salamon uralmától kezdve egészen
annak mélypontjáig, a megítélt és száműzött királyságig. Ahogy
Wiseman megfogalmazta, „a Királyok könyvének története nem
komplex és kimerítő beszámolót ad a korszakról, hanem szelektálva
mutatja be Isten a történelemben mindvégig jelen lévő irányítását, amely
azonban nem mindig nyilvánvaló a megfigyelő számára.”158 A szerző
másik célja teológiai jellegű: emlékeztetni Isten népét arra, hogy Isten
betartja ígéreteit –miszerint a parancsainak való engedelmesség áldást,
az engedetlenség pedig ítéletet, végső esetben pedig az idegen népek
közé való száműzést vonja maga után (5Móz 28).

ÜZENET MESSAGE
Izrael népének sorsát –fénykorában és legsötéttebb időszakaiban
egyaránt– teljes mértékben az Istennel kötött szövetséghez való hűsége,
vagy annak hiánya határozza meg.

158

Donald J. Wiseman, 1 and 2 Kings, Tyndale Old Testament
Commentaries. (Downers Grove, IL: IVP Academic, 1993), 16.
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AZ 1 ÉS 2 KIRÁLYOK TEOLÓGIÁJA
Az 1 és 2 Királyok tele van teológiai jelentőséggel, amely akkor
a legszembetűnőbb, ha tudjuk, a könyvet Jeruzsálem bukása után írták.
A feljegyzett történelem „a nemzeti gyalázattal és fogsággal szembenéző
népnek íródott. Helyzetük kegyetlen valósága magyarázatért kiáltott –az
események olyan összefoglalásáért, amely választ ad a kérdésre: miért
alakult sorsunk ilyen szerencsétlenül?”159

A hosszútűrő Isten
House szavaival élve, „Isten Izraelt legmerészebb álmait
felülmúlóan meg akarja áldani (3Móz 26:1-13; 5Móz 28:1-14), de ez
csak a szövetség parancsolatai iránt való engedelmesség esetén fog
megvalósulni (3Móz 26:3; 5Móz 28:1).”160 Isten szövetségre lépett az
izraelitákkal a Sínai-hegyen. Szövetségében megígérte, hogy megáldja
népét, ha az hűséges hozzá. Az istentelen királyok sorából kilógva
Ezékiás

király

minden

dolgában

sikeresnek

bizonyult,

mivel

engedelmeskedett Istennek (2Kir 18:5-7). Jósiás király szintén
engedelmessége miatt kapott ígéretet életének békés befejezésére, a
Júdára váró vész ellenére (2Kir 22:20). Sajnos azonban Ezékiel és Jósiás
a kisebbséget alkották. A többség számára a parancsolatok sorozatos
megszegése és az Isten szemében utálatos dolgok cselekvése volt a
bevett szokás. Habár gonosz király gonosz királyt követett, Isten
megmutatta türelmét és hosszútűrését abban, hogy újra és újra prófétákat
küldött népe figyelmeztetésére: forduljanak el istentelen útjaiktól (2Kir

159

Ugyanott.
Paul R. House, 1, 2 Kings, The New American Commentary (Nashville:
Broadman & Holman Publishers, 1995), 77.
160
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17:13). Isten elviselte az egymást követő rossz királyok sorát, még
azokat is, akik olyan mélyre süllyedtek, hogy gyermeküket megégették
áldozatul Molok istennek (16:3; 17:17).
House

szerint:

“A

büntetés

megjavító

intézkedésként,

legvégsőbb eszközként, de el fog jönni. Ha az engedetlenség bevett
szokásává válik, Izrael elveszíti az Istentől kapott földet –ugyanakkor az
annyira áhított megtérésének legbiztosabb jele a földre való visszatérés
lesz (3Móz 26:40-45).”161
A bevett szokásként gyakorolt engedetlenség áltlában jellemezte
a megosztott királyság időszakát –és eljött a pont, amikor betelt a pohár.
Izrael hűtlensége kiprovokálta Isten haragját és ezzel magára vonta a
fegyelmezést (17:17-18; 21:6; 23:26). A megnevelés eszközeként Isten
a pogány népeket használta fel, ahogy megengedte népe városainak
elpusztítását és az emberek fogságba hurcolását.

A fogság
Az izraeliták fejében fel kellett merülnie a kérdésnek, hogy Isten
hogyan engedhette, hogy népe ekkora gyalázatot és megszégyenítést
szenvedjen el. Teológiai, és nem csak történelmi írás lévén a Királyok
könyvei bőséges bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy Isten népét
jogosan érte a csapás gonosz útjai miatt. Isten sokáig és türelmesen
viselte istentelenségüket, ahogy sorozatosan megszegték szövetségi
kötelezettségeiket.

A

szerző

minden

királyt

kiértékel

„valláspolitikájában.”162 A királyok döntő többsége „azt tette, amit

161

Paul R. House, vol. 8, 1, 2 Kings, The New American Commentary
(Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1995), 77.
162
Iain W. Provan, 1 and 2 Kings, New International Biblical Commentary.
Hendrickson Publishers, 2000, 2.
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rossznak lát az Úr” (1 Ki. 15:26, 34; 16:8-9, 19, 30; 22:52-53; 2 Ki. 3:2;
8:18, 27; 13:2, 11; 14:24; 15:9, 15-18, 24, 28; 17:2; 21:21; 23:32, 37;
24:9, 19), „folytatta apjának vétkeit” (15:3) és „nem vigyázott arra, hogy
teljes szívvel az Úrnak, Izráel Istenének a törvénye szerint éljen” (2Kir
10:31). Hóséa (2Kir 17:2) és Manassé (2Kir 21:11) „a fiát is elégette
áldozatul”, ahogy Áház is Moloknak áldozta gyermekét (16:3).
Manasséról azt mondja az Ige, hogy az előtte lévő emóriaknál is
gonoszabb dolgokat követett el (2Kir 21:11). Még a maroknyi jó király
is

–Jósiást

leszámítva–

gyakran

elkövette

az

áldozóhalmok

meghagyásának hibáját (1 Ki. 15:14; 22:43; 2 Ki. 12:3; 14:4; 15:4, 35).
A szerző részletes teológiai magyarázatot ad a deportálásra (2Kir
17:7-23).
7

Ez pedig azért történt, mert Izráel fiai vétkeztek Istenük,
az Úr ellen, aki felhozta őket Egyiptom földjéről, Egyiptom
királyának, a fáraónak a hatalma alól. Más isteneket féltek,
8
és azoknak a népeknek a szokásait követték, amelyeket
kiűzött az Úr Izráel fiai elől, és azt tették, amit Izráel
királyai.9 Olyan dolgokat találtak ki Izráel fiai, amelyek
nem voltak méltók Istenükhöz, az Úrhoz: áldozóhalmokat
építettek maguknak minden városban, mind az
őrtornyoknál, mind az erődített városokban.10 Szent
oszlopokat és szent fákat állítottak maguknak minden
magas halmon és minden bujazöld fa alatt.11 Ott
tömjéneztek minden áldozóhalmon, éppúgy, mint azok a
népek, amelyeket előttük hurcoltatott fogságba az Úr, és
gonosz dolgokat követtek el, bosszantván az
Urat.12 Bálványokat tiszteltek, amiről megmondotta nekik
az Úr, hogy ne tegyék azt.13 Ezért az Úr így intette Izráelt
és Júdát összes prófétája és látnoka által: Térjetek meg
gonosz utaitokról, és őrizzétek meg parancsolataimat és
rendelkezéseimet, a teljes törvény szerint, amelyet
őseiteknek adtam, és amelyet hozzátok küldtem szolgáim,
a próféták által!14 De ők nem hallgattak rájuk, hanem úgy
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megkeményítették nyakukat, amilyen nyakasak voltak
őseik is, akik nem hittek Istenükben, az Úrban.
15
Megvetették rendelkezéseit és szövetségét, amelyet
őseikkel kötött, és intelmeit, amelyekkel intette őket. Mivel
a hiábavalóságot követték, maguk is hiábavalók lettek, és
követték a körülöttük levő népeket; pedig megparancsolta
az Úr, hogy ne tegyenek úgy, mint azok.16 Elhagyták
Istenüknek, az Úrnak minden parancsolatát, és öntött
bálványt csináltak maguknak: két borjút. Asérá-szobrot is
készítettek, és leborultak az ég minden serege előtt, és
szolgálták a Baalt.17 Elégették áldozatul fiaikat és
leányaikat, varázslást űztek, kuruzsoltak. Arra ragadtatták
magukat, hogy azt tegyék, amit rossznak lát az Úr; így
bosszantották őt.18 Igen megharagudott ezért az Úr Izráelre,
és eltávolította őket színe elől. Nem maradt meg, csak a
Júda törzse.19 Bár Júda sem őrizte meg Istenének, az Úrnak
a parancsolatait, hanem Izráel szokásai szerint élt, ahogyan
ott viselkedtek.20 Ezért az Úr megvetette Izráel minden
ivadékát, sanyargatta, és fosztogatók kezébe adta, végül
pedig elvetette őket színe elől.21 Mert elszakadt Izráel
Dávid házától, és Jeroboámot, Nebát fiát tették királlyá.
Jeroboám pedig eltérítette az Úrtól Izráelt, és nagy vétekbe
vitte.22 És Izráel fiai elkövették mindazt a vétket, amit
Jeroboám megtett, nem tértek el attól.23 Végül is az Úr
eltávolította színe elől Izráelt, ahogyan megmondotta
szolgái, a próféták által. Ezért került fogságba Izráel a maga
földjéről Asszíriába mindmáig.
Izraelnek Isten elkülönített, egyedülálló népének kellett
volna lennie. Ehelyett ugyanolyan, esetenként még istentelenebb
lett, mint az őt körülvevő pogány népek. Isten számos prófétát
küldött népéhez, azok „azonban nem engedelmeskedtek, hanem
régi istentiszteleti módjukat követték” (2Kir 17:40).

163

„Jahve

követői” gonoszságukkal maguk írták alá a fogság ítéletét.

163

Homer Heater, “A Theology of Samuel and Kings,” A Biblical Theology
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A KIRÁLYOK KRONOLÓGIÁJA
Az 1 és 2 Királyok gondos olvasása során felmerülhet kérdés a
könyv kronológiájának történelmi hitelességével kapcsolatban. A
történetek harmonizálásának nehézségei azonban gyorsan megoldódnak,
ha a következő tényezőket figyelembe vesszük: (1) Izrael és Júda
különböző rendszer alapján tartotta számon egy király uralkodásának
kezdetét,164 (2) egyes királyok uralkodási idejében átfedés van, (3) a két
királyság naptári évei között hat hónap különbség volt, (4) gyakran
társuralkodó is hatalmat gyakorolt a király mellett, például a herceg, apja
halálának közeledtével.165 E változók ellenére Wisemant lenyűgözi a
pontosság:

...Az egyes uralkodókhoz társított számok a kortárs
izraeli I. Jeroboám és a júdai Roboám idejétől kezdve
egészen Ahazjá és Jórám halálának idejéig mindössze
két vagy három, Juián naptárba átszámíttott év eltérést
mutatnak. Az ősi historiográfia színvonalát tekintve
ennyi eltérés minimálisnak minősül, és még így is
számos elmélet létezik annak harmonizálására.166
A királyok kronológiájának történelmi hitelessége megbízható, és némi
erőfeszítéssel megfelelően harmonizálható.167

of the Old Testament,ed. Roy B. Zuck (Chicago: Moody Press, 1991), 155.
164
Júda királyainak első éves uralkodását a naptári év kezdetétől számolta,
míg Izrael az uralkodás elejétől kezdve számolta annak kezdetét.
165
Paul R. House, 1, 2 Kings, The New American Commentary (Nashville:
Broadman & Holman Publishers, 1995), 40-41.
166
Wiseman, 1 and 2 Kings, 28.
167
Részletek itt: Thiele, Edwin Richard. The Mysterious Numbers of the
Hebrew Kings. 3rd ed. Grand Rapids: Zondervan, 1983.
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Júda
királyai

Idejük

Izrael
királyai

Idejük

Roboám

931-913

(I.) Jeroboám

931-910

Abijjá

931-911

Nádáb

910-909

Ászá

911-870

Baasá

909-886

Josafát

872-848

Élá

886-885

Jórám

853-841

Zimri

885

Ahazjá

841

Omri

885-874

Ataljá

841-835

A(k)háb

874-853

Jóás

835-796

Ahazjá

853-852

Amacjá

796-767

Jórám

852-841

Azarjá (Uzzijá)

792-740

Jéhú

841-814

Jótám

750-732

Jóá(k)ház

814-798

Aház

735-716

Jóás

798-782

Ezékiás

716-687

II. Jeroboám

793-753

Manassé

697-643

Zakariás

753-752

Amón

643-641

Sallum

752

Josiás

641-609

Menahém

752-742

Jóá(k)ház

609

Pekahjá

742-740

Jó(j)ákim

609-598

Pekah

752-732

Jó(j)ákin

598-597

Hóseás

732-722

Cidkijjá

597-586

Elhurcolás

110

KIRÁLYOK ELSŐ ÉS MÁSODIK KÖNYVE

A RÉGÉSZET ÉS AZ 1 és 2 KIRÁLYOK
Tell Dán kapu

Fényképezte: Paul Weaver, Tell Dan, Izrael

Tell Dannál két kaput fedeztek fel. Az egyiket gyakran hívják
„Ábrahám kapujának” (lásd: Régészet és az 1 Mózes c. részt). A másik
kaput becslések szerint a Kr.e. 9. században Áháb állítathatta. A
Bibliából egyértelműen kiderül, hogy a város két kapuja igen fontos
szerepet töltött be. Az izraelita kapu közelében egy emelvényt is találtak
(fent) négy díszes kővel, amely négy, kis védőtetőben végződő oszlop
alapja lehetett. Meglehet, hogy ez a tetővel ellátott emelvény szolgált az
ítélkezés helyszíneként, ahol a király vagy bíra igazságot tett a nép vitás
ügyiben (2Sám 19:9).168 A kapu közelében feltártak egy kisebb padot,
ahol valószínűleg a vének foglaltak helyet (Gen. 19:1; Ru. 4:1-2).169

168

http://mfa.gov.il/MFA/IsraelExperience/History/Pages/Archaeological%2
0Sites%20in%20Israel%20-%20Dan-%20The%20Biblical.aspx, (látogatva,
1/25/2014).
169
Ugyanott,.
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A tell dani “áldozóhalom” Tell Dan “High Places”

Fényképezte: Paul Weaver, Tell Dan, Izrael

A Szentírás beszél a dánban megjelent bálványimádásról, amely
a királyok előtti időszakban kezdődött (Bír 18:30-31). Az északi és déli
törzsek újraegyesítését megakadályozván (I.) Jeroboám új imádatiközpontokat hozott létre Izraelben: Dánban (a legészakibb város), és
Bételben (a legdélibb város), ahol borjú-bálványszobrokat állítottak
(1Kir 12:26-29). Ezzel Dán „az ország legveszélyesebb helyévé” vált,170
amely Isten haragját vonta Izrael népére, amelynek veszte –Ámósz
próféciája szerint (Ám 8:18)– saját bálványimádása lett. Dánt végül
Ben-hadad vette be (1Kir 15:20; 2Krón 16:4), a várost elpusztították a
babiloniak. A terület később ismét lakottá vált az ókori görögök
idejében, és az is maradt a római, majd bizánci időszakban is.171

170

Randall Price, The Stones Cry Out: What Archaeology Reveals about the
Truth of the Bible. (Eugene, Oregon: Harvest House, 1997), 227.
171
Negev, Avraham. The Archaeological Encyclopedia of the Holy Land,
3rd ed. (New York: Prentice Hall Press, 1990), electronic edition, logos.
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1976-ban Avraham Biran feltárt egy ünnepi emelvényt („bémát”)
melyen a következő felirat volt olvasható: „Az istennek, aki Dánban
van”. Biran úgy véli, hogy a felfedezett emelvény a Jeroboám által emelt
szentély maradványa.172 Az emelvény (fent) kb. 18 x 19 méter területű,
az aranyborjú bálványszobrainak és azok imádatának helye lehetett. A
régészek mai tudása szerint tetővel is rendelkezett. Megtalálták az
emelvényhez felvezető lépcsősort, és egy szarvas oltárt is e pogány
szentéllyel szemben.173 A kultikus épületek mellett sok rituális eszközt
és pogány istentiszteleti tárgyat is feltártak.

Salamon mgerősített városai
Meggidó, Hácór és Gézer városát név szerint említi a Salamon
építési munkáiról beszámoló Igerész (1Kir 9:15), amely így szól: „ Ilyen
kényszermunkát vetett ki Salamon király, hogy megépíthesse az Úr
templomát és a maga palotáját, meg Millót és Jeruzsálem várfalát,
továbbá Hácórt, Megiddót és Gézert.” Amikor Salamon trónra lépett,
királysága már viszonylag biztos lábakon állt –és habár kis mértékben
szélesítette az ország határait, uralkodásának legnagyobb eredménye „a
hűbérúrként megörökölt területek megerősítése és fejlesztése volt.”174
Salamon bölcsen felismerte, hogy a legjobb, amit emberileg országa
biztonságáért tehet, az a stratégiailag fontos hadviselési városok
létrehozása. Ilyen város volt Hácór, Megiddó és Gézer, mely a királyság

172

Price, The Stones Cry Out, 228.
Az IMFA szerint, ez a lépcső II. Jeroboam uralkodása idején készült, a
Kr.e. 8. század elején.
http://mfa.gov.il/MFA/IsraelExperience/History/Pages/Archaeological%20Sites%20i
n%20Israel%20-%20Dan-%20The%20Biblical.aspx
174
Howard F. Vos, “The Glories of the Reign of Solomon,” in Bibliotheca
Sacra (Oct 1953), 322.
173
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három kulcsfontosságú régióját védte.
E három ősi város felépítése hatalmas vállalkozás volt –a
feltárásuk pedig igen lenyűgöző, a többi hasonló maradványhoz
hasonlóan. A felhasznált építőanyagok, az építészeti tudás és a
kivitelezett végső forma mind azt igazolja, hogy az építkezéseket
ugyanannak a királynak és ugyanannak az építésznek kellett
megterveznie és véghezvinnie. Ez az egy király pedig nem volt más,
mint Salamon, aki eltökélten dolgozott az apjától, Dávidtól örökölt
egységes királyság megerősítésén.

III. Salmaneszer monolit felirata
Jelentős

régészeti

bizonyítékok

szóló bibliai leírást. Bryant G. Wood összesen
kilenc olyan feliratot számolt össze, amely
megemlíti valamelyik izraeli vagy júdai
királyt.175 Ezek közül az egyik III. Salmanezer
monolit kőtáblája (jobbra). A táblát Kurkh
városában (Törökország délkeleti részén)

Creative Commons/
A londoni Brit Múzeum jóvoltából

támasztják alá az Izrael és Júda királyairól

találták meg 1861-ben –ez eddig az első,
izraeli király nevét említő írásos emlék: Aháb nevét olvashatjuk rajta. 176
A tábla feljegyzi az asszír III. Salmanezer Kurkhnál aratott győzelmét
szövetséget kötött ellenségei felett. A feljegyzés szerint tizenkét király
vonult fel Salmanezer ellen közös erővel –kiderül az egyesített sereg

175

http://www.biblearchaeology.org/post/2012/05/22/Israelite-Kings-inAssyrian-Inscriptions.aspx, (látogatva, 1/28/2014).
176
http://www.sacred-texts.com/ane/rp/rp204/rp20412.htm, (látogatva,
1/28/2014).
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katonai létszáma és a harci szekerek száma is, királyokra bontva. A tábla
szerint Áháb adta a második legtöbb katonát (10.000 fő) és a legtöbb
harci szekeret (2.000 db) a csatához.177 A táblát jelenleg a Brit
Múzeumban láthatjuk. Hoerth két okot is megnevez a kőtábla
jelentőségének alátámasztására: (1) Áháb volt az északi királyság
legerősebb uralkodója, (2) a megörökített csata az első feljegyzés a két
nép találkozásáról.178

A fekete obeliszk
Salmanezer obeliszkje (jobbra), melyet fekete obeliszknek is
neveznek, szintén nagyon fontos régészeti felfedezés. Jéhú király kerül
említésre rajta. Price szerint ez „a bibliai régészet létező legizgalmasabb
felfedezése…”179 Az obeliszket Irakban, Nimrud városában Henry
Layard, brit régész találta meg 1846-ban. A kőoszlopon az első ismert
ábrázolását láthatjuk egy izraeli királynak: a kép Jéhút leborulva
ábrázolja III. Salmanezer, Asszíria királya előtt (lent). Rajta ez áll: „Jéhú,
Omri fia”. Az obeliszk emellett felsorolja a Salmanezernek ajándékba
adott tárgyakat,180 és Salmanezer 31 különböző katonai offenzíváját is
megnevezi.181 Ennek jelentősége, hogy a Jéhú nevű bibliai karakter
létezése megerősítést nyer, először láthatjuk fizikai ábrázolását egy
izraeli királynak, és olyan bizonyos történelmi részletekre is fény derül
(adó fizetése Salmanezernek), amelyre az Ige ihletett szerzője nem tért

177

Alfred Hoerth, Archaeology and the Old Testament, (Grand Rapids:
Baker Books, 1998), 312.
178
Ugyanott, 313.
179
Randall Price, The Stones Cry Out: What Archaeology Reveals about the
Truth of the Bible, (Eugene, Oregon: Harvest House Publishers, 1977), 77.
180
Alfred Hoerth, Archaeology and the Old Testament, 321.
181
Randall Price, The Stones Cry Out, 77.
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ki. A fekete obeliszket szintén a Brit Múzeumban tekinthetjük meg.182
A sztélék és ősi feljegyzések régészeti felfedezése megerősíti a
Biblia

elbeszéléseinek

történelmi

megbízhatóságát,

valamint

megmutatja Izrael és Júda kora nemzetközi politikájában betöltött
szerepének fontosságát.183

Steven G. Johnson/Wikimédia Commons/A londoni Brit Múzeum jóvoltából

182
Más fontos leletek említik Manassét (aki az összes északi és déli király
közül a legtovább uralkodott), utasításokat tartalmaznak Eszarhaddon királyi
palotájának építőanyagát illetően Ninivében, illetve Asszurbanipál Júda haderejét is
érintő sorozását örökítik meg. III. Adad-Nirari sztéléje pedig Jóás Adad-Nirari asszír
királynak adott ajándékait írja le.
http://www.biblearchaeology.org/post/2012/05/22/Israelite-Kings-in-AssyrianInscriptions.aspx, (látogatva, 1/28/2014).
183
Ugyanott,.
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AZ 1 ÉS 2 KIRÁLYOK VÁZLATA
I.

II.

Salamon uralkodása (1 Ki. 1:1-11:43)
A. Salamon királlyá válása (1:1-2:46)
B. Salamon bölcsessége (3:1-4:34)
C. Salamon építkezései (5:1-9:28)
1. A Templom építése (5:1-6:38)
2. Salamon palotájának felépítése (7:1-12)
3. A Templom berendezése (7:13-51)
4. A Templom befejezése (8:1-66)
5. Egyéb építkezések (9:1-28)
D. Salamon és Sába királynője (10:1-29)
E. Salamon bukása (11:1-40)
F. Salamon halála (11:41-43)
A királyok uralkodása (I Ki. 12:1- 2 Ki. 17:3)
A. Roboám (12:1-14:31)
B. Abijjá (15:1-8)
C. Ászá (15:9-24)
D. Nádáb (15:25-32)
E. Baasá (15:33-16:7)
F. Élá (16:8-14)
G. Zimri (16:15-20)
H. Omri (16:21-28)
I.
Aháb (16:29-22:40)
J.
Jósafát (16:41-50)
K. Ahazjá (1 Ki. 16:51-2 Ki. 8:15)
L. Jórám (8:16-29)
M. Jéhú (9:1-10:36)
N. Ataljá (11:1-20)
O. Jóás (11:21-12:21)
P. Jóáház (13:1-9)
Q. Jóás (13:10-25)
R. Amacjá (14:1-22)
S. II. Jeroboám (14:23-29)
T. Azarjá (Uzziás) (15:1-7)
U. Zakariás (15:8-12)
V. Sallum (15:13-16)
W. Menhém (15:17-22)
X. Pekahjá (15:23-26)
Y. Pekah (15:27-31)
Z. Jótám (15:32-38)
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III.
IV.

V.

AA. Áház (16:1-20)
BB. Hóseás (17:1-3)
Samária bukása (2 Ki. 17:4-41)
További királyok uralkodása (2 Ki. 18:1-25:30)
A. Ezékiás (18:1-20:21)
B. Manassé (21:1-18)
C. Amón (21:19-26)
D. Jósiás (22:1-23:30)
E. Jóáház (23:31-35)
F. Jóákim (23:36-24:7)
G. Jóákin (24:8-17)
H. Cidkijjá (24:18-20)
Jeruzsálem bukása (2 Ki. 25:1-30)
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1 és 2 KRÓNIKÁK KÖNYVE
A KÁNONBAN BETÖLTÖTT HELYE
Az 1 és 2 Krónika Sámuel és a Királyok könyvei után következik
a kánonban, a görög Szeptuaginta mintáját követve. Ennek az a hátránya,
hogy „az egyházat hajlamossá tette az 1 és 2 Krónika függelékként való
értelmezésére, mintha a Sámuel-Királyok anyagának kiegészítéseként
némi plusz információval szolgálna a papokat érintő ügyek
gyűjteményeként. Ennek következtében gyakran figyelmen kívül maradt
a Krónikák egyedi tartalma és üzenete.”184 Ne felejtsük el, hogy az 1 és
2 Krónika a fogság után íródott, és a dávidi uralkodó pozitív példáit
emeli ki azon generáció számára, amely hazatérve újraértelmezi a
szövetség megújításának fontosságát. Az, hogy Jézus is utalt a Krónikák
könyveire, megerősíti annak tekintélyét.
A Máté 23:35-ben mondja Jézus: „hogy rátok szálljon minden
igaz vér, amelyet kiontottak a földön, az igaz Ábel vérétől Zakariásnak,
a Barakiás fiának véréig, akit a templom és az áldozati oltár között
gyilkoltatok meg.” Itt Jézus mindazokról az igaz emberekről beszél, akik
Ábel és Zakariás ideje között haltak meg. Ábel meggyilkolását az 1
Mózes jegyzi fel (az Ószövetség legelső könyve), Zakariás halálát pedig
a 2 Krónika. Ez azt jelzi, hogy Jézus idejére az 1 és 2 Krónika a Szentírás
kánonjának végén, vagy közel végén helyezkedett el185 –mint ahogy a

184
J. A. Thompson, 1, 2 Chronicles, The New American Commentary
(Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1994), 22.
185
R. K. Harrison, Introduction to the Old Testament (Grand Rapids:
Eerdmans, 1969), 268.
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héber Bibliában is ezen könyvek az utolsók. Ez a kéziratok többségére
és a Talmudra is igaz.186

CÍM
Sámuel és a Királyok könyveihez hasonlóan az 1 és 2 Krónika is
eredetileg egy könyv volt a héber kánonban. Valószínűleg a
Szeptuaginta választotta ketté először ezeket az írásokat.187 Ebből
adódóan az 1 és 2 Krónika szerzője, címzettjei, írásának célja, ideje és
üzenete is megegyezik. A könyvek héber címe דברי הימימא, azaz „a napok
szavai” vagy „a napok könyve”. Hasonló kifejezést használ az Ige,
amikor más „krónikákra” utal (vö. 1Kir 14:19, 29, Eszt 10:2; 1Krón
27:24). Jeromos nevezte el „chronicon”-oknak, azaz krónikáknak ezeket
a szakaszokat, és jó eséllyel az ő hatására kapták címüket a könyvek.188
A Krónikák könyve Ádámtól (1:1) a perzsa Círus király (2Krón 36:2223) idejéig jegyzi fel az eseményeket –ezért hívta Jeromos „az egész
szent történelem krónikájának”.189

SZERZŐ
A könyvek szerzője nem mutatkozik be, de a Talmud
hagyománya Ezrának tulajdonítja a Krónikákat. 190 Archer érvelése így
hangzik:

186

Japhet, I & II Chronicles, 1.
A kettéválasztásnak gyakorlati oka volt: a görög szöveg –magánhangzói
miatt– jóval nagyobb terjedelmű lett, mint a héber, amelyben csak mássalhangzók
vannak.
188
Sara Japhet, I & II Chronicles: A Commentary. Louisville: John Knox
Press, 1993), 1.
189
Roddy Braun, 1 Chronicles, Word Biblical Commentary (Waco, TX:
Word Books, 1986), xix.
190
Baba Bathra, 15a.
187
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A zsidó nemzet második államának idejében történt nagy
lelki és morális ébredés fő emberi szerzőjeként
Ezsdrásnak minden indítéka megvolt arra, hogy készítsen
egy ilyen történelmi feljegyzést. Lévita származású
papként a könyv szerzőjének szemlélete nem állhatott
távol tőle, és ugyanazt hangsúlyozta volna ki a könyvben,
mint amit a krónikás. 191
Fontos figyelembe vennünk azt is, hogy a 2 Krónika ugyanazzal
a verssel fejeződik be, amellyel az Ezsdrás könyve kezdődik (lásd:
2Krón 36:23; Ezs 1:2-3a). A 2 Krónika megírásának idejét lefedi Ezsdrás
életideje.192 A szerző számos történelmi forrásanyagot megnevez,
melyből

felhasznált

információit

gyűjtötte.193

Ha

hihetünk

a

Makkabeusok második könyvének, amely azt állítja, hogy „[Nehémiás]
könyvtárat hozott létre és összegyűjtötte a királyokról és prófétákról
szóló könyveket, Dávid írásait és a királyok fogadalmi felajánlásokról
szóló leveleit” (2Mak 2:13), akkor a hozzá közel álló istenfélő Nehémiás
később Ezsdrás rendelkezésére bocsáthatta az említett anyagokat.194
Minden bizonyíték –külső és belső egyaránt– arra mutat, hogy a ma már
1 és 2 Krónikaként ismert írás Ezsdrástól származik.

191

Gleason Archer, Jr., A Survey of Old Testament Introduction, 3rd. ed.
(Chicago: Moody Press, 1994), 450.
192
Círus király rendelete, mely lehetővé tette a zsidók hazatérését földjükre,
a 2 Krónika végén került feljegyzésre, és Kr.e. 539-ben, Ezsdrás életének és
szolgálatának idejében adatott ki.
193
Ezen forrásokhoz tartozik: Sámuel, Nátán, és Gád krónikái (1 Chr.
29:29), Nátán, a próféta története (2 Chr. 9:29), Semajá, a próféta és Iddó története (2
Chr. 12:15), illetve Júda és Izrael királyainak könyve (2 Chr. 16:11).
194
A szerző (valószínűleg Ezsdrás) számos forrást sorol fel, melyet gondos
tanulmányozással használt fel (lásd: 1 Chr. 9:29; 12:15; 13:22; 20:34; 26:22; 29:29;
32:32; 33:19; 2 Chr. 16:11; 20:34; 25:25; 27:7; 33:18; 24:27).
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CÍMZETTEK
Ezsdrás a fogságból Izraelbe visszatért zsidók okulására jegyezte
fel a történelmi eseményeket.

IDŐ
Mivel az 1 és 2 Krónika a zsidók hazatérését lehetővé tevő círusi
rendelettel fejezi be elbeszélését, az írás valószínűleg nem sokkal Kr.e.
539-ben, a rendelet kiadása után készülhetett el.

CÉL
Izrael történetének Ádámtól a babiloni fogságon át egészen Círus
király rendeletéig való felelevenítése Istenre való emlékeztetőül szolgál
a nép számára: (1) óriási lelki örökségéről (2) Isten hűségéről ígéreteinek
betartásában (áldás és átok esetében egyaránt), és (3) saját elhívására,
mely szerint papok királyságaként feladata Isten dicsőítése és a
szövetségi felelősségek teljesítése. A múltra való emlékezés különösen
nagy súlyt kap a fogság után élő nemzedék életében, ahogy megújítani
kívánja az Istennel való szövetséget.

ÜZENET
Izrael népének történelme –legdicsőségesebb és legsötétebb
időszakában egyaránt– emlékezteti Isten népét kiválasztott voltára, hogy
Isten dicsőítésére és a szövetség felelősségeinek betartására elhívott
papok királysága legyen.
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AZ 1 és 2 KRÓNIKA TEOLÓGIÁJA
Habár az 1 és 2 Krónika tartalma többnyire hasonló, helyenként
megegyező a Sámuel-Királyok könyveinek tartalmával, mégis inkább a
dávidi monarchiát hangsúlyozza, melyben Isten üdvözítő céljai kerülnek
kifejezésre.195 A szerző Isten népét szólítja fel az emlékezésre: ne felejtse
el Istenének a hűtlenség közepette is kitartó múltbéli hűségét. „A
szövetséges nép elbukhatott (és el is bukott) az ószövetségi időkben, de
Jahve előkészítette a napot, amiről ezt ígérte: „fölállítom Dávid összedőlt
sátorát, kijavítom réseit, helyreállítom romjait, fölépítem, és olyan lesz,
mint hajdan” (Ámósz 9:11).”196
A múlt felelevenítésével Ezsdrásnak kettős célja volt: egyrészt
buzdítani a fogság ideje után élő zsidókat a szövetségi hűség mellett való
elköteleződésre a jelenben, másrészt bátorítani őket annak megtartására
a jövőben is. Isten nem mondott le Izrael népéről. Továbbra is papok
királyságaként akarja használni népét, de ehhez a szövetség melletti
kitartásra van szükség Izrael részéről. Ez a teológiai üzenet húzódik meg
a sorok között végig a Krónikák könyveiben.

Eugene H. Merrill, “Theology of Chronicles,” A Biblical Theology of the
Old Testament,ed. Roy B. Zuck (Chicago: Moody Press, 1991), 158.
196
Ugyanott, 186.
195
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A RÉGÉSZET ÉS AZ 1 és 2 KRÓNIKA
Ezékiás csatornája
1838-ban különleges csatornát fedeztek fel
Jeruzsálem

városa

alatt.

A

felfedezés

megerősíti a Biblia elbeszélését Ezékiás király
intézkedéseiről, melyeket az asszír uralkodó,
Szanheríb támadására felkészülvén hozott
(2Krón 32:1-6, 30; 2Kir 20:20; Ézs 22:9-11).
Ezékiás rendkívüli mérnöki vállalkozásba
fogott, hogy biztosítsa a város ivóvíz-ellátását
a Siloám tavából.197 Az alagút (fent, a képen a szerzővel és a feleségével,
Jillel) körülbelül 40 méterrel a föld alatt helyezkedik el, 533 méter
hosszú 0,6%-os emelkedővel, S alakban elnyúlva. Emellett megtaláltak
egy feliratot is (következő lap teteje), mely a két munkacsoport középen
való találkozásakor történteket írja le (ebből következtetünk arra, hogy a
csatornát két irányból kezdték el kivésni, fél úton találkozva). A kőbe
vésett felirat szénizotópos kormeghatározása megerősíti az alagút

Fényképezte: Jeff Parrish, A jeruzsálemi Izrael Múzeum jóvoltából

197

Az ostroomok gyakran elhúzódtak, melynek következtében az ellenség
által körbevett város kifgyott élelmiszer és ivóvíz tartalékaiból. Ez a csatorna azonban
biztosította az ivóvíz utánpótlást az ostrom ideje alatt is, méghozzá a városfalak
védelmét élvezve.
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Kr.e. 8. századra tett keletkezését. Az építkezés tehát Ezékiás királynak
köszönhető, aki az asszír ostromra készült fel az alagút megépítésével –
amely végül Kr.e. 701-ben be is következett.

Szanhérib prizmája
Szenhérib

prizmája

(balra)

Szenhérib király harmadik hadjárata során
(Kr.e. 701-ben) aratott katonai sikereit
jegyzi fel, melybe beletartozik 46 júdai
város

elpusztítása

és

200.000

lakos

elhurcolása.198 Szanhérib II. Szargon fia,
Asszíria királya volt (Kr.e. 705-681). II.
Szargon foglalta el Szíriát és az északi
Izraeli királyságot, illetve szemelte ki Júda
királyságát is. A 2 Királyok 15-16 alapján
Ezékiás Szanhéribnek adta a templom és a
királyi palota kincstárának minden aranyát
és ezüstjét. Emellett mindenféle más értékes
Creative Commons/A londoni
Brit Múzeum jóvoltából

ajándékkal,

lányaival,

háremével

és

isB kiszolgálta az asszír
r
i
uralkodót. Mindezen sarc ellenére Szanhérib
mégis ostrom alá vette
t
Jeruzsálemet (2Kir 18:17).
i
s
Isten azonban beavatkozotth az eseményekbe, és elküldte
M
u
198
s
A prizma feljegyzései szeinte Szenhérib
46 várost vet be és 200.150 lakost
hurcolt el
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/t/the_tay
lor_prism.aspx, (látogatva 7/8/2015). Ezeket az adatokat azonban némi fenntartással
kell kezelnünk, mivel az ősi történetírás hajlamos volt túlfényezni a királyok sikereit,
míg lekicsinyíteni, vagy teljesen figyelmen kívül hagyni a kudarcokat.
zenészekkel

125

A KRÓNIKÁK ELSŐ ÉS MÁSODIK KÖNYVE
angyalát, aki lesújtott 185.000 asszír katonára. Ennek eredményeként
Szanhérib visszatért Ninivébe (2Kir 19:7). Nem meglepő módon a
történet végéről a prizma már nem beszél, csak azzal dicsekszik, hogy
Szanherib berekesztette Ezékiást Jeruzsálem városába, mint „madarat a
kalitkába.”199
Szanhérib prizmája bibliatudományi szempontból fontos, hiszen
megnevezi Ezékiás és Szanhérib Bibliából ismert személyeit, illetve
ugyanarra az időszakra teszi őket a történelemben, mint az Ige. Emellett
alátámasztja az asszírok által indított ostrom bibliai leírását is. A Lákis
domborművek (lásd: A régészet és Ézsaiás könyve c. részt), mely
Szanhéribet ábrázolja Lákis város Kr.e. 701-ben történt bevételekor, és
ez a prizma igen fontos Biblián kívüli forrás a Szentírás leírásának
igazolására.

AZ 1 ÉS 2 KRÓNIKA VÁZLATA
I.

Izrael nemzetségtáblázata (1 Chr. 1:1-9:1)
A. Noé leszármazottai (1:1-27)
B. Ábrahám leszármazottai (1:28-34)
C. Ézsau leszármazottai (1:35-54)
D. Jákob leszármazottai (2:1-55)
E. Dávid leszármazottai (3:1-4:23)
F. Simeon leszármazottai (4:24-43)
G. Ruben leszármazottai (5:1-10)

Ahogy azt Walton és Hill írja: “az ősi Közel-keleti historiográfia ritkán
adott egy objektív képet arról, hogy mi is történt valójában. Általában egy adott
propagandát történelmi ruhába öltöttek, az éppen hatalmon lévők hasznára. Az
uralkodói feljegyzések sokszor önérdeket szolgáló dokumentumok voltak, melyben a
király dicsekedett tetteiről, kiemelve a pozitívat, elhanyagolva a negatívat, és néha az
elődei eredményeit is magáénak tudván be… Amikor a jutalom [cél] hatalom és
tekintély, a pontosság kicsiny aggodalmmá válik… Ennek a hisoriográfiának nem az
volt a célja, hogy egy objektív képet adjon arról, hogy mi is történt valójában, hanem
hogy a királyt támogassa. Andrew Hill, and John H. Walton, A Survey of the Old
Testament. (Grand Rapids: Zondervan), 210-211.
199
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II.

III.

H. Gád leszármazottai (5:11-22)
I. Manassé leszármazottai (5:23-26)
J. Lévi leszármazottai (6:1-81)
K. Issakár leszármazottai (7:1-5)
L. Benjámin leszármazottai (7:6-12)
M. Naftáli leszármazottai (7:13)
N. Manassé leszármazottai (7:14-19)
O. Efraim leszármazottai (7:20-29)
P. Ásér leszármazottai (7:30-40)
Q. Benjámin leszármazottai (8:1-9:44)
Az egységes királyság (1 Chr. 10:1- 2 Chr. 9:31)
A. Saul halála (10:1-14)
B. Dávid uralkodása (10:15-29:30)
1. Hatalomra jutása (10:15-12:40)
2. A frigyláda visszatérése (13:1-17:27)
3. Katonai győzelmek (18:1-21:30)
4. A templom építésének előkészületei (22:1-29:9)
5. Dávid imája (29:10-20)
6. Dávid örököse (29:21-25)
7. Dávid halála (29:26-30)
C. Salamon uralkodása (2 Chr. 1:1-9:31)
1. Bölcsessége (1:1-17)
2. Építkezései (2:1-6:11)
3. A templom felszentelése (6:12-7:22)
4. Tevékenységei (8:1-9:28)
5. Halála (9:29-31)
A megosztott királyság (2 Chr. 10:1-36:16)
A. Roboám (10:1-12:16)
B. Abijjá (13:1-14:1)
C. Ászá (14:2-16:14)
D. Jósafát (17:1-21:3)
E. Jórám (21:4-20)
F. Ahazjá (22:1-9)
G. Jóás (22:10-24:27)
H. Amacjá (25:1-28)
I. Uzzijá (26:1-23)
J. Jótám (27:1-9)
K. Áház (28:1-27)
L. Ezékiás (29:1-32:33)
M. Manassé (33:1-20)
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IV.

N. Amón (33:21-25)
O. Jósiás (34:1-35:27)
P. Jóáház (36:1-4)
Q. Jóájkim (36:5-8)
R. Jóájkin (36:9-10)
S. Cidkijjá (36:11-14)
Jeruzsálem bukása (36:15-23)
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SZERZŐ
Fontos tudnunk, hogy a héber szövegben nincs különválasztva
Ezsdrás és Nehémiás könyvének anyaga. Ami a mi Bibliánkban külön
szerepel, azt a héber Biblia „Ezsdrás könyve” címmel egy könyvként
kezeli. A zsidó írástudók is egyként kezelték Ezsdrás és Nehémiás
könyvét,200 csakúgy, mint Iosephus Flavius,201 Szardeszi (Szent)
Meliton,202 (Szent) Jeromos és a Szeptuaginta. A legtöbb bibliatudós
azon a véleményen van, hogy az Ezsdrás-Nehémiás könyvek szerzője
azonos a Krónikák könyveiével.203 Több bizonyítékunk is van arra, hogy
ez a „krónikás” Ezsdrás: a babiloni Talmud őt nevezi meg szerzőként;204
Ezsdrás könyvében az egyes szám első személyű személyes névmással
találkozunk (én –7-10.v.), de Nehémiás könyvének elején Nehémiás
szavait idézve olvashatjuk (Neh 1:1), nem személyesen az ő tollából.
Emellett jelentős, hogy Ezsdrás könyve pontosan ott veszi fel a történet
szálát, ahol a 2 Krónika letette azt. Nagyon valószínű, hogy a 2 Krónikát
Ezsdrás írta (lásd: a „bevezetés a 2 Krónikába” c. részt), így jó eséllyel
neki tulajdoníthatjuk mindkét könyvet, tehát Nehémiás emlékiratait is.

200

A maszoréta írnokok mindkét könyv anyagához írtak jegyzeteket a mi
Bibliánkban Nehémiás könyvének nevezett anyag végén, amelyben az összetett írás
felét a Nehémiás 3:23-nál határozták meg. Harrison, R. K. Introduction to the Old
Testament (Grand Rapids: William B. Eerdmans, 1985), 1136.
201
Josephus Flavius, Contr. Apion. I, 8.
202
Eusebius, Hist. Eccl., IV, 26.
203
Andrew Hill, and John H. Walton, A Survey of the Old Testament (Grand
Rapids: Zondervan), 33.
204
Baba Bathra, 15a.
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CÍMZETTEK
Mindkét könyv (egyben) a babiloni fogságból visszatért,
Jeruzsálemben élő zsidóknak szólt.

HELY ÉS IDŐ
Az Ezsdrás 7:1-ben említett Artaxerxész I. Artaxerxészre kell
utaljon, ezzel Kr.e. 457-458-ra téve Ezsdrás Jeruzsálemben töltött
idejének kezdetét (Ezs 7:8).205 Ezsdrás az Ezsdrás-Nehémiás anyagot
Nehémiás könyvtárában írhatta meg (lásd: a „Szerző” c. részt a 1 és 2
Krónikánál), valószínűleg nem sokkal Nehémiás második visszatérése
után Babilonba, Kr.e. 433-ban.

TÖRTÉNELMI HÁTTÉR
Izrael és Júda gonoszsága miatt Isten beteljesítette ígéretét, és
fogságba száműzte népét idegen nemzetek közé (5Móz 28:43-68). Kr.e.
722-ben az asszír Salmanezer elhurcolta Izrael királyságának népét (2Kir
17:6). Habár Júda megmenekült az asszír megszállástól, kicsivel több,
mint száz évvel később mégis Izrael sorsára jutott. Júda népét három
hullámban deportálták. Az első hullám Kr.e. 605-ben történt, Jójákim
uralkodása alatt (2Kir 24:1-3). Ekkor a legműveltebbeket és legjobb
megjelenésűeket vitték el, köztük Dánielt és társait (Dán 1:1-4). A
második deportálási hullámra Kr.e. 597-ben került sor Nabukadonozor
irányítása alatt, Jójákin idejében (2Kir 24:10-17). Nagy valószínűséggel

205

Részletes magyarázata annak, hogy miért nem lehet itt szó II.
Artaxerxészről, itt olvasható: Archer, Gleason L. Jr. Gleason Archer, Jr., A Survey of
Old Testament Introduction, 3rd. ed. (Chicago: Moody Press, 1994), 459.
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Ezékielt is ekkor vitték el. A harmadik hullám Kr.e. 586-ban történt,
ismét Nabukadonozor vezetésével –az elhurcolás utolsó fázisa már
magát a királyt, Cidkijját is érintette: fiait szeme láttára gyilkolták meg,
majd megvakítva őt is fogságba vitték (2Kir 25:7).
Ezsdrás és Nehémiás a fogság utáni időszakban szolgált.
Mindketten kulcsszerepet jástszottak a zsidók Jeruzsálembe való
visszatérésében és az azt követő építkezési projektekben. Az első
visszatérési hullámot Zerubábel vezette Kr.e 539-ben, melynek célja a a
templom felépítése volt. Az építkezések egy időre leálltak, ezért Ezsdrás
szükségét látta egy második visszatérő csoport megszervezésének: a
második hullám Kr.e 457-ben érkezett, és a Zerubábel által megkezdett
munkát volt hivatott befejezni. A hazatérés harmadik, és egyben utolsó
körét Nehémiás vezette Kr.e. 444-ben, a nép erkölcsi romlása és
ellenségeinek való kiszolgáltatottsága miatt. Szükségét látta a városfalak
felépítésének. Nehémiás tehát tervezett, szervezett, és kivitelezte
Jeruzsálem falainak újáépítését –a samáriai és Jordán-környéki lakosok
nagy ellenállása közepette is.
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Az Ezsdrás és Nehémiás szolgálata előtt és alatt történtek
Idő

Esemény

Igehely

Kr.e. 605

A babiloni hódítás kezdete. Megkezdődik a
deportálások első hulláma.

--

Jósiás unokáját, Jójákint fogságba hurcolja
Kr.e. 597 Nabukadonozor a második deportálási
hullám során.
Kr.e. 586

Dávid városának pusztulása, és a harmadik
deportálási hullám

2Kir 24:8-16;
2Krón 36:10
2Kir 25:1-21;
2Krón 36:17-21

A perzsa Nagy Círus meghódítja Babilont;
Izrael első visszatérésének kezdete
2Krón 36:22-23;
Kr.e. 539
Zerubbábel, Jésúa és Sésbaccar irányítása
Ezsdrás 1-3
alatt.
--

A jeruzsálemi újjáépítések leállnak

Kr.e. 520 Haggeus és Zakariás próféciái

Ezsdrás 4
Aggeus,
Zakariás

Kr.e. 516 Elkészül a templom

Ezsdrás 5-6

Artahsasztá engedélyezi a második csoport
Kr.e. 457 visszatérését Jeruzsálembe, Ezsdrás
vezetésével.

Ezsdrás 7-10

Nehémiás irányításával a harmadik csoport
is visszatér Jeruzsálembe, a városfalak
Kr.e. 444
felépítésének céljával, mely 52 nap alatt
meg is valósul (6:15).

Nehémiás

CÉL
Ezsdrás nemcsak Jeruzsálem (a templom és falak) újraépítésének
történetét, hanem az odáig vezető utat is fel akarta jegyezni az ígéret
földjére második és harmadik hullámban visszatérő maradék zsidó
közösség számára. Írása emlékeztetőül szolgált a nép számára, hogy
Isten hűséges ígéreteihez.

132

EZSDRÁS-NEHÉMIÁS

ÜZENET
A zsidók Jeruzsálembe való visszatérése, valamint a templom és
a városfalak felépítése emlékezteti Isten népét arra, hogy az Úr hű
ígéreteihez, és megvédelmezi őket ellenségeiktől –amennyiben
hűségesen betartják rendelkezéseit.

AZ EZSDRÁS-NEHÉMIÁS TEOLÓGIÁJA
Isten megváltó céljai
A zsidó nép történetét egyszerre jellemzik a nagyon nagy
magasságok és mélységek. Magaslati élmény volt Ábrahám sok nemzet
atyjának való elhívása, Jákob családjának megőrzése Egyiptomban, az
egyiptomi fogságból való szabadulás, Kánaán elfoglalása, a királyság
megalapítása, és a templom felépítése.
Ugyanakkor Izraelnek sok szívfájdalmat is el kellett
viselni saját lázadása és sorozatos engedetlensége következményeként:
így az egyiptomi szolgaságot, a pusztai vándorlást, a filiszteus
elnyomást,

és

a

királyság

Salamon

uralkodása

után

történt

szétszakadását. A zsidó történelem legpusztítóbb eseményeként mégis a
templom elpusztítását és a nép fogságba hurcolását kell látnunk, melyet
Nabukadonozor vitt véghez.
Az Ezsdrás és Nehémiás könyvek példázzák, hogy Isten nem
mondott le Izraelről, az továbbra is része megváltó tervének. Ahogy már
egyszer kiszabadította népét Egyiptomból, úgy most a babiloni
fogságból hozta haza őket.206 Istennek célja és terve van Izraellel,

206

Mervin Breneman, Ezra, Nehemiah, Esther, The New American
Commentary (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1993), 50.
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amelynek része volt a nép kiszabadítása –mivel Isten betartja
Ábrahámnak tett ígéretét.

Az ígéreteit betartó Isten
Izrael népe újra és újra fellázadt Isten ellen. Ez újra és újra az
Isten fegyelmezését vonta maga után. A szövetségi rendelkezések
sorozatos megszegése után egy ponton Isten megengedte az asszíroknak
és a babiloniaknak, hogy fogságba hurcolják Izraelt. Ahogy Merrill is
megállapította, „sajnos Jeruzsálem pusztulása és a babiloni deportálás
sem gyógyította ki Izraelt az engedetlenség-függőségéből, mivel
Ezsdrásnak és Nehémiásnak is meg kellett birkóznia a fogság után még
mindig jelen lévő parancsolat-szegésekkel különböző helyzetekben.” 207
Izrael megrögzült hűtlensége ellenére Isten arra használja fel
Ezsdrás-Nehémiás könyvét, hogy megerősítse, Ő hűséges marad
ígéreteihez. „Sőt, már a könyv első mondata az ígéret megtartásának
kontextusába helyezi a történetet: Círus perzsa király uralkodásának első
esztendejében, azért, hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás által mondott
igéje, arra indította az Úr Círus perzsa király lelkét, hogy egész
birodalmában szóban és írásban kihirdettesse a következőket… (Ezs
1:1).”208

Ezen

igevers

kapcsán

mondták,

hogy

„az

isteni

rendíthetetlenség köszön ránk elsőként, ahogy megnyitjuk a könyvet. Az
események teljes lánca az ígéret beteljesítésnek fonalára van felfűzve
(Ezs 1:1)” 209. A Jeruzsálembe való visszatérés a helyreállítás ígéretét

Eugene Merrill, “A Theology of Ezra-Nehemiah,” A Biblical Theology of
the Old Testament,(Chicago: Moody Press, 1991), 199.
208
Breneman, Ezra, Nehemiah, Esther, 56-57.
209
Derek Kidner, Ezra and Nehemiah, Tyndale Old Testament
Commentaries (Downers Grove, IL: IVP Academic, 1979), 20.
207
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teljesítette be, melyet Isten Ézsaiáson és Jeremiáson keresztül tett. Jahve
feltétel nélkül szerető, ígéreteit betartó Isten, aki akkor is hűséges marad
népéhez, ha az hűtlenné válik.

Isten szuverenitása
Isten szuverenitása végig megfigyelhető az Ezsdrás-Nehémiás
írásban. Ahogy azt egy bibliatudós megfogalmazta:
Habár a történetben nem olvasunk nyilvánvaló
csodákról, egyik uralkodói döntés a másik után születik
Isten színfalak mögötti irányításának eredményeként,
ahogy Ő „indítja Círus perzsa király lelkét” (Ezs 1:1),
„indítja (Artahsasztá) király szívét”, aki „jónak látta,
hogy elbocsássa” Nehémiást, ezzel változtatva korábbi
politikáján (Ezs 7:27; 2:6). 210
Isten tette Círus király szemében szükségessé a zsidók
hazatérését és az Úr templomának felépítését (Ezs 1:1-4). Isten egy
gonosz királyt használt fel a jóra. A király még az ügy támogatását is
elrendelte (1:4-6), így végül nagy összegű adományból kezdhették meg
a kivitelezést (2:68-69). Nem kis horderejű eseményről olvasunk, hiszen
Círus 49.000 fogságban élő zsidónak tette lehetővé a jeruzsálemi
hazatérést, azoknak lovaival, szamaraival és tevéivel együtt (2:64-66).
Ebben mind Isten keze volt. Artahsasztá király (Círus utódának)
építkezéseket beszüntető rendelete ellenére (4:18-24) Isten, Aggeus és
Zakariás prófétai szolgálatát felhasználva újraindíttatta a templom
felépítését (5:1-5). Később Dárius király megemlékezett Círus
rendeletéről, melyet Artahsasztá félre tett (6:6-8). Emellett az
„árulkodókat” kötelezte arra, hogy állják az építkezés költségeit (6:8-9),

210

Ugyanott, 20.
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valamint büntetést szabott ki a zsidók erőfeszítéseinek hátráltatására és
meghiúsítására (6:11-12). Vajon hozzájárult Dárius döntéséhez a
Dániellel való ismeretsége? Amennyiben igen, az ugyancsak Isten
csendes munkájára mutat az események mögött, melynek során Ő
kimunkálja céljait.
Isten a megfelelő embereket helyezte a megfelelő helyekre, hogy
elérje céljait. Nehémiás, Artahsasztá pohárnoka felé jóindulattal volt a
király (Neh 2:1), aki engedélyezte számára a jeruzsálemi utat (2:6),
valamint el is látta mindennel, amire szüksége volt ahhoz (2:8). A falak
gyors, 52 nap alatt történt befejezése a környező népek számára is
nyilvánvalóvá tette, hogy maga Isten vesz részt az építkezésben (6:15).
Az Ezsdrás-Nehémiás könyv(ek) tehát Isten szuverenitásának ihletett és
történelmi feljegyzései.

RÉGÉSZET ÉS AZ EZSDRÁS-NEHÉMIÁS
Círus cilindere

Creative Commons/
A londoni Brit Múzeum jóvoltából

Círus cilindere (fent) egy agyagból készült henger, amelyen
Perzsia királyának, Círus uralkodásának eseményeiről olvashatunk:
hatalomra jutásáról (Kr.e. 539-530) és az utolsó babiloni király
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legyőzéséről. Emellett feljegyez számos rendeletet és reformot is –
melyek közül egy különös jelentőséggel bír a Bibliát tanulmányozók
számára. A henger ugyanis megőrizte a rendeletet, amelyben a király
több, korábban babiloni fogságba hurcolt népnek engedélyezi a
hazatérést, és lerombolt templomainak felépítését. Ez a Biblián kívüli
forrás alátámasztja Círus, mint bibliai szereplő létezését, illetve Ezsdrás
(1:1-3; 6:3-5) és a 2 Krónikák (36:23) beszámolóját is, mely feljegyzi a
zsidók visszatérését Jeruzsálembe és a templom felépítésének
megkezdését. Círus cilindere a londoni Brit Múzeumban tekinthető
meg.211

EZSDRÁS VÁZLATA
I.

Visszatérés Jeruzsálembe (1:1-2:70)
A. Círus rendelete (1:1-4)
B. A Sésbaccar vezette visszatérés (1:5-11)
C. A Zerubbábel vezette visszatérés (2:1-70)
Az újraépítés (3:1-10:44)
A. Az oltár építése (3:1-6)
B. A templom építése (3:7-10:44)
1. A templom építésének akadályoztatása (4:1-6:12)
2. A templom felépítése (6:13-15)
3. A templom felszentelése (6:16-18)
4. A templomi szolgálat kezdete (6:19-22)
Ezsdrás visszatérése és reformjai (7:1-10:44)
A. Ezsdrás megérkezik Jeruzsálembe (7:1-8:36)
B. Ezsdrás reformjai (9:1-10:44)

II.

III.

211

http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/c/
cyrus_cylinder.aspx, (látogatva, 7/9/2015).
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NEHÉMIÁS VÁZLATA
I.

II.

III.

IV.

V.

Nehémiás fájdalma (1:10-2:10)
A. Nehémiás híreket kap Jeruzsálemből (1:1-3)
B. Nehémiás böjtöl és imádkozik tesvéreiért (1:4-11)
C. Nehémiás kérelme (2:1-10)
Nehémiás megérkezése Jeruzsálembe és az újraépítés (2:117:73a)
A. Nehémiás felméri a falakat (2:11-20)
B. Nehémiás szétosztja a feladatokat (3:1-32)
C. Nehémiás ellenlábasai (4:1-6:14)
D. A falak felépítése (6:15-7:3)
E. A fogságból hazatérők már egy megerősített városba
térnek vissza (7:4-73a)
Ezsdrás szolgálata (7:73b-10:39)
A. Ezsdrás felolvassa a törvényt (7:73b-8:18)
B. Ezsdrás vezetésével a nép közös bűnvallást tart (9:1-37)
C. Ezsdrás vezetésével a nép kötelezi magát a törvény
megtartására (9:38-10:39)
Jeruzsálem benépesítése (11:1-12:26)
A. A vezetők betelepítése (11:1-36)
B. A papok és léviták betelepítése (12:1-26)
Nehémiás szolgálatának folytatása (12:27-13:31)
A. Jeruzsálem falainak felavatása (12:27-47)
B. Nehémiás reformjai (13:1-31)
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HELYE A KÁNONBAN
Eszter könyve tartalmát illetően igen különleges –egyedülálló a
többi ószövetségi könyv között. Isten egyszer sem kerül megemlítésre a
szövegben, és nem tartalmaz utalást sem Jeruzsálem városára, sem a
templomra. Sőt, Jobes szavaival élve,
A könyv egyetlen szövegbeli kapcsolata az Ószövetség
többi részével az, hogy története a zsidó népről szól. Ha
a szövegben következetesen kicserélnénk a zsidó népet
bármelyik másik etnikai csoporttal, azt olvasva
egyáltalán nem gondolnánk, hogy az elbeszélésnek
bármi köze van a Bibliához.212
Eszter személye gyakran esik áldozatul romantizálásnak, és jelenik meg
példaszerű, istenfélő nőként –pedig ez a kép nem biztos, hogy megfelel
a valóságnak. Dániel és három barátjának esetétől eltérően Eszternél
nem olvasunk a királyi udvarban tett, a zsidó étkezési szabályok
betartására irányuló szándékáról,213 és amikor végül kockáztatja életét a
zsidók ügyéért, azt is csak az után teszi, hogy Mordokaj figyelmezteti: ő
sem fog megmenekülni a népirtástól. Mi több, mivel Eszter és Mordokaj
nem tért vissza Kánaán földjére, amikor lehetett, felmerül a kérdés, hogy
egyáltalán odaszánt követői voltak-e Jahvének.
A feljebb tárgyalt okokból kifolyólag néhányan megkérdőjelezik

212

Karen H. Jobes, Esther, The NIV Application Commentary. (Grand
Rapids: Zondervan, 1999), 19.
213
Ugyanott, 20.
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a könyv tekintélyét, és nem tartják a Szentírás kánonja részének.214
Luther Márton is így vélekedett. Eszter és 2 Makkabeusok könyvéről a
következőképpen nyilatkozott: „Bárcsak egyáltalán nem ismernénk
őket, túl sok bennük a pogány természetellenesség.”215 1948-ban óriási
jelentőségű kézirat-felfedezést tettek Qumránban, amely valaha egy
esszénus közösségnek adott otthont. Az Ószövetség minden könyvét
megtalálták, kivéve Eszter könyvét. Habár lehetséges, hogy egyedül
Eszter története nem élte túl a körülményeket, „sokkal valószínűbbnek
tűnik, hogy azért nem lelték meg Qumránban, mert az ottani közösség
liturgiai naptárában nem szerepelt a Purim ünnepe.”216
Ennek ellenére jó okunk van elfogadni Eszter könyvének
kánonba tartozását. A zsidó Talmud tartalmazza az Ószövetség
kanonizált könyveinek legkorábbi listáját, és ezen is szerepel Eszter
könyve –tehát a Kr. u. első két században a zsidók ihletettnek tekintették
azt.217 „A történet továbbra is a zsidó közösségek egyik nagy kedvence,
a családok minden évben felolvassák Purimkor, mint ahogy az
hagyományos századok óta.”218 A zsidó történetíró, Iosephus is a
Szentírás huszonkét könyvének egyikeként tekintette Esztert.219 A
jamniai zsinatra (Kr.u. 90) –legjobb tudásunk szerint– már rögzült helye
volt a keresztény kánonban is. A karthágói zsinat (Kr.u. 397) szintén

Nehezíti a helyzetet, hogy a szerző nem fedi fel Eszter és Mordokaj
gondolatait és motivációját. Semmilyen magyarázatot nem ad cselekedeteikre, így az
olvasó fejében felmerül a kérdés: vajon a számítás, vagy az önzetlenség tetteik
mozgatórugója?
215
Martin Luther, Table Talk, xxii.
216
Bush, 273.
217
Baba Bathra, 14b-15a.
218
Joyce G. Baldwin, Esther: An Introduction and Commentary, (Tyndale
Old Testament Commentaries. Downers Grove, IL: IVP Academic, 1984), 13.
219
Josephus, Antiquities of the Jews, ii. 6.
214
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ihletettnek ismerte el. „Mindent egybe vetve, Eszter könyvének
kánonban betöltött helye úgy tűnik, nagyon biztosan állt az első
században”220 Habár a szöveg nem annyira vallásos hangulatú, mint sok
másik ószövetségi írás, Eszter könyve mégis fontos részét képzi a
kánonnak, és ihletettként fogadandó el. A zsidó nép történetének egy
darabját őrzi, megmagyarázza a Purim eredetét, és leírja Isten
gondviselését népének megvédelmezésében.

SZERZŐ
Az Eszter nevét viselő írás szerzője bizonytalan. Szerző jelöltek
Mordokaj, Ezsdrás és Nehémiás. Már Iosephus idejétől kezdve
leginkább Mordokajnak tulajdonították a könyvet. Habár Mordokaj,
vagy a Mordokaj elbeszélésére támaszkodó szerző (Eszter 9:20) esélyes
jelölt, inkább ne legyünk dogmatikusak a szerzőséggel kapcsolatban.

CÍMZETTEK
Eszter könyve eredetileg a Babilonban maradt zsidók épülésére
íródott, akik nem tértek vissza Kánaán földjére. Emlékeztetőül szolgál
Isten népe felé való hűségéről és gondoskodásáról– még a hazájukon
kívül is. A könyv másodlagos közönsége lehetett a Kánaánba visszatérők
csoportja. Számukra is bátorítást jelenthetett Isten testvéreik iránt
mutatott védelmének híre. Habár a könyv első sorban nem az egyház
számára íródott, az mégis nagymértékben profitál teológiai történetéből
–mint ahogy azt Isten eredetileg is szándékozta, már az írás idején is.

220

Mervin Breneman, Ezra, Nehemiah, Esther, electronic ed., The New
American Commentary (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1993), 293.
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IDŐ
A szöveg tartalma szerint az írás idejére Ahasvérós (Xerxész)
király már meghalt (Eszt 10:2, Kr.e. 464). A nyelvben megmutatkozó
minden fajta görög hatás hiánya Nagy Sándor hódításai előtti keletkezést
sejtet (Kr.e. 332).221 Breneman szerint „a Xerxszész idejében folyó
súsáni élet pontos ismerete alapján a Kr. u. 5. század második felére,
vagy a 4. század elejére tehető az írás ideje.”222 Indokolt azt gondolnunk,
hogy az eseményeket nem sokkal megtörténtük után jegyezték fel, talán
a következő király, I. Artahsasztá uralkodása idejében (464-423).223

TÖRTÉNELMI HÁTTÉR
Kr.e. 586-ban a babiloni király, Nabukadneccár meghódította
Jeruzsálemet. Elpuszította a várost és a templomot, a népet pedig
fogságba hurcolta. Ez Isten a zsidók lázadásának esetére vonatkozó
ígéretének beteljesülése (5Móz 28:15-68), és Izrael történelmének
legsötétebb órája. Jobes jogosan jegyzi meg, hogy „a templom és
Jeruzsálem letarolása, és Isten választott népének pogány hatalom alá
vetése biztosan jelezte az ősi Izrael dicsőségének végét.”224 Azonban
még a legsötétebb órában is volt remény. Jeremiás prófétán keresztül
Isten megígérte, hogy egy nap a nép maradékát helyreállítja földjére (Jer
30:3).
A Círus henger (lásd A régészet és Ezsdrás-Nehémiás könyve c.
résznél) jegyzi fel a perzsa király, Círus Babilon felett aratott diadalát

221

Archer, Old Testament Introduction, 403.
Mervin Breneman, Ezra, Nehemiah, Esther, The New American
Commentary (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1993), 290.
223
Baldwin, Esther, 48.
224
Jobes, Esther, 23.
222
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(Kr.e. 539-530), illetve egyéb círusi rendeleteket. Az egyik ilyen rendelet
engedélyezte a zsidóknak a Jeruzsálembe való visszatérést, és a templom
újjáépítését. A hazatérők első csoportját Zerubbábel vezette, Kr.e. 536ban. Az építkezéseket leálltak, és Ezsdrás Kr.e. 457-ben szükségesnek
látta egy második csoport hazaindulását, és a Zerubbábel által
megkezdett munkálatok bevégzését.
Az olvasó előtt ismeretlen okok miatt Eszter és Mordokaj nem
tért vissza Kánaánba sem Zerubbábel, sem Ezsdrás vezetése alatt. Círus
lelépett a történelem színpadáról, és helyét egy másik perzsa uralkodó,
Ahasvérós (görög nevén Xerxész)225 vette át, aki Súsánból uralkodott.

225

Ahasvérós a méd Dárius fia volt (aki Dánielt az oroszlánok vermébe
vetett; Dán 5:31-6:28), és Artahsasztá apja (aki engedélyezte Nehémiásnak
visszatérését Jeruzsálembe, és a falak feléptését; Neh 1:1). Az utolsó hazatérési
hullám Kr.e. 444-ben történt, Nehémiás vezetésével.
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Eszter ideje előtt és alatt történt események
Idő

Esemény

Igehely

Kr.e. 605

A babiloni hatalom felvirágzik. Az
első deportálási hullám éve

--

Kr.e. 597

Jójákin, Jósiás unokája
Nabukadneccár fogságába kerül a
második deportálási hullám során

2Kir 24:8-16;
2Krón 36:10

Kr.e. 586

Dávid városának végső pusztulása és
a harmadik deportálási hullám

2Kir 25:1-21;
2Krón 36:17-21

Kr.e. 539

Nagy Círus perzsa uralkodó beveszi
Babilont; Izrael első visszatérése
Zerubbábel, Jósua és Sésbaccar
vezetésével

2Krón 36:22-23;
Ezsdrás 1-3

Kr.e. 486-464

Eszter könyvének eseményei Xerxész
idejében

Kr.e. 457

Artahsasztá engedélyezi a második
csoport hazatérését Jeruzsálembe,
vezetőjük Ezsdrás

Kr.e. 444

Nehémiás alatt megindul a harmadik
hazatérő csoport Jeruzsálembe, a falak
felépítésének szándékával
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CÉL
A szerző azokat a történelmi eseményeket jegyzi fel, melynek
során Isten közbeavatkozott a zsidó nép Hámán gonosz tervétől való
megszabadítására.

A könyv emlékeztetőül szolgál Isten népe felé

mutatott hűséges védelméről, a Kánaánban és Kánaánon kívül élő
zsidóknak egyaránt. A szerző emellett beszámol a Purim ünnep céljáról
és eredetéről.226
30Leveleket

küldtek minden zsidónak Ahasvérós
birodalmának százhuszonhét tartományába, békét és
biztonságot kívánva nekik, 31hogy tegyék kötelezővé a
megszabott időben a púrim-napok megtartását, ahogyan
elrendelte nekik a zsidó Mordokaj és Eszter királyné, és
ahogyan megállapították, hogyan kell nekik és
utódaiknak böjtölniük és jajveszékelniük. 32Így
állapította meg Eszter parancsa a púrim előírásait, és
beírták azokat egy könyvbe. (Eszter 9:30-32)
Végül, Eszter könyve a színre vitt történelem megörökítésére is
íródott, hogy azt minden év Purim ünnepekor felidézzék
majd.227

ÜZENET
Jahve hűséges népéhez és ígéreteihez, így gondviselően megvédi
és megtartja népének maradékát, még a legborzasztóbb körülmények
között is.

John A. Martin, “Esther” in The Bible Knowledge Commentary: An
Exposition of the Scriptures, ed. J. F. Walvoord and R. B. Zuck (Wheaton, IL: Victor
Books, 1985), 701.
227
Mervin Breneman, Ezra, Nehemiah, Esther, The New American
Commentary (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1993), 289.
226
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ESZTER KÖNYVÉNEK TEOLÓGIÁJA
Isten gondviselése
Eszter könyvének egyetlen, de annál nagyobb teológiai érdeme
az Isten gondviseléséről szóló tanítása.228 Ez annak ellenére is igaz, hogy
Isten nevét egyszer sem olvasható benne. Merrill szerint „habár
névtelenül és a kulisszák mögött, de Jahve a könyv központi alakja,
mivel csak isteni jelenlét és hatalom magyarázhatja a cselekményt alkotó
körülmények drasztikus átfordulását.”229 Hill és Walton megegyeznek
abban, hogy „Isten nem túl látható módon van jelen Eszter könyvében.
Mégis, amiben mások véletlen egybeesést látnak, abban Izrael Isten
kezét látta… Isten neve nem kerül megemlítésre, de befolyása
egyértelmű.”230 A fordulat eszközét231 arra használja a szerző, hogy
hangsúlyozza az isteni közbeavatkozást, melynek köszönhetően a
váratlan valósul meg. A fordulat használatának egy-két figyelemre méltó
példája Mordokaj kinevezése, Hámán halála a Mordokajnak készíttetett
fára, illetve a zsidók túlélése és ellenségeiknek pusztulása.232A zsidók
fogságát, elnyomatását, és puszta létének veszélyeztetettségét is
szövetségi kötelességei felé mutatott sorozatos hűtlensége okozta.

Isten gondviseléséről írja, “amikor Isten gondviseléséről beszélünk, arra
gondolunk, hogy Isten valamilyen láthatatlan és kifürkészhetetlen módon uralkodik
minde teremtmény, cselekedet és körülmény felett, az emberi élet egyszerű és
normális folyásában, csodálatos közbeavatkozás nélkül.” Jobes, Esther, 43.
229
Eugene Merrill, “Theology of Esther” A Biblical Theology of the Old
Testament, ed. Roy B. Zuck (Chicago: Moody Press, 1991), 205.
230
Hill and Walton, A Survey of the Old Testament, 351.
231
A fordulat hangsúlyozásra használt írói eszköz. Azt nevezzük
fordulatnak, amikor egy történet végkifejlete pont az ellentéte annak, amire
számítottunk.
232
Hill and Walton, A Survey of the Old Testament, 351.
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Jahve ugyanakkor hűséges az „örökké választott nemzetével”233 kötött
szövetségéhez. Eszter története megerősíti, hogy „Isten mindenhatóan
jelen van még ott is, ahonnan a legszembetűnőbben hiányzik.” 234 Isten
céljai és tervei meghiúsíthatatlanok.235

A RÉGÉSZET ÉS ESZTER KÖNYVE
Súsán
Súsán ősi városára az iráni Súsa településen leltek rá. Jelentős
felfedezés, hiszen igazolja a bibliai beszámolót. Súsán városát többször
említi Eszter (Eszt 1:2; 2:8; 3:15; 8:14-15; 9:6-18), Nehémiás (Neh 1:1,
11; 2:1), és egyszer Dániel könyve is (Dán 8:2). A régészek szerint a
várost már Kr.e. 4000-ben is lakhatták.236 Eszter (Eszt 1;5; 9:12) és
Dániel könyve (Dán 8:2) is említi „Súsán várát”, amelyet egy
monumentális kapuval együtt szintén megtaláltak (Eszt 2:19, 21). A
feltárt palota szintén alátámasztja a bibliai leírást (4:11; 5:1-2; 6:4).
Ebben az ősi városban találták meg Hammurápi törvénykönyvének első
példányát is (lásd még A régészet és az 5 Mózes c. részt).

Xerxész
Huszonegy felfedezett feliratot tulajdonítanak Xerxésznek
(akinek a perzsa neve Ahasvérós)237, amely így alátámasztja a királyt

Eugene Merrill, “Theology of Esther,” 205.
Jobes, Esther, 49.
235
Az Eszter könyvében található isteni gondviselés további részletezését
lásd: Forrest S. Weiland, “Literary Clues to God’s Providence in the Book of Esther”
in Bibliotheca Sacra 160 (January-March 2003): 34-47.
236
Walter A. Elwell and Philip Wesley Comfort, Tyndale Bible Dictionary,
Tyndale reference library (Wheaton, IL: Tyndale House Publishers, 2001), 1228.
237
Edwin M. Yamauchi, “The Archaeological Background of Esther,” in
Bibliotheca Sacra Volume 137 (Dallas, TX: Dallas Theological Seminary, 1980), 102.
233
234
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történelmi személyiségnek ábrázoló bibliai történetet. Hérodotosz
türelmetlen, hirtelen haragú férfiként írja le Xerxészt, aki igen szerette a
nőket238. Ez a leírás szintén egybevág a bibliai leírással, amelyet Eszter
könyvében olvashatunk. Baldwin a következőt írja erről:
Bőven van bizonyíték (Xerxész) nőkkel szembeni
kizsákmányolására és makacs elképzeléseire,
amelyeket még sógornője és unokahúga esetében is
véghezvitt. A történet végén bekövetkezett csonkítás
és gyilkosság jól példázza, a király milyen kegyetlenül
messzire volt képes elmenni, és bemutatja, hogy az
egyik királyné elbocsátása, és egy –akármilyen
hátterű–másik kiválasztása a valószínű kategóriájába
esik…239
A régészeti felfedezések megerősítik Xerxész király Eszter
könyvében található bibliai leírását.

ESZTER KÖNYVÉNEK VÁZLATA
Eszterből királynő lesz (1:1-2:18)
A. Vasti királyné elveszti méltóságát (1:1-22)
B. A szépségverseny kihirdetése (2:1-9)
C. Eszter a jelöltek közé kerül (2:10-16)
D. Eszter kiválasztása (2:17-18)
Mordokaj megmenti a király életét (2:19-23)
Hámán erőfeszítései a héberek kiirtására (3:1-15)
A. Hámán gyűlöli Mordokajt (3:1-6)
B. Hámán ráveszi Ahasvérós királyt a rendelet kiadására
(3:7-15)
Mordokaj és Eszter lépései a héberek megmentésére (4:18:16)
A. Mordokaj Eszter segítségét kéri (4:1-17)
B. Eszter első lakomája (5:1-14)

I.

II.
III.

IV.

238
239

Ugyanott,.
Baldwin, Esther, 18-19.
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C.
D.
E.
F.
V.

Ahasvérós kitünteti Mordokajt (6:1-14)
Eszter második lakomája (7:1-4)
Ahasvérós felakasztatja Hámánt (7:5-10)
Ahasvérós kiad egy második rendeletet, a héberek
megmentésére (8:1-17)
Mordokaj és Eszter sikere (9:1-10:3)
A. Izrael ellenségeinek pusztulása (9:1-17)
B. A Purim ünnepe (9:18-32)
C. Mordokaj kitüntetése (10:1-3)
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SZERZŐ
A könyv szerzője ismeretlen. Kiléte egyáltalán nem derül ki a
szövegből, és az egyházi hagyományból sem tudunk meg sokkal többet.
Többen azon a véleményen vannak, hogy a könyv szerkesztője Mózes
volt. Ezt az elméletet a következő érvekre építik: (1) a feljegyzett
események jó eséllyel Mózes ideje előtt történtek, (2) a használt
kifejezések egy része Mózes írásaira jellemzőek, (3) a Talmud Mózest
nevei meg a könyv összeállítójaként240, és (4) Úc földje –Jób hazája–
közel található Midján földjéhez (ahol Mózes élt negyven éven át). 241

CÍMZETTEK
A címzettek kérdése szorosan összefügg az írás idejével és
helyével. Ha a könyvet Mózes állította össze, akkor az a kivonuláskor
élő nemzedékek tanítására készült –lehetséges, hogy még az egyiptomi
szolgaság idején. Ezen elmélet összecseng Jób könyvének céljával és
üzenetével, mely az igaz szenvedésének és a gonosz jólétének témájával
foglalkozik.

240

Baba Bathra, 14b.
A megnevezett helyekből arra következtethetünk, hogy a könyv
főszereplője, Jób, edómita származású lehetett. Andrew E. Hill and John H. Walton. A
Survey of the Old Testament. 3rd ed. (Grand Rapids: Zondervan, 2009), 404.
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IDŐ ÉS HELY
A könyv megírásának helyét és idejét nem könnyű meghatározni.
Ahogy

Feiberg

összefoglalta,

„a

könyv

időbeli

és

helybeli

elhelyezésének rendkívüli kihívását az adja, hogy a szöveg nem
kapcsolódik semmilyen külső forráshoz, és a korai egyházatyák
írásaiban sem találunk utalást a keletkezés körülményeire”242 Ennek
ellenére a tartalom Mózes előtti időkre enged következtetni. Jób
történetének idejében a családfő mutatott be áldozatot, mely gyakorlatot
a mózesi törvény adatása után elhagytak. Emellett a könyvben
feljegyzett élethossz és életstílus megegyezik az 1 Mózesben
olvasottakkal. 243 Hogy az események nem az ígéret földjén zajlanak,
szintén egy nagyon korai időszakra enged következtetni –ugyanúgy,
mint a kivonulás, a föld meghódítása, a monarchia, a templom vagy a
fogság említésének hiánya.
Valószínű, hogy a könyv megírására a benne feljegyzett
események ideje körül került sor. Ezt az elméletet támasztja alá a
Talmud, és ezzel értett egyet a legtöbb bibliatudós is mostanáig. 244 Ha
ez igaz, akkor még inkább helytállónak tűnik az az elgondolás, hogy Jób
könyvét Mózes állította össze, a kivonulást megelőző időszakban (14851445).

242

Charles Lee Feinberg, “The Book of Job” in Bibliotheca Sacra 96 (April

1934): 78.
243

Hill and Walton. A Survey of the Old Testament, 404.
Gleason Archer, Jr., A Survey of Old Testament Introduction, 3rd. ed.
(Chicago: Moody Press, 1994), 507.
244
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CÉL
Jób könyve azt a kérdést válaszolja meg, hogy miért szenved az
igaz. Jób igaz ember létének ellenére elszenvedte családjának,
vagyonának és egészségének elvesztését is. A könyv megtanítja az
olvasónak, hogy habár az ember nem érheti fel Isten gondolatait, tudnia
kell, hogy az Úr az Ő dicsőségére és teremtményeinek javára engedi meg
a történéseket, ezért a helyénvaló teendő a hit és az engedékeny bizalom
gyakorlása.245

ÜZENET
Jób

szenvedései

emlékeztetik

a

hasonlóan

fájdalmas

körülményeket elszenvedő olvasókat, hogy Istennek célja és terve van a
megengedett eseményekkel, amely végül Neki szerez dicsőséget, és a
szenvedő javát szolgálja.

JÓB KÖNYVÉNEK TEOLÓGIÁJA
A bölcsességi irodalom (Jób, Zsoltárok, Példabeszédek,
Prédikátor, és Énekek éneke) inkább foglalkozik a gyakorlati
bölcsességgel, mint teológiával. E könyveket Isten azért ihlette és őrizte
meg, hogy általuk az emberiség bölcs döntéseket tudjon hozni az életben
–ennek megfelelően a bölcs életre, és nem a teológiára kerül a hangsúly.
Ennek ellenére, természetesen ezek a könyvek is megmutatják Isten
természetét. A felsorolt bölcsességi irodalom közül Jób könyve
tartalmazza a legtöbb teológiát.

Gregory W. Parsons, “The Structure and Purpose of the Book of Job,” in
Bibliotheca Sacra 138 (April, 1981): 151.
245
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Isten szuverenitása
Jób könyvében egyértelműen megjelenik Isten szuverenitása. A
Sátán veszteséggel akarja súlytani Jóbot, Isten szolgáját –azonban még
ő sem tehet semmit Isten engedélye nélkül. Isten tudta és engedélye
nélkül semmi nem történhet (1:10-12; 2:4-5), és az Ő terveit semmi sem
hiúsíthatja meg (40:2). Jób könyve megtanítja, hogy Isten azt tesz, amit
akar (23:13), de azt engedi meg, amit a legjobbnak ítél. Jób szájából
fontos leckét tanulhat meg az olvasó: mindent Istentől kapunk, és mivel
Ő adja, joga van a dolgokat és embereket elvenni (1:21-22).

Isten mindenhatósága
Isten mindenhatósága, avagy mindenre elegendő hatalma
megjelenik Jób és barátainak több beszédében is, illetve maga Isten is
beszél róla. Jób „hatalmasnak” (9:4), „csodálatosnak” (10:16) és
„nagynak” (30:18) nevezi Isten erejét. Hatalma meglátszik az eső
adásában és visszatartásában (12:15; 26:8), a hegyek megrendítésében
(9:5-6), a vezetők hatalomtól és bölcsességtől való megfosztásában
(12:16-21), és a nemzetek támasztásán és eltörlésén (12:23). Megjelenik
a földrengések erejében (26:11). Isten a mindenség teremtője (38-41),
tehát az ember, és az ember számára elérhető bölcsesség alkotója is.
Minden Tőle származik.

Isten igazságossága
Ha Isten mindenható –már pedig az– és teljes mértékben szerető
–ahogy az is–, hogyan lehetséges, hogy az igaz ember szenved, míg a

153

JÓB KÖNYVE
gonosz virágzik? 246 Igazságos az Istentől, hogy ezt megengedi? Ezek is
olyan kérdések, amelyekre a Jób könyve adja meg a választ.
Mondhatjuk, hogy a legnagyobb teológiai teljesítménye az Isten
igazságosságának megértésében való segítség.
Jób könyvéből tanulhatjuk meg, hogy Isten ítélete nem mindig
azonnali

(21:1-34).

A

bűnösök

meggazdagodnak

(21:7),

és

leszármazottaik jutnak hatalomra (21:8). És habár Isten haraggal fordul
feléjük (21:17, 20), gyakran nem azon nyomban ítéli meg őket. Sőt,
megtörténik, hogy a bűnöst nem éri utol a büntetés egész életében (21:134; 24) –Isten azonban igazságos, és a gonoszok végül meglátják a
veszedelem napját (21:30). Jób három alkalommal beszél Istenről, mint
bíróról (9:15; 21:22; 23:7). Az Úr nemcsak abban igazságos, hogy (vagy
ebben, vagy az eljövendő életben) megbünteti a gonoszokat, hanem az
igazak megjutalmazásában is (42:12-17) –amely ugyanúgy lehet
azonnali, de inkább jövőbeli egyaránt.
Habár Jób úgy érezte, Isten igazságtalan hozzá, elismerte az Ő
mélységes bölcsességét (9:4). A könyv végén Isten vádbeszédet mond
Jób és barátai ellen. A 38-41 fejezetekben Isten olyan kérdéseket tesz fel
Jóbnak, melyek rávilágítanak Jób tudatlanságára Isten bölcsességének
tükrében.247 Isten olyan hatalmas, és bölcsessége olyan mérhetetlen,
hogy végtelen gondolatait a véges emberi elme nem foghatja fel (38:141:34). Ahogy Zuck mondta, „Istent igazságtalansággal vádolni igen

A “gonosz problémájára” adott számos választ a teológia összefoglaló
néven teodiceának nevezi. A teodicea azt hivatott megmagyarázni, hogyan engedheti
meg egy mindenható, szerető Isten a gonosz jelenlétét a világban. A kérdésre több
válasz is létezik, melyek közül a legtöbb az emberi szabad akaratra épül.
247
Roy B. Zuck, “A Theology of the Wisdom Books and the Song of
Songs,” A Biblical Theology of the Old Testament,ed. Roy B. Zuck (Chicago: Moody
Press, 1991), 224.
246
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merész volt, hiszen Isten, mint uralkodó igazságügyi rendszere
felülmúlja a Jób által tapasztalt emberi jogi fórumot”. 248 Isten okai és
bölcsessége

nem

állnak

mindig

a

hívők

rendelkezésére,

de

megnyugodhatunk bizonyosan abban, hogy Isten szuverén, mindenható
és igazságos. Mindent úgy munkál ki, hogy az Neki hozzon dicsőséget,
és végül a gyermekei javát szolgálja.

JÓB VÁZLATA
A prológus (1:1-2:13)249
A. Jób jómódja (1:1-3)
B. Jób jelleme: Istenfélő ember (1:4-5)
C. Az ellenség megpróbálja Jóbot (1:6-2:10)
1. Jób állatainak, majd gyermekeinek halála (1:6-22)
2. Jób fizikai fájdalma (2:1-10)
D. Jób barátainak megjelenése (2:11-13)
A dialógus (3:1-42:6)
A. Jób kijelentése (3:1-26)
B. A beszédek első köre (4:1-14:22)
1. Elifáz beszéde és Jób válasza (4:1-7:21)
2. Bildád beszéde és Jób válasza (8:1-10:22)
3. Cófár beszéde és Jób válasza (11:1-14:22)
C. A beszédek második köre (15:1-27:23)
1. Elifáz második beszéde és Jób második válasza
(15:1-17:16)
2. Bildád második beszéde és Jób második válasza
(18:1-19:29)
3. Cófár második beszéde és Jób második válasza
(20:1-21:34)

I.

II.

248

Ugyanott, 225.
A könyvet legbölcsebben talán három fő részre bonthatjuk: prológusra,
dialógusra, és epilógusra, követve a Biblisiamereti Kommentársorozat, és a New
Bible Commentary példáját.
249
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III.

D. A beszédek harmadik köre (22:1-31:40)
1. Elifáz harmadik beszéde és Jób harmadik válasza
(22:1-24:25)
2. Bildád harmadik beszéde és Jób hamradik válasza
(25:1-31:40)
E. Elíhú beszédei (32:1-37:24)
1. Első beszéde (32:1-33:33)
2. Második beszéde (34:1-37)
3. Harmadik beszéde (35:1-16)
4. Negyedik beszéde (36:1-37:24)
F. Isten kijelentése és Jób válaszai (38:1-42:6)
1. Isten első kijelentése (38:1-40:2)
2. Jób első válasza (40:3-5)
3. Isten második kijelentése (40:6-41:34)
4. Jób második válasza (42:1-6)
Az epilógus (42:7-17)
A. Jób barátainak megfeddése (42:7–9)
B. Jób vagyonának helyreállítása (42:10–15)
C. Jób utolsó napjainak leírása (42:16–17)
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A ZSOLTÁROK KÖNYVE
CÍM
A könyv címe héberül: תהלימ, mely szó szerint azt jelenti, „a
dicsőítés dalai”. A magyar elnevezés a latin Vulgáta psalmi, és a görög
Septuaginta psalmoi címéből ered, mely szavak hangszerekkel kísért és
énekelt dalokra utalnak. 250

SZERZŐ
E dicsőítő dalok ihletett kötete összesen 150 zsoltárt tartalmaz, öt
könyvre szedve. A zsoltárok közül 73-at Dávidnak tulajdonítunk, míg
mások Ászáf (50, 73-80), Étán (89), Hémán (88), Mózes (90), Salamon
(72, 127) és Kórah fiainak (42, 44-49, 84-85, 87) nevéhez kapcsolódnak.
Emellett 49 zsoltár szerzője ismeretlen. Bibliai tények támasztják alá,
hogy a Dávidnak tulajdonított zsoltárok tényleg az ő tollából
származnak: (1) mind ó-, mind újszövetségi írók idéznek Dávidtól, akit
zsoltárok szerzőjeként azonosítanak (2Sám 22:1-2; Mt 22:44; Mk 12:3637; Apcsel 1:16-20; 2:25-28; 4:25-26; Róm 4:6-8; 11:9-10;); (2) A
Szentírás érthetően leírja, hogy Dávid ügyes zenész volt (1Sám 16:1618; 2Sám 1:19-27; 23:1; Ám 6:5); a héber Szentírás Dávidot dalok
szerzőjének nevezi (2Sám 6:5-15; 1Krón 16:4; 2Krón 7:6); és (4) számos
Dávidnak tulajdonított zsoltár rendkívül személyes hangú, mely mind az
elbeszélt eseményeket, mind az érzelmi töltetét tekintve összecseng a
történetekből ismert Dávid leírásával. E bizonyítékok igazolják a dávidi

Willem A. Vangemeren, Psalms, The Expositor’s Bible Commentary
(Grand Rapids: Zondervan, 2008), 46.
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szerzőség elméletét, így a zsoltárok által betekintést nyerhetünk Dávid
kreatív munkájába. Emellett a nem-dávidi zsoltárok szerzőségét sincs
lényegi okunk kétségbe vonni. Geisler a gyűjtemény-elméletet
támogatja, miszerint Dávid gyűjtötte egybe saját szerzeményeit a
korábban mások által írt zsoltárokkal együtt (1Krón 15:16), mely
összeállítást először Ezékiás egészítette ki (Péld 25:1), majd Ezsdrásnak
köszönhetően nyerte el végső formáját (Neh 8). 251

CÍMZETTEK
Mivel ezek az ihletett dicsőítő dalok hosszú időszak alatt
születtek, több célcsoportnak is szánták őket: a pusztában vándorló,
Egyiptomból szabadult nemzedéknek, az egységes királyság idején élő
izraelitáknak, a fogságban lévő és az onnan hazatérő zsidóknak egyaránt.

IDŐ
A zsoltárok létrejöttének idejét meghatározni igen nagy kihívás,
mivel azok hosszú idő alatt, számos szerző tollából születtek.252 Ha
elfogadjuk, hogy a zsoltárokat tényleg azok a szerzők írták, akiknek
tulajdonítják őket, azt egyrészt helyesen tesszük, másrészt képet kapunk
a keletkezésük idejéről is: így ugyanis azoknak a megnevezett személyek
életidejében kellett létrejönniük (Mózes, Kórah fiai, Salamon, Dávid,

251

Geisler, Norman L. A Popular Survey of the Old Testament. Peabody,
MA: Prince Press, 2003), 194.
252
Egyes zsoltárok személyesebb hangvétellel íródtak, különösen igaz ez
Dávid zsoltáraira, amelyekben mint menekült (7, 11, 18, 34, and 54), király (24),
bűnös (32, 51), és trónfosztott (3, 4) jelenik meg. Mivel Dávid életéről sokat elárul az
Ige, ezen zsoltárok keletkezését könnyebb betájolni. 49 zsoltár szerzője viszont
ismeretlen, ami igen megnehezíti az adott művek datálásának feladatát.
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stb.). Bizonyosan állíthatjuk azonban, hogy a zsoltárok nagy része a
fogság előtt íródott. 253

CÉL
A zsoltárokat leggyakrabban vagy műfaj (a mutatott szerkezet),
vagy tartalom (a téma) alapján csoportosítják. A leggyakoribb kategóriák
a dicsőítő, a panasz, a messiási, a bölcsességi, a bűnvalló, a bizalmi, a
szidalmazó, és a zarándok zsoltárok (avagy a grádicsok énekei) mentén
alakultak ki. E művek egy egész ihletett dicsőítő daloskönyvet tesznek
ki, melynek segítségével Isten népe kifejezheti valódi érzelmeit és
érzéseit mindenféle körülmények között. A zsoltárokat nemcsak
éneklésre és dicsőítésre használták, hanem tanítási célokat is szolgált.

ÜZENET MESSAGE
A szuverén király személye által kiváltott egyetlen helyes reakció
a zsidó nép részéről a dicséret és az imádat, a tanulni és megismerni
akarás, személyes és közösségi szinten egyaránt. A zsoltárok az e célok
elérését segíteni hivatott eszköztár.

A ZSOLTÁROK KATEGORIZÁLÁSA
A

bibliatudósok

több

kísérletet

is

tettek

a

zsoltárok

kategorizálására, hogy megkönnyítsék beazonosításukat. E törekvés

A Biblia ihletettségét, és ugyanakkor a Biblia által megnevezett írókat elvető
tudósok megkérdőjelezik ezt a következtetést. A legújabb régészeti felfedezések
azonban alátámasztják, hogy más ősi civilizációkban is jelen volt ez a műfaj. Free ebből
azt a következtetést vonta le, hogy “ha más népek között, ezer évvel korábban is
találtunk hasonló alkotásokat, nem feltételezhetjük, hogy a héber kultúrában ismeretlen
volt a műfaj.” Charles Lee Feinberg, “The Date of the Psalms,” in Bibliotheca Sacra
104 (Oct. 1947): 440.
253
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úttörője Herman Gunkel volt, aki végül öt nagy kategóriát különböztetett
meg a zsoltárok között: a himnuszokat, a közösségi siralmakat, a
személyes siralmakat, a királyi zsoltárokat, és az egyéni hálaadó
zsoltárokat. Emellett megnevezett pár kisebb kategóriát és „vegyes”
zsoltárt is. 254 Az évek során a tudósok a Gunkel által lefektetett alapokra
építettek, de azóta egyéb kategorizálási javaslatok is születtek. A könyv
írásának

idejében

nincs

tudományos

kiegyezés

a

zsoltárok

osztályozásának kérdésében.

A ZSOLTÁROK VÁZLATA
A legtöbb bibliatudós és modern fordító öt részre osztja a
Zsoltárok könyvét, melyet a szakaszokat záró doxológiára építenek
(41:13; 72:18-19; 89:52; 106:48; 150:6).255
I.
II.
III.
IV.
V.

Első könyv: Zsoltárok 1–41
Második könyv: Zsoltárok 42–72
Harmadik könyv: Zsoltárok 73–89
Negyedik könyv: Zsoltárok 90–106
Ötödik könyv: Zsoltárok 107–150

Hill és Walton további alcsoportokat különböztet meg.256
1. Az első dávidi csoport (3-41)
2. Kórah fiainak első csoportja (42-49)
3. A második dávidi csoport (51-65)
4. Az Ászáf csoport (73-83)
5. Kórah fiainak második csoportja (84-88; except 86)

254

A Zsoltárok kategóriái kialakulásának részletesebb magyarázatáért lásd:
Peter C. Craigie, Psalms 1-50, Word Biblical Commentary (Waco, TX: Word Books,
1983), 45-48.
255
Derek Kidner, Psalms 1-72: An Introduction and Commentary, Tyndale
Old Testament Commentaries (Downers Grove, IL: IVP Press, 1973), 17.
256
Andrew E. Hill and John H. Walton. A Survey of the Old Testament. 3rd
ed. (Grand Rapids: Zondervan, 2009), 421.
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6. Az első gyülekezeti dícsérő csoport (95-100)
7. A Hallelujah csoport (111-117)
8. A jeruzsálemi zarándok énekek (120-134)
9. A harmadik dávidi csoport (138-145)
10. A második gyülekezeti dícsérő csoport (146-150)
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A PÉLDABESZÉDEK KÖNYVE
CÍM
A könyv címe héberül משלי, mely egyszerűen azt jelenti
„példabeszédei”. Az elnevezés azt az ősi hagyományt követi, mely a
könyveket első szava után nevezte el. A példabeszédek tömör, lényegre
törő és könnyen megjegyezhető állítások, melyek a bölcsesség gyakorlati
megnyilvánulásairól tanítanak.

SZERZŐ AUTHOR
A Példabeszédek könyve több szerző kezének munkája. A
legnagyobb részét Salamon, Dávid fia (1:1-9:18; 10:1-29:27) írta, ahogy
az adott részek meg is nevezik őt (1:1; 10:1; 15:1). Nincs okunk
megkérdőjelezni a szöveg tanúvallomását, mivel ahogy Waltke is
megfogalmazta, „az Ószövetség által megnevezett szerzőségek közül
egy sem bizonyult tévesnek.”257 Salamon mind példabeszédek, mind
dalok termékeny szerzője volt. Számos további, nem ihletett
példabeszédet

is

írt,

melyeket

nem

őrzött

meg

a

kánon

(25:1), „háromezer példabeszédet mondott és ezeröt éneket szerzett”
(1Kir 5:12). Keveset tudunk Ágúrról, a masszái Jáke fiáról, –a 30. fejezet
szerzőjéről– azon kívül, hogy Isten prófétája volt (30:1). Lemúél király
–szintén Isten prófétája (31:1)– a 31:1-9 példabeszédeinek szerzője. 258

257

Bruce K. Waltke, The Book of Proverbs: Chapters 1-15, New
International Commentary of the Old Testament (Grand Rapids: Eerdman’s
Publishing Company, 2004), 35. A bibliai feljegyzést alátámasztó régészeti
felfedezések további taglalása itt olvasható: Bruce K. Waltke, “The Book of Proverbs
and Ancient Wisdom Literature,” in Bibliotheca Sacra 138 (1979): 221-238.
258
Archer szerint “indokolt feltételezés, hogy [Lemúél király] Úz városának
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A 31. fejezet végén található derék asszony dicséretét viszont már nem
tulajdoníthatjuk feltétlenül Lemúélnek.

CÍMZETTEK
Salamon a „bölcsnek” (1:5) és a fiának (1:8; 2:1) címzi írását.
Geisler a Prédikátor könyve 1:1-re („A prédikátornak beszédei”) és a
12:9-re alapozza elméletét, miszerint „a bölcsességen kívül a Prédikátor
ismeretre is tanította az embereket, mérlegelve, tanulmányozva és
gondosan elrendezve számos példabeszédet”, mint a bölcsek iskolájának
igazgatója.259

DÁTUM
Salamon Kr.e. 931-ben halt meg, ezért a tőle származó
példabeszédeknek e dátum előtt kellett keletkezniük. Legjobb tudásunk
szerint Ezékiás király írnokai állították össze a könyvet végső
formájában, Kr.e. 700 körül. Kidner rámutatott, hogy „attól függetlenül,
hogy Ezékiás idejében állították-e össze a könyvet… tartalma Salamon
korára már létezhetett, csak nem egy könyvbe szedve (lásd: 25:1).” 260
Így a Salamonhoz tartozó rész (1-24) az egységes királyság idejére
tehető, míg az Ezékiás által összegyűjtött példabeszédek, Ágúr és
Lemúél írásai később egészítették ki a salamoni anyagot –de nem sokkal

közelében élő, észak-arábiai herceg volt, aki így is hitt az egy igaz Istenben.” Gleason
Archer, Jr., A Survey of Old Testament Introduction, 3rd. ed. (Chicago: Moody Press,
1994), 518.
259
Geisler, Norman L. A Popular Survey of the Old Testament. (Peabody,
MA: Prince Press, 2003), 206.
260
Derek Kidner, Proverbs: An Introduction and Commentary, Tyndale Old
Testament Commentaries (Downers Grove, IL: Inter-Varsity Press, 1964), 27.
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később, még a fogság ideje előtt.261 Egyes bibliatudósok szerint a
Példabeszédek 1-9 jóval később lett a könyv része, de ezt az elméletet
nem támasztja alá szilárd bizonyíték.262

CÉL
A Példabeszédek szerzői a bölcsesség ihletett könyvét adták Isten
népének, mely útmutatóul szolgál az élethez és az istenfélelemhez. 263 A
könyv előszava több konkrét célját is megnevezi, melyek esetenként
átfedést mutatnak: 264 Ezek között van:







A bölcsesség és intés megismerése (1:2; vö. 3:21-26)
Az okos intés, az igazság, a becsületesség, és az igazán jó út
elfogadása (1:3; vö. 2:9)
Az együgyűeknek az okosság, az ifjúnak ismeret, és megfontolás
elsajátítása (1:4; vö. 2:20-23)
A tudás, ismeret, és bölcsesség gyarapítása (1:5; vö. 9:9)
A példázatok, hasonlatok, a bölcsek szavainak és találós
kérdéseinek megértése (1:6; vö. 4:10,20)
Az Úr félelmének megtanulása (1:7; vö. 2:5-6)

ÜZENET
Az igazi bölcsesség az Úr félelmén alapszik, és az Őt és az ő útjait
keresők számára érhető el.

261
Duane A. Garrett, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, The New
American Commentary (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1993), 52.
262
Ugyanott.
263
A bölcsességi irodalom egyetemes természetű, melynek gyakorlati
aspektusa felülemelkedik régiókon, kultúrákon, és földterületeken is. Andrew E. Hill
and John H. Walton. A Survey of the Old Testament. 3rd ed. (Grand Rapids:
Zondervan, 2009), 443.
264
A felsoroltak forrása: Andrew E. Hill and John H. Walton’s A Survey of
the Old Testament. 3rd ed. (Grand Rapids: Zondervan, 2009), 445.
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A PÉLDABESZÉDEK TEOLÓGIÁJA
Az Úr félelme
Ahogy korábban kifejtésre került, a Példabeszédek könyvének
célja ihletett, életrevaló, a gyakorlatban alkalmazható bölcsességre
tanítani Isten népét. Ennek megfelelően a hangsúly az alkalmazásra, és
nem a teológiára kerül –habár az első kilenc fejezetben Salamon
megnevezi példabeszédeinek hasznát és célját: „ismerd meg a
bölcsességet és az intést” (1:2), illetve megnevezi azok elsajátításának
útját is, mely „az Úrnak félelme” (1:7). Az istenfélelemre tanítás végig
jelen van a könyvben (1:7; 2:5; 8:13; 9:10; 10:27; 14:26; 15:16; 16:6;
19:23; 22:4; 23:17). „A példabeszédekben megjelenő istenfélelem az az
összetett beállítottság és átformált gondolkodással járó emberi
viselkedés, mely az Isten parancsaira adott engedelmes reakció.”265
Egyszerűbben kifejezve, az Úr félelme a gondolkodásban és a
viselkedésben is megjelenik. Egyrészt Isten végtelen bölcsességének
(f)elismerése (gondolkodásbeli), másrészt –ennek eredményeként– a
parancsainak való engedelmesség melletti tudatos döntés (ami a
viselkedésben jelenik meg). A helyes és egészséges istenfélelem
(tiszteletteljes engedelmességről) eredményezi a bölcs cselekedeteket.
Ennek ellentéte is igaz. Az Urat nem félő ember az ostoba szerepét ölti
fel.

265

Andrew E. Hill and John H. Walton. A Survey of the Old Testament, 447.
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Bölcsesség és ostobaság
A Példabeszédek könyvéből sokat tanulhatunk antropológiai
(embertani) szempontból. A szöveg egyértelműen meghatározza az
ostoba és a bölcs jellemzőit. A bölcsesség keresendő, az ostobaság
viszont elkerülendő. Istenen kívül nem található bölcsesség, mert Ő
annak forrása (1:7; 2:6-9; 8:22-31): bölcsességgel vetette meg a föld
alapját (3:19a) és értelemmel erősítette meg az eget (3:19b). Az ember
feladata, hogy hallgasson a bölcsességre (1:33; 2:2), elsajátítsa azt (4:67), szeresse (4:6; 8:17), értékelje (4:8), és keresse (8:17).
Az isteni bölcsességet kereső a bölcs, de aki visszautasítja azt,
ostoba.
A
Példabeszédek
érthetően
vázolják
fel
a
bölcsesség/igazságosság és ostobaság/bűnösség két útját
(a két fajta viselkedési formát). Teszik ezt gyönyörködtető
változatossággal, részletesen körülírva a két irány
jellemvonásit és gyümölcseit. Senki sem lehet valóban
bölcs istenfélelem és anélkül, hogy figyelmet fordítana a
Példabeszédek könyvében olvasható félreérthetetlen
parancsokra,
egyértelmű
intésekre,
precíz
266
megfigyelésekre és velős megállapításokra.

Roy B. Zuck, ““A Theology of the Wisdom Books and the Song of
Songs,” A Biblical Theology of the Old Testament, ed. Roy B. Zuck (Chicago: Moody
Press, 1991), 243.
266
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Senki nem akar ostoba lenni, de ha figyelmen kívül hagyja a
könyvben foglalt leckéket, elkerülhetetlenül azzá válik. Az ostoba
szerepének választása és Isten tervének visszautasítása pusztulást (1:19;
27), Isten átkát (3:33) és gyakran megrövidült életet (10:27) eredményez.
A bölcs élet viszont az Isten akaratának való engedelmesség, mely
örömmel (1:8-9, 33), védelemmel (3:23-26), áldással (3:33; 14:9),
kegyelemmel (3:34), örökséggel (3:35) és gyakran hosszú élettel jár
(10:27).
A példabeszédek igazítanak el a bölcsesség elnyerésében és az
ostobaság elkerülésében, így felbecsülhetetlen értékkel bírnak.

A PÉLDABESZÉDEK VÁZLATA
I.
II.
III.

A bölcsesség célja (1:1-7)
A bölcsesség értékéről szóló tanítás (1:8-9:18)
A bölcsesség gyűjteménye (10:1-31:31)
A. Salamon példabeszédei (10:1-22:16)
B. Vegyes példabeszédek (22:17-24:34)
C. Salamon Ezékiás által összegyűjtött példabeszédei
(25:1-29:27)
D. Ágúr példabeszéde (30:1-33)
E. Lemúél király példabeszéde (31:1-31)
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CÍM
A könyv héber címe az első vers második héber szavából ered
( –קהלתkohelet), melynek jelentése „prédikátor”. A név tisztet vagy
címet viselő és nyilvános beszéddel foglalkozó emberre utal 267

SZERZŐ
A szerző „Dávid fiaként” (1:1) és Jeruzsálem királyaként
mutatkozik be (1:1; 12), valamint megjegyzi, hogy sokkal nagyobb
bölcsességre tett szert elődeinél (1:16) és minden más embernél nagyobb
vagyont gyűjtött (2:7-8). Utal nagy háremére is (1:8). Ez mind
összecseng azzal, amit Salamonról tudunk: Dávid fia volt (2 Sam.
12:24), aki királyként uralkodott Jeruzsálemben (1 Ki. 1:28-38), igen
bölcs volt (1 Ki. 4:32; 10:1-8), nagyon gazdag (1 Ki. 10:7, 26-29), nagy
háremet tartott (1 Ki. 11:1-3), és nagyszabású építkezési vállalkozások
kapcsolódtak a nevéhez (1 Ki. 9:15-19). Biblián kívüli források is –a
Megilla268 és a Shabbath269 – Salamont nevezik meg szerzőként.

270

Egyet érthetünk Unger állításával, hogy „hacsak valaki nem meri állítani,
hogy a szerző Salamonnak adja ki magát, egyet kell értenie a salamoni

267

Unger, Merrill F. Introductory Guide to the Old Testament. (Grand
Rapids: Zondervan Publishing House, 1977), 389.
268
Megilla, 7a.
269
Shabbath, 30.
270
A zsidó hagyomány szerint “Ezékiás és társasága írta a Prédikátor
könyvét” Baba Bathra, 15a. Ez azonban valószínűleg a könyv nyilvános használatra
való megszerkesztésére utal, és nem az eredeti szerző személyéről. Hasonló
folyamatot láthatunk Salamon egyes példabeszédeinek esetében is (25:1).
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szerzőséggel…”271 A liberális bibliatudósok272 elméletei, melyek egyes
konzervatív tudósok figyelmét is felkeltették, nem nevezhetőek pontosan
körülhatároltnak, és meggyőző cáfolatokkal kell szembe nézniük. 273

CÍMZETTEK
A szerző a „fiam” kifejezéssel utal a címzett(ek)re (12:12). A
megnevezés nem feltétlenül csak a szó szerinti leszármazottat jelenti,
hanem a tanítványra is utalhat. Salamonról közismert, hogy bölcs
példabeszédeket gyűjtött és „ismeretre” tanította az embereket. Így habár
az eredeti hallgatóság lehetett egy Salamon által oktatott utód, tanítvány
vagy tanítványok csoportja, a könyv szélesebb rétegek hasznára is
íródott. Egy egész nemzetet hivatott tanácsolni abban, hogyan élje életét
a legmegelégítőbb módon.

271
Unger, Merril F. Introductory Guide to the Old Testament. (Grand
Rapids: Zondervan Publishing House, 1977), 390.
272
A liberális tudósok érvelését, miszerint a könyv a fogság ideje után jött
lérte, a viszonylag újkeletű régészeti felfedezés megcáfolta: 1948-ban megtalálták a
qumráni tekercseket. A meglelt tekercsek között négy a Prédikátor könyvének
részletét tartalmazta, mely nem fogság utáni héber nyelven íródott. Sőt, a tekercsek
olyan ősi héber nyelven írodtak, amelyek különböznek minden, jelenleg általunk
ismert változattól. Archer szerint “E nyelvészeti adatok igazán objektív vagy
tudományos vizsgálata csak arra az eredményre juthat, hogy a jelenlegi boznyítékok
nem elegendőek arra, hogy a Prédikátor könyvét a héber irodalom akármelyik
időszakának kortásrsává tegyék, a jelenleg létező dokumetumok alapján. Bárki, aki
ellenkező következtetést von le, saját részrehajlásának esik áldozatául, melyhez egy
már korábban kialakított, nem nyelvészeti prekoncepciós elmélet ragad.” Gleason L.
Archer, “The Linguistic Evidence for the Date of ‘Ecclesiastes,’” Journal of the
Evangelical Theological Society 12 (1969), 168.
273
See Norman L. Geisler, A Popular Survey of the Old Testament.
(Peabody, MA: Prince Press, 2003), 213.
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IDŐ
Lehetséges, hogy a könyvet Salamon élete végéhez közeledve
írta, részben megbánva annak során hozott döntéseit (12:1). A bölcs
király Kr. e. 931-ben halt meg.

CÉL
Salamon célja, hogy meggyőzze olvasóit az Isten nélküli élet
hiábavalóságáról. Gyakran használja a „minden hiábavalóság” és „igen
nagy hiábavalóság” kifejezéseket, hogy az Isten nélkül élt élet felettébb
nagy hasztalanságának leckéjét, mint tanításának központi üzenetét
átadja. Az igazi boldogságot és megelégedést az eredményezi, ha az
ember először (f)elismeri Istent és a tényt, hogy minden az Ő ajándéka,
amit az Őáltala megszabott kereteken belüli használatra és élvezetre
szánt. Salamon beszél a gazdagság, a bölcsesség, a nők (a nőkkel való
intim kapcsolat), és a bor hiábavalóságáról, de dicséri az Istennel való
járás értékét. Ahogy Zuck velősen összefoglalta, „a Prédikátor könyve
megerősíti, hogy az élet értelmének nagy kérdésére adott egyetlen válasz
Isten félelme és az élet élvezete… a saját machinációira hagyott ember
az életet üresnek, frusztrálónak és titokzatosnak találja, … mivel az Úr
félelmében található meg az értelem.”274

Roy B. Zuck, “A Theology of the Wisdom Books and the Song of
Songs,” A Biblical Theology of the Old Testament,ed. Roy B. Zuck (Chicago: Moody
Press, 1991), 246.
274
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ÜZENET
A prédikátor tapasztalatai megerősítik a Példabeszédek
igazságát: (1) az Úrnak félelme az ismeret kezdete, és (2) az életben
keresett megelégedést a világ dolgainak kergetése nem adhatja meg, az
csakis a világ teremtőjével való kapcsolatban található.

A PRÉDIKÁTOR KÖNYVÉNEK TEOLÓGIÁJA
A Prédikátor könyvében Salamon arra a kérdésre keresi a választ:
Mi az élet értelme? A válasz egyszerre gyakorlati és teológiai, illetve az
antropológia (embertan) szakterületére kalauzol minket. Salamon arra a
végkövetkeztetésre jut, hogy az Isten (f)elismerése nélkül való élet
hasztalan. Ha valaki figyelmen kívül hagyja Istent, erőfeszítése
hiábavaló, hiszen amit összegyűjt, más tulajdonába kerül (1:2-4, 11, 14,
26b; 4:4-8). A bölcsesség megszerzése is hiábavaló (1:16-18), mert a
bölcs és ostoba is ugyanúgy végzi –mindkettő meghal. A gazdagság is
hasztalan (2:4-11). Végeredményben, az ember élete Isten ismerete
nélkül nem különb az állaténál (3:18-20).
Ugyanakkor a szerző felfedezi, hogy az ember életének igen nagy
értéke van az Isten ismeretében. Ha (f)elismeri Istent, igazán élvezni
tudja az életet tudva, hogy minden az Ő ajándéka (2:24-26a; 3:12-13;
5:18). Az is megmondható, hogy egyes feladatokat Isten ad az elvégzésre
(3:9-10). Az életnek örökkévaló értéke van és örökké tartó tartalmai
vannak (3:11). Mindezek tükrében az életben tett erőfeszítések megérik
a fáradtságot (11:9-12:1-8). Salamon végső leckéje, hogy az ember olyan
életet éljen, mely Istent dicsőíti (12:13-14).
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A PRÉDIKÁTOR KÖNYVÉNEK VÁZLATA
I.

II.

Az első tárgyalás: Az élet hiábavalósága (1:1-2:26) (1:12:26)
A. Általában véve mindenek hiábavalósága (1:1-18)
B. Konkrét dolgok hiábavalósága (2:1-23)
1. A gazdagság hiábavalósága (2:1-11)
2. A bölcsesség hiábavalósága (2:12-16)
3. A munka hiábavalósága (2:17-23)
C. Az első tárgyalás konklúziója: Az Istennel járás értéke
(2:24-26)
A második tárgyalás: az élet természete (3:1-12:14)
A. Az élet körforgása (3:1-22)
B. Az élet nehézségei (4:1-8:15)
C. Az értelem Istenen kívül nem található meg (8:16-17)
D. Minden emberre ugyanaz a sors vár: a halál (9:1-12)
E. A bölcsesség jobb, mint az ostobaság (9:13-11:10)
F. A második tárgyalás konklúziója: Emlékezz teremtődre
fiatalságod idején (12:1-14)
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CÍM
Az Énekek éneke név a héber cím fordítása ()שיר השירים, mely a
könyveket azok első szavai után elnevező ősi hagyományt követi. A
kifejezés felsőfokot mutat275, így a cím jelentése „minden dalok
legjobbjai”. 276

SZERZŐ
A Salamon énekének is nevezett könyv szerzője az említett
Salamon: Dávid fia, a bölcs király. A szerző is így mutatkozik be (1:1,
5; 3:7, 9, 11; 8:11, 12). Habár a héber  לprepozíció azt is jelezheti, hogy
valakinek szánták a művet, de a Példabeszédek és az Énekek éneke
esetében szerzőséget jelöl. 277 Ezt támasztja alá az egyházhagyomány –a
kezdetektől egészen a modern időkig–, illetve meggyőző külső és belső
bizonyítékok is e szerzőség mellett szólnak. A szerző egyaránt említ a
királyság északi és déli részén található földrajzi helyeket, mely az
ország kettészakadása előtti időszakra mutat. A szövegben utalást sem
találunk a királyság szétszakadására, mely Salamon halála után történt.
Megtaláljuk viszont a szerző mezőgazdasági (1:14; 2:1) és vadvilágot

Más gyakori felsőfokot tartalmazó kifejezés a “Szentek szentje”, a
“hiábavalóságok hiábavalósága” és a “királyok királya”.
276
Tremper Longman III, Song of Songs, New International Commentary of
the Old Testament. (Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company, 2001), 1.
277
Archer szerint a  לhasználata “az egyetlen kézenfekvő módja a birtoklás
vagy szerzőség kifejezésének a héberben, ahol egyazon szemény több műnek is a
szerzője.” Gleason Archer, Jr., A Survey of Old Testament Introduction, 3rd. ed.
(Chicago: Moody Press, 1994), 538.
173
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érintő műveltségének nyomait. Huszonegy növényvonatkozású utalás,
és tizenöt megnevezett állatfaj olvasható a könyvben. Ez szintén egyezik
azzal, amit Salamonról tudunk (1 Ki. 4:33). A szerző emellett gazdag,
mely meglátszik az importcikkek használatából (1:12-13; 3:6-9), és
amely szintén Salamonra utal (1 Ki. 10:7, 26-29). Mindezek mellett a
könyv nyelvezete igen hasonló a Prédikátor könyvéhez, mely Salamont
nevezi meg szerzőjének (lásd: bevezetés a Prédikátor könyvébe).

CÍMZETT
A címzett konkrétan Szulamit, a menyasszony (6:13), de az írás
később elérhetővé vált Izrael egész egységes királysága számára.

IDŐ
A könyv keletkezésének pontos dátuma ismeretlen. Salamon
Kr.e. 931-ben halt meg, tehát az írásnak e dátum előtt kellett
megtörténnie. Constable szerint „Salamon fiatalon írhatta meg az
Énekek énekét, a Példabeszédek nagy részét élete delén, a Prédikátor
könyvét pedig öregkorában. E három írás tartalma ugyanerre a
következtetésre juttatta a Biblia számos tanulmányozóját, a legelsőktől
fogva.” 278

CÉL
Az Énekek énekének célja az, hogy a szexuálisan tiszta
házasságon belüli erényről és intimitásról tanítsa Izrael népét –
amilyennek azt Isten eredetileg szánta. Emellett figyelmeztet a szexuális

Thomas L. Constable, “Notes on Song of Solomon” www.soniclight.com
(látogatva, 7/15/2015), 1.
278
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intimitással való visszaélés ellen is. Három alkalommal is elhangzik a
szerző tanácsa, miszerint „Ne keltsétek, ne ébresszétek föl a szerelmet,
amíg nem akarja!” (2:7; 3:5; 8:4). „A szerelem és a szexualitás lehet
hatalmas öröm, ugyanakkor mély veszteség és fájdalom forrása is.
Ahogy a gyermekek felnövekedvén felfedezik szexualitásukat, és ahogy
a párok házasságra lépve egymást megérteni törekszenek, feltétlenül
szükségessé válik az útmutatás az élet e terültén is…”279 Az Énekek
éneke ponotsan ezt a funkciót és célt tölti be: ezen a fontos területen
hivatott eligazítani. Kiemeli a szexuális közösség erényeit, és
figyelmeztet a visszaélések ellen.

ÜZENET
A szexuális intimitás Isten ajándéka, mely teljesen és helyesen
csak az Isten dicsőségére való, monogám házastársi kapcsolatban
élvezhető –ezért ne „ébresszük fel” a szexuális örömöket a megfelelő idő
eljövetele előtt.

A KÁNONBAN BETÖLTÖTT HELYE
A múlt folyamán néhányan (zsidók és keresztények egyaránt)
már megkérdőjelezték az Énekek énekének tekintélyét, melynek oka
főleg annak érzéki tartalma. Ennek ellenére mind a zsidó, mind a
keresztény bibliatudósok nagy része kanonikusnak tekintette és tekinti.
A Talmud szent könyveket tartalmazó listájára is felkerült az Énekek
éneke.

280

A Kr.u. 2. században (szent) Meliton, Aquila Ponticus és

279

Duane A. Garrett, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, The New American
Commentary (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1993), 367.
280

Baba Bathra, 14.
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Tertulliánusz is a kánonba sorolta a könyvet.281 Iosephus Flavius és
Ezsdrás negyedik könyve szintén elfogadja az írás tekintélyét.282
Emellett a jamniai zsinat (Kr.u. 90) is megszilárdította az Énekek
énekének kánonban elfoglalt helyét.283

ÉRTELMEZÉSI IRÁNYZATOK
A Bibliának kevés könyvét értelmezték már többféleképpen,
mint az Énekek énekét. A leggyakoribb értelmezési megközelítések
közül három az allegorikus, a tipizáló, és a szó szerinti értelmezés. 284

Allegorikus
Az allegorikus megközelítés jelenik meg Archer szavaiban és
nézetében:
A könyv témája … Salamon menyasszonya, Szulamit felé
érzett szerelme, illetve a lány mély érzései a férfi felé. Ez
a szerelmi viszony a bensőséges és személyes kapcsolatot
hivatott lefesteni, melyre Isten vágyik az Ő lelki
menyasszonyával: minden megváltott hívővel, aki neki a
szívét adta. Keresztény szempontból a kép a Krisztus és az
Ő Egyháza közötti kölcsönös elkötelezettségre mutat,
illetve a közösség teljességére, amely kettőjük között
létezik, illetve léteznie kellene.” 285

281

Longman III, Song of Songs, 57.
Longman III, Song of Songs, 57-58.
283
Roy B. Zuck, “A Theology of the Wisdom Books and the Song of
Songs,” 252.
284
Az értelmezési megközelítések áttekintése itt olvasható: J. Paul Tanner,
“The History of Interpretation of the Song of Songs,” in Bibliotheca Sacra 154
(January-March, 1997): 23-46. Ezen és egyéb nézetek további részletes leírása itt
érhető el: Duane Garrett, Song of Songs, Word Biblical Commentary (Nashville:
Thomas Nelson Publishers, 2004), 59-90.
285
Gleason Archer, Jr., A Survey of Old Testament Introduction, 3rd. ed.
(Chicago: Moody Press, 1994), 537.
282
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Ez a megközelítés figyelmen kívül hagyja a szó szerinti
történelmi valóságot a szimbolikus vagy lelki értelmezésért, mely Isten
szerelmét ábrázolja az ószövetségi Izrael és az újszövetségi Egyház felé.

Tipizáló
Ez a nézet tényleges és történelmi eseményekként olvassa a
leírtakat, de felruházza azokat egy másodlagos értelemmel: Salamon
házasságát típusként látja, mely Krisztus Izrael, az újszövetségi hívő és
az Egyház felé való szeretetét mutatja be.

Szó szerinti
A könyv szó szerinti értelmezése a legjobb és leghelyesebb
megközelítés. Ez a nézet a szavakat és jelentésüket azok történelmi és
nyelvtani kontextusában kezeli és értelmezi. Ennek megfelelően a
szavakat úgy olvassa és értelmezi, ahogy az egy szerelmi
történetnél/dalnál normál esetben történne. Salamon a vőlegény, aki
leírja szerelmesének kapcsolatuk kibontakozását, az udvarlástól kezdve
a házasságig. Ez az értelmezési nézetet széles körökben elkerülték annak
szexuális tartalma miatt, mely sokak szemében illetlenné tette a könyvet.

AZ ÉNEKEK ÉNEKÉNEK VÁZLATA
I.
II.

III.
IV.

V.

A címzés (1:1)
A találkozás (1:2-3:5)
A. Jeruzsálem leányai és Szulamit (1:2-8)
B. A pár kacérkodása (1:9-2:7)
C. A szerelmes érkezése (2:8-3:5)
Az esküvő (3:6-5:1)
A házasság kihívásai (5:2-8:4)
A. A probléma (5:2-6:3)
B. A kibékülés (6:4-8:4)
A szerelem ereje és természete (8:5-14)
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SZERZŐ
A próféta, aki után a könyv a nevét kapta, Ézsaiás, Ámóc fia
(1:1). Valószínűleg magasan képzett, a királyi udvarban járatos férfi, és
emellett költő volt. Geisler szavaival élve, „mind üzenetének terjedelmét
és tartalmi skáláját, mind kommunikációs képességeit tekintve kétség
kívül Ézsiás volt az író próféták legnagyobbika”. 286 Oswalt ugyanezt
támasztja alá, amikor így nyilatkozik Ézsiás könyvéről: „irodalmi
szempontból kiváló és páratlan.” 287 Prófétai szolgálatát Júda népe között
végezte Kr.e. 740-től kb. Kr.e. 696-690-ig. Ezen idő alatt négy király
alatt szolgált, akik elé bejárata is volt: Uzzijját, Jótámot, Áházt és
Ezékiást (1:2). Házasember volt, két gyermek apja. Hóseással és
Mikeással élt és szolgált egy időben. Nevének héber jelentése: „Jahve
szabadulás”. Ha szolgálatának sikerét az üzenetére adott pozitív válaszok
számában kellene mérnünk, mondhatnánk, hogy „a kortársai felé végzett
szolgálata kisebb kudarcba fulladt”.288 A Kr.u 2. századig visszanyúló
egyházhagyomány szerint Manassé király végeztette ki –(szent)
Jusztinusz mártír írása alapján kettéfűrészelték.289

286

Geisler, Norman L. A Popular Survey of the Old Testament. (Peabody,
MA: Prince Press, 2003), 243.
287
John N. Oswalt, The Book of Isaiah: Chapters 1-39, New International
Commentary of the Old Testament. (Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company,
1986), 3.
288
Gleason Archer, Jr., A Survey of Old Testament Introduction, 3rd. ed.
(Chicago: Moody Press, 1994), 366.
289
John A. Martin, “Isaiah” in The Bible Knowledge Commentary: An
Exposition of the Scriptures, ed. J. F. Walvoord and R. B. Zuck (Wheaton, IL: Victor
Books, 1985), 1027.
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A DEUTERO- ÉS A TRITIO-ÉZSAIÁS
Az Ézsaiás könyvének szerzősége nemzedékek óta liberális
bibliatudósok támadásának kereszttüzében áll. Hill és Walton jegyezte
meg, hogy „a tény, miszerint a próféta a Kr.e. 8. században élt, sokak
szemében kizárja a lehetőségét annak, hogy ugyanez a személy név
szerint megnevezte volna Círust, a perzsa királyt (44:28;45:1) –hiszen az
csak kétszáz évvel később lépett a történelem színpadára.” 290
Ezen tudósok közül többen egy, a 8. századi próféta halála után
élt ismeretlen szerkesztőnek tulajdonítják Ézsiás könyvének egy részét.
Szerintük a 40-66 fejezetek a fogság alatt és/vagy után születtek a
második Ézsiás tollából –ezt a személyt nevezik gyakran „DeuteroÉzsaiásnak”. Mások viszont megkülönböztetnek egy „Deutero-Ézsaiást”
és egy „Tritio-Ézsiást” is. Elméletük szerint a történelmi Ézsaiás írta az
1-39 fejezeteket, a Deutero-Ézsaiás a 40-54, a Tritio-Ézsaiás pedig az
55-66 fejezeteket. Habár a későbbi versek tényleg Ézsaiás kora utáni
időkről szólnak, a természetfelettit és a próféciát elfogadó bibliatudósok
értelmezése szerint Ézsaiás úgy prófétált, mintha a jövő már jelen lenne.
Ahogy Chisholm megjegyzi,
…a próféciák e része megerősíti, hogy az Úr események
leírására való képessége –azok megtörténte előtt–
bizonyítja feljebbvalóságát a babiloni istenekkel
szemben. Ebből a szempontból a réges-rég halott próféta
száműzetésben élőknek szánt ékesszóló üzenete
különösen hatásos lehetett, meggyőzően alátámasztva a
magában hordozott Isteni érvelést.291

290

Andrew E. Hill and John H. Walton. A Survey of the Old Testament. 3rd
ed. (Grand Rapids: Zondervan, 2009), 520.
291
Robert B. Chisholm, “A Theology of Isaiah” in A Biblical Theology of the
Old Testament, (Chicago: Moody Press, 1991), 306.
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A liberális tudósok nagy erőfeszítéseket tettek a prófétai elemek
kimagyarázására. Kimerítő elméleteket készítettek kevés, vagy
semmilyen bizonyítékra alapozva. Oswald szerint „semmilyen konkrét
bizonyíték nem támasztja alá, hogy Ézsaiás könyvének bármelyik része
valaha is létezett volna a többi résztől külön”. 292 Ezzel szemben viszont
jó okaink vannak azt hinni, hogy az egész anyagot ugyanaz az ember
szerezte: (1) formája egységes,293 (2) minden részben jelen van egy adott
szókincs, 294 (3) a könyv világos és szerkezete összefüggő, 295 (4) témája
(a szolgaság) végig következetes, (5) a Qumránban felfedezett
legkorábbi kézirat-tekercs (lásd: A régészet és Ézsaiás könyve c. rész) is
tartalmazza mind a 66 fejezetet, (6) a szerző Ézsaiásként mutatkozik be
(1:1; 2:1; 7:3; 13:1; 20:2; 37:2, 6, 21; 38:1, 4, 21; 39:3, 5, 8).
Mindemellett (7) Jézus296 és bemerítő János is Ézsaiásnak tulajdonítja az
egész könyvet (Mt 3:3), csakúgy, mint János (John 12:38, 40) és Pál
(Rom. 10:16) is. Nincs jó okunk kételkedni ezekben a bizonyítékokban,
és nem kitartani a történelem folyamán végig elfogadott nézet mellett,
miszerint Ézsaiás prófétától származik az egész utána elnevezett
könyv.297

292

John N. Oswalt, The Book of Isaiah, 18.
Oswalt szerint “Ézsaiás könyvének kompozíciós egysége mellett
leginkább annak jelenlegi formája érvel. Ha az [ahogy a liberális tudósok állítják]
tényleg három fő szerző és számos szerkesztő szellemi munkája, nehezen
magyarázható meg a könyv végső fromájának létrejötte.” Ugyanott., 19.
294
Egyik példa erre az “Izrael Szentje” kifejezés, mely 13 alkalommal
jelenik meg az 1. és 39. fejezet között és 16 alkalommal a 40-66 fejezetekben. A
Biblia többi részében mindössze hétszer szerepel.
295
Részletesebb tárgyalása az egy szerzőségről itt olvasható: J.J. Lias, “The
Unity of Isaiah,” in Bibliotheca Sacra 72 (1918): 267-274.
296
A János 12:38-41 az Ézsaiás 6:9-10-et és 53:1-et idézi. Az Újszövetséget
és Krisztus szavait elsimerő embernek tehát el kell fogadni Ézsaiás könyvének
egységességét is.
297
A bibliakritika 18. sz-i megjlenése előtt “a legtöbben elfogadták Ézsaiást
293
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CÍMZETT
Ézsaiás a kettészakadt királyság idejében ír Júda déli törzseinek
(1:4) és azok gonosz vezetőinek (1:23).298

IDŐ ÉS HELY
Ézsiás szolgálata kezdetének meghatározásában az Ézsaiás 6:2
van segítségünkre. Ézsaiás elhívása Uzzijjá király halálának évében volt
(6:1), amely megközelítőleg Kr.e. 739-ben történt. A szerző feljegyzi
halálát (37:37-38), tehát annak idejét (Kr.e. 681) még meg kellett élnie.
Ézsaiás Jeruzsálemben (1:1; 2:1; 52:2; 62:1), Júda (a déli királyság)
fővárosában végezte prófétai szolgálatát.

TÖRTÉNELMI HÁTTÉR
Ézsaiás szolgálatának kezdetekor (kb. Kr.e. 739, lásd: Idő és hely
c. rész) az egységes királyság aranykora távoli emlék csupán. Izrael
azóta átélt egy polgárháborút, mely a két külön királysággá szakadást
eredményezte: létrejött Izrael (a tíz északi törzs) és Júda (Júda és
Benjámin déli törzsekből). Egyiptom sem élvezte már régi világhatalmi
pozícióját, és a később uralkodó asszír birodalom ekkor még éhínséggel,
lázadásokkal és örökösödési problémákkal küszködött.299 Mindezeknek

a próféciák szerzőjének, és alig került szó az összeállítás folyamatáról.” Gary V.
Smith, Isaiah 1–39, The New American Commentary (Nashville: B & H Publishing
Group, 2007), 57.
298
Oswalt szerint a 40-66 fejezeteket a szerző kifejezetten a 150 évvel
később élő nemzedéknek szánta, amelyet Círus, perzsa király fogságba hurcolt. Lásd
még: John N. Oswalt, “Who Were the Addressees of Isaiah 40-66?” in Bibliotheca
Sacra 169 (2012): 33-47.
299
Smith szerint “Uzzijjá király uralkodása első felének sikereit IV.
Salmaneszer (783–773 BC), III. Assur-dán (773–754 BC) és V. Assur-nirári (754–
746 BC) asszír királyok gyenge hatalmának köszönhette. Éhínség, lázadások és
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köszönhetően azonban Izrael „katonai sikereket, politikai stabilitást és
bőséget” élvezhetett (vö. 2Kir 14:23-29; 2Kir 15:1-7; 2Krón 26:1-23).300
Ez a felvirágzás a déli Uzzijjá és az északi II. Jeroboám király uralmának
idejére esett –és vezetett végül önelégültséghez.
Ézsaiás szolgálata (amely Uzzijjá halálának évében kezdődött)
hosszú évekig tartott, mialatt Jótám (750-732), Áház (735-716) és
Ezékiás (716-687) királyok uralkodtak.301 Kortársa volt Mikeásnak
(lásd: Mikeás könyve, Történelmi háttér c. rész). Júdai szolgálata ideje
alatt került Szanhérib hatalomra (704-681) és hódított meg számos várost
Lákissal együtt, de Jeruzsálem (Ezékiás idejében) sikeresen készült fel
és élte túl a Szanhérib vezényelte támadásokat (vö. Ézs 37:1-38; 2Kir
18:10-17; 2Krón 32 :2-6, 32).302

Ézsaiás szolgálata előtt és alatt történt események
Dátum

Esemény

Igehely

Uzzijjá hatalomra jutásával gazdag és stabil
Kr.e. 792 időszak kezdődik, melyet katonai
terjeszkedés jellemez

2Kir 14:23-29;
2Kir 15:1-7;
2Krón 26:1-23

Kr.e. 750 Jótám uralkodásának kezdete

2Kir 15:32-38

Kr.e. 739 Ézsaiás megkezdi prófétai szolgálatát

Ézs 1:1

Kr.e. 735 Áház uralkodásának kezdete
Izraelt (a tíz északi törzset) fogságba
Kr.e. 722 hurcolja Salmaneszer, az asszír uralkodó

2Kir 16:1-20

Kr.e. 716 Ezékiás uralkodásának kezdete

2Kir 18:1-12

2Kir 17:6-41

örökösödési problémák akadályozták az asszír befolyás kiterjedését…” Gary V.
Smith, Isaiah 1–39, 27.
300
Barry Webb, The Message of Isaiah: On eagle’s wings. (Downers Grove,
IL: InterVarsity Press, 1996), 20.
301
Lásd: “The Chronology of the Kings” in 1 & 2 Kings.
302
Szanhérib támadására felkészülvén Ezékiás megéppítette a róla elnevezett
csatornát, mellyel biztosította a város vízellátását ostrom idején is. Lásd a Régészet és
az 1 és 2 Krónika c. részt a Krónikák könyveinél.
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Ézsaiás szolgálata előtt és alatt történt események
Dátum

Esemény

Kr.e. 704 Szanhérib hatalomra jut
Szanhérib számos várost bevesz, köztük
Kr.e. 701 Lákis városát is (lásd: Lákis-domborművek,
lent)
Isten csodálatosan megmenti az Ezékiás
Kr.e. 701 vezette Júdát

Igehely
-2Kir 18:13
Ézs 37:1-38;
2Kir 18:10-17;
2Krón 32:2-32

CÉL
Ézsiás az ítélet üzenetét írja meg, Júda népének és gonosz
vezetőiknek címezve. Habár megjósolja az elkerülhetetlen büntetést,
reményt is nyújt a Messiás megszületésének (Ézs 7:14; 9:6),
elutasításának, halálának (Ézs 53:3-12; 50:6) és második eljövetelének
(Ézs 63) próféciáival.

ÜZENET
Isten mindenek fölött szuverén. Az emberi történelembe nyúlva
eléri céljait, melyek többek között népének megtisztítása az ítélet által,
és megáldása az eljövendő Messiás által, aki először szenved és életét
adja népének bűneiért, majd később visszatér, hogy megalapítsa
teokratikus királyságát, jeruzsálemi központtal.

ÉZSAIÁS TEOLÓGIÁJA
Az 5 Mózes teológiájának megértése alapvető fontosságú a
próféták írásainak helyes megértéséhez. Az 5 Mózes tanította meg a
népnek, hogy a Mózesi szövetséghez való hűséget áldás követi, míg a
szövetségben meghatározottaknak való engedetlenség büntetést von
maga után.
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Isten ítélete
Ézsaiás első fejezetei Júda és a szomszédos népek felett mondott
ítéleteket tartalmazza (1-49 fejezetek). Júda Isten büntetésével néz
szembe hűtlensége miatt –az ítélete olyan súlyos, hogy az emberek
barlangokba próbálnak majd menekülni előle (2:10, 19-21), és káosz
uralkodik (3:5). Az emberek híján lesznek az ételnek és a ruházatnak
(3:6-7), megviselve a háborútól (4:25). Jeruzsálem kihalttá válik (4:26).
Mindezen ítélet ellenére Isten irántuk való haragja véget ér (10:25).
Isten ítélete nemcsak Júdára vonatkozik, hanem a környező
népekre is azok Isten népe felé tanúsított gonosz bánásmódja miatt. Isten
megítéli Babilont (13:1-14:23; 46; 47), a filiszteusokat (14:29-32),
Moábot (15, 16), Damaszkuszt (17:1-3), Egyiptomot (19), Edómot
(21:11, 12), Tíruszt (23) és Asszíriát (33).

A teokratikus királyság
Izrael hűtlensége ellenére Isten hűséges marad az Ábrahámnak
tett ígéreteihez (41:8-16; 44:21). Meg fogja alapítani teokratikus
királyságát, melyet igazságosság fog jellemezni. Egy királyság három
elemből áll: (1) királyból, (2) birodalomból, (3) és alattvalókból. Ézsaiás
ezt a három elemet írja le az isteni tervben.
A király
Isten

teokratikus

királyságának

uralkodóját

Csodálatos

Tanácsosnak, Erős Istennek, és Békesség Fejedelmének fogják nevezni
(9:6). Dávid házából fog származni (11:1) és igazságos király lesz (11:25;

32:1).

Isten

Lelke

fog

nyugodni

rajta,

az

Úrnak

való

engedelmességben leli majd örömét és igazságosan ítél. Ő maga is Isten
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lesz (40:9-31)! Ennek ellenére győztes királyként való visszatérése előtt
szenvedő szolgaként fog szolgálni. Véresre és eltorzultra verik, megvetik
és elutasítják (52:14-53:3). Más ember bűnéért fog meghalni (53:8).303
A birodalom
Ézsaiás a teokratikus királyság területéről is prófétál, melynek
központja Jeruzsálemben lesz található (2:2). A királyság örökké fog
tartani (9:7), nem lesz többé háború (2:4), és az állatok is békében fognak
egymás mellett élni (11:6-8). Semmi ártó és pusztító nem lesz jelen
(11:9). Hatalmas ünnepség veszi kezdetét, melyre az egész földön
mindenki hivatalos (25:6).
Az alattvalók
Habár Isten megítélte népét annak lázadása miatt, azt is
megígérte, hogy megszabadítja és helyreállítja őket saját földjükön
(42:9; 43:19; 48:6). „Az egyetemes és nemzeti bukás történelmének
ellenére Isten elképelése fog végső soron megvalósulni, mind az Ő
szövetséges népére, mind a nemzetekre nézve.”304 A népek a királyhoz
járulnak majd (11:10), és a szétszórt nemzetek Izraelben gyűlnek össze
újra (11:11). Isten célja az emberrel –miszerint az Ő képmáshordozójaként uralkodjon (1Móz 3:26-28)– a teokratikus királyságban
végül megvalósul (lásd: „Az 1 Mózes teológiája” c. rész).

Ézsaiás könyvében négy “szolga-ének” található, mely a Messiás
szenvedő szolgálatát írja le (42:1-9; 49:1-7; 50:4-9; és 52:13-53:12).
304
Robert B. Chisholm, Jr., “A Theology of Isaiah,” A Biblical Theology of
the Old Testament, (Chicago: Moody Press, 1991), 339.
303
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MESSIÁSI PRÓFÉCIÁK AZ ÉZSAIÁS KÖNYVÉBEN
Messiási próféciák Ézsaiás könyvében
Prófécia

Igehely

Újszövetségi
beteljesedés

1. Dávid trónján fog ülni

Ézs 9:6-7; 16:5

Lk 1:31-32

2. Szűztől születik

Ézs 7:14

Mt 1:22-23

3. Emmánuelnek fogják hívni

Ézs 7:14

Mt 1:23

4. Hírnök fogja megelőzni

Ézs 40:3-5

Mt 3:1-3
Lk 1:76-78;3:3-6

5. Bölcsek fogják imádni

Ézs 60:3-9

Mt 2:11

6. Názáretinek fogják nevezni

Ézs 11:1

Mt 2:23

7. Isten Lelkével lesz telve

Ézs 11:2; 61:1-2

Lk 4:18-19

8. Sokakat meggyógyít

Ézs 53:4

Mt 8:16-17

9. A pogányok világossága lesz

Ézs 9:1-2;42:1-3

Mt 4:13-16;12:1721

10. Példázatokban szól majd

Ézs 6:9-10

Mt 13:10-15

11. Saját népe fogja elutasítani

Ézs 53:3

Jn 1:11; 7:5

12. Nem hisznek majd csodáinak

Ézs 53:1

Jn 12:37-38

13. Fájdalmak férfia lesz

Ézs 53:3

Mt 26:37-38

14. Megkorbácsolják és leköpik

Ézs 50:6

Mt 26:67; 27:26

15. Két rablóval feszítik keresztre

Ézs 53:12

Mt 27:38
Mk 15:27-28
Lk 22:37
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A RÉGÉSZET ÉS ÉZSAIÁS KÖNYVE
Szanhérib prizmája
Lásd: „A régészet és az 1&2 Krónika” c. részt.

A Lákis-domborművek

Fényképezte: Mark Borisuk/BiblePaces.com/
A londoni Brit Múzeum jóvoltából

A Lákis-domborművek maradványai jelenleg a londoni Brit
Múzeumban tekinthetők meg (fenti kép). A domborművet az ősi Ninive
városában, Szanhérib palotájában fedezték fel. Kr.e. 700-681 körülire
datálják. Teljes méretét tekintve 8 láb (kb. 2.5m) magas és 80 láb (kb.
25m) hosszú. Lákis városának Szanhérib keze általi, Kr.e. 701-ben
történt pusztulását ábrázolja. A dombormű annak örömére készült, hogy
az asszíroknak sikerült Júda második legfontosabb városát bevenniük.
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Jobbra található ugyanerről egy
közeli kép. A trónján ülő Szanhérib
látható rajta, amint az ostrom során ejtett
júdai

foglyokat

elé

hozzák.

Ez

alátámasztja a bibliai beszámolót: (1) a
Kr.e. 8. században Júda fontos nemzetnek
számított,

(2)

Lákis

városa

fontos

szerepet töltött be, (3) és Szanhérib
létező, jelentős katonai erővel rendelkező
személy volt. Végül, a legnagyobb jelentősége, hogy Lákis, mint
második

legfontosabb

város

elpusztítását

ábrázolja,

és

nem

Jeruzsálemét, a legfontosabbét. Ez szintén összhangban van a Biblia
feljegyzéseivel, miszerint Isten megvédte Jeruzsálemet, és nem engedte
Szanhéribnek bevenni azt (vö. Ézs 37 :1-38 ; 2Kir 18:10-17; 2Krón
32 :2-6, 32).305

Qumrán
William Albright, a „bibliai régészet atyja” nevezte a holt-tengeri
tekercsek leletét „a modern kor legnagyobb kézirat-felfedezésének”.306
A tekercsekre 1947-ben találtak a Holt-tenger partjainál található
barlangokban (a következő oldalon található első kép Qumran holttengeri látképét ábrázolja, a másikon pedig a szerző látható az egyik
qumrani barlanggal a háttérben).

305

Isten beavatkotott az eseményekbe, elküldte az Úr angyalát, aki lesúlytott
185.000 asszír katonára. Szenhérib ezután visszatért Ninivébe (2Kir 19:7).
306
Randall Price, The Stones Cry Out: What Archaeology Reveals about the
Truth of the Bible, (Eugene, Oregon: Harvest House Publishers, 1977), 277.
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Összesen 1100 ősi dokumentumot találtak.307
Ezek az ószövetségi
tekercsek közel ezer évvel
korábbi

másolatai

az

eredetiknek, mint az eddig
rendelkezésre álló kéziratok.
A

holt-tengeri

bizonyosságot

tekercsek
adnak

Ószövetség

az

modern

Fényképezte: Carol Santos, Qumrán, Izrael

olvasóinak a szöveg hitelességét illetően, illetve betekintést engednek
abba

a

gondos

írástudói

munkába,

melynek

segítségével

fennmaradhatott a Szentírás. Számos helyen közel azonos sorokat
találunk két kéziratban, melyeket ezer év távolság választ el. Az egyéb
felfedezett dokumentumok (kommentárok, apokrif és pszeudoepigráf
munkák, valamint közösségi szabályok) pedig új fényt vetnek a júdaista
kultúrára és szokásrendre általában, és különösen a qumráni
közösségben élt szektára. A tekercsek a „Shrine of the Book” (a Könyv
ereklyéi) c. kiállításon tekinthetők meg a jeruzsálemi Izrael Múzeumban.

307

Price, The Stones Cry Out, 278.
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A nagy Ézsaiás tekercs
A nagy Ézsaiás tekercset (lent) „a zsidó nép legfontosabb
kultúrkincsének” nevezik.308 A qumráni 1-es számú barlangban talált
első hét tekercs egyike, a legnagyobb és legjobb állapotú felfedezett
bibliai kézirat. A tekercs tartalmazza Ézsaiás 66 fejezetét. Becslések
alapján Kr.u. 125-ből származik, tehát Ézsaiás könyvének legkorábbi
teljes példánya. 1100 évvel korábbi a Leningrádi kódexnél.309 A nagy
Ézsaiás, és egy másik Ézsaiás tekercsről mondta Gleason Archer, hogy

Habár az 1947-ben, a qumráni 1-es számú barlangban
felfedezett Ézsaiás másolatok ezer évvel korábbiak az
addig ismert legrégebbi kéziratoknál (Kr.u. 980), a szöveg
több mint 95%-ban szóról szóra megegyezik a jelenlegi
sztenderd héber Bibliával. Az 5% eltéréseit egyértelműen
elírások és betűzési eltérések adják.310

Wikimédia Commons/A jeruzsálemi Izrael Múzeum jóvoltából

Ahogy Flint mondta, „A nagy Ézsaiás tekercs és minden holttengeri tekercs hiterősítő, életadó és történelmileg helytálló.” 311 A lelet

308

http://dss.collections.imj.org.il/isaiah_video, (látogatva, 2/5/2014).
http://www.ancient-hebrew.org/31_masorite.html, (látogatva, 2/5/2014).
310
Gleason Archer, A Survey of the Old Testament Introduction. (Chicago:
Moody Press, 1985), 25.
311
https://www.biblearchaeology.org/post/2013/04/17/The-Great-IsaiahScroll-and-the-Original-Bible-An-Interview-with-Dr-Peter-Flint.aspx, (látogatva,
2/5/2014).
309
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nemcsak az ősi kéziratok megbízhatósága mellet tanúskodik, hanem
rámutat az írás egységességére és annak egyetlen szerzőjére is.312

ÉZSIÁS VÁZLATA
I. Isten ítélete (1:1-39:8)
A. Isten ítélete Júdán és Izraelen (1:1-12:6)
1. Izrael ítéletének alkalma (1:1-31)
2. Izrael ítéletének oka (2:1-5:30)
3. Az ítéletet hirdető próféta megbízatása (6:1-13)
4. Ígéret az ítéletből való szabadításra (7:1-12:6)
B. Isten ítélete a pogány nemzeteken (13:1-23:18)
1. Babilon ítélete (13:1-14:23)
2. Asszíria ítélete (14:24-27)
3. A filiszteusok ítélete (14:28-32)
4. Moáb ítélete (15:1-16:14)
5. Damaszkusz ítélete (17:1-14)
6. Etiópia ítélete (18:1-7)
7. Egyiptom ítélete (19:1-20:6)
8. Babilon ítélete (21:1-10)
9. Edom ítélete (21:11-12)
10. Arábia ítélete (21:13-17)
11. Jeruzsálem ítélete (22:1-25)
12. Tírusz ítélete (23:1-18)
C. Isten ítélete és áldása (24:1-27:13)
1. Isten ítélete és az Úr napja (24:1-23)
2. Isten áldásai és királysága (25:1-27:13)
D. Az isteni ‘jajok” (28:1-33:24)
1. Jaj Efráimnak és Júdának (28:1-29)
2. Jaj Jeruzsálemnek (29:1-24)
4. Jaj Egyiptomnak és szövetségeseinek (30:1-32:20)
5. Jaj Asszíriának (33:1-24)
6. Jaj a nemzeteknek (34:1-35:10)

Nem kettő vagy három, hanem csak egy tekercset fedeztek fel, amely
mind a 66 fejezetet tartalmazta –nem csak az 1-39-ig, a 40-54-ig vagy 55-66-ig tartó
részeket.
312
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II. Történelem zárójelben (36:1-39:8)
A. Ezékiás megmenekül az asszíroktól (36:1-37:38)
B. Ezékiás megmenekül a betegségtől (38:1-22)
C. Ezékiás bűne (39:1-8)
III. Az isteni helyreállítás (40:1-66:24)313
A. A béke célja (40:1-48:22)
B. A Békesség Fejedelme (49:1-57:21)
C. A béke prgramja (58:1-66:24)

313

Az alpontok forrása: Gleason Archer, A Survey of Old Testament
Introduction 3rd ed. (Chicago: Moody Press, 1994), 364-365.
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SZERZŐ
A könyv szerzője Jeremiás, Hilkijjá fia (1), akit gyakran „síró
prófétának” is neveznek.314 Ezt erősíti meg Dániel próféta (Dán 9:2), az
Ecclesiasticus,315 Iosephus,316 és Máté is az evangéliumában (Matt. 2:17;
21:13). Jeremiás Jósiás király uralmának 13. évében kapta a prófétai
elhívást, Kr.e. 626-ban (1:2). Nem volt házas, és Isten utasítására nem is
lett (16:1-4). Papi származású volt, Jósiás és Jójákim idejében, illetve
uralkodásának tizenegyedik évéig Cidkijjá király alatt is szolgálatban állt
(1:3) –ekkor ugyanis (Kr.e. 586) a Babiloni Birodalom fogságba ejtette
Júdát. Huey négy szakaszra osztja Jeremiás prófétai szolgálatát:
(1) 627–609, elhívásának idejétől Jósiás haláláig; (2)
609–597, Jósiás halálától Jójákin Babilonba hurcolásáig;
(3) 597–587, Cidkijjá uralkodásának évei Jeruzsálem
elestéig; és (4) Jeruzsálem 587-ben történt elestétől
Jeremiás kényszerű egyiptomi útjáig, ahol a történet
hirtelen véget ér.317
Sem a próféta utolsó évei, sem halála nem került feljegyzésre.

A jeremiási szerzőség megkérdőjelezése viszonylag újkeletű. Wellhausen
JEDP elméletének megjelenése óta vonják kétségbe a liberális tudósok nem csak ezt a
könyvet, hanem számos másikat is (lásd az 1 Mózes bevezető részét). Ettől
függetlenül nincs okunk megkérdőjelezni a történelmileg elfogadott álláspontot, és a
konzervatív tudósok általában véve nem is teszik.
315
Ecclesiasticus 49:6, 7.
316
Josephus Flavius, Antiquities, X.5.1.
317
F. B. Huey, Jeremiah, Lamentations, The New American Commentary
(Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1993), 24.
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CÍMZETTEK
Jeremiás próféciáinak egy része a Jósiás (1-12), Jójákim (13-20;
25-26; 35-36), és Cidkijjá (21-24; 27-34; 37-39) idejében élt embereknek
szólt és került leírásra. Másik része a Palesztinában élő maradéknak volt
címezve (40-52). Mindegyik hasznos volt azonban a fogság alatt és után
élő Jahvében hívők számára, hogy meglássák Isten kezének szuverén
munkáját, és felismerjék a hangjának való engedelmesség fontosságát.

IDŐ ÉS HELY
Az 1-51 fejezetek valószínűleg Jeremiás kényszerű egyiptomi
útja után íródtak (61:64), tehát az írás ideje nem sokkal Kr.e. 585-re
tehető. Az 52. fejezet viszont jó eséllyel csak később, Kr.e. 561 után
született, amikor Jójákin király már kiszabadult börtönéből Babilonban
(Jer 52:31).

TÖRTÉNELMI HÁTTÉR
Kr.e. 722-ben Izrael népét (a tíz északi törzset) Salmaneszer,
Asszíria uralkodója fogságba hurcolta. Júdát viszont –Ezékiás
uralkodása alatt– Isten csodálatosan megvédelmezte (vö. Ézs 37:1-38;
2Kir 18:10-17; 2Krón 32:2-6, 32). Ezákiás halála után fia, Manassé
került trónra (Kr.e. 687-642). Júda ekkor hűbéres viszonyban volt
Asszíriával.318 Apjától eltérően Manassé gonosz király lett (2Kir 21:2, 6,
16): újra bevezette az idegen istenek imádatát, melyet Ezékiás korábban
betiltott (2Kir 21:2-3), és számos istentelen praktikára szoktatta rá a

A hűbéres-ország nem független, hanem ajándék fizetésre kötelezett a
feljebbvaló országgal szemben.
318

194

JEREMIÁS KÖNYVE
népet:

boszorkányságra,

halott

idézésre,

bálványimádásra

a

templomban, és valószínűleg még gyermekáldozatok bemutatására is
(2Kir 21:2-9, 16-17). Manassé fia, Ámón követte apja példáját (2Kir
21:19-22), és két év uralkodás után merénylet áldozata lett (2Kir 21:2324). Jósiás mindössze nyolc éves volt trónra lépésekor (2Kir 22:1). Jósiás
apjával és nagyapjával szemben azt tette, amit helyesnek tart az Úr (2Kir
22:2) és reformokat vezetett be. Közel ebben az időben került sor
Asszíria hanyatlására Asszurbanipál halála után, és a Babiloni
Birodalom kezdte el szárnyait bontogatni. Isten pedig elküldte Jeremiás
prófétát, hogy megfeddje Júda népét gonoszsága miatt.
Jeremiás prófétai szolgálata Kr.e. 626 körül vette kezdetét, Jósiás
uralkodásának 13. évében, és Jósiás, Jójákim és Cidkijjá uralkodásának
11. évéig tartott (1:3). A három király különbözően viszonyult hozzá. Az
istenfélő Jósiás jól bánt a prófétával annak intő üzenete ellenére,
melyben rendre utasította a népet hűtlensége miatt. Jósiás fiai (Jójákim
és Cidkijjá) azonban már nem így álltak Jeremiáshoz. Jójákim elégette a
próféciákat (36:23), Cidkijjá pedig hagyta, hogy Jeremiást börtönbe
vessék a Júda ellen szóló jóslatai miatt (37:13-15).
Jeremiás

megmondta

Cidkijjának,

hogy

mentse

meg

Jeruzsálemet, a saját és családja életét azáltal, hogy megadja magát
Nabukadneccárnak (38:17-18). Cidkijjá nem hallgatott rá, így fiait
megölték, őt megvakították, és fogságba hurcolták Babilonba (39:5-9).
Nabukadneccár azonban Jeremiást kiszabadította, mert a
babiloniaknak kedvezően prófétált (39:11-14). Ezután a próféta azokkal
maradt, akiket nem hurcoltak el (40:6), de később az Egyiptomba
menekülő maroknyi megmaradt zsidó erőszakkal magával vitte őt is,
miután Nabukadonozor kinevezett palesztin helytartója, Gedaljá
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merénylet áldozata lett. Jeremiás még pár évig Egyiptomban élt és
prófétált, mielőtt meghalt.

Jeremiás szolgálata alatt és után történt események
Idő

Esemény

Izraelt (a tíz északi törzset) az asszír
Kr.e. 722 uralkodó, Salmaneszer fogságba hurcolja
Kr.e. 641 Jósiás nyolc évesen trónra kerül
Kr.e. 626 Jeremiás prófétai szolgálata kezdetét veszi

Igehely
2Kir 17:6-41
2Kir 21:23-22:1
Jer 1:1

Kr.e. 631 Megkezdődnek Jósiás reformjai

2Kir 22:323:27

Kr.e. 609 Jójákim uralmának kezdete

2Kir 23:34-37

Babilon hatalma utoléri Júdát –megtörténik a
Kr.e. 605 deportálások első hulláma (Dániel és három
barátja ekkor kerül fogságba)

2Kir 21:1-6;
Dán 1:1-2

Kr.e. 598 Jójákin uralmának kezdete

2Kir 24:8-9

Jósiás unokája, Jójákin Nabukadneccar
fogságába kerül, sor kerül a második
Kr.e. 597
deportálási hullámra (melyben Ezékielt is
elhurcolják)

2Kir 24:8-16;
2Krón 36:10

Kr.e. 597 Cidkijjá uralmának kezdete

2Kir 24:18-20

--

Cidkijjá bebörtönzi Jeremiást

Cidkijjá fiait megölik, őt megvakítják, a
Kr.e. 586 várost lerombolják és királya Nabukadneccár
fogságába kerül

Jer 37:13-15
Jer 39:5-9

Dávid városát Nabukadneccár teljesen
2Kir 25:1-21;
Kr.e. 586 elpusztítja, a deportálás harmadik hulláma is
2Krón 36:17-21
megtörténik
Kr.e. 586 Nabukadneccár szabadon engedi Jeremiást
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CÉL
A könyv megírásával Jeremiásnak célja, hogy megmutassa (1)
Isten hosszútűrését, (1) igazságosságá,t és (3) irgalmát. Isten hosszútűrő,
hiszen sokáig késleltette az ítéletet, lehetőséget adva népének a
megtérésére. Jeremiás hangsúlyozza Isten igazságos voltát: mivel Ő
igaz, saját népének és a pogány nemzeteknek is szembe kell nézniük az
Isten elleni lázadásuk következményeivel. Habár Isten megbünteti népét,
irgalommal fordul feléje, helyreállítja a földön, és megköti velük az Új
szövetséget.

ÜZENET
Isten megítéli szövetséges népét azzal, hogy a babiloni fogságba
küldi őket, de később a babiloniakat és a többi pogány népet is
megbünteti a szövetséges népe felé mutatott bánásmódjáért. Egy nap
helyre fogja állítani és megáldja a szövetséges népet az Új szövetség
megkötése által, és beteljesíti az ősatyjukkal, Ábrahámmal kötött
szövetséget is.

JEREMIÁS TEOLÓGIÁJA
Isten ítélete
Jeremiás könyvének tanítása, hogy Isten igazságos, és nem
hagyhatja a gonoszságot büntetlenül (9:26). Jeremiáson keresztül Isten
figyelmezteti Júda népét, hogy megítéli a gonosz nemzeteket (9:26), de
Júdát (15:3, 4) és annak hamis prófétáit is (23:15-17). A könyvben végig
jelen van Isten hosszútűrése: az Úr újra és újra visszafogadja Júda
parázna népét azután is, hogy az gyilkossá, hazuggá, rablóvá és
házasságtörővé lesz (3:1; 7:3). Júda számos alkalommal nem teljesítette
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szövetségi kötelezettségeit, és Isten egy ponton azt mondja, hogy ami
sok az sok (4:27-28; 5:15-17; 6:11-12; 7:16; 15:1). Isten megítéli Júdát
gonoszságáért és annak vezetőit elvetemült tetteiért: ebben válik
eszközzé Babilon a kezében (25:1-14). Kifejezetten utasítja Jeremiást,
hogy ne sirassa Jeruzsálemet, és ne járjon közbe népéért, mert nem fogja
meggondolni magát (7:16) –olyannyira, hogyha maga Mózes és Sámuel
könyörögne előtte, akkor sem esne meg a szíve (15:1). Isten elhatározza,
hogy összetöri Júdát és Jeruzsálemet, mint egy cserépedényt (19:10-13).

Isten irgalma
Isten irgalmas –még az ítélet közepette is (3:12-15; 5:18).
Irgalma nemcsak a zsidók felé árad, hanem a pogányok felé is– bár csak
megtérnének (12:16)! Isten megbocsát a töredelmes szívűeknek (Ézs
57:15-21). Habár biztosan megítéli Júdát, ugyanakkor reményt is ad:
ígéretet tesz, hogy egyszer Jeruzsálemnek „Úr trónja” lesz a neve (3:17),
és igen nagy dicsőségnek lesz lakhelye (Ézs 54:11-17; 60:1-22).

Az Új szövetség
Isten Jeremiás prófétán keresztül ígéri meg, hogy újra
egybegyűjti majd Izraelt (3:18; 16:15; 30-33; 49:8-25) a jövőben, és egy
új szövetséget köt meg velük (30-33 fejezetek). Isten mondta:
Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izráel házával
fogok kötni, ha eljön az ideje - így szól az Úr -:
Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be.
Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem
tanítja többé egyik ember a másikat, ember az
embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert
mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok - így
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szól az Úr -, mert megbocsátom bűneiket, és nem
gondolok többé vétkeikre. (Jer 31:33-34).
Az „új” jelző használata mutatja, hogy a szövetség feljebbvaló lesz a
réginél: az Ó-szövetségnél (a Mózesi szövetségnél), mely elavul (vö.
Zsid 8:13). Az Új szövetséget nem kell majd kőtáblára vésni, mint a
Mózesit, mivel az a szívekbe írt lesz, és mindenki ismerni fogja. Az Új
szövetség közelsége a föld (32:36-44) és a dávidi dinasztia ((33:15-26)
ígéretéhez arra mutat, hogy a szövetség ugyanakkor fog beteljesedni,
mint az ábrahámi szövetség: Isten földi királyságának megalapításakor
(az ezeréves királyságban). Ez az Új szövetség később igen fontos
teológiai elemévé válik a Szentírás történetének. Habár Jeremiás nem
nagyon tárgyalja az ígért szövetség részleteit, az Újszövetség már jobban
megvilágítja azt: a jövő ezen pontján Jeruzsálem újjáépül (30:17; 31:3840; vö. 5Móz 30:6; 6:6), és a nemzet központi helyévé válik –Isten pedig
soha többé nem utasítja el népét.

A RÉGÉSZET ÉS JEREMIÁS KÖNYVE
Gedaljá bullája

A képért köszönet Izrael Állam Külügyminisztériumának
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A bibliai beszámoló szerint, amikor Nabukadneccár bevette
Júdát és lakóit fogságba hurcoltatta, egy Gedaljá nevezetű új helytartót
jelölt ki a terület élére (Jer. 40:5, 9-12; 2 Ki. 25:22). Jeruzsálemben –
ahonnan Gedaljá is gyakorolhatta hatalmát– megtaláltak egy 2600 éves
bullát319, a Dávid király palotájának tartott helyen. Hasonló leletre
bukkantak Lákisnál, ahol a pecsétnyomón ez állt: „Gedaljáé, a királyi
ház felügyelőjéé”. Ezek szerint Gedaljá jeruzsálemi kinevezése előtt
ebben a pozícióban tevékenykedett. A bullák alátámasztják a Biblia
elbeszélését. 320

Baalisz bullája

A képért köszönet Izrael Állam Külügyminisztériumának

319

A bulla olyan pecsétnyomó, melyet hivatalos levelek vagy iratok
hitelesítésére hoztak létre –a méltóságok használatára.
320
További információért Izrael Állam Külügyminisztériumának honlapjához
fordulhat:
http://www.mfa.gov.il/mfa/israelexperience/history/pages/unique%20biblical%2
0discovery%20at%20city%20of%20david%20excavation%20site%2018-aug2008.aspx#, (látogatva, 7/17/2005).
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Egy Baalisz nevét hordozó bullát és lenyomatát is megtalálták,
melyen a „Baaliszé”, a „király” és az „Ammón fiai” feliratok voltak
olvashatók. Ennek jelentőségét az adja, hogy Jeremiás feljegyzi Gedaljá
meggyilkolását, melyet az ammonita király, Baalisz rendelt el (Jer 40:1341:2). A bulla tehát még egy régészeti felfedezés, mely megerősíti a
Szentírás, és a benne olvasható személyek történelmi hitelességét.

JEREMIÁS KÖNYVÉNEK VÁZLATA
A könyv nem kronológiai, hanem logikai rendet követ. Az első 45 fejezet
Isten Júda feletti ítéletével foglalkozik, melyet a pogány nemzetek
ítéletével foglalkozó fejezetek (46-51) követnek.
I.
II.

A próféta elhívása (1:1-19)
A próféta üzenete Júdának (2:1-33:26)
A. Isten ítélete jön Júdára (2:1-25:38)
B. Vész éri Júdát (26:1-29:32)
C. Júda eljövendő helyreállítása (30:1-33:26)
III. A próféta szenvedése (34:1-45:5)
A. A júdai ítélet előtt (34:1-36:32)
B. A júdai ítélet alatt (37:1-39:18)
C. A júdai ítélet után (40:1-45:5)
IV. A próféta üzenete a pogány nemzeteknek (46:1-51:64)
A. Prófécia Egyiptomról (46:1-28)
B. Prófécia a filiszteusokról (47:1-7)
C. Prófécia Móábról (48:1-47)
D. Prófécia Ammónról (49:1-6)
E. Prófécia Edomról (49:7-22)
F. Prófécia Damaszkuszról (49:23-27)
G. Prófécia Kédárról és Hácórról (49:28-33)
H. Prófécia Elámról (49:34-39)
I. Prófécia Babilonról (50:1-51:64)
V. Jeruzsálem bukása, Jeremiás jóslatának megfelelően
(52:1-34)
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CÍM
A könyv héber címe ( )ַַאיכהegy felkiáltás, melynek jelentése
“hogyan?” vagy “hogyhogy?”. Az ókorban bevett szokás volt könyveket
az első pár szavukról (szavaikról) elnevezni –ezt láthatjuk Jeremiás
siralmainak esetében is. A  ַַאיכהa könyv legelső szava (1:1), de a 2:1-ben
és 4:1-ben is megtalálható. Gyakran a gyászénekek321 bevezető
kifejezése is volt. Ehhez igazodva a könyv címe a Septuagintában
„threnoi”, a latin Vulgátában pedig „threni” –mind a két szó gyászéneket
jelent.

SZERZŐ
A siralmak szerzője valószínűleg Jeremiás, Hilkijjá fia.322 Ezt
támasztják alá külső források: a Septuaginta könyvhöz tartozó bevezető
része323, a Babiloni Talmud, a Pesitta, az arámi Jonathan-Targum, és a
Vulgáta. Órigenész és (szent) Jeromos korai egyházatyák is Jeremiásnak
tulajdonították a siralmakat. Ugyanezt látszanak igazolni a belső
bizonyítékok is: Jeremiást a 2 Krónika 35:25 a „siratóénekek”
szerzőjének nevezi, aki látta Jeruzsálem pusztulását (Jer 19:9; Sir 1:1315; 2:20; 4:10). A siralmakra ugyanaz a stílus jellemző, mint a Jeremiás

321
F. B. Huey, Jeremiah, Lamentations, The New American Commentary
(Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1993), 441-42.
322
Lásd Jeremiás könyvének bevezető részét és Jeremiás rövid életrajzát.
323
A bevezető szerint “És ahogy bekövetkezett Izrael elhurcolása és
Jeruzsálem letarolása, Jeremiás ült és sírt, e siralmakkal siratta Jeruzsálemet.”
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könyvére,324 illetve mindkét könyv a Jeruzsálem pusztulása fölött
örvendező népekre következő ítéletről beszél (Sir 4:21; Jer. 46:25).325

CÍMZETTEK
Jeremiás héber honfitársainak ír, akik babiloni fogságukat,
szeretett városuk, Jeruzsálem és a templom pusztulását siratják.

IDŐ ÉS HELY
Majdnem egyetemes az egyetértés Jeremiás siralmainak
keletkezési idejét tekintve: a megsemmisítés szemléletes leírása
valószínűsíti, hogy a könyv röviddel a Kr.e. 587-ben bekövetkezett
jeruzsálemi pusztulás után íródott.

TÖRTÉNELMI HÁTTÉR
Kr.e. 722-ben Izrael népét (a tíz északi törzset) Salmaneszer,
Asszíria uralkodója fogságba hurcolta. Júdát viszont –Ezékiás
uralkodása alatt– Isten csodálatosan megvédelmezte (vö. Ézs 37:1-38;
2Kir 18:10-17; 2Krón 32:2-6, 32). Az izraeli tíz északi törzs asszír
fogságának kezdete utáni 136 évben Júda viszonylagos autonómiával

Archer a következő hasonlóságokat idézi: „sajtóba taposta az Úr Júda
szűz leányát” (Sir 1:15; Jer 8:21); a próféta „szeme könnybe lábadt” (Sir 1:16, 2:11;
Jer 8:23, 9:17c), mindkettő a vígasztalást nem nyújtó „szeretőkről” (Sir 1:2; Jer
30:14), és Isten ítéletének poharáról (Sir 4:21, Jer 49:12) beszél., Gleason Archer, Jr.,
A Survey of Old Testament Introduction, 3rd. ed. (Chicago: Moody Press, 1994), 406.
Driver hasonlóságot vél felfedezni a két könyv (1) hangvételében, (2) az Izrael
veszedelmét kiváltó okokban, (3) a hasonló metaforákban, (4) és hasonló
kifejezésekben (tizenegy ilyet sorol fel). S. R. Driver, An Introduction to the
Literature of the Old Testament, (Glucester, MA: Peter Smith, 1972), 462.
325
További információért a szerzőről lásd a Jeremiás könyvének bevezető
részét.
324
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rendelkezett, de Asszíria hűbéres-országának számított.326 Gonosz
királyok sora uralkodott az országban: Manassé (687-642), Ámón (643642), Jóaház (609), Jójákim (608-598), Jójákin (598-597) és Cidkijjá
(597-586). Az istentelen királyok sorozatát mindössze egy igaz és Istent
kereső király szakította meg: Jósiás, Manassé fia (641-609).
A felsorolt királyok uralkodása alatt került sor Asszíria
hanyatlására Asszurbanipál halála után, és a Babiloni Birodalom kezdte
el szárnyait bontogatni. Isten ekkor küldte el Jeremiás prófétát, hogy
megfeddje Júda népét és királyait gonoszságuk miatt (ezt olvashatjuk
Jeremiás könyvében).
Jeremiás prófétai szolgálata Kr.e. 626 körül vette kezdetét, Jósiás
uralkodásának 13. évében, és Jósiás, Jójákim és Cidkijjá uralkodásának
11. évéig tartott (Jer 1:3). Nem meglepő módon a gonosz királyok
(Jósiáson kívül mindenki) nem fogadták szívesen Jeremiás szolgálatát.
Jójákim elégette a próféciákat (Jer 36:23), Cidkijjá pedig hagyta, hogy
Jeremiást börtönbe vessék a Júda ellen szóló jóslatai miatt (Jer 37:1315).
Júda

számos

alkalommal

nem

teljesítette

szövetségi

kötelezettségeit, és Isten egy ponton azt mondta, hogy ami sok az sok
(Jer 4:27-28; 5:15-17; 6:11-12; 7:16; 15:1). Megítélte Júdát
gonoszságáért és annak vezetőit elvetemült tetteikért: ebben lett eszköz
Babilon a kezében (Jer 25:1-14). Kifejezetten utasította Jeremiást, hogy
ne sirassa Jeruzsálemet, és ne járjon közbe népéért, mert nem fogja
meggondolni magát (Jer 7:16).

A hűbéres-ország nem független, hanem ajándék fizetésre kötelezett a
feljebbvaló országgal szemben.
326
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Jeremiás

megmondta

Cidkijjának,

hogy

mentse

meg

Jeruzsálemet, a saját és családja életét azáltal, hogy megadja magát
Nabukadneccárnak (Jer 38:17-18). Cidkijjá nem hallgatott rá, így fiait
megölték, őt megvakították, és fogságba hurcolták Babilonba (Jer 39:59).

Nabukadneccár

azonban

Jeremiást

kiszabadította,

mert

a

babiloniaknak kedvezően prófétált (Jer 39:11-14). A siralmak Jeremiás
azon fájdalmát örökítik meg, melyet népe fogságba hurcolása, valamint
Jeruzsálem városának és templomának pusztulása felett érzett.

CÉL
Jeremiás siralmainak könyve liturgikus célt szolgált: arra volt
hivatott, hogy segítsen Izraelnek „kifejezni nemzeti vesztesége miatti
bánatát”.327

Emellett

célja

volt,

hogy

megmutassa

Jeremiás

honfitársainak: Isten igazságosan bánt velük, és az isteni fegyelmezésre
adott helyes válasz a megtérés. A mai olvasó szempontjából Jeremiás
imái „példaként szolgálnak minden kor minden hívőjének arra, hogy
Isten népe hogyan térjen vissza Őhozzá, miután megtapasztalta a
fegyelmezését.”328

ÜZENET
Isten az Ő szövetséges népére mért ítélete súlyos és kiérdemelt,
de nem végső –Ő szerető, könyörületes és hűséges Isten, aki hűséges is

327

James E. Smith, The Major Prophets, Old Testament Survey Series
(Joplin, MO: College Press, 1992), np.
328
Robert B. Chisholm Jr., “A Theology of Jeremiah and Lamentations” in A
Biblical Theology of the Old Testament, (Chicago: Moody Press, 1991), 359.
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marad ígéreteihez, miszerint reménnyel teli jövőt és helyreállítást
készített elő Izrael népének.329

JEREMIÁS SIRALMAINAK TEOLÓGIÁJA
Ahogy a korábbi fejezetekben olvasható, a próféták helyénvaló
értelmezéséhez az 5 Mózes megértésére van szükség. Az 5 Mózes jegyzi
fel

Isten

ígéreteit

arra,

hogy

engedelmességéért

megáldja,

engedetlenségéért pedig megfegyelmezi Izrael népét. Berlin szavaival
élve, „a könyv [Jeremiás siralmai] önmagában nem épít fel teológiát, és
korának

teológiájáról

sem

vonhatunk

le

belőle

messzemenő

következtetéseket. Alapgondolata a „pusztulás teológiája”, hogy a
rombolás és fogság a bűn következménye (vö. 5Móz 4:26-27; 28:32-67;
29:23-27; 30:17-18).”330 Más szóval, a siralmak könyvéből nem derül
ki új teológiai igazság, de megerősíti a már kijelentettet.
Isten türelmes és hosszútűrő, de „amikor minden figyelmeztetés
süket fülekre talál, nem marad más hátra, mint a büntetés… Jeremiás
siralmai a sorok között figyelmeztetnek: van, hogy túl késő sírni és
megtérni –ennek ellenére Isten mindig hűséges (3:23).”331
A könyv az előre megjósolt események beteljesedését írja le (a
zsidók lázadása miatti fogságát) az ez által kiváltott érzelmi válasszal
együtt.

329

Ugyanott.
Berlin Adele, Lamentations: A Commentary, The Old Testament Library.
(Louisville: Westminster John Knox Press, 2002), 18.
331
F. B. Huey, vol. 16, Jeremiah, Lamentations, The New American
Commentary (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1993), 447.
330
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JEREMIÁS SIRALMAINAK VÁZLATA
„Az első 18 vers [a 3. fejezetben] Istent kegyetlenül szigorúnak
ábrázoló, gyászos siralmakat tartalmaz, majd a 19-39 versek hirtelen
hangulatváltozást mutatnak: itt a remény, Isten hűségének és
könyörületességének dicsérete hatja át a szöveget.” 332
I.
II.
III.
IV.
V.

Jeruzsálem pusztulása (1:1-22)
A pusztulás okai (2:1-20)
A pusztulásra adott válasz (3:1-66)
A pusztulás borzalmai (4:1-22)
A bűnbánat/megtérés, mint a pusztulás eredménye (5:1-22)

332

Gleason Archer, Jr., A Survey of Old Testament Introduction, 3rd. ed.
(Chicago: Moody Press, 1994), 407.
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SZERZŐ
Ahogy a többi prófétai könyv esetében –leszámítva Jeremiás
siralmait–, ez az írás is szerzőjéről neveztetett el. Ezékiel, Búzi fia (1:3)
papi származású volt, Dániel333 és Jeremiás kortársa. Babiloni fogságba
esett Jójákim királlyal együtt a második deportálási hullám során, Kr.e.
597-ben. Archer szerint „elég magas ranggal rendelkezett ahhoz, hogy a
Nabukadneccár által Kr.e. 597-ben Babilonba hurcoltak közé
kerüljön.”334 Nevének jelentése: „Isten megerősít” –„ez megmutatja
szülei hitét születésének idejében. Ezékiel méltó lett nevéhez: a
szolgálatát körülvevő cinizmus és visszautasítás ellenére Isten valóban
megerősítette.”335 Megnősült (Ez 24:15-16) és feleségével együtt a
Kebár folyó mellett telepedtek le (1:1, 3, 15), egy Tel Abib nevű helyen
(1:15).336. Hirtelen özvegyült meg (24:2-18) és a Szentírás nem utal arra,
hogy gyerekei születtek volna. Prófétai szolgálata Kr.e. 593-ban
kezdődött (Ez 1:2-3), valószínűleg 30 éves kora körül.337 A Babiloni
Birodalom foglyaiként élő zsidók felé szolgált, egészen Kr.e. 573-ig (Ez
40:1). Nem tudjuk biztosan hogyan érte a halál, de a zsidó hagyomány

333

Háromszor utal Dánielre (14:14, 20; 28:3).
Gleason Archer, Jr., A Survey of Old Testament Introduction, 3rd. ed.
(Chicago: Moody Press, 1994), 410.
335
Block, Daniel I. The Book of Ezekiel: Chapters 1-24. New International
Commentary of the Old Testament. (Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company,
1997), 9.
336
Nem összekeverendő a modern Tel Aviv városával, Izraelben.
337
A tudósok véleménye megoszlik az „a harmincadik évben” (1:1) kifejezés
jelentését illetően. Sokan úgy vélik, ezen a próféta korát kell érteni.
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szerint saját honfitársai gyilkolták meg üzenetei miatt, mely bántotta a
fülüket.338
Jó okunk van azt hinni, hogy a könyvet maga Ezékiel írta –az író
is ezt állítja (1:1; 24:24), valamint a stílus és szókincs következetessége
is ezt támasztja alá.339 Nagy hangsúly kerül a templomra és az áldozati
rendszerre, ami nem meglepő, ha figyelembe vesszük az író papi
származását.

Az

ezékieli

szerzőség

csak

nemrégen

került

megkérdőjelezésre, és csak igen szkeptikus körökben. Iain szerint
„egyszerűbb elfogadnunk a könyv saját bizonyságát, mint számos
szükségtelen és bonyolult szerzőségi teóriát gyártanunk”. 340 Geisler
hozzáteszi, hogy „nincsen meggyőző érv az ezékieli szerzőség ellen,
viszont sok minden szól mellette.”341

CÍMZETTEK
A könyvben feljegyzett próféciák a babiloni fogságban élő
zsidóknak adattak. Ugyanennek a nemzedéknek szólt Jeremiás is, és
ugyanezek az emberek folytatták továbbra is bálványimádó szokásaikat
és hallgattak a hamis prófétákra.

IDŐ ÉS HELY
Ezékiel bőven ellátja az olvasót dátumokkal és eseményekkel,

338
Lamar Eugene Cooper, Ezekiel, The New American Commentary
(Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1994), 28.
339
Cooper szerint „a könyv szókincse, a nyelvi mintái és stílusa arra enged
következtetni, hogy a Kr.e.-i 6. században íródhatott, Ezékiel szolgálatának idejében.”
Cooper, Ezekiel, 36-37.
340
Duguid, Iain M. Ezekiel. The NIV Application Commentary. (Grand
Rapids: Zondervan Publishing House, 1999), 25.
341
Norman L. Geisler, A Popular Survey of the Old Testament. (Peabody,
MA: Prince Press, 2003), 274.
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melyek hasznos információt jelentenek a történések kronológiai
sorrendjének felállításához (1:2; 8:1; 20:1; 24:1; 29:1, 17; 30:20; 31:1;
32:1, 17; 33:21; 40:1) 342 Ezékiel utolsó feljegyzett próféciája Kr.e. 570ből származik (29:17). Habár a próféciákat korábban külön-külön is
leírhatták, az általunk ismert és Ezékiel nevével fémjelzett könyv
anyagát valószínűleg csak nem sokkal Kr.e. 570 után gyűjtötték egybe,
Babilonban.

TÖRTÉNELMI HÁTTÉR
Sorozatos lázadása és szövetség-sértései miatt Isten fegyelmező
keze a pogány népek fogságának formájában érte utol választott népét:
először Kr.e. 722-ben, Izrael (a tíz északi törzs) sorsa pecsételődött meg,
amikor az akkori világhatalom, Asszíria fogságába esett. Az ezt követő
136 évben Júda még viszonylagos autonómiával rendelkezett annak
ellenére, hogy előbb Asszíriával, majd Egyiptommal állt hűbéres
viszonyban.343 Az évek teltével Asszíria veszített befolyásából, és
Asszurbanipál halálakor hatalma végleg leáldozott. Ugyanekkor az
egyiptomi fenyegetés is gyengült.
Ahogy az asszír és egyiptomi hatalom veszített erejéből, egy új
birodalom kezdte szárnyát bontogatni: a Babiloni Birodalom. Az új
uralkodó dinasztia Nabopolasszar katonai sikereinek nyomán épült fel.
Fia, Nabukadneccár először tábornoka, majd apja halála után feje lett a

Charles H. Dyer, “Ezekiel” in The Bible Knowledge Commentary: An
Exposition of the Scriptures, ed. J. F. Walvoord and R. B. Zuck (Wheaton, IL: Victor
Books, 1985), 1224-25.
343
A hűbéres-ország nem független, hanem ajándék fizetésre kötelezett a
feljebbvaló országgal szemben.
342
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birodalomnak, mely neki köszönhette felvirágzását. 344
Kr.e. 605-ben Nabukadneccár tette Júdát is hűbéresévé (vö. 2Kir
24:7).345 Ez természetesen nem szolgálta az akkor uralkodó júdai király,
Jójákim érdekeit (lásd a királyok listáját az 1 és 2 Királyok részben), aki
598-ban fel is lázadt a megszálló hatalom ellen. Válaszként
Nabukadneccár három hónapig tartó ostrom után bevette Júdát, királyát
pedig kivégeztette (Jer 22:18-23; 36:30). Jójákimot fia, Jójákin követte
a trónon (2Kir 24:8-17), aki rövid idő elteltével követte apja példáját, és
Egyiptomban keresett szövetségest (2Kir 24:7). Nabukadneccár ismét
közbelépett, és ismét megszállta Júdát: ekkor (Kr.e. 597-ben) történt
számos fogoly elhurcolása és hatalmas vagyon, többek között a
templomi kincsek elrablása is. Ezékiel is ekkor került fogságba. Ezek
után Jósiás legkisebb fia, Cidkijjá lett Júda királya (2Kir 24:17-18), aki
Kr.e. 598-ban próbálta meg lerázni a babiloni igát. Ez volt az utolsó
csepp a pohárban, és Nabukadneccár, megelégelvén a sorozatos júdai
lázongásokat,

teljesen

elpusztította Jeruzsálemet, lerombolva a

templomot is. Jeremiás figyelmeztette Cidkijját (lásd: Jeremiás könyve),
hogy mentse meg Jeruzsálemet, a saját és családja életét azáltal, hogy
megadja magát Nabukadneccárnak (Jer 38:17-18). Cidkijjá nem
hallgatott rá, így fiait megölték, őt megvakították, és fogságba hurcolták
Babilonba (Jer 39:5-9).
Ezékiás fogságának ötödik évében kezdte meg prófétai
szolgálatát (1:1-2), utolsó üzenete pedig a huszonhetedik évben hangzott

344

Iain, Ezekiel.2.
Ez időben Egyiptom hűbér-állama lettek. Nékó fáraó ültette előbb Jóaház,
majd Eljákim királyt trónra (aki Jójákim néven uralkodott).
345
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el (29:17), tehát az isteni üzenet Jeruzsálem pusztulása (Kr.e. 586) előtt
és után is hirdettetett.
Ezékiel szolgálata alatt és után történt események
Idő

Esemény

Igehely

Kr.e. 612

Ninive, az asszír főváros a médek és a
babiloniak kezére kerül

Kr.e. 609

Jósiás tragikus halála a Nékó fáraóval
folytatott csatában, és a rákövetkező
erkölcsi hanyatlás Jóaház és Jójákim
uralkodása idején

Kr.e. 605

Megkezdődik a babiloni befolyás
megerősödése a karkemisi csata után,
ahol az egyiptomi és asszír erők
vereséget szenvedtek

Kr.e. 605

A babiloni hatalom felvirágzik. Az első
deportálási hullám éve (Dániel és barátai
ekkor kerülnek fogságba)

Dániel 1:1-2

Kr.e. 597

Jójákin, Jósiás unokája Nabukadneccár
fogságába kerül (Ezékiellel és számos
júdaival egyetemben) a második
deportálási hullám során

2Kir 24:8-16;
2Krón 36:10

Kr.e. 586

Dávid városának végső pusztulása és a
harmadik deportálási hullám

2Kir 25:1-21;
2Krón 36:17-21

-2Kir 23:28-24:5;
2Krón 35:2036:8

--

CÉL
Ezékiel Isten védelmében írta meg a könyvet, aki jogosan
fegyelmezte meg a fogságba engedéssel népét annak hűtlensége miatt
(18:25, 29; 33:17-20). Az isteni büntetésnek célja pedig, „hogy
megtudják, Én vagyok az Isten”.346 A könyv célja még az ítélethirdetés
az Izraelt sanyargató idegen nemzetek felett (25, 32 fejezetek), és
feljegyezni Isten üzenetét a helyreállításról, mely az ezeréves királyság

346

Több, mint harmincszor olvassuk a szövegben ezt a kifejezést.
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néven ismert eljövendő időszakban fog megtörténni (33, 35 fejezetek).
Ekkor fog Isten ismét népe között lakni, az új templomban.

ÜZENET
Isten igazságos akkor is, amikor Júdát a babiloniak kezére adja
megfegyelmezésül, és akkor is, amikor megítéli az Izraelt elnyomó
gonosz nemzeteket. Emellett viszont irgalmas is: tehát helyre fogja
állítani Izraelt a jövőben, amikor teokratikus királysága kezdetét vesz a
Földön.

EZÉKIEL KöNYVÉNEK TEOLÓGIÁJA
Izrael szövetséghez való hűtlensége
Ezékiel könyve Isten vádbeszéde népe felé, melyet a próféta
ügyészhez hasonlóan vázol fel. Az Izrael népe elleni vádak:
engedetlenség

(2:2-4;

12:1),

paráznaság

(8:5-17;

16:1-34)

törvényszegés (5:5-7; 20:16). Merrill hozzáteszi:
Ezékiel Izrael szövetségnek való engedetlenségét három
pontban foglalta össze: szövetségsértés szajhasággal,
bálványimádattal vagy hitehagyással és törvényszegéssel.
Emlékeztette honfitársait, hogy történelmük nem más,
mint az Istenükhöz való folyamatos hűtlenség. Amit ők
tettek idejükben, alig különbözik őseik pusztában való
viselkedésétől Mózes idejében (20:1-32). Szövetségi
felhangú nyelvezetet használva vissza is idézte a gyászos
történetet.347

Eugene H. Merrill, “A Theology of Ezekiel and Daniel,” A Biblical
Theology of the Old Testament, (Chicago: Moody Press, 1991), 369.
347
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A nép sorozatos hűtlenséget tanúsított a szövetség felé, melyet
őseik Jahvével kötöttek (15:6-8) azután is, hogy Isten újra és újra
figyelmeztette őket és látomásokat küldött. Izrael nem hallgatott rá
(12:1; 17:1; 23:1; 24:1), és követte a környező népek bűnös példáját
(11:12), többek között a bálványimádásban is. Még a szentség helyének
hivatott templomban, Jahve lakóhelyén is gonoszság zajlott (8:5-17).
Isten megtérésre hívta Izraelt (18:30-32), és még az ítélet sűrűjében is
meglátszott irgalma ígéretében, miszerint helyreállítja népét az ígéret
földjén (11:16-17, 53).

Isten igazsága
Ezékiel kiáll Isten igazsága mellett. Tisztázza, hogy Izrael és
Júda körülményeiért egyedül ők maguk a felelősek. Isten büntetése a nép
folyamatos engedetlensége és megtérésre való hajthatatlansága miatt érte
utol azt (5:11-17; 6:7-8; 8:18). A szerző azt az alaptételt is lefekteti, hogy
Isten az Izraelt elnyomó és engedetlen népek ítéletében is igazságos
(21:28-32; 25-32), a gonosz és hamis próféták (13:8-9, 17-19) és Izrael
vezetőinek ítéletéről (22:25-26, 31) már nem is szólva.

Isten szuverenitása
Ezékiel könyvében egyértelműen megjelenik Isten szuverenitása.
Az Úr megígérte, hogyha Júda engedetlen parancsolatai felé és hűtlenné
válik a szövetséggel szemben, akkor fegyelmezéssel kell szembenéznie
(lásd: Az 5 Mózes teológiája c. részt). Ennek megfelelően idegen
nemzetek kezére adta népét –Isten tudja használni (és használja is) a
gonosz embereket vagy népeket a saját céljának eléréséhez (9:1). De
ahogy Isten ítélettel kapcsolatos ígéretei beteljesültek, ugyanúgy a
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királyságról szóló ígéretek is meg fognak valósulni (Ez 36:16-38). Isten
minden ígéretét betartja. Ezékiel könyve tehát azt tanítja, hogy Isten
céljai és tervei meghiúsíthatatlanok.

Az ezeréves királyság (teokratikus királyság)
Izrael hűtlensége ellenére Isten hűséges maradt, és be fogja
teljesíteni Ábrahámnak tett ígéretét, miszerint Izraelnek földet, utódot és
áldást ad. Isten megígéri tehát, hogy a jövőben helyreállítja népét az ígért
földön. A teljes Izraelnek ígért föld a nép birtokába kerül (47:13-23) és
minden törzs megörökli az őt illető területet (48:1-29). Ez abban az
időben fog megtörténni, amikor Isten elkezdi teokratikus királyságát a
földön: ahol az igazságosság uralkodik (45:8), felépül az új templom
(40:1-42:20), és Isten dicsősége újra benne lakozik (43:1-12). Újra lesz
áldozat bemutatás is (43:13-27).348
Az ezeréves királyság idejében az Új szövetség ígéretei is
beteljesednek. Isten megígérte, hogy új szívet ad népének, Ő az Istenük
lesz, ők pedig az Ő népe (11:18-20). Az Új szövetség magába foglalja a
Szentlelket is (37:14). E szövetség beteljesedésének idején Izrael
engedelmeskedik Isten parancsolatainak (37:24), és az Úr szolgája,
„Dávid” lesz a királyuk (37:24-25). Isten megígéri, hogy közöttük lesz
otthona (37:27).

Ezek az áldozatok emlékeztetőül fognak szolgálni úgy, ahogy az
Úrvacsora is teszi azt. Lamar Eugene Cooper, Ezekiel, The New American
Commentary (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1994), 51.
348
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EZÉKIEL KÖNYVÉNEK VÁZLATA
I.
II.

A próféta elhívása (1:1-3:27)
Júda elleni próféciák (4:1-24:27)
A. Jeruzsálem pusztulása (4:1-7:27)
B. Az Úr dicsőségének eltávozása (8:1-11:25)
C. A Júda elleni próféciák (12:1-24:27)
III. A pogány nemzetek elleni próféciák (25:1-32:32)
A. Prófécia Ammón ellen (25:1-7)
B. Prófécia Móáb ellen (25:8-11)
C. Prófécia Edóm ellen om (25:12-14)
D. Prófécia Tírusz ellen (26:1-28:19)
E. Prófécia Szidón ellen (28:20-26)
F. Prófécia Egyiptom ellen (29:1-32:32)
IV. A helyreállított Izraelről szóló próféciák (33:1-48:35)
A. A földre való visszatérés (33:1-36:38)
B. A földön való új élet (37:1-28)
C. A földön való védelem (38:1-39:29)
D. A földön való istentisztelet (40:1-48:35)
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CÍM
A prófétai könyvek szokása szerint Dániel könyve is szerzője
után kapta nevét. Harrison állítása alapján „a héber és a keresztény
hagyomány

általános

nézete

szerint

Dániel

valós

történelmi

személyiségként szerkesztette egybe a könyvét, a Kr.e. 6. században.”349
J. A. Soggins ezzel egyetértve jegyzi meg, hogy 1800 éven át a dánieli
szerzőség jóformán kétségen felül állt.350 Egyetlen kivételt képez ez alól
Porphüriosz (ókori filozófus, Kr.u. 234-305) esete, aki a priori alapon
állította, hogy „a próféciában nem lehet jövendölő elem”351.
A dánieli szerzőség hagyományát jelentős bizonyítékok
támasztják alá. A szerző Dánielnek vallja magát (8:1; 9:2; 11:1; 12:5) és
Nabukadneccár (605-562), Belsaccar (556-539) és Círus (539-530)
kortársaként jelenik meg. Egyértelmű, hogy a szerző prófétai természetű
írásként szánta művét olvasóinak ((2:29; 4:24; 5:24-30; 8:26; 12:4, 9).
Jézus Krisztus is idézett az általa is Dániel prófétának tulajdonított
könyvből, amikor azt mondta, „Amikor pedig meglátjátok a pusztító
utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen
- aki olvassa, értse meg!...” (Mt 24:15).352 Dániel három alkalommal

349

Roland K. Harrison, Introduction to the Old Testament, (Grand Rapids:
Eerdmans Publishing, 1969), 1110.
350
J. A. Soggin, Introduction to the Old Testament, (Philadelphia:
Westminster, 1980), 407.
351
Bruce K. Waltke, “The Date of the Book of Daniel,” BSac 133 (1976):
319.
352
Ebben a részben Jézus a “pusztító utálatosságról” beszél, a dánieli
kifejezést hasznáva. Jézus pont azokból az igeszakaszokból idéz, amelyeket a
217

DÁNIEL KÖNYVE
használja ugyanazt a kifejezésmódot, mely megmutatja a könyv
egységességét (9:27; 11:31; 12:11).353 A szöveg adott részleteiből az is
meglátszik, hogy szerzője jól ismerte a 6. századi eseményeket és
helyeket –mely egy második századi íróra bajosan lehetne jellemző.354
A zsidó Talmud is a 6. században élt Dánielnek tulajdonítja a könyvet.
Az ok, amiért a liberális tudósok visszautasítják a 6. századi Dániel
szerzőségét, abból az előfeltételezésből ered, hogy nem létezik
természetfeletti. A leginkább vitatott igeszakaszok olyan próféciákat
tartalmaznak, amelyeket szó szerint is konkrétan beteljesítettek az
asszírok, a médek és perzsák, a babiloniak és a görögök. 355 A
természetfelettit kizáró kiindulópontjuk miatt olyan író megnevezésére
szorulnak, aki már a megnevezett események megtörténte után élt, és így
utólag –próféciának álcázva– örökítette meg a történteket.

356

Így a

konzervatív tudósok által is támogatott dánieli szerzőség igazát nincsen
valós okunk megkérdőjelezni.
Dániel Nabukadneccár uralkodása alatt esett fogságba Kr.e. 605
körül (1:1,6), a babiloni fogság idején élt és szolgált. Legalább Círus

leginkább érik a liberális tudósok támadásai.
353
Gleason Archer, Jr., A Survey of Old Testament Introduction, 3rd. ed.
(Chicago: Moody Press, 1994), 445.
354
Ez a természetfeletti-ellenes szkeptikusok álláspontja. E szerint az
eseményeket nem megprófétálták, hanem megtörténtük után valaki magát az
események elé visszahelyezve hamisan “megjövendölte” azokat, mindezt Dániel
nevében.
355
A kritikusoknak adott részletes válaszokért lásd: Archer, A Survey of Old
Testament Introduction, 423-444.
356
Számos különböző kritikus tudósoktól származó elmélet létezik arra, hogy
Dániel könyve kinek, mikor, és mennyire egységesen íródott. Ez a tudományos
sokszínűség vezette Harrisont végül arra a megfogalmazásra, hogy “olyan kis mértékű
tudományos kiegyezésről beszélünk… hogy a számos különböző eredményt hozó
módszerekbe immár nehezen vethetjük bizalmunkat.” Harrison, Introduction to the Old
Testament, 1109.
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király uralkodásának harmadik évéig élt (kb. Kr.e. 536, Dán 10:1).
Három éves, királyi palotában kapott képzése után a király szolgálatába
állt (1:5-6), igaznak (Ez 14:14-20) és bölcsnek (Ez 28:3) ismerték meg
az emberek. Az imádság embere (6:10-12) és az Írások vizsgálója volt
(9:2). A királyi család tagja volt, intelligens és jó megjelenésű (1:4).
Összesen három uralom idejében élt: (1) a júdeaiban (Jójákim, 1:1); (2)
a babiloniban (Nabukadneccár, 2:1; Belsaccar, 5:1); és (3) a médperzsában (Dárius, 5:3; Círus, 10:1).

CÍMZETTEK
A könyvben foglalt próféciák a babiloni fogság idején élő
zsidóknak íródtak.

IDŐ ÉS HELY
Dániel az őt fogságba ejtő Babilon fővárosában írta könyvét (1:37), ahol több birodalom több uralkodóját is szolgálta (Nebukadneccárt,
2:1; Belsaccart, 5:1; a méd Dáriust, 5:31; és a perzsa Círust, 10:1).
Legalább Círus uralkodásának harmadik évéig élt (kb. Kr.e. 536, 10:1).
A róla elnevezett könyv anyagát röviddel a feljegyzett események
megtörténte után szerkeszthette egybe.
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Dániel ideje előtt, alatt és után történt események
Idő

Esemény

Igehely

Kr.e. 612

A médek és a babiloniak beveszik az
asszír fővárost, Ninivét

Kr.e. 609

Jósiás tragikus halála a Nékó fáraóval
folytatott csatában, és a rákövetkező
erkölcsi hanyatlás Jóaház és Jójákim
uralkodása idején

Kr.e. 605

Megkezdődik a babiloni befolyás
megerősödése a karkemisi csata után,
ahol az egyiptomi és asszír erők
vereséget szenvednek

Kr.e. 605

A babiloni hatalom felvirágzik. Az első
deportálási hullám éve (Dániel és barátai
ekkor kerülnek fogságba)

Dániel 1:1-2

Kr.e. 597

Jójákin, Jósiás unokája (Ezékiellel és
számos júdaival egyetemben)
Nabukadneccár fogságába kerül a
második deportálási hullám során

2Kir 24:8-16;
2Krón 36:10

Kr.e. 586

Dávid városának végső pusztulása és a
harmadik deportálási hullám

-2Kir 23:28-24:5;
2Krón 35:2036:8

--

2Kir 25:1-21;
2Krón 36:17-21

CÉL PURPOSE
Dániel a nemzet helyreállításával foglalkozik leginkább.357 Isten
mindenekfelett való szuverenitásával vigasztalja a szövetséges népet, és
emlékezteti őket, hogy sorozatos lázadásuk ellenére Isten vissza fogja
helyezni őket a helyükre. Ennek megtörténtéig viszont legyenek
hűségesek a szövetségét betartó Istenükhöz.

357

Ezékiel könyve szintén a helyreállítással foglalkozik, inkább a
temploméval, mint a nemzetével. Geisler, Norman L. A Popular Survey of the Old
Testament. (Peabody, MA: Prince Press, 2003), 283.
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ÜZENET
Isten mindenekfelett szuverén –még a gonosz birodalmakat és
elvetemült uralkodókat is felhasználja tervei kimunkálásához, és végül
visszahelyezi népét az annak szánt kiemelkedő helyre. Ugyanekkor
megalapítja teokratikus királyságát is, mely minden szempontból
magasabb rendű lesz a pogányok királyságainál.

DÁNIEL KÖNYVÉNEK TEOLÓGIÁJA
Isten szuverenitása
Dániel könyvének tanítása nagymértékben hozzájárul Isten
szuverenitásáról alkotott teológiánkhoz, mivel az Úr által mozgatott
események alakulását, és így az isteni célok beteljesülését jegyzi fel.
Isten szuverenitása személyes (Dániel életében megnyilvánulóan) és
globális szinten is megjelenik (birodalmak felemelkedésének és
bukásának mozgatórugójaként).
Isten mindenek feletti hatalma világosan megtapasztalható,
ahogyan személyesen beavatkozik Dániel és három barátja életének
eseményeibe.

Ez látszik meg a babiloni fogságba esésükkor (1:6),

amikor Isten egészségesebbé tette őket azoknál, akik a király asztalánál
étkeztek (1:15), rendkívüli fogékonysággal látta el őket a tanulásban
(1:17), a király tanácsosaivá való kinevezésükben (1:19), a Dánielnek
adott helyes álomfejtésekben (2:19; 4:19-27; 5:13-30), és végül, a
Dánielnek a babiloni provincia fölött adott hatalomban (2:48-49). Isten
szuverenitása ugyancsak letagadhatatlan, amikor megóvja Dániel
barátait a tüzes kemencétől (3:17): a három fiatal megmenekül, míg az
őket tűzre vetők halálra égnek (3:22, 25-27). Ugyanez igaz Dániel
megmenekülésére is az oroszláok vermében. (6:26-28).
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Isten szuverenitása azonban világméretekben is kitűnik. Az Úr –
terveinek és céljainak megfelelően– támasztott és buktatott el
világhatalmakat. Előre bocsátotta a királynak adott álmokban (Dániel
megfejtésében) több nagy birodalom születését (2:1-45; 7:1-28; 8:1-27),
melyek sorában első Babilon, második a Méd-perzsa Birodalom,
harmadik a Görög Birodalom, negyedik a Római, végül pedig Isten
teokratikus királysága következik, amely örökké áll és elpusztíthatatlan.
A Dánielnek adott álmokon keresztül Isten előre kijelentette
Babilon bukását is. A dánieli látomásokban előre szólt Nagy Sándor
felemelkedéséről (8:8), és annak korán bekövetkező haláláról, melynek
következményeként hatalma négy tábornoka kezére jutott (8:9). Szintén
előre kijelentette az Antiokhosz Epiphanész által elkövetett pusztító
utálatosság megtörténését (8:9-12). Isten királyok és királyságok feletti
hatalma Dániel könyvében végig megfigyelhető –és ahogy tervei és
céljai a múltban is megvalósultak (Babilon, Perzsia, a Görög- és Római
Birodalom felemelkedése és bukása), úgy bízhatunk benne, hogy a
jövőben is megfognak: így a Nyomorúság (Dán 9:26-27) és az azt követő
földi teokratikus királyság idje is elérkezik.

A Nyomorúság
Dániel könyve hatalmas szerepet kap az eszkatalógia (az utolsó
idők történéseinek) tanulmányozásakor. A Nyomorúság időszaka
céljának, időzítésének és elemeinek teológiai megértéséhez Dániel
könyve adja a kulcsot –ezt az időszakot hívják Dániel 70. hetének, avagy
a 70. heptádnak/hetesnek (bővebben lejjebb). A nyomorúság ideje alatt
kerül hatalomra az Antikrisztus, aki „az egész földet bekebelezi,
eltapossa és összezúzza” (7:23). Dániel hetvenedik hete (7 évből álló
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egysége, avagy a hetvenedik heptád) az Izraellel kötött szövetség
megerősítésével veszi kezdetét (9:27a). Ez a szövetség megszegésre
kerül pontosan a hetvenedik hét felénél (9:27b), amikor az Antikrisztus
imádat tárgyává teszi magát (9:27c; 11:31-36). Később ugyanerre a
rettenetes és istenkáromló cselekedetre utal Jézus is, amikor a „pusztító
utálatosság” kifejezést használja (Mt 24:15). A hetvenedik hetes, tehát
Isten profetikus naptárában található utolsó hét év Dániel által feljegyzett
célja a zsidó nép törvényszegéseinek rendezése (Dán 9:24).

A teokratikus királyság
A nyomorúság időszakának végén Isten megalapítja teokratikus
királyságát annak megfelelően, ahogy azt Nabukadneccár király
álmában előre kijelentette (2:44), és ez a királyság sosem ér véget. Maga
a Messiás állítja fel (7:13-14). Ebben a teokratikus uralomban végre az
ember is beteljesíti küldetését, amire Isten teremtette, és „képmáshordozóként” együtt uralkodik Teremtőjével (1Móz 1:26-28). Krisztus
ezeréves uralkodása az ábrahámi szövetséget is beteljesíti, mivel Izrael
ekkor örökli meg a földet, és az ígért utód uralkodik Dávid trónján (Jézus
Krisztus), kinek igazságos uralkodásán keresztül minden nép áldást nyer.

A MÉD DÁRIUS
E profetikus könyv említ egy Dárius nevű, méd származású férfit
(5:31), aki Ahasvérus fiaként jelenik meg. Problémát jelent azonban,
hogy a Biblián kívül semmilyen forrás nem támasztja alá e személy
létezését.

Ennek

eredményeként

358

a

minimalista358

liberális

A minimalisták szerint a Biblia nem megbízható forrás, annak tartalma
csak minimális mértékben elfogadható, és csak egyéb, “megbízhatóbb” forrás
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bibliakritikusok azt az elméletet vallják, hogy az eredeti író (nem a
történeti Dániel, hanem a magát Dánielnek kiadó Kr. előtti 2. századi
illető) történelmi hibát vétett a könyv e pontján, és összekeverte a méd
Dáriust Nagy Dáriusszal (521-486).
A konzervatív bibliatudósok három megoldással álltak elő e
helyzetben. Whitcomb erősen érvel amellett, hogy Dárius igazából
Gubaru Nagy Círus kormányzója, akit a babiloni tartomány élére
nevezett ki annak összeomlása után, Kr.e. 539 októberében. 359 A
második elmélet Wisemané, aki szintén összhangba kívánja hozni a
bibliai beszámolót a külső források feljegyzéseivel. E nézet szerint Nagy
Círus és Dárius ugyanaz a személy.360 A harmadik elmélet Boutflower
nevéhez kötődik, és e szerint Dárius igazából Círus fia, Kabúdzsija, csak
más néven.361
Mindhárom elméletnek megvannak az erősségei és gyengeségei,
így e témában nem lehetünk dogmatikusak. A kritikákra adott
válaszában Baldwin azonban mindenképpen fontos üzenetet fogalmaz
meg:
A méd Dárius nemlétét feltételezni, és ezzel a könyv
bizonyságtételét figyelmen kívül hagyni dölyfös és balga
dolog, főleg Belsaccar bizonyító esetét figyelembe véve,
akit egykor szintén kitalált személynek tartottak.362
tanúságtételének megerősítése mellett.
359
További részletek itt: John C. Whitcomb, Daniel (Chicago: Moody Press,
1985), 81. or Darius the Mede: A Study in Historical Identification (Grand Rapids:
Eerdmans Publishing Co, 1959), 10, 65-66.
360
Donald J. Wiseman, “The Last Days of Babylon,” Christianity Today, II
(Nov. 25, 1957), 7-10.
361
Charles Boutflower, In and Around the Book of Daniel, (Grand Rapids:
Zondervan Publishing House, 1963), 142-167.
362
Joyce G. Baldwin, Daniel, Tyndale Old Testament Commentaries
(Downers Grove, IL: Inter-Varsity Press, 1978), 24.
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A liberális bibliatudósok elfogultsága itt tehát nyilvánvaló. Érdekes
tendencia, hogy korábban e tudósok több bibliai személy létezését is
kétségbe vonták (Dávid, Salamon, a hettiták, stb.), de a régészeti
bizonyítékok rácáfoltak álláspontjukra. Belsaccar szintén Dániel
könyvének szereplője, és szintén kitalált személynek tartották, de a
régészet végül Dániel könyve beszámolójának adott igazat (lásd: a
Dániel könyve és a régészet c. részt). Annyi bizonyos, hogy nincs
megcáfolhatatlan bizonyíték, mely miatt kétségbe kellene vonnunk
Dániel könyve megbízhatóságát, ihletettségét, és kánonban betöltött
helyét.

A DÁNIEL 9. FEJEZETÉNEK ÉRTELMEZÉSI MÓDJAI
Dániel könyve valóban „kulcs a prófétai kijelentésekhez.” 363 E
profetikus könyv helyes megértése nélkülözhetetlen a Jelenések
könyvének, illetve egyéb jelentős igeszakaszok (Mt 24, Lk. 17, 1Tessz
4, 2Tessz 2, többek közt) pontos értelmezéséhez. A Dániel 9 nyújtja azt
a keret-rendszert és azon kulcsesemények leírását, melyek a teológusok
által Nyomorúságnak nevezett eljövendő időszakot fogják jellemezni
(lásd a táblázatot lent). A konzervatív bibliatudósok között három
értelmezési megközelítés létezik: (1) a szimbolikus, (2) a preterista és (3)
a futurista.
A tudósok egy része szerint nem lesz szó szerinti Nyomorúság
időszaka, Dániel csak szimbolikus értelemben beszél az Izraelre, esetleg
az Egyházra váró nehézségekről és próbákról. Ez a nézet azonban

363

Ez John F. Walvoord Dániel könyvéről írt kommentárjának alcíme.
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problémássá válik a Dániel 9:2 tükrében. Itt olvashatjuk, hogy Dániel
megérti, a Jeremiás által adatott próféciák nemsokára beteljesülnek.364
Jeremiás

próféciái

fontos

paradigmát

adnak

Dániel

írásainak

megértésére: ahogy Jeremiás jóslatai szó szerint következtek be, úgy
fognak Dánieléi is –a legapróbb részletekig.
A második megközelítés szerint a Dániel 9 eseményei már
beteljesedtek. Ezt nevezzük preterista nézetnek. Felmerülő problémája
azonban, hogy a Dániel 2:44-ben leírt végső és döntő győzelem még nem
történt meg. Emellett a Nyomorúság végén kell megszűnnie Izrael
szövetséghez való hűtlenségének, és elkezdődnie az új királyságnak is
(Dán 9:27). Archer jegyzi meg, hogy „e nézet igazságának feltétele Isten
Királyságának a már megalapított és elindított volta a földön. De hát
Krisztus keresztre feszítésével (Kr.u. 30.) nem szűnt meg az emberek
törvényszegése és földi lázadása, mint ahogy annak az Ige ígérete alapján
lennie kéne Krisztus ezeréves királyságában.”365
A harmadik, és egyben legjobb értelmezési nézet szerint a Dániel
9-ben olvasható hetvenedik heptád még nem valósult meg a múltban, így
a jövőben kell megtörténnie (ez a futurista nézet). Ez a megközelítés a
kommunikáció normál szabályait alkalmazza, a próféciák eredeti
címzettjeinek értelmezési módját követi, illetve ennek megfelelően
teljesültek be a korábbi próféciák is (szó szerint).

364
Kr.e. 605-ben Jeremiás megprófétálta Júda ítéletét Isten törvényének
elutasítása miatt. A Jeremiás 25 Isten ítéletének határozata Júda felett, a nép
hűtlensége miatt. Jeremiás megjövendölte, hogy az országot idegenek hódítják meg,
de az ítélet mellett átadta a remény üzenetét is: a büntetés csak 70 évig tart, melynek
leteltével maga Babilon királya is megbűnhődik azért, ahogy Isten népével bánt.
Ahogy Dániel olvasta a Jeremiás által feljegyzett isteni ítéletről, felismerte, hogy a
próféciában megbevezett időszak hamarosan a véget ér.
365
Archer, “Daniel,” 112.
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I.
II.
III.
IV.

Dániel 70 hetesének vázlata
A 70 hetes áttekintése (490 év; 9:24)
Az első 69 hetes (483 év; 9:25)
A 69. és 70. hetes közötti események (9:26)
A 70. hetes (7 év; 9:27)

DÁNIEL, A KINYILATKOZTATÁS MEGÉRTÉSÉNEK
KULCSA
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Ahogy korábban említettük, Dániel könyve kulcsszerepet játszik
a profetikus írások megértésében. Minden más prófécia számára Dániel
állítja fel a keretrendszert és időbeosztást. Fent található egy táblázat a
Dániel 9:27-ről –lejjebb ugyanez a táblázat szerepel, de már a többi
próféciával együtt, melyek kitöltik az üresen maradt helyeket. Isten
folyamatában jelentette ki az utolsó időkre szóló terveit és céljait is. A
Dániel 9-ben nem tért ki a részletekre, de megadta a történések kereteit,
melyet kitöltenek a többi prófécia által elárult részletek.

A RÉGÉSZET ÉS DÁNIEL KÖNYVE
A Nabú-naid (Nabonidusz) Krónika
Ez a kőtábla a Nabú-naid Krónika egy részét tartalmazza, mely
mint babiloni véset feljegyzi Nabú-naid Kr.e. 556-ban kezdődött és 530ban véget ért uralkodói éveinek kulcseseményeit. A bibliaolvasó ember
számára különösen érdekes lehet a dánieli Belsaccar említése a táblán
(5:1; 7:1; 8:1). A krónika feljegyzése szerint
Nabú-naid tíz évet Arábiában töltött, és
távollétében fiát, Belsaccart bízta meg az
uralkodással.366 A beszámoló megerősíti
a bibliai feljegyzést, és az abban
szereplő

személyek

történelmi

hitelességét.
Creative Commons/A londoni
Brit Múzeum jóvoltából

366

http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/m
e/c/cuneiform_fall_of_a_dynasty.aspx, (látogatva, 7/22/2015).
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A Nabú-naid henger (cilinder)

Creative Commons/A londoni Brit Múzeum jóvoltából

A londoni Brit Múzeum kincsei közé tartozó Nabú-naid cilinder
szintén olyan régészeti lelet, mely alátámasztja a Dániel könyvében
felbukkanó bibliai személy létezését. A henger tartalmaz egy imádságot,
mely Nabú-naid és fia, Belsaccar nevét viseli.

DÁNIEL KÖNYVÉNEK VÁZLATA
I. Dániel és barátainak élete Babilonban (1:1-6:28)
A. Dániel története (1:1-21)
1. Dániel pogány fennhatóság alatt élt (1:1-7)
2. Dániel hűséges maradt Istenhez (1:8, 1:10-16)
3. Isten megvédte és megáldotta Dánielt (1:9, 1721)
B. Nabukadneccár első álma (2:1-49)
1. Nabukadneccár parancsa (2:1-9)
2. A “bölcsek” kudarca (2:10-11)
3. Dániel kérése (2:12-16)
4. A Dánielnek adott kijelentés (2:17-24)
5. Az álom Dániel elmondásában (2:25-35)
6. Az álom megfejtése Dániel által (2:36-45)
7. Dániel előléptetése (2:46-49)
C. Nabukadneccár arany szobra (3:1-30)
1. A szobor leírása (3:1)
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2. A szobor kötelező imádata (3:2-7)
3. A kötelező imádat megtagadása (3:8-18)
4. Sadrak, Mésak és Abédnegó megmenekül és
jutalmat kap (3:19-30)
D. Nabukadneccár második álma (4:1-37)
1. Az ismeretlen álom (4:1-9)
2. A feltárt álom (4:10-18)
3. A megmagyarázott álom (4:19-27)
4. A beteljesült álom (4:28-37)
E. Belsaccar lakomája (5:1-31)
1. A templom eszközeinek megszentségtelenítése
(5:1-4)
2. Írás a falon (5:5-12)
3. Dániel magyarázata (5:13-29)
4. A látomás beteljesedése (5:30-31)
F. Dániel és az oroszlánok vermének története (6:1-28)
1. Dárius rendelete (6:1-9)
2. Dániel megtagadja a rendeletet (6:10-15)
3. Dániel büntetése (6:16-18)
4. Dániel megmenekülése (6:19-23)
5. Az összeesküvők veszte (6:24)
6. Dániel Istenének tisztelete (6:25-28)
II. Dániel látomásai a nemzetekről (7:1-12:13)
A. A négy vadállat látomása (7:1-28)
1. A látomás leírása (7:1-8)
2. Az Emberfia megjelenése (7:9-14)
3. A látomás magyarázata (7:15-28)
B. A kos, a bak és a kis szarv látomása (8:1-27)
1. A látomás leírása (8:1-14)
2. A látomás magyarázata (8:15-28)
C. A hetven hetes (9:1-27)
1. Dániel felismerése (9:1-2)
2. Dániel imádsága (9:3-19)
3. A Dánielnek küldött válasz (9:20-23)
4. Dániel hetven hete (9:24-27)
D. Az utolsó látomás (10:1-12:13)
1. A háttere (10:1-4)
2. A látomás leírása (10:5-9)
3. Dániel vígasza (10:10-21)
4. Az utolsó napok eseményei (11:1-12:13)
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SZERZŐ
A szerző Hóseásként, Beéri fiaként mutatkozik be (1:1).367 Az
Újszövetség szerzői (Mt 2:15; Róm 9:25; 1Kor 15:55; 1Pét 2:10) és
Jézus (Mt 9:13; 12:7; Lk 23:30) is idézett tőle, mivel mind elismerték
üzenetének tekintélyét. Garrettet idézve „nincs okunk feltételezni, hogy
nem Hóseástól származik a könyv anyaga.”368
Hóseás Izrael északi törzsei közül származott (1:1; vö. 7:5).369
Júdai királyok idejében mérve Uzziás (Kr.e. 767-739), Jótám (Kr.e. 739735), Áház (Kr.e. 735-715) és Ezékiás (Kr.e.715-686) uralma alatt élt,
ami az izraeli II. Jeroboám uralkodása ideje is volt egyben. 370 Ámósz és
Ézsaiás kortársa volt. Archer szerint Hóseás nyelvjárása azt sejteti, hogy
„Észak-Izraelben élhetett, közel Szíria arámi nyelvű területéhez”.371
Apja nevének említéséből arra következtethetünk, hogy fontos családból
származott. Ha szolgálata II. Jeroboám idejében kezdődött és Ezékiás
korai éveiben végződött, megközelítőleg ötven éven keresztül

367
Még a legliberálisabb biblitudósok is Hóseásnak tulajdonítják a könyvet.
Néhányuk utólagos kiegészítéseket és/vagy Hóseás tanítványainak gyűjtői munkáját
vélik felfedezni a szövegben. Egyik elméletnek sincsenek nagy érdemei. Garret
helyesen vonja le a következtetést, miszerint “röviden, Hóseás könyvét irodalmi
egységként és nem a tanítványai által létrehozott rövid utánzat-mondások és üzenetek
gyűjteményeként kell tekintenünk.” Duane A. Garrett, Hosea, Joel, The New
American Commentary (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1997), 24-25.
368
Ugyanott, 25.
369
Amikor Hóseás Izrael királyáról beszél (7:5), „királyunknak” hívja.
370
Merrill F. Unger, Introductory Guide to the Old Testament. (Grand
Rapids: Zondervan Publishing House, 1977), 333-334.
371
Gleason Archer, Jr., A Survey of Old Testament Introduction, 3rd. ed.
(Chicago: Moody Press, 1994), 357.
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szolgált.372 Mivel megélte Ezékiás uralmát, Samária vesztének idejében
is végeznie kellett prófétai szolgálatát (Kr.e. 722).373

CÍMZETTEK
Hóseás prófétai szolgálata –szóban és írásban is– leginkább
Izrael északi törzseinek szólt, amit az „Izrael” név ismétlődése mutat
(4:1, 15; 5:1; 9:1, 7; 10:9; 11:8; 14:1). Emellett egyes szakaszok
Hóseásnak (1:2; 3:1), a papoknak (4:4-5; 5:1), a királyi családnak (5:1),
Samáriának (8:5), Bételnek (10:15), és Júdának (6:4, 11) lettek
címezve.374

IDŐ
Úgy tűnik, Hóseás könyvének különböző részei különböző
időpontokban születtek. II. Jeroboám halála (Kr.e. 753) még eljövendő
esemény az első fejezet írásakor (1:4). A későbbi próféciák tárgya
azonban már Menahém király és Egyiptom (5-6 fejezetek). A könyv
végső alakja becslések szerint Kr.e. 720 és 725 között alakulhatott ki.

372

Garrett, Hosea, Joel, 22-23.
Ugyanott, 22-23.
374
Douglas Stuart, Hosea-Jonah, Word Biblical Commentary (Dallas: Word
Publishing, 1987), 12.
373
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TÖRTÉNELMI HÁTTÉR
Hóseás II. Jeroboám, Izrael 13. királyának uralkodása idején
(Kr.e. 793-753) kezdte meg szolgálatát. Ebben az időben Izrael
kettészakadása már 130 éves történet, az egységes királyág távoli emlék
csupán. Egyiptom már elvesztette világhatalmi státuszát, és habár
később Asszíria vált a domináló birodalommá, ez idő tájt leginkább
éhínségekkel, lázadásokkal és örökösödési problémákkal küzdött.375
Ennek köszönhetően II. Jeroboám katonai sikereket tudott elérni,
kiterjesztve uralmát északon egészen Damaszkuszig (2Kir 14:25–26).376
E körülmények miatt Izrael és Júda is felvirágzott, katonai sikerekkel és
nagy stabilitással büszkélkedhetett.
A gazdasági és katonai sikerek, valamint a stabilitás azonban
önhittséget hozott magával. Hóseás szavait „ha nem teljes érdektelenség,
akkor sértődés és gúny fogadta az üzenetét hallók legtöbbje részéről.”377
A Mózesi szövetség általános elhanyagolásra került, a nép pedig
politeista szinkretizmusra cserélte Jahve monoteista istentiszteletét. 378

375
Smith szerint „Uzzijjá uralkodásának első felében elért sikerei
nagymértékben az asszír királyok gyengeségének voltak köszönhetőek: IV.
Salmaneszer (Kr.e. 783-773), III. Assur-dán (Kr.e. 773-754) és V. Assur-nirári (Kr.e.
754-746) idejében. Éhinség, lázadások és örökösödési problémák akadályozták az
asszír hatalom kiszélesítését. …” Gary V. Smith, Isaiah 1–39, 27.
376
Garrett, Hosea, Joel, 23.
377
Ugyanott, 10.
378
Ugyanott.
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Hóseás szolgálata előtt és alatt történt események
Idő379

Esemény

Igehely

II. Jeroboám hosszú (40 éves) uralma
Kr.e. 793 kezdetét veszi Izraelben, amely a virágzás,
stabilitás. és katonai terjeszkedés idejét éli
Kezdetét veszi Hóseás prófétai szolgálata II.
Jeroboám idejében, ami első sorban Izraelre
-irányul
Ézsaiás megkezdi prófétai szolgálatát
Kr.e. 739 Júdában
Izraelt (a tíz északi törzset) fogságba
Kr.e. 722 hurcolja Salmaneszer, asszír uralkodó

2Kir 1423-29

Hós 1:1
Ézs 1:1
2Kir 17:6-41

CÉL
Az Úr arra hívja Hóseást, hogy az Istenéhez hűtlen Izrael
képének kiábrázolásaként vegyen feleségül egy prostituált nőt. Hóseás
azért jegyzi fel az elhangzott próféciákat, hogy a nép Istenével kötött
szövetségének

sorozatos

megszegése

miatti

elközelgő

ítéletre

figyelmeztesse őket. A feleségét feltétel nélkül szerető és neki újra és
újra megbocsátó Hóseás Isten kiolthatatlan szeretetét mutatja be a nép
felé, annak minden hűtlensége ellenére.

ÜZENET MESSAGE
Izrael hűtlensége Isten és az Ő szövetsége iránt párhuzamban áll
Gómer hűtlenségével Hóseás iránt. Izrael állandó paráznasága és idegen
isten-imádata ellenére Isten hűséges és megbocsátó marad népe felé,
ahogy Hóseás felesége felé. Habár a megbocsátás felkínált, és él a

A dátumok hozzávetőlegesek, forrásuk: E. R. Thiele, The Mysterious
Numbers of the Hebrew Kings, (Grand Rapids: Zondervan, 1983), and John H.
Walton, Chronological and Background Charts of the Old Testament, (Grand Rapids:
Zondervan, 1994).
379
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helyreállítás

ígérete,

Izrael

folytonos

szövetségszegéseinek

következményei vannak.

HÓSEÁS TEOLÓGIÁJA
Isten ítélete
Mint a többi profetikus könyv esetében, Hóseás könyvének
helyes értelmezéséhez is alapvető fontosságú az 5 Mózes megfelelő
ismerete. Izrael újra és újra elbukott a Mózesi szövetségnek való
engedelmeskedésben, így újra és újra elszenvedte annak átkait. Wyrtzent
idézve, „Hóseás konfliktusát nem egy újszerű tanítás okozta, hanem a
Mózesi szövetség átkainak, és ugyanakkor az áldásainak az elfogadása
(5Móz 28).”380 Izrael engedetlensége Isten fegyelmezését vonja maga
után. A földet szárazság sújtja (2:3, 9), a nép pedig a pogány nemzetek
fogságába kerül (7:6; 8:1, 10-14; 9:16) ahhoz hasonlóan, ahogy annak
idején Egyiptomban volt (8:13), és még a leszármazottai is pusztulást
fognak látni (9:16).

Helyreállítás
Hóseás próféciái nem csak a pusztulásról szólnak, de a
helyreállításról is. Egyértelműen a büntetés üzenete dominál, 381 de ettől
nem válik elhanyagolhatóvá a helyreállítás ígérete. A küszöbön álló és
biztosan bekövetkező pusztulás lehangoló képe ellenére –mellyel
Izraelnek sorozatos szövetségszegése miatt kell szembenéznie– Hóseás
fényesen látja Isten népének jövőjét.382 Ez a reménnyel teli jövő azonban
David B. Wyrtzen, “The Theological Center of the Book of Hosea,”
Bibliotheca Sacra (1984): 323-324.
381
Stuart, Hosea-Jonah, 7.
382
Roy B. Zuck, A Biblical Theology of the Old Testament, (Chicago:
380
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csak az isteni büntetés után fog bekövetkezni. Az Úr helyre fogja állítani
Izraelt, és hűséges marad az Ábrahámmal kötött szövetségéhez. „Az
elkövetkező ítélet célja Isten népének megtisztítása, és így Izrael
történetében egy új, dicsőséges időszak előkészítése.”383

HÓSEÁS KÖNYVÉNEK VÁZLATA
I. Hóseás házassága a parázna Gómerrel (1:1-3:5)
A. Hóseás leszármazottja (1:2-2:1)
B. Gomer hűtlensége (2:2-23)
C. Hóseás megbocsátása (3:1-5)
II. Hóseás üzenete a parázna nemzetnek (4:1-14:9)
A. Izrael hűtlensége (4:1-6:3)
B. Izrael büntetése (6:4-11:11)
C. Isten megbocsátása (11:12-14:9)

Moody Press, 1991), 398.
383
Ugyanott.
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SZERZŐ
A szerző Jóelnek, Petúél fiának nevezi magát (1:1), nekünk pedig
nincs igazi okunk kételkedni szavában. Beszél a papokról (1:9, 13), a
templomról (1:9, 13-14, 17), és az áldozatokról (1:9, 13; 2:14, 17), ami
miatt sokan arra következtetnek, hogy ő maga is pap lehetett.384 Júdában
végezte prófétai szolgálatát, főleg Jeruzsálemben. Mindössze ennyiben
lehetünk biztosak a bibliai Jóel alakját illetően. Péter elfogadta Jóel
próféciáinak tekintélyét, mivel tőle idézett Pünkösdkor, Lukács
tanúbizonysága szerint (Apcsel 2).

CÍMZETTEK
Tekintve, hogy Jóel műve bőven tartalmaz információt a
templomról, a papokról és az áldozatokról, címzettjeiként Júda, azon
belül is a jeruzsálemi hallgatóság tűnik valószínűleg.

IDŐ
Nem sok könyvön belüli adat áll rendelkezésünkre az írás időbeli
elhelyezésére. A többi prófétától eltérően Jóel nem említi meg az élete
idejében trónon lévő királyt vagy királyokat, és semmelyik másik
ószövetségi könyvben sem találkozunk e prófétával. Ebből adódóan
számos elképzelés született már a könyv keletkezési idejét illetően.

384

Unger, Merrill F. Introductory Guide to the Old Testament. (Grand
Rapids: Zondervan Publishing House, 1977), 336.
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Egyesek a fogság elé, mások a fogság utánra datálják. Allen szerint „a
keletkezés idejének meghatározása mindig belső utalások alapján
történik,

melyek

híresen

többféleképpen

magyarázhatók”.385

E

figyelmeztetés ellenére mégis egy fogság előtti időpont melletti érvek
tűnnek meggyőzőbbnek: (1) a könyv szókincse hasonló Ámószéhoz, és
eltér a fogság utáni könyvek nyelvezetétől (Haggeus, Zakariás,
Malakiás), (2) úgy tűnik, hogy Ámósz (kb. Kr.e. 755) még idéz is Jóeltől,
akinek így Kr.e. 755 előtt kellett megírnia könyvét. (3) A föníciaiak és
filiszteusok (4:4), valamint az egyiptomiak és edomiták (4:19) Júda
ellenségeiként jelennek meg.386 Végül pedig, (4) Jóel írása Hóseás és
Ámósz között foglal helyet a kánonban, a korai profetikus könyvek két
képviselője közt. A fogság utáni időpontot támogató érvelés kevésbé
meggyőző.387 Jóel valószínűleg Kr.e. 830-835 körül jegyezte le
próféciáit, tehát az egyik legkorábban író próféta lehet: Elizeus kortársa.

385
Leslie C. Allen, The Books of Joel, Obadiah, Jonah and Micah, New
International Commentary of the Old Testament. (Grand Rapids: Eerdmans
Publishing Company, 1976), 19.
386
A babiloniak és asszírok a fogság alatt voltak Júda ellenségei, és ők
hurcolták el Izrael és Júda népét is.
387
A későbbi időpontot támogatók érvei: (1) a király nem kerül
megemlítésre, (2) utalás található a görögökre, és (3) a Jóel 3:2 eseményei.
Ugyanakkor viszont (1) más, egyértelműen fogság előtti könyvek (Náhum, Jónás,
Abdiás és Zofóniás) szintén nem említenek királyt. Sőt, a király nem említése
beleillik Jóás történetébe, aki koronázásakor csupán hét éves volt, így nagybátyja,
Jójáda gyakorolta hatalmát Júdában. (2) A görögök már abban az időben is jelen
voltak –ez derül ki asszír feljegyzésekből is–, így nem csak a negyedik századi
hatalmas birodalomra utalhat a szöveg. (3) Tisztán látható, hogy Jóel profetikusan ír,
tehát a jóslat idején még jövendő dolgok beteljesüléséről szól. Érthető tehát, hogy a
természetfelettit elutasító liberális biblitudósok miért támogatják inkább a későbbi
dátumot. Nézetük szerint nem igazi prófétálásról van szó, hanem a szerző az
események megtörténte után jegyezte le azokat, jövőbeli történéseknek beállítva.
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CÉL
Jóel a Júdára váró ítéletre figyelmeztet, de ugyanakkor bátorítja
is a népet az áldások napjának eljövetelével, amikor Isten Lelke kiöntetik
rájuk. A címzetteknek a sáskajárás pusztítását kellett elszenvedniük,
mely válságos helyzetbe juttatta a földet, és siralmat hozott az
emberekre.388 A próféta „arra hívja a népet, hogy lássa meg Jahve kezét
a lesújtott katasztrófában, és visszahívja őket a csapás széléről a
szövetséges Istennel való igazi kapcsolatra.”389

ÜZENET
Isten ítélete kiöntetik Júdára, de a büntetés nem végleges: a
jövőben Isten meg is fogja őket áldani Lelkének kiárasztásával és az
ígéret földjére való visszaállítással.

JÓEL KÜNYVÉNEK TEOLÓGIÁJA
Az Úr napja
Jóel könyve –többek között– az Úr napjának teológiáját
tartalmazza. Egy közeli Úr napjáról beszél, amely előre vetíti az
eljövendő nagy Úr napját, illetve megmutatja annak milyenségét (típusát
adja). A közeli Úr napja nem volt messze Júdától, pusztulás (1:15; 2:3),
nagy éhínség (1:17), a vizek kiszáradása (1:20) valamint a legelők és fák

388
Egyes bibliatudósok szimplán szimbolikusnak tartják a sáskajárást, de a
legjobb és legtermészetesebb értelmezési mód a szó szerinti. A sáskák komoly
fenyegetést jelentettek az írás idejében (1:2-4), a siralmak okozójaként (1:16). A múlt
idejű igék szintén múltbéli eseményre utalnak (2:18; 19). Allen, The Books of Joel,
Obadiah, Jonah and Micah, 29.
389
Leslie C. Allen, The Books of Joel, Obadiah, Jonah and Micah, New
International Commentary of the Old Testament. (Grand Rapids: Eerdmans
Publishing Company, 1976), 31.
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(1:19-20) felperzselése jellemezte. Az eljövendő Úr napja azonban, ami
Izraelt és ellenségeit éri majd, még ennél is súlyosabb lesz. Földrengést
(2:10, 30) és az egek megrendülését (2:10, 30) hozza magával, a nap és
hold elsötétül, a csillagok pedig elvesztik fényüket (2:10, 31; 3:15).
Az eljövendő Úr napja ítélettel kezdődik (a Nyomorúság
időszaka), és áldással ér véget (az ezeréves királyság). Isten a pogány
nemzetek fölött tartott jövendő ítélete népének szétszórása, földjének
felosztása (3:2), a népével szembeni visszaélések (3:3, 6), és az Isteni
tulajdonok eltulajdonítása (3:5) miatt fog történni. És habár az Úr napja
valóban jelenti az Isten népének ítéletét, ugyanakkor áldást is hoz: a nap
végére Isten helyreállítja a zsidó népet saját földjére (3:1, 7). E
helyreállítás előkészíti az utat Isten földi királysága számára, amelyet
ezeréves királyságnak is hívunk (vö. Ézs 65:18-25; Dán 7:27; Jel 5:10;
20:1-7).

JÓEL KÖNYVÉNEK VÁZLATA
I. A jelen– Az Úr napjának típusa (1:1-20)
A. A sáskajárás csapása (1:1-12)
B. Felhívás a megtérésre (1:13-20)
II. A jövő– Az Úr napjának beteljesedése (2:1-3:21)
A. Izrael ítélete (2:1-11)
B. Felhívás megtérésre (2:12-17)
C. A helyreállítás (2:18-32)
D. A népek ítélete (3:1-16)
E. Izrael áldásai (3:17-21)
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SZERZŐ
Ámósz prófétáról való minden ismeretünk a róla elnevezett
könyvből származik (1:1). Habár nem származott próféták családjából és
önmagát sem tartotta prófétának (7:14), Isten jövendölő üzenet
hirdetésével bízta meg (7:15). Egyszerű pásztor és fügetermelő volt
Tekóából (1:1; 7:14-15).390 Hill szavaival élve, Ámósz „illusztrációi,
metafórái és költői kérdései elárulják vidéki származását (pl. 3:3-8, 12;
6:11-14).”391 Tekóa kicsiny városka volt az ország dombvidékén, közel
Betlehemhez, Jeruzsálemtől kb. 16 kilométerrel délre, és a Holt-tengertől
29 kilométerrel nyugatra. Habár Júdából származott, prófétai szolgálatát
főleg Izraelben végezte. Stuart hasznos információval szolgál a próféták
megélhetésének hátteréről általában, Ámósz esetben pedig különösen.
Az ősi Izraelben a próféták adományokat kaptak
szolgálatukért (2Kir 5:16-23), esetenként a hatalom is
segítette őket anyagilag (1Kir 18:19). Úgy tűnik Amacjá
szerint Ámósz –legalább részben– azért prédikált
Bételben, mert az ottani pénz többet ért a júdainál (7:12).
Ámósz válaszából azonban kitűnik, hogy nem megélhetést
keres, mivel (feltételezhetően átmenetileg) egy
jövedelmező üzletet hagyott hátra a Jahvének való
engedelmesség miatt, aki „elhívta”. Ettől függetlenül
megjelenésre hivatásos prófétának kellett tűnnie,
legalábbis a hátterét nem ismerők számára (7:10-17).392

390

Apja neve megmelítésének hiánya szintén szerény származására utal.
Andrew E. Hill and John H. Walton. A Survey of the Old Testament. 3rd
ed. (Grand Rapids: Zondervan, 2009), 611.
392
Douglas Stuart, Hosea-Jonah, Word Biblical Commentary. (Dallas: Word
Publishing, 1987), 284.
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István és Jakab elismerték a könyv tekintélyét azáltal, hogy
idéztek belőle: István a szanhedrin előtt (Apcsel 5:25-27), Jakab pedig a
Jeruzsálemi tanácshoz szólva (Apcsel 15:16). Még a liberális
bibliatudósok is Ámósznak tulajdonítják e róla elnevezett profetikus
könyvet.393

CÍMZETTEK
Ámósz Izrael egész nemzete ellen prófétált (3:1, 13), de azon
belül részletesebben szólt a tíz északi törzshöz (7:14, 15). Úgy tűnik,
prófétai szolgálatának központja Bételben volt (7:10), de prófétált
Samária (3:9-12; 4:1-3) és Gilgál (4:4; 5:4, 5) ellen is.

IDŐ
Az izraeli II. Jeroboám és a júdai Uzziás uralkodása említésének
(1:1) segítségével tudjuk a megosztott királyság időszakára (avagy a
fogság előtti időszakra) tenni a könyv keletkezését. A két király Kr.e.
767 és 753 között uralkodott egyszerre.394 A bibliatudósok egyetértenek
abban, hogy Ámósz Kr.e. 760 és 757 között szolgált, közel II. Jeroboám
uralmának végéhez (793-753).395

Habár, az erősen spekulatív dokumentum-elméletük alalpján 15 verset
későbbi beszúrásnak tartanak, amely nem Ámósz tollából született. Az emlegetett
versek a 1:9-12; 2:4-5; 4:13; 5:8-9; 9:5-6 és a 9:11-15. Archer azonban jogosan jegyzi
meg, hogy “ezen igeversek támadása inkább egy, az Izrael gondolatának történelmi
fejlődéséről szóló elméleten alapszik, mint magukból a szövegben található
adatokon.”, 393.
394
Unger, Merrill F. Introductory Guide to the Old Testament. Grand
Rapids: Zondervan Publishing House, 1977.
395
Gleason Archer, Jr., A Survey of Old Testament Introduction, 3rd. ed.
(Chicago: Moody Press, 1994), 353.
393
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TÖRTÉNELMI HÁTTÉR
Ahogy az Idő c. bekezdésben olvasható, Ámósz Kr.e. 760 és 757
között szolgált, közel II. Jeroboám uralkodásának végéhez (793-753).
Ekkor Egyiptom már elvesztette világhatalmi pozícióját, Asszíria pedig
még nem volt az a domináló birodalom, amely később lett belőle. Ennek
eredményeként II. Jeroboám uralkodása a hosszú béke és felvirágzás
időszaka volt. Sajnálatos módon azonban a béke és gazdagság luxus
életstílushoz és erkölcsi romláshoz vezetett (részletekért lásd Hóseás
könyvének Történelmi háttér c. részét).

Ámósz szolgálata előtt és alatt történt események
Idő

Esemény

Megkezdődik II. Jeroboám hosszú (40 éves)
Kr.e. 793 uralma Izraelben, mely a virágzás, a
stabilitás és a katonai terjeszkedés időszaka
Kezdetét veszi Hóseás prófétai szolgálata
Jeroboám idejében, és első sorban Izraelnek
-szól
II. Jeroboám uralkodásának (760-757)
Kr.e. 760 végefelé Ámósz prófétai szolgálata is
megkezdődik Izrael felé
Kr.e. 739 Ézsaiás megkezdi szolgálatát Júdában
Izrael (a tíz északi törzs) fogságba kerül
Kr.e. 722 Szalmanasszár, az asszír uralkodó keze által

Igehely
2Kir 14:23-29

Hós 1:1

Ámósz 1:1
Ézs 1:1
2Kir 17:6-41

CÉL
Ámósz ítéletet hirdet a nemzetek felett általában, majd
kifejezetten Júdát és Izraelt kéri számon hűtlenségéért Isten felé,
melynek jele a fényűző élet és az erkölcsi romlás. Ámósz felhívja a
figyelmet arra, hogy Izrael megszegi a szövetségi kötelességeit: többek
között elnyomja a szegényeket, megtagadja az öröklési jogot,
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kihasználja az igazakat és nem tartja meg a szombatot, illetve a
nyugalomév törvényeit. Stuart emlékeztet, hogy „Ámósz üzenete nem
volt új keletű: Isten, a szövetség szuverén végrehajtója súlyosan
megbünteti a szövetség-szegőket, de nem pusztítja el őket teljesen: egy
nap a nép maradéka újra népe lehet és cselekedheti akaratát.” 396 Ámósz
a szigorú ítélet üzenetét hirdeti, mely Isten népe kihágásainak
következménye397 –ugyanakkor viszont a jövendő helyreállításról is
biztosítja hallgatóságát.

ÜZENET
Az Úr Izrael hűtlensége ellenére is hűséges marad szövetségének
ígéreteihez, de ez Izrael népének ítéletével jár, annak szövetség-szegése
miatt. Mégis, az ítélet üzenetének közepén is jelen van az eljövendő
helyreállítás és áldás ígérete.

396

Stuart, Hosea-Jonah, 288.
Smith hasznos betekintést enged az ősi Izrael gondolkodásába: “Ez az
üzenet nagy újság, mivel Isten népe abban a tudatban él, hogy Isten szereti és
megmenti a környező népek fenyegetésétől. A nemzet pusztulásának jóslata
lehetetlenségnek tűnik a gazdag és befolyásos Izrael szemében. Mindennel, amit az
emberek tanultak és amit tapasztaltak jelenükben ellentétes volt az üzenet –így
valótlannak hatott.
Ámósz célja az emberekkel újragondoltatni teológiájukat, és
megváltoztattatni Istenről, és az Ő Izraelhez való viszonyulásáról alkotott
elképzeléseiket…Ámósz megkérdőjelezi az uralkodó nézetet, miszerint Izrael
helyzete szent, érinthetetlen és megingathatatlan….” Smith, Gary V. Hosea, Amos,
Micah. The NIV Application Commentary. Grand Rapids: Zondervan Publishing
House, 2001), 212.
397
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ÁMÓSZ KÖNYVÉNEK TEOLÓGIÁJA
Az Úr napja
Jóel könyvéhez hasonlóan Ámósz is az Úr napjának
teológiájához ad hozzá, és ezzel gazdagítja a Szentírás kánonját. Az Úr
napja egyik eddigi korhoz sem hasonlítható időszak lesz, amelyben Isten
természetfeletti módon fog beavatkozni az eseményekbe. Ezen időszak
az átokkal kezdődik (a Nyomorúság), de áldással végződik (az ezeréves
királyság). Ámósz könyve az Úr napjának inkább az átkos/megítélő
részével foglalkozik. Kifejti, hogy Isten megítéli majd a pogány
nemzeteket, köztük Szíriát/Arámot (1:3-5), Gázát/Filiszteát (1:6-8),
Tíruszt/Föníciát (1:9-10), Edómot (1:11-12), Ammónt (1:13-15) és
Móábot (2:1-3).
Isten ítélete azonban Izraelt (az északi királyságot) és Júdát (a
déli királyságot) is utoléri azok gonoszsága, és a környező népek
mintájának követése miatt. Ámósz mint ügyész vádolja Júdát az Úr
törvényének megszegésével, és utasításainak megtagadásával (2:4).
Megrontották a jót (2:6, 3:2), eladva az igazat és a szegényt (2:6). Testi,
szexuális visszaéléseket követtek el, apa és fiú ugyanahhoz a nőhöz járt
(2:7). A nazírokat borral itatták (2:12), a prófétáknak megtiltották a
prófétálást (2:12), kihasználták a nincstelent (5:11), sanyargatták az
igazat (5:12), és elfogadták a megvesztegetést (5:12).
Ámósz leírja a zsidó népre gonoszsága miatt váró ítéletet (8:312). Rengetegen meghalnak (8:3), délben megy le a nap (8:9), és az egész
időszakot az elsőszülött gyászának fájdalma jellemzi (8:10). Az Úr
igéjének hallgatására fog szomjazni a Föld (8:11), támolyogva tengertől
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tengerig (8:12). De Isten még ítéletének közepette is felajánlja a
megbocsátást (5:4), és türtőzteti magát (9:8).
Az Úr napjának ítéletét és átkait a zsidó nép áldásai követik.
Ámósz könyvének utolsó szavai reményt hoznak Isten népének: Isten
ígéretet tesz Izrael helyreállítására (9:11-15), ahogy Ámósz feljegyzi:
„Elültetem őket földjükbe, és többé nem tépik ki őket földjükből,
amelyet nekik adtam. Ezt mondja az Úr, a te Istened” (9:15). Isten még
haragjában is hűséges az ábrahámi szövetséghez, még az ítélet közepette
is megerősíti azt (lásd: Az 1 Mózes teológiája c. részt). Isten nem vonja
vissza ígéreteit. Akkor is hűséges, amikor Izrael hűtlen hozzá.

ÁMÓSZ KÖNYVÉNEK VÁZLATA
Ámósz szerkezeti jelzéseket használ, így tisztán látható írásának
vázlata. Az 1. és 2. fejezetekben feljegyzett mind a nyolc ítélet esetében
ugyanazzal a kezdő kifejezéssel találkozunk: „Három, sőt négy vétke
miatt nem bocsátok meg…” (1:3, 6, 9, 11, 13; 2:1, 4, 6). A könyv
középső részének központjában Izrael áll, és három beszédet
olvashatunk benne, a „Halljátok meg azt az igét” kifejezéssel kezdve
(3:1; 4:1; 5:1). Az utolsó rész pedig öt látomásból áll, melyet az „Ezt
mutatta nekem látomásban az én Uram, az Úr” szófordulatot vezeti be
(7:1, 4, 7; 8:1; 9:1).
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I. Bevezetés (1:1-2)
II. Nyolc ítélet a nemzetek felett (1:1-2:16)
A. Szíria/Arám ítélete (1:3-5)
B. Gáza/Filisztea ítélete (1:6-8)
C. Tírusz/Fönícia ítélete (1:9-10)
D. Edóm ítélete (1:11-12)
E. Ammón ítélete (1:13-15)
F. Moáb ítélete (2:1-3)
G. Júda ítélete (2:4-5)
H. Izrael ítélete (2:6-16)
II. Három ítélet Izrael felett (3:1-6:14)
A. Az első ítélet (3:1-15)
B. A második ítélet (4:1-13)
C. A harmadik ítélet (5:1-6:14)
III. Öt látomás az ítéletről (7:1-9:10)
A. A sáskák képe (7:1-3)
B. A tűz képe (7:4-6)
C. A függőón képe (7:7-17)
D. Az érett gyümölcs képe (8:1-14)
E. A lerombolt templom képe (9:1-10)
IV. Végszó (9:11-15)
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SZERZŐ
A szerző Abdiás néven mutatkozik be, minden további pontosítás
nélkül (1:1). Rajta kívül csak egy próféta, Malakiás esetében nem
találunk háttér információt. Abdiás nevének jelentése „az Urat imádó”,
(vagy „szolgáló”) –az Ószövetségben nagy jelentősége volt a neveknek.
Ez az elnevezés jó eséllyel megmutatja Abdiás szüleinek gondolatait és
vágyát arra, hogy fiúk majd Istent kövesse. Az Ószövetségben
tizenhárom Abdiás nevűvel találkozhatunk, és hattal ugyanezen név
rövid formáját viselve, mely az Obéd.

A próféta felmenői vagy

történelmi információ ismeretének hiányában azonban nem tudhatjuk,
hogy vajon ő-e a 19 ember egyike.398 Smith szerint „mindössze annyi
biztos, hogy egy bizonyos Abdiás nevű férfi Isten prófétájaként szolgált
Júda egyik csapásokkal teli időszakában.”399 Stuart elmélete szerint „a
hagyományos edomita-ellenes prófétai nyelvezet ismerete…és költői
kifejezéseinek minősége arra mutat, hogy Abdiás ha nem is volt
hivatásos, mindenképp tehetséges próféta volt. Lehetséges, hogy
Ámószhoz hasonlóan „laikus”volt, akit Isten megajándékozott a
szükséges tehetséggel, de nem vett részt hivatalos képzésben.”400
Ez a legrövidebb prófétai könyv, összesen 21 versből áll.

A Babiloni Talmud szerint Abdiás Áháb király istenfélő szolgája volt, de
az állítás nem megerősített. Babiloni Talmud, Sanhedrin, 39b.
399
Billy K. Smith and Franklin S. Page, Amos, Obadiah, Jonah, The New
American Commentary (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1995), 173.
400
Douglas Stuart, Hosea-Jonah, Word Biblical Commentary. (Dallas: Word
Publishing, 1987), 407.
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Jeremiás tekintéllyel rendelkező könyvként idéz Abdiás írásából (Jer
49:7-22), a korai zsidó tanítókhoz hasonlóan.

CÍMZETTEK
Habár Abdiás próféciái Edómnak címzettek, nem valószínű,
hogy a próféta Edómba utazva helyben adta volna át üzenetét.
Valószínűbb, hogy inkább bátorításként szánhatta ezt Júdának arról,
hogy Isten megítéli népének nyomorgatóit.

IDŐ
A történelmi adatok, pl. nemzetségtáblázatok vagy uralkodó
királyok megnevezésének hiánya miatt a könyv keletkezési időpontja
gyakran képzi vita tárgyát, még az evangéliumi bibliatudósok között is.
Archer szerint Abdiás könyve „a prófétai írások között a legnehezebben
datálhatónak nevezhető.”401 Stuart azt is megjegyzi, hogy „Abdiás
könyvének keletkezési időpontját csak valószínűsíthetjük, de nem
lehetünk felőle bizonyosak. Egyetlen kérdés mentén tapogatózunk:
vajon melyik időszakra a legjellemzőbbek az írásban felvázolt állapotok
és a prófétai nézőpont?”402 Három lehetséges keletkezési dátum létezik:
(1) Jórám uralkodása idején (853–841), (2) Aház uralkodása alatt (731–
716), vagy (3) röviddel azután, hogy a babiloniak elpusztították
Jeruzsálemet (586). Ez a három időszak vág össze a könyv tartalmával,
mely az edomiták kárörvendő Jeruzsálemi betöréséről szól (10-14,
16).403 Baker szerint “a konzervatív bibliatudósok voksa fele-fele
401

Archer, Gleason L. Jr. A Survey of Old Testament Introduction. 3rd ed.
(Chicago: Moody Press, 1994), 299.
402
Stuart, Hosea-Jonah, 403-404.
403
Thomas L. Constable, “Unpublished Notes on Obadiah,” 2.
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arányban megoszlik az első és a harmadik nézett között, míg a legtöbb
liberális tudós a harmadik verziót támogatja”404
Archer, Geisler, Unger, W. Baker, és Constable is a fogság
előttre, a Kr.e. 9. századra teszi a könyv keletkezését, Jórám ben Josafát
uralkodásának idejére.405 Velük szemben Smith, Stuart, D. Baker, és
Allen szerint az Abdiás a fogság idejében íródott, nem sokkal a babiloni
elhurcolás után (587).406
A keletkezés meghatározásánál gyakran figyelembe vesznek
még egy tényezőt: az Abdiás, Jeremiás (Jer 49:7-22), és Ámósz közötti,
tisztán látható kapcsolatot (Abdiás 1:4 és Ámósz 9:2; Abdiás 1:9, 10, 18
és Ámósz 1:11-12; Abdiás 1:14 és Ámósz 1:6, 9; Abdiás 1:19 és Ámósz
9:12; Abdiás 1:20 és Ámósz 9:14).407 De Constable szavaival élve
„lehetetlen megállapítanunk, vajon Abdiás idézett a többi prófétától,
vagy éppen Abdiást idézték, vagy esetleg mindannyian egy adott
anyagot használták fel, vagy a Szent Szellem egyszerűen ugyanúgy
fejezte ki magát három külön esetben.” 408
Mindemellett jelentőséggel bírhat a könyv kánonban betöltött
helye. Constable velősen foglalta ezt össze:

http://www.soniclight.com/constable/notes/pdf/obadiah.pdf (látogatva, 7/24/2015).
404
Walter L. Baker, “Obadiah” in The Bible Knowledge Commentary: An
Exposition of the Scriptures, ed. J. F. Walvoord and R. B. Zuck (Wheaton, IL: Victor
Books, 1985), 1453.
405
Archer, A Survey of Old Testament Introduction, 334. Baker, “Obadiah,”
1453. Unger, Introductory Guide to the Old Testament, 343. Geisler, A Popular
Survey of the Old Testament, 252. Constable, “Unpublished Notes on Obadiah,” 2-4.
406
Allen, The Books of Joel, Obadiah, Jonah and Micah, 129-133. Baker,
“Obadiah,” 23. Smith and Page, Amos, Obadiah, Jonah, 172. Stuart, Hosea-Jonah,
404.
407
Az igehelyeket Unger gyűjtötte össze példának. Unger, Introductory
Guide to the Old Testament, 343.
408
Constable, “Unpublished Notes on Obadiah,” 4.
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A kisprófétákat azért hívjuk „kicsinek”, mert írásuk
terjedelme kisebb, mint a nagypróféták. A zsidók mind a
tizenkét kispróféta írását egy tekercsen tartották, egyrészt
a kényelem, másrészt bármelyik írás elvesztésének
elkerülése miatt. A Héber Bibliában található sorrendjük
alapjában véve kronológikus, amely átöröklődött az
Ószövetség későbbi fordításaira is, beleértve az angolt is.
Ebből arra következtethetünk, hogy az ókori zsidók a
korábbi írások egyikének tekintették Abdiás könyvét.
Mindezek fényében talán az a legbölcsebb, ha a könyvben leírt
pusztítást a Jórám idejében történt (kb. Kr.e. 853-841), Edómnak
tulajdonítható rombolásként olvassuk (2Kir 8:20), amely a filiszteusok
és arabok segítségével ment végbe (2Krón 21:16, 17; Ámósz 1:6).
Archer szerint „valószínű, hogy az edomiták alsórangú szövetségesként
vettek részt az arab-filiszteus megszállásban, és részesültek a közös
erővel legyőzött Jeruzsálemből szerzett zsákmányból.” 409

CÉL
Abdiás ítéletet hirdet Edóm felett, amiért az rosszul bánt
„testvérével”. Edóm népe Ézsautól származik, Jákob testvérétől. Mivel
Edóm, mint „testvér-népe” ártott Izraelnek, Isten különös rosszallását
vonta magára. A Biblia e két fivér között húzódó ellenségeskedés hosszú
történetét jegyzi fel, melynek eredményeként Edóm sokszor válik a
próféták korholásának tárgyává (Ézs 11:14; 34:5–17; Ez 32:29; Jóel
3:19; Ámósz 1:11–12; Mal 1:2–4).410 Abdiás is a vádlottak padjára állítja
Edómot, amiért erőszakos volt „testvérével, Jákobbal szemben” (10-14).

409

Archer, A Survey of Old Testament Introduction, 333.
Walter A. Elwell and Philip Wesley Comfort, Tyndale Bible Dictionary,
(Wheaton, IL: Tyndale House Publishers, 2001), 401.
410

251

ABDIÁS KÖNYVE
Ezért az edomitákra megaláztatás vár (2-10, 15b) az Izrael
megalázásában való részvételért, akár aktív résztvevői, akár megfigyelői
voltak az eseményeknek (11-14).411
Abdiás könyvének másik célja, hogy reménnyel töltse el Isten
népét a Júdára váró jövendő megváltás híre által. E helyreállítás az ítélet
után történik majd, Isten teokratikus királyságának megalapítása előtt.

ÜZENET
Az edomiták ítélet alá esnek Júda sanyargatása miatt, de Isten
választott népe megmenekül és a helyére áll az Úr napján, amikor a
Messiás megalapítja egyetemes, Jeruzsálemi központú királyságát a
Földön.

ABDIÁS KÖNYVÉNEK TEOLÓGIÁJA
Isten ítélete a pogány népeken
Abdiás könyve Isten Edóm felett tartott ítéletét jegyzi fel, mivel
az sanyargatta az Ő választott népét. Korábban Isten ígéretet tett arra,
hogy megbünteti az Izraellel rosszul bánókat. Abdiás könyve ezen ígéret
beteljesülését írja le. Isten megígéri, hogy végképp kiirtja Edómot
(10;18), mivel erőszakos volt testvérével, Jákobbal szemben (10),
engedte, hogy kifosszák Júdát és Izraelt (11), kárörvendett pusztulásuk
felett (12) kirabolta a várost (13) és akadályozta a menekülést (14). Az
edomiták magas hegyvidéken éltek, mely hamis biztonságérzettel
töltötte el őket (vö. 3, 4; egyes hegyek 1500 méter magasságot is elérték).

Baker, David W. “Obadiah” in Obadiah, Jonah, Micah: An Introduction
and Commentary, Tyndale Old Testament Commentaries (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1988), 26.
411
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Nincs azonban olyan magas hegy, amely megvédhetné Edómot Isten
kezének ítéletétől. Ő lesz vesztük okozója (2-5).412 Az idumeaiak
csatlakoztak a zsidók Róma elleni lázadásához Kr.u. 70-ben, és végül
Titusz hadvezér majdnem kipusztította őket –csak néhányuknak sikerült
megmenekülnie. Az edomiták ezután eltűntek a történelem színpadáról.

A teokratikus királyság
Az Úr napjához tartozik az ítélet (Nyomorúság), amelyet
azonban az áldás követ (az ezeréves királyság). Abdiás könyvének utolsó
verseiben a próféta kihirdeti Isten eljövendő királyságát (15-21). Ebben
a királyságban az igazságosság és igazság uralkodik. Allen szerint
„Abdiás könyve a erkölcsi igazság Istenének bizonyosságát ajánlja fel,
aki majd helyreállítja az erkölcsi egyensúlyt és jóváteszi e gonosz világ
égbekiáltó igazságtalanságát. Isten kezében tartja az irányítást,
munkálkodik a színfalak mögött, és a saját tervét valósítja meg –az
emberi törekvések és ellentörekvések káoszát is felhasználva.”413
Abdiás közli olvasóival, hogy Izrael nemcsak „felülemelkedik
ellenségein,”414 hanem Jeruzsálem válik majd Isten földi uralmának
központjává (17, 20-21).

„Baker magyarázata alapján az edomiták leszármazottai, akiket később
idumeaiaknak neveztek, „csatlakoztak a zsidók Róma elleni lázadásához Kr.u. 70ben, és végül Titusz hadvezér majdnem kipusztította őket –csak néhányuknak sikerült
megmenekülnie. Az edomiták ezután leléptek a történelem színpadáról. W. Baker,
"Obadiah," 1455.
413
Leslie C. Allen. The Books of Joel, Obadiah, Jonah and Micah, New
International Commentary of the Old Testament. (Grand Rapids: Eerdmans
Publishing Company, 1976), 140.
414
Robert B. Chisholm Jr., “A Theology of the Minor Prophets,” A Biblical
Theology of the Old Testamen, ed. Roy B. Zuck (Chicago: Moody Press, 1991), 421.
412
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ABDIÁS KÖNYVÉNEK VÁZLATA
I. Az Edóm feletti ítélet üzenete (1-14)
A. Edom pusztulásának jóslata (1-9)
B. Az ítélet oka (10-14)
II. A Júdának szóló remény üzenete (15-21)
A. A nemzetek eljövendő ítéletének próféciája (15-16)
B. Izrael eljövendő áldásainak próféciája (17-21)
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SZERZŐ
E prófétai könyv főszereplője az Észak-Izraelben található GátHéferből (2Kir 14:25) származó Jónás, Amittaj fia (1:1). Habár a szerző
egyszer sem mutatkozik be, és az egyes szám első személyt sem
használja, mégis Jónás tűnik a legvalószínűbb szerző-jelöltnek. Archer
magyarázata szerint „Az, hogy a szerző nem beszél magáról első
személyben, csak annyira lehet meglepő, minthogy Mózes is harmadik
személyben utal magára a Tórában, mint ahogy teszi azt Xenophón az
Anabaszisz, vagy Julius Caesar A gall háború c. művében.”415
Természetesen Jónásnak volt a legnagyobb rálátása és ismerete a
történtekről. A zsidó nép ihletettnek és profetikus jellegűnek fogadta el
a könyvet, amit bizonyít annak a Szentírás kánonában kapott helye.416
Jézus is megerősítette Jónás írásának történelmi hitelességét azáltal,
hogy Isten Ninive népéhez küldött prófétájának nevezte őt (Mt 12:3941; Lk 11:29-32). Nincs alapos okunk megkérdőjelezni a hagyományos
vélekedést, miszerint Jónás írta a róla elnevezett feljegyzéseket.

415
Gleason Archer, Jr., A Survey of Old Testament Introduction, 3rd. ed.
(Chicago: Moody Press, 1994), 342.
416
Billy K. Smith and Franklin S. Page, Amos, Obadiah, Jonah, The New
American Commentary (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1995), 206.
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CÍMZETTEK
Jónás esete Izrael népének épülésére került feljegyzésre, amely
abban az időben már adót fizetett az asszíroknak –a népnek, melynek
Ninive volt a fővárosa.

IDŐ
A könyvből nem derül ki, mikor írták –a keletkezés
meghatározásában a 2 Királyok siet a segítségünkre, mely feljegyzi
Jónás jóslatát II. Jeroboám hódításáról (2Kir 14:25). Ebből kiindulva
Jónás életének és szolgálatának éveit a korai fogság-előtti időszakra, II.
Jeroboám uralkodásának idejére tehetjük (kb. Kr.e. 793-753).
Lehetséges, hogy az egyes ősi asszír írásokban feljegyzett csapások
egyike (vagy Kr.e. 765-ben, vagy 759-ben) Jónás megtérésre felszólító
üzenetére volt hivatott felkészíteni a niniveieket.417

TÖRTÉNELMI HÁTTÉR
Jónás szolgálatának idejében Izrael királysága terjeszkedett.
Merrill szerint:
Apja, Jóás példáját követve, akit feltehetően személyesen
is támogatott katonai törekvéseiben, Jeroboám nem csak
az évek során Damaszkusz által elhódított földterületeket
szerezte vissza, de Arám és Transzjordánia déli részének
egészét is országához csatolta (2Kir 14:25-28). Izrael
Salamon ideje óta nem uralt ekkora területet.418

417

Merrill F. Unger, Introductory Guide to the Old Testament. (Grand
Rapids: Zondervan Publishing House, 1977), 345-346.
418
Eugene H. Merrill, Kingdom of Priests, (Grand Rapids: Baker Academic,
2008), 23
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A királyság nemcsak katonai sikereket és terjeszkedést tapasztalt, hanem
gazdasági növekedést is. Ezt mutatja az is, hogy a gazdagok faragott
kőből és elefántcsontból készült házakban éltek (lásd Ámósz 5:11). Az
ország megerősödött és biztosan állt –ami az önteltség állapotát hozta
magával Izrael számára.
Amíg Izrael erős és növekvő volt, Asszíria nehéz időket élt meg.
Habár később uralkodó birodalommá nőtte ki magát –olyannyira, hogy
Izraelt fogságba is hurcolta– ekkoriban még éhínséggel, lázadásokkal és
örökösödési problémákkal küzdött.419 Az asszírok értelmezhették ezt az
időszakot az istenek büntetéseként is, de az valójában Jónás üzenetére
készítette fel Ninivét.420
Pár évvel Ninive megtérése után V. Salmaneszer vezetésével
Asszíria bevette Samáriát (Kr.e. 722, 2Kir 17). Így Jónás prófétai
szolgálata nem csak Ninive megtérését eredményezte, de Izrael vesztét
is. 421

CÉL
Jónás könyvének történelmi célja volt Ninive népe megtérésének
feljegyzésével.

Ugyanakkor

teológiai

funkciót

is

betölt:

(1)

emlékeztetőként szolgál Isten kegyelméről és irgalmáról, (2) az

Smith ír az asszír királyok gyengeségéről: „IV. Salmaneszer (Kr.e. 783773), III. Assur-dán (Kr.e. 773-754) és V. Assur-nirári (Kr.e. 754-746) idejében.
Éhinség, lázadások és örökösödési problémák akadályozták az asszír hatalom
kiszélesítését. …” Gary V. Smith, Isaiah 1–39, 27.
420
Ehez tartozik, hogy Smith és Page szerint „Az asszír eponymlista…említi, hogy III. Assur-dán (Kr.e. 771-754) idejében volt egy teljes
napfogyatkozás (Kr.e. 763-ban), mely egyes feltételezések szerint fokozta Ninive
lakosságának hajalndóságát Jónás üzenetének befogadására, ha a próféta nem sokkal
a jelenség után prédikált.” Smith and Page, Amos, Obadiah, Jonah, 205.
421
Smith and Page, Amos, Obadiah, Jonah, 205.
419
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üdvösség egyetemesen elérhető voltáról, (3) és megdorgálja a zsidó
népet

szerepében

való

kudarcáért

–amiért

sikertelen

papok

királyságaként nem hirdeti Jahve üzenetét a környező népeknek.

ÜZENET
Az Úr örömét leli könyörületének és irgalmának kimutatásában
még a legelvetemültebbek felé is, akik megtérnek gonosz tetteikből, de
ugyanakkor az ítélete marad az üzenetének makacsul ellenállókon.
Felhívás ez Izrael számára is, hogy igazán visszatérjen Istenéhez, és
betöltse szövetségéből fakadó kötelességeit, melybe a nemzetek előtti
világosság, a papok királyságának szerepe is beletartozik.

JÓNÁS KÖNYVÉNEK TEOLÓGIÁJA
Isten irgalma
A kritikusok annyi időt és energiát szenteltek a hatalmas cetnek,
hogy „szem elől tévesztették a hatalmas Istent.”422 Jónás könyvében a
legnagyobb hangsúlyt Isten természete és jelleme kapja. Isten irgalmas.
Jónás fogalmazza meg a teológiai leckét: „Hiszen ismerlek téged, hogy
kegyelmes, irgalmas és nagyon türelmes Isten vagy, hogy hűséges
szereteted az égig ér, és ha csak lehet, megváltoztatod büntető ítéleted”
(4:2).423 Isten kegyelmes és könyörületes Ninivéhez, az elvetemült
néphez (3:10; 4:2), és ne felejtsük el, hogy Jónáshoz is, engedetlensége
ellenére (2:1-10).
Jónás

könyvében

Isten

nagysága

422

szemben

áll

„Jónás

G. Campbell Morgan, The Minor Prophets: The Men and Their Message.
(Old Tappen, NJ: Revell, 1960), 69.
423 Egyszerű fordítású Biblia
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gonoszságával és rosszindulatával.”424 Jónás hirtelen haragú, Isten pedig
kétszer is felteszi neki a kérdést: „igazad van-e, hogy haragszol? (4:4,
9)” Az engedetlensége után frissen kegyelmet kapott próféta
megharagszik, amiért Isten másokon is megkönyörül. Örvendeznie
kellett volna a történteknek, e helyett düh tölti el. Jónás irgalmat szeretett
volna magának, de nem akarta, hogy az asszírok is részesüljenek abból.
Megharagszik, amiért egy személytelen növény elpusztul, de nem
érdekli 120.000 ninivei földi és örökkévaló élete. Jónás jellemének
tükrében Isten természete még inkább fénylik.

Isten mindenhatósága
Isten

mindenhatósága

(mindenre

elegendő

hatalma)

egyértelműen megjelenik Jónás könyvében. Ő támasztotta az óriási
vihart (1:4), majd vetett véget annak (1:15). Az Ő terve nyomán esett a
sorsvetés Jónásra (1:7), és vetették a tengerbe (1:15). Isten irányította a
cetet is (2:1, 11). Ő intézte úgy, hogy bokor nőjön Jónás felé (4:6), és
hogy másnap a féreg megszúrja, és elszáradjon (4:7). Ő küldte a
tikkasztó keleti szelet (4:8). Jónás nem tudta kikerülni Isten
mindenhatóságát. Chisholm szavaival élve „Isten egy adott célra
használta szuverén hatalmát: egy bűnös ember visszanyerésére.”425
Jónás negatív példáját felhasználva Isten arra tanítja népét, hogy ne
menjen szembe szuverén akaratával.426

424

Leslie C. Allen, The Books of Joel, Obadiah, Jonah and Micah, New
International Commentary of the Old Testament. (Grand Rapids: Eerdmans
Publishing Company, 1976), 194.
425
Robert B. Chisholm, “A Theology of the Minor Prophets,” A Biblical
Theology of the Old Testament, (Chicago: Moody Press, 1991), 432.
426

Ugyanott, 432.
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Isten tervének egyetemes természete
Isten terve mindig is egyetemes volt: mindig is azt akarta, hogy
az egész világ számára elérhető legyen üzenete. Izrael népét papok
királyságának hívta el, hogy elérje a környező népeket Jahve
szeretetének üzenetével. Jónás könyve Isten szeretetének és irgalmának
világraszóló természetét hirdeti. Allen megfogalmazásában ez így
hangzik:

„Izraelnek

nincs

monopóliuma

Isten

szerető

gondoskodására.”427 Ez Jónás teológiája –az isteni megbocsátás
nemcsak Izrael, hanem minden nép számára elérhető.428 Sőt, Jahve
gyönyörködik abban, ha a bűneikből Hozzá megtérő és hívő
személyeknek és nemzeteknek megbocsáthat.429

MŰFAJ
Számos kritikus dolgozott már Jónás könyve történeti
hitelességének csökkentésén, pedig Jézus maga is kifejezte a könyvben
feljegyzett történések valóságába vetett hitét (Mat 12:39-41; Lk 11:2932). A zsidó hívők szintén hitelt adtak Jónásnak, amint az meglátszik
Iosephus írásaiból.430 Egyes bibliatudósok szerint a történetet
példázatként kellene olvasnunk, hasonlóan az irgalmas szamaritánus
esetéhez –ahol az események valóságos megtörténte „teológiai
szempontból irreleváns.”431 Jónás könyvének fikcióként tekintése az
427

Allen, The Books of Joel, Obadiah, Jonah and Micah, 194.
Ugyanott, 193.
429
Stuart szerint „az ókori judaizmusban Jónás könyve gátat szabott annak a
zsidó szűklátókörű vélekedésnek, hogy minden nép közül egyedül ők méltók Isten
áldásaira.” Douglas Stuart, Hosea-Jonah, Word Biblical Commentary. (Dallas: Word
Publishing, 1987), 434.
430
Josephus Flavius, Antiquities, IX, 10, 2.
431
B. Childs, Introduction to the Old Testament as Scripture (Philadelphia:
Fortress, 1979), 426.
428
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idők során többfajta műfaji meghatározást eredményezett: a midrás, az
allegória, a példázat, a legenda, a novella, és a szatíra műfaja alá is
besorolták már.432 Alexander megjegyzi, hogy „csak az elmúlt száz
évben történt jelentős eltávolódás az egykor közel osztatlan állásponttól,
miszerint a könyvben feljegyzett események tényleg megtörténtek.”433
Alexander felteszi a kérdést: a Jónás idejéhez közelebb élők
nemzedékről nemzedékre vakok lettek volna a történetre? Nem nekik
kellene jobban tudni Jónás könyvének műfaját a több ezer évvel később
élőknél?434 Egyértelműen következik, hogy igen nyomós bizonyítékra
lesz szükségünk a könyv történelmi hitelességét támogató, szélesen
elfogadott álláspont megdöntésére. Ilyen bizonyíték azonban nem
létezik. Ezzel szemben azonban erős érvelés támasztja alá a könyv
hitelességét –Smith és Page négy pontot fogalmaz meg a nézet
védelmében:
(1) Mindenki előtt ismeretes, hogy az eseményeknek
történelmi környezete van: főszereplője „Jónás, Amittaj
fia”, akiről tudjuk, hogy a 8. századi Izraelben élő
prófétaként valós, akkor létező helyeken fordult meg.435
(2) A nyitó versek egyáltalán nem jelzik, hogy a
könyvet bárhogyan máshogy, és nem (didaktikus) igaz
történetként kellene olvasnunk.436
432

Billy K. Smith and Franklin S. Page, Amos, Obadiah, Jonah, The New
American Commentary (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1995), 210.
433
Alexander, T. Desmond. “Jonah” in Obadiah, Jonah, Micah: An
Introduction and Commentary, Tyndale Old Testament Commentaries (Downers
Grove, IL: Inter-Varsity Press, 1988), 74.
434
Alexander, T. Desmond. “Jonah and Genre,” Tyndale Bulletin 36 (1985):
58.
435
Itt Alexander megjegyzi, hogy egy ismert, létező próféta (2Kir 14:25)
néven nevezése igen furcsa lenne egy másként teljesen kitalált történetben.
Alexander, “Jonah,” 75.
436
A bevezetés stílusa megyeggyezik más történetírói munkákéval. (cf. 1Kir
17:8-9). Alexander, “Jonah,” 75.
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(3) Az ősi hagyomány is történelmi hitelességet ad a
könyvnek. A zsidó történetíró, Iosephus például
felhasználta az első századi művéhez, A zsidók
történetének megírásához (Ant. 9.12.2).
(4) Jézus Krisztus is bizonyságot tett a könyv
hitelessége mellett, ami alapján a korai egyház
összekötötte Jónás esetének történelmi valóságát Jézus
életének eseményeivel, főleg a feltámadással 437
Nincs tehát meggyőző cáfolata Jónás könyve történelmi hitelességének,
de „bőségesen akad igazolása.”438 A felvetett „problémáknak” pedig (a
„Ninive királya” kifejezés, Ninive népessége) létezik hozzáértő
tudósoktól származó logikus magyarázata.439

JÓNÁS KÖNYVÉNEK VÁZLATA
I.
II.
III.
IV.
V.

Jónás elhívása (1:1-3)
Jónás engedetlensége (1:4-17)
Jónás imája (2:1-10)
Jónás újra-kiküldetése (3:1-9)
Jónás fájdalma (3:10-4:11)

437

Smith and Page, Amos, Obadiah, Jonah, 217-18.
Stuart, Hosea-Jonah, 440.
439
Lásd még: 55-63. Desmond Alexander T. “Jonah” in Obadiah, Jonah,
Micah: An Introduction and Commentary, Tyndale Old Testament Commentaries
(Downers Grove, IL: Inter-Varsity Press, 1988), 55-63 and T. Desmond Alexander.
“Jonah and Genre,” Tyndale Bulletin 36 (1985): 35-59.
438
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SZERZŐ
A könyv tartalmát Mikeás jegyezte fel (1:1). Nevének jelentése
„Kicsoda hasonló Jahvéhez?”. Jótám, Aház és Ezékiás uralkodásának
idejében élt (1:1), így tehát Ézsaiás és Hóseás kortársaként a fogság előtt
szolgáló próféták közé tartozik. Mikeás Móreset városából származott,
amely nem messze helyezkedett el az öt nagy filiszteus város egyikétől,
Gáttól. A korai zsidó tanítóktól korunk bibliatudósaiig (liberális és
konzervatív körökben egyaránt) általánosan Mikeásnak tulajdonítják a
róla elnevezett könyvet.
Egyes bibliakritikusok csak az első három fejezet esetében
fogadják el a mikeási szerzőséget, a maradék négyben már nem. Ezt a
vélekedést azonban meggyengíti a tény, hogy 1881 előtt nem volt rá
példa.440 A feljegyzés egységét –és végig ugyanannak a szerzőnek a
létét–az ismétlődő „halljátok meg” felszólítás mutatja (1:2; 3:1; 6:1). A
későbbi hozzáírást támogató irányzat ugyan képviseli magát, de azt csak
hibás elméleteivel és Izrael történelmének újraalkotására irányuló bajos
próbálkozásaival teheti, melyek figyelmen kívül hagyják Mózes öt
könyvének történelmi feljegyzéseit (lásd az 1 Mózes bevezető részét).

CÍMZETTEK
Mikeás az Izraelben található Samária, valamint Júda felett hirdet

440

R. K. Harrison, Introduction to the Old Testament (Grand Rapids:
Eerdmans, 1969), 922–23.
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ítéletet, de mivel a könyv elején felsorolt királyok Júdában uralkodtak
(1:1), valószínűleg ezen területen élők voltak az első számú címzettek.

IDŐ
Ahogy korábban olvasható, Mikeás három király, Jótám (kb.
740-735), Aház (kb. 735-715) és Ezékiás (kb. 715-687) uralmának
idejében élt.441 Ebből adódóan a könyvnek is ebben az időszakban kellett
létrejönnie. Mivel a szöveg Samária megtérésével elkerülhető vesztét
prófétálja meg, az írás ideje a prófécia beteljesedése elé tehető (Kr.e.
722). A könyvnek nincs egyezményesen kijelölt keletkezési évszáma, de
általában elfogadott a röviddel Kr.e. 722 előttre való datálása.442

TÖRTÉNELMI HÁTTÉR
Waltke áttekintése így szól az északi törzsekre általánosan
jellemző erkölcso állapotokról:
Már az egy nemzedékkel Ámósz előtti időkben jelen volt
az erkölcsi fertő –erre utalnak első kézből való
ismereteink (vö. Ám 2:6-7; 4:6-9; 5:10-12; 8:4-6) A
hatalmas gazdagság és mélyszegénység közötti éles
kontrasztot csak súlyosbította a tehetősek és hatalmasok
által elkövetett hallatlan igazságtalanságok sorozata,
melynek következtében a rendíthetetlen földbirtokosok
elvesztették tulajdonukat, és gazdaságilag függő
helyzetbe kerültek (2:1-3, 8-9; 3:1-3, 9-10). A becstelen
gyakorlatok mindenhol bevetté váltak, mivel a haszonleső
bírói eljárás miatt a szegények ügyiben nem volt
igazságszolgáltatás (6:10-11; 7:1-4a). Az erkölcsi
441
A dátumok Ungertől származnak. Unger, Merrill F. Introductory Guide to
the Old Testament. (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1977), 346.
442
Helmond következtetése tűnik helyesnek, miszerint próféciáinak zöme
725 és 710 között hangozhatott el.” A. K. Helmbold, “Micah the Prophet,” ed. M. C.
Tenney, (Grand Rapids: Zondervan, 1975), 215.
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korrupció olyan gyakorivá vált, hogy a nép vallási
vezetőinek körébe is betette a lábát. Tehetséges próféták
(2:6, 11; 3:5-7) és művelt papok (3:11) is eladták magukat
–a tehetős rétegek zsebébe kerültek. Mindezek ellenére az
emberek vallásosnak tűntek, és a templom zsúfolásig
telt…443
Emellett Jahve úgy került ábrázolásra, mint egy jóságos nagypapa, aki
folyamatosan és feltétel nélkül megáldja népét, annak minden rossz
cselekedete ellenére.444 A vallási vezetők pedig segédkeztek Isten eme
karikatúrához hasonló képének nézetéhez (3:5).”445
Ahogy korábban olvasható, Mikeás Jótám, Áház és Ezékiás
(Júda, azaz a két déli törzs királyai) idejében szolgált. Ők hárman a
Salamon ideje óta példátlanul jómódú és stabil időszak után, a júdai
Uzziás és az izraeli II. Jeroboám uralkodását követve kerültek trónra. A
jómód és a biztonság azonban önteltséghez vezetett. Ahogy Izrael és
Júda haladt az önteltség útján, Asszíria III. Tiglat-Pileszer vezetése alatt
egyre inkább megerősödött. Jótám (déli) uralkodása alatt a gyakran csak
Izraelnek nevezett tíz északi törzs Asszíria hűbéresévé vált, amely
adófizetési kötelezettséggel járt Asszíria felé. III. Tiglat-Pilszer halála
után, Salmaneszer hatalomra jutásának idejében Hóseás (Kr.e. 732-722)
alkalmasnak látta az időt országa autonómiájának visszaszerzésére.
Visszautasította az adófizetést és Egyiptom királyától kért segítséget
(2Kir 17:5-6). A lázadás azonban kudarcba fulladt, és Salmaneszer

443

Bruce K. Waltke, Micah: An Introduction and Commentary (Grand
Rapids: Eerdmans Publishing Company, 2007), 138-139.
444
Leslie C. Allen, The Books of Joel, Obadiah, Jonah and Micah, New
International Commentary of the Old Testament. (Grand Rapids: Eerdmans
Publishing Company, 1976), 255.
445
Ugyanott.
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válaszul Kr.e. 722-ben bevette a fővárost (Samáriát), népét pedig
fogságba hurcolta. Így teljesedett be Isten ítélete Izráelen, 446 és hasonló
sors fenyegette Júdát is arra az esetre, ha nem hallgat Mikeás és a többi
próféta szavára. Ezékiás be is vezetett jelentősebb reformokat a templomi
imádat megtisztítására (2Kir 18:3-6; 2Krón 29-31), a Páska ünnepének
helyreállítására

(2Krón

29:20-31),

illetve

nemzeti

bűnbánatot

kezdeményezett a Mikeás által megnevezett társadalmi romlásból való
megtérésre.447 A közös megbánás és a társadalmi megújulás így
elhalasztotta Jeruzsálem pusztulását és deportálását (amely végül Kr.e.
586-ban következett be). Később Asszíria királya Szanhérib lett (Kr.e.
704-681), aki meghódított számos várost, köztük az erős Lákist is, de (az
Ezékiás uralma alatt álló) Jeruzsálem felkészült, és kiállta az asszír
támadást (Ézs 37 :1-38 ; 2Kir 18:10-17; 2Krón 32 :2-6, 32).448 Isten
természetfeletti módon megmentette a várost (2Kir 18:17; 19:31-34;
2Krón 32:1-23). Szanhérib később azzal kérkedett, hogy keze alatt
Ezékiás olyan volt, mint „a ketrecbe zárt madár”, amely megerősíti a
bibliai beszámolót: Jeruzsálem nem került asszír kézre.

Waltke szavaival élve: „a szövetséget olyannyira megtörték, hogy az
abban foglalt átkok, köztük a földről való számüzetés, mind beteljesedett” (3Móz
26:26-46, 5Móz 28:15-68, esp. vv 36-37, 49-57).” Waltke, Micah, 5.
447
Ugyanott, 6.
448
Szanhérib támadására felkészülvén Ezékiás király megépítette a róla
elnevezett csatornát, mellyel biztosította a Jeruzsálem vízellátását ostrom idején is.
Lásd a Régészet és az 1 és 2 Krónika c. részt a Krónikák könyvénél.
446
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Mikeás szolgálata előtt és alatt történt események
Idő

Esemény

Igehely

Uzziás virágzó, stabil és katonai sikereket
Kr.e. 792 élvező időszakban kezdi meg uralkodását

2Kir 14:23-29;
2Kir 15:1-7;
2Krón 26:1-23

Kr.e. 750 Jótám uralmának kezdete

2Kir 15:32-38

Kr.e. 739 Ézsaiás megkezdi prófétai szolgálatát

Ézs 1:1

Kr.e. 735 Aház uralmának kezdete
Salmaneszer király asszír fogságba hurcolja
Kr.e. 722 Izraelt (a tíz északi törzs)

2Kir 16:1-20

Kr.e. 716 Ezékiás uralkodásának kezdete

2Kir 18:1-12

Kr.e. 704 Szanhérib hatalomra jut
Szanhérib számos várost bevesz, köztük
Kr.e. 701 Lákist is (lásd a Lákis domborművet)
Isten természetfeletti módon megmenti az
Kr.e. 701 Ezékiás uralta Jeruzsálemet

2Kir 17:6-41

-2Kir 18:13
Ézs 37:1-38;
2Kir 18:10-17;
2Krón 32:2-32

CÉL
Mikeásnak három nyilvánvaló célja volt könyve megírásával: (1)
megszidni Izraelt, amiért nem tartott ki a szövetség megtartásában (1:2–
7; 2:6–11; 3:1–4, 9–12; 6:1–16), (2) előrebocsátani Isten ítéletét, ami a
kihágásokból való meg nem téréssel jár (3:8);449 és (3) kihirdetni Isten
jövendő megváltását, amely magába foglalja a Messiást (5:2).450

449
Jeremiás feljegyzi, hogy Ezékiás bűnbánata késleltette Júda pusztulását és
fogságba hurcolását (Jer. 26:17-19).
450
Kenneth L. Barker, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, The New
American Commentary (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1999), 35-36.
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ÜZENET
Izrael és Júda sorozatos, égbekiáltó és Jahve ellen való
szövetség-szegései Isten ítéletét vonják maguk után, amíg haragjának
ideje be nem teljesedik. Ugyanakkor van remény a maradék számára,
mert az ítéletet a Messiás által elkezdett nemzeti helyreállítás időszaka
követi.

MIKEÁS KÖNYVÉNEK TEOLÓGIÁJA
Isten ítélete
Mikeás Isten Izrael és Júda felett tartott ítéletét jegyzi fel (1:1-16;
6:9-16). Isten ítélete igazságos. Jahve igazságossága, és Júda szövetségi
kihágásai mintegy isteni perben kerülnek felsorakoztatásra (6:1-8).451
Mikeás Izrael bálványimádását a házasságtöréshez hasonlítja (1:6-7), és
számon kéri Júdát, amiért követi Izrael példáját (1:5; 5:12–14).452 Az
ítélet a megtisztítás idejeként jelenik meg, amikor Isten –ígérete szerint–
lerombolja az épített „magaslatokat”453 (1:3) és állított bálványokat (1:7;
5:12-14). Isten megígérte, hogy elítéli a gonosztevőket, így a
szegényeket nyomorgató gazdagokat is (2:1-5) –ítélete elől számukra
sincs menekvés. Isten ígérete szerint megbünteti az elvetemült vezetőket
is (3:1-12), akik gyűlölik a jót és szeretik a rosszat (3:2), valamint
elnyomják Isten népét (3:3). Gonoszságuk miatt, még ha kegyelemért
kiáltanának is, Isten nem gondolja meg magát (3:4). Isten Izraelt is
megítéli gonosz tettei miatt (4:11-12; 5:1-15). A nemzetek, akik

451
Robert B. Chisholm, “A Theology of the Minor Prophets,” A Biblical
Theology of the Old Testament, ed. Roy B. Zuck (Chicago: Moody Press, 1991), 401.
452
Ugyanott.
453
A „magaslatok” pogány istenek és istennők imádati helyei voltak.
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korábban úgy gúnyolódtak, „Hol van az Úr, a te Istened?” (7:10),
rettegve folyamodnak majd Istenhez (7:16–17).454 A pogány nemzetek e
meghódítása fogja megalapozni Isten teokratikus királyságát a Földön,
és a Messiás trónját Jeruzsálemben (4:1–4).455

A teokratikus királyság
Mint a prófétai könyvek annyi más esetében, Isten ítélete párban
áll a jövő felől való reménységgel, mert “a pusztító Isten ugyanakkor a
szabadító Isten.”456 Chisholm szavaival élve, „még a szigorú prófétai
ítélethirdetés közepette is szembetűnik Isten törődő aggodalma népe
felé.”457 Mikeás könyve a remény üzenetével végződik.
Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és
elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg
haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy
kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa
bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket!
Hűségesen bánsz Jákóbbal, kegyelmesen Ábrahámmal,
ahogyan megesküdtél őseinknek a régi időkben. (7:1820).
Jahve kegyelmes és megbocsátó, mindig hűséges marad az Ábrahámnak
tett ígéreteihez. Ígéretet tesz arra, hogy Ő fog győzedelmesen uralkodni,
és királysága végül megalapul (4:1-8). Amikor ez megtörténik, a
nemzetek békében élnek majd (4:3), a megkínzottak és megvetettek

Chisholm, “A Theology of the Minor Prophets,” 413.
Ugyanott.
456
Leslie C. Allen, The Books of Joel, Obadiah, Jonah and Micah, New
International Commentary of the Old Testament. (Grand Rapids: Eerdmans
Publishing Company, 1976), 256.
457
Ugyanott, 407.
454
455
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felemeltetnek (4:7). Az Úr Jeruzsálemből uralkodik majd (4:7-8), az
eljövendő igazságos király pedig Betlehemből jön majd (5:2). Ebben az
eljövendő eszkatologikus királyságban Izrael ellenségei felé emelkedik
(5:7-9; 7:10, 16-17).

A RÉGÉSZET ÉS MIKEÁS KÖNYVE
Szanhérib prizmája
Lásd a “Régészet és az 1&2 Krónika” c. részt.

A Lákis dombormű
Lásd a „Régészet és Ézsaiás könyve” c. részt.

MIKEÁS KÖNYVÉNEK VÁZLATA
I. Az Izrael népe feletti ítélet próféciája (1:1-2:13)
A. A vádbeszéd (1:1-2:11)
B. A remény ígérete (2:12-13)
II. Az izraeli zsarnok vezetői feletti ítélet próféciája (3:1-5:15)
A. A vádbeszéd (3:1-12)
B. A remény ígérete (4:1-5:15)
III. Az Izrael népe feletti ítélet próféciája (6:1-7:20)
A. A vádbeszéd (6:1-7:7)
B. A remény ígérete (7:8-20)
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SZERZŐ
Isten a könyvben olvasható látomást az elkósi Náhumnak
jelentette ki (1:1), aki valószínűleg Júdában volt próféta (1:15). Számos
elképzelés létezik Elkós városának elhelyezkedéséről, de talán a legjobb
szerint a Jeruzsálem és Gáza között található mai Elecesei településről
van szó.458 Ennél sokkal többet nem is tudunk a prófétáról.
Csak 1880-tól kezdve él az 1:2-2:2 szakaszt későbbi
kiegészítésnek tekintő elmélet, mely a természetfeletti létezését kizáró
bibliakritikusok tollából származik. Ez teszi lehetővé a természetfelettit
tagadóknak a próféciák kimagyarázását: így ugyanis úgy tűnik, egy
későbbi író már megtörtént eseményeket jövendölésnek állított be.
Elméleteik azonban meglehetősen elvontak, Unger szerint „túl
szubjektívek ahhoz, hogy komolyan lehessen azokat venni,”459 Archer
szerint pedig „csak szélsőséges szövegjavítások használatával”460
jöhettek létre. A bibliakritikusok erőfeszítéseit jól összefoglalják Maier
szavai: „a negyvenhét vers majdnem mindegyikét gyanúsította már meg
egyik-másik kritikus azzal, hogy későbbi kiegészítéseket tartalmaz.”
Ezen állítások „azonban gyenge lábakon álló előtételekre”461 épülnek. A

Lehetőség még Kapernaum, a galileai Elkesi az asszír Alkis városa, és
Elecesei. Ez utóbbi talán a legjobb javaslat, mivel a település Júdában található.
459
Merrill F. Unger, Introductory Guide to the Old Testament. (Grand
Rapids: Zondervan Publishing House, 1977), 348.
460
Gleason Archer, Jr., A Survey of Old Testament Introduction, 3rd. ed.
(Chicago: Moody Press, 1994), 392.
461
W. A. Maier, The Book of Nahum: A Commentary. St. Louis: Concordia,
1959), 50.
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náhumi szerzőséget támogató hagyományos nézet a mai napig megvédi
igazát.
A könyv tartalma szerint Náhum a jogos és igaz felháborodás
embere volt, akit az asszírok embertelen viselkedése ingerelt fel.
Nevének jelentése „vigasztalás”, amely az Ézsaiás 40:1-ben olvasható
prófétai

felkiáltásban

található:

„Vigasztaljátok,

vigasztaljátok

népemet!”462 Náhum méltó nevéhez, mivel Asszíria felett hirdet ítéletet
–olyan üzenet ez, mely nagy vigasztalást jelent az asszírok által
sanyargatott népnek.

CÍMZETTEK
Náhum bátorításul ír Júda népének Ninive ítéletéről: Isten
igazságos, és megbünteti Asszíriát gonoszsága miatt.

IDŐ
Náhum prófétai szolgálata és írói munkássága azután kellett
történjen, hogy Asszurbanipál seregei bevették az egyiptomi Théba
városát. A szerző már megtörténtként beszél erről az eseményről (Náh
3:8) – a város pedig Kr.e. 661-ben esett el.463 Ugyanakkor az írásnak még
Ninive Kr.e. 612-ben bekövetkezett pusztulása előtt kellett elkészülnie,
mivel Náhum erről ez eseményről prófétál könyvében.464 Ninive

462
Kenneth L. Barker, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, The New
American Commentary (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1999), 142.
463
Archer és Unger támogatja ezt az időpontot, de Smith és Baker a Kr.e.
663-as dátum mellett áll ki.
464
Archer rámutat, hogy a Náhum 2:6 “rendkívül részletes jóslatot tartalmaz,
mivel történelmi feljegyzések tanúsága szerint Ninive falait áradat mosta ki, és így a
megrongált védelmi rendszer utat nyitott a médek és káldeusok ostromának, akik így
akadály nélkül előrenyomulhattak a városba. Gleason Archer, Jr., A Survey of Old
Testament Introduction, 3rd. ed. (Chicago: Moody Press, 1994), 392.
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Náhumtól származó „ha teljes erőben és oly sokan vannak is” (Náh 1:12)
leírása arra utal, hogy az Asszurbanipál Kr.e. 627-ben véget ért
uralkodása alatt jött létre.465 Ennél pontosabb keletkezési időpontot
bajosan tudunk megállapítani.

TÖRTÉNELMI HÁTTÉR
Náhum prófétai szolgálatát a Kr.e. 7. században végezte. Izrael
tíz északi törzsét Asszíria már fogságba hurcolta, de Júda túlélte a
támadást, ahol Ezékiás ideje után (716-687) istentelen királyok sora
került

trónra.

Manassé

uralkodása

(697-643)

bizonyult

a

legistentelenebbnek (2Kir 21:1-8), amit szorosan követett Ámón uralma
(643-641), gonoszságát tekintve. Az Idő c. bekezdésben tárgyalt logika
alapján lehetséges, hogy Náhum Manassé uralkodásának vége felé,
Ámon rövid uralma alatt végig, és Jósiás idejében is prófétált.
A lejjebb található táblázat bemutatja, hogy Náhum már akkor
prófétált Ninive bukásáról, amikor az még egy erős birodalom fővárosa
volt (ezt a Náh 1:4 is alátámasztja). Asszíria hírhedt volt
kegyetlenségéről és ellenségeinek embertelen megkínzásáról: az
embereket gyakran feldarabolták, megcsonkították, megvakították vagy
élve megégették. Az asszírok jogosan érdemelték ki „a kegyetlen
barbárok hírnevet (vö. Ézs 10:12-15). Az asszír királyok kérkedtek hadi
erejükkel és a legyőzöttekkel való irgalmatlan bánásmódjukkal: az
áldozatok karóba húzásával, városok felégetésével és hatalmas

465

O. Palmer Robertson, The Books of Nahum, Habakkuk, and Zephaniah.
New International Commentary of the Old Testament. (Grand Rapids: Eerdmans
Publishing Company, 1990), 31.
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hadizsákmányok rablásával.”466 Walton hozzáteszi, hogy „az asszírok
ellenségeiket és foglyaikat gyakran nyilvánosan és módszeresen
kínozták meg: megnyúzták, élve elégették és válogatott módon
csonkították meg őket –nemcsak testükön, hanem akár az arcukon
is…”467
Ninive megtérése, és a küszöbön álló pusztulástól való
megmenekülés (Jónás könyve) után mindössze egy nemzedékkel, az
ítélet mégis utoléri a várost elvetemültségéért (Náhum könyve). Ninive
bukása ugyanakkor a Babiloni Birodalom felemelkedését jelentette.
Nabopolasszar (Nabukadneccár király apja) nevéhez fűződik a ninivei
diadal. A várost olyan mértékben lerombolták, hogy a maradványok
mellett elhaladva sem Nagy Sándor, sem Xenophón, de még Napóleon
sem ismerte fel azt.

A Náhum szolgálata előtt és alatt történt események
Idő

Esemény

Igehely

Kr.e 701

Ezékiás alatt Jeruzsálem megmenekül az
asszír Szanhérib hódításától

2Krón
32:20-22;
Ézs 37:1-7

Kr.e 697

Manassé hosszú és istentelen
uralkodásának kezdete

2Kir 21:118

Kr.e 648

Az asszír Asszurbanipál keleten legyőzi
testvérét Babilonban, mialatt Manassé
(legjobb tudásunk szerint) csatlakozik a
nyugati lázadáshoz

kb. Kr.e
645

Asszurbanipál legyőzi a nyugati
ellenállókat, Manassé fogságba kerül,
megtér, majd hazatér.

466

2Krón
33:11

2Krón
33:12-13

Allen C. Myers, The Eerdmans Bible Dictionary (Grand Rapids, MI:
Eerdmans, 1987), 102.
467
Andrew E. Hill and John H. Walton, A Survey of the Old Testament. 3rd
ed. (Grand Rapids: Zondervan, 2009), 656.
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A Náhum szolgálata előtt és alatt történt események
Idő

Esemény

Igehely

Kr.e 643

Manassé hosszú uralmának vége, mialatt
Júda eljut arra a pontra, ahonnan nincs
visszatérés

2Kir
21:18;
23:26-27

Kr.e 641

Ámón merénylet áldozata lesz, Jósiás
mindössze nyolc évesen trónra kerül

2Kir
21:23-22:1

Kr.e 633

Jósiás 16 évesen az Úrhoz fordul

2Kir 22:3

Kr.e 633

Az utolsó nagy asszír uralkodó,
Asszurbanipál meggyilkolása

--

Kr.e 628

Jósiás első reformjai

Kr.e 627

Náhum prófétai szolgálatának kezdete,
valamivel Kr.e. 627 előtt.

2Kir 22:37; 2Krón
34:3-13
Náhum

CÉL
Náhum írásban rögzíti a Ninivére váró ítélet kihirdetését. Jónás
reményeinek tárgya, a ninivei ítélet végül beérik. A jogos büntetés Isten
népének bátorítására is szolgált, mivel megmutatta, hogy Istenük nem
nézi el az asszírok sorozatos kihágásait. A prófécia viszont
emlékeztetőül is szolgált Júda számára, hogy éljen igazságosan, és ne
kövesse az asszírok példáját. Patterson szerint „ha Náhum szavai erősnek
tűnnek, az azért van, mert nyelvezetével ki kell fejeznie a helyzet
súlyosságát. Senki nem tudna máshogy fogalmazni a helyében, a
mennyei perspektívában látva és értve a kockán forgó Isteni teológia
elemeit.”468

468

Richard Patterson, Nahum, Habakkuk, Zephaniah: An Exegetical
Commentary (np: Biblical Studies Press, 2003), 15–16.
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ÜZENET
Isten Ninive elpusztítására tett ígérete meg fog valósulni, és
megmutatja Isten szuverenitását –a bűnösök gonosz tettei nem kerülik el
sem Isten figyelmét, sem igazságos ítéletét.

NÁHUM KÖNYVÉNEK TEOLÓGIÁJA
Isten szuverenitása
Mint a prófétai könyvek számos más esetében, Náhum írásaiban
is egyértelműen jelen van Isten szuverenitásának igazsága. Isten
Asszíriát használta fel eszközként Izrael megítélésére, mint haragjának
botját (Ézs 10:5). Ugyanakkor, ugyanebben a fejezetben Isten beszél az
asszír király ítéletéről is, hogy „Ő megbünteti az asszír király dölyfös
szíve gyümölcsét és nagyralátó szeme dicsekvését” (Ézs 10:12). Náhum
könyvének tanítása, hogy „a történelem szuverén Ura minden nemzet
felett uralkodik –az Őt el nem ismerők felett is.”469 Waltont idézve,
„birodalmak jönnek-mennek Jahve irányítása szerint, és a történelem
vezénylése során minden nép elnyeri jussát.”470

Isten ítélete Izrael ellenségein
Náhum nem beszél Izrael ítéletéről, de kihirdeti Isten büntetését
Asszíria felett annak általános féktelen kegyetlenségéért, és azon belül is
az

Izrael

ellen elkövetett

rémtettekért.

Asszíria hírhedt

volt

barbarizmusáról: bevett szokásának számított az emberek megnyúzása,

469

Kenneth L. Barker, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, The New
American Commentary (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1999), 153.
470
Andrew E. Hill and John H. Walton, A Survey of the Old Testament. 3rd
ed. (Grand Rapids: Zondervan, 2009), 656.
276

NÁHUM KÖNYVE
élve elégetése, válogatott megcsonkítása, karóba húzása stb. (lásd a
Történelmi háttér c. részt), mely mind förtelmes gyakorlatnak számít
Isten szemében. Náhum a pusztító oroszlánhoz hasonlítja az asszírokat
(Náh 2:11-13). Isten semmiképp nem engedi az ilyen viselkedést, és
főleg nem, ha az saját szövetséges népe ellen irányul. Náhum teológiája
arra tanít, hogy Isten mindent szem előtt tart, és nála nincsenek
helyrehozhatatlan károk. Habár ítélete nem mindig azonnali, mégis
bizonyosan bekövetkezik, Isten időzítése szerint.

A RÉGÉSZET ÉS NÁHUM KÖNYVE
Théba (Ámón) asszír pusztítása
A próféta könyvében leírja Nó-Ámón, avagy Théba elestét (3:810). Ezen keresztül vetíti előre Asszíria bukását: ahogy a magát
biztonságban érző és bevehetetlennek gondoló Théba végül meghajolt az
asszírok előtt, ugyanúgy a hasonló helyzetben lévő Ninive is a vesztébe
rohan. Théba Kr.e. 661-ben esett el. Az eseményről szóló bibliai
beszámolót az Asszurbanipál palotájánál talált régészeti leletek is
megerősítik, mivel az uralkodó domborművet készíttetett a thébai
győzelem emlékére. A meglelt műkincs a londoni Brit Múzeumban
tekinthető meg.471

Lásd még: “Nahum, Nineveh and those Nasty Assyrians,” in Bible and
Spade. (Fall 2003), http://www.biblearchaeology.org/post/2009/05/Nahum2cNineveh-and-Those-Nasty-Assyrians.aspx, (látogatva, 7/27/2015).
471
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Ninive városa

Fényképezte: Mujtaba Chohan/Wikimédia Commons/A londoni Brit Múzeum
jóvoltából

Náhum könyve megjósolja Ninive, (a modern Irak területén
valaha

elhelyezkedő)

Asszír

Birodalom

fővárosának

ítéletét.

Nabopolasszar király babiloni Krónikája472 megerősíti a város
pusztulását –méghozzá úgy, ahogy azt Náhum is leírja. A káldeusok,
médek és babiloniak egyesített seregei Kr.e. 612-ben legyőzték Ninivét.
Zofóniás próféta is írt az eseményről (Zof 2:13-15). 1845-ben Layard
végül

felfedezte

az

ókori

város

maradványait.

Eszarhaddon,

Asszurbanipál és Szanhérib palotáit szintén meglelték. Különös
jelentőséggel bír a Szanhérib palotájának falain talált dombormű (lásd a
472

The Assyrian and Babylonian Chronicles, 3.
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Lákis dombormű c. bekezdést a Régészet és Ézsaiás könyve c. részben).
Az egyik fal Lákis (Jeruzsálem után a második legfontosabb júdai város)
ostromát

és

pusztulását

ábrázolja.

Mindemellett

megtalálták

Asszurbanipál hatalmas, 25.000 cseréptáblából álló könyvtárát is.473
Az ősi Ninive városában felfedezett leletek közül sokat az
Irakban található moszuli Múzeumba szállítottak. Az egyik ilyen
műtárgy egy hatalmas, szárnyas bika-embert ábrázoló asszír szobor volt,
amely eredetileg Ninive 15 kapujának egyikénél állhatott (az ehhez
hasonló, II. Asszurbanipál palotájában, Nimrud városában talált szobor
képe feljebb látható). 2014-ben az Iraki és Szíriai Iszlám Állam (angol
rövidítéssel ISIS), miután kezére került a múzeum, számos műkincset
elpusztított –köztük ezt a szobrot is.

NÁHUM KÖNYVÉNEK VÁZLATA
I. Isten Ninive felett tartott ítéletének kihirdetése (1:1-15)
II. Isten Ninive felett tartott ítéletének leírása (2:1-13)
III. Isten Ninive felett tartott ítéletének okai (3:1-19)

Avraham Negev, “Nineveh” in The Archaeological Encyclopedia of the
Holy Land, 3rd ed. (New York: Prentice Hall Press, 1990).
473
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SZERZŐ
A könyv tartalmát Habakuk prófétának tulajdonítják (1:1; 3:1).
Habakuk papi származású volt (3:19), és mint ilyen, érdeklődése főleg a
zenére, és Isten népének a zenés imádatban való vezetésére irányult (3:1;
vö. Zsolt 7). Ahogy a szövegből egyértelműen meglátszik, „szokatlan
habitusú próféta volt.” 474 Barker szerint „Habakuk igen nagy hitű és
bátorságú ember lehetett, mivel ütköztetni merte jelenének teológiai
tanítását személyes, és nemzeti tapasztalataival.”475 Ennél többet
azonban nem tudunk róla biztosan.476 Sőt, az összes próféta közül talán
Habakukról van a legkevesebb információnk –a szöveg említést sem tesz
arról, honnan származott, vagy kinek a fia volt.

CÍMZETTEK
A könyv elsősorban Júda népének íródott, azon belül is
különösen a „nemességnek”, amely sanyargatta a szegényeket (1:2-4).

IDŐ
Habakuk könyve említ egy Babilontól délre élő népet, a
kaldeusokat, akik az írás idejére már hatalmukról és brutalitásukról

474

J. N. B. Heflin, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, and Haggai, BSC (Grand
Rapids: Zondervan, 1985), 67.
475
Kenneth L. Barker, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, The New
American Commentary (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1999), 254.
476
Néhány tudós szerint a templomi kórus tagja volt –a 3:19 „a
karmesternek” kifejezése alapján, illetve mivel az apokrif Bél és a sárkány „lévi
törzséből valónak” nevezi.
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voltak híresek (1:6–10). Valószínű tehát, hogy a könyv azelőtt született,
hogy Kr.e. 612-ben a babiloniak bevették Ninive városát,477 így Habakuk
Jeremiás, Náhum, és Zofóniás kortársa kellett legyen. Az 1:2-4 tartalma
alapján, miszerint a júdeai gazdagok kizsákmányolták a szegényeket,
sokan a Jósiás halála utáni időkre teszik a szöveg létrejöttét (609). 478 Jó
eséllyel tehát Jójákim uralkodására (Kr.e. 609-598), Júda babiloni
megszállásának ideje elé (Kr.e. 605) datálhatjuk a keletkezést: valamikor
Kr.e. 609 és 605 közé.

TÖRTÉNELMI HÁTTÉR
Ahogy korábban is olvasható, Habakuk Jeremiás, Náhum, és
Zofóniás kortársa volt, és valószínűleg Jójákim uralkodása alatt prófétált
(609-598). Minden bizonnyal nagyon különböző életviszonyokat
tapasztalt meg. Látta és megélte a Jósiás idejében történt jólétet és lelki
ébredést, majd az utána szinte azonnal kiújuló istentelenséget, amely
Jósiás leszármazottainak, Jóaház és Jójákim uralmára volt jellemző.
Jóaházról és Jójákimról is a következőket jegyezte fel a Szentírás: „Azt
tette, amit rossznak lát az Úr, egészen úgy, ahogyan elődei tették” (2Kir
23:32; 2Kir 23:37).
Ebben az időben számos politikai változás is végbement a
környező birodalmakon belül. A világhatalmi cím Asszíriáról Babilonra
szállt (lásd a táblázatot, lent). Már jó ideje, hogy Izrael népe asszír
fogságba került (Kr.e 722), de Babilon árnyékában Júdát ugyanez a sors
kezdte fenyegetni.

477

Gleason Archer Jr., A Survey of Old Testament Introduction, 3rd. ed.
(Chicago: Moody Press, 1994), 396.
478
Ugyanott.
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Habakuk szolgálata előtt, alatt és után történt események
Idő

Esemény

Kr.e. 633 Jósiás 16 évesen az Úrhoz fordul

Kr.e. 622

Jósiás felfedezi a törvénykönyvet,
megkezdi átfogó reformjait

Kr.e. 612

Asszíria fővárosa, Ninvie elesik, a médek
és a babiloniak kezére kerül

Jósiás tragikus halála a Nékó fáraóval
folytatott csatában, és a rákövetkező
Kr.e. 609
erkölcsi hanyatlás Jóaház és Jójákim
uralkodása idején
Kr.e. 609 Habakuk prófétai szolgálatának kezdete
Megkezdődik a babiloni befolyás
megerősödése a karkemisi csata után, ahol
Kr.e. 605
az egyiptomi és asszír erők vereséget
szenvedtek
Jójákin, Jósiás unokája Nabukadneccár
fogságába kerül

Kr.e. 586 Dávid városának végső pusztulása

Kr.e. 539

2Kir 22:3
2Kir 22:3-7;
2Krón 34:3-13

Kr.e. 628 Jósiás első reformjai

Kr.e. 597

Igehely

A perzsa Nagy Círus meghódítja Babilont:
megkezdődik Izrael első visszatérési
hulláma

2Kir 231-25;
2Krón 34:313519
-2Kir 23:28-24:5;
2Krón 35:2036:8
Habakuk

--

2Kir 24:8-16;
2Krón 36:10
2Kir 25:1-21;
2Krón 36:17-21
2Krón 36:22-23

CÉL
Habakuk írásában megdorgálja Júda népét, és figyelmezteti őket
az eljövendő ítéletre –különösen a nemességet és a vallási vezetőket,
akik saját népüknek szegényeit zsákmányolták ki. Az ítéletet a kaldeusok
irányából ígéri a próféta.479 Isten Babilon pogány népét fogja

479

Archer szerint “érdekes tény, hogy a Kr.e. 605-ben és 597-ben
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felhasználni Júda büntetésére, amiért nem tett eleget szövetségi
kötelezettségeinek.480
Habakuk emellett keresi a választ a kérdésre: hogyan
használhatott fel Isten egy ennyire gonosz népet egy kevésbé gonosz nép
ítéletére? Walton szerint „Habakuk könyve sok szempontból ugyanazzal
az alapvető problémával foglalkozik, mint Jób könyve. Jób az igaz
ember szenvedésében kérdőjelezte meg Isten igazságosságát, míg
Habakuk a bűnös nép felvirágzásában teszi ugyanezt.”481 Habár
átmenetileg tűnhet úgy, hogy az istentelenek jól járnak, végül nem fogják
elkerülni Isten ítéletét, az Istenben hívő izraelita feladata pedig az, hogy
akkor is következetesen kövesse Istenét, amikor éppen nem érti az Ő
tervét vagy céljait.

ÜZENET
Isten mindenek felett áll –a gonosz nemzetek felett is. Isten
igazságos –még az istentelen Babilont is célja (Júda megfegyelmezése)
elérésére használja fel. És mivel igazságos, maga Babilon sem fogja
elkerülni gonoszságának büntetését.

bekövetkezett deportálási hullámok során először a nemességet hurcolták fogságba. A
szegényebb rétegek nagy része a harmadik hullámig, Kr.e. 586-ig szülőföldjükön
maradhattak.” Archer, A Survey of Old Testament Introduction, 397.
480
Andrew E. Hill and John H. Walton, A Survey of the Old Testament, 3rd
ed. (Grand Rapids: Zondervan, 2009), 662-663.
481
Ugyanott.
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HABAKUK KÖNYVÉNEK TEOLÓGIÁJA
Isten igazságossága
Sokan tehát párhuzamot vonnak Habakuk és Jób könyve között,
mivel mindkét írás hasonló témával foglalkozik: Isten igazságosságával.
A teodicea, (Isten igazságosságával foglalkozó tan) kérdéseit feszegeti:
ha Isten szerető és mindenható –márpedig az–, akkor hogyan engedheti,
hogy a gonoszok jólétben éljenek? Habakuké a feladat, hogy ítéletet
hirdessen Isten népe felett gonoszságáért (1:2-3). Ez nincs a próféta
ínyére, ami teljesen érthető. Fel is teszi a nyomasztó kérdést, hogy a
gonoszság ítéletének eszközeként (1:5-8) Isten hogyan használhatja fel a
babiloniakat, egy még gonoszabb népet (1:6). Chisholm helyesen
fogalmazza meg az alábbiakat:
A prófétát bántotta az, hogy a júdai társadalom
igazságtalanságát Isten a Babiloniak felhasználásával
büntette meg. Az Úr ugyanakkor biztosítja Habakukot,
hogy végül a Babiloniakat is megítéli majd bűntetteikért,
valamint megvédi és igazolja hűséges követőit.482
Heflin emellett megjegyzi:
Isten olyan hatalmas és szuverén, hogy még az emberek
bűnét is fel tudja használni saját céljai elérésére… Nem
kényszerítette a babiloniakat a világhódító-szerep
betöltésére –maguk választották azt… Isten megengedte,
hogy tegyék, amit akarnak, de azt saját céljára használta
fel.483

Robert B. Chisholm Jr, “A Theology of the Minor Prophets,” A Biblical
Theology of the Old Testament, (Chicago: Moody Press, 1991), 413.
483
Heflin, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, and Haggai, 84.
482
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Habakuk teológiájának tanítása, hogy Isten igazságos, és végül minden
gonoszt megítél –de saját időzítése és szuverén terve szerint. Még a
gonoszságot is fel tudja használni saját jó céljainak eléréséhez. Habakuk
teológiai igazsága tehát Isten dicséretét és a belé vetett bizalom
növekedését eredményezi (3:1-19).

Isten ítélete
Habakuk az Isten népe feletti ítélet üzenetét jegyzi fel, amely
Júda elvetemült viselkedésének következménye. Szinte felsorakoztatja a
vádakat a királysággal szemben, melyet áthatott az erőszak, a
viszálykodás, az ellenségeskedés, az igazságtalanság és az igazak
kizsákmányolása (1:2-4). Isten Babilont használja majd fel Júda
megbüntetésére (1:6). Chisholm szerint „Azok, akik Isten törvényét
figyelmen kívül hagyva erőszakosan és igazságtalanul bántak saját
honfitársaikkal (Hab 1:2-3), a babiloniak kezétől végül maguk is erőszak
elszenvedői lettek.”484 A júdai ítélet később a három Babilonba való
deportálási hullám formájában valósult meg, Kr.e. 605-ben, 597-ben és
586-ban.

Robert B. Chisholm Jr., “A Theology of the Minor Prophets” A Biblical
Theology of the Old Testament, ed. Roy B. Zuck (Chicago: Moody Press, 1991), 414.
484
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Isten tehát a babiloniakat használta fel Júda megbüntetésére, de
később a Babiloniakat is megítélte. Ahogy Babilon kizsákmányolta
Júdát, úgy zsákmányolták ki őket is (2:8-11). Ahogy ők erőszakoskodtak
másokkal, úgy erőszakoskodtak velük is (2:12-14; 17). Ahogy ők
megaláztak másokat, úgy szenvednek el maguk is megaláztatást
másoktól. (2:16). Az emberek alkotta bálványaik elpusztulnak (2:18-19),
de Jahve neve dicsőséget kap (2:20). Isten népek felett tartott ítélete
rámutat az emberek bálványimádatának ostobaságára, illetve Isten
mindenek feletti szuverenitására is.

HABAKUK KÖNYVÉNEK VÁZLATA
I.

II.

Habakuk kérdései Istenhez (1:1-2:20)
A. Habakuk kérdése: Miért virágoznak a gonosz nemzetek?
(1:1-4)
B. Isten válasza a népek jövendő ítélete (1:5-11)
C. Habakuk kérdése: Hogy használhat fel Isten Júda
megítélésére egy méggonoszabb népet (Babilont)? (1:12-17)
D. Isten válasza a Babilon fölött (is) megtartott ítélet (2:1-20)
Habakuk dícséri Istent (3:1-19)
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SZERZŐ
E prófétai könyv üzenetét Zofóniás kapta és jegyezte fel.
Amellett, hogy bemutatkozik, örökségének és szolgálata idejének
beazonosítására alkalmas további információt is elárul (1:1). Egy rövid
nemzetségtáblázattal is találkozunk, amely elárulja a próféta királyi
származását: Kúsi fia, Ezékiás leszármazottja (Kr.e. 716-687). Mint
kiderül, szolgálata egybe esett Jósiás uralkodásának idejével (640-608),
aki szintén Ezékiás utóda volt: ők ketten tehát közeli rokonok voltak. Ez
szerepet játszhatott Jósiás Zofóniás profetikus üzenetére adott pozitív
válaszában. Baker szerint Zofóniás földrajzi ismeretei Jeruzsálemről arra
mutatnak, hogy a városban lakott (1:10-13; 3:1-4).485 A könyv szerzője
tehát a fogság előtti időkben élt, Jeremiás, Náhum, és Habakuk
kortársaként.486

CÍMZETTEK
Zofóniás üzenete Júda Jósiás uralkodása idejében élő népe
számára került feljegyzésre.

485

David W. Baker, Nahum, Habakkuk and Zephaniah: An Introduction and
Commentary, Tyndale Old Testament Commentaries (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1988), 80.
486
A kritikus bibliatudósok az első fejezet esetében elfogadják a zofóniási
szerzőséget, de a második és harmadik esetében már nem. Heflin szerint “Őszintén
szólva, érveléseik önkényesek és szubjektívak. Gyakran nem elegendő bizonyítékkal
alátámasztva… Nincs igazi okunk tagadni Zofóniás szerzőségét a könyv egyik
részében sem.” J. N. B. Heflin, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, and Haggai, BSC
(Grand Rapids: Zondervan, 1985), 121–24.
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IDŐ ÉS HELY
Mivel Zofóniás szolgálata Jósiás uralkodásának idejére esett
(1:1), aktivitásának éveit nagy vonalakban már ebből meg tudjuk
határozni. Mivel a szövegben szó van bálványimádatról (1:4), annak még
Jósiás Kr.e. 621 körüli reformjai előtt kellett létrejönnie (2Kir 23; 2Krón
34). Sőt, Zofóniás próféciái jó eséllyel szerepet játszottak a reformok
létrejöttében. Így Kr.e. 624 és 622 közé tehetjük szolgálatát. Zofóniás a
júdai Jeruzsálemben élt és prófétált (1:4).

TÖRTÉNELMI HÁTTÉR
Ahogy korábban is olvasható, Zofóniás Jósiás uralkodása alatt
kezdte meg szolgálatát. Jósiás előtt apja és nagyapja ült a trónon, Ámón
és Manassé. Manassé uralma (697-643) kifejezetten gonosz volt (2Kir
21:1-8), amelyet Ámón rövid, de hasonlóan elvetemült évei (643-641)
követtek. Sajnos Manassé uralkodása kivételesen hosszú ideig (55 éven
át) tartott, mialatt az istentelenség eluralkodott az országban.
Gonoszságát a 2 Királyok jegyzi fel:
Manassé alatt a nép olyan dolgokra vetemedett, amelyek
gonoszabbak voltak azon népek tetteinél, akiket Isten
kipusztított előlük a földről… Manassé, Júda királya maga
is elkövette a förtelmes bűnöket, és még az emóriak
dolgainál is gonoszabbakat cselekedett… (2Kir 21:9-11)
Manassé halála után fia, Ámón követte istentelen példáját (2Kir
21:20-21) –de apjáétól eltérően, uralkodása nem tartott sokáig.
Mivel a rövid életű király saját szolgái merényletének áldozata lett
(2Kir 21:23), a korona Jósiásra szállt.
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Zofóniás szolgálata előtt és alatt történt események
Idő

Esemény

Manassé hosszú és istentelen
uralkodásának kezdete
Manassé hosszú uralmának vége,
Kr.e. 643 mialatt Júda eljut arra a pontra,
ahonnan nincs visszatérés
Kr.e. 697

Kr.e. 641

Ámón merénylet áldozata lesz, Jósiás
mindössze nyolc évesen trónra kerül

Kr.e. 633 Jósiás 16 évesen az Úrhoz fordul
Kr.e. 628 Jósiás első reformjai

Igehely
2Kir 21:1-18
2Kir 21:18;
23:26-27
2Kir 21:2322:1
2Kir 22:3
2Kir 22:3-7;
2Krón 34:3-13

Kr.e. 624

Zofóniás prófétai szolgálatának
kezdete

Kr.e. 622

Jósiás felfedezi a törvénykönyvet,
megkezdi átfogó reformjait

2Kir 231-25;
2Krón 34:3135:19

Kr.e. 612

Asszíria fővárosa, Ninvie elesik, a
médek és a babiloniak kezére kerül

--

Jósiás tragikus halála a Nékó fáraóval
folytatott csatában, és a rákövetkező
Kr.e. 609
erkölcsi hanyatlás Jóaház és Jójákim
uralkodása idején

Zofóniás
könyve

2Kir 23:2824:5; 2Krón
35:20-36:8

CÉL
Zofóniás Júda népét figyelmezteti arra az ítéletre, amely meg
nem térése esetén vár rá. De még a gonoszáguk feletti ítélet közepette is
megjelenik az Úr jövőbeli helyreállításáról és áldásáról szóló üzenete
(3:20).

ÜZENET
A szövetségszegő nép megfegyelmezése, és a pogány népek
ítélete csak az őszinte Isten felé fordulás által kerülhető el.
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ZOFÓNIÁS KÖNYVÉNEK TEOLÓGIÁJA
Isten ítélete
Isten Júda felett, annak engedetlensége miatt tartott ítélete
Zofóniás profetikus könyvének egyik nagy teológiai témája. Ahogy
korábbi könyveknél is olvasható, az 5 Mózes megértése feltétlenül
szükséges Isten izraeli és júdai ítéletének megértéséhez. A választott
népnek, mint Isten számára elkülönített közösségnek, különleges
elhívása volt. Tilos volt a pogány isteneket és istennőket követniük, de
feladatuk volt hűségesnek maradni a mózesi szövetséghez. Ezzel
szemben sorozatosan megszegték a szövetségből adódó kötelességeiket,
és befogadták az idegen isteneket. Berlin szerint
Az 5 Mózes és a prófétai írásokban megjelenő méreg a
vallásos szinkretizmus –a bűn, ami miatt Izraelt és Júdát
is a pusztulás fenyegette. Ezékiás és Jósiás királyok
gyökerestül próbálták kiirtani a szinkretizmus rákfenéjét
és adták rendeletbe az izraelita istentisztelet tisztább,
eredeti formájához való visszatérést, amiről a Biblia igen
elismerő hangon beszél.487
Isten tehát elkészítette ítéletét a sorozatos júdai szerződésszegések és az
idegen istenek imádata miatt. Jeremiás írja le, hogy az ítélet igen súlyos
lesz (Zof 1:2-18). Az Úr, mint harcos száll alá (Zof 1:14-16), az ítélet
eredményét pedig az állat-áldozatokhoz hasonlítja (1:7, 17). Zofóniás
kifejezetten az asszírok feletti ítéletről beszél (2:13-15), akik bevették
Izraelt és fogságba hurcolták annak népét.

487

Adele Berlin, Zephaniah: A New Translation with Introduction and
Commentary, The Anchor Bible (New York: Doubleday, 1994), 45.
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Isten ítélete azonban a nemzetek felé is irányul. Isten dühe a
pogány népek felé a bosszúálló harcos képében jelenik meg (Zof 1:15,
18; 2:9; 3:8) aki megtorolja a nemzetek arroganciáját. 488 Chisholm így
írja le az Úr napját:
Az Úr napja olyan katasztrofális ítéletet hoz magával,
amely méretében a Noé idejében történt özönvízzel
vetekedhet (Zof 1:2–3, 18; 3:8). E nap utóhatásaként Isten
helyreállítja választott népét a megtisztított Sionban, és
megalapítja egyetemes uralmát a korábban lázadó
nemzetek felett. Ezek az események még nem történtek
meg, a végidőkben való beteljesülésükre várnak.489
Zofóniás úgy beszél az Úr napjáról, mint ami közel van, és igen hamar
eljön (1:14), amit a harag, a nyomorúság, az ínség, a pusztítás, sötétség
és homály jellemez (1:15, 18). Az ítélet az „elsöpréshez” kapcsolódik,
amely pusztító és teljes mértékű lesz (1:2-3).

A maradék
Zofóniás teológiájában szintén fontos szerepet kap a „maradék”
fogalma. A zsidó népnek szól a felhívás: keressék az Urat és az
igazságosságot (2:3; 3:12-13). A próféta szavain keresztül Isten kifejti,
hogy terve van a hűséges maradék számára, az Úr napján is: megmenti
őket, megbünteti ellenségeiket, és helyreállítja a maradékot. King állítása
szerint „Korábban Jahve látogatásai büntetést eredményeztek. De most,
legalább is a maradék számára, a látogatás a teljes helyreállítást hozza

Robert B. Chisholm Jr., “A Theology of the Minor Prophets,” A Biblical
Theology of the Old Testament, ed. Roy B. Zuck (Chicago: Moody Press, 1991), 416.
489
Chisholm, “A Theology of the Minor Prophets,” 418.
488
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magával, mindannak a teljes visszaforgatását, ami előtte történt.”490 Júda
előtte Jahve dühének tárgyát képezte (1:18), körülvéve az őt fosztogató
ellenségeivel (1:13), a háború árnyékában (1:14-16), a pusztulással
szembenézve (1:4), megszégyenülten (2:8, 10).491 Zofóniás szerint
azonban ők lesznek a fosztogatás haszonélvezői (2:7, 9), békében és
biztonságban fognak élni (3:13), megtapasztalva az üdvösséget (3:1420), a tisztességnek és hírnévnek viselői lesznek.492 A maradék jövője
tehát igen fényes.

ZOFÓNIÁS KÖNYVÉNEK VÁZLATA
I.
II.

Isten ítélete Júda felett (1:1-2:3)
Isten ítélete a pogány népek felett (2:4-15)
A. Filisztea ítélete (2:4-7)
B. Móáb ítélete (8-9a)
C. Ammón ítélete (9b-11)
D. Kús ítélete (2:12)
E. Asszíria ítélete (2:13-15)
III. Isten áldása a hűséges maradékon (3:1-20)

Greg A. King, “The Remnant in Zephaniah,” Bibliotheca Sacra 151
(1994): 425.
491
Ugyanott.
492
Ugyanott.
490
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SZERZŐ
A könyvben olvasható próféciákat Isten Haggeusnak, a fogság
ideje után élő prófétának jelentette ki (1:1). A belső bizonyítékok is erre
mutatnak (1:12-13; 2:1, 20). Hétszer utal rá a szöveg „a prófétaként”
(1:1, 3, 12; 2:1, 10; Ezsdrás 5:1; 6:14), minden további leírás nélkül.
Ebből arra következtethetünk, hogy a címzettjei jól ismerték, és
tekintélyét széles körben elfogadták. Nem derül ki honnan származik,
kinek a fia, vagy melyik törzshöz tartozik. Haggeus Zakariással egy
időben élt és szolgált, ebben a zsidó hagyomány és korunk Biblia
kritikusai egyetértenek. Archer szerint Haggeus könyvének „abban a
ritka kiváltságban van része, hogy egy kritikus sem vonja kétségbe
szerzőségét. Maga a próféta, Haggeus munkájának tartják a művet, az
üzenetekhez fűzött időpontot pedig hitelesként fogadják el.”493 Prófétai
szolgálatának célja „a nép intése és ösztönzése volt a templom
újraépítésére.”494 A zsidó hagyomány szerint életének nagy részét
Babilonban töltötte. Baldwin a következőket írta ezzel kapcsolatban:

Részben a hagyományra, részben a Haggeus 2:3-ból
levont következtetésre épül az elmélet, miszerint a
próféta, aki annak idején látta a templomot a pusztulás
előtt, már igen idős korában végezte szolgálatát –így élete

493
Gleason Archer, Jr., A Survey of Old Testament Introduction, 3rd. ed.
(Chicago: Moody Press, 1994), 469.
494
Peter A. Verhoef, The Books of Haggai and Malachi. New International
Commentary of the Old Testament (Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company,
1987), 3.
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végén kapta annak legfontosabb feladatát. Utasításainak
tekintélye, és a templomot érintő határozott aggodalma is
ezt támasztja alá.495
A

bibliatudósok

véleménye

megoszlik

Haggeus

papi

származásának kérdését illetően. Annyi bizonyos, hogy nagyon is
értette a templom fontosságát, és szenvedélyesen vágyta látni az
építkezések befejezését. Taylor szavaival élve, „Haggeus szolgálatának
hatékonyságához… nem fér kétség. Ahogy később Eszter királyné,
Isten szuverenitása által “éppen a mostani idő miatt jutott királynői
méltóságra” (Eszt 4:14), itt Haggeus volt a megfelelő ember a megfelelő
időben.”496

CÍMZETTEK
Haggeus próféta a fogságból Zerubbábel vezetése alatt visszatért
maradék népnek ír.

IDŐ ÉS HELY
Haggeus Dárius király uralkodásának második évében írta
könyvét (1:1). A konkrét történelmi utalásnak köszönhetően497
keletkezését az összes prófétai könyv közül a legpontosabban tudjuk

495

Joyce G. Baldwin, Haggai, Zechariah and Malachi: An Introduction and
Commentary, Tyndale Old Testament Commentaries. (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1972), 30.
496
Richard A. Taylor and E. Ray Clendenen, Haggai, Malachi, The New
American Commentary (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 2004), 42.
497
Merril mutat rá, hogy „A Haggeus és Zakariás által is megjelenő,
kronológiának szentelt nagy figyelem a neo-babiloni és perzsa időkben bevett
analizáló történetírás jellemzője volt. A híres babiloni krónika mutatja be ezt a
leginkább, mely hónapra és napra pontosan, makacsul dokumentál minden királyi
érdemet.” Eugen H. Merrill, Haggai, Zechariah, Malachi: An Exegetical
Commentary, (np: Biblical Studies Press, 2003), 9-10.
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meghatározni.498 Dárius király második uralma Kr.e 520-ban kezdődött.
Haggeus könyvét összevetve több mint száz babiloni szöveggel és újhold
táblázattal Baldwin úgy gondolja, hogy napra pontosan meg tudja
állapítani a keresett dátumot. Felfedezései az alábbi táblázatban
láthatóak.499 Haggeus szóbeli és írásbeli szolgálata is abban a városban
történt, ahol a templom az újjáépítését várta: Jeruzsálemben.

Haggeus és Zakariás szolgálatának ideje
Igehely

Dárius
éve

Hónap

Hag 1:1
Hag 1:15
Hag 2:1
Zak 1:1
Hag 2:10, 20
Zak 1:7
Zak 7:1

második
második
második
második
második
második
negyedik

hatodik
hatodik
hetedik
nyolcadik
kilencedik
tizenegyed
ik
kilencedik

Az
újhold
ideje
aug. 29
aug. 29
szept. 27
szept.
okt
27
nov. 25.
jan 23
dec 4

Nap

1.
24.
21.
-24.
24.
4.

Dátum,
Kr.e.
520, aug
520,29.
szept
21.
520, okt 17
-520, dec
519,18
feb 15
518, dec 7

TÖRTÉNELMI HÁTTÉR
A profetikus könyvek üzenetének, céljának és jelentésének
megértéséhez elsősorban azt a történelmi kontextust kell megértenünk,
amiben azok íródtak –nem kivétel ez alól Haggeus könyve sem. Haggeus
a fogság utáni időszakban írta meg könyvét, tehát a visszatérést követő
időszakban. Kr. e 722-ben Izrael tíz északi törzse asszír fogságba került.
Júda sok évig elkerülte ezt a sorsot, de őket is utolérte az ítélet annak a

Merril megjegyzi, „a biblia szerzőinek kronológiai kereszt-utalásaiból
arra következtethetünk, hogy tisztában voltak a nemzetközi közösségben betöltött
szerepükkel.” Merrill, Haggai, Zechariah, Malachi, 10.
499
Baldwin, Haggai, Zechariah and Malachi, 31.
498
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szövetségnek való engedetlenség miatt, amelyet atyáik kötöttek Istennel
a Sínai-hegyen. Végül Júda a Babiloniak foglya lett, először Kr.e. 605ben (Dániel és barátai is ekkor hurcoltattak el), aztán Kr.e. 597-ben
(Jójákin és Ezékiel fogságának kezdete), majd Kr.e. 586-ban (Jeruzsálem
városának és templomának pusztulása).
Az ókori világ irányítása kézről kézre járt. Először Egyiptom volt
a világhatalom, majd Asszíria lépett a helyébe, akit Babilon követett.
Haggeus szolgálatának kezdetére már a perzsáké volt az uralkodó szerep.
Dániel előre megjósolta a soron következő két világhatalmat: a Görög és
Római Birodalmat; vö: Dán. 2:31-45; 7:15-28; 8:15-27.
Nagy Círus perzsa királyra igazságos politikájáról emlékszik a világ –
köszönhető ez többek között az egy, ezt alátámasztó régészeti lelet, a
Círus henger felfedezésének (lásd: A régészet és az Ezsdrás-Nehémiás
c. részt). Ez a henger jegyzi fel Círus azon rendeletét, amelyben a
babiloni királyok által korábban elhurcolt alattvalóknak engedélyt ad a
hazájukba való visszatérésre. Sőt, a korábban lerombolt templomok
felépítését is megengedi. A Círus henger alátámasztja tehát a Biblia
beszámolóját a számos népet meghódító Círus királyról, aki igen nagy
katonai sikereket ért el élete során (Ézs 44:28; 45:1-7, 13), és aki
engedélyezte a Jeruzsálembe való visszatérést, illetve a templom
újjáépítését is (Ezsdrás 1:1-4; 2Krón 36:22-23). Círust Kr.e. 530-ban
megölték, de utána következő fiai (Kabúdzsija, Gaumata, és Dárius)
hűek voltak hagyatékához, és engedélyezték az építkezések folytatását.
Boda megfigyelése szerint „Haggeus és Zakariás könyvének hátterében
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egyértelműen az Ezsdrás által leírt templomépítési tevékenység áll,
amely Dárius uralmának korai éveire tehető (Kr.e. 520, 518).”500
Haggeus szolgálata előtt és alatt történt események
Idő

Esemény

Igehely

Kr.e. 605

A babiloni hatalom kezdete, az első
babiloni deportálási hullám

Kr.e. 597

Jójákin, Jósiás unokája Nabukadneccár
foglya lesz, a második deportálási hullám

2Kir 24:8-16;
2Krón 36:10

Kr.e. 586

Dávid városának pusztulása, a harmadik
deportálási hullám

2Kir 25:1-21;
2Krón 36:17-21

--

A perzsa Nagy Círus meghódítja Babilont;
Izrael első visszatérésének kezdete
2Krón 36:22-23;
Kr.e. 539
Zerubbábel, Jésúa, és Sésbaccar irányítása
Ezsdrás 1-3
alatt.
A jeruzsálemi újjáépítések leállnak

Ezsdrás 4
Haggeus,
Zakariás

Kr.e. 520 Haggeus és Zakariás próféciái
Kr.e. 516 Elkészül a templom

Ezsdrás 5-6

Artahsasztá engedélyezi a második csoport
Kr.e. 458 visszatérését Jeruzsálembe, Ezsdrásés
Haggues vezetésével.

Ezsdrás 7-10

CÉL
Haggeus az Izraelben élők motiválására ír, hogy bátorítsa őket a
templom újjáépítésére, és biztosítsa őket Isten földi királyságának
eljöveteléről.

Ez

a

két

cél

kicsit

ugyan

tekervényesen,

de

összekapcsolódik. Boda helyesen hívja fel a figyelmet a templom
újjáépítésének eszkatológiai vonatkozásaira:

500

Mark J. Boda, Haggai, Zechariah, The NIV Application Commentary.
Grand Rapids: Zondervan, 2004), 27.
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Haggeus saját generációját hívja arra, hogy tartsa
fontosnak a templom újjáépítését. Habár üzenete
jelenének nemzedékére és annak felelősségeire
koncentrál, a 2:1-9 és 2:20-23 versekből egyértelműen
kihallatszik az eszkatologikus hangvétel. Haggeus
számára a jelen engedelmesség –kissé homályosan, de–
kapcsolódik az új korszak kezdetéhez, amelyben Jahve
fog uralkodni a világon Dávidi al-kormányzóján
keresztül.501
Haggeus eszkatológiai jelentőségét a Zsidókhoz írt levélben található
idézete is megerősíti (2:6): „Még egyszer megrendítem nemcsak a földet,
hanem az eget is…” (Zsid 12:26). A zsidó levél szerzője pedig az Isten
földi, teokratikus királyságát megelőző, eljövendő ítélet igazolására
használja Haggeus szavait.

ÜZENET
Isten szövetséges népének feladata a szövetségből adódó
kötelességek teljesítése –többek között a templom újjáépítése, és a lévita
áldozatok újra-bevezetése. Az engedelmesség Isten áldását eredményezi,
és ugyanakkor eljövendő földi királyságának fontos részét képzi.

HAGGEUS KÖNYVÉNEK TEOLÓGIÁJA
A templom és az eszkaton
Isten templomának igen nagy teológiai jelentősége van, melyet
Haggeus könyve ki is emel. A könyv négy üzenetet tartalmaz. Ebből
kettő a nép szegénységét címzi meg, mely az Isten temploma felé
mutatott hanyagság és tiszteletlenség következménye (1:1-15; 2:10-19).

501

Boda, Haggai, Zechariah, 57.
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A templom azért olyan fontos, mert Isten népe közötti lakóhelyét
képviseli. A szövetségi kapcsolatra és közösségre mutat. Haggeus
megfeddi az embereket, amiért faburkolatos házakban élnek, miközben
a templom még romokban hever (1:4). Baldwin jogosan jegyzi meg:
A templom tönkrement váza oszló holttesthez volt
hasonló Jeruzsálemben, minden mást is megfertőzve
(2:10-14). Hogy lehetne ezt a sérelmet jóvátenni? Az
újjáépítés közös szándékával, amely megváltozott
hozzáállás bizonyítéka és ígérete is egyben: megmutatja
a beletörődésből lett hitet. Miután a prioritások a
helyükre kerülnek, Isten közöttük lévő jelenléte is
kézzelfoghatóvá válik az építkezéseikben és
mezőgazdaságukban egyaránt megjelenő sikerben (2:9,
19).502
Taylor mutat rá:
Haggeust a templomról megfogalmazott teológiája
hajtotta nyughatatlanul az újjáépítés sürgetésére, nem
valamilyen fanatikus építészeti megszállotság.
Az Úr kilétéről szóló teológiája állt a hátterében annak,
hogy a fogságból megszabadult Izraelt a szuverén Isten
akaratának való engedelmességre hívja.503
A templom maradványainak közszemlére tételével nem csak Isten népe,
de a szomszédos nemzetek számára is láthatják Izrael szövetségi
hűtlenségét.504 Ha viszont a templom helyreáll, mint ahogy azt Baldwin
is írta, az hozzáállásbeli változást, és a Jahvébe vetett hit helyreállását is
jelzi.

502

Baldwin, Haggai, Zechariah, Malachi, 35.
Taylor Clendenen, Haggai, Malachi, 74.
504
Merrill, Haggai, Zechariah, Malachi, 21.
503
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Ahogy korábban is olvasható, Haggeus első két üzenete intésül
szolgált Izrael népe számára a templom újjáépítésének elmulasztása
miatt. A másik két üzenet (2:1-9; 2:20-23) „megismétli, hogy Izrael
eszkatologikus

reménye

még

mindig

él.”505

Haggeus

azt

is

nyilvánvalóvá teszi, hogy a két üzenet kapcsolódik egymáshoz, de nem
ok-okozati alapon. A templom újjáépítése „az eljövendő dicsőség
előfeltétele.”506 Isten tervének még mindig része Jeruzsálem központú
királyságának felállítása, ahol a templom az Ő népe közötti lakozásának
lesz szimbóluma. Isten megígérte, hogy a jövőben dicsősége betölti a
templomot, amelynek pompája még a salamoni épületen is túltesz majd
(2:7, 9).507

Isten ítélete és irgalma
Haggeus rávilágít arra, hogy a fogságból hazatért zsidó közösség
a templom újjáépítésének elhanyagolása miatt néz szembe Isten
ítéletével (1:2-11; 2:15-17). A termés szűkös lett a bő vetés ellenére, a
nép elszegényedett, éhezett, szomjazott, és fázott (1:6), aszály vett erőt a
földön (1:10-11), gabonarozsda és jégeső verte el a termést (2:17).
Haggeus nem hagyja bizonytalanságban a népet a csapások oka felől: az
ítélet azért sújtja őket, mert „nem kezelték a helyükön az Istennel való
szövetségi kapcsolatukból adódó prioritásokat.”508
Az izraelitákat hanyagságuk miatt sújtó ítélet mellett azonban
Isten kegyelme és irgalma is megjelenik Haggeus könyvében. Jahve
505

Merrill, Haggai, Zechariah, Malachi, 20.
Ugyanott.
507
Taylor and Clendenen, Haggai, Malachi, 75-76.
508
Peter A. Verhoef, The Books of Haggai and Malachi. New International
Commentary of the Old Testament. (Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company,
1987), 33.
506
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ugyanis nem csak az ítélet, hanem a kegyelem és irgalom Istene is. „Isten
egyértelműen kegyelmes és irgalmas. Szereti népét, és kihirdeti a
nemzetektől

való

megmentésükre,

és

az

ígéret

földjén

való

megújításukra vonatkozó szenvedélyes szándékát.”509 Jahve bíztatja
népét: légy bátor és ne félj! (Hag 2:4-5). Megígéri, hogy velük marad
(1:13; 2:4). Baldwin magyarázata szerint „Miután a prioritások a
helyükre kerülnek, Isten közöttük lévő jelenléte is kézzelfoghatóvá válik
az építkezéseikben és mezőgazdaságukban egyaránt megjelenő sikerben
(2:9, 19).”510 Isten vágya a helyes viselkedésük megáldása volt, nem a
kihágások megbüntetése.

HAGGEUS KÖNYVÉNEK VÁZLATA
Haggeus első üzenete: Intés a templom újjáépítésére (1:1-15)
Haggeus második üzenete: A templom eljövendő dicsősége (2:19)
III. Haggeus harmadik üzenete: Az engedelmesség áldása, és az
engedetlenség átka (2:10-19)
IV. Haggeus negyedik üzenete: Zerubbábel vezetése (2:20-23)
I.
II.

509
510

Boda, Haggai, Zechariah, 46.
Baldwin, Haggai, Zechariah, Malachi, 35.
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SZERZŐ
E profetikus könyv tartalma Zakariásnak, Berekjá fiának, Iddó
unokájának adatott (1:1). A bibliatudósok majdnem egyöntetűen
Zakariásnak tulajdonítják az első nyolc fejezetet, viszont a 9-14.
fejezetek szerzőségéről

számos

különböző elmélet létezik.

A

bibliakritikusok szerint, mivel az 1-8. fejezet prózában íródott, míg a 914. fejezet költői, a könyvet két külön ember írhatta. Ez a következtetés
azon a helytelen alapfeltevésen nyugszik, hogy egyazon szerző nem
alkothat két külön műnemben is.
A zsidó írók, és a korai keresztény egyház is Zakariást tartotta a
szerzőnek. Nincs igazi okunk elvetni az egész könyvre vonatkozó, a
történelem során végig elfogadott zakariási szerzőség elméletét. Ezsdrás
és Nehémiás könyve is Iddó fiának nevezi (Ezsd 5:1; 6:14; Neh 12:16),
de Máté evangéliumában (Mát 23:35) Barakiás fiaként találkozunk a
nevével. Baldwin magyarázata szerint „az eltérés legegyszerűbb
megoldása, hogy Ezsdrás leírásában kihagyott egy generációt, és a „fia”
kifejezést „unokája” értelemben használta –az Ószövetségben bevett
szokás szerint.”511 Lehetséges, hogy édesapja halála után Zakariást pap
nagyapja nevelte (Neh 12:4), így számított ő is papi vonalból
származónak. Nagyapja Jósua és Zerubbábel vezetése alatt tért vissza
Jeruzsálembe –velük tartott Zakariás is. Jézus szavai szerint Zakariás,

511

Joyce G. Baldwin, Haggai, Zechariah and Malachi: An Introduction and
Commentary, Tyndale Old Testament Commentaries. (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1972), 63.
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Barakiás fiát a templomban gyikolták meg (Mát 23:35).

CÍMZETTEK
Haggeus

írásaihoz

hasonlóan,

Zakariás

könyve

is

a

Jeruzsálemben élő maradéknak íródott.

IDŐ ÉS HELY
Az írás tanúságtétele szerint a könyv első feljegyzett profetikus
üzenetének keletkezése Dárius király uralma második évében történt
(1:1), kb. Kr.e. 520-ban. Ez a kijelentés Haggeus próféciája után
mindössze két hónappal érkezett (Haggeus 1:1). „Zakariás és Haggeus
nyilvános szolgálata megközelítőleg egy hónappal fedi le egymást”512
Igehely

Dárius
éve

Hónapja

Dátum

Nap

Hag 1:1
Hag 1:15
Hag 2:1
Zak 1:1
Hag 2:10, 20
Zak 1:7
Zak 7:1

második
második
második
második
második
második
negyedik

hatodik
hatodik
hetedik
nyolcadik
kilencedik
tizenegyedik
kilencedik

aug 29
aug 29
szept 27
okt 27
nov 25
jan 23
dec 4

1.
24.
21.
-24.
24.
4.

Dátum
Kr.e.
520 aug
29
520
szept
21
520 okt
17
-520 dec
51918feb
51815dec
17

A 9-14. fejezetek keletkezése Kr.e. 480 elé datálható –többek
között a görögökre tett említés miatt (9:13). Úgy tűnik, Zakariás megélte
az ötödik század kezdetét, ezt támasztja alá a Nehémiás könyvében
található nemzetségtáblázat is (Neh 12:10-16). Merrill szerint „a
Zakariás korai próféciái óta eltelt 30-40 év megadná a magyarázatot az

512

Eugene H. Merrill, Haggai, Zechariah, Malachi: An Exegetical
Commentary, (np: Biblical Studies Press, 2003), 61.
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állítólag későbbi utalások jelenlétére (pl. „görögök”, 9:13), és az utolsó
hat fejezet egyértelműen inkább eszkatologikus látószögére.”513 Tehát
Zakariás első profetikus üzenete Kr.e. 520-ban keletkezett, de az utolsó
fejezetek (9-14) és a könyv végső formájának kialakulása lehetséges,
hogy csak Kr.e. 480 körül jött létre.

TÖRTÉNELMI HÁTTÉR
Ahogy korábban olvasható, Zakariás szolgálata mindössze két
hónappal Haggeus prófétálásának kezdete után indult (Haggeus 1:1),
tehát történelmi hátterük azonos. Lásd Haggeus könyvének „Történelmi
háttér” c. részét.

CÉL
Zakariás a maradék bátorításául jegyzi le szavait, hogy azok
befejezzék, amit elkezdtek: a jeruzsálemi templom újjáépítését, és
megtörténjen Isten népének lelki megújulása.
Haggeus és Zakariás szolgálata „kéz a kézben járt, kiegészítve a
másik üzenetét.”514 A két férfi együtt érte el a templomi munkálatok
folytatását, annak 18 évig tartó szüneteltetése után (Kr.e. 536-520, Ezsd
3:8-10; 5:1-2).515 Baldwin is felhívja a figyelmet arra, hogy „Zakariás
elsődleges feladata Haggeus a templomi építkezések befejezésére
ösztönző üzenetének támogatása volt.”516
Elég meglepő módon, Zakariás nem említi a templom

513

Ugyanott, 63.
Ugyanott, 62.
515
Ugyanott, 61.
516
Baldwin, Haggai, Zechariah and Malachi, 64.
514
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befejezését, sőt, egy pont után már jóval többel foglalkozik, mint a
templom fizikai újjáépülése: Isten népének lelki megújulása érdekli.517

ÜZENET
A templom újjáépítése, és a maradék helyreállítása készíti elő
Isten földi királyságának kezdetét, amelyet megelőz az Izrael ellenségei
felett tartott ítélete.

ZAKARIÁS KÖNYVÉNEK TEOLÓGIÁJA
A templom és az eszkaton
Zakariás könyvében az egyik fő teológiai téma a templom
helyreállítása. Boda rámutat, hogy Zakariás „megígéri a templom
újjáépülését (Zak 1:16; 6:12-15), kihirdeti Isten jelenlétének visszatértét
(1:16; 2:5, 10, 13), támogatja a papi szolgálatok újra-bevezetését (3:1-7;
6:13), lelki szemeivel előre látja a templom berendezését (4:1-14; 6:14),
és Haggeussal együtt prófétál a templom alapkövének letételekor (4:6b10a; 8:9-13).”518 A templom újjáépülése kulcsfontosságú Isten
eszkatologikus tervét tekintve. Nála még mindig tervben van jeruzsálemi
központú királyságának megalapítása, és a templom nem csupán látható
és jelképes emlékeztetője lesz Isten jelenlétének, hanem tényleg, szó
szerinti értelemben népe között fog lakni. Krisztus ezeréves
királyságának idejében Jahve imádatának központja Jeruzsálemben lesz,
a templomban. Habár az újjáépítés nem garantálta Isten teokratikus
királysága azonnali kezdetét a Földön (az ezeréves királyság), egy

517

Mark J. Boda, Haggai, Zechariah, The NIV Application Commentary.
Grand Rapids: Zondervan, 2004), 30.
518
Ugyanott, 33.
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lépéssel közelebb vitt hozzá, annak lényeges elemeként. A templomnak
tehát az ezeréves királyságot érintő hozadékai vannak.

Isten ítélete
Zakariás egyértelművé teszi Izrael és Júda fogságának okát:
gonosz viselkedésüket, és a számos Isten által küldött figyelmeztetés
(próféták) ellenére is makacs hajthatatlanságukat a megtérésre (1:4–5;
7:9-14; 8:13–14). A nép csökönyössége miatt (7:11) az Úr fogságba
küldte őket, földjük pedig kietlenné vált (7:14). Isten népét elérte az ítélet
a szövetségből adódó kötelességeik iránti hűtlenségükért.
Zakariás ugyanakkor beszél Isten ítéletnapjáról a pogány
nemzetek felett is. Az Úr nagy harcosként jelenik meg (9:14; 14:3), aki
népének segítségére siet Jeruzsálem ostromának idején (12:2-6).
Elpusztítja az Izrael ellen felvonuló nemzeteket (12:10). A népek elakarják pusztítani Jeruzsálemet, de maguk pusztulnak el (Zak 2:9).
Chisholm szerint „Zakariás leírása a mindent betetőző csatáról
meglehetősen élénk. Isten valami rettenetes csapással sújt le Jeruzsálem
ellenségeire, amely miatt „szemük megrothad gödrében, nyelvük is
megrothad szájukban” (vö. Zak 14:12–15; 12:1–9).”519 Ez az ítélet
magába foglalja a Messiás fizikai visszatérését az Olajfák hegyénél (Zak
14:3–5), egy földrengést (14:4), és csillagászati rendellenességeket
(14:6–7). A Messiás döntő győzelmet arat (12:1–5; 14:3–5). Chisholm
rámutat, hogy:

Robert B. Chisholm, “A Theology of the Minor Prophets,” A Biblical
Theology of the Old Testament, ed. Roy B. Zuck (Chicago: Moody Press, 1991), 431.
519
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A nemzetek legyőzése által az Úr felborítja a világ
politikai berendezkedését. A népét régóta nyomorgatókat
(akiket „dühöngő tenger” szimbolizál, és Asszíria és
Egyiptom képvisel a Zak 10:11-ben) eltávolítja helyükről.
Egy kozmikus „földrengés” által megdönti a királyokat és
kiirtja seregeiket (Hag 2:6, 21–22), ezzel előkészítve a
színt egyetemes királyságának megkezdéséhez.520
Isten pogány népek feletti ítélete gyors, döntő, és végleges lesz.
Előkészíti az utat a hűséges maradék helyreállításához, és Isten
teokratikus királyságának megalapításához a Földön.

A helyreállítás
Miután Isten ítéletet tart Izrael ellenségei felett, helyreállítja
népét a földön, és megkezdi földi teokratikus uralmát. A helyreállítás
igen fontos teológiai eleme az 1-8. fejezeteknek, csakúgy, mint az egész
Szentírásnak. Zakariás elmagyarázza, hogy Jahve vágyik a népével való
kapcsolatra. Ismétli a kifejezést: „veled vagyok” (Zak 2:9, 15-17; 4:6).
Boda rávilágít: „Isten népe közötti jelenléte szorosan kapcsolódik a
szövetségi meghittségre való vágyakozásával, amit a Zakariás 8:8 („az
én népem lesznek, én pedig Istenük leszek, valósággal és igazán”) és a
13:9 („Ezt mondom: népem ő, és ő ezt mondja: Uram, Istenem!”) fejez
ki.”521 Baldwin szavaival élve, „a transzcendens Isten a Júdával és
Jeruzsálemmel való örökkévaló célját munkálja ki, alkalmassá téve
szövetséges népét a számukra választott szellemi feladat betöltésére (Zak
1:7-6:15).”522
A hívő zsidó maradék eljövendő helyreállításának idején Izrael

Chisholm, “A Theology of the Minor Prophets,” 431.
Boda, Haggai, Zechariah, 46.
522
Baldwin, Haggai, Zechariah and Malachi, 59.
520
521
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végre betölti elhívását. Papok királysága lesznek, elérve és Jahve
imádatára vezetve a világ népeit.

Ebben az időszakban a pogány

nemzetek a Messiást imádják majd (Zak 2:15), és az Urat keresik (Zak
8:20-23). Az eljövendő királyság központja Jeruzsálemben lesz, amely
felvirágzik (1:14–17; 8:1-5). Maga Jahve fog ott lakozni (2:14-15; 8:3),
a felépült templomban (1:17), és a zsidók nagy számban fognak
visszatérni a földre (2:8, 10-11; 8:7-8).523

ZAKARIÁS KÖNYVÉNEK VÁZLATA
I.
II.

Felhívás megtérésre (1:1-6)
A nyolc látás (1:7-8:23)
A. A lovas (1:7:17)
B. A négy szarv és négy kovács (1:18-21)
C. A mérőkötél (2:1-13)
D. A papi nemzet (3:1-10)
E. Az arany lámpatartó és a két olajfa (4:1-14)
F. A repülő irattekercs (5:1-4)
G. A vékában ülő asszony (5:5-11)
H. A négy fogat (6:1-8:23)
III. A két kinyilatkoztatás (9:1-14:21)
A. Az első kinyilatkoztatás: Az elutasított király (9:1-11:17)
B. A második kinyilatkoztatás: A trónon ülő király (12:1-14:21)

523

Chisholm, “A Theology of the Minor Prophets,” 423.
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SZERZŐ
A szerző leírása szerint e prófétai könyvben feljegyzett
kijelentést Malakiás kapta (1:1). A Malakiás név illő, jelentése
„hírnököm” –azonban valószínűleg a név hosszabb verziójának
rövidítése, ami azt jelenti, „Az Úr hírnöke.”524 Ennél többet nem nagyon
tudunk személyéről. Sem az Ó-, sem az Újszövetségben nem találkozunk
máshol a nevével, és könyvéből sem derülnek ki további részletek. Egy
kevés bibliatudós megkérdőjelezte ugyan Malakiás könyvének irodalmi
egységét, de csak kis szakaszok esetében (2:11-12; 4:14-16), kevés
elméleteiket alátámasztó bizonyítékkal. A zsidó hagyomány legnagyobb
része525, a szerző állítása, és az üzenet egységessége mind a
történelemben végig elfogadott azon nézetet támasztja alá, hogy a
könyvet a fogság után élő próféta, Malakiás jegyezte le. Ezt a szerzőséget

524

Itt említésre érdemes fordítási különbséggel találkozunk. A Szeptuaginta
az első mondatot úgy fordítja, “hírnökének keze által,” ahelyett, hogy lefordítaná a
rendes nevet, a Malakiást. Ezt a következő magyarázhatja: A Szeptuaginta fordítói
félreolvashatták az utolsó betűt ( י-yod helyett  ו-waw). Ez az egy betűnyi különbség
felel a birtokjelért, és teszi a rendes Malakiás nevet “hírnökömmé”. Ahogy Archer
rámutat, “Vegyük figyelembe, hogy minden más ószövetségi profetikus könyv a
szerzőjének nevét viseli –ennek tükrében szokatlan lenne, ha Malakiás könyve
anonim maradna.” Gleason Archer, Jr., A Survey of Old Testament Introduction, 3rd.
ed. (Chicago: Moody Press, 1994), 478.
525
A Talmud Ezsdrást tartja a szerzőnek (Meg. 15a), de vélekedésével nem
értenek egyet a köztiszteletnek örvendő zsidó bölcsek. Jeromos a következő
véleményen volt: “A zsidók azért gondolják Malakiást a pap Ezsdrásnak, mert
Ezsdrás könyvének minden eleme megtalálható a próféta írásában is.” R. Hayward,
“Saint Jerome and the Aramaic Targumim,” JSS 32 (1987): 115. Ez a nézet azonban
megalapozatlan, és mind a zsidó, mind a keresztény hagyományon belül kevés
támogatója van. Archer helyesen jegyzi meg, hogy a nézet “nem érdemel komoly
mérlegelést”. Archer, A Survey of Old Testament Introduction, 478.
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erősítik meg az újszövetségi írók is (Mát 11:10, 14; 17:11, 12; Mk 1:2;
9:10, 11; Lk 1:17; és Róm 9:13). Vegyük figyelembe, hogy minden más
ószövetségi profetikus könyv a szerzőjének nevét viseli –ennek tükrében
szokatlan lenne, ha Malakiás könyve anonim maradna.526

CÍMZETTEK
A megszólított hallgatóság Izrael általában (1:1), közelebbről a
Jeruzsálemben élők és Istenüket tisztelők, tehát a könyv elsősorban a
templom újjáépítése után élő generációnak szólt.

IDŐ ÉS HELY
A könyv megírásának idejére a templom már újjáépült, és az
áldozatok bemutatása is újra indult (1:7-10; 3:8).527 Ebből adódóan a
próféta üzenetének Haggeus és Zakariás szolgálata után kellett
elhangoznia, akik a nép arra való motiválásán munkálkodtak, hogy
befejezzék, amit elkezdtek (a templomi építkezések). A későbbi
keletkezési dátumot támasztja alá a jeruzsálemi helytartó intézménye is
(1:8). A héber  פחהfőnév, amelyet helytartónak fordítottak, majdnem
kizárólag csak a fogság utáni írásokban jelenik meg. A Haggeus 1:1 is
ezt a kifejezést használja Zerubábel pozíciójának leírására, csakúgy,
mint Nehémiás estében a Nehémiás 5:14. A későbbi keletkezési időpont
megmagyarázná az írás idejére megjelent erkölcsi hanyatlást is.528
Valószínű, hogy abban az időben Nehémiás helyét egy perzsa helytartó

526

Gleason Archer, Jr., A Survey of Old Testament Introduction, 3rd. ed.
(Chicago: Moody Press, 1994), 478.
527
A templom Kr.e. 516-ban készült el.
528
A papság odaszántsága leromlott (1:6-8), a férfiak idegen asszonyokat
vettek el (2:10-12), és a tized fizetését elhanyagolták (3:-10).
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vette át, amely erősen támogatná a könyv Kr.e. 433 után keletkezését.
Egy Kr.e. 430 és 420 közötti időpont tűnik a leghelyesebbnek, miután
Nehémiás

–sikeresen

teljesítve

Jeruzsálem

falai

felépítésének

küldetését– visszatért Perzsiába. Lásd még Nehémiás könyve Cél c.
részét.

TÖRTÉNELMI HÁTTÉR
Malakiás könyve az Ószövetség utolsó írása. A próféta idejére
számos birodalom emelkedett fel és tűnt el, többek között Egyiptom,
Asszíria, Babilon, és a Méd-Perzsa Birodalom. Először Asszíria hurcolta
fogságba Izraelt (Kr.e. 722-ben), majd Júda is erre a sorsra jutott, három
külön hullám során (Kr.e. 605, 597 és 586-ban). Nem csak az
elhurcoltatás történt több részletben, de a szabadulás is: a nép három
körben tért haza. Az első visszatérés Kr.e. 539-ben történt, élén
Zerubbábel, Jósua, és Sésbaccar álltak. A második vezetői Ezsdrás,
Haggeus és Zakariás voltak (ekkor építették újjá a templomot). A
harmadik és egyben utolsó hazatérési hullám pedig Kr.e 444-ben történt
Nehémiás irányítása alatt, kinek vezetésével felépültek Jeruzsálem falai
is (egészen csodálatos módon 52 nap alatt). Malakiás szolgálatának
idejére a templom már felépült, és az áldozatok bemutatása is újraindult
(1:7-10). A város falai is ismét épen állnak, megvédve a várost a
környező ellenségtől (Neh 6:15). Igen sajnálatos módon viszont a zsidók
nem tanulták meg hosszú, és számos jelenettel teli történelmük leckéjét
–jól mutatja ezt a Malakiás idejében kiújult erkölcsi hanyatlás. A papság
megromlott (1:6-8); a férfiak idegen asszonyokat vettek feleségül (2:1012), és a tized fizetését elhanyagolták (3:8-10). Mindennek
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eredményeként küldi Isten Malakiást népéhez, hogy megfeddje és
megtérésre hívja őket.

Malakiás szolgálata előtt és alatt történt események
Idő
Kr.e. 605

Esemény
A babiloni hatalom felvirágzik. Az első
deportálási hullám éve

Jójákin, Jósiás unokája Nabukadneccár
Kr.e. 597 fogságába kerül a második deportálási
hullám során
Kr.e. 586

Dávid városának végső pusztulása és a
harmadik deportálási hullám

Igehely
-2Kir 24:8-16;
2Krón 36:10
2Kir 25:1-21;
2Krón 36:17-21

Nagy Círus perzsa uralkodó beveszi
2Krón 36:22-23;
Kr.e. 539 Babilont; Izrael első visszatérése
Ezsdrás 1-3
Zerubbábel, Jósua és Sésbaccar vezetésével
--

A jeruzsálemi újjáépítések leállnak

Kr.e. 520 Haggeus és Zakariás prófétálnak

Ezsdrás 4
Haggeus,
Zakariás

Kr.e. 516 A templom felépül

Ezsdrás 5-6

Artaszerszész engedélyével a második
Kr.e. 458 hazatérési hullám is megkezdődik, Ezsdrás
és Haggeus irányítása alatt

Ezsdrás 7-10

Nehémiás vezetésével megindul a harmadik
hazatérési hullám, melynek célja a
Kr.e. 444
városfalak felépítése; a falalak 52 nap alatt
elkészülnek (6:15)

Nehémiás

Kr.e. 430 Malakiás prófétai szolgálatának kezdete

Malakiás

CÉL
Malakiás üzenetében megdorgálja a népet annak erkölcsi
hanyatlásáért, mely mindössze pár évvel a Jeruzsálembe való hazatérés
és a templom újjáépítése után következett be. Merrill szerint a feladat
immáron „nem a templom és a szent város felépítése, mivel az Malakiás
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idejére már hosszú ideje elkészült, hanem a külső megújulások
eredményeként megjelenő szent élet és szolgálat.”529 Archer tovább
bontogatja a gondolatot:
…Isten szemében az iránta való őszinteség és a szent élet
feltétlenül szükséges, a termés és gazdasági jólét feletti
jóindulatának feltétele. Izraelnek mint szent nemzetnek,
magasztos elhívásának megfelelően kell élnie, és
várakoznia a Messiásra, aki a gyógyítás, és ugyanakkor az
ítélet szolgálatán keresztül valósítja meg a nép legdrágább
reményeit.530

ÜZENET
Isten áldásainak megtapasztalásához Izraelnek hűségesnek kell
lennie szövetségi kötelezettségei felé, amely többet jelent egy templom
felépítésének külső cselekedeténél: az Isten felé való belső megtérés
morális és etikus viselkedésben való megjelenése is hozzátartozik.

MALAKIÁS KÖNYVÉNEK TEOLÓGIÁJA
A szövetség
A szövetség fogalmának megértése óriási jelentőséggel bír
Malakiás könyvének megértésében. Ezt fejezi ki a könyv Isten Izrael felé
való szeretetéről szóló nyitó része (1:2-5), és egy Izraelhez intézett
felhívással zár, mely a szövetségi kötelezettségek teljesítésére szólít fel

529

Eugene H. Merrill, Haggai, Zechariah, Malachi: An Exegetical
Commentary, (np: Biblical Studies Press, 2003), 321.
530
Gleason Archer, Jr., A Survey of Old Testament Introduction, 3rd. ed.
(Chicago: Moody Press, 1994), 478.
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(3:22).531 Chisholm szerint,
A könyv Isten saját döntésén alapuló, Izrael felé való
szeretetének megerősítésével kezd (Mal 1:2), és a Mózes
által adott ősi törvénynek való engedelmességre való
buzdítással zárul (3:22). A közbenső részekben az Úr
felsorolja a fogságból hazatért közösség különböző
törvényszegéseit: a papok tisztátalan áldozatokat mutattak
be Istennek (vö. 1:6–14; 3Móz 22:17–25; 5Móz 15:21), a
nép pedig elhanyagolta a tized és a felajánlások adakozását
a léviták eltartására (vö. Mal 3:7–10; 4Móz 18:8, 11, 19,
21–24). A helyzetet súlyosbította még, hogy sok férfi
elvált feleségétől, vagy idegen asszonyt vett el, mellyel az
Istenhez és a többi izraelitához való hűség egyik alapvető
szövetségi alapelvét vette semmibe (Mal 2:10-16). Isten
kifejti, hogy csak az Ő rendületlen szövetségéhez való
ragaszkodásának köszönhető a nép közösségének
megmaradása (3:6).532
Ahogy Isten megszólítja népét, Ő mint Atya, Izrael pedig
közvetve mint fiú jelenik meg (1:6;3:17), amely rámutat Isten Izraellel
való szövetségi kapcsolatára. Malakiás szövetségszegéssel vádolja
Izraelt

(2:8,

10).

A

szövetségi

kötelezettségek

fontosságának

hangsúlyozására Malakiás kifejezi Isten gyűlöletét a válás iránt, mert az
a szövetség megtörése (2:14). Baldwin szerint „így a családon belüli
kapcsolatok illusztrálják a szeretetet és hűséget, az isteni szövetséget
érthetővé téve az ember számára –ezzel szemben a válás a megtört hitet
és a felbomlott kapcsolatokat mutatja be.”533
Isten szövetséges viszonyba lépett Izraellel. Hűséges, és azis
531

Joyce G. Baldwin, Haggai, Zechariah and Malachi: An Introduction and
Commentary, Tyndale Old Testament Commentaries. (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1972), 231.
532
Robert B. Chisholm, “Theology of the Minor Prophets,” ed. Roy B. Zuck
(Chicago: Moody Press, 1991), 419-420.
533
Baldwin, Haggai, Zechariah and Malachi, 232.
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marad ígéreteihez, és ezt várja el Izrael részéről is. Az engedetlenség
fegyelmezést von maga után, az engedelmességgel pedig áldás jár.

Az Úr napja534
Malakiás az ítélet kontextusában beszél az Úr napjáról, melyet
„az Úr nagy és félelmetes napjaként” ír le, melynek során a gonoszok
súlyos

ítélettel

néznek

szembe,

de

a

megtérők

sértetlenül

megmenekülnek (3:20-21). Ennek az emlékeztető üzenetnek Izraelt
megtérésre, és Isten Mózesnek adott utasításainak való engedelmességre
kellene ösztönöznie (3:22). Jahve eljövetele tűzben tisztít (3:2-4) és ítél
(3:5-6). A megtisztításhoz hozzátartozik a gonosz papok eltávolítása
(2:3, 3:3-4), és a társadalom általános megszentelése (3:16-21). Az ítélet
a meg nem térők büntetését jelenti. Ezt a napot az Ige tüzes kemencéhez
hasonlítja, amelyben az ítéletre fel nem készültek megégnek (3:19). Az
Úr napját egy követ megjelenése előzi majd meg (3:1, 3:23-24), aki a
megtérés üzenetét hirdeti. Malakiás szerint a követ majd az „atyák szívét
a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy
pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök” (3:24). Malakiás
üzenete a megtérésre szólít fel. Az emberiség a bűnbánás és megtérés
által kerülheti ki az ítéletet, melynek napja „nagy és félelmetes” lesz
(3:23) az Istent visszautasítók számára.

534
Számos prófétai könyv beszél az Úr napjáról. Egyesek általában, mások
konkrétabban. Ha az „Úr napjának” minden igei előfordulását megvizsgáljuk, tisztán
látszik, hogy utalhat ítéletre és/vagy áldásra is. Egyes igeszakaszok az áldásos
aspektusáról írnak (az ezeréves királyság), de többször olvashatunk az átkos oldaláról
(a nyomorúság, avagy az ítélet napja, mely összekapcsolódik Krisztus
visszatérésével). A kontextus dönti el, éppen melyik koncepcióról van szó. Az Úr
napját úgy határozhatnánk meg, mint az időszakot, melyben Isten olyan drámai és
természetfeletti módon cselekszik, mint még előtte soha: először az átok
(nyomorúság), majd az áldás (ezeréves királyság) formájában.
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MALAKIÁS KÖNYVÉNEK VÁZLATA
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Az első jóslat: Isten hűséges szeretete Izrael felé (1:1-5)
A második jóslat: üzenet a papok ellen (1:6-2:9)
A harmadik jóslat: üzenet egy hűtlen nép ellen (2:10-16)
A negyedik jóslat: figyelmeztetés az ítéletre (2:17-3:5)
Az ötödik jóslat: hívás az engedelmességre (3:6-12)
A hatodik jóslat: Izrael helyreállítása (3:13-4:6)
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kívül
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Mikeás
Jónás
Ézsaiás
Ámósz
Abdiás
Hóseás
Zofóniás
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Habakuk
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Ezékiel
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Ingyenesen hozzáférhető
források a Biblia
tanulmányozásához
Bevezetés az Új Szövetség Könyveibe videósorozat, kiegészítő,
ingyenesen megtekinthető előadások a YouTube-on, a Bevezetés az
Új Szövetség Könyveibe c. könyv szerzőjétől: Videó sorozat
Dr. Thomas Constable Kommentárjai - www.soniclight.com
Ezen a linken megtalálhatók Dr Constable, a Dallas Theological
Seminary professzor emeritusának a Biblia mindegyik könyvéhez
kapcsolódó magyarázatai pdf formátumban. Ha csupán egy kommentár
elolvasására van egyszerre ideje, akkor keresse ezt az oldalt! Mivel a
fenti dokumentum elektronikus formában érhető el és Dr Constable
évente folyamatosan frissíti a magyarázat gyűjteményt, így annak
oldalszáma folyamatosan bővül.
Weaver Web Page- www.pauldweaver.com
Látogasson el Paul Weaver weboldalára, ahol azokról a kurzusokról
találhat tananyagot, melyeket a Wol Élet Szava Bibliaiskolában tanít,
valamint Paul Weaver a következő témákkal kapcsolatos kutatási
anyagait: János első levele, Dániel könyvének 9. fejezete, számos
különböző régészeti lelőhelyek és leletek. Ezenkívül linkeket érhet el a
szerző egyéb megjelent munkáiról (Introducing the New Testament
Books/Bevezetés az Új Szövetség Könyveibe, The Popular
Encyclopedia of Church History/,I am not sure about the translation
of this ,Charles C. Ryrie: The Man, His Ministry and His
Method/Charles C. Ryrie: Az Ember és szolgálata, módszerei).
Associates for Biblical Research - www.biblearchaeology.org/
Felkeltette érdeklődésed a bibliai régészet? A weboldalon megtalálható
számos régészettel valamint a Szentírással kapcsolatos régészeti
lelőhelyekről és leletekről szóló tanulmány.
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FREE BIBLE STUDY RESOURCES
Bible.org - www.bible.org
Ezen a weboldalon bőségesen találhat segédanyagokat a következő
témákkal kapcsolatosan: magyarázó szövegek, válaszok
ellentmondásos kérdésekre, tanulmányok egyes témakörökkel és
könyvekkel kapcsolatosan, prédikáció példázatok és még sok más.
Bible Places - www.bibleplaces.com
Ezt a weboldalt egy mesterképzést végző főiskola professzora
szerkesztette, aki Járuzselemben élt és tanított a főiskola kihelyezett
karán (IBEX). A weboldal temérdek képet és leírást tartalmaz
gyakorlatilag minden elképzelhető bibliai régészeti lelőhelyről melyet
ezidáig felfedeztek.
Dallas Theological Seminary iTunes University www.dts.edu/itunesu/.
A Dallas Theological Seminary iTune-on elérhető, több mint 35
különböző kurzust biztosít, valamint több mint 600 áhitatot. Ezek a
segédanyagok csodálatos lelki bátorításul szolgálnak valamint Isten
igéjének kiváló tudósok által vezetett tanulmányozását biztosítják.
E-sword – www.e-sword.com
Ez egy csodálatos és ingyenesen letölthető bibliaismereti program
amelyet internet segítsége nélkül használhat számítógépén. A program
számos ingyenes fordítást, szótárat, régebbi magyarázatokat tartalmaz
valamint görök és héber nyelvvel kapcsolatos segédanyagokat. Az
ingyenesen hozzáférhető anyagokon kívül néhány kíváló segédanyag
szerény díj ellenében elérhető.
The Net Bible- www.net.bible.org
Eltűnődött már azon, vajon miért vannak jelentős különbségek az
egyes fordítások között? A NET (Új Angol Fordítás) az első olyan
jegyzetekkel (több mint 60 000) ellátott fordítás , mely
megmagyarázza, hogy az adott helyen miért éppen az adott módon
fordították az egyes szövegrészeket. Nem kell, hogy görög vagy héber
nyelvtanfolyamra járjon azért, hogy hasznosítani tudja ezt az értékes
tananyagot. Hall Harris, a Dallas Theological Seminary/a Dallas-i
Egyetem Teológia Karának professzora vezette ennek a kiadványnak
a szerkesztését illetve az egyetem karának számos más professzora is
hozzájárult munkájával e segédanyag létrehozásához.
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Bevezetés az Újszövetség könyveibe

Könyv leírás
Sokan vannak, akik érdeklődéssel fordulnak a Biblia iránt, de nem értik, amit a
Szentírásban olvasnak. Nekik szükségük van valakire, aki kézen fogja és a felfedezés
ösvényére vezeti őket. Ez az, amit Paul Weaver tesz a „Bevezetés az Újszövetség
könyveibe” című könyvében. Sokéves bibliatanári tapasztalatát felhasználva az
Újszövetség könyveinek részleteit összefüggő nagy képpé rendezi össze, hogy mindaz,
aki tanulmányozza a Bibliát az erdőt is felismerje ahelyett, hogy elveszne az egyes fák
tanulmányozásában. Stílusa világos, tömör, de nem a végletekig leegyszerűsített.
Könyve nagy segítség lesz sokak számára.
Dr. Daniel J. Estes, Ph.D.
Distinguished Professor of Old Testament
Cedarville University

Ajánlások
Örömmel vettem kezembe Paul D. Weaver könyvét, mert nagyon fontosnak tartom az
Újszövetség könyveinek tudományos igényű, ugyanakkor mégis egyszerű nyelven
megfogalmazott ismertetését. Ez a könyv nemcsak ismeretben gazdagít, hanem
érdeklődést, sőt szomjúságot támaszt bennünk az Újszövetség könyveinek olvasására
és tanulmányozására. Mondataiban átsugárzik az író élő hite, Krisztusban nyert
életének és buzgóságának öröme. Külön nagy érték és öröm, hogy ezt a nemzetközi
érdeklődésre is számot tartó könyvet magyar nyelven is olvashatjuk. Szeretettel
ajánlom Paul Weaver: “Bevezetés az Újszövetség könyveibe” című könyvét
mindazoknak, akik szeretnék jobban megismerni a Bibliát, és a benne megszólaló
örökkévaló Istent és a mi Urunk Jézus Krisztust. Jézus a főpapi imájában mondta: “Az
pedig az örök élet, hogy megismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél,
a Jézus Krisztust” (Jn.17,3)
Kovács Géza
Lelkipásztor, tanár,
a BTA professzora és az MBE Missziói Főiskolájának alapító igazgatója
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A szerző az Újszövetség rövidített bevezetőjét tárja elénk. Az egyes könyvek
szerzőjének, céljának és szinopszisának áttekintése mélyebb megértést és alkalmazást
nyújthat, különösen laikusok számára. Ha az olvasó rászánja magát, hogy e könyv
segítségével tanulmányozza a Szentírást, akkor világos evangéliumi rálátást nyerhet
arra, hogy mit akar közölni Isten a népével. A szerzőt ismerve, biztosíthatok mindenkit
arról, hogy most sem fog csalódást okozni.
Dr. Donald Alban Sr.
Professzor - Nemzetközi tanulmányok tanszék
Liberty University
Paul Weaver „Bevezetés az Újszövetség könyveibe” c. könyve bibliatanári
szolgálatának gyümölcse. Sok éve főiskolai szinten tanítja az Újszövetség könyveit.
Mindaz, amit leírt, javára válik mindenkinek, aki betekintést szeretne nyerni a Biblia
újszövetségi könyveibe.
Dr. Thomas L. Constable, Th.D.
Professor Emeritus - Bibliamagyarázat tanszék
Dallas Theological Seminary

ITT EGY INGYENES, ONLINE SEGÍTSÉG AZ ÖN SZÁMÁRA:
www.bibliaiskola.org/eszkozok
Látogasson el a az Élet Szava Bibliaiskola Youtube oldalára
INGEYENES TANÍTÁSOKÉRT, melyek követik a könyv tartalmát.
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