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BEVEZETÉS.
Az örökkévaló Isten Izraelt az o szentséges papi népévé választotta. Kinyilatkoztatta előtte fenséges tanait,
hogy azokat a föld összes lakóinak üdvére hirdesse, maga
Izrael pedig ezen tanok szerint, mint az istenes élet mintaképe, járjon a világ népei előtt.
Fölismerték és szeretettel követték e dicső hivatást
már törzsatyáink. Ennek szentelte életét Abraháyn, az  ״isteni fejedelem^^, kit buzgó és minden áldozatra kész jámborságáért Isten különös kegyelmére méltatott. Szövetséget
kötött vele és ivadékaival s kijelentette előtte, hogy áldásbán részesülnek általuk a föld összes nemzetségei, valamint
hogy Kanaán országa, hol Ábrahám az isteni tant terjeszteni kezdte, utódainak birtoka lesz.
Híven őrizték meg Abrahám istenhitét és erkölcseit az
ő fia Izsák és unokája Jákób, kit Isten a  ״ ןשראלIsten
küzdője“ dísznévvel tüntetett ki. Ezért nevezik magukat
Jákób ivadékai  ״Izrael fiainak'^ ^י ו^ראל5?^ ׳majd később
nagy néppé gyarapodva  ״Izraelnek''. E névben egész rendeltetésünk és történetünk jut kifejezésre, mely lényegében
kezdettől fogva mind a mai napig az istenhitünkért való
küzdésben áll.
E küzdelmeknek első színtere Egyiptom. Ez az ország
zsarnok uralkodóival és népével, a Tóra hasonlata szerint
az volt Izraelnek, mi a ״vaskohó“ az ércnek. Az itt kiállőtt szenvedések tisztító tüzében erősödik meg és nevelkedik Izrael jövendő hivatására. A több százados elnyomaVI.
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tás sem volt képes megingatni őseinket abban a bizalmukbán, hogy lste71 kegyelme nem hagyja el az Ö népéi.
Isten meghallgatta Izrael fiainak fohászkodását s
megemlékezett a szövetségről, melyet Ábrahám, Izsák és
Jákob atyáikkal kötött. Elküldötte az Ö hű szolgáit, Mózest és Áront, hogy a fáraótól a nép szabadon bocsátását
követeljék.  ״Ki az az Örökkévaló, hogy szavára hallgassaki!
válaszolt felszólításukra a gőgös faraó. Isten
azonban megalázza a makacs zsarnokot s ״jelekkel, csodákkai és hatalmas karral“ vezeti ki népét a ״szolgasáír házából“.
A fölszabadult Izraelt útja ״Isten hegyéhez“, Szinajhoz vezeti. Itt avatja föl Isten Izraelt az Ö  ״tulajdon“ né^ szövetséget, melyet egykor a törzsatyákkal
kötött, most megújítja utódaikkal: Jákób egész házával.
E szövetségnek alapját Istennek kinyilatkoztatott tanításai
és törvényei alkotják, melyek  ״Mózes Tórájában“ vannak
megírva.
 ״Megtesszük és megfogadjuk“ — volt Izrael lelkes
orömriadása, midőn Mózes Isten tanait előttük kihirdette
s ez minden időre szóló nagy fogadalom volt.  ״A Tóra, melyet nekünk Mózes rendelt, öröksége Jákób községének“
/^^'ןליל:  מיורשל,ה לנו מ^ד- )תיוךדו עוSzent kincsünk nekünk is, melyhez törhetetlen hűséggel ragaszkodunk.
Üj
feladat ele jutott most Izrael: birtokába
venni az ״ígéret Földjét ‘ s azon állami életet szervezni
Isten törvényei szerint. Erre a harccal járó, nehéz feladatra
az egyiptomi szolgaságban nevelkedett, ingatag lelkű, bátortalan nép nem volt alkalmas. Ezért Isten bölcs végzése
á negyvenéves pusztai vándorlást rendelte, míg új nemzedék növekedett fel, mely a szolgaságot nem ismerte s istenbizalmában megerősödve, hősi elszántsággal foghatott a
honfoglalás művéhez.
^ Diadalmasan vívta meg ennek előharcait a jordán-
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inneni tartományok népeivel s miután Isten kegyelme számos viszontagságon átsegítette, eljutott végre vándorlásának célpontjához, ״Kanaán országához. Az utolsó állomásón, a Jordán balpartján terülő móábi pusztaságon búcsúzott el Mózes szeretett népétől, melyért annyit küzdött és
szenvedett. Ez alkalommal újból lelkére kötötte híveinek
Isten szövetségét, tanításait és törvényeit. Megható be*
szédben fejtegette, hogy ezekben rejlik Izrael igazi dicsősége az idegen népek előtt, kik midőn meg fogják érteni
az isteni tant, azt fogják mondani Izraelről, hogy ״valóban
bölcs és értelmes nemzet ez a nagy nép!^‘ Az eget és földet
hívta fel tanúbizonyságul ama szavai mellett, hogy Izrael
csak addig boldogul, míg Isten Tórája mellett kitart.
Ezután megáldotta Mózes Izrael fiait s fölment Nebó
hegyére, honnan Isten látnia engedte a népének szánt ״tejjel, mézzel folyó^^ országot: az  ״ígéret Földjét‘‘. Ott hunyt
el Mózes az ״örökkévaló szolgája“, ki minden idők legnagyobb embere volt; mert ő tanította meg a világot az
egy igaz Isten ismeretére és helyes tiszteletére. Az ő Tórájának törvényei nemesítették meg a népek erkölcseit és
jelölik meg az emberiség boldogulásának útját. •
A honfoglalás vezetésének feladata Mózes méltó tanítványára, Józsuára szállott.
Evvel a nevezetes eseménnyel kezdődik Izrael állami
életének története, mely a babiloni fogsággal ér véget és 869
évre terjed (az időszámításunk előtti 1455. évtől az 586.
évig). Ennek a korszaknak eseményei az  ״Első Próféták^^
( מביאים רא^לניםkönyveiben vannak megírva, melyek a
Szentírás könyveinek második csoportjából ( מביאיםvalók.
Az Első Próféták könyvei név szerint ezek:
7. Józsua 7íön;?/^(י:(שע1 )סבר ^דו, mely a honfoglalás történetét tárgyalja.
II. Bírák
)ספר, mely a Józsua után
következő vezérek, a ״bírák“ történetét írja le.
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III, Sá7nuel két Könyve (' ב/ )'שמואל א, mely az utolsó
,,bírónak^^, Sámuelnek, továbbá Izrael két első királyának,
Saulnak és Dávidnak történetével foglalkozik.
IV, A Királyok két Könyve ( ב׳/' ^)טלכים אmely a királyok történetét Salamontól egész a babiloni fogságig folytatja.
A Szentírás harmadik csoportjában, a ״Szent Iratok''
( )?תדביםközött is van kettő, melynek tartalma e korszakra
vonatkozik. Ezek: Rut Könyve ( ) ח תés
Krónikák két
Könyve (o / ) ך^די ה^מים א
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I.

Józsua Könyve.
ע.יהיועז. ספר

1. Józsua kiíldetőse.
(Józsua: 1. fejezet.)

I.
Történt Mózesnek, az örökkévaló szolgájának halála
után, hogy az örökkévaló Józsuához, Nun fiához, Mózes
szolgájához következőképen szólt:  ״Mózes, az én szolgám
meghalt; most tehát kerekedjél föl és vonulj át e Jordánon
te meg az egész nép abba az országba, melyet Én
Izrael fiainak adok. Mindazt a helyet, hova lábaitok talpa
lép, nektek adom, amint megigértem volt Mózesnek. A
pusztától és Libánontó] ( )לבנזןfogva a nagy Eufrátes foIvóig
chittik egész földje a nagy tengerig
( הגדולDOnapnyugatra, lesz a ti vidéketek. Senki sem állhat meg veled szemben, amíg élsz. Amint voltam Mózesse], úgy leszek te veled is, nem távozom mellőled és el
nem hagylak. Légy erős és szilárd, mert te fogod birtokul
adni e népnek azt az országot, melyről esküvel Ígértem
ősatyáiknak, hogy nekik adom. Csak légy nagyon erős és
szilárd, gondosan cselekedvén az egész Tóra szerint, melyet
meghagyott neked Mózes, az én szolgám. Ne térj el attól
sem jobbra, sem balra, hogy boldogulj, bármerre jársz. Ne
távozzék ennek a Tórának könyve a te ajkadról^ elmélkedő
jél felette nappal és éjjel, hogy gondosan a szerint csele-
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kódjel, amint benne írva van. Mert akkor lesznek szerenesések a te útjaid és akkor boldogulsz. Nemde meghagytam
neked, hogy erős légy és szilárd; ne félj, ne rettegj, mert
veled van az Örökkévaló, a te Istened, bármerre jársz‘^
II. Ezután Józsua megparancsolta a nép felügyelőinek a következőket: ״Vonuljatok át a táboron és hagyjátok
meg a népnek mondván: Készítsetek magatoknak útra való
eleséget; mert három nap múlva átkeltek a Jordánon, hogy
elfoglalni menjetek ama földet, melye az örökkévaló a ti
Istenetek birtokul ad nektek.‘‘
III. Rubén s Gád törzseinek és Menasse féltörzsének
pedig a következőket mondta Józsua: ״Emlékezzetek viszsza, mit parancsolt vala nektek Mózes, az örökkévaló szolgája, mondván: Az örökkévaló, a ti Istenetek nyugalmat
szerzett nektek és ezt az országot nektek adta. Feleségeitek, gyermekeitek és barmaitok, maradjanak ebben az országban, melyet nektek Mózes adott, a Jordánon innen. Ti
pedig vonuljatok fölfegyverkezve testvéreitek előtt, mind
a vitéz hősök és segítsetek nekik, míg az örökkévaló, úgy
mint nektek, testvéreiteknek is nyugalmat szerez s birtokba
veszik ők is azt az országot, melyet az örökkévaló a ti
Istenetek ad nekik. Majd akkor visszatérhettek ti is birtokotok földjére és birtokba vehetitek azt“.
IV. Ök pedig felelték Józsuának, mondván:  ״Mindent,
amit nekünk megparancsoltál, megteszünk; bárhova küldesz bennünket, el fogunk menni. Ép úgy, mint engedelmeskedtünk Mózesnek, engedelmeskedni akarunk neked is;
csak legyen az örökkévaló a te Istened veled, miképen
Mózessel volt. Bárki, aki ellenszegül parancsodnak és szavaidra nem hallgat, haljon meg! Csak légy erős és szilárd“.
Vallástani összefofflalás. Mózes halála után Isten akarata
Józsuát, az ő istenfélő, hű tanítványát jelölte ki arra a dicső
feladatra, ho״y Izraelt bevezesse az ״ígéret Földjére s a honfoglalás megkezdett nagy művét sikerrel folytassa, E végből
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lelkét eltöltötte bölcseséggel s megerősítette szivét avval a kijelentésével, hogy ép úgy lesz vele is, mint Mézessel volt és
hogy őt el nem hagyja.
Egyetlen föltétele Isten segedelmének,^ hogy Józsua ׳,erős
és szilárd“ legyen annak a Tórának követésében, melyet Isten
Mózes által az Ö népének rendelt. Útjaiban úgy fog !boldogulni,
ha e Tórától sem jobbra, sem halra el nem tér. Izrael minden
nemzedékének szóló nagyjelentőségű tanítás az, hogy »,ne távozzék ennek a Tórának könyve a te ajkaidról: elmélkedjél felelte nappal és éjjel, hogy gondosan a szerint cselekedjél» apüni
henne írva van: mert akkor lesznek szerencsések a te útjaid és
akkor boldogulsz*'. Mindennapos reggeli  אהבה ר ב הés esti א הב ת
 ן^ולםimádságunkban arra kérjük Istent, hogy tegye számunkra
lehetővé e szent kötelességünk teljesítését.^
Izrael két és fél törzséne»k már a Jordánon való átkelés előtt
megvolt hódítással szerzett birtoka. Mindamellett e törzsek készséggel felelnek meg Józsua ama felszólításának, hogy tevékeny
részt vegyenek testvéreik honfoglaló munkájában, amint ezt
Mózesnek megigérték. Ök elöl járnak a hadban és ezzel szép példát állítanak elénk arra nézve, hogy területi szétszórtságunkban
se feledkezzünk meg a testvériségről, midőn idegen országban
élő hitfeleink nehéz küzdelmeit látjuk. ״Egész Izrael egymáshoz
tartozik“ (] כל ישראל חברים
^

T

T

*

•

2. Átkelés a Jordánon.
(Józsua: 3—4. fejezet.)

I. Ezután felkelt Józsua reggel, s elindultak Sittimböl.
Elérkeztek a Jordánhoz s szólott Józsua a néphez:  ״Szénteljétek meg magatokat, mert az Örökkévaló csodákat fog
holnap művelni közietek^‘. A papoknak pedig meghagyta
Józsua: ״Vegyétek föl a frigyszekrényt és vonuljatok a
nép előtt!‘' Azok erre fölvették a frigyszekrényt és a nép
előtt vonultak.
II. Ekkor szólt az örökkévaló Józsuához: ״A mai napon kezdelek naggyá tenni egész Izrael előtt: megtudják,
hogy úgy leszek veled is, mint Mózessel voltam. Rendeld
el a frigyszekrényt vivő papoknak, hogy midőn a Jordán
vizének széléhez érkeznek, álljanak meg a Jordánban‘‘. Józsua így cselekedett. S történt, midőn a nép kivonult sáí-
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raiból, Iiogy átkeljen a Jordánon s a frigyszekrényt vivő
papok a nép eiött voltak: mihelyt a frigyszekrény vivői
elértek a Jordánhoz és a papok lábai alámerültek a víz
szélén — a Jordán ugyanis az egész aratás ideje alatt túláradt volt partjain, — a lefolyó víz mint egy fal állapodott meg jó távolnyira Ádám ( )אדםvárosától; az a víz pedig^, mely lefelé, a síkság tengere, a Sóstenger ()ים המלח
télé tartott, teljesen eltűnt. Így kelt át a nép Jerichóval
szemben. S míg szilárdan állottak az örökkévaló frigyszekrényét vivő papok a Jordán közepén szárazon, egész
Izrael szárazon vonult át a Jordánon.
III. Midőn az egész nép átkelt, az örökkévaló következöképen szólott Józsuához: ״Válasszatok a nép közül tizenkét férfiút: egy-egy férfiút egy-egy törzsből. Ezeknek pedig hagyjátok meg a következőt: Vegyetek magatoknak a
Jordán^ közepéből, onnan, ahol szilárdan állanak a papok
lábai, tizenkét követ, vigyétek át azokat magatokkal és tegyétek le azokat ott, ahol az éjjel meg fogtok hálni“. Erre
Józsua maga elé hívta a tizenkét férfiút, kiket kijelölt volt
Izrael fiai közül és mondta: ״Vonuljatok az örökkévaló, a
ti Istenetek frigy szekrénye előtt a Jordán közepébe és
emeljen kiki közülotek egy-egy követ a vállára Izrael fiai
törzseinek száma szerint, hogy ez jelül szolgáljon nektek“.
IV. Feljővén a nép a Jordánból, az első hónap tizedik
napján tábort ütöttek Gilgálban. A tizenkét követ pedig,
melyet a Jordánból vettek, felállította Józsua Gilgálban.
Es szólott Izrael fiaihoz:  ״Ha majd fiaitok a jövőben kérdezni fogják atyáikat, hogy mit jelentenek ezek a kövek,
tudassátok akkor fiaitokkal: Szárazon kelt át az egész ízrael ezen a Jordánon. Mert az Örökkévaló, a ti Istenetek
kiszárította előttetek a Jordán vizét, amíg átkeltetek, amint
az örökkévaló, a ti Istenetek a Nádastengerrel tette, melyet
szintén kiszárított előttünk, míg átkeltünk. Hogy mégismerjék n föld összes nemzetei az Örökkévaló kezét, hogy
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hatalmas az, és hogy félve tiszteljétek az Örökkévalót, a ti
Isteneteket, minden időben^\
V.
Szólt az örökkévaló Józsuának: ״Ma legördítettem
( )גלתיrólatok Egyiptom gyalázatát^^ S elnevezte azt a
helyet Gilgálnak ( )גלגלmind e mai napig. S táboroztak
Izrael fiai Gilgálban és megtartották a peszach-áldozatot a
hónap tizennegyedik napján este Jerichó síkságain. S a
peszach-áldozat után való napon az ország terméséből ettek, még pedig kovásztalan kenyeret ( )מצותés pörkölt gabonaszemet. S megszűnt a manna, midőn az ország terméséből ettek és nem hullott többé manna Izrael fiainak. Kanaán országának terméséből ettek ebben az évben.
<

Vallásiam összefofflalás. Mielőtt Izrael beyonulhatott volna
az ,J^éret Földjére“, ugyanolyan akadály állta útját, mint akkor,
midőn az egyiptomi szolgaságból kiszabadulva a Szinaj^ felé
tartott. De Isten szeretete ezúttal is eltávolította kiválasz־
tott népe elől a vizek árjának akadályát, hogy lássa Izrael és
tdsmerjék>me,Q^ a föld összes nemzetei Isten hatalmát, s félve
tiszteljék az Örökkévalót minden időben''.
^
E csodás eseménynek emlékét hosszú időkön át a Józsuától
felállított gilgáli kőemlék hirdette. Mi is hálás szívvel emlékszünk meg róluk a  הללnéven összefoglalt ünnepi zsoltárok
egyikében (a 114-ikben), mely így hangzik:
, , ,
״Midőn Izrael kivonult Egyiptomból, Jákob haza a barbar
nép közül; Jehuda szentségévé lett, Izrael birodalmává. A tenger
látt^ és elfutott, a Jordán hátrafordult; a hegyek szökdeltek,
mint kosok, a halmok, mint fiatal bárányok ^
.
Mi lelt téged, óh tenger, hogy elfutsz ?׳Ti hegyek, hogy
szökdeltek, mint kosok; ti halmok, mint fiatal bárányoké! Az
Ur színe*előtt reszkess óh föld. Jákob Istenének színe előtt, aki
átváltoztatja a sziklát vízmedencévé, a kavicsot vízforrassa .
Az ״ígéret Földjére“ lépve Izrael emelkedett' lélekkel ünnepelhette az Egyiptomból való kivonulás emlékünnepét, mert a
szolgaságból kiszabadult és hosszú ideig pusztában bolyongó nép
hazát nyert. Isten végkép levette róla ״Egnivtom^ pyalázatát";
végkép megszűnt a kishitűség is, mely a pusztai vándorlás alatt
oly gyakran mutatkozott•
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3. Jericho bevétele.
(Józsua: 6. fejezet.) .

I. Jericho pedig elzárkózott s körül volt zárva Izrael
fiaitól; nem mehetett ki és nem jöhetett be senki. S szólt
az örökkévaló Józsuához: ״íme kezedbe adom Jerichót,
királyát s erős vitézeit. Kerüljék meg a várost az összes
harcosok, körüljárván egyszer a v^árost: így cselekedjél
hat napon át! Hét pap pedig vigyen hét tárogató sófárkürtöt a frigyszekrény előtt s a hetedik napon hétszer
kerüljétek meg a várost, a papok pedig szólaltassák a
sófárkürtöket. S ha majd fölharsan a tárogató kürt, kiáltsón föl a nép nagy riadalommal: erre össze fog omlani a
város fala maga alatt s a nép hatoljon be ekkor egyenesen
előre‘‘. Józsua úgy cselekedett, amint Isten rendelte. Hét
pap hét tárogató sófárkürtöt vitt az örökkévaló frigy־
szekrénye előtt s amint mentek, harsogtatták a sófárkürtökét. Az előcsapat a sófárkürtöket harsogtató papok előtt
járt, míg az utócsapat a frigyszekrény után haladt; ezek
is fújták a sófárkürtöket. Így cselekedtek hat napon át.
II. A hetedik napon fölkeltek hajnalhasadtakor és
megkerülték a várost ugyanazon rend szerint hétszer. Csupán aznap kerülték meg a várost hétszer. Midőn hetedszer
harsogtatták a papok a sófárkürtöket, szólt Józsua a néphez: ״Kiáltsatok fel riadalommal, mert nektek adta az
örökkévaló a várost. És legyen ez a város örök átok minden, ami benne van, az örökkévalóé“. S amint a nép meghallotta a sófárkürt hangját, nagy riadalomba tört ki.
A fal maga alatt összeomlott; a nép pedig behatolt a városba, kiki egyenesen előre. így foglalták el a várost.
Mindent, ami benne volt, elégettek tűzben: csupán az ezüstöt, aranyat, a réz- és vasedényeket adták az örökkévaló
házának kincstárába. Az Örökkévaló Józsuával volt és híre
elterjedt az egész országban.
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Vallástani összeíofflalás. A honfoffLalás dicső hadjárata
meí^kezdődött. A pusztai vándorláshoz szokott nép vajmi kevéssé volt fölszerelve és beg-yaikorolva magas kőfalakkal körülvett városok ostromlására; de az Örökhév fiié harcol az Ö névéért
és csodás módon szerez diadalt Izrael fegyvereinek. Jericlió falai minden ostrommü nélkiil omlanak össze s Kanaán népéi
előtt ez az esemény újabb bizonysága annak, hogy Isten Izrael
kezébe adta az országot.
^

Izrael az első elfoglalt város kincseit részben az  ״Örökkévaló házának kincstárába^^ juttatja, részben ״örök átokkai“ ( )חרםtiltja el azok használatát s megsemmisíti. Nem
hadi zsákmány s fosztogatás volt a cél, hanem haza szerzése. Csupán egy férfi, a Juda törzséből származó Ákhán
vétkezett ez intézkedés ellen, ki kapzsiságból néhány értéktárgyat rejtett el sátrában. Az ״örök átok“ tilalmának e
megszegése azt a büntetést vonta maga után, hogy midőn
Izrael Kanaán második városának, Ájnak ostromához fogott, soraiból több ember elesett. Józsua szigorúan megbüntette az átoktilalmat megszegő Ákhánt.
Áj bevétele•
(Józsua; 8. fejezet.)

I. Szólott az örökkévaló Józsuához:  ״Ne félj és ne réttegj! Vedd magadhoz az egész harci népet és indulj Aj ()?גי
ellen; mert ime kezedbe adom Áj királyát, népét, városát
és vidékét. Cselekedjél majd Ájjal és királyával is, amint
Jerichóval és királyával cselekedtél“. Erre Józsua hadi népével fölkerekedett és indultak Áj ellen. Azután kiválasztott Józsua harmincezer derék vitézt és elküldte őket éjjel,
meghagyván nekik a következőket: ״íme ti lesbe álltok a
város mögött. Ne menjetek nagyon messzire a várostól,
hanem legyetek mindannyian harcra készen. Én pedig s
velem együtt az egész nép a városhoz közeledünk, s midőn
azok kijönnek ellenünk, mi szándékosan meg fogunk futamodni előlük» Azok erre utánunk fognak vonulni, amíg
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elszakasztjuk Őket a várostól, mert azt mondják majd:
 ״Megfutnak elölünk^^ Ekkor törjetek ti elő a leslielyről s
foglaljátok el a várost. Az Örökkévaló, a ti Istenetek, azt
kezetekbe adja. Mihelyt birtokba vettétek a várost, gyújtsátok fel azt, az Örökkévaló szava szerint cselekedjetek!''
Józsua így útnak bocsátotta őket és ők megvonultak Bét־Él
és Áj közt. Áj tói nyugatra.
II. Reg gél felkelt Józsua, rendelkezett a nép felett,
azután Áj felé indult. A hadnép is felvonult vele a város
felé és tábort ütöttek Ájtól északra. Midőn ezt Áj királya
látta, harcra indult Izrael ellen: ő s egész népe. Arról
azonban nem tudott, hogy ellene a város mögött lescsapat
van elhelyezve. Ekkor Józsua egész Izraellel futásnak
eredt a puszta felé, mire az egész nép, mely Ájban volt.
Összecsődült, hogy üldözze őket. Míg Józsuát így üldözték,
elszakadtak a várostól. Egy ember sem maradt vissza Ájbán és Bét-Élben.
III. Ekkor szólott az Örökkévaló Józsuának:  ״Nyújtsd
ki a kezedben levő lándzsát Áj felé, mert kezedbe adom
azt". Józsua kinyújtotta a kezében levő lándzsát a város
felé. A lescsapat erre gyorsan fölkerekedett helyéből, bement a városba, elfoglalta azt és sietve felgyújtotta. Midön Áj emberei hátrafordultak és látták, hogy a város
füstje az ég felé száll, nem volt módjukban, hogy ide vagy
oda fussanak; mert az a nép, amely a puszta felé tartott,
most visszafordult az üldözői ellen. Józsua ugyanis és
egész Izrael látván, hogy a lescsapat elfoglalta a várost
és hogy a városból füst emelkedik, megfordultak és megverték Áj embereit. Erre elégette Józsua Ájt s örök rommá,
pusztasággá tette.
IV. Akkor oltárt épített Józsua az örökkévalónak, ízrael Istenének tiszteletére Ébál hegyén
 ) ה יamint
ezt megparancsolta volt Mózes, az örökkévaló szolgája ízrael fiainak. Amint Mózes Tórájának könyvében írva van,
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ep kövekből volt az oltár, melyekre vasszerszámot nem
emeltek. S égő áldozatot mutattak be az Örökkévaló tiszteleiére és békeáldozatokat hoztak. Ott a kövekre ráírta ־Mózes Tórájának másolatát, melyet Izrael fiai számára írt.
Ijgész Izrael pedig: vénei, felügyelői és bírái a frigyszekrénynél állottak; ezen az oldalon s a másikon, szemben a levita papokkal, az Örökkévaló frigyszekrényének vivőivel.
Az idegenek, úgy mint a bennszülöttek: egyik fele a Gerizzim-liegj ( ^רןיםirányában, a másik fele az' Ébal-hegy
irányában, amint megparancsolta volt Mózes, az Örökkévaló szolgája, hogy először áldják meg Izrael népét. Ezután
felolvasta a Tórának igéit, az áldást és az átkot, egészen
úgy, amint a Tóra könyvében írva van.
Vallástani Összef0j2:lalás. A ho11fo.£>־lalás müve Isten se^e
delmével előre haladt. Izrael e^’ymásiitán fo^ílalia el Kanaán
erősségeit. Eljutva az Ébál hegyéhez, ^Józsua Isten tiszteletére
oltárt épít s a nép hálás szívvel mutatja be áldozatait. Ug־yanitt
a Tóra rendelete értelmében a papok először áldják meg־az Igérét Földjén a népet, Józsua pedig felolvassa előtte a Tórát, mely
áldást hirdet Izraelnek, ha Isten útjait követi s büntetést, ha
Isten útjaitól eltér.
«

Megrettenve Izrael győzelmes előnyomulásától, Kanaán összes királyai egymással szövetségre léptek, hogy
közös erővel szánjanak síkra Józsua ellen. Csupán Gibeón
(ן1 )גבעváros lakói nem csatlakoztak hozzájuk; hanem ellenállás helyett csellel igyekeztek elérni azt, hogy olyan
sors ne érje őket is, mint Jerichó és Áj városokat. E végből
kopott ruhákba öltözött követeket küldöttek a gilgáli táborba, kik foltozott bortömlőkkel s száraz, penészes élelmiszerekkel látták el magukat s ezeket előmutatva, azt hitették el a néppel, hogy ők Izrael győzelmeinek hírére messze
földről jöttek s nem Kánaánból valók. A rra kérték Józsuát, hogy kössön velük szövetséget. Józsua nem sejtvén
a követek álnokságát, velük szövetséget kötött s megesküdött arra, hogy népüket életben hagyja. Csakhamar kidé־
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rillt, hogy akikkel Izrael szövetséget kötött, kanaáni lakósok, kik Gilgáltól összesen három napi járásnyira laknak.
Józsua és Izrael előkelői megütközéssel értesültek Gibeón lakosainak csalfa eljárásáról, de esküjükhöz híven
őket nem bántották. Csupán azt a büntetést szabták ki rájuk, hogy Isten oltára számára a favágás és vízliordás
munkáját ezentúl ők végezzék.
5• Győzelem a szövetséges királyok felelt.
(Józsua: 10—11. fejezet.)

I. Midőn Adóni-Cedek, Jeruzsálem ( )ית׳שליםkirálya
megliallotta, hogy Józsua elfoglalta Ájt és elpusztította,
s hogy Gibeón lakosai békét kötöttek. Izraellel és közöttük
maradtak, nagyon megijedt. Mert Gibeón nagy város volt,
olyan mint bármelyike a birodalmi városoknak; nagyobb
volt mint Aj és mind az emberei vitézek voltak. Ezért
elküldött Adoni-Cedek Jeruzsálem királya Chebrón királyáboz, Járm űt királyához, Lákbis királyához és Eglon kiráivához, azt izenvén•  ״Jertek fel hozzám és segítsetek meg
engem, hogy megverjük Gibeónt, mert békét kötött Jozsuával és Izraellehb összegyülekezett az öt emorita király
s nagy sereggel fogtak Gibeón ostromához. Erre Gibeón
lakosai követeket küldtek Józsuához a gilgáli táborba, mondván; ״Ne vedd el kezedet szolgáidról, jöjj fel hamar segítségünkre és védelmezz meg bennünket; mert ellenünk gyűlekeztek az összes hegységlakó emorita királyoldb Erre
felvonult Józsua Gilgálból a hadinéppel s a hős vitézekkel
egyetemben.
II. S szólott az örökkévaló Józsuához:  ״Ne félj tőlük,
mert Icezeidbe adom őket; nem fog közülök senki sem megállhatni te előtted^b Józsua pedig hirtelenül reájuk tört,
miután egész éjjel jött Gilgálból. S megzavarta őket az
örökkévaló Izrael előtt, nagy vereséggel sújtván őket Gi-
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Ijeón mellett. A közben, hogy Izrael elől menekültek, BétChárán ( 2
 )ית ד!ךןlejtőjén az Örökkévaló nagy köveke
hullatott reájuk az égből. Többen haltak meg a hulló kövek által, mint amennyit karddal öltek meg Izrael fíai.
III.
Akkor szólott Józsua Izrael előtt: ״Nap, megállj
Gibeónban s hold, Ajjálon völgyében!“ S megállt a nap s
helyben maradt a hold, amíg a nép bosszút nem állt ellenségein. íme ez meg van írva az  ״Igazak Könyvében“
( ) ספד היקרMegállt a nap az ég közepén és nem sietett
lemenni, csaknem egy teljes napon át. Nem volt ehhez
hasonló nap sem azelőtt, sem ezután, hogy engedelmeskedett volna az Örökkévaló ember szavának; mert az Örökkévaló harcolt volt Izraelért. Ezután visszatért Józsua egész
Izraellel együtt a táborba, Gilgálba.
Vallástani ö.sszef0fflalás. Józsua és Izrael hűségesen helyt
al nak szövetségesük mellett s megvédik az érdemtelen Gibeónt
ellenségeitől. A Zsoltár is azt tanítja az igaz emberről, hogy ״ha
saját kárára is történt esküje, azt meg nem széni“.
Isten ismét csodás módon segíti győzelemre Izrael fegyvereit. k győzelem emlékdala több hasonló dallal együtt a ׳״Szétér HajDasar című könyvben volt följegyezve, mely azonban elveszett es nem maradt reánk.

Az öt szövetséges déli király legyözetése után Józsua
könnyű szerrel foglalta el a többi délen fekvő várost is.
Ezután Józsua észak felé fordult. Az itt lakó királyok
Izrael győzelmeinek hallatára szintén egyesültek; de Józsua a Méróm ( )מרוםtavánál fényes diadalt aratott rajtuk
is. Az egyesült királyok seregeit tönkretette, lovaikat megbénította s szekereiket tűzben égette el. így haladt Isten
segítségével előre a győztes hadsereg.
Hét évi háború után Józsua 31 király legyőzésével
Kanaán legnagyobb részének urává lett és hozzáfoghatott
az ország felosztásához. Gilgálban, majd meg Siló ()'שליה
városában állították fel Izrael fiai a frigysátort. Itt ősztóttá fel a győzelmes hadvezér és Eleázár főpap sorshúzás
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útján a meghódított területet Izrael kilenc és fél törzse közt.
Ruhén (ראובן.) és
( )גדtörzse, valamint Menasse ()מנשה
fél törzse Mózestól nyerte volt birtokát a Jordan túlsó
partján^ Lévi ( )לויtörzse pedig földbirtokot nem kapott;
mert ״az Örökkévaló az ő osztályrésze‘^ Negyvennyolc várost jelöltek ki nekik lakóhelyül Izrael egész területén.
J Ja ( )ן הו ך הtörzse Kanaán déli részét nyerte birtokul,
melynek nagyrészét csak hosszú és fáradságos küzdelmek
után birta teljesen leigázni. A filiszteusok harcias törzse
volt déli szomszédjuk, amely törzs Izraelt igen gyakran
fenyegette és elnyomta. Az ősz Káléh ( ׳)כלבki még a Mózéstől küldött kémek közül való volt, utódaival Cliebrón
( )חברוןvárosát kapta osztályrészül. Juda birtokába volt
beékelve Simon ( )^ז?^עוןkis törzse is. dudától északra Benjámin ( )בנימיןtörzse telepedett meír, északnyugatra pedig
Dán ( 1 1 (ךןarcias törzse.
Jóp'-sef ( )יוסףutódai Kanaán földjének középső, hegyes
részét nyerték birtokul. Efraim ( )אפריםa szamáriai fensík erdős vidékén Memasse másik fél törzse pedig mellette
telepedett meg. Iszachár ( )יש^יברtörzse a termékeny Jizreel ( )'זרעאלsíkságot nyerte. Á tengerparton Föníciáig Ásér
( )אישרlakott, mellette Zehulon ( )זבי^יןés Naftáli ()נפתלי
törzsei jutottak lakóterülethez.
Az ország felosztása után Józsua Riihén és Gád törzseit, iigyszintén Menasse féltörzsét megáldotta és hazabocsátotta. Ezek a vívott harcok emlékére és az Izraellel
való összetartozás bizonyítására oltárt emeltek a Jordán
mellett. így fejezte be .Tózsua a honfoglalás munkáját.
6. Józsua intése.
(Józsua: 23. fejezet.)

I.
Sok idő múlva azután, hogy az örökkévaló nyugalmát szerzett Izraelnek minden ellenségétől, megöregedett
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Józsua s egybehíván egész Izraelt: véneit, bírált, felügyelóit, a következőképen szólott hozzájuk: ״Ti láttátok mindazt, amit az Örökkévaló, a ti Istenetek miattatok tett mind■■
ezekkel a népekkel; mert
Örökkévaló^ a ti Istenetek
harcolt érettetek. íme birtokul adtam nektek e népeket törzseitek szerint a Jordántól fogva a Nagy tengerig, napnyugat felé. Legyetek tehát nagyon szilárdak Mózes Tórájának követésében, el ne térjetek attól sem jobbra, sem
balra! Össze ne vegyüljetek e népekkel, amelyek itt maradtak veletek; isteneik nevét ne említsétek, azokra ne esküdjetek, őket ne szóig cdj átok s ne boruljatok le előttük! Hanem az Örökkévalóhoz, a ti Istenetekhez ragaszkodjatok,
amint tettétek mind e mai napig.
II.
Vigyázzatok nagyon leikeitekért, hogy szeressétek
az örökkévalót, a ti Isteneteket. Mert ha elfordultok Tőle s
e nép maradékához csatlakoztok; ha összeházasodtok velük és összevegyültök velük: akkor tudjátok meg, hogy
az örökkévaló, a ti Istenetek nem fogja kiűzni e népeket
előletek s ezek számotokra tőrré és kelepcévé válnak, ostorrá oldalaitokon és tövisekké szemeitekben, míg el nem
vesztek erről a jó földről, melyet az Örökkévaló, a ti Istenetek adott nektek. Én pedig a mai nap minden földi élőnek útjára megyek; értsétek tehát meg egész szívetekkel
és lelketekkel, hogy beteljesedtek mindazok a jó Ígéretek,
melyeket az Örökkévaló, a ti Istenetek nektek kijeién teltet
Vallástani összefoglalás. Józsua, Isten hű szolgája figyelmezteti Izraelt szent hivatására, mely szükségessé teszi, hogy
Izrael egyedül az Örökkévaló törvényei szerint éljen. Ezért kell,
hogy távol tartsa magát pogányok megrontó befolyásátóL A
népek csak úgy láthatják 11 Tóra törvényeinek nemesítő hatását,
ha Izrael tőlük különválva él. Példás életével úgy válhatik ízrael a népek tanítójává.
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7. A szichemi népgyűlés.
(Józsua: 24. fejezet.)

I.
Ezután Józsua összegyűjtötte Izrael összes törzseit
Sziclienibe ()י^זכם, Meghívta Izrael véneit, bíráit és felügyelőit és azok Isten színe elé állottak. Ekkor Józsua a
következő szavakat intézte az egész néphez: ״így szól az
örökkévaló, Izrael Istene: A folyamon túl ( ע ע ב ר הנ^ידlaktak hajdan a ti őseitek, Terach, Ábrahám atyja és Náchor
atyja és idegen isteneknek szolgáltak. S Én elhoztam a ti
atyátokat, Ábrahámot a folyamon túlról, vezettem őt egész
Kanaán országában, megsokasítottam az ő ivadékát és
adtam neki Izsákot. Izsáknak adtam Jákóbot és Ézsaut,
Ézsaunak Széir hegyét (ר שעיר, )ךadtam, hogy azt birtokolja; Jákób és fiai pedig lementek Egyiptomba. Majd elküldtem Mózest és Áront, Egyiptomot megfenyítettem;
azután pedig kihoztalak onnan benneteket. Azután a pusztában laktatok sok ideig. És Én elhoztalak benneteket az
Emóri földjére, mely nép a Jordánon túl lakik. Az pedig
hadakozott ellenetek és Én kezetekbe adtam őt,^hogy elfoglaljátok országát. Majd fölkerekedett Bálák, Cippór fia,
Móáb királya, hogy Izraellel harcoljon és elhivatta Bileá*
mot, Beór fiát, hogy megátkozzon benneteket, s Én titeket
megmentettelek hatalmától. Azután átkeltetek a Jordánon
és eljöttetek Jerichóhoz. És harcot indítottak ellenetek
Jerichó urai, úgyszintén az emóri, perizzi, kanaáni, chitti,
girgási, chivvi és jebuszi népek és én azokat a ti kezeitekbe adtam. S adtam nektek oly földeket, melyekkel ti
nem fáradtatok; városokat, melyeket nem ti építettetek és
megtelepedtetek azokban. Szőlőket és olajfákat (adtam
nektek), melyeket nem ti ültettetek. Most tehát félve tiszteljétek az örökkévalót és szolgáljátok őt teljes lélekkel
és hűséggel. Távolítsátok el az isteneket, melyeket a ti
őseitek a folyamon túl és Egyiptomban szolgáltak, és szol-
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gáljátok az örökkévalót! De ha nem tetszik nektek az
örökkévaló szolgálata, válasszátok ki magatoknak ma azt,
akit szolgálni akartok. Akár azt az istent, kit őseitek a
folyamon túl szolgáltak, akár az emóri nép istenét, kiknek
országában laktok. Én és házam népe az örökkévalót fogjuk szolgáinké
II. Felelt erre a nép: ״Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az örökkévalót és hogy idegen isteneket szolgáljunk. Hiszen az örökkévaló, a mi Istenünk az, aki kivezetett bennünket és őseinket Egyiptom országából a rabszol־
gaság házából. Ö volt, ki szemeink láttára ezeket a nagy
jeleket művelte, s megőrzött minket az egész úton, melyen
jártunk, s mind a népek közt, amelyek között elvonultunk.
Ezért mi is szolgálni akarjuk az örökkévalót, mert Ö a mi
istenünk‘^. Ekkor szóla Józsua a néphez: ״Tanuk vagytok magatok arra, hogy ti választottátok magatoknak az
örökkévalót, hogy őt szolgáljátok“. És ők mondták: ״Tanuk vagyunk. Az Örökkévalót, a mi Istenünket fogjuk szolgálni és szavának engedelmeskedni akarunk“.
III. Józsua erre szövetséget kötött a néppel azon a
napon, s törvényt és rendeletet adott nekik Szichemben.
Azután elbocsátotta a népet, mindenkit a maga birtokára.
Ez események után meghalt Józsua, Nun fia, az örökkévaló szolgája száztíz éves korában. S eltemették őt birtoka
határában, Timnat-Szerachban ( פלחn;^i^)׳Efraim hegységében (♦) הר אפריםJózsef csontjait pedig, melyeket Izrael
fiai magukkal hoztak Egyiptomból, eltemették Szichemben.
״
összefoglalás. Miután Józsua -a honfoglalás dicső
müvet befejezte, újból emlékezetébe idézte Tzraelneik Isten jótetteit, melyeket yele és őseivel cselekedett. Mert nem a kard és
nem n nyers erő, hanem Isten kepjjelme szerezte meg: a hazát
Izraelnek s vezette diadalra feg־yvereit.
ז •• ו
Isten szent ig־éretét, melyet a törzsatyáknak
kijelentett. Elhozta ivadékaikat, az Ö kiválasztott népét a ״tejjel-niezzel folyo orpniyba, melyben ők laktak s az Örökkévaló
tanait eloszor hirdettek. Nyugodt szívvel térhetett Józsua ősei-
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hez; mert mint népének hűséges pásztora, lelkismeretesen 01dotta meg a nehéz feladatot, melyet Isten megbízásából nagy
tanítójától^ Mózestól átvett. Istenbizalomra s a Tóra törvényeinek követésére oktatta Izraelt s ezzel megjelölte számára az
utat, amelyen haladva, boldogulhat.

8. A Szentföld leírása.
Nevei, Azt a földet, melyen őseink Isten kegyelméből
hazát szereztek s rövid megszakítással több mint másfél
évezreden át állami életet éltek, közönségesen Szentföldnek
nevezzük. Ebben a névben vallásos kegyeletünk nyer kifejezést ama hely iránt, hol Izrael dicső tanítói az igaz
istenhit és erkölcs szentséges tanait terjesztették s hol e
tanokért hajdani atyáink milliószámra szenvedtek vértanúhalált. A Szentírásban régibb neve Kanaán ^ > איץ ?געזmivei az ország ősi lakosai között kiváló volt a
( 5 _עני,♦)נ
Későbbi nevei: Izrael
) אךץ ל^*ךאל(׳J^ííía országa
(Judaea,  )ארץ יהודהs görög jelöléssel: Palesztina, Dús
legelői és szántóföldjei, valamint nemes gyümölcsöket
termő kertjei miatt nevezi a Szentírás ,^tejjel-mézzel
folyó országnak^^ ( )ארץ ^בת הלב וךב*שés ,^díszes országnak^*
()ארץ צכי. ^
Határai, A Szentföldet természetes határok veszik körül. ]Északon a
(ן1 ) לבנés Antilibánon zárja körül;
keleten a Jordán ^ 0  רדןmély völgye és a Sós- vagy Holttengei ( ה^לחDOhatárolja, déli határa az edómi sivatag,
nyugaton pedig a Földközi-tenger ( הגדולD") iV Jordán balpartján levő területet ,( ׳);נבר הירדןTransjordania,mely Mózes
hódításai folytán került Izrael birtokába, délen Arábia és ke^
létén a Szíriái sivatag határolják. Politikai határai a Szentföldnek az ókorban: ]Északról Szíria vagy Aram királysága ( )ארםás Fönicia
)צירון׳, keletről AmmónAp^V) 3s
Mőafc ()מואב, délről Edó7n ()אדום, A7nálék ( )עמלקés a
filiszteusok fejedelemségei ()סךני נגלשתים.
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Hegyei. A Szentföld területének nagyrésze hegyekkel
van borítva. Az ország északi részén emelkedik a Lihánon,
melynek cédrus-erdöségoi  ) א תי הלבנוףegykqr híresek voltak. Dél felé húzódó ágai: A forrásokban gazdag Chermón hegye (/ךמו1) הר ל, a Tábor ( )תבורés a Gilhóai fensík
(.^^לב.) Az ország közepén iuizódik az alacsony Efraim
hegység ( ׳)הר א?*ריפmelynek híresebb emelkedései a Karmel (נךמל:), Oerizzim ( )גרזיבés Ébál ( ; )עיבלtovábbá Judo
hegységei
)הרי, mely Jáfraim hogységénél ,־jóval magasabb s az ország délvidékéig húzódik, Enneir emelkedései
Jeruzsálemben a Cijjón( )ציוןés a Mórijja hegye (ן)הר הטוירןה
továbbá az Olajfák hegyt(S'-7y']f] )הר.\, tenger felé lanálylyá válik a vidék ( 0 צפלה
A Jordán keleti része dombos vidék, mely a Jordán
felé meredeken ereszkedik alá. Délen van a Gileádi fensík
^ ׳ ) ־ “ ' גלעדmelynek folytatását az Abárim ((הר העברים
képezi.
Vizei, A Szentföld le;^magyobb folyója az Antilibanonból aláfolyó Joi'dán ^)יךרן, mely három ágból \a\szi erfidetét és északról délfelé folyik. Folyásában átszeli a
róm tavát ( )מרוםés a Kinneret ( עם כנרתvagy Genezőrei
tavát s a Holttengerbe szakad. A Jordán vidékének térmékenysége után szomorúan hat a Holttenger elhagyatott
és teljesen kopár vidéke. A Jordán balparti mellékfolyói
a
( )יךמוקes a Jáhhók (עבו*ק.\, Hol iíengorbe óm lenek balparton az 7 1 ^ 3 (  ן(^ס1 אךנa jobbparton a Kidr
( ♦)לןךרוןA Kisón patakja (קישון.  )נדולa Karmel hegységnél
szakad a Földközi-tengerbe.
Éghajlat. Az ország éghajlatára nézve a forró égövhöz tartozik. Két évszaka van: a száraz nyár és az esőzésekben gazdag tél. Az ország fötermékei a ga׳bona. bor és
olaj מצהר, m yri. ן:)ך.
T
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Nevezetesebb városai. Juda törzsében: Jeruzsálem
( )ירו*^זלינaz ország fővárosa, később a déli birodalom székhelye, mely három hegyen épült. A Mórijja hegyén emelkedett Salamon híres temploma, melybe évenként háromszor
zarándokoltak őseink. Az északnyugati hegyen épült Dávid
városa iTi/l )?גיר, a délin pedig Cijjón vára volt. Jeruzsálemtől délre vannak: Betlehem iunh
Dávid szülőV ♦ )בית/
**
városa; Chebrón (רו*ן5  ן)חhol a Machpéla-hurVdTig van
( !)מ^ערת הט?בלהmelyben törzsatyáink alusszák örök álmukát. Délen van még Cikkig 0 קל.)צ, Dávid tartózkodási helye
Saul idejében és Beér Sevá ( )?אר ^?עa legdélibb határváros.
Benjámin törzsének területén nevezetes<^}1b városok:
Jeruzsálemtől keletre Jerichó (1)יריח/ vagy a ״pálmák városa‘‘; Bét-Él ()בית־אל, Ráma ()י מ ה, Sámuel bíró kedvelt
tartózkodási helye, Ráchel ősanyánk sírjával; Gibea, Saul
székhelye; Anatót ()ענתת, Jeremiás próféta születési helye;
Gibeóv ()גבנעון, hol Salamon uralkodásának első éveiben
szentély állott és Micpá ()מצפה/ több nemzetgyűlés színtere.
Menasse és Efraim területén kiváló nevezetességű volt
Szamáiria ( 'ן1;) ש^רaz északi birodalom székvárosa; Szichem
( ו)שכםIzrael régi koronázási városa; Siló ( 0 של*ה. a szentély
egykori helye, továbbá Megiddó Cíltití)* Naftáli területén
van Kedes ^ ; )נ־ןדשIsszachár területén pedig Suném ( 0 ♦טונם
A Jordánon túli tartománv ismertebb városai: Gk
leád ()גל^עד, mely különösen balzsamáról nevezetes; Gálán
( )צלןés Becer ^)בצר.
Régi lakosság. Izrael honfoglalása előtt két néptörzs
lakott Kanaán földjén. Déli részét a chivvik ( )חףés chittik
•
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( ^חהיbírták. Jeruzsálem a jehuszihnak
volt székhelye. Az ország középső részét a girgási
és perizzi
(ריך£) népek lakták, míg északon a kanaám és emóri
néptörzsek honoltak. Ezeket a törzseket űzték el az izraeliták Józsua idejében. Pogányok voltak, kik erkölcstelen
életmódot folytattak s különböző bálványoknak hódoltak.

:•■A

A Jordán a Holttengerbe való beömlése előtt
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II.

A Bírák Könyve״
ספר ^נזןפטים
9. A nép helyzete Józsua halála után.
I. Józsua halála után nagy változás állott be Izraelben. Amíg Józsua kortársai, a vének éltek, akik látták az
örökkévaló nagy műveit, melyeket Izraelért cselekedett,
— a nép az örökkévalót szolgálta. Midőn azonban utánuk új nemzedék támadt, amely nem ismerte az örökkévalónak eme nagy tetteit, Izrael fiai rosszat cselekedtek
az örökkévaló előtt és a Báál-bálványokat szolgálták. Elhagyták az örökkévalót, őseik Istenét, ki kivezette őket
Egyiptom földjéről és idegen istenek után jártak: ama népék istenei után, melyek körülöttük laktak. Leborultak ezek
előtt s bosszantották az örökkévalót. Ezért felgerjedt az
örökkévaló haragja Izrael ellen és fosztogatók kezébe szolgáltatta, őket. Odaadta őket a köröskörül lakó ellenségek
hatalmába, úgy hogy nem tudtak többé megállni ellenfeleik előtt s nagy szorultságba jutottak.
II. Majd bírákat támasztott az örökkévaló, kik megsegítették őket ellenségeik kezéből; mert megkönyörült az
öiökkev'aló foliászukra, melyek szorongatóik és elnyomóik
miatt felhangzottak. De a bíró halála után még elődeiknél
is nagyobb romlásba estek azzal, hogy idegen istenek után
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jártak, szolgálván okét és leborulván előttük. Nem térték
el gonosz cselekedeteiktől és konok útjuktól.
HVallástani összefoglalás. Józsua és kor^rsai halála után
Izrael csakhamar megfeledkezik Istenéről. Összevegyül ^Kanaan
régi népeivel, ezeknek pogány szokásait utánozza, sőt^ halvanyaiknak is meghódol. Ezért Isten kiszolgáltatja ellensegemeK
hatalmába; de midőn a nép nagyon szenved, megkönyörül rajta.
A válságos időkben bírákat támaszt Izraelben, kik Izraelt 7 .1^2־
szatérítik a helyes útra. Ezek a bírák Isten segítségével ujbol
legyőzik az ellenük fölkelő kanaáni népeket.
^
,
A kiváló bírák a következők voltak: Otniél, Éhud, Samgar^
Debóra és Bárák, Gideón, Abimelech, Jiftach, Sámson, Eh
és Sámuel.

10• Debóra és Bárákv
(Bírák k .: 4. fej).

I. Midőn Izrael fiai tovább is rosszat cselekedtek, az
örökkévaló kiszolgáltatta őket Jábin, kanaáni király kezébe, kinek Sziszera volt a hadvezére. Izrael fiai az örökkévalóhoz fordultak kiáltásukkal; mert Jábinnak kilencszáz
vasszekere volt és ö erőszakosan nyomorgatta Izrael fiait
húsz éven keresztül.
II. Dekára ( )ךמרהprófétanő, Lappidót felesége, bíráskodott ekkor Izraelben. Ott szokott ülni a ״Debóra-pálma
alatt. Ráma ( )רמהés Bét-Él között, Efraim hegységében;
Izrael fiai pedig hozzá mentek fel törvény ügyekben. Elküldött és elhívta a Naftáli-beli Kedesből ( )רןךשvaló Bárákot ( )ברלןAbinóám fiát és ezt mondta neki: ״íme az
örökkévaló, Izrael Istene azt parancsolta, hogy menj és
vonulj a Tábor hegyére () הר תבור, magadhoz vevén tízezer
embert Naftáli és Zebulon fiaiból. Én pedig eléd hozom a
Kisón patakjához (קי*שון.  )נחלSziszerát, Jábin seregének
vezérét, az ő szekérhadát és az ő sokaságát és kezedbe
adom‘‘. Erre Bárák így szólt: ״Ha te velem jössz, megyek“.
S ő felelt: ״Elmegyek veled, de akkor nem a tied lesz a
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dicsőség az úton, amelyre mész: mert egy asszony kezébe
adja majd az Örökkévaló 8ziszcrát“. Erre Debora fölkelt
s elment Barakkal Kedesbe.

III• Bárák összehívta /ebulont és Naftálit Kedesbe és
vele vonult tízezer ember. Debóra is vele volt. Kedes mellett pedig a kenita Clieber — Jetrónak, Mózes ipjának ivadéka — ütötte volt fel a sátorát. Midőn hírül vitték Sziszerának, hogy Bárák, Abinóám fia elment a Tábor hegyére, hadba rendelte egész szekértáborát, kilencszáz vasszekerét és az egész népet, mely vele volt Kisón patakjához.
IV. Ekkor szólt Debóra Bárákhoz:  ״Kerekedjél fel; mert
ez az a nap, melyen kezedbe adta az Örökkévaló Sziszerát.
Íme az Örökkévaló vonult ki előtted!“ Erre Bárák levonult
a Tábor hegyéről s lízezer ember ulána. Az Örökkévaló
pedig megzavarta Sziszerát és egész szekérhadát Bárák
előtt, a fegyverek által. Bárák a szekérhadat és a tábort
Charóset-Haggójimig (
0
 ) ר^ ת מיויםüldözte és Sz
egész tábora a kard éle által pusztult el.
V. Maga Sziszera gyalogszcrrel menekült Jáélnek, a
kenita Clieber feleségének, sátrába, aki Sziszerát elrejtette. Es szolt hozza: ״Adj kérlek innom egy kis vizet, mert
megszomjaztam“. Jáel felnyitotta a tejes tömlőt, inni adott
neki és betakarta. Ekkor így szólt hozzája:  ״Állj a sátor
bejáratához s ha valaki jön es kérdezi tőled, hogy van-e
itt valaki, mondd, hogy nincsen“. Sziszera ezután mélyen
elaludt. Erre vette Jáél a sátorszöget, kezébe fogta a kalapácsot, halkan bement hozzá és beverte a szöget Sziszera
halántékába, úgy hogy az belefúródott a földbe és ő meghalt. Mire Bárák Sziszerát üldözve megjött, Jáél kiment
elébe és így szólt:  ״Jer, megmutatom neked azt a férfiút,
akit keressz“.^ Bement hozzá és ime Sziszera holtan feküdt
s a szög halántékában volt. így alázta meg Isten azon a
napon Jábint, Kanaán királyát Izrael fiai előtt.
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Vallastani össz^fofflalás. A magáról s hivatásáról megfe־
jeaKezeit Izraelt Isten avval bünteti, hogy egy zsarnok kanaáni
lejedelem hatalmába szolgáltatja. Midőn azonban Izrael nagy
bajaban ismét az^ Örökkévalóhoz, az ö Istenéhez fordul. Isten
inegkönyörül rajta s számára Debóra és Bárák személyében
lelkes segítőket küld. Megniutatja egyszersmind általuk, hogy
nem a harci eszközök sokaságában, hanem Isten segítségében
ve^liK az erő, mint a zsoltárének mondja: ״A ló hiábavaló segítsegre, a hadsereg sokasága nem nyújt menedäiet; ime az
Örökkévaló tekintete vigyáz tisztélőire; azokra, kik szerétében
bíznak“ (33. zsoltár).

11. Debóra éneke.
(Bírák k. : 5. fej).

I. És énekelt Debóra és Bárák, Abiiióám fia, ama napon, mondván:  ״Midőn vezérek vezéreltek Izraelben, midön magát felajánlotta a nép — áldjátok az örökkévalót!
Halljátok királyok, figyeljetek fejedelmek: én az örökkévalóról énekelek; dalolok az Örökkévalóról, Izrael Istenéi*öl. örökkévaló, mikor elindultál Széirből, mikor lépdelté!
Edóni mezeje felől, a föld megrendült, az egek is csepegtek,
a felhők is csepegtettek vizet. Hegyek szétfolytak^az Örökké־־
való előtt: ez a Szinaj — az Örökkévaló, Izrael Istene előtt.
II. Sámgár, Anát fia napjaiban, Jáél napjaiban, szüneteltek az utak s az ösvényeken járók görbe utakon jártak.
Szüneteltek a nyilt helyek Izraelben; szüneteltek, míg föl
nem keltél Debóra — föl nem keltél, anya Izraelben, { גi־
dön Isten iij dolgokat választ: akkor harc van a kapuknál;
midőn paizs látható és köp ja negyvenezer közt Izraelben.
Szívem Izrael törvénytevőié, kik fölajánlották magukat a
nép között: áldjátok az örökkévalót.
III. Ébredj, ébredj, Debóra; ébredj, ébredj, mondj
éneket! Kerekedjél föl, Bárák; vidd el foglyaidat, Abinóám
fia! Akkor maradék győzött népnek hatalmasain; az örökkévaló győzött érettem a hősökön . . .
IV. Egekből harcoltak: a csillagok pályáikból harcolVI

.q
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tak Sziszera ellen. Kisón patakja elsodorta őket; őskor
patakja, Kisón patakja. Lépj iöl lelkem liatalommal! . . .
V.
Áldassék az asszonyok közül Jáél, a kenita Cliebe
neje; a sátorülő asszonyok közül áldassék! Vizet kért, tejet
adott; urak csészéjében nyújtotta a tejfölt. Kezét kinyújtja
a szeg után, jobbját a munkások pörölye után. Rácsap
Sziszerára, beveri fejét, összezúzza, átfúrja halántékát.
Így vesszenek ellenségeid mind, óh Örökkévaló; de akik
szeretik őt (olyanok legyenek), mint mikor fölkel a nap
az ő erejében!׳a
12. Gideóu.
(Bírák k .: 6—7. fejezet.)

i. Izrael fiai rosszat cselekedtek az örökkévaló előtt 8
az örökkévaló Midján hatalmába adta őket. Midján hatalma reánehezedett Izraelre; ezért Izrael fiai a midjániták ellen
hegyi odúkat, barlangokat és sziklavárakat rendeztek be
(erősségül). Valahányszor Izrael vetett, feljöttek volt Midján, Amálék és a Kelet fiai s felvonultak ellene. Megszállották őket s elpusztították a föld termését egész Gázzá
(עזה.) városáig, nem hagyván meg semmi élelmet Izraelben; sem bárányt, sem ökröt, sem szamarat. Mert ők nyájaikkal és sátraikkal együtt szoktak volt felvonulni s oly
nagy szárnban jöttek, mint a sáskák. Izrael nagyon szegénnyé lett Midján miatt és felkiáltottak Izrael fíai az
örökkévalóhoz.
II.
Ekkor eljött az Örökkévaló angyala és leült az
Ofrában ( )ע?ךהlevő tölgyfa alatt, mely az Abi-Ezer nemzetségbeli Jóás-é volt. Ennek fia Gideón ( )גךעוןépen búzát
csépelt a présházban, hogy megmentse azt Midján elöl.
Az örökkévaló angyala megjelent neki és emígy szólt
hozzá: ״Az örökkévaló veled van, derék vitéz“. És szólt
hozzá Gideón:  ״Kérlek uram, ha velünk van az örökké-
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való, 1nÍGrt 6rt bGimünkGt rn.i11d.Gz1! S ugya/ii h.01 v 9/11nc1k
m in d a m a cso d atG tt6 i, m G lyG kről n G k ü n k atyáink bGSzélÍGk,
mondván. Im6 JLgyiptombol hozott f61 boniiünkot az ÖrökkGvaló2! Most Glhagyott az ÜrökkGvaló gs Midján. hatalmába adott bonünkot''. Erro ÍGléjo fordult az Örökkévaló
angyala és szólt: ״M6nj gvvgI az Gröddol és SGgítsd ki ízralt Midján hatalma alól, ím6 Én külátelek“. Ö íeMt:
״Uram, kérlek, hogy segítsem én ki Izraelt; hiszen nemzetségem a leggyengébb Menasseban es en a legkisebb vagyok
atyám házábanl!^^ De szólt hozzá az Örökkévaló küldöttje:
y,Bizony Én veled leszek és te meg fogod verni Midjánt,
mint egy embert“. Gideón erre oltárt épített az Örökkévaló
tiszteletére s azt így nevezte el: ״Az örökkévaló héke^^
( ^זאם, )והודMind e mai napig még ott van az abiezerbeli
Üfrában.
III.
Még azon éjjel szólt hozzá az örökkévaló következöképen:  ״Végy az atyád tulkaiból egyet, amely hétéves
és rombold le atyád Báál-oltárát; a mellette levő szent fát
pedig vágd íd! Aztán építs oltárt az Örökkévalónak, a te
Istenednek tiszteletére emez erősített hely tetején s vedd a
tulkot és mutasd be égöáldozatul a szent liget fáinak hasábjain, melyet ki fogsz vágniiQ Erre Gideón tíz embert veti
szolgái közül és úgy tett, arniM az örökkévaló mondotta. Mivelhogy pedig félt atyja házától és a város embereitől, mindezt nappal helyett éjjel cselekedte. Reggel fölkeltek a város emberei s íme a Báál oltára lerontva, a mellette levő
szent fa kivágva, a tulok pedig az újonnan épített oltáron
föláldozva. Erre így szóltak egymáshoz:  ״Ugyan ki tehette
ezt a dolgotf‘ Kutattak és megtudták, hogy Gideón, Jóás
fia tette ezt. Ekkor a város emberei azt mondták Jóásnak:
״Add^ ki fiadat, hogy meghaljon; mert lerombolta a Báál
oltárát s kivágta a mellette levő szent fát**. De Jóás ekkép
válaszolt a körülötte állóknak:  ״Hát ti pörösködtök-e Báálért, vagy ti akartok neki segíteni!! Ha ő isten, pöröljön
%
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akkor magamagáért, hogy lerontották oltárát^‘. Ezért einevezték Gideónt akkor Jerubádlnak ^על, )יךבmondván: ,,Pörösködjék vele a Báál ( )ירב בל* ליבעלazért, hogy lerombolta
az ő oltárát“.
IV. Egész Midján, Amálék és a Kelet fiai összegyűlvén, átjöttek és Jizreel völgyében
pp>)iitöttek tábort. Erre az örökkévaló szelleme megszállta Gideónt s ö
megfújta a sófárkürtöt és hozzája sereglett Abi-Ezer háza.
Ezután követeket küldött egész Menasséba és az is odasereglett. Követeket küldött továbbá Ásérba, Zebulonba és
Naftáliba is s ezek is felvonultak. Ekkor az örökkévaló
így szólt Gideónhoz: ״Több a nép, mely veled van, hogysem hatalmába adjam Midjánt; mert még dicsekedhetnék
Izrael, mondván: A magam hatalma segített rajtam. Ezért
hirdesd ki a nép előtt: Aki fél és remeg, térjen vissza és
távozzék Gileád hegyéről (! ) לד הגלעדErre visszatért huszonkétezer ember a nép közül, tízezer pedig megmaradt.
Most az örökkévaló így szólt Gideónhoz: ״Még így is sok
a nép, vezesd le őket a vízhez, majd ott kiválogatom őket
neked“. Levezette a népet a vízhez és szólt az örökkévaló
Gideónhoz:  ״Mindazokat akik eb módjára szürcsölnek
nyelvükkel a vízből, állítsd külön; azokat pedig, akik
térdre borulva isznak (szintén külön)“. És volt azoknak
a száma, kik szürcsöltek, háromszáz; a többi nép pedig
térdre borult és úgy ivott. Ekkor szólt az örökkévaló Gideónhoz: ״Avval a háromszáz^mberrel, aki szürcsölt, segítlek meg benneteket, s adom hatalmadba Midjánt; a
többi nép pedig térjen vissza, kiki a maga lakóhelyére!“
V. Gideón éjjel a háromszáz embert három csapatba
osztotta. Sófárt adott minden ember kezébe s ezenkívül
még üres korsókat és fáklyákat a korsókban. Ezután így
szólt hozzájuk:  ״Amint tőlem látjátok, úgy cselekedjetek!
Ha én megfúvom a sófárt és mindazok, akik velem van י
•••
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nak: akkor ti is fújjátok a sofárt az egész tábor körül és
mondjátok: Az Örökkévalóért és Gideónért
 ה1)ליה
Gideon a középső éjjeli őrváltás idejének kezdetén háromszáz emberével odaért a tábor szélére. Épen akkor, amidőn kiállították az őröket, megfujták a sofárkürtöket és
összetörték a korsókat. Így cselekedett mind a három csapat és kiáltottak: ״Kard az Örökkévalóért és Gideónért!“
Kiki megmaradt a maga helyén a tábor körül, az ellentábor
pedig^ szerteszaladt, riadozott és megfutamodott. Az Örökkévaló ugyanis az egész táborban az egyiknek kardját a
másik ellen fordította. A megfutamodtakat Gideón üldözőbe vette és így fényes győzelmet aratott fölöttük.
Vallástani összefoglalás. Isten büntetése Midján pusztító
seregevei snitja a hűtlen Izraelt. De midőn ezek nyomorúságukban az Örökkévaló segtíségét kérik, Isten kegyelmébe fogadja Izraelt és mentő vezért küld számára a hős Gideón személyebea. Gideon Istenért való lelkesedeseben előbb azon buzgóikodik, hogy a nép előtt a bálványtisztelet hiábavalóságát igazolja. Ezért lerombolja a Báál szobrát, melyet atyia községe
tisztel.
.
sereg gyülekezik köréje a felszabadító harcra. Ámde
midőn Isten harcol Izraelért, a nagy hadi erő fölösleges. Csak
azok, kiknek islenbizalma szilárd, maradhatnak meg Gideón
mellett s ezekkel vívja ki fényes győzelmét. Izrael ez eseményben ujabb bizonyságát láthatja annak, hogy nem a hadi erő
nagysaga, hanem egyedül Isten segedelme szerzi a diadalt.

13• Jiftách.
(Bírák k .: 11. fejezet.)

I.
A Gileadbol szármázó Jiftách (HJTiöDvitéz férfiú
volt. Midőn Ammón fiai Izrael ellen harcoltak, Gileád vénei Jiftáchhoz mentek es felkérték, hogy harcoljon érettűk Ammón ellen. Jiftách ekkor követeket küldött Ammón
királyához a következő izenettel:  ״Mi van köztem és közted, hogy harcra keltél ellenem saját országomban!?^‘
Ammón királya pedig ekkép válaszolt Jiftách követeinek:
״Izrael elvette földemet, midőn feljött Egyiptomból, az
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Arnóntól ( )ארנוןa Jabbókig ( )!בולןes a Jordánig. Most add
azt békésen vissza k‘ Erre Jiftách ismét követeket küldött
Ammón királyához s azt izente neki: Ekkép szól Jiftách.
״Nem foglalta el Izrael sem Móáb, sem pedig Ammón fiainak országát. Mert midőn feljött Izrael Egyiptomból, a
pusztába vonult, a Nádastengerig, majd meg eljött Kádésbe. Ekkor Izrael követeket küldött Edóm királyához,
mondván: Hadd vonuljak át országodon. De ezt nem en
gedte meg Edóm királya. Móáb királyához is küldött s
ez sem engedte meg; ezért Izrael Kádésban maradt. Azután
tovább járt a pusztában, megkerülte Edom es Móáb országait s Móábtol keletre táborozott az Arnon pártján.
Móáb területére nem mentek, mert az Arnón Móabnak
határa. Akkor Izrael követeket küldött Szichónhaz, Chesbón ( )חשבוןkirályához és azt mondta neki Izrael: Engedj
átvonulnunk országodon, ameddig helyemre jutok. De Szichón nem engedte meg Izraelnek a területén való átvonulást, egybegyüjtötte egész népét és harcra kelt Izrael ellen.
Erre az örökkévaló, Izrael Istene, Szichónt egész népével
Izrael kezébe adta és Izrael elfoglalta az Emórrnak,^ez ország lakóinak egész területét. Az emóri nép országát
lalták el az Arnóntól a Jabbókig s a pusztától a Jordánig.
Miután így az Örökkévaló, Izrael Istene elűzte ezeket az o
népe, Izrael elöl, hát most te akarod azt birtokba venni! 1
Én nem vétkeztem ellened és te rosszat teszel velem azzal,
hogy harcolsz ellenem. ítélkezzék az örökkévaló, a biro
Izrael és Ammón fiai közt^M De Ammón fiainak királya
nem vette tekintetbe Jiftáchnak hozzá intézett szavait.
II.
Jiftáchon az örökkévaló szelleme volt és ő átvonul
Oileádon és Menassén, majd Ammón fiai ellen vonult. És
fogadalmat tett Jiftách az örökkévalónak, mondván: ״Ha
Arhmón fiait hatalmamba adod, akkor az, ami házam ajtajából elém jön, midőn győzelmesen visszatérek, az örökkévalóé legyen. Én azt égő áldozatul fogom bemutatni^^ Az
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örökkévaló pedig Jiftách kezébe adta Ammon fiait: megverte okét es megalázkodtak Ammón fiai Izrael előtt.
II.
Midőn Jiftách Micpába ( )מ^פהházához érkezett,
leánya elébe jött dobbal és körtánccal. Ez pedig egyetlen
leánya volt; nem volt kívüle sem fia, sem leánya. Midőn
meglátta őt, szétszaggatta ruháit és szólt:  ״Ó jaj, leányom,
megrontottál engem, te lettél megrontommá; mert megnyitottam ajkamat az örökkévaló előtt és attól el nem térhetek“. Amaz felelt:  ״Atyám, ha megnyitottad ajkadat az
örökkévaló előtt, tégy velem úgy, ahogy ajakadra jött: miután az örökkévaló győzelmet szerzett neked ellenségeiden, Amnión fiain. Azonban hagyj engem két hónapig,
hadd m^enjek a hegyekbe és hadd sirassam fiatalságomat
én és társnőim“. Ezt atyja megengedte neki; két hónap
múlva pedig tett vele fogadása szerint. Szokássá lett ízraelben, hogy évről-évre kimennek Izrael leányai, hogy
sirassák a gileadi Jiftách leányát.
Vallástani összefofflalás. Az Isten útjáról eltérő Izraelt
Ammon fiai megfenyíti-k. A vitéz Jiftách küzd Ammómial és'a
toiteneti igazságra hivatkozván, Isten segítségével legyőz! ^mmoni Azonban maga is ra
Isten tanítását. Fogadalma
alapban sajat leányát feláldozza Istennek és azt hiszi, hogy ez
a tette Isten előtt kedves De az emberáldozat Isten előtt kárhLatos hun; ezert űzte el Kanaanbol is az ősla.kókat. Sokáig kellett
Isten Igaz szolgainak küzdeni az ilyen balhit ellen, míg Izraellel
’^!׳
^ szófoaadás és enpedelmesséci többet ér az

14. Sámson.
(Bírák k .: 14—16. fejezet.)

Ezek után Izraelt legmakacsabb ellensége, a Kanaán
déli részén lakó filiszteus nép ( )|לע?;יםkezdte szorongatni.
Ez gyakran berontott Izrael földere s a népet adófizetésre
kényszerítette. Ekkor Isten a Dán törzséből származó, cső-
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das erővel megáldott Sámsont ( )^?ןשוןküldte segítségükre. ki már születése óta az Úrnak volt szentelve. Ö több
ízben megalázta a filisztensokat, akik ezért nagyon gyűlöl־
ték és üldözték. Egyszer el is fogták és új kötéllel megkötözték, de mikor a filiszteusok el akarták hurcolni, reája
szállt az örökkévaló szelleme és a kötelek, mintha csak
megperzselődött lenszálak lettek volna, úgy váltak le karjairól. Egy más alkalommal nyers szamár-állkapcsot taIáit és vele ezer embert vert le. Bírája volt Izraelnek
húsz évig.
Szerencsétlenségére egy Delila nevű gonosz filiszteus
no ármánya következtében a filiszteusok kezébe került,
akik nagy haját levágatták, szemeit pedig megvakították.
Elfogatásának örömére nagy ünnepet tartottak Dágón
( ) תוןistenük házában. Jókedvükben Sámsont előhivatták a börtönből, hogy játszadozzék előttük és odaállították
templomuk oszlopai közé. Ekkor Sámson a fiúnak, ki őt
kezénél fogta, így szólt: ״Hagyj engem, hadd tapogassam
meg az oszlopokat, melyeken a ház áll, hozzájuk akarok támaszkodni^^ A ház pedig tele volt férfiakkal és á^sszonyokkai: ott voltak a filiszteusoknak mind a fejedelmei, a tetőn
pedig mintegy háromezer férfi és asszony, akik Sámson
játékát nézték. Ekkor Sámson a következő szavakkal fohászkodott Istenhez: ״Uram, örökkévaló, emlékezzél meg
rólam és erősíts meg még csak ez egyszer; hadd álljak
bosszút két szememért a filiszteusokon“. Erre átkarolta
Sámson a középső két oszlopot, melyeken a ház állt: egyikét jobbjával, a másikat baljával. És szólt Sámson: ״Hah
jón meg lelkem a filiszteusokkal együtt!‘‘ Ezután nekihajolt erővel és bedőlt a ház a fejedelmekre és az egész
népre, mely benne volt. Többen voltak a halottak, kiket
Sámson megölt halálában, mint akiket megölt életében.
Testvérei eltemették őt anyjának sírjában.
Rend és igazság akkor nem uralkodott Izraelben,
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mindenki tetszése szerint cselekedhetett. A bálványimádást
megtanulták a szomszéd népektől és Izrael Istenétől elfordultak. Egyes törzsek, melyek nem voltak megelégedve
saját lakóhelyeikkel, megváltoztatták azt és újabb hódító
hadjáratra indultak. Polgárháborúk és testvérharc is
gyöngítették Izraelt és ha Isten kegyelmében nem támasztott volna vitéz és jámbor férfiakat, Izrael is Kanaán régi
lakóinak sorsára jutott volna.

Dágőn, fillszteus halísten.
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Rut Könyve.
()מגלת ח ת
15. Rut és Noémi•
(Rut k .: 1—2. fejezet.)

I. A bírák idejében történt, hogy éhínség volt az orszagban s egy férfiú a dudában fekvő Betlehemből
elment Móáb földére, hogy ott tartózkodjék feleségével és
két fiával. A férfiúnak neve Elimelech volt, feleségéé pedig: Noémi, Elimelech, Noémi férje meghalt és az asszony
egyedül maradt két fiával. Ezek móábita nőket v^tek feleségül, kik közül az egyiknek neve Orpa^ a másiké pedig
Bmí volt. így laktak ott mintegy tíz évig, midőn a két fiú
is meghalt. Ekkor fölkeredett Noémi menyjeiveí es visszatért Móáb földjéről, mert hallotta Móáb földjén, hogy az
örökkévaló megemlékezett népéről, adván neki kenyeret.
És elment abból a helységből, ahol tartózkodott; két menye
pedig vele volt.
II. Midőn az úton mentek, hogy visszatérjenek Juda
földjére, Noémi így szólt két menyének: ״Menjetek, térjetek vissza kiki anyja házába és az örökkévaló legyen irántatok szeretettel, amint ti is szeretettel voltatok a halottak
iránt és irányomban‘‘. Ezután megcsókolta őket, ezek pedig sírtak. Orpa elbúcsúzott Noémitől, R׳ut azonban ra-
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gaszkodott hozzá és így szolt: ״Ne kényszeríts engem,
hogy téged elhagyjalak s visszatérjek mellőled; mert ahova
te mégy, odamegyek én is; ahol te lakói majd, ott lakom
én is. A te néped az én népem, a te Istened az én Istenem;
ahol te meghalsz, ott akarok én is meghalni^ ott temessenek el engem, csak a halál fog bennünket elválasztani^
Midőn Noémi látta, hogy Rut mindenáron vele akar menni,
nem szólt többé neki. És mentek ketten, amíg eljutottak
Betlehembe. Midőn odaértek, elcsodálkozott az egész város
és azt kérdezte:  ״Ez-e az a Noémil^‘ És ő válaszolta nekik:  ״Ne nevezzetek engem Noéminek ^ נ^נמיa. m. kellemes),
hanem nevezzetek Máránakill^t^ a. m. keserű), mert keserves
sorsot juttatott nekem a Mindenható. Gazdag voltam, mikor elmentem, de üresen hozott vissza az örökkévaló. Most
neveznétek Noéminek, midőn megnyomorított engem az
Isten és a Mindenható szerencsétlenné tettl!^‘ Midőn Betlehembe érkeztek, éppen az aratás ideje volt.
III.
Volt Noémi férjének egy rokona: egy vitéz férfiú,
Elimelech családjából, kinek neve
volt. És szólt
a móábita Rut Noémihez: ״El akarok menni a mezőre,
hogy kalászokat szedjek azon a mezőn, ahol megengedik‘^
És ő mondta neki.  ״Menj leányom!“ Erre Rut elment s a
mezőn az aratók mögött szedegetve, véletlenül Bóáz földjére jutott. Maga Bóáz Betlehemből jött s szólt az aratóknak: ״Az örökkévaló veletek!“ Ezek felelték:  ״Áldjon meg
az örökkévaló!“ És szólt Bóáz a legénynek, aki az aratókra
felügyelt: ״Kié ez a leányzó “!׳Felelt a legény: ״Egy móábita fiatal nő ez, aki visszatért Noémivel Móáb mezőségéről. Azt mondta: Szedni akarok a kévék között az aratók
mögött és eljött, itt van kora hajnaltól mostanáig; alig
volt otthon egy ideig“. És szólt Bóáz Rútnak: ״Figyelj ide
leányom, ne menj szedegetni másnak mezejére, hanem maradj itt leányaimmal, szemeid azon a mezőn legyenek,
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amelyen aratnak és menj utánuk. Mert megmondták nekeni mindazt, amit tettél napaddal, férjed halála után,
hogy elhagytad atyádat, anyádat és szülőföldedet és mén״
tél egy oly néphez, melyet nem ismertél tegnap és tegnapelőtt. Adja meg az Örökkévaló jutalmadat és legyen héred
teljes az Örökkévaló, Izrael Istene előtt, kinek védőszárnyai alá jöttél \
Az aratás után Bóáz, Izrael régi szokása szerint, meghalt rokonának, Elimelechnek birtokát magához váltotta
és Rutot elvette feleségül. Gyermekük lett Óbed, ennek fia
lett Jisáj, ennek fia volt Dávid,
Isten szeretete megjutalmazza
mindazokat, kik jót tesznek másokkal. Rut, a moabita nő, önzellenség׳־ében elhagyja szüleit, szülőföldjét és követi a szegény
Noémit, kivel boldogságának idejében megismerkedett. Nem
hagyja el nyomorának és megpróbáltatásának idejében. Atyja
házának isteneit felcseréli Izrael igaz Istenével és Nála keres
védelmet. Hűségének és jámborságának megkapja jutalmát.
Boldog neje lesz Bóáznak és ősanyja Izrael dicső királyának,
Dávidnak. Rút könyvét
ünnepünk második napján 01־
V allástani összefoglalás.

vassák
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Sámuel két Könyve.
>םפר שמואס
16. Sámuel születése.
(Sámuel L: 1—2. fejezet, 1—10. v.)

I. Rámátájini-Cóíimban (ןם צופים/)רטו, Efrajim begységében élt egy EIkána(np,^N) nevezetű férfiú. Ennek két
felesége volt; az egyiknek neve Hanna (. ׳)ח|דa másiké Peninna volt. Peninnának voltak gyermekei, Hannának pedig nem voltak. Ez a férfiú évről-évre felment városából
Silóba 61 ׳)שלhogy ott leboruljon és áldozzon az Örökkévalónak, a Seregek Urának. Ott Eli két fia, Chofni és Pinchász voltak papjai az Örökkévalónak. Amely napon Elkána áldozott, Peninna feleségének és minden fiának és
leányának ajándékot adott; Hannának pedig kettőt illető
ajándékot adott, mert Hannát szerette, ámbár az örökkévaló nem áldotta meg gyermekkel.
II. Vetélytársa, bosszantásokkal is illette, hogy felháborítsa őt, mivelhogy az örökkévaló nem áldotta meg
gyermekkel. így tett vele évről-évre: valahányszor fölment
az örökkévaló házába, megannyiszor bosszantotta; Hanna
pedig csak sírt és nem evett. Azonban férje, Elkána, így szólőtt hozzá: ״Hanna, miért sírsz, miért nem eszel, miért szómorkodik a te szíved; nem vagyok-e én becsesebb neked tíz
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gyermeknek !‘ יAmint egyszer így ettek s ittak Silóban, fölkelt Hanna (és az Örökkévaló házába ment); Hii, a pap pedig az örökkévaló templomában az ajtófélnél széken ült. S
elkeseredett lélekkel imádkozott Hanna az Örökkévalóhoz és
sírva sírt. Fogadalmat is tett, mondván: ״Örökkévaló, Seregek Ura, ha rátekintesz szolgálód nyomorúságára, megemlékezel rólam s nem feledkezel meg szolgálódról és fiúgyermeket adsz a te szolgálódnak: akkor odaadom én őt az
Örökkévalónak élete összes napjaira^k Amint így sokáig
imádkozott az örökkévaló előtt. Éli megfigyelte ajkait.
Hanna pedig csak szívében ájtatoskodott, csupán ajkai mozogtak, de hangja nem hallatszott: azért Éli ittasnak gondolta. És szólt hozzá Éli:  ״Meddig fogsz még részegeskednii! Távolítsd el magadtól mámorodath^ Erre Hanna
azt felelte:  ״Nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok én,
bort pedig meg részegítő italt nem ittam; hanem kiöntöttem lelkemet az Örökkévaló előtt. Ne tartsd a te szolgálódat alávaló nőnek, mert panaszom és bánatom sokasága
miatt beszéltem eddig^^ Erre Éli felelt:  ״Menj békével,
Izr^^el Istene pedig adja meg kérésedet, melyet kértél tőle^^
Erre elment az asszony az ő útjára, evett s arca nem volt
többé oly levert. Reggelre kelve leborultak az Örökkévaló
előtt s visszatértek házukba. Rámába.
III.
S megemlékezett Hannáról az örökkévaló. Az év
fordultával fia lett s elnevezte őt Sámuelnek ( )שמ״יאלmivei, úgymond, 2^  ״:
bér i em)?י מיהוה ^!זאלתיסי^ס
Midőn a gyermek megerősödött, felvitte őt Hanna Silóba Éhhez és azt mondta: ״Uram, én vagyok az az aszszony, ki melletted állott e helyütt az Örökkévalólioz
imádkozván. Ezért a fiúért imádkoztam, megadta nekem
az örökkévaló kérésemet, melyet tőle kértem. Ezért fölajánlom őt az Örökkévalónak egész életére^‘. És leborult
ott Hanna az örökkévaló előtt.
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IV.
Ekkor Hanna ilyenkép imádkozott, mondván:
״Ujjong szívem az Örökkévalóért, emelkedik erőm az
örökkévaló által. Tágra nyílik szám ellenségeim ellen,
mert örvendek segítségedben. Nincsen szenté mint az Örökhévaló! Bizony nincs senki kívüled: nincs szirt olyan, mint
a mi Istenünk! Tudás Istene az Örökkévaló és helyesek az
Ö tettei. Hősöknek íjja megtörik; a gyöngéket pedig erő
övezi. Jóllakottak kenyérért szegődnek el s az ellesek megszűnnek éhezni. Hét gyermeke lesz a gyermektelennek s
elfonnyad, kinek sok fia van. Az Örökkévaló oszt halált és
életet, sírba dö71t és felhoz. Az Örökkévaló szerjényít és
gazdagít: lealáz s föl is e7nel, Föltcimasztja a porból a szegényt, a sárból föle7neli a szűkölködőt, hogy ne7nesek mellé
ültesse és a tisztelet székét birtokba adja 71ekik, Mert az
örökkévalóé a föld minden oszlopa és rájuk helyezte a világot. Jámborainak lábát megőrzi, de a gonoszok a sötétségben elenyésznek; mert ne7n erővel győz az e7nber'\
V allástaiii összefoglalás. Iste ?1 mepsecjíti azokat, kik in az

szívvel bizakodnak Benne, Meg־hallg־atta a jáaibor Hannának is
ájtatos ikönyörííését s^ meg־áIdo:ta őt fí’yérmekkel, kiből idővel
Izrael kiváló bírája és prófétája lett. Hanna mélyen átérzett
hálájának nemcsak Istent ma^-asztaló szavakban ad kifejezést,
hanem abban is, h0í2;’y fiát Isten szolí^álatára szentelte. E történetet  ראש דד^זנהünnepünk első napján a Tóra-olvasáshoz csatlakozó prófétai szakasz (טדר הT ) “ה ;פS’yanánt olvassák, mivel me^:ható példában tárja elénk, hog־y Isten meí^hallffatja az ájtatos
szív fohászát.
T

T

־

17. Éli ííaimik istentelensége és büntetésük.
(Sámuel I.: 2—4. fejezet).

T. Elkána visszatért Hámába, házához s fia az Örökkévaló színe előtt szolgált Éli pap felügyelete alatt. Kis könfőst szokott volt készíteni számára anyja és ezt felhozta
neki évL'ől-évre, midőn feljött férjével, hogy az évi áldozaY l
4
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tot bemutassa. Éli ilyenkor megáldotta Elkánát s az ő feleségét. Így nőtt fel az ifjú Samuel az Örökkévaló előtt. Éli
pedig igen öreg volt s fiai semmirekellők, nem becsülték
az örökkévalót. Midőn Éli meghallotta mindazt, mit fiai
tesznek Izraellel, így szólt hozzájuk:  ״Miért cselekedtek
úgy, amint felőletek hallom a néptől. jSTem fiaim! Nem jó
a hír, melyet felőletek terjeszt az Örökkévaló népe. Ha embér ember ellen vét, akkor dönt a bíró; de ha az Örökkévaló ellen vét a férfiú, ki döntsön érdekébeni!‘‘ Ök azonbán nem hallgattak atyjukra. Az ifjú Sámuel pedig egyre
nőtt és derék férfiúvá vált Isten és ember előtt.
II. Isten embere pedig eljött Élihez és szólt hozzá:
״így szól az örökkévaló: Nemde megnyilatkoztam Én atyád
háza előtt, midőn Egyiptomban volt a faraó uralma alatti!
Nemde kiválasztottam azt Izrael összes törzsei közül, hogy
papi szolgálatot végezzen Nekem, hogy áldozzon oltáromon, hogy füstölögtessen füstölőszert, s hogy viselje az
éfodot Előttem?! Atyád házának adtam Izrael fiainak
minden égő áldozatát. Hát miért rugdaljátok ti vágóáldozatomat és lisztáldozatomat, melyet lakom számára elrendelteml! S miért becsülöd te inkább fiaidat nálam, hizlalván magatokat Izrael népem áldozatainak zsengéjével?!
Ezért így szól az örökkévaló, Izrael Istene: Azokat, aMk
Engem tisztelnek, tisztelem Én is; de akik Engem megvetnek, azok gyalázatot érnek^‘.
III. A tiliszteusok kivonultak Izrael ellen háborúra s
Izrael vereséget szenvedett a filiszteusok előtt. Erre így
szóltak Izrael vénei:  ״Minek szenvedjünk ma vereséget a
filiszteusok előtti! Hozzuk el magunkhoz Silóból az örökkévaló frigyszekrényét, hogy megjelenjék közöttünk és
mentsen meg bennünket ellenségeink hatalmából‘'. A nép
erre Silóba küldött és elhozatta onnan a Seregek örökkévaló Urának frigyszekrényét. Isten irigy szekrény ével
Chofni és Pinchászj Éli két fia is eljött. Midőn
örökké-
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való frig}^szekrénye a táborba ért, az egész nép nagy riadásba tört ki, úgy hogy rengett a föld. Midőn a filiszteusok meghallották e nagy riadást, így szóltak: ״Mit jelent e
nagy riadás a héberek táborábanl^^ Ekkor tudták meg,
hogy az Örökkévaló szekrénye ért a táborba. Ezért a filiszteusok megijedtek és mondták:  ״Jaj nekünk, mert ehhez
fogható nem történt sem tegnap, sem tegnapelőtt! Jaj ne־
künk, mert ki ment meg e hatalmas Isten kezébőll Hiszen
ez az az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyipto־
mot a pusztában. Legyetek erősek és férfiak ó íiliszteusok,
hogy ne szolgáljátok a hébereket, amint ezek szolgálnak
benneteket; legyetek férfiak és hp.rcoljatokk‘ A filiszteusok
harcoltak, Izrael vereséget szenvedett és kiki sátrába menekült. A veszteség igen nagy volt; mert Izrael közül bar־
mincezer gyalogos esett el. Isten frigyszekrénye fogságba
került, Chofni és Pinchász pedig meghaltak.
IV. Egy Benjamin törzséből való férfiú pedig megfutott volt a csatasorból és megérkezett Silóba, megszaggatott ruhával és föld volt a fején. Éli épen a széken ült
vala az út mentére tekintve; mert szíve aggódott Isten
frigyszekrénye miatt. Midőn a férfiú eljött a jelentéssel,
az egész város följajdult. Éli pedig meghallotta a jajkiáltást és szólt: ״Mit jelent a tömeg kiáltásai“ Ekkor eljött
a férfiú és elbeszélte a dolgot Élinek. Éli akkor kilencvennyolc éves volt, szeme pedig merev volt, nem látott.
A férfiú szólt Éhhez:  ״Én a csata színhelyéről menekültem meg“. És ő kérdé: ״Mikép esett meg a dolog,
fiami“ Felelt a hírnök: ״Menekült Izrael a íiliszteusok
előtt. Nagy volt a nép vesztesége; két fiad is, Chofni és
Pinchász meghalt; Isten frigyszekrényét pedig elragadták“. Midőn a hírnök Isten frigyszekrényét említette, Éli
hanyatt esett székéről a kapu mellett, nyakát szegte és
meghalt,
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Az örökkévaló frigyszekrénye nem sokáig maradt a
pogány filiszteusok földjén. Midőn csapások érték mindazokat a helyeket, ahova a frigyszekrény eljutott, a íiliszteusok azt visszaküldték Izrael földjére. így került KirjátJ eári7n ( )מרית יעריםvárosába.
••

•I

Vallástani összefoglalás. Aki gyermekeinek hibáit elnézi,
az vesztüket idézi elő. Látjuk ezt Éli példájából, ki !bár ma״a
jámbor ember volt, uem lépett fel kellő szií^orúsáfí’ffal fiai ellen,
midőn ezek Isten útjairól letértek. Gonosz tetteikért Isten súlyos büntetése éri Éü fiait s velük együtt a nép is szerencsétlensegbe jut.
Eli fiainak ellentéte az ifjú Sámuel, ki az Örökkévaló házábán nevelkedve mindinkább erősödik jámborságában és istení eleimében. Példás életmódja megnyeri egész Izrael tetszését és
a nép csakhamar m.eggyőződik róla, hogy Isten szelleme hat.ja
at lelket. így lesz Éli halála után Sámuel népének vezére és
tanítója.

18. Sámuel bíráskodik Izraelben. A miepai népgyűlés.
(Sámuel L: 7. fejezet).

I. Idők múltával Izrael fiai az örökkévaló után vágyódtak. És szólt Sámuel Izrael egész házához:  ״Ha egész
szívetekből akartok visszatérni az örökkévalóhoz, távolítsátok el az idegen isteneket közületek, szintúgy az Astartékát, irányítsátok szíveteket az örökkévalóhoz és szolgáljátok Öt egyedül, hogy megmentsen benneteket a filiszteusok hatalma alól“. Erre Izrael fiai eltávolították a Báálokát, Astartékat és egyedül az örökkévalót szolgálták. Ekkor
így szólt Sámuel:  ״Gyüjtsétek össze egész Izraelt Micpába
( )מ^פהhogy imádkozzam érettetek az örökkévalóhoz“. Erre
összegyülekeztek Micpában, vizet merítettek és kiöntötték
azt az örökkévaló előtt. Ezen a napon bőjtöltek és megvallották: ״Vétkeztünk az örökkévaló ellen“. Sámuel pedig ítélkezett Izrael fölött Micpában.
II. Midőn a filiszteusok meghallották, hogy Izrael fiai
Micpában összegyűltek, a filiszteusok fejedelmei felvonul-
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tak Izrael ellen. Meghallották ezt Izrael fiai és féltek a
filiszteusoktól. És szóltak Sámuelhez: ״Ne szűnj meg érettünk könyörögni az Örökkévalóhoz, a mi Istenünkhöz,
hogy megmentsen bennünket a filiszteusok hatalmától^'.
Sámuel erre könyörgött is az örökkévalóhoz és meghallgáttá őt az örökkévaló. Midőn a filiszteusok harcba keltek
Izrael ellen, az örökkévaló nagy mennydörgéssel dörgötl a
filiszteusok ellen, úgy hogy ezek megzavarodtak és vereséget szenvedtek Izrael előtt. Izrael emberei pedig kivonultak
Micpából s üldözőbe vették a filiszteusokat. Samuel ekkor
egy követ vett, elhelyezte azt Micpa e& Sén (ft^)között ts
elnevezte ״Segítség hövé^‘-1íQ\ ^)אבץ העזר/ekkép szólván:
״Idáig segített minket az örökkévaló!^‘ Ezután megalázkodtak a filiszteusok és nem törtek be többé Izrael határába. És visszakerültek azok a városok, melyeket a fiJitzteusok Izraeltől elfoglaltak volt Ekróntól (קר^ן. )עGátig
( )גתs határát is felszabadította Izrael a filiszteusok fennhatósága alól. Az Emórival Izrael békében élt.
III.
Sámuel bíráskodott Izraelben élete össi^s idején
át. Évenként körül szokott volt járni Bét-Élben, Gilgálban
és Micpában és ítéletet tartott Izrael fölött mindezeken a
helyeken. Onnan pedig visszatért Rámába; mert ott volt
a háza és rendesen ott bíráskodott Izraelben. Oltárt is
emelt ott az örökkévaló tiszteletére.
Vallástani összefoglalás. Sámuel a leg’naí’Tobb odaadással
törekedett Izraelt visszatéríteni szent hivatásához. Rábírta a
népet, hogy távolítsa el kebeléből az egyre terjedő bálványimádást s midőn a nép újra megjavult. Isten segedelme mutatkozott abban, hogy győzelmes harcokban fölszabadult a f11is7teusok nyomasztó fennhatósága alól. íg y haladt előbbre Sámuel
igazságos és bölcs vezetése alatt Izrael Isten megértésében és
útjainak megismerésében.
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19• A nép Sámueltől királyt kér•
(Sámuel I.: 8. fejezet).

I. Midőn Sámuel megöregedett, fiait tette bírákul ízrael fölé. Azonban fiai nem jártak az ő útjain, hanem haszonlesök voltak, megvesztegetést fogadtak el és elferdítették a jogot. Izrael vénei ezért egybegyűltek, elmentek Sámuelhez Rámába s így szóltak hozzája: ״íme megöregedtél,
fiaid pedig nem járnak a te útjaidon; rendelj azért most
fölénk királyt, hogy az igazgasson bennünket, úgy amint
ez minden népnél történik‘‘. Nem tetszett azonban Sámuelnek, ahogy mondták: ״Adj nekünk királyt, hogy az igazgasson bennünket!“ Sámuel ezért az örökkévalóhoz imádkozott.
II. Az örökkévaló pedig szólt Sámuelhez: ״Hallgass a
nép szavára mindenben, amit neked mond; mert nem téged, hanem Engem vetettek meg, hogy Én ne legyek az ö
királyuk. Egészen azon módon cselekesznek veled is, amint
Velem szemben cselekedtek ama nap óta, amelyen felhoztani őket Egyiptomból a mai napig, s amint elhagytak
Engem s idegen isteneket szolgáltak. De csak hallgass
most az ő szavukra; csupán intve intsd őket és mondd el
nekik a király törvényét, ki majdan uralkodik felettük“.
III. Sámuel elmondta a népnek az Örökkévaló szavait s így szólt: ״Ez lesz a király törvénye, aki rajtatok
uralkodni fog. Fiaitokat elviszi majd kocsija mellé és 1 0 vaihoz, hogy a kocsija előtt fussanak, s hogy őket tisztekké tegye ezrek fölött és ötvenek fölött. Hogy szántsák
az ő szántanivalóját, arassák az ő aratnivalóját, készítsék
fegyvereit és szekérkészségét. Leányaitokat pedig elveszi
majd kenőcskészítőknek, szakácsnőknek és sütőnőknek.
Legjobb szántóföldeteket, szőlőtöket és olajfátokat elveszi,
hogy szolgáinak adja. Termésteket és szőlőiteket megtizedeli majd és odaajándékozza hivatalnokainak és szolgái-
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naE Szolgáitokat, szolgálóitokat, legderekabb ifjaitokat
meg szamaraitokat is elveszi, hogy felhasználja a saját
munkájára. Júliáitokat is megtizedeli, magatok pedig rabszolgái lesztek. Majd följajdultok ti azon a napon a ti királyotok miatt, akit választottatok; de nem hallgat meg
benneteket az Örökkévaló“. A nép azonban nem hallgatott
Sámuel szavára és így szólt:  ״Nem! Csak legyen király
fölöttünk; mert mi is olyanok akarunk lenni, mint a többi
népek. A mi királyunk igazgasson bennünket, járjon élőttünk és viselje a mi háborúinkat“. Sámuel megértette a
nép szavait, előadta azokat az örökkévaló előtt. És szólt az
örökkévaló Sámuelhez: ״Hallgass szavukra és rendelj föléjük királyt!“
Vallástani összefoj^lalás. Sámüel, a nép igazságos bírája
már megöregedett s csak nehezen láthatta el a vezérség terhes
teendőit. Ezért a nép királyt kért tőle, hogy az intézze el a nép
ügyes-bajos dolgait és hogy védelmezze Izraelt az ellenségtől.
Sámuel nem szívesen teljesítette a ■nép kívánságát; mert attól
tartott, hogy a király hatalmától elkapatva zsarnokságra fog
h&iolrá. Izraelnek az örökkévaló a királya s az isteni förijények
hű követésében van az ő ereje. A nép ezt yiem látja be •és más
nemzetek és államok módjára látható fejedelmet kíván maga
fölé. Sámuel kénytelen engedni a nép kívánságának; de előre
íigyelmezteti Izraelt mindama bajokra, melyek a királyi intézmény félremagyarázásából fejlődhetnek.

20. Saul királysága.
(Sámuel I. : 9—11. fejezet.)

I.
A Benjámin törzséből származó Kisnek ( )קי^טvolt
egy fia, kit Saulnak ! )^זאולhívtak. Fiatal volt és derék. ízrael ifjai közül egyik sem volt derekabb nála: vállával kimagaslott az egész nép fölött. Egy ízben elvesztek Kisnek
szamarai s így szólt Kis fiához, Saulhoz: ״Végy magaddal
egy szolgát és eredj, keresd meg a szamarakat!“ Áthaladtak Efraim hegységén és Benjámin földjén; de nem találták meg a szamarakat. Midőn Ráma közelében jártak, így
szólt Saulhoz szolgája: ״íme Isten embere van e városbcta
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és e férfiú nagytekintélyű; minden, amit mond, teljesedésbe megy. Menjünk ezért hozzá, talán megmondja nekünk az utat, melyen járnunk kelk^ Amint a városba felmentek, Sámuel elébük jött, ép az áldozó-magaslatra
( ^מהfelmenni készült. Az Örökkévaló pedig a Saul megérkezte előtt való napon megjelentette volt Sámuelnek a
következőket: ״Holnap ilyenkor küldök majd hozzád egy
férfiút Benjámin földjéről, azt kend fel fejedelemnek népem, Izrael fölé. Ö fogja majd megsegíteni az Én népemet a filiszteusok kezéből; mert megtekintettem az Én
népemet és jajszava felhatott Hozzám“.
II. Amint Sámuel Sault meglátta, megszólalt az Örökkévaló, mondván: ״Ez az a férfiú, akiről mondtam, hogy
uralkodik majd népem fölött“. Saul odalépett Sámuelhez
és kérdi tőle:  ״Mondd meg, kérlek, nekem, melyik a látó
( )ראהházal“ Sámuel pedig felelt: ״Én vagyok a látó;
menj fel előttem a magaslatra és étkezzetek ma velem;
azután elbocsátalak reggel és mindent, ami szívedben van,
elmondok neked. A szamarak miatt ne aggódjál; mert már
megtalálták azokat. Egyébiránt ki m.ásé volna Izrael minden drágasága, mint a tied és atyád házáéi“ Erre Saul
így felelt: ״Hiszen én benjáminbeli vagyok, Izrael legkisebb törzséből. Családom pedig a legkisebb Benjámin
törzsének összes családjai közül; miért beszélsz tehát így
szolgáddal “!׳A lakománál Sámuel Sault a vendégek között a főhelyre ültette, azok pedig vagy harmincán voltak.
Másnap Sámuel vette az olajszarút s ráöntvén az olajat
Saul ׳fejére, megcsókolta őt s mondta neki: ״Bizony téged
kent fel Isten fejedelemnek az Ö öröksége fölött“.
III. Sámuel most egybehívta a népet az Örökkévaló
elé Micpába. Itt bemutatta Sault a népnek, majd így szólt:
״Láttátok-e őt, akit Isten választott! Nincsen hozza hasonló
az egész nép között“. Az egész nép ujjongott és kiáltott;
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״Éljen a király (י המלך1יך. ! יEzután Sámuel elmondta a
népnek a királyság törvényét, leírta azt egy könyvbe és
Isten elé helyezte azt; végül liazabocsátotta az egész népet
Saul is hazatért Gibeába ( 1 6 8 ( 5 ב?>דelkísérték öt a vitéz
férfiak, kiknek szívét Isten ihlette. A semmirekellők azonbán így szóltak:  ״Mit segít ez majd rajtunkl! Ézeit megvetették, ajándékot sem hoztak, Saul pedig úgy tett, mintha
nem is hallotta volna.
IV. Feljött ezután az ammonita Náchás és ostrom alá
fogta Jábés-Gileádot ()'?ייצ גלעד. Jábés-Gileád^ lakói azt
üzenték Náchásnak: ״Köss velünk szövetséget és mi szolgálni akarunk téged“. Náchás így felelt: ״Avval a föltétellel kötök veletek szövetséget, hogy kiszúrom mindnyájatoknak jobb szemét s evvel gyalázatot hozok egesz ízraelre“. .lábés lakói követeket küldtek Gibeat-Saulba és
elmondták ezeket a szavakat a nép előtt. Az egész nép erre
hangos sírásra fakadt. Saul épp ekkor jött haza a mezőről ökrei mögött lépdelve. Saul szólt:  ״Mi baja van a népnek, hogy síri“ Erre elbeszélték neki a jábésbeliek ügyét.
Midőn Saul meghallotta a dolgot, megszállotta Isten szellerne s nagyon fölgerjedt haragja. Elővett egy pár ökröt,
darabokra vagdalta és szétküldte azokat Izrael minden tójékára avval az üzenettel: ״Aki hadba nem indul Saul és
Sámuel után, annak ökreivel ez fog történni“. Erre Isten
félelme szállott a népre és kivonult, mint egy ember.
V. Másnap reggel Saul a népet három részre osztotta
és a hajnali őrjárat idején rárohant Ammón táborára.
Mire a nap felszállott, megverte Saul Ammónt; az életben
maradtak szétszóródtak, nem maradt közölök kettő sem
együtt. Ekkor szólt a nép Sámuelhez: ״Kik azok, kik kérdezgették: Hált Saul uralkodjék rajtunki! Adjátok ki azokát az embereket, hogy megöljük őket“. Saul azonban szólt:
 ״Ne'ölessék meg senki e mai napon, mert nagy győzelmet
szerzett az Örökkévaló Izraelnek“.
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yallastani összefoglalás. Sámnel Isten parancsára a Ben-

janiinbol szárinazó Sault teszi meg* Izrael első királyává. így előkészíti Izrael államának megszilárdulását. Saul, aki földmívelő
volt, még királysága első idejében is folytatja foglalkozását.
Nemes gondolkodásáról tesz tanúságot akkor, mikor bajban
evő testvéreiért síkra száll. Legelső hadi tettével igazolja,
hogy méltó a királyságra Nem bünteti azokat, kik őt lenézték;
nem bosszúálló. A Tóra törvénye is tanítja: ״Ne légy bősz•
száálló és haragtartó néped fiaival szemben; hanem szeresd
telebarátadat, mint tenmagadatT

21• Sámuel biicsiíja•
(Sámuel I. : 12. fejezet.)

T. Szólt Sámuel egész Izraelhez: ״íme mindenben hallgattam szavatokra, amit nekem, mondtatok és királyt téttem fölétek. Most hát ime a király jár előttetek; én pedig
megöregedtem s megoszultem. Előttetek jártam ifjúkorom
óta mind e mai napig. íme itt vagyok, valljatok ellenem
az örökkévaló és az Ö felkentje előtt: kinek az ökrét vettem el is kinek a szamarát vettem ell Kit fosztogattam, kit
nyomtam el es kinek a kezéből vettem váltságdíjat, hogy
szemet hunyjak előtte! Én megtérítem nektek^k Ök feleltek: ״Nem fosztogattál, nem nyomtál el bennünket és nem
fogadtál el senki kezéből semmit‘^ És szólt hozzájuk:  ״Tanú
az örökkévaló és tanú az Ö fölkentje, hogy nem találtatok a mai napon semmit sem nálam'k És ők azt mondták:  ״Igenis, tanúk^k
II. Ekkor Sámuel így szólt a néphez: ״Az örökkévaló
az, aki Mózest és Áront rendelte, s aki őseiteket felhozta
^Sy^plc>m földjéről. Most álljatok ide, hadd mondjam el
előttetek az Örökkévaló minden igazságos tettét, melyet
veletek es őseitekkel cselekedett: Midőn Jákób Egyiptomba
jutott, őseitek az örökkévalóhoz fohászkodtak és ö elküldte
Mózest es Áront, kik kivezették őseiteket Egyiptomból és letelepítették őket erre a helyre. Azután megfeledkeztek az
örökkévalóról, az ő Istenükről s Ö akkor átadta őket Szi^
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Szorának, Chácnr hadvezérének hatalinaba, a filiszteusoknak és'Móáb királyának hatalmába és ezek harcoltak eilenük. Ekkor az Örökkévalóhoz fohászkodtak és mondták:
״Vétkeztünk, hogy elhagytuk az Örökkévalót és Báálokat
meg Astartékat szolgáltunk; ments meg minket ellenségeink
kezéből és majd Téged szolgálunk“. Ekkor az^ örökkévaló
Jerubáált (Gideónt), Bedánt (Sámsont), Jiftáchot és Sámuelt küldte s megmentett titeket ellenségeitek kezéből
köröskörül, úgy hogy biztonságban lakhattatok. De midőn
láttátok, hogy Náchás, Ammón fiainak királya jön ellenetok, azt mondtátok nekem: ״Nem, csak király uralkodjék
fölöttünk“; holott az Örökhéváló, a mi Istenünk a ti királyotok. íme itt a király, akit kívántátok: az örökkévaló
adott fölétek királyt. Ha immár félve tisztelitek az örökkévalót, ö t szolgáljátok s szavára hallgattok; ha nem lesztek engedetlenek az Örökkévaló parancsával szemben es
követitek ti is, a király is az örökkévalót: (akkor békében
fogtok élni). De ha nem hallgattok az ö szavára, engedettenek lesztek az örökkévaló parancsával szemben, akkor Isten keze lesz rajtatok, úgy mint atyáitokon volt. El ne térjetek ezért az örökkévalótól, hanem szolgáljátok őt egész
szívetekkel! Nem veti el az örökkévaló a népét az ö nagy
neve kedvéért, mert úgy akarta az Örökkévaló, hogy benneteket az ö népévé tegyen“.
■
Vallástani összefoslalás.' Meffbató módon búcsúzik Isten
iííazi prófétája Sámuel, népéíől, melyet oly hosszú időn at
annvi odaadással és ^7eretettel vezetett. Beteljesedett rajta
jámbor anyjának, Hannának kívánsága; mert valóban Istennek volt szentelve egész élete. Pályája végén jogosan hivatkozhatott arra, hogy önzetlenül intézte népe ügyeit egesz eleten at,
hogy csak az igazság és szeretet voltak irányadói minden téttébén. Egészen ráillik a zsoltárköltő szava: ״Uram, ki lakhatik
szent helyeden és ki tartózkodhatik szent sátorodban? Az, aki
eayenes úton jár, ki ipazat cselekszik és ki i^ z a t bes^l sziveben“ (15. zsoltár). A Szentírás joggal helyezi Sámuelt Mózes ©8
Áron mellé, kiknek munkásságát oly méltón folytatta.
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22. Saul győzelme Amálék felett és bűnbeesése.
(Sámuel I. : 15. fejezet.)
I. Szólott Sámuel Saulhoz:  ״Engem küldött az örökkévaló, hogy királynak kenjelek fel az Ö népe, Izrael fölőtt; azért figyelj az Örökkévaló szavaira. így szól az örökkévaló: Számolok avval, amit Amálék Izraellel szemben elkövetett az úton, midőn feljött volt Egyiptomból.
Ezért menj most és sújtsd Amálékot! Pusztíts el mindent,
ami az övéV^
II. Saul egybehívta a népet és megszámlálta Teláimbán. Voltak pedig kétszázezren a gyalogosok s még tízezer
Juda törzséből való férfi. Saul eljött Amálék városáig és
lesbe állt a völgyben. A keni 0 )רןנnépnek pedig ezt izente:
״Vonuljatok el Amálék közeléből, hogy el ne pusztítsalak
vele együtt; mert te szeretetet gyakoroltál Izrael
fiaival, midőn felvonultak Egyiptomból^ A kéni erre elvonult Amálék közeléből. Saul aztán megverte
Amalekot Chavilatol
Surig
mely Egyiptom
felé fekszik. Élve fogta el Agágot 0')^גAmálék királyát;
az egész népet pedig a kard élére hányta. De kímélte Saul
és a nép Agágot, úgyszintén a marha legjavát, a kövér
juhokat és mindazt, ami jó volt. Ezeket nem akarták elpusztítani, csak ami hitvány és silány jószág volt, azt
pusztították el.
III. Ekkor az örökkévaló igéje volt Sámuelhez a következőképen:  ״Sajnálom, hogy Sault tettem meg királynak; mert eltért tőlem és parancsomat nem teljesítette^^ Ez
rosszul esett Sámuelnek és ő egész éjjelen át fohászkodott
az örökkévalóhoz. Reggel pedig Sámuel Saul elé ment.
De ekkor megmondták Sámuelnek: ״íme elment Saul Karmelbe ( 5 )ךטל# hogy ott emléket állítson; aztán visszafordúlt s lement Gilgalba‘‘. Sámuel eljött Saulhoz és Saul
emígy üdvözölte: ״Áldott légy te az örökkévalótól; teljesí-
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tettem az örökkévaló parancsát“. Sámuel szólt: ״Micsoda
julibégetés az, ami íillemet éri s micsoda marliabögés, amit
halioki“ Saul felelt: ״Amáléktól hozták; mivel megkímélte
a nép az apró jószágnak és a marhának legjavát azért,
hogy áldozzon az Örökkévalónak; a többit azonban elpusztítottuk“. Szólott Sámuel Saulhoz: ״Várj, hadd tudassam
veled, mit szólt az Örökkévaló hozzám ez éjjel“. Ö felelt:
״Beszélj!“ És mondta Sámuel:  ״Nemde, noha kicsiny
vagy is magad előtt, mégis feje vagy Izrael törzseinek;
mert téged kent föl az Örökkévaló királyul Izrael fölé. El
is küldött az örökkévaló az .úton és megmondta: Menj,
pusztítsd el a bűnösöket, Amálékot és harcolj ellenük, míg
kiirtottad őket. Miért nem engedelmeskedtél hát az örökkévaló parancsának?! Avval, hogy neki estél a zsákmánynak,
rosszat tettél az örökkévaló előtt“.
IV. Saul erre így szólt Sámuelnek:  ״Bizony engedelmeskedtem én az örökkévaló parancsának! Elmentem arra
az útra, melyre az Örökkévaló küldött; el is hoztam Agágot, Amálék királyát, Amálékot pedig elpusztítottam.
Hogy a nép a zsákmányból juhot és barmot vettfez azért
történt, hogy az átokszentség ( )חרםlegjava gyanánt áldózatul mutassa be az örökkévalónak, a te Istenednek tiszteletére Gilgálban“.
V. Erre így szólt Sámuel: ״Vájjon annyira kedve
telik-e az örökkévalónak az égő- és vágóáldozatokban, mint
abban, hogy hallgatunk az örökkévaló szavára?! íme hecsesehh az engedelmesség, mint az áld0zaii^\ü ;)^זמע מזבח
a szófogadás, mint a kosok zsiradéka. Mert olyan, mint a
kuruzslás vétke az engedetlenség, bálványimádáshoz hasonlít az ellenszegülés. Minthogy megvetetted az örökkévaló igéjét, ő is megvetett téged s nem érdemesít a királysagra u
VI.
Szólt Saul Sámuelhez: ״Vétkeztem; mert megszegtem az örökkévaló parancsát és a te szavad, mivel-
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hogy féltem a néptől és hallgattam az ő szavukra. Ezért
bocsásd meg vétkemet, térj vissza velem, hogy leboruljak
az örökkévaló elött‘^ De Sámuel így válaszol:  ״Nem térek vissza veled, mert megvetetted az Örökkévaló igéjét‘'.
Erre Sámuel megfordult, hogy elmenjen; Saul azonban
megragadta köpenyének szélét s az elszakadt. Szólott erre
Sámuel: •״Elszakította tőled az örökkévaló Izrael־királyságát e mai napon s átadja felebarátodnak, ki nálad arra
érdemesbb". Felelt Saul: ״Vétkeztem ugyan; de hát tanúsíts irántam annyi tiszteletet népem vénei és Izrael előtt,
hogy térj vissza velem s én hadd boruljak le az örökkévaló, a te Istened előtt". Erre Sámuel követte Sault és
Saul leborult az örökkévaló előtt. Ezután Sámuel Rámába
ment, Saul pedig fölment Gibeát-Saulba, házába. Nem
látta többé Sámuelt halála napjáig, mivelhogy búsult Saul
miatt
Vallástani összefog־lalás. Sault elbizakodottá tette a sok
győzelem, melyet Isten segedelmével Izrael ellenségei fölött
kivívnia sikerült. Könnyedén veszi az Örökkévalónak ama parancsat, hogy abból a háborúból, melyet Izrael régi ádáz ellensege, Amalek ellen kellett viselnie, semmi hasznot magának és
embereinek ne szerezzen, hanem mindent ׳megsemmisítsen.
Hogy dicsőségét annál inkább magasztalják, élve hurcolja el
az ellenfél foglyul ejtett királyát; a népnek pedig megengedi,
hogy a hadi zsákmány legjavát áldozat ürügye alatt megtartsa. Hiúsága vesztét okozza; mert Isten engedetlensége
miatt elfordul tőle s Ő méltatlanná válik a királyságra. Isten
nem áldozatokat kíván híveit öl, hanem engedelmességet; nem
a kosoknak oltáron égő zsírját kedveU, hanem parancsainak
teljesítését.

23

ן. Dávid felkenése.
(Sámuel I. : 16. fejezet.)

.. I. Szólott az örökkévaló Sámuelhez: ״Meddig fogsz
még gyászolni Saul miatt, holott én őt megvetettem, hogy
ne legyen király Izrael fölött! Töltsd meg szarudat olajjal és menj a betlehembeli
; mert fiai közül
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Szemeltem ki magámnak királyt^^ Sámuel erre elment
leiiembe () בית ^חםJisájlioz és meghívta őket az áldozásra.
Mikor meglátta Jisáj legidősebb fiát, Éliábot, azt mondta:
״Bizony az örökkévaló előtt van az ő felkentje“. Erre szólt
az örökkévaló Sámuelhez:  ״Ne tekints ábrázatára és térmetének magas voltára; mert nem becsülöm. Nem úgy van,
amint az ember látja; mert szemnek látszóra néz az ember^
az örökkévaló pedig a szívre tekint^‘. Jisáj erre előszólítóttá Abinádábot és elvezette Sámuel előtt; de ő azt mondta:
״Ez sem az, akit az Örökkévaló kiszemelt“. Jisáj most
Sámmát veztte el, de ő mondta:  ״Ezt sem szemelte ki az
örökkévaló“. Jisáj így hét fiát vezette el Sámuel előtt.
Sámuel pedig egyre csak azt mondta:  ״Nem ezeket vá־
lasztotta ki az Örökkévaló“. Ekkor szólt Sámuel Jisájhoz:
 ״Nincs-e már több fiúi“ Ö felelt:  ״Még hátra van a legkisebb, Dávid ()דןד/ aki a juhokat legelteti“. Sámuel azt
is elhozatta, ő pedig piros volt meg szép szemű és szép
tekintetű. És mondta az örökkévaló:  ״Eredj, kend fel őt,
mert ez az!“ Ekkor Sámuel felkente Dávidot testvérei között s rajta nyugodott e naptól fogva az örökkévaló szellerne. Ezután Sámuel fölkelt s elment Kámába.
II. Saultól pedig eltávozott az örökkévaló szelleme és
valami rossz szellem, melyet az örökkévaló küldött rá,
nyugtalanította őt. Ekkor szóltak hozzá szolgái: ״íme Isten rossz szelleme nyugtalanít téged. Engedd meg, ó urunk,
hogy valamit mondjunk neked: Keressenek egy férfiút, ki
hárfázni tud; ha pedig majd Isten rossz szelleme rajtad
lesz, az hárfázzon előtted és te attól megkönnyebbülsz“
Erre szólt Saul szolgáihoz:  ״Ha találtok számomra valakit, ki jól tud hárfán játszani, hozzátok el hozzám!“ Ekkor
megszólalt egyike az ifjaknak és mondta: ״Én ismerem a
betlehemi Jisájnak egyik fiát, ki tud hárfán játszani; vitéz
férfiú, értelmes és szép ember s az örökkévaló• vele van“.
III. Erre Saul követeket küldött Jisájhoz, és izente:
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״Küldd el hozzám Dávid fiadat, ki a nyájnál van!“ Jisáj
elküldte Dávidot, Saul pedig öt nagyon megszerette és
fegyverhordozójává tette. Valahányszor Sault megszállotta
a gonosz szellem, Dávid elővette a hárfát és játszott rajta.
Akkor megkönyebbült Saul, jobban lett és eltávozott tőle
a gonosz szellem.
Vallástani összefoglalás. Sámuel mélyen fájlalja,
hogy
Saul érdemtelenné vált Isten kegyére és Izrael királyi méltóságára; de Isten figyelmezteti, hogy bánkódása céltalan, mert más
férfiút szemelt iki népének fölkentjévé. Elküldi őt a betlehemi
Jisáj házába s a juhaklok mellől választja ki Jisáj fiát, Dávidót, hogy Izrael fejedelme legyen.
Sámuel Jisáj legderekabb termetű fiában látja a jövendő־
beli királyt, de Isten figyelmezteti, hogy az embert nem kidse je, hanem szivének tisztasága és jelleme szerint kell megÍtélni; mert a külső látszat gyakran csal. Isten gondviselése
folytán Izrael jövendő királya az egyszerű pásztoréletből a fejedelmi udvarba kerül, hogy ott előkészülhessen későbbi magasztos hivatására.

24. Dávid és Góliát•
(Sámuel I. : 17. fejezet.)

I. A filiszteusok háborúra gyűjtötték egybe seregeiket
és a Judálioz tartozó Szoclióba (. )שכדיgyülekeztek. Saul
erre szintén összegyűjtötte Izrael embereit s a  ״Tölgynek
völgyében“ táborozott. A filiszteusok álltak az egyik hegyoldalon, Izrael pedig a másikon s a völgy köztük volt.
Midőn csatára sorakoztak, előlépett a filiszteusok sorából
egy Góliát ( )גליתnevű óriás termetű férfiú, kiállott Izrael
csatasorai elé és így szólt hozzájuk: ״Minek vonultok ti ki
csatasorban‘? Nemde, én vagyok a filiszteus, ti pedig szolgái Saulnak. Válasszatok magatoknak egy embert és az
jöjjön le hozzám. Ha bír velem harcolni és megver, akkor
mi leszünk a ti szolgáitok; ha meg én bírok vele és megverem, akkor ti lesztek nekünk szolgáink“. És hozzávetette
a filiszteus: ״Én ma Izrael csatasorait gyaláztam, adjatok
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ki nekem egy férfiút, hogy együtt harcoljunk!“ így cselekedett Góliát negyven napon át minden reggel és este.
Saul és Izrael pedig, midőn hallották a filiszteusnak e
szavait, nagyon megrettentek.
II. Jisáj három idősebb fia elment Saullal a háborúba,
Dávid pedig eltávozott Saultól és ismét legeltette atyja juhait Betlehemben. Idők múltán így szólt Jisáj Dávid fiához: ״Végy kérlek, testvéreid számára egy éfa (vékaféle
mérték) pörkölt gabonaszemet, meg tíz kenyeret és vidd
el azokat a táborba testvéreidhez. Ezt a tíz darab sajtot
pedig vidd az ezred tisztjének s tudakold meg testvéreid
jólétét!“ Dávid korán reggel felkelt, egy pásztorra bízta a
juhokat és elment, amint meghagyta mjki atyja. A szekérsánchoz épen akkor érkezett el, amikor a had csatasorban
állott és amint riadóval jelt adtak a harcra. Dávid podgyászát elvetette magától, átadván azt a podgyász-őrzőnek és
elment, hogy testvéreinek jóléte után kérdezősködjék. Alig,
hogy velük szóba eredt, előlépett Góliát, az óriás és elmondta szavait. Ezt meghallotta Dávid.
III. Midőn Izrael fiai meglátták azt a férfiút, elmenekültek előle és nagyon féltek. És mondogatták egymásnak:
״Láttátok-e ezt a férfiút, ki Izrael káromlására lépett elő.
Azt, ki őt megöli, nagyon gazdaggá teszi majd a király;
leányát neki adja feleségül, atyja házát pedig felszabaditja Izraelben“. Erre Dávid így szólt a körülálló férfiakhoz:  ״Mi történik majd a férfiúval, aki ezt a filiszteust leveri és eltávolítja a gyalázatot Izraelrőll Mert kicsoda ez
a pogány filiszteus,'hogy káromolni merészli az élő Isten
csatasorait!!“ A nép pedig megmondta neki a dolgot. Dávidot Saul elé vitték és Dávid emígy szólt Saulhoz: ״Ee
csüggedjen el senkinek a szíve, szolgád majd elmegy és
harcol a fíliszteussal“. Erre Saul azt válaszolta:  ״Nem inehetsz te harcba a filiszteus ellen, mert fiatal vagy; ö pedig
a harc embere ifjú kora óta“. Erre szólt Dávid Saulhoz:
VI.
5

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára

62

״Szolgád pásztora volt atyjának a juhok mellett s jött az
oroszlán meg a medve és elvitt egy bárányt a nyájból,
akkor utána indultam, leütöttem és kiragadtam a bárányt
szájából. Amidőn pedig rám támadt, én megragadtam szakábánál fogva, leütöttem és megöltem. Az oroszlánt is, a
medvét is leütötte a te szolgád; olyan lesz majd ez a pogány
filiszteus is, mint azok közül egyik; mert gyalázta az élő Istennek hadsorait. Az Örökkévaló, ki megmentett az oroszlán
és a medve karmai közül, meg fog menteni engem ennek
a filiszteusnak kezéből is‘^ Erre azt mondta Saul Dávidhoz:  ״Menj és az Örökkévaló legyen veled!‘‘
IV.
Ekkor felöltöztette Saul Dávidot a saját ruháiba,
rézsisakot tett fejére és felöltöztette őt páncélba. Dávid
azonban nem bírt járni bennök, azért levetette őket magáról. Botját vette a kezébe, kiválogatott magának öt síma
követ a patakból és azokat az ő pásztorkészségébe és tarisznyájába tette, parittyája pedig kezében volt. Ekkor oda
ment a filiszteus, egyre közeledve Dávid felé, a pajzskordozó ember pedig előtte. Amint meglátta Dávidot, megvetette őt, mert fiatal volt, piros-pozsgás, szép arcú. És
így szólt hozzá: ״Kutya vagyok-e, hogy botokkal jösz
felérni“ Erre a filiszteus Dávidot Istenében szidalmazta.
Szólt a filiszteus Dávidhoz: ,,Jer hozzám, hadd adom a
húsodat az ég madarának és a mező vadjának!“ Erre Dávid azt felelte:  ״Te karddal, dárdával és lándzsával jösz
felém, én pedig az Örökkévalónak, a Seregek Urának, Izrael
hadsorai Istenének a nevében jövök. E mai napon átszolgáltat téged az Örökkévaló a kezembe, megverlek és leveszem fejedet rólad. S odaadom e napon a filiszteusok táborának dögét az ég madarának és a föld vadjának: meg
fogja tudni az egész föld, hogy van Istene Izraelnek. És
meg fogja tudni ez az egész gyülekezet, hogy nem karddal
és dárdával segít az örökkévaló, mert az Örökkévalóé a
harc és kezünkbe ad titeket“.
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V.
Midőn a filiszteus mindinkább Dávid felé közeledötty David elebe sietett es a csatasorból elfutott a íiliszteus fele. Ekkor David kinyújtotta kezetj a pasztorkészségéből egy követ vett elő, ezt a parittyával kihajította és
homlokon ütötte a filiszteust. A kő ennek homlokába mélyedt és ő arcával a földre bukott. így győzte le Dávid a
filiszteust parittyával és kővel s így sújtotta agyon, noha
kard nem volt kezében. Dávid oda futott, megállott a
filiszteus mellett, elvette a kardját, kihúzta hüvelyéből és
levágta vele a fejét. Midőn a filiszteusok hősüknek halálát
látták, megfutamodtak. Izrael és Juda emberei erre felkerekedtek, riadoztak es űzőbe vették a filiszteusokat a
völgyön át Ekrón í ’ן1ךןר3)ןkapujáig.
X ,,,V allástani összefoglalás. Az ifjú Dávid már legelső hadi
tettevei fenyesen igazoba hősi bátorságát és rendületlen isteníelelmet. Az erejeben es fegyverzetében bizakodó óriás elé gyönge pasztor-szerszámával indul s hatalmas Istenének segedelhelyezi reményét. Tudja, hogy nem a nyers erő dönti el
a küzdő sorát, hanem, Isten akarata és segítsége. Midőn ezren
rettegn^, o síkra száll Istenért, kit szentségtelen, durva módon
karomol a pogány filiszteus. Ily férfiú volt igazán érdemes ízrael királyi méltóságára.

25. Dávid és Jonatán.
(Sámuel I. : 18—20. fejezet.)

I.
Saul fia. Jonatán (|Dlí1T)egész szívével vonzódott
Dávidhoz s úgy szerette őt, mint önönmagát. Saul pedig
magához vette Dávidot azon a napon s nem engedte többé
visszatérni atyja házába. Jonatán és Dávid szeretetükben
egymással szövetséget kötötttek. Jonatán levetette a rajta
levő köntöst és Dávidnak adta, szintúgy kardját, íjját, sőt
övét is. Dávid pedig hadba vonult és bármerre küldte
Saul, boldogult. Saul katonái fölé rendelte s kedvelték
Dávidot az egész nép és Saul szolgái is. Midőn Dávid
megjött a filiszteus leveretese után, az asszonyok Izrael
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minden városából énekelve és táncolva kijöttek Saul király
elé dobokkal, öröménekkel s hangszerekkel. S dalolva
mondták az örvendő asszonyok: ״Leverte Saul az ő ezreit,
Dávid meg az ő tízezreit!“ Ez nagyon rosszul esett Saulnak és szólott: ״Dávidnak tízezreket tulajdonítanak, nekem
pedig csak ezreket; most neki már csak a királyság hiányzik!“ Ezért Saul meggyűlölte Dávidot. Másnap Sault megszállotta a rossz szellem és őrjöngött a házban. Dávid ezalatt hárfán játszott előtte, mint mindig szokta; a dárda
pedig Saul kezében volt'. Saul megrázta a dárdát és szólt:
״Hadd ütöm Dávidba és a falba!“ Dávid azonban kétszer
kitért előle. Saul félt Dávidtól, mert az örökkévaló vele
volt, Saultól pedig távozott. Saul kijelentette Jonatán fianak és minden szolgájának, hogy megöli Dávidot.
II. Dávid elmenekült. Majd Jonatánhoz ment s így
szólott: ״Mit tettem én, mi az én vétkem és mi a bűnöm
atyád előtt, hogy életemre törl^‘ Amaz felelt: ״Távol legyen! Nem fogsz te meghalni; hiszen nem tesz az atyám
sem nagy, sem pedig kis dolgot a nélkül, hogy feltárná élőttem, és miért is titkolná el atyám ép ezt a dolgot előttem!!
Nincs úgy!^^ De Dávid megesküdött és szólt:  ״Jól tudja a te
atyád, hogy kegyben állok előtted, azért'azt gondolta: Ne
tudja ezt meg Jonatán, hogy ne szomorkodjék. Azonban
esküszöm az Örökkévalóra és lelkedre, hogy csak egy lépésnyi van köztem és a halál közt‘‘.
III. Erre így szólt hozzá Jonatán: ״Holnap újhold
napja van
s a királyi ünneplakomán említést
fognak tenni rólad; mert üres lesz a te ülőhelyed. Harmadnapra pedig menj és rejtőzzél el az Ázel köve melleit. Én
majd három nyilat fogok kilőni, mintha célba lőnék. Ezután
elküldöm a fiút a nyilaliért. Ha azt mondom a fiúnak: íme,
a nyilak innen vannak rajtad: akkor előjöhetsz, mert béke
van veled. Ha ezt mondom: A nyilak' túlnan vannak rajtad: akkor menj, mert az örökkévaló küld téged“. Erre
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Dávid elrejtőzött a mezőn. Üjhold napján pedig a király
lakomához ült; Dávid helye azonban üresen maradt. Saul
mindamellett nem említett ezen a napon semmit; mert azt
gondolta, hogy ez véletlen.
IV. Az újhold második napján is üresen maradt Dávid helye. Kérdi Saul fiát:  ״Miért nem jött Jisáj fia sem
tegnap, sem ma az ebédhez “!׳Jonatán felelt: ״Elkérezkedett tőlem Dávid Betlehembe. Azt mondta ugyanis: Bocsáss el kérlek, mert családi áldozatunk van a városban“.
Erre fellobbant Saul haragja Jonatán ellen és így szólt:
״Te romlott és fenyíteni való fiú! Tudom, hogy te kedveled Jisáj fiát. Mindaddig, míg Jisáj fia él a földön, nem
fogtok megszilárdulni sem te, sem királyságod. Azért küldj
most utána és hozasd el őt hozzám, mert ő halál fia“. Erre
Jonatán azt válaszolta:  ״Miért ölessék meg Dávid, mit
követett el “!׳Saul (dühében) dárdáját hajította rá, hogy
leüsse. így tudta meg Jonatán, hogy atyjának elhatározott
szándéka, hogy megöli Dávidot. Jonatán erre haragosan
fölkelt az asztaltól és nem evett az újhold második napján
semmit. Búsult Dávid miatt s mert megszégyenítette őt
atyja.
V. Reggel kiment Jonatán a mezőre a Dáviddal megállapított időben s egy kis fiú volt vele. így szólt a fiúnak:
 ״Fuss, keresd meg a nyilakat, melyeket kilövök“. A fiú
futott, ő pedig úgy lőtte ki a nyilat, hogy túlmenjen rajta.
Jonatán a fiú után kiáltotta: ״Hiszen a nyíl túlnan van
rajtad; siess, ne állj meg!“ Jonatán apród ja felszedte a
nyilat és elvitte urához. Nem tudott a fiú semmiről sem,
csak Jonatán és Dávid értették a dolgot. Ezután Jonatán
odaadta fegyverét a fiúnak és azt mondta neki: ״Menj,
vidd vissza a városba!“ Alighogy eltávozott a fiú, Dávid
előjött, levetette magát arcával a földre és háromszor leborult. Megcsókolták egymást és sírtak mindaketten. 15s
szólt Jonatán Dávidhoz:  ״Menj békével! Amire megesküd-
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tünk mindketten az Örökkévaló nevében, arra az örökkévaló legyen (tanú), köztem és közted, ivadékom és ivadékod közt mindörökké!‘‘
Vallástani összefoglalás. Jonatán és Dávid az igazi, önzetlen barátság példáját mutatja elénk. Jonatán, a királyfi,
nem akar vak eszköze lenni atyja gyűlöletének barátjával
szemben, noha tudja felőle, hogy ó lesz Izrael trónjának örököse. Védelmére kel Dávidnak és saját életét is kockáztatja,
csakhogy megmentse barátját, kit Saul igazságtalanul üldöz.
Az az igazi barátunk, ki a veszély idején is hűségesen kitart
oldalunk mellett, A baráti hűség dicső és elismerésreméltó
erény. Az őszinte, igaz barátságról mondjuk, hogy olyan mint
Dávid és Jonatán barátsága.

Dávid ettől fogva nyugtalan életet élt. Saul haragja
elől idegen földre kellett menekülnie. Bujdosása közben
köréje gyülekeztek mind az elégedetlen és elkeseredett
lelkű emberek, kik mintegy négyszázan voltak s Dávidot
ismerték el vezérüknek. Saul kemény büntetéssel sújtotta
mindazokat, akikről tudta, hogy Dávidot menekülésében
elősegítették. Különösen kegyetlenül bánt a Nób városban
lakó papokkal, kiket mivel Dávidnak kenyeret és kardot
adtak, családjaikkal együtt kiirtatott. A nagy pusztulásból
csupán a fiatal Ebjátár (ר,^ )אביpapnak sikerült Dávidhoz
menekülnie.
26. Saul üldözi Dávidot. Dávid nagylelkűsége.
(Sámuel I. : 24. fejezet.)

I.
Jelentették Saulnak, hogy Dávid Én־Gedi ץ |די1)^ן
pusztájában tartózkodik. Erre Saul háromezer válogatott
harcost vett magához Izraelből és elment, hogy Dávidot
és embereit a zergék szikláin keresse. Az úton fekvő juhakiokhoz érkezett, ahol egy barlang volt. Saul visszavonult
ebbe a barlangba s ugyané barlang belső zugában ült Dá-

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára

6ל

viel is, embereivel. Ekkor szóltak Dávidhoz az ö emberei:
 ״Itt az a nap, melyről azt mondta neked az Örökkév'aló:
íme, kezedbe adom ellenségedet, tégy vele úgy, amint neked jónak tetszik“. Erre Dávid felkelt s levágta titokban
Saul köpenyegének csücskét. Ezután nagyon megbánta
Dávid, hogy levágta Saul ruhájának csücskét s így szólt
embereihez:  ״Az Örökkévaló óvjon engem attól, hogy olyan
dolgot tegyek az en urammal, az örökkévaló felkentjével,
hogy kezemet kinyújtsam ellene. Hiszen az örökkévaló
felkentje ö!“ Erre Dávid megkorholta embereit és nem engedte meg, hogy rátámadjanak Saulra. Saul pedig felkelt
és kiment a barlangból útjára,
II. Dávid is fölkerekedett ezután s a barlangból kimenvén, így kiáltott Saul után: ״Uram, király!“ Saul erre
hátratekintett, Dávid pedig meghajolt és arcával a földre
borult. És szólt Dávid Saulhoz:  ״Minek is hallgatsz te
azoknak az embereknek beszédére, akik azt mondják: íme,
Dávid életedre tör. íme, a mai napon saját szemeid látták,
hogy az örökkévaló a barlangban kezembe szolgáltatott
téged. Mondták is nekem, hogy öljelek meg; de én szánalmát éreztem irányodban és így szóltam: Nem nyújtom Jci
kezemet az én uram ellen, mert Isten felkentje ő! És most
lásd, atyám, köpenyeged csücskét kezemben. Mert abból,
hogy levágtam köpenyeged csücskét és meg nem öltelek,
megtudhatod és láthatod, hogy nincs szándékomban sem
gonoszság, sem vétek. Nem is vétkeztem én irányodban s
te mégis életemre törsz. ítélkezzék az örökkévaló köztem
és közted és szerezzen igazságot nekem az Örökkévaló miaítad; azonban az én kezem ne forduljon ellened. Mert így
mondja a régi közmondás: A gonoszoktól gonoszság származik.^ Legyen az örökkévaló bíró köztem és közted, lássa
és intézze az én pörömet és mentsen meg kezedtől“.
III. Midőn Dávid befejezte ezt a beszédet Saul előtt,
Saul megszólalt: ״Vájjon a te szavad ez, ó Dávid fiam!“
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Erre Sani hangos sírásra fakadt s ekkép szolt Dávidhoz:
,,Igazságosabb vagy te nálam, mert te jól bántál velem;
míg én rosszul bántam veled. Megmutattad te a mai napon jó érzésedet, midőn kezedbe szolgáltatott az Örökkévaló, de te nem öltél meg. Mert ha valaki megtalálja az
ellenségét, vájjon békében szokta-e azt elbocsátani? Az
örökkévaló fizessen neked jóval azért, amit velem ma téttél. Hiszen jól tudom, hogy te király leszel és hogy megszilárdul majd kezedben Izrael királysága. Ezért esküdjél
]lieg nekem az Örökkévalóra, hogy nem fogod kiirtani utánam ivadékomat és hogy nem fogod kirtani nevemet atyám
házábók^ Dávid erre megesküdött; Saul házába visszatért,
Dávid pedig embereivel felment a sziklavárba.
Vallástani összefoglalás. Dávid nemeslelkű ember volt, ki
halálos ellenségével szemben sem volt rábírható a hossznállásra. Előtte a király személye szent és sérthetetlen. Nem yiszónozza a rosszat rosszal és társait is visszataTtja a yerontastol.
Az Örökkévalóra bízza igazát, mint a legtöbb bíróra, kinek
minden útja igazságos.

Mialatt Dávid bujdosott, meghalt Sámuel pí׳óféta. E
gyászos alkalomra egész Izrael összeg^ülekezett és siratta
a dicső férfiút, kit liámaban, az o szülővárosában temettek
el. Ezután Dávid Ákhishoz, Gát (D|) városának királyához
menekült, ki készségesen fogadta őt embereivel együtt s
Ciklág ( )צקלגvárosában telepítette le, hol biztos menedékét talált Saul üldözései elől.
27. A gilbóai szerencsétlen ütközet.
(Sámuel I. : 31. fejezet.)

T. A filiszteusok háborút indítottak Izrael ellen. Izrael
fiai megfutamodtak a filiszteusok elől és sokan elestek közülök G i l h ó a (11( ךןר גלבעegyén. A filiszteusok utolérték
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Sau t fiaival együtt s megölték Jonatánt, AbináclaÖot és
Malkisuat, Saul fiait. Mikor a harc igen nehéz lett Saul
szamara, reábukkantak a nyilas ijjászok és ö nagyon réttegett az ijjászoktol. Ekkor Saul így szólt fegyverhordozójana,k: ־״Rú7A ki kardodat és szúrj le vele, nehogy ezek a
pogányok jöjjenek rám, ők szúrjanak át s még gúnyt is
űzzenek belőlem“. De a fegyverhordozó nem akarta ezt
megdenni, mert nagyon félt. Erre Saul maga vette elő
kardját és beléje dőlt. Midőn fegyverhordozója látta, hogy
Saul meghalt, ő is kardjába dőlt és meghalt vele. Így halt
meg Saul három fiával, fegyverhordozójával és mind az
embereivel együtt azon a napon. Midőn Izraelnek amaz emberei, kik a völgyön és a Jordánon túl laktak, látták, hogy
*1 t ^
^ד
a 1 meghaltak, elhagyták
VMosaikat es elmenekültek; a filiszteusok pedig eljöttek és
letepedtek azokban.
II. Masnap eljöttek a filiszteusok, hogy a halottakat
osztogassak és megtalálták Sault és három fiát, kik eles׳
Levágták fejét, elvették fegyvereit
es szetkuldtek azokat a filiszteusok földjén köröskörül, hogy
nirul adjak bálványaik templomaiban a népnek. F e  ״yvérét elhelyezték Astarót házában, holttestét pedig kifüggesztették Bét-Sán
 )ביתfalára. Midőn Jábés-Gileád
akoi meghallották, hogy mint bántak a filiszteusok Saullal, fölkerekedtek közülök mind a vitézek és egész éjjelen
at menve elhozták Saulnak és fiainak holttestét Bét-Sán falárol Jábésba és ott elégették azokat. Azután csontjaikat eltemették egy tamariszkfa alá Jábésban és hét napig böjtöltök.

Szomorúan végződött Gilbóa heojen öaulnak palyaja, mely annyi szép reménnvel bízíDfnff
Isten ot a közemberek sorából királyi méltóságra emel le * Hp ö
magas állasában megfeledkezett Istenről s a nép iránf tartozo kötelességeiről. Isten parancsával szénben en״edetlenke(lett, a nepnek pedig kegyetlen zsarnoka lett. Ártatlan embere-
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kei halálra, üldözött s igaz ok nélkül sok ember vérét ontotta,
lüzért távozik tőle Isten kegyelme s éri utol szerenesetlen végMegható a Jabés-Gileádbeliek ragaszkodása és hálája u
meghalt Saullal és családjával szemben. Az o cselekede.uk a
״hűséggel gyakorolt szeretet“
b'p
volt, méllyé
Saulnak jótettét hálálták meg, hogy egykor őket az ammoniták
kezéből megmentette.

28. Dávid gyászdala Saul és Jonatán felett.
(Sámuel II. : 1. fejezet.)

Midőn Dávid értesült a gilbóai csata szomorú kimeneteléről, megszaggatta ruháját és a következő gyászdalban
siratta meg Sault és Jonatánt:
״Díszed, óh Izrael, magaslataidon megölve! Ah, mint
estek el a vitézek!
Ne jelentsétek Gátban, hírül ■ne adjátok Askalon utcáin, hogy ne örvendjenek a filiszteusok leányai, ne ujjongjanak a pogány ok hajadonai!
Gilbóa hegyei! Se harmat, se eső ne legyen ]׳rajtatok;
se termékeny mezőség! Mert ott hullott el a hősök pajzsa,
Saulnak pajzsa, nem kenve olajjal.
Saul és Jonatán, kik egymásnak oly kedvesek voltak
és annyira szerették egymást életükben, még holtukban
sem váltak meg egymástól. Sasoknál gyorsabbak, oroszlánoknál bátrabbak voltak!
Izrael leányai, sirassátok Sault! Bíborral ruházott ő
benneteket és gyönyörűséggel; arany ékességet juttatott
ruhátokra.
Óh mint estek el a vitézek a harc közepett! Jonatán
megölve magaslataidon! Bánatban vagyok miattad, óh
Jonatán testvérem; kedves voltál te nekem nagyon!
Óh mint estek el a vitézek s vesztek el a harc fegyvéréi!‘‘
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Vallástani Összefoglalás. Mély bánattal sújta Dávidot szeretett barátjának,^ Jonatánnak halála, mely fölött gyászdalban
öntötte ki keservét. Szomorú szívvel értesül Saul haláláról is.
Nem örül ellenfele bukásán; hanem megsíratja őt, amint a
régi héber példabeszéd is tanítja: ,,Ellenséged elestén ne örvendezz s ha bukik, szived ne í^ijoní/ion!'‘ (Példabeszédek: 24.
fejezet, 17. v.). Mindez Dávid nemeslelküségéről nyújt fényes
tanúbizonyságot.

29• Dávid Izrael királya lesz.
(Sámuel II. : 2—5. fejezet.)

Ezután Dávid fölment Chebrónba. Juda férfiai felkenték ott Dávidot királyul Juda háza fölé. Midőn hírül
hozták Dávidnak, hogy Jábés-Gileád lakosai eltemették
Sault, Dávid követeket küldött Jábés-Gileád lakosaihoz és
ezt üzente nekik: ״Áldottak legyetek az örökkévalótól
azért, mert a szeretet müvét gyakoroltátok a ti uratokkal,
Saullal, s eltemettétek őt. Legyen irántatok is az örökkévaló szeretettel és hűséggel <אטת.) חסד ו/ amint én is jót
akarok veletek tenni, mivelhogy ezt a dolgot cselekedtétek.
Most pedig legyenek kezeitek erősek és legyetek bátor férfiák; mert meghalt a ti Saul uratok s Juda háza most
engem kent fel királyul maga fölé“.
II. Ábnér ()אבנר/ Nér ha, Saul hadvezére azonban
fogta
)אי^ט״/Saul fiát és királlyá tette őt Gileád, Ásér, Jizreél, Efraim, Benjámin és egész Izrael fölé.
Csak Juda háza volt Dávid mellett. Hosszas küzdelem
folyt Saul háza és Dávid háza között; azonban Dávid egyre
erősebb lett, míg Saul háza mindinkább gyöngült.
III. Ábnér követeket küldött Dávidhoz evvel az üze־
nettel: ״Kié az országü Kösd meg velem szövetségedet és
akkor kezem segítségedre lesz, hogy feléd irányítsam egész
Izraelt“. Dávid erre ráállt. Ábnér pedig ekkép intézte szavát Izrael véneihez: ״Eddig is Dávidot akartátok királyul
magatok fölé; most már tegyétek is meg. Mert az örökké-
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való kijelentette Daviclrol: Dávid szolgám keze által segítem ki az én Izrael nepemet a filiszteusok és minden
ellensége hatalmából‘. Izrael összes törzsei ezután eljöttek
Dávidhoz Chebronba és emígy szóltak: ״íme, itt vagyunk;
mi is a te csontodból és húsodból valók vagyunk. Eddig is,
még midőn Saul volt a király fölöttünk, te vezetted Izraelt
Az örökkévaló pedig kijelentette neked: Te légy pásztora
az én Izrael népemnek, te légy Izrael fejedelme“. Izrael
összes vénéi odamentek a királyhoz és David király szövet•
seget kötött velük Chebrónban az örökkévaló előtt. Ezután
Dávidot királyul kenték föl egész Izrael fölé.
V allástani összefoglalás. Teljesítette az Örökkévaló Dávi-

uon, amit róla Samuel prófétának kijelentett. Izrael fejedelino
lett s nepenek szeretete környékezte őt. Előbb csak Juda törzse
ism énél tejedelmenek; majd Izrael is megkoronázza királyának Saul regi es kipróbált hadvezére, Ábnér is belátja, hogy
nmba küzd Isten végzésé ellen és siet Dávid előtt meghódolni.
>Me kedvet talál az Örökkévaló a férfi útjaiban, még ellensé•
get IS kibekiti vele"" (Példabeszédek k, 16. f. 7 v.).

Dávid seregével elfoglalta a jebúszi CDO:) néptől Jeruzsálem városát és megtette azt az ország fővárosának.
Chirám, Cór ( ר1צ/ Tyrus) királya építőmestereket meg kőmíveseket'küldött Dávidhoz s cédrusfát szállított Jeruzsálem városának megerősítésére. Dávid trónrajutásának hírére betörtek a filiszteusok az országba, de Dávid hatalmukat két diadalmas ütközetben teljesen megtörte. Vitéz
^ d^vezere, Joab
) segítségével megalázta Móábot,
Edórnot, Cóbát és Arámot is, királyaikat pedig ajándék-,
vivő szolgákká tette. így segítette meg az örökkévaló Dávidot• minden törekvésében...............
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30. Dávid a frigy szekrényt Cijjőnba hozza.
(Sámuel II. : 6. fejezet.)

I. Dávid összegyűjtötte az ifjakat Izraelben, kik barmincezren voltak és elment az egész néppel, hogy felhozzák Isten frigy szekrény ét, mely a kheruhok fölött trónol(3
örökkévalónak, a Seregek Urának nevéről neveztetik. Isten
frigyszekrényét új szekérre helyezték és elvitték Abinádáb
( )אבינדבházából nagy öröm közt s vígsággal ״Dávid várósába‘^ ()עיר דוד. Dávid és Izrael egész háza az Örökkévaló
színe előtt ciprusfából készült hangszereken játszottak: hárfákkal, lantokkal, dobokkal, csörgős dobokkal és cimbalmokkái. Dávid maga vigadozva követte a frigyszekrényt,
melyben a frigytáblák voltak.
II. Amint az örökkévaló szekrénye ״Dávid városába‘‘
tért, fölállították a helyére abban a sátorban, melyet számára Dávid készített. Ezután égő áldozatokat és békeáldo־
zatokat mutatott be Dávid az Örökkévaló színe előtt; majd
megáldotta a népet az örökkévalónak, a Seregek Urának
nevében. És kiosztott az egész sokaságnak, a férfiaknak i3
és az asszonyoknak is, egy-egy kalácsot, egy darab húst s
egy szőlőlepényt. Erre a nép hazatért s Dávid is visszament, hogy megáldja házát.
Vallástani összefoglalás. Miután Isten nyugalmat szerzett Dávidnak, az ő legelső gondjai közé tartozott, hogy Isten
frigyszekrényét felhozza székvárosába,^ Jeruzsálembe. Ez intézkedésének az volt a célja, hogy székvárosa ne csak az állami,
hanem a vallási életneJi is középpontja legyen s hogy így népét isteni feladatainak buzgó teljesítésében is egyesítse és erősítse. Ezóta Jeruzsálem ״szent város“ (  ׳)עיל הקד שmely felé
áhítattal fordulunk ma is imádságainkban. Dávid maga lelkes
örömmel vesz részt a frigyszekrény ünnepi kíséretében s^ nem
törődik királyi méltóságával sem, midőn a jámbor sokasággal
együtt halad. Isten előtt mindenki egyenlő, akár úr legyen,
akár szolga.
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81. Isten kegyelmébe fogadja Dávid házat*
(Sámuel II. : 7. fejezet.)

I. Midőn a király házában lakott és az Örökkévaló nyugalmat szerzett neki köröskörül mind az ellenségeitől, így
szólt Nátán
prófétához:  ״Nézd csak, én cédrusházban
lakom, Isten frigyszekrényének pedig kárpitok között van
helye^^ Erre szólt Nátán a királyhoz:  ״Mindazt, amit szíved óhajt, tedd meg; mert az Örökkévaló veled van‘^ Éjjel
pedig az örökkévaló igéje volt Nátánhoz, mondván: ״Menj,
szólj szolgámhoz, Dávidhoz: Így szólt az Örökkévaló: Vajjón házat akarsz-e nekem építeni, hogy ott honoljak?! Biííony, nem laktam Én házban, amióta felvezettem Izrael fiait
Egyiptomból mind e mai napig; hanem sátorban és hajlékbán jártam. Így szól az örökkévaló, a Seregek Ura: Én
előhoztalak téged a rétről, a juhok mögül, hogy fejedelem
légy Izrael népemen. Veled voltam, amerre mentél; kiirtottam mind az ellenségeidet előtted, nagy nevet ^szereztem,
neked, amilyen a legnagyobbak neve a földön. S megállapítottam az én Izrael népemnek helyét s meggyökereztettem
őt, hogy ott honoljon. Hogy ne remegjen többé s ne sanyargassák öt továbbra is a jogtalanság emberei, mint régebben. Tudtodra adja tehát az örökkévaló, hogy ö, az örökkévaló alapít majd neked házat, midőn betelnek napjaid és
őseid mellé fekszel. Fenntartom utánad magzatodat és megszilárdítom az ő királyságát. Az épít majd házat nevemnekés Én megszilárdítom az ő királyságának trónját‘^ Nem
tán mind e szavak és mind e látomás szerint előadta az
örökkévaló igéjét Dávidnak.
II. Ekkor bement Dávid király az örökkévaló színe
elé és mondát ״Ki vagyok én, óh Uram Örökkévaló, és mi
az én házam, hogy eljuttattál engem idáig?! De ez még
csekély volt Előtted, óh Uram örökkévaló, és még a messze
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jövöi'e nézve is kijelentést tettél szolgád házáról. Bizony
nagy vagy Te, ó Örökkévaló Isteni mert nincs hozzád hasonló és nincs más Isten kívüled. És hol van olyan, mint a
te Izrael néped: egyetlen nemzet a földön, melyet maga
Isten váltott meg magának népül. Vajha megáldanád szolgád házát, hogy az örökre fennálljon Előtted, amint Te azt
Ígérted. A Te áldásoddal áldassék meg szolgád háza
örökre!^^
V allástan i összefoglalás. A béke és

nyugalom idejét a
jámbor király arra akarja felhasználni, hogy díszes templomot
emeljen Isten dicsőségére. De Dávid egész élete háborúban telt
el, az Örökkévaló szentélye pedig a béke jelképe. Ezért Isten
kijelentése szerint e nagy feladat megoldása Dávid fiára, Salamonra, száll át örökül. De Isten megjutalmazza a jámbor
szándékot is, kegyelmébe fogadja Dávid házát s biztosítja
Izrael trónját utódainak. A dicsőségesen uralkodó királyok
egész sora származott Dávid házából.

32. Dávid nagylelkű gondoskodása Jonatán fiáról.
(Sámuel II. : 9. fejezet.)

I. Szólt Dávid: ״Amn-e még valaki, ki életben maradt
Saul családjából, hogy jót tehessek vele Jonatán érdéméértf^ A^olt pedig Saul családjának egy régi szolgája,
kinek Ciha ( )ציבאvolt a neve. Ezt a királyhoz hívták. És
szólt a király: ״Van־e még férfiú Saul családjából, hogy
isteni szeretetet gyakorolhassak velef ^ Felelt a szolga a királynak: ״Él még Jonatánnak egy bénaláhú fia“. Szólt a
király: ״Hol van 01“ A szolga válaszol: íme ő Máchir
()מכיר
házában tartózkodik Ló-Debárban (דבר
1 ♦)לDávid
• T
; ז
király erre odaküldött és elhozatta (Jonatán fiát) Máchir
házából Ló־Debárból.
II. Midőn Mefihóset ()מפיב^ ת/ Jonatán fia, Saul unckája Dávidhoz érkezett, leborult előtte arccal a földre. Kérdezte tőle Dávid: ״Te vagy Mefibóseti“ Ö felelt:  ״Én vagyök a te szolgád“. És szólt hozzá Dávid: ״Ne félj, meri
szeretetet akarok veled gyakorolni Jonatán atyád érdé-
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méért. Vissza is adom neked Saul nagyatyád egész birtokát; te pedig mindig asztalomnál fogsz étkeznk^ Amaz pe*
dig leborult es szólt:  ״Mi a te szolgád, hogy törödöl egy
oly holt ebbel, mint aminö én vagyok?!^‘ Ezután a király
előhívatta Cihát, Saul szolgáját s ezt mondta neki:  ״Mindent, ami Saulé és egész családjáé volt, urad fiának adtam.
A földjét te, valamint fiaid és szolgáid fogjátok művelni;
jövedelmét pedig hozd el urad fiának, hogy azt felhasználja s Mefibóset, urad fia, mindig asztalomnál fog étkeznh^ Felelt Ciba: ״Amint uram királyom megparancsolta, szolgád úgy cselekszik^^ Ettől fogva Mefibóset Jeruzsálemben lakott s mindig a király asztalánál étkezett.
V allásiam összefog־lalás. Dávid hálás szívvel

emlékszik
elhunyt barátjára, Jonatánra s kegyes pár!Fogásába veszi ennek^ életben maradt szerencsétlen fiát. Visszaadja neki nagyatyja gazdaságát s királyi asztalnál gondoskodik ellátásáról.
A nemes lélek nem feledkezik meg a bála kötelességéről jótevőjének halála után sem.

33• Dávid győzelme az ammoniták és Aram felett.
(Sámuel II. : 10. fejezet.)

I. Ez események után meghalt Ammón fiainak királya
és helyette Cliánuni'^lTO•
ő fia lépett a trónra. Szólott
ekkor Dávid:  ״Szeretetet akarok tanúsítani Chánun, Náchás fia iránt, amint atyja szeretetet tanúsított irántam‘‘.
Szolgákat küldött tehát hozzá, hogy megvigasztalja atyja
halála miatt. Midőn Dávid szolgái Ammón fiainak országába érkeztek, ezeknek fejedelmei így szóltak urukhoz,
Chánunhoz: ״Vájjon csakugyan meg akarja-e tisztelni Dá־
vid a te atyádat, hogy vigasztalókat küldött hozzád?! Bizony csak a város kikémlelésére és felforgatására küldte
Dávid szolgáit hozzád“. Erre Chánun Dávid szolgáinak levágta fél szakálát, felében levágatta ruháikat és így bo•
csátotta el őket,
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II. Midőn ezt hírül vitték Dávidnak, azt izente a szégyenkezö férfiaknak:  ״Maradjatok Jerichóban, míg megnő
a szakálatok, azután visszatérhettek“. Midőn Ammón fiai
látták, ■hogy megrontották dolgukat Dáviddal, felbéreltek
Aramból ( )ארםvagy húszezer gyalogost, ezenkívül Maachá
( כה1> )מkirályát ezer emberrel és Tóbból (nto) tizenkétezer
embert. Ezt meghallotta Dávid s elküldte ellenük Jóábot
és a hősök egész hadseregét. Jóáb a néppel együtt harcra
kelt Arammal és az megfutott előtte. Midőn Ammón fiai
látták, hogy Aram fut, ők is megfutamodtak; utóbb békét
kötöttek Izraellel. Nem mert többé Aram segítségére menni
Ammón fiainak.
Vallástani összefoglalás. Dávid értesülvén egykori jótevőjének, Ammón királyának haláláról, követeket küld ennek
fiához, hogy részvétét és atyja iránt érzett tiszteletet tolmácsolják. A barátság és hála eme kifejezeset Ammón előkelői lelreértik s arra bírják az ifjú királyt, hogy Dávid követem csúfSágot tegyen. Ebből az igazságtalan eljárásból habom fejlődik,
melyben Isten fényes győzelemre segíti David fegyvereit,

34. Absálóm lázadása.
(Sámuel II. : 13—18. fejezet.)

Dávid uralkodásának utolsó évei nem voltak mentek a
szerencsétlenségtől. Saját családjában történtek oly események melyek megkeserítették életét, b iái közt viszály
tört ki, melyben egyik fia életét vesztette. Absálóm (>צלום5)א
másodszülött fia pedig, saját atyja, élete ellen tört és meg
akarta fosztani trónjától. Kocsit és lovakat szerzett maganak, meg ötven embert, kik előtte futottak. Kora reggel a
kapuk útja mellé szokott kiállani s ha valakit meglátott, ki
pörös ügyben a király elé akart jutni, megszólítottaj ״M ^
lyik városból való vagy “!־Az pedig felel: ״Izrael törzseinek egyikéből való a te szolgád“. Ekkor így szólt hozza
Absálóm; ״Lásd, szavaid jók és helyesek, de nem^ hallgat
reád senki a király részéről. Ha engem tennének bíróvá az
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országban s hozzám jönne minden ember, kinek pörös
ügye^ van, akkor én megszerezném az igazát“. És ha valaki
hozzája közeledett, hogy leboruljon előtte, akkor kinyujtóttá kezét, megfogta őt és megcsókolta. Így megnyerte
Absálóm Izrael embereinek szívét.
Midőn pedig már számosán csatlakoztak hozzá, titkon
a király egyes főembereit is megnyerte a maga részére, így
Achitófelt (  פל1)^חיו, Dávid egyik ravasz tanácsosát is. Egyszer Dávid királytól engedélyt kért, hogy Chebrón várósába mehessen áldozni. Mitsem sejtő atyja készséggel engedte ezt meg neki s az áldozati ünnepély megtartásának
ürügye alatt számosán mentek Absálom kíséretében Chebrónba, ahol :nyíltan kitűzték a lázadás zászlaját.
Amint Dávid ■erről értesült, szomorodott szívvel meghagyta szolgáinak, hogy vele együtt hagyják el Jeruzsálemet. A király hű főurai kíséretében távozott, vele ment a
gátbeli Ittáj ( )אתיis hatszáz emberével, továbbá Cádók
(, )^דןרpap. Isten frigyszekrényével és vele mind a leviták.
Dávid a papokat a frigyszekrénnyel együtt visszaküldte
Jeruzsálembe, hogy titkon értesítsék Absálóm szándékáról.
Aztán felment az Olajfák hegyének (זיתים,ר ד. )לhágóján.
Sírva, fejét betakarva s mezítláb ment és az egész nép
követte példáját. Amint a király a hegy csúcsára ért, ott
találta Chúsájt (^י- ׳)לוki neki meghitt embere volt. Dávid
azt mondta neki:  ״Ha velem vonulnál, terhemre lennél; de
ha visszatérsz a városba és azt mondod Absálómnak: Szolgád leszek, óh király; atyád szolgája voltam régen, most
meg a te szolgád leszek — akkor majd meghiúsíthatod javmnra Achitófel tanácsát. Ott vannak veled Cádók és Ebjátár ( )אביתרpapok és minden dolgot, amit hallasz a kiraly házából, tudtomra adsz általuk“. Chúsáj erre a városba ment, Dávid pedig szomorúan tovább vonult. Amint
Báchurim ( )בחוריסvárosához ért. kijött onnan egy Simei
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nevű ember, aki Saul házának családjából származott. Kövekkel hajigálta Dávidot s szolgáit és egyre átkozta őket. Dávid emberei meg akarták ölni a vakmerő
felségsértőt, de a király megakadályozta szándékukat.
Absálóra embereivel bevonult Jeruzsálembe. Achitófel is vele volt. Amint Chúsáj találkozott Absálómmal, ezekkel a szavakkal fogadta őt: !״Éljen a király, éljen a király!“
Erre szólt Absálóm Chúsájhoz:’ ״Ez a te szereteted barátód iránti! Miért nem mentél barátoddal!“ Chúsáj erre
így válaszolt: ״Akit az örökkévaló és Izrael emberei választottak, azé vagyok és annál maradok“. Absálóm ekkor
szólt Achitófelhez: ״Adj tanácsot, bogy mit cselekedjünk!“
Erre Achitófel így válaszolt; ״Tizenkétezer embert választok, ezekkel átkelek a Jordánon és űzőbe veszem Dávidot
az éjjel. Majd reárontok, mikor ő fáradt és erőtlen lesz és
megijesztem őt, hogy megfutamodjék az egész vele levő
nép. Ezután megölöm az egyedül álló királyt, hogy hozzád
térítsem az egész népet“. Chúsáj ennek a tanácsnak végrehajtásában nagy veszélyt sejtett Dávidra nézve^ és azért
így szólt Absálómhoz:  ״Te ismered atyádat és embereit,
bogy ők vitézek és elkeseredett lelkűek, mint a mezőn a
kölykétől megfosztott medve. Ezért nem lesz tanácsos őt
most mindjárt megtámadni; inkább gyújtsd össze egész
Izraelt és magad is menj táborba. Akkor majd reárontunk
bármelyik helyen, ahol épen található és könnyen elbánunk
vele“. Absálómnak jobban tetszett Chúsáj tanácsa, mint
Achitófelé és elhatározta, hogy szerinte fog eljárni. Chúsáj
még aznap a papok segítségével tudatta Dáviddal Absálóm
szándékát. Midőn Achitófel látta, hogy tanácsát megvetik,
hazament és bánatában meg szégyenében önkezével véget
vetett életének.
Dávid ezalatt Macharájimba érkezett, Absálóm pedig
átkelt embereivel a Jordánon. A menekülő királyt számos
párthíve várta, köztük a gileádbeli Barzillaj
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Ezek a királynak és a vele levő népnek élelmiszert hoztak.
A király aztán három részre osztotta a kíséretében levő népet Jóáb, Abisaj és Ittáj vezérlete alatt, ö maga is ki akart
vonuim a néppel, de a vezérek kérésére a városban maradt.
A király i^egparancsolta a hadvezéreknek az egész nép
füle hallatára, hogy jól bánjanak Absálómmal. Efraim erdőségében csapott össze a két had. Absálóm emberei vereséget szenvedtek Dávid szolgái előtt és vad futásban keresték menedéküket. Maga az eröő többnek okozta vesztét
ama napon, mint a kard. Absálóm öszvéren menekült. Az
öszvér egy hatalmas ágasbogas !:ölgyfa alá futott, gazdája
dús hajánál fogva fennakadt a fán s úgy lógott ég és föld
között az állat pedig elfutott alóla. Ez Jóábnak tudomására jutván, legottan megölette Absálómot. Tetemét verembe dobták és nagy kőrakást hánytak föléje. Midőn a
király fiának haláláról értesült, keserves sírásra fakadt és mélyen meggyászolta. Izrael vénei ezután a királyt nagy pompával hazakísérték Jeruzsálembe.
Vallástani összefoglalás. Nincs rútabb bűn, mint a gyér
mek hálátlansága szüleivel szemben s nincs fájdalmasabb lelki
érzés, mint a szülő keservp. gyermeke hűtlenségén. Agg napjaiban érte Dávidot ily szerencsétlenség, midőn saját kedvelt
gyermeke támadt föl ellene, hogy őt a trónról letaszítsa, sőt életétől megfossza. A jámbor király bujdosni kényszerül; de Islenbe vetett rendíthetetlen bizalma most sem hagyja el. ״Te,
óh Örökkévaló, vagy az én pajzsom, dicsőségem és fejem felemelője! Hangosan kiáltok az Örökkévalóhoz és Ö meghallgat
szent hegyéről“: énekli a fia elől menekülő király (3. zsoltár:
4—5 iv.) Reménye teljesedik. Az istentelen fiú elnyeri büntetését, Ddvidot pedig hű emberei nagy lelkesedéssel visszakisérik
Jeruzsálembe, dicsőséges székhelyére,
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Királyok Két Könyve,
()ספר מלכים
35• Dávid Salamont rendeli utódjának. Dávid halála.
(Királyok I. könyve 1—2. fejezet).

I. Midőn Dávid megöregedett, előhivatta Cádók papot,
Nátán prófétát és Benájáliut (• )?ניהוs meghagyta nekik:
״Vegyétek magatok mellé uratok szolgáit és ültessétek
Salamon ( 1 ’ה6  )’^ לfiamat az én öszvéremre és vigyétek le öt
a Gichón (pnp patakjához. Ott kenje őt fel Cádók pap és
Nátán próféta Izrael királyává, azután pedig fújjátok
meg a sófárkürtöt és mondjátok: Éljen Salamon király!
Jöjjetek föl azután utána, ő meg jöjjön s üljön az én trónomra. Ö lesz a király utánam; mert őt rendeltem, hogy
fejedelem legyen Izrael és Júda fölött^^ Ekkor lementek
és ráültették Salamont Dávid király öszvérére és őt a
Gichónhoz vezették. Itt Cádók pap elővette az olajos szarut
és fölkente Salamont. Erre megfujták a sófárkürtöt és fölkiáltott az egész nép:  ״Éljen Salamon király!^‘ Föl is kisérték és oly hangos örömrivalgásban törtek ki, hogy a
nagy zajtól a föld szinte meghasadt.
II. Midőn Dávid halálának ideje közeledett, meghagyta
Salamon fiának a következőket: ״Én minden földi teremtésuek útjára térek; de te légy erős és légy férfi! Gondo-
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Sím orkodjel azon, hogy az Örökkévaló, a te Istened utlain
jarj s megtartsd az Ö rendeletéit, törvényeit és tanubizony^ g ait, úgy amint ezek Mózes Tórájában megírva vannak.
ogy boldogulj mindenben, amit cselekszel és mindenütt
ahol csak megfordulsz. S hogy teljesítse az Örökkévaló igéje , melyet felőlem kijelentett, mondván; Ha fiaid ügyelni
ognak útjaikra s hűséggel, teljes szívükkel és teljes lelkűkel fognak Előttem járni, akkor nem fog megszakadni a
tőled szármázok sora Izrael trónján“. Ezután Dávid nyugalomra tért ősei mellé és eltemették Dávid városában.
Dávid uralkodásának ideje Izrael fölött negyven esztendő
vo t. Chebronban hét évig uralkodott, Jeruzsálemben pedi״
harminchárom évig. Ezután Salamon jutott Dávid atyja
roDjara es uralma nagyon megszilárdult.
y^l^ástani összefoglalás. Dávid, Izrael iámbor M r á l v a
T ó ^ r l ? - i n t e t t e trónjának örökösét, hogy Mózes
lorajd, szeiint el.ien s azt kövesse élete egész ideién ót A7 ׳n
emleke halhatatlan Izrael történetében. Vitézségével ő *alaoí® messze kiterjeIzLűe birodllm'ánaK natarait. De enne! is nagyobb erdeme volt az ho״v a inm
bor sáp tekinteteben királyi példával járt népe elött^s örök
sondja volt Isten ^nevének és dicsőséÍének fölmaffasltalása
Mely v^Iasos, érzéséről tesz tanúságot, hogy ő akarta feléníteni az Orouikevaló szentélyét Jeruzsálemben s hogy ő veteUe
meg alapját zsoltárkönyvünknek ( לים,“ז1ר ןד£” ^) םmelynek sok
éneke tőle származik. Ezek az énekek a vallásos^ költészet örökbecsű remekei, melyek nemcsak Izraelben, hanem mindenfelé
híveblfen^ fS!«
gyanánt vannak elfogadva^s lég.
üivebben fejezik ki az Istent kereső szívnek áhítatát.
ו

36. Salamon Istentől értelmességet kér.
(Királyok I, könyve : 3. fejezet).

L Salamon szerette az örökkévalót s atyja, Dávid törvényéi ertelmeben járt el. Midőn Gibeónba ment s ott a
nagy áldozómagaslaton !)במהáldozatot mutatott be, megjelent az Örökkévaló előtte éjjeli álomban s szólt: ,K érj
mit adjak neked!“ Felelt Salamon:  ״Nagy szeretettel voí-
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tál te Dávid szolgád, az én atyám iránt s amint ő lipéggél, igazságossággal és egyenes lélekkel járt Előtted, Te is
megőrizted számára nagy szereteted, fiút adván neki, ki
trónján ül, mint e mai napon. És most óh Örökkévaló, én
Istenem, Te királlyá tetted szolgádat Dávid atyáni^ helyett, holott én még fiatal vagyok, nem tudok bizton járnikelni. S a Te szolgád a Te néped kebelében él, melyet Te
kiválasztottál s mely oly nagy nép, hogy meg nem számlálható és meg nem olvasható sokasága miatt. Adj azért szolgádnak értelmes lelket, Dt^gy bíráskodni tudjon neped fölőtt s hogy különbséget tehessen a jó és a rossz közötD,
mert ki tudna különben birokep helytállani e hatalmas ne-

pednénr‘
II. Tetszett az Ür előtt, hogy Salamon ezt kérte. Azért
így szólt Isten hozzá: ״Mivelhogy ezt a dolgot kérted és
nem kértél magadnak hosszú életet, nem gazdagságot, nem
kérted elenségeid életét, hanem kértél belátást, hogy meg•
értsed az igazságot: íme. Én kívánságod szerint cselekszem. Adok neked bölcs és értelmes lelket, úgy hogy hozzád hasonló előtted nem volt senki s utánad sem lesz. De
amit nem kértél, azt is megadom neked. Adok neked gazdagságot is, dicsőséget is összes napjaidon át, melyhez
hasonló egy királynak sem jutott. Ha pedig az Én utaimon
fogsz járni s megőrized törvényeimet es parancsolataimat,
úgy amint előttem járt atyád, David: akkor életkorodat is
nieggyarapítonfi^ Erre fölébredt Salamon es íme, alom
volt. Elment Jeruzsálembe s megállott az örökkévaló
frigyszekrénys előtt, égő áldozatokat mutatott be, örömáldozatokat készített s lakomát rendezett minden szolgájának.
III. Akkorában két asszony jött a király elé és megáilőtt előtte. Szólt az egyik asszony: ״Kérlek, óh uram, én
és ez az asszony egy házban lakunk és nekem ebben a házbán gyermekem született. Három nap múlva ennek az asz-
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szonynak is gyermeke született; a hazban pedig, melyben
mi együtt laktunk, nincsen idegen; csak mi ketten vagyunk
ott. Éjjel meghalt ennek az asszonynak a gyermeke, mert
rája feküdt volt. Erre fölkelt éjjel és elvette mellőlem az
én gyermekemet, mialatt szolgálód aludt; aztán saját ölébe
vette az én gyermekemet, az ő halott gyermekét pedig az
én ölembe fektette. Midőn reggel felkeltem, hogy gyermekernet megszoptassam, hát íme, helyében egy halott van.
Azonban midőn nappal jól szemügyre vettem, megláttam,
hogy az nem az én gyermekem“. A másik asszony erre azt
mondta:  ״Nem úgy van. Az én fiam az élő és a tied a halőtt“. Amaz viszafelel:  ״Nem úgy van. A te fiad a halott
és az enyém az élő“. így pörlekedtek a király előtt.
IV.
Szól erre a király: ״Ez azt mondja: Ez az élő az
én gyermekem és a te gyermeked a halott. A másik pedig
azt mondja: Nem úgy van, a te fiad a halott és az én fiam
az élő. Ezért — mondta a király — hozzatok elém egy kardót!“ Erre egy kardot hoztak a király elé. És szólt a király: ״Vágjátok az élő gyermeket ketté és adjátok az
egyiknek az egyik felét és a másiknak a másik felét!“ Erre
az az asszony, akié az élő gyermek volt, mivel fölgerjedt
irgalma gyermek'e iránt, a következőképen szólt:  ״Óh,
uram, adjátok neki az élő gyermeket, de ne öljétek meg!“
A másik ellenben így szólt: ״Öljétek meg, se az enyém, se
a tied ne legyen; vágjátok csak ketté!“ Megszólalt a király és mondta: ״Adjátok amannak az élő gyermeket és
ne öljétek meg; ő az anyja!“ És meghallotta egész Izrael
az ítéletet, melyet a király hozott és féltek a királytól;
mert látták, hogy Isten bölcsesége van benne, midőn ítélkezik.
yallástaiii összefoglalás. Salamon méltó fia és ־utóda volt
Dávidnak.^ Uralkodásához nem földi javakat, gazdagságot, dicsoseget es hosszú életet kér Istentől; hanem értelmes, bölcs
lelket, hogy megítélhesse az igazat és helyest s így kormányzasa üdvére váljék népének. Isten teljesíti a ifjú királynak
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ezt a fennkölt gondolkodásra, okosságra és nemes szívre vaJló
kívánságát s megáldja őt nemcsak bölcseséggel, hanem gaz־
dagsággal és dicsőséggel is.

37. Salamon bölcsessége és gazdasága*
(K irályo k I. könyve: 5—10. fejezet.)

I. Salamon mindamaz országok fölött uralkodott, melyek az Eufrates folyótól a filiszteusok földjéig és Egyiptóm határáig terjedtek. Mindezek ajándékokkal adóztak és
szolgáltak Salamonnak egész életén át. S békeség volt
mindenfelől, úgyhogy dudában és Izraelben biztonságban
lakozhatott mindenki a maga szőlőlugasa és fügefája
alatt, míg csak Salamon élt.
II. Isten bölcseséget és nagy értelmet adott Salamoniiak. Nagyobb volt az ő bölcsesége mind a Kelet fiainak és
egész Egyiptomnak bölcseségénél: Bölcsebb volt az összes
embereknél s nagy volt az ő hírneve mind a népeknél,
köröskörül. Háromezer példabeszédet mondott és énekeinek szama ezer és öt volt. Beszélt a fákról, a Ltbánonon
levő cédrustól kezdve egész a falon termő izsópig. Beszélt a
négylábú állatokról, a madarakról, a csúszó-mászókról és
halakról. Minden népből jöttek emberek, hogy Salamon
bölcseségét hallgassák.
III.
Chirám, Gór királya, elküldötte szolgáit Sala
monhoz; mert hallotta, hogy őt kenték fel királynak atyja
helyett. Chirám ugyanis barátja volt Dávidnak egész éle־
tén át. Salamon erre szintén követeket küldött Chirámhoz, mondván:  ״Te tudod, hogy az én atyám, Dávid, nem
építhetett házat az örökkévaló, az ő Istene nevének tiszteletére a háborúk miatt, melyek környékezték, amíg az
örökkévaló lábai alá nem adta (elleneit). Most azonban
nyugalmat szerzett nekem az örökkévaló, az én Istenem
köröskörül; nincs akadály és semmi fenyegető baj. Ezért
az a szándékom, hogy házat építek az örökkévaló, az én

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára

88

Istenem nevének tiszteletére, amint azt az örökkévaló
meghagyta volt atyámnak, Dávidnak, mondván: Fiad,
kit helyedre ültetek majd trónodon, fogja a házat nevem
tiszteletére felépíteni. Rendeld el tehát, hogy vágjanak
számomra cédrusokat a Libánonból )לנניף. Szolgáim ott
lesznek a te szolgáiddal együtt s a te szolgáid bérét megadom, ahogy csak kívánod. Hiszen te tudod, hogy senki
sem ért közülünk úgy a fák kivágásához, mint a cidónbeliek ()צדון.
IV. Midőn Chirám meghallotta Salamon szavait, na«
gyón megörült s így szólt: ״Dicsértessék az Örökkévaló a
mai napon, aki Dávidnak bölcs fiat adott, hogy ezen a
nagy népen uralkodjék^^ És izenetet küldött Chirám Sa־
lamonhoz, mondván:  ״Meghallgattam azt, amiért hozzám
küldtél, teljesítem is minden kívánságodat a cédrus- és
ciprusfák kivágása dolgában. Szolgáim leszállítják majd
azokat a Libánontól a tengerre és én tutajokba rakva elküldöm azokat arra a helyre, ahova érte küldesz s ott majd
te szétbontod őket és elvi heted azokat. Te pedig ezért teljesítsd kívánságomat s lásd el házamat kenyérrek^ Chirám adott Salamonnak cédrus- és ciprusfákat, amennyit
kívánt, Salamon pedig adott Chirámnak húszezer kór (egy
ármérték) búzát házának élelmezésére és húsz kór finom
olajat. Ennyit adott Salamon Chirámnak évről-évre.
V. Salamon udvartartása is rendkívül fényes volt,
gazdagsága pedig nap-nap után növekedett. Hajórajai a
Chirám hajórajaival együtt hozták neki az aranyat, elefántcsontot, meg a ritka fűszereket. Istállóiban a legnemesebb lovak voltak, szekereinek tábora igen nagy volt.
VI. Sába ( )'^זבדיkirálynője hallván hírét Salamonnak
s az örökkévaló nevének, eljött Jeruzsálembe igen tekintélyes sereggel, továbbá tevékkel, melyek fűszert s igen
sok aranyat meg drágaköveket hoztak. Megbámulta Sala-
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inon bölcseségét és udvarának pazar pompáját, végül így
szólt hozzá: ״Igaz volt a beszéd, melyet én országomban
hallottam a te dolgaid s a te bölcseséged felől; de nem
hittem a szavaknak, míg el nem jöttem és szemeim nem
látták. Ámde nem beszélték el nekem a felét sem; a te bölcseséged és jelességed fölülmúlja a hírt, melyet felőled
hallottam. Boldogok embereid, boldogok a szolgáid, kik
mindig előtted állanak s akik hallják bölcseségedet. Legyen
dicsőítve az Örökkévaló, a te Istened, aki kedvét találta
benned és téged Izrael trónjára helyezett“. Salamon a királynét gazdagon megajándékozta és elbocsátotta őt szolgáival együtt országába.
Vallás tani összefoglalás. A klráljj bölcsesége népének üdve,
Salamon uralkodása Izrael történetének^ legfényesebib és légbőldogabb korszaka. Ö nemcsak a jólét és béke áldásait biztositóttá népének, hanem tekintélyét is nagyban emelté az idegen
népek előtt. Messze földről jöttek hódolni Salamon bölcseségének s e bölcseségnek legszebb nyilvánulása az ő istenfélelme
volt. Ezzel Salamon elismerést szerzett Izrael vallásának s alkaimat adott Isten nevének magasztalására a pogányok között
1&(•^ השםnpXSalamontól származtatja a hagyomány a Szentírásnak ״Salamon Példabeszédei“ (! ) מ שלי שלמדcímű könyvében egybegyüjtött bölcs mondások java részét, melyeknek elseje azt tanítja, hogy ״az istenfélelem a tudásnak kezdete"*
() יראת והוה ראשית דעת. Hasonló tartalmú gyűjteményes mű a
Szentírásnak Kóhelet ()מ׳הלת
című könyve, melynek címében
•• •• 1
szintén jelezve van, hogy ״Dávid iianak mondásai, ki király
volt Jeruzsálemben.“
•
•

"* T

*

* •

•• י
•

•

•

•
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38• Salamon fölépíti és fölszenteli az örökkévaló szent. egyházát ( )בית ד!מרןךשJeruzsálemben.
(Királyok I. könyve: 6—8. fejezet.)

Izraelnek Egyiptomból való kivonulásától számítva, a
480. esztendőben történt, hogy Salamon király hozzáfogott
az örökkévaló szentegyházának építéséhez Jeruzsálemben.
A hatalmas alkotáshoz szükséges nagy faragott köveket
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Salamon és Cliirám szolgái vágták ki a hegyekbö], a szűkséges cédrusfa-törzseket pedig a kér király közt történt
egyezség értelmében a Libánonról tutajokon szállították le
a tengeren. Hét évig dolgoztak e szentegyházon, melynek
mai napig is fennálló nyugati fala ( — )י!*תל מערביa ״si־
ralomfak^ — tanúskodik nagyságáról.

A

jeruzsáleml szentegyház vizíartő medencéje (réztenger}.

Maga az emeletes épület három főrészből állott, ú- m.:
a legszentebb szentélyből ( ךביר/ )קדיש דןלןךשיפa középső
szentélyből ( לייכל/ )הלשés az előcsarnokból ()חצר. A legszentebb szentélyben helyezték el az örökkévaló frigyszekréYL
7
'
י
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az araDyoltárt, az asztalt, amelyen a színkenyér állott és
öt-öt lámpást jobbról és balról. Az előcsarnokban volt a
nagy oltár a mindennapi áldozat bemutatására, a nagy
rézmedence vagy  ״tenger^‘ és két hatalmas művészi kivitelíi
rézoszlop, melyeknek nevei is voltak:  יכיןés  ♦בעזAz
egész épületet pazarul bevonta Salamon arannyal, mellékhelyiségeit pedig megtöltötte pompás edényekkel, amelyekét a szent szolgálatnál alkalmaztak.
I. Ekkor egybegyüjtötte Salamon Izrael véneit, a törzsek fejeit s a családfőket Jeruzsálembe, hogy felhozzák
az örökkévaló frigyszekrényét Dávid városából, azaz Cijjónból ()צי*ון. Összegyűltek Salamon királyhoz Izrael férfiai mind Étámin havában, az ünnepen: ez a hetedik hónap. S eljöttek Izrael vénei s a papok vitték az Örökkévaló szekrényét. S fölvitték a papok és leviták az Örökkévaló szekrényét, meg a frigysátort és mind a sátorban
levő szent edényeket. Salamon király pedig s Izrael egész
gyülekezete, mely a szekrény előtt sereglett, áldozatokat
mutattak be oly nagy számban, hogy nem volt megszám!álható és megolvasható sokasága miatt. A papok bevitték
az örökkévaló frigyszekrényét a helyére, a legszentebb
szentélybe a kherubok szárnyai alá. A kherubok ugyanis
kiterjesztették szárnyaikat a szekrény fölé és befödték azt
rúdjaival együtt felülről. Nem volt semmi egyéb a frigyszekrényben, csupán a két kőtábla, melyeket oda Mózes
helyezett Chórébnél, midőn szövetséget kötött az örökkévaló
Izrael fiaival, azután hogy kivonultak Egyiptom országából. Midőn a papok kijöttek a szentélyből, a felhő megtoltötte az örökkévaló házát és a papok nem. állhatták meg a
felhő miatt a szolgálat teljesítésekor; mert az örökkévaló
di(3sősége megtöltötte az örökkévaló házát.
II. És megállott Salamon az Örökkévaló oltára előtt
t
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Izrael egész gyülekezetének szeme láttára s kezeit kitérjesztvén az ég felé, így szólt:
״Óh, örökkévaló, Izrael Istene, nincs Hozzád hasonló
sem az égben fent, sem a földön alant! Te megőrződ szővétségedet és kegyelmedet szolgáid iránt, kik előtted járnak egész szívükkel, amint megtartottad az én atyámnak,
a Te Dávid szolgádnak, amit neki kijelentettél . . . Hát
valóban lehetséges-e, hogy Isten a földön lakozzék?! íme,
az egek és az egek egei be nem fogadhatnak Téged, hát
még ez a ház, melyet építettem! Óh, fordulj a Te szolgád
imádságához és könyörgéséhez, Te Örökkévaló, én Istenem
s hallgasd meg a foliászkodást és imádságot, mellyel szolgád ma imádkozik előtted. Őrködjék tekinteted ezen a
házon, amely helyről kijelentetted: Ott lesz az Én nevem.
Ha vereséget szenved a Te Izrael néped az ellenség
előtt, — mivel hogy vétkezett Ellened és megtér Hozzád, a
Te nevedet dicsőíti, Hozzád imádkozik könyörögve ebben
a házban: óh, akkor hallgasd meg őt az égből, bocsásd meg
Izrael néped vétkét és vezesd őt vissza a földfe, melyet
őseinek adtál.
Ha bezárul az ég és nem lesz eső, mivelhogy vétkeznek Ellened; ha éhség lesz az országban, ha ellenség szórongatja, vagy bármi csapás, bármi betegség éri: minden
imádságot, minden könyörgést, mely bárkitől ered egész
Izrael népedből, midőn átérzi az ö szíve baját és kiterjeszti
kezeit e ház felé: óh, akkor hallgasd meg őt az égből, lakod
helyén s bocsáss meg neki. Cselekedjél s adj mindenkinek
az ő útjai szerint, amint megismerted szívét; mert egyedül
Te ismered mind az ember fiainak szívét.
És az idegent is, ki nem Izrael néped közül való, de
eljön messze földről a Te neved kedvéért•^ — mert hallani
fognak nagy nevedről, hatalmas kezedről és kinyújtott karodról — ha eljön és imádkozik eme ház felé: óh, akkor
hallgasd meg őt az égből, lakod helyén és tedd meg azt,
r
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amiért hozsád foJiászhodih az idegen. Hogy megismerjék
a föld, összes népei nevedet, hogy félve tiszteljenek Téged, épúgy mint Izrael néped és hogy megtudják, hogy a
Te nevedről neveztetik ez a ház, melyet építettem.
Midón néped vétkezik ellened, — hiszen nincs ember,
ki nem vétkezik! — és haragod gerjed ellenük, ellenség elé
a od őket s foglyul viszik őket legyőzőik az ellenség országáha, távol- vagy közelesöbe. Ök pedig megtérnek szívüken fogságuk földjén s ott Hozzád könyörögnek, mondvan:  ״Vétkeztünk, bűnt követtünk el, gonoszak voltunk
)חטאנו• ןדשיגו• רשענס
imádságukban országuk félé fórdúlnak, melyet őseiknek adtál; e város felé, melyet kiválasztottál és e ház felé, melyet nevednek építettem. Óh,
akkor hallgasd meg az égből, lakod helyén imádságukat
es könyörgésüket és intézd el igazukat. Bocsásd meg népednek azt, amit Ellened vétettek és mind a bűneiket
melyeket Ellened elkövettek. Szerezz irgalmat számukra
legyőzőiknél, hogy kegyelmezzenek nekik. Mert hiszen a
Te néped és birtokod őt, kiket kivezettél Egyiptomból a
vaskohó közepéből. Irányuljon tekinteted szolgáid könyörgésére és Izrael néped könyörgésére s hallgass reájnk, amikor Hozzád fohászkodnak. Mert Te elkülönítetted
őket magadnak a föld minden népe közül, amint kijelentetted Mózes szolgád által, mikor kivezetted őseinket Egyiptombol. Ó, Uram, örökkévaló!“
^ ^
Midőn Salamon bevégezte imáját, megáldotta Izrael
egész gyülekezetét. Az egész nép pedig áldotta a királyt
és vidám szívvel ülte meg a Szukkót ünnepét.
. Vallástani összefoglalás. Salamon buzgó lélekkel oldotta
meg a nagy feladatot ״melyet jámbor szándékában már X j t
időszámításunkat megelőző 1007-ik észténmedv
örökkévalónak dicsőséges szentegyházát,
mely atalakito natassal volt Izraelnek egész vallásos életére
Az egy Igaz Isten szolgálata ettől fogva erre az egy szent
helyre központosait s az eddig divó rendszer, a magaslatokon
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es ligetekben való áldozás, egyértelmű lett a' bálványimádással. A nép rajongó lelkesedéssel és boldog büszkeséggel tekintett minden időben az Istennek szentelt fenséges hajlékra,
mert jelképét látta benne annak, hogy Isten Izraelben honol

♦סטכיינדס

Tanulságosan világítja meg előttünk a jeruzsálemi széntély célját az a megható imádság, mellyel Salamon felavatta.
Korántsem Istennek földi székhelye az oly értelemben, mint a
pogányok isteneik oltárhelyeiről képzelték, hogy t. 1. Isten
csakis ott lakozik s egyedül ott található. ״íme az egek s az
egek egei be nem fogadhatnak Téged, hát még ez a ház, amelyet építettem!“ — mondja a bölcs király. Ennek a helynek csak
az ad jelentőséget, hogy az egyetlen Egy Istennek, Izrael Istenéneik szolgálatára van szentelve s hogy az Ö nevét viseli,
midőn az ״Örökkévaló házának“ mondják. Ezért forduljon e
hajlék felé minden szív, melyet istenfélelem és áhítat tölt el.
Mivel pedig az Egy Isten az egész emberiségnek Atyja, az Ö
háza is az egész emberiségé. Különösen kiemeli Salamon imája,
hogy még az idegen is, ki messze földről jő, hogy Izrael Istenének oltalmát keresse, imádságának meghallgatását remélheti. Izrael vallása a világ összes népeinek holdogitására van
hivatva.

39. Salamon hibái. Jerobeám

és Achija.

(Királyok I. könyve : 11. fejezet.)

I. Salamon király sok idegen származású nőt vett
leségül, így a faraó leányát, továbbá moabita, ammonita,
edomita, cidonita és chittita nőket. Ezek ama nemzetekből
valók voltak, melyekkel az összeházasodást megtiltotta az
örökkévaló törvénye Izrael fiainak, nehogy elcsábuljon
szívük azok isteneinek szolgálatára. Midőn Salamon király öreg lett, feleségei rábírták öt az idegen istenek tiszteleiére s ettől fogva-szíve nem volt többé oly tökéletes az
örökkévaló Isten mellett, mint volt Dávid atyjáé. Áldozó
magaslatot rendezett be Kemós-nnk
Móáb utálatosságának a Jeruzsálemmel szemben fekvő begyen és Afoloch-nak ()מלך, Ammón fiai utálatosságának. így tett ő
minden idegen neje kedvére, kik a maguk isteneinek tömjéneztek és áldoztak.
-TI. Ekkor szólt az örökkévaló Salamonlioz:  ״Mivel•

*

*
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hogy ez történt veled s nem őrizted meg szövetségemet és
törvényeimet, melyeket neked megparancsoltam: el fogom
tőled szakítani a királyságot és átadom a te szolgádnak.
Ámde Dávid atyád érdeméért még nem teszem ezt meg a
te életedben, hanem fiad kezéből szakítom el azt. Tőle
sem veszem el az egész királyságot, hanem egy törzset
juttatok majd neki Dávid szolgám érdeméért és Jeruzsálemért, melyet kiválasztottam''.
III. Az Efraim törzséből való Jeroheám (עם5^יל, Nebát fia pedig szolgája volt Salamonnak s fellázadt a
király ellen. Történt ez időben, hogy
Jerobeám kiment Jeruzsálemből s az
úton a silói Achijja ( )אחיהpróféta találkozott vele. Üj ruha volt rajta és
csak ők ketten voltak a mezőn. Achijja
megfogta az új ruhát, mely rajta volt
és azt tizenkét darabra tépte. Szólt
pedig Jerobeámhoz: ״Végy magadnak
tíz darabol, mert így szólt az örökkévaló, Izrael Istene: íme, elszakítom az
uralmat Salamon kezéből és neked
adom a tíz törzset. Csupán egy törzs Astóret bálványa
maradjon az övé az Én szolgám, Dávid kezében galambbal.
érdeméért és Jeruzsálem városáért, melyet Izrael összes törzsei közül kiválasztottam. Mert elhagytak engem, leborulván
Astóret ( )עי^יתדתa cidoniták istene, Kemós Moáb istene
és Milkóm ( )מלכםAmmón fiainak istene előtt és nem
jártak útjaimon, cselekedve azt, ami helyes Előttem".
IV. Salamon értesülvén a történtekről, meg akarta
Öletni Jerobeámot, mire az elmenekült Egyiptomba Sisák־
hoz^ ()שישק/ Egyiptom királyához s ott maradt Salamon
haláláig. Salamon negyven évig uralkodott Jeruzsálem‘
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bon egész Izrael fölött. Ezután nyugalomra tért ősei mellé
és eltemették öt Dávid atyjának városában. Helyében az
ő fia, Recliabeám ( )ךחבעםvette át az uralmat.
Vallástani Összefoglalás. Salamon késő öregségére megfőgyatkozott bölcseségében és letért Isten útjairól. Idegen nemzetségü nejei kedvéért megengedte saját környezetében a bálványimádást. Ezzel sokszoros súlyos bűnt követett el s király
létére rossz példát adott a népnek. Vétett *a Tóra ama törvénye
ellen, hogy a királynak ne legyen sok neje, s az ellen, mely
megtiltja az idegen népekkel való házasságot, mivel ezek éltéritik Izraelt Istentől, Mindezért méltatlanná válik Isten szeretelére s avval bűnhődik, hogy Isten birodalmának nagy részét
utódjától elszakítja és szolgájának kezébe juttatja. Csak Dávid érdeméért maradhat meg háza Izrael trónján; mert Isten
megtartja az Ö szövetségét s megjutalmazza az ősök jámborságát késő ivadékaikban.

40. A birodalom kettészakadása.
(Királyok I. könyve: 12. fejezet.)

I. Recliabeám, Salamon fia Szichembe ment; mert
oda gyűlt egész Izrael, hogy őt királlyá tegye. Midőn ezt
meghallotta Jerobeám, Nebát fia, visszatért Egyiptomból,
ahova Salamon király elől menekült volt. S Recliabeám
elé léptek Jerobeám és Izrael egész gyülekezete, mondván:
״Atyád nehéz igát rakott reánk; ezért könnyíts te most
atyád kemény szolgálatán s azon a nehéz igán, melyet
reánk tett! Ha így teszel, mi szolgálunk téged“. Erre
Rechabeám akkép felelt: ״Menjetek el három napra s aztán térjetek vissza hozzám!“ A nép elment s Rechabeám
király azokkal az öregekkel tanácskozott, kik még az ő
Salamon atyja előtt álltak, midőn még élt. Kérdezi őket:
״Minő tanácsot adtok, hogy feleletet adhassak a népneki“.
Ök pedig válaszoltak: ״Ha te ma alárendeled magad a népnek azzal, hogy kedvező választ adsz nekik, akkor szók
gáid lesznek minden időben“- Erre otthagyta az öregek
tanácsát és az ifjakkal tanácskozott, kik vele együtt nőt-
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tek fel. Ezek pedig ekkép szóltak:  ״így beszélj ehhez a néphez: Kis ujjam vastagabb atyám derekánál. Ha atyám
nehéz igát tett reá tok, én még nehezebbé teszem azt; ha
atyám ostorokkal fenyített benneteket, én majd skorpiókkai fenyítlek titeket‘^
II. Ezután eljött Jerobeám az egész néppel Reehabeamhoz a harmadik napon, amint ezt meghagyta volt
nekik a király. A király pedig elhagyván az öregek tanácsát, kemén}^ választ adott a népnek. Az ifjak tanácsa
szerint szólt s nem hallgatott a népre; mert ez volt az
örökkévaló szándéka, hogy teljesítse, amit a silóbeli
Achijja által Jerobeámnak, Nebát fiának kijelentett.
III. Midőn látta egész Izrael, hogy nem hallgatott a
népre a király, ekkép válaszolt:  ״ügyan mi részünk is
van minekünk Dávidban?! Nem a mi örökségünk Jisá,■]
fia! Sátraidhoz Izrael s most nézz házad után, Dávid!“
Erre Izrael visszatért hajlékaiba. Így pártolt el Izrael
Dávid házától mind e mai napig.
IV. Elküldték ezután Izrael törzsei Jeroheámért s királlyá tették öt egész Izrael fölé. Nem maradt Dávid háza
pártján más, mint Juda törzse. Rechabeám Jeruzsálemben összegyűjtötte Juda egész házát és Benjámin törzsét,
száznyolcvanezer válogatott harcost, hogy harcra keljenek
Izrael házával és hogy visszaszerezzék az uralmat Recha.beamnak, Salamon fiának. De Isten igéje volt Sémája•
hoz
isten emberéhez, mondván:  ״Szólj Rechabeámhoz, Salamon fiához, Juda királyához, valamint Juda
és Benjámin egész házához, mondván: így szót az örökkévaló: Ne vonuljatok föl és ne keljetek harcra testvéreitek,
Izrael fiai ellen; hanem térjetek vissza ki-ki a maga házába, mert Tolom eredt ez a dolog“. Midőn hallották az
Örökkévaló igéjét, visszatértek és elmentek az örökkévaló
szava szerint.
V. Jerolieám pedig fölépítette Szichemet, Efraim
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hegységében és ott lakott. S gondolta Jcrobeám magában:
 ״Még visszanyerhetné Dávid háza az uralmat, ha felzarándokol a nép, hogy áldozatokat mutasson be az Örökkévaló
házában, Jeruzsálemben. Ha pedig a nép szíve Rechabeám.hoz, Juda királyához visszatérne, engem megölnének‘^ Ezért megfontolta a dolgot a király és két aranyborjút készítve, ekkép szólt a néphez: ״Elég ideig zárándokoltatok Jeruzsálembe; ez a te Istened Izrael, ki felhozott téged Egyiptom országából‘. Az egyik aranyborjúbálványt Bét-Élben állította föl, a másikat pedig Dánbán; így lett vétekké ez a dolog. A nép a borjú elé járult
Dánba. A magaslatok templomát is felépítette és a nép
minden osztályából olyanokat ־tett papokká, kik nem vollak Lévi fiai közül valók. Jerobeám ünnepet is rendezett
a nyolcadik hónapban, a hónap tizenötödik napján a Judában tartott ünnep módjára. Az oltár elé is lépett, hogy
azon áldozzon.
Vallástani összefoglalás. Rechabeám példája világos képben tárja elénk, bogy mint vonja maga után a -szíytelenseg a
legsúlyosabb következményeiket. Atyja fényűző s batalmaskodo
udvarában nevelkedve az ifjú király nem érez együtt nepeyel,
nem méltányolja panaszait s könyörtelenül utasítja^ el, rnidon
súlyos terheinek könnyítését kéri. Ennek következmenye, hogy
Izrael tíz törzse elpártolt tőle, az állam ereje megtörik s vegzetes szakadás áll be a vallás életében is. Jerobeám, ki a tíz törzs
királya lett, bűnös útra tért. Csakhogy a népét Jeruzsalemt9 l
visszatartsa, felújítja az egyiptomi aranyborju-imadast; oltarókát, templomokat emel e bálványoknak s papokat rendel szolgálatukra, sőt a Szukkút ünnep mintájára egy új ünnepet gondől ki, melyet a hetedik hónap helyett a nyolcadik hónapban
tartat meg. Régi bölcseink mondása is tanít.ja, hogy ,,a jámbor
tett más jámbor tetteknek, a bűn más bűnöknek eloidezoje
(Pirké Ábót 4. fej. 2).

Ez időtől fogva Dávid és Salamon hatalmas birodalma
két különálló kisebb királyságra szakadt. Egyik volt az
északi birodalom vagy Efraim országa, mely nevét Efraim
törzsétől nyerte, minthogy ebből a, törzsből származott Je-
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robeam, a birodalora megalapítója. A másik a déli birodalom vagy Júda országa volt, mely nevét Júda törzsétől
nyerte. Habar mindkét birodalom lakosai egy népet alkottak, kik eddig egy törvénynek hódoltak, mégis a kettészakadas után az egyes birodalmak viszonyai egymástól nagyón eltérnek.
Míg a déli birodalomban mindig Dávid házából származo királyok ültek Dávid trónján, az északi birodalombán mindig más-más család ragadta magához a föhatalmát. Ez az ország nyugalmát feldúlta és számos vészes felkelést okozott, mivel rendesen a király csakis elődje holttestén keresztül foglalhatta el a jogtalanul szerzett trónt.
A déli birodalom fővárosában, Jeruzsálemben az Örökkévaló szentélyének fényes istentisztelete a népet az Egy
Igaz Isten szolgálatára csoportosította. Ezzel szemben az
északi birodalomban a királyok romlottsága követkézteben mindinkább elterjedt a legnagyobb erkölcstelenseggel és kegyetlenséggel járó bálványimádás, mely az orszag lakosai ellen kihívta Isten méltó büntetését. Míg a
déli birodalomban csakis az Áron házából származó papok és a Lévi^ törzséből származó leviták látták el a széntély szolgálatát, úgy végezvén az istentiszteletet, amint
Mózes Tórája rendeli, az északi birodalomban bárki lehetett pap a bálványok szolgálatában. Mindezek az ellentétek mindinkább eltávolították e két birodalmat egymástól,
iigyhogy egyesítésük az idők folyamán teljesen lehetetlenné vált.
Hiába intették Isten küldöttei Jerobeámot a bálványimádás miatt, Jerobeám konokul ragaszkodott istentelen
intézkedéseihez, az Örökkévaló tanát lábbal tiporta és ízraelt vétekbe sodorta. Huszonkétévi uralkodás után fia
Nádáh^ ( >;ךבuralkodott két évig, aki teljesen atyja útjdiii járt. De Isten büntető keze utolérte Jerobeám házát,
midőn Nádáb ellen egyik szolgája fellázadt és miután Je-
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A birodalom ezután nagy zavaroknak lett színhelye,
melyeknek Omri vetett véget ()גןמלי/ kit a hadsereg kiáltott ki királynak. Ez fölépítette és megerősítette Szarnáriát ()שמרון/ mely ezentúl Izrael birodalmának fővárosa lett. Azonban Omri is Jerobeám útjain járt és ízraelt teljesen megrontotta bálványaival. Utána fia, Acháb
( )אחאבlépett a trónra, ki a föniciai származású Izebeit vette feleségül. Ez Fönicia valamennyi bálványát magával hozta atyja házából s Báál-nak imádásával, valamint az Aséra ( )א*שךהerkölcstelen tiszteletével beszenynyezte az országot. Isten szolgáit, kik a bálványimádás ellen felszólaltak, legkegyetlenebb módon üldözte és számos jámbor lakóit életével ama merészségért, mellyel az
igazság mellett síkra mert szállni.

41. filijálui föllépése. Élijáhu és az özvegy.
(Királyok I. könyve: 17. fejezet.)

I. Szólt a Tisbá-beli Élijáhu <ר;'^בי. >אל;הי דki Gileád lakosai közül való volt, Achábhoz: ״Oly igaz, mint
hogy él az örökkévaló, Izrael Istene, aki előtt állok: nem
lesz ez esztendőkben sem harmat, sem eső, hacsak nem
szavamra“.
II. S lön hozzá az örökkévaló igéje, mondván:  ״Menj
el innen és fordulj kelet felé, rejtőzzél el Kerit patakjanál ( רית3  עסלmely a Jordán felől van. A patakból fogsz
inni, a hollóknak pedig meghagytam, hogy téged ott tápláljanak“. ö elment és az örökkévaló igéje szerint járt el.
Letelepedett Kerit patakjánál, amely a Jordán közelében
van. A hollók neki kenyeret meg hiist hoztak reggelen-
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ként és esténként, a patakból pedig ivott. Napok múlván
azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az ország■־
bán.
III. És volt hozzá az Örökkévaló igéje, mondván:
 ״Kerekedjél föl, menj el Cárefátba ( )צר&תés maradj ott;
mert meghagytam egy özvegy asszonynak, hogy téged tápláljon‘^ Erre ő fölkerekedett és elment Cárefátba. Midőn
a város bejáratához ért, ott talált egy özvegy asszonyt ki
fát szedegetett. Ezt megszólította, mondván:  ״Hozz nekém az edényben kis vizet, hogy igyam Amaz pedig elment és hozott. Majd így szólt hozzá:  ״Hozz nekem egy
kis kenyeret!‘‘. De az özvegy így szólt: ״Oly igaz, mint
hogy él az örökkévaló, a te Istened, nincs nekem semmi
kenyérneműm, csak egy maroknyi lisztem van a vékámbán és egy kis olajom a korsóban. íme, most két darab
fát kerestem, hogy bemenjek és elkészítsem a magam és
fiam számára. Ha ezt megettük, meghalhatunk“. Felelt
erre Élijáhu: ״Ne félj, menj be s tégy szavad szerint.
Csakhogy előbb készíts abból számomra egy kis lepényt,
hozd ki azt nekem: a magad és fiad számára pedig csak
azután készíts. Mert így szól az Örökkévaló, Izrael Istene:
A lisztes véka nem fogy ki és az olajos korsó nem apad
meg mindaddig, míg a Örökkévaló nem ad esőt a föld■nek“, Ez pedig elment és Élijáhu szava szerint cselekedett és ő is evett, az asszony és családja is egy ideig. A
lisztes véka nem fagyott ki, az olajos korsó nem apadt
meg az Örökkévaló szava szerint, melyet hirdetett Élijáhu által.
IV.
Ez események után beteg lett a ház asszonyénak a fia. Oly nehéz, beteg lett, hogy nem maradt benne
lélek. Szólt ekkor Élijáhuhoz: ״Mi közöm veled, Isten
emberei! Vájjon azért jöttél el hozzám, hogy emlékezetbe
idézd bűnömet és hogy halálát okozzad fiamnaki!“ ö pe״
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dig felelt:  ״Add ide csak fiadat!“ És elvette öléből, felvitte a felső szobába, ahol lakott és ágyára fektette. És
fohászkodott az Örökkévalóhoz, mondván:  ״Oh örökkévaló, én Istenem, térjen vissza a gyermek lelke!“ És az
örökkévaló meghallgatta Elijáhu imádságát s a gyermek
lelke visszatért beléje és ő föléledt. Ekkor vette Élijáhu a
gyermeket, levitte az emeletről a házba és átadta anyjának, mondván: ״íme, el a te fiad!“ Peleit az asszony:
»^'oloban most tudom, hogy Isten embere vagy és hogy
az örökkévaló szava a szádban igazság“.
,V allástani összefoglalás. Isten a válságos időkben lelkes
tertiakat támasztott Izraelben, kik szent akaratát hirdették a
nepnek. Ezek a férfiak a próféták voltak. A próféta hivatásának teljesiteseben nem ismert félelmet és veszélyt s bátran
kijelentette az igazságot, ha kellemetlen is volt, még a királynak IS. Ilyen prótéta volt Élijáhu, ki a gonosz Ácháb királynak tudtul adta Isten büntetését. Róla, valamint tanítványároj a bzentiras sok csodás történetet beszél el, ezekkel is igazolva e langszellemű próféták isteni küldetését.

42• Élijáhu Isten nevét dicsőíti Karmel hegyén.
(Királyok I. könyve: 18. fejezet.)

I.
Ho sszú idő múltán lön az Örökkévaló igéje Élijáhuhoz a harmadik évben a következőképen:  ״Menj s jel-rntkezzél Acháb előtt, mert esőt akarok adni a földnek!“
Erre Élijáhu elment, hogy Acháb előtt jelentkezzék; az
éhség pedig erős volt Szamáriában. Ugyanakkor Acháb
előszólította Obadjáhut ()עבדיהו, ki az ő háza élén állőtt. Obacljálm pedig buzgón tisztelte az örökkévalót. Midön Izebel kiirtotta volt az örökkévaló prófétáit, Obadjáhu száz prófétát elrejtett: ötven-ötven embert egy-egy
barlangban és őket kenyérrel és vízzel táplálta. Szólott
Acháb Obadjáhuhoz:  ״Menj az országban az összes fórrásokhoz és patakokhoz; hátha találunk füves vidéket, melyen életben tarthatjuk a lovakat és öszvéreket és nem
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pusztulnak ki hármaink!‘^ Erre felosztották maguk közt'az
országot: Acháb az egyik tájra ment magánosán s Obadjáhu a másik tájra. '
II. Midőn Obad jáhu útban volt, elébe jött Éli jáhu: ő
pedig ráismert, arcra vetette magát és szólt:  ״Te vagy-e
az én uram Élijáhu!^^ Emez felelt:  ״Én vagyok. Menj,
mondd meg uradnak, hogy itt van Élijáhu'b Az pedig
szólt:  ״Mit vétettem én, hogy te Ácháb kezébe akarod adni
szolgádat, hogy megöljön engem?! Oly igaz, mint hogy él
az örökkévaló, a te Istened, nincsen nemzet és királyság,
ahova nem küldött az én uram, hogy téged keressenek. És
ha azt mondták, hogy nincs ott, akkor megeskette azt a
királyságot vagy nemzetet, hogy ott valóban nem találnak.
Most pedig te azt mondod: Menj, mondd uradnak, hogy
itt van Éli jáhu. Ha én elmennék •tőled és azalatt, míg én
Achábnak tudtára adom a hírt,-téged elvirine az örökkévaló szelleme: akkor ő nem találván meg téged, engem
megölne, holott istenfélő a te■ szolgád gyermekkora óta.
Avagy nem adták-e tudtára az én uramnak azt, amit téttem, midőn Izebel megölte az Örökkévaló prófétáit, hogy
elrejtettem az örökkévaló prófétái közül száz embert és
elláttam őket kenyérrel és v íz z e l? F e le lt erre Élijáhu:
 ״Oly igaz; mint hogy él az Örökkévaló, a Seregek Ura, ki
előtt én állok, még ma jelentkezem előtte''. Erre Obadjáhu
elment és tudtára adta ezt Achábnak. Acháb pedig Élijáhu elé indult.
III. Amint Acháb meglátta Élijáhut, így szólt hozzá:
 ״Te vagy-e az, Izraelnek megrontója?" Élijáhu pedig felelt:  ״Nemén vagyok Izrael megrontója, hanem te és atyád
háza, akik elhagytátok az Örökkévaló parancsolatait és
jártok a Báálok után. Küldj el és gyújtsd hozzám egész
Izraelt a Karmel < >כךמלhegyére Báálnak négyszázötven
prófétájával és Aséra négyszáz prófétájával együtt, akik
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Izebel asztalánál esznek‘‘. Acháb egybegyiíjtotte Izraelt
a prófétákat a Karmel hegyére. Ekkor Élijáhu odalépett
az egész nép elé és mondta:  ״Meddig szökdeltek még két
ágoni! Ha az Örökkévaló az igaz Isten, kövessétek őt; ha
pedig Báál az Isten, kövessétek őt!“ A nép nem felelt erre
semmit. Ekkor Élijáhu így szólt a néphez:  ״Én egyedül
maradtam meg az Örökkévaló prófétájának, a Báál prófé-

Báál bálványa Karthágó városból.

tái pedig négyszázötvenen vannak. Adjanak nekünk két
tulkot: válasszák ők az egyik tulkot, vagdalják azt darabokra, helyezzék a farakásra, de tüzet ne tegyenek alája;
én meg majd a másik tulkot készítem el, ráhelyezem a farakásra, tüzet azonban szintén nem teszek alája. Azután
hívjátok név szerint a ti bál vány isteneiteket, én pedig
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majd az örökkévaló nevet fogom említeni, s amely isten
tűzzel felel, az az igaz Isten^^
IV. A nép erre ráállott. Báál papjai elkészítették az
egyik tulkot és reggeltől délig kiáltottak Báálhoz, mondván:
״Ó Báál, hallgass meg!^^ De se szó, se válasz. Erre ugrándozni kezdtek az oltár körül, melyet készítettek. Élijáhu
pedig déltájt gúnyolódott velük, mondván: ״Kiáltsatok
fennhangon, hiszen isten ö! Talán beszélnivalója van, taIán akadálya van, vagy útja van; hátha alszik, majd fel יébred“. Amazok most még hangosabban kiáltoztak, szoká״
- saik szerint testüket meg is vagdalták kardokkal, lánd־
zsákkal, hogy csak úgy patakzott belőlük a vér. Délután a
lisztáldozat ( )מנחהbemutatásának idejéig űzték prófétáikodásukat; de egyre nem volt sem szó, sem válasz, sem
figyelés.
V. Ekkor így szólt Élijáhu az egész néphez: ״Lépjetek
ide hozzám!“ És odalépett hozzá az egész nép és ő helyreállította az örökkévaló lerombolt oltárát. Tizenkét követ
vett elő Jákob fiai törzseinek száma szerint, kihez az
örökkévaló igéje szólott, mondván: Izrael légyen a neved.
E kövekből oltárt épített az örökkévaló tiszteletére, az 01tár körül pedig árkot készített. Elrendezte a fát, szétdarabolta a tulkot és rátette a fára. Ezután így szólt: ״Töltsétek
tele négy vödröt vízzel és öntsétek az égő áldozatra és a
fára!“ Majd így szólt: ״Ismételjétek!“ És ők ismételték.
Ezután megint mondta: ״Tegyétek harmadszor!“ S ők
, harmadszor is megtették. A víz pedig folyt az oltár körül
és az árok is megtelt vízzel. A lisztáldozat bemutatásának
idején odalépett Élijáhu és ekképen szólt: ,,Óh örökkévaló,
Abrahám, Izsák és Izrael Istene! Ismertessék el ma, hogy
•Te vagy Isten Izraelben s hogy én a Te szolgád vagyok
s hogy a Te igéd szerint cselekedtem mind e dolgokat.
Hallgass meg engem, óh Uram, hallgass meg! Hogy megtudja ez a nép, hogy Te örökkévaló vagy az Isten“. Ekkor
VL •
8
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lecsapott az örökkévaló tüze és megemésztette az égő ál״
dozatot, a fát, a köveket, a földet s az árokban levő vizet
elenyésztette. Midőn a nép ezt látta, földre borult és kiál־
tóttá: ״Az örökkévaló az Isten! Az Örökkévaló az Isten!“
(דא דאלתים. ה ד1 )יהEkkor meghagyta nekik Élijáhu:  ״Fogjátok meg a Báál prófétáit, hogy senki meg ne menekül־
jön közülük!“ És megfogták őket és Élijáhu kivégeztette
őket a Kisón ( )קי׳שוןpatakjánál.
Vallástani összefoglalás. Bátor szívvel lép Isten bajnoka!
Élijáhu, Izrael bűnbe sülyedt királya elé, aki öt halálra üldözte. Nem retteg kijelenteni előtte a súlyos ítéletet, hogy ő —
Aoháb^ — ״Izrael megrontöja“, mivel egész házával letért az
Örökkévaló útjairól s meghonosította a legrútabb bálványimádást. A nagy öldöklésből, mellyel az Örökkévaló prófétáit kegyetlenül kiirtották, egymaga maradt meg; de lelkes istenbizalmában fölveszi egymaga is a küzdelmet a bálványokat szolgáló hamis próféták nagy seregével. Nagy istenítéletet rendez
Karmel hegyén, melynél nyilvánvaló lett az egész nép előtt,
hogy Báál prófétái lelketlen népámítók s hogy Élijáhu Istene,
az Örökkévaló az igaz Isten. Jómkippur estéjén a záró imádság
^ )נ עיליután ennek a rövid hitvallomásnak hétszeres isméüésével adunk kifejezést^ mi is istenhitünk szilárdságának.

43• Élijáhu Chóréb hegyénél•
(Királyok I. könyve: 19. fejezet.)

I.
Midőn Acliáb elmondta Izebelnek mindazt, amit
Élijáhu cselekedett s hogy miként pusztította el az összes
Báál-prófétákat karddal, — követet küldött Izebel Élijáhuhoz ovyol az izenettel:  ״Úgy tegyenek velem az istenek most
és a jövőben, amint (igaz), hogy én holnap úgy bánok el
a te eleteddel, mint ahogyan amazok egyikének életével
történt!“ Midőn Élijáhu ezt meghallotta, fölkerekedett és•
elment, hogy életét megmentse. Elérkezett a Júdához ,tartozó Beer-Sebába, hol hátrahagyta szolgáját, maga pedig
elment a pusztába, egy napi járóföldre. Itt egy rekettyebokor alá ült es halált kívánt magának, mondván: ,,Elég
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már, óh örökkévaló, vedd el életemet; mert nem vagyok
én sem jobb őseimnék^ Aztán lefeküdt és elaludt a reketytye-bokor alatt. Majd megérintette egy angyal és szólt:
״Kelj föl s egyél!‘‘ Ö föltekintett s íme, feje mellett parázson sült lepény volt és egy korsó víz. Ö evett és ivott és
újra lefeküdt. Azután másodszor is visszajött az Örökkévaló angyala, megérintette és így szólt: ״Kelj föl, egyé],
mert igen nagy út vár reád“. Ö fölkelt, evett és ivott és
avval az erejével, melyet ez étellel szerzett, negyven nap és
negyven éjjel ment egész az Isten hegyéig, Chórébig
(ים חדב.1)הר האל
••

•

••••• V
*

«

II.
Itt egy barlangba vonult, ahol meghált. Ekkor az
örökkévaló igéje, hangzott feléje, mondván:  ״Mi dolgod
van itt, É lijáhul“ Ö pedig felelt: ״Buzgólkodva buzgóikodtam az örökkévalóért, a Seregek Uráért. Mert elhagyták szövetségedet Izrael fiai, oltáraidat lerombolták, prófétáidat megölték, egyedül én maradtam meg; m-ost pedig
az én életemre is törnek, hogy elvegyék“. Válaszolt az
örökkévaló; ״Menj ki, állj a hegyre az örökkévaló elé!
íme, az örökkévaló el fog ott vonulni“. Ekkor nagy szélvész kerekedett, mely megtörte a hegyeket és meghasította
a sziklákat; de a szélben nem volt az Örökkévaló. A szél
után földrengés következett: ebben sem volt az örökkévaló. A földrengés után tűz mutatkozott, de abban sem jelentkezett az örökkévaló. A tűz után halk suttogás hangja
hallatszott. Midőn ezt hallotta Élijáhu, befödte arcát köpenyével és a barlang nyílásához állott. Ekkor, íme, hang
szólt hozzá: ״Mi'dolgod van itt, Élijáhu?“ ö pedig felelt:
״Buzgólkodva buzgólkodtam az örökkévalóért, a Seregek
Uráért. Mert elhagyták szövetségedet Izrael fiai, oltáraidat lerombolták, prófétáidat megölték karddal, én egyedül
maradtam meg; most pedig az én életemre is törnek, hogy
elvegyék“,
8״
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III.
Ekkor Isten így szólt hozzá: ״Eredj Dainaszkusba ( )דמשקott kend föl Óhazáéit Szíria királyává,
Jéhut ( סהואpedig kend föl Izrael királyává, Elisát ()אלישע
meg kend föl magad helyett Izrael prófétájává. Az fog
történni, hogy aki megmenekül majd Óhazáéi kardjától,
azt megöli Jéhu, s aki megmenekül Jéhu kardjától, azt
megöli Elisa. Hétezer embert hagyok meg Izraelből: mindazt a térdet, mely nem hajolt m egaBáál előtt és mindazt a
szájat, mely nem csókolta őt“. Élijáhu erre elment onnan
és találkozott Élisával, Sáfát fiával, aki éppen szántott;
tizenkét pár ökör volt előtte. Élijáhu odament hozzá és rája
vetette köpenyét. Ez elhagyta az ökröket, Élijáhu után futott és mondta:  ״Meg akarom csókolni atyámat és anyámát, azután utánad megyek“. Ö válaszolt:  ״Menj, aztán
térj vissza!“ Elisa Élijáhu után ment és az ő szolgája lett.
Vallástani összefog:lalás. A hatalom üldözése miatt Élijáhu menekülni kényszerül. Az Öröikkévaló prófétája elkeseredett lélekkel bujdosik a pusztában étlen-szornjan, agyoncsi״ázva a fáradalmaktól. ^Igy^ jut el ״Isten hegyéhez“, Chórébhez,
hol egykor az Örökkévaló szövetségét kötötte az Ó kiválasztott
népével, Izraellel. Itt kiönti szíve keservét, panaszra nyílik
meg ajka, mivelhogy hiába buzgólkodott az Örökkévalóért: elhagyták az Ö szövetségét Izrael fiai. Várja Isten haragjának
félelmes megnyilatkozását. Végül halk suttogó hang hallatszik
s ebben nyilatkozik meg az Örökkévaló. Jelképes előadása ez
annak, hogy^ Isten szeretettel és irgalommal kormányozza világát; nem érezteti azonnal a bűnösökkel büntető hatalmának
súlyát, hanem hosszantűrő, időt nyújt a megtérésre s kegyel•
mébe fogadja a megtérőt,

44• Élijáhu mennybemenetele.
(Királyok II. könyve: 2. fejezet.)

I. Történt, midőn az örökkévaló Élijáhut fölemelte viharban az égbe, hogy Élijáhu EUsával eltávozott Gilgál*
ból. Szólott ekkor Élijáhu Elisához:  ״Maradj csak itt,
mert az örökkévaló Bét-Élbe küldött engem“. Felelt erre
Elisa: ״Oly igaz, mint hogy az örökkévaló él és hogy
te
►
^ *י
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élsz, én téged el nem hagylak^‘. Erre lementek Bet-Élbe.
I tt a bétélbeli próféta-ifjak Elisa elé mentek és_ szóltak
hozzá: ״Tudod-e, hogy az Örökkévaló ma el akarja vinni
uradat a te fejed m ellőlf‘ Ö felelt: ״Én is tudom, de csak
hallgassatok!“ S szólt hozzá Élijáhu: ״Maradj csak itt,
mert az örökkévaló engem Jerichoba küldött“. Elisa felelt: ״Oly igaz, mint ahogy az Örökkévaló él s hogy te élsz,
én téged el nem hagylak“. Eljutottak Jerichóba. A jerichóbeli próféta-if jak Elisa elé mentek és szóltak hozzá: ״Tudod-e, hogy az örökkévaló ma el akarja vinni uradat a te
fejed mellől “!׳ö felelt: ״Én is tudom, de csak hallgassatok!“ S szólt hozzá Élijáhu:  ״Maradj csak itt, mert az
örökkévaló engem a Jordánhoz küldött“. Elisa felelt: ״Oly
igaz, mint hogy az Örökkévaló él s hogy te élsz, én téged
el nem hagylak“. Együtt mentek tehát ketten.
IL ötven ember a próféta-if jak közül elkísérte őket és
messziről megálltak; ők ketten pedig a Jordán mellett állottak meg. Ekkor Élijáhu elővette köpenyét, .összegöngyölte azt s ráütött vele a vízre. Erre a víz kettévált és
mindketten szárazon keltek által. Midőn átkeltek, Élijáhu
így szólt Elisához: ״Kérj, mit tegyek számodra, mielőtt elvesznek tőled“. Felelt erre Elisa: ״Legyen a te szellemedbői kétszeres osztályrész rajtam!“ Szólt amaz: ״Nagy dőlgot kértél. Ha látod, amint engem elvesznek tőled, történjék úgy veled; ha pedig nem, akkor nem“. Amint így
együtt mentek és be'szélgettek, tüzes szekerek és tüzes 1 0 vak jelentek meg, melyek elválasztották őket egymástól.
Élijáhu fölszállt viharban az égbe.
III.
Midőn ezt Elisa látta, felkiáltott: ״Atyám, atyám,
Izrael szekerei és lovai!“ És nem látta többé. Ezután megfogta ruháit és szétszaggatta azt. Majd fölvette Élijáhu
köpenyét, mely leesett róla; visszament és megállt a Jordán partján. Itt elővette Élijáhu köpenyét, ráütött vele a
vízre és mondta: ,;Hol van az örökkévaló, Élijáhu Is-
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tene?!“ Ezután ismét ráütött a vízre, az kettévált és Elisa
átkelt. Midőn meglátták őt a próféta-ifjak, kik átellenben,
Jerichoban voltak, így szóltak:  ״Élijáhu szelleme Elisán
nyugszik“. Erre elébe mentek s leborultak előtte.
csodás módon szólítja ma״ó’íodoít
^■® ״ének dicsőítésében anyit bűz1 ?/^•>ahu rendkívüli egyéniségé nagy benyomást gyaio io lt kortarsaira. Szamos monda hősévé vált és a zsidó nénteMnUk’T^mSdan^Tek•■
alakja. Már a próféták
a a valln«״T km1 bekövetkező messiási korszak előhírnökének
s a vallásos költemények is gyakran dicsőítik emlékét.

45. Elisa csodatettei.
(Királyok II. könyve: 4—7. fejezet.)

^ Ehsát ismerték el mindenütt Elijáliu utódának s hozza fordult mindenki, kinek ügyes-bajos dolgai voltak.
I.
A ki nem fogyó korsó. Az egyik próféta özvegye elment Elisához és így szólt hozzá:  ״Szolgád, az én férjem,
meghalt,• te pedig tudod, hogy szolgád istenfélő ember
volt. Most eljött a hitelező, hogy két gyermekemet magához vegye rabszolgáknak“. Szólt hozzá Elisa:  ״Mit tegyek
érted? Mondd csak, mi van a házadban!“ Amaz felelt:
 ״Nincs egyéb^ a te szolgálódnak házában egy korsó olajnál“. Erre szólt:  ״Menj, kérj kölcsön összes szomszédaidtol üres edényeket, még pedig nem keveset. Aztán menj s
zárd be magad mögött az ajtót, önts (olajat) mindezekbe
az edenyekbe, a teli^ edényeket pedig rakd félre!“ Az aszszony úgy tett, amint a próféta neki meghagyta. Amint
megteltek az edények, szólt fiához:  ״Nyújts nekem még
edényt . De az felelt:  ״Nincs több edény“. Erre kifogyott
az olaj. Most ment és elmondta ezt Isten emberének. Emez
szólott:  ״Menj, add el az olajat és fizesd meg adósságodat;
te pedig fiaiddal élj abból, ami megmaradt“.
II. Elisa és a sunemi nő. Elisa gyakran megfordult
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Sunéni ( 0  טונםvárosában. Ott élt egy jómódú asszony, ki
férjével együtt nagy tisztelője volt a prófétának. Szólt az
asszony férjéhez;  ״íme, tudom, hogy Istennek szent emhere az, aki mindig erre jár mi felénk. Rendezzünk be számára egy kis emeleti szobát és tegyünk oda számára
ágyat, asztalt, széket és lámpát; ahányszor ide jön, betérhét majd abba''. így is történt. Egyszer ennek az asszon}^nak a fia kiment a mezőre atyjához, ki az aratóknál volt.
Atyjának mondja: ״A fejem, a fejem!" Szól az atya légényének: ״Vidd el az anyjához!" Az odavitte anyjához,
annak ölében ült délig, azután pedig meghalt. Az asszony
most elment és lefektette gyermekét Isten emberének ágyá-׳
ra, bezárta őt és felkereste a prófétát, kinek elpanaszolta
baját. A próféta elment a házba, ahol a halott fiü feküdt.
Bement, reázárta kettőjükre az ajtót és imádkozott az
örökkévalóhoz. Aztán reáfeküdt a gyermekre, rátette száját az ő szájára, szemeit az ő szemeire és kezeit az ő kezeire és így megmelegedett a gyermek teste. Eyvor felébredt a gyermek és felnyitotta szemeit. Elisa odaadta
boldog anyjának.
III. A próféta táplálja az éhezőket. Valaki jött BáálSálisából ( )בעל ^^זלשהés Isten emberének zsengékből keszült kenyeret hozott tarisznyájában: húsz árpakenyeret és
gabonaszemeket. És mondta: ״Adj a népnek, hogy egyenek!" De mondta a szolgája: ״Hogyan adjam ezt száz
embernek!" Elisa felelt: ״Adj a népnek, hogy egyenek;
mert így szól az Örökkévaló: Esznek majd és még marad
*is". Eléjük adta s ők ettek és még maradt is az örökkévaló
igéje szerint.
IV. Elisa és Naamán. Elisa prófétai híre Izrael országának határán túl is messzire elterjedt. Naamán (?)נעמ
az aram király hős hadvezére, bélpoklos volt. Feleségének
pedig volt egy izraelita rabnője, aki azt mondta úrnőjé-
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nek: ״Vajha menne az én uram a Szamáriában lévő próféta elé, akkor bizony megszabadulna bélpoklosságátók‘.
Midőn Naamán ezt királyának tudtára adta, ez levelet
írt Izrael királyának a következő tartalommal: ״íme, küldöm hozzád Naamán szolgámat, hogy megszabadítsad bélpoklosságátóh^ Naamán sereg kíséretében Szamáriába vonult, ahol átadta Izrael királyának ura levelét. Midőn ez
az aram király levelét elolvasta, szétszaggatta ruháit és
így szólt: ״Isten vagyok-e én, ki ölni vagy életre hozni képes, hogy ez hozzám küld, hogy megszabadítsak valakit
bélpoklosságátüll Bizonyára csak alkalmat keres ellenem‘‘.
Midőn meghallotta Elisa, hogy Izrael királya szétszaggáttá ruháit, azt üzente a királynak: ״Miért szaggatod szét
ruháidat'! Hadd jöjjön hozzám az a férfiú és tudja meg,
hogy próféta vagyon Izraelben!“
Naamán kiséretével Elisához ment és házának ajtaja
előtt megállt. A próféta szolgájával azt izentc neki, hogy
fürödjék meg a Jordánban hétszer és akkor majd meggyógyul. Naamán erre nagyon megharagudott és azt
mondta a próféta szolgájának: ״Azt hittem, hogy majd
urad kijön hozzám, megáll és az örökkévalónak, Istenének
nevét szólítja, kezét pedig testemre illeszti. Nem jobbak-e
Damaszkusz folyói Izrael összes vizeinél?“ Erre hangosan
hazafelé készült. Ekkor odaléptek szolgái és így szóltak:
״Atyám! Nagy dolgot ha mondott volna a próféta, nemde,
megtennéd; hát még mikor csak így szólt hozzád: Fürödjél meg és majd megtisztulsz“. Erre lement a Jordánhoz
és megmárkózott benne hétszer Isten emberének szava szerint. Olyan tiszta lett a teste, mint egy kis gyermeké. Ekkor visszament kíséretével Elisához és így szólt: ״Most tudom, hogy nincs Isten az egész földön, csakis Izraelben.
Most tehát kérlek, fogadj el ajándékot szolgádtól“. A próféta azonban ajándékát visszautasította, Naamán pedig
boldogan visszatért hazájába,
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V.
Elisa és a szírek Acháb király fiának, Jórámna
( )לרםuralkodása alatt gyakran ismétlődtek az aram beteresek Izrael területére. A próféta mindig tudatta Jórámmai az arambeliek közeledését és így betörésük nem taialta készületlenül Izrael királyát. Az aram király ezérí
nyugtalankodni kezdett és így szólt szolgáinak:  ״Nemde,
megmondjátok nekem, ki tart a mieink közül Izrael király av alf‘ Ekkor egy szolga így felelt: ״Izraelben van
stennek egy embere, Elisa, aki Izrael királyának elmondja legtitkosabb gondolataidat is“. Ezért Aram királya lovakat, szekérbadat és tömérdek sereget küldött
Dótán^ (;ן5 ) דvárosába, Elisa tartózkodási helyére, hogy
prófétát elfogassa. Midőn Elisa szolgája másnap felkelt és
meglátta a város körül táborozó aram sereget, így szólt
Elisának: ״Ja j nekünk, ó uram, mit fogunk most tenni!“
Elisa imájára Isten vakságot küldött az aram seregre.
Ekkor így szólt hozzájuk Elisa:  ״Nem ez az út és nem is
ez a város; jertek utánam, hadd vezetlek benneteket ama
erfiuhoz, kit ti kerestek“. Elisa azután Szamáriába vezette őket, ahol imádságára visszanyerték látásukat. Jóram király őket a próféta kívánsága szerint nem bántóttá, hanem nagylelkűen megvendégelte. Azután visszatértek urukhoz.
46. •Téhú és családja.
(összefoglaló fejezet.)

Joram nem járt az Örökkévaló útjain, hanem atyja,
Achab példájára, folytatta a bálványimádást. Elisa azért
egyik tanítványával Jéhút, Jórám vezérét kenette föl ízrael királyává és meghagyta neki, hogy a bűnös Omri
nemzetségét, mely Izraelt még jobban megrontotta, irtsa
1.
e u a sereg elere állott s Jórámot megölte, a gonosz
Izebelt pedig saját palotájának ablakából kidobatta az ut-
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cára. A Baál szobrait és templomait lerontotta, híveit pe*
dig kiirtotta. De az aranyborjúkat, melyeket még Jerobeám állított föl, nem rombolta le.
Halála után fia Jóácház ( 0 ז1^1< הוmajd meg unokája
Jóás (גז1א1 )להlépett Izrael trónjára. Jóás győzelmes hadjáratokat folytatott Júda királya, Amacjá ^יה, ^אמןellen.
Egész Jeruzsálem faláig hatolt és annak egy részét le is
rombolta. Aram ellen is győzelmesen .harcolt. Uralkodása alatt halt meg Elisa próféta, kit Jóás király mélyen
meggyászolt.
Utána fia, II. Jerobeám lépett Izrael trónjára, kinek
erős uralma alatt érte el az északi birodalom hatalmának
tetőpontját. Erős kézzel fenyítette. meg a folyton betörő
aram seregeket es helyreállítottá az ország hátarait, amint
ezek Dávid uralkodása alatt voltak. Dé a külső hatalom
növekedésével az erkölcsök nem javultak. A bálványimádás elterjedésén kívül más bajok is zavarták az ország
nyugalmát és békés fejlődését. A fényűzés nagy mértékben elterjedt és annak árát a zsaroló országnagyok a köznéppel fizettették meg. Az igazságszolgáltatás nem volt
tiszta, a bírák megvesztegetés után jártak s a szegényt mód
nélkül elnyomták.
Ezt az erkölcstelenséget lángoló szavakkal korholták
a próféták, kik közül főleg Hóséa (Xtt^in)és Amósz (ם1) עמ
tűnnek ki. Mind a kettő II. Jerobeám alatt szolalt meg
Izraelben. Amósz egyszerű pásztorember volt, ki beszédeivel a bétéli bálványtemplom papjának, Amaejának haragját keltette fel. Amacjá őt a királynál avval vádolta,
hogy fellázítja a népet uralma ellen. Ezért Amoszt száműzték az országból.
Jerobeám fia és utódja Zecharjáhu iT\'"^) nem volt
elég erős ahhoz, hogy az atyjától öröklött hatalmas
birodalom épségét fenntartsa. A hatalomért versengő or-
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szágnagyok palotaforradalinakat idéztek elő, melyek min״
dig más-más előkelőt ültettek a trónra. Zecliarját meggyilkolta Sallum ( ׳)’שלוםezt egy havi uralkodás után megölte Menáchém (onjp); ennek fiát PeJcáchját ( )?)קחיהpe-,
dig meggyilkolta Pekach ( ׳)פקחaki az aram KÍrán\..l
. egyesült a déli birodalom ellen.
E׳bben az időben lépett előtérbe az a hatalom., mely
Elö-Ázsiában az összes apróbb államokat megsemmisítette
és Izraelt is végveszéllyel fenyegette. Ez a hatalom AszSzíria (Assur,  )אשורvolt, melyet Isten fenyítő vesszőnek
szemelt ki, hogy vele megfenyítse romlott népét.
A déli birodalom királya, Ácház ( )אחלnagy kincsek
assziriai királyt,
hogy védelmezze meg Judát Aram és Éfraim szövetkezett
birodalmainak túlkapásai ellen. Tiglat-Pileszer erős kézzel véget is vetett az aram királyságnak; Izrael birodalmának tekintélyes részét elfoglalta, az elfoglalt terület lakosságát fogságba vitte, Izrael királyát pedig adófizetőjévé
tette. Pekach után Iloséa (1^ ׳)הושEla fia lépett a trónra,
ki Izrael birodalmának utolsó királya volt.
47• Izrael birodalmának pusztulása.
(Királyok II. könyve: 17. fejezet. 1—18, 23. v.)

I. Hóséa kilenc évig uralkodott Izrael fölött. A rószszat cselekedte az Örökkévaló előtt, ha nem is oly mértékben, mint Izrael előbbi királyai. Salmaneszer ()שלמנאסר
Asszíria királya felvonult ellene és Hóséa az ő szolgája
lett s ajándékokat adott neki. Azonban Assziria királya
Hóséát összeesküvésen érte, amennyiben követeket küldött Szó-hoz ( ׳)ם^אEgyiptom királyához s ajándékot sem
küldött Assziria királyának úgy, amint azt évente tenni
szokta. Ezért elfogatta Assziria királya és börtönbe veOrszágos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára
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t6tte. Ezután felvonult Asszíria királya az egész ország
ellen, megszállotta Szamáriát és azt három évig ostromolta. Hóséa uralkodásának kilencedik évében foglalta el
Asszíria királya Szamáriát és száműzetésbe vitte Izraeli
Asszíriába és letelepítette azt Chaláchba ()חלח, Chabórba
( )וחבורa Gézán ( )ג’וןןfolyó mellett és Média ( )מדיvárósaiba.
II. így történt Izraellel; mert vétkezett az Örökké•
való, az ő Istene ellen, aki felhozta őket Egyiptom•
ból, a faraó hatalma alól és idegen isteneket tiszteltek. És
a7na népek szokásait követték, 7nelyeket elűzött az Örökkévaló Izrael fiai elől. Izrael fiai képtelen dolgokkal illették
az örökkévalót, az ö Istenüket: magaslatokat építettek
maguknak minden városukban, emlékoszlopokat és Asérákat állítottak minden magas dombon és minden zöldelő
fa alatt. Azoknak füstölögtettek, mint azok a népek, melyeket az Örökkévaló előlük száműzött. Gonosz tettekre vetemedtek az Örökkévaló megbántására. Szolgálták azokat
az utálatosságokat, melyekre nézve meghagyta nekik az
örökkévaló: Ilyen dolgot ne tegyetek!
III. Az Örökkévaló megintette Izraelt és Jűdát mind
a próféták és látók által, mondván: Térjetek meg gonosz
útjaitokból, őrizzétek meg parancsolataimat és törvényeimet mindenben a Tóra szerint, melyet őseiteknek rendeltem és amaz (igék) szerint, amelyeket hozzátok intéztem
az én szolgáim , a próféták által. De ők nem hallgattak,
nyakasak voltak: hasonlóan atyáikhoz, kik nem hittek az
örökkévalóban, az ő Istenükben. Megvetették az ő törvényeit és frigyét, melyet kötött volt őseikkel és intéseit,
melyekkel őket megintette. Jártak a semmiség után, míg
maguk is semmissé lettek; valamint a népek után, melyek
környezetükben voltak s amelyekről megparancsolta nekik
az örökkévaló, hogy tetteik szerint ne cselekedjenek. Mi-
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dón elhagyták az Örökkévaló, az 0 Istenük összes páráncsolatait, bálványokat készítettek maguknak: két borjút
6sz1tGtt6kj AsGrat alkottak. L6borultak az ég Ggész s6r6g6
előtt és szolgálták a Báált. Átvezették fiaikat és leányaia a tűzön, varázsoltak, kuruzsoltak és szándékosan igyekeztek rosszat tenni az Örökkévaló előtt, hogy Öt megbántsák. Ezért nagyon fölgerjedt az örökkévaló haragja
Izrael ellen és eltávolította az Örökkévaló Izraelt az Ö
színe elől, amint ezt előre hirdette volt szolgái, a próféták

Asszír napisten (Samas).

által.^ így került száműzetésbe Izrael saját földjéről AszSzíriába mind a mai־napig.
48. A szamáriai gyarmatok•
(Királyok II könyve: 17. fejezet. 24—37. v.)

I. Asszíria királya Bábelből ( ׳)בבלKutából ()כותה
és más városokból embereket hozott és letelepítette azokat
Szamaria varosaiba Izrael fiai 11 I\'f׳be. Ezek letelepedésük kezdetén nem tisztelték az örökkévalót, miért is az
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öi’ÖKkevaló oroszlánokat küldött ellenük és ezek üldözték
őket. Megizenték erre Asszíria királyának a következőt:
״A népek, melyeket száműztél és letelepítettél Szamária
városaiba, nem ismerik az ország istenének törvényeit.
Ezért ez ellenük küldte az oroszlánokat és íme, ezek öldösik üket^^
II.
Megparancsolta tehát Asszíria királya a követke
zöket: ״Vigyetek oda egyet a papok közül, kiket onnan
s2^án1 kivetésbe küldtek, hogy oda visszatérjen és tanítsa
azokat az ország istenének törvényeire!‘^ S eljött egyike
a papoknak, kiket számkivetésbe küldtek Szamáriából és
letelepedett Bét-Élben és tanította őket, hogy mily módon
tiszteljék az Örökkévalót. Minden néptörzs a maga régi
isteneinek szolgált, de a mellett tisztelték az Örökkévalót
is. Mind e mai napig úgy cselekesznek régi szokásuk sze־
rint. Nem tisztelik kellően az Örökkévalót és nem cselekszenek ama törvények, rendeletek, tanok és parancsolatok
szerint, melyeket elrendelt volt az Örökkévaló Jákob fiainak.
Vallástani összefoglalás. Valóra vált a Tóra sokszoros intelme, hogy Izrael csak addig boldogul és maradhat fenn azon
a földön, melyet az Örö»kkévaló számára adott, míg isteni hivatásának él s meg nem feledkezik ama kötelességekről, melye־
két Istennel való szövetsége reá ró. Első királyának, Jeroheámnak intézkedése szörnyű bűnökbe sodorta Izrael éjszaki biro־
dalmának népét. Elhagyták az Örökkévalót, őseik Istenét, bálványimádásba sülyedtek; a Tóra tanításait és törvényeit semmibe vették. Hiába fenyítették őket dorgáló beszédeikkel a
lánglelkű próféták: bűneikből megtisztulni nem akartak, gonősz útjukról meg nem tértek. Hasonló lett Izrael tíz törzse
ahhoz a kiszáradt fához, melytől ültetője azt remélte, hogy
nemes gyümölcsöket fog teremteni; de még levelet és virágot sem
hajt, üdítő árnyékot sem szolgáltat s így csak arra való, hogy
kivágassák és tűzre vettessék.
A súlyos istenítélet az időszámításunk előtti 120. esztendőben következett be. Azóta ez a tíz törzs nyomtalanul eltűnt; hamarosan beleolvadt ama népekbe, melyek közé száműzetésében
került. Helyüket idegen bálványimádó népek foglalják el, kik
pogány nézetük szerint azt hitték, hogy minden országban más
istenség uralkodik s azért merő félelemből szükségesnek tar-
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tották, hogy régi isteneik mellett Izrael Istenét is tiszteljék.
Ezek a zsidók későbbi történetében sza m a ritá n u so k aeve alatt
szerepelnek.

49. Júda birodalmának királyai.
(összefoglaló fejezet.)

Izrael tíz törzsének különválása után a déli birodalom
első királya Rechaheám^vo\i. Ennek halála után fia Ahijjám ( )אביםuralkodott. Rövid uralkodása után Aszú ()אסא
lépett a trónra. Aszá teljesen Dávid útjain járt. A kusiták
ellen folytatott győzelmes hadjáratot. Isten megsegítette ő^
Azarjá prófétának szavai szerint, ki ■ezt hirdette Ászának:
״Isten veletek van, ha ti Vele vagytok .s megtalálható
számotokra, ha ti Öt keresitek; ellenben ha Öt elhagyjátok, Ö is elhagy benneteket^‘.
Acháb király kortársa Ászá fia, Jósáfat ( )יהןי^פטvolt.
Teljesen Isten törvényei szerint élt, parancsára a papok
és leviták országszerte oktatták a népet. Csupán egy hibát
követett el, mely aztán végzetesnek bizonyult Júdára
nézve. Fia Aehórdm ( ךם1 )יהszámára ugyanis nőül kérte
Acháb és Izebel leányát, Atalját ()^סליהו, ki azután mérhetetlen szenvedéseket hozott Dávid házára. Jósáfát Acháb
királlyal az Aram ellen vívott háborúban is résztvett.
4

Ataljá és Jóás.

- i
\

*

. Jósáfát halála után fia, Jehórám következett a trónon, ki gonosz felesége, Ataljá hatása, alatt állott. Emez
bálványimádásra szoktatta a mépet, úgy mint azt atyja
házában, tanulta. Az ő idejében Edóm is felszabadult Júda
fennhatósága alól.
Jehórám halála után fia, Achazjáhu (•ו1 )אחזיד. uralkodott; de ezt megölte Jéhu, midőn Omri házát kiirtotta.
Midőn ez Ataljá tudomására jutott, elkeseredésében cihaVI.

; 9
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tározta, hogy kiírtja Dávid házának összes ivadékait. Caapán a fiatal Jóást (5א>ג1 )יmentette meg gondos aénjc, ki
öt Isten házában elrejtette. Jójádá ( )יהדדעfőpap a gyérmeket ott hat éven át titkon nevelte, míg Ataljá uralkodott Júda fölött. A hetedik évben Jójádá előhívatta a
testőrök és futárok századainak tisztjeit és elvitte őket
az örökkévaló házába, szövetséget kötött velük, megeskette őket és megmutatta nekik Jóást. A szentély
udvarába gyűlt sokaság kitörő lelkesedéssel fogadta a fiatál Jóást, kit Jójádá főpap Jiida királyává koronázott.
Ataljá e zaj hallatára a szentélybe rontott, ahol csudáikozva látta a fiatal királyt és a körülötte összesereglett
országnagyokat. Kétségbeesésében megszaggatta ruháit és
felkiáltott: ״Lázadás, lázadás!'' Az Ataljá láttára feldühödt nép a szentélyben akarta kiontani vérét, de Jójádá
főpap parancsára Isten házát nem fertőzték meg a gonosz
nő vérével. Atalját kihurcolták a szentélyből és ott lelte
dicstelen halálát.
Jóás király nevelőatyja Jójádá életében Isten útjain
járt. A már-már düledezni kezdő jeruzsálemi szentegyházat kijavíttatta és a bálványokat eltávolította. Jójádá főpap halála után azonban bálványimádásra adta magát és
teljesen megfeledkezett z örökkévalóról, az ő Istenéről.
Isten büntetéskép ellene küldötte Aram hadait, melyeket
csak nagy ajándék árán bírt arra, hogy Jeruzsálem ostromától elánjának. Egy szolgái közt kitört lázadás vetett
véget életének. Utána fia Amacjá uralkodott, kit az északi
birodalom királya, Jóás( )יה‘וא*שmélyen megalázott.
UzzijáhuiTi^W^ és Jótám ( )יותםIstenhez hű királyok
lu’alkodása után Achcíz (1 )אחlépett Júda trónjára, ki teljesen letért az örökkévaló útjáról, Izrael királyait utánozta,
sőt a fiát is átvezette a tűzön a Móloch bálvány tiszteletére;
áldozott a magaslatokon és halmokon és minden zöldolo
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fa alatt. Az országnagyok követték a király példáját s a
szegények és ügyefogyottak elnyomásában találtak örömet.
Midőn Ácház király az ellene egyesült aram-efráimi s/övétség ellen oltalmat keresett az asszíroknál, Damaszkusbán is megfordult, ahol a bálványoknak emelt oltár különősen megnyerte tetszését. Rögtön el is küldte mintáját Jeruzsálembe és megparancsolta a papoknak, hogy a régi 0 1 ־
tár helyébe ehhez hasonlót készítsenek. A papok úgy cselekedtek, amint megparancsolta Ácház király. Az új 0 1 ־
táron maga a király mutatott be égő áldozatokat. Ácház
utóda fia Chizkijjáhu «.TpíH) volt
Abban az időben emelte fel bátor szavát Jézsajás
(׳)י*שעימ
a kiváló próféta, ki hatalmas beszédeivel kiméT *"’ S
letlenül feltárta az ország nagy bűneit és merészen ostorozta az országnagyok istentelen életét. Kortársa, Michá
( )מיכהpróféta hasonló szellemben tartott beszédekkel
igyekezett az általános romlásnak gátat vetni.
50. Chizkijjáhu és Jeruzsálem ostroma.
(Királyok II. könyve: 18—19. fejezet.)

I. Chizkijjáhu azt cselekedte, ami helyes az örökkévaló előtt, úgy mint ezt Dávid őse tette. Ö ragaszkodott
az örökkévalóhoz s nem tért e! tőle; megőrizte parancsalatait, melyeket Mózesnek rendelt. Az Örökkévaló is vele
volt s bármiért kivonult, boldogult. Asszíria királyától
függetlenítette magát s nem szolgálta őt.
II. Uralkodásának tizennegyedik évében felvonult
Czanchérib ( ׳)סנחךיבAsszíria királya duda összes erősített
városai ellen és azokat elfoglalta. Chizkijjáhu király ellen
Rabsákét ( יר^ש״קהküldte nagy hadsereggel Jeruzsálem
alá. Ez Jeruzsálemhez érkezvén, a királyt hívatta, mire
Eljákim
udvar nagy az udvari jegyzővel és kancellárOrszágos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára9־
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ral kimentek hozzája. Szólott ezekhez Rabsáké:  ״Mondjátok
csak meg Chizkijjálmnak. Ezt izeni a nagy király, Aszsziria királya: Micsoda bizalom az, mellyel te bizakodói!!
Azt hitted, hogy az üres szó már elég tanács és hatalom a
háborúhoz!! Vájjon most kiben bíztál, hogy fellázadtál ellenem!.^ íme, te Egyiptomnak, ennek a törött nádszálnak
támaszában bizakodtál, amelyre ha valaki rátámaszkodik,
beleszúródik a tenyerébe és megsebesíti azt. Ilyen a faraó,
Egyiptom királya mindazoknak, kik benne bíznak. De ha
azt mondanátok nekem: Az Örökkévalóban, a mi Istenünkben bíztunk; hiszen az 0 tiszteletére távolította el Chizkijjáhu a magaslatokat és az oltárokat s parancsolta meg
Judának és Jeruzsálemnek: Csak ez oltár előtt szabad leborulnotok Jeruzsálemben! Hát tarts fogadást az én urammal,
Asszíria királyával! Adok neked kétezer lovat, vájjon tudsz-e
lovasokat ültetni rajuk! Hogy volnál tehát képes uram legkisebb szolgái közül még csak egy helytartót is visszautasítaniü És te Egyiptomban mertél bízni szekerek és 1 0 vasok dolgában!! Avagy (azt véled, hogy) az Örökkévaló
nélkül jöttem én e hely ellen!! Az örökkévaló mondta nekém: Menj fel ez ország ellen és pusztítsd el azk‘.
III.
Szóltak erre Eljákira és társai Rabsákénak:  ״Kérlek, beszélj a te szolgáiddal aram nyelven, mert mi értjük
azt; de ne beszélj velünk zsidónliíV'V1n\} ;1 falon levő nép
előtt! Rabsáke visszafelel; ״Vájjon a te uradhoz, vagy
te hozzád küldött-e engem az én uram, hogy elmondjam
e szavakat!! Nem-e inkább ezekhez az emberekhez, kik
a falon vannak!!“ Erre odaáll Rabsáké és elkezdett nagy
hangon zsidóul kiabálni, szolvan:  ״Halljátok csak a nagy
királynak,^ Asszíria királyának szavát! Ezt üzeni a király: Ne ámítson benneteket Chizkijjáhu, mert nem képes
megmenteni benneteket az o hatalmából. Ne is biztasson
benneteket Chizkijjáhu az örökkévalóval, mondván: Meíjment majd bennünket az örökkévaló és e város nem kerül
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Asszíria királyának hatalmába. Ne hallgassatok Chizkijjáhura! Hanem így szól Asszíria királya: Kössetek velem békét és jertek ki hozzám; hogy mindenki élvezhesse
az ő szőlőjét és fügefáját s hogy mindenki ihassa kútjának vizét. Amíg eljövök és elviszlek benneteket egy oly
országba, mely hasonló a ti országtokhoz: a gabona és
must földjére, a kenyér és szőlő földjére, az olajfa és méz
földjére, hogy életben maradjatok és meg ne haljatok. Ne
hallgassatok Chizkijjáhura; mert áltat benneteket, midőn
azt mondja: Megment minket az örökkévaló! Vájjon meg
tudták-e menteni a nemzetek istenei ki-ki az ő országát
Asszíria királyának kezéből!! Hol vannak Chamát ()חמת
és Árpád ( ) א רןדistenei, hol Szefarvajim ( )םפרויםHéna
( )ר^עés ívva (ffijí) istenei, hogy megmentették volna
Szamáriát hatalmamból!! Vájjon ez országok istenei közül melyik tudta megmenteni országát kezemből, hogy az
örökkévaló megmenthetné Jeruzsálemet hatalmamból!!“
IV. A nép hallgatott és nem felelt neki semmit; mert
a király megparancsolta volt, mondván:  ״Ne feleljetek
neki!“ Eljákim pedig és társai megszaggatott ruhákkal
mentek a királyhoz és elmondották neki Rabsáké szavait.
Amint Chizkijjáhu ezt meghallotta, megszaggatta ruháit,
zsákot vett magára és elment az örökkévaló házába. Majd
meg elküldött Jézsajás prófétához, Ámóc fiához, üzenvén
neki: ״A szorongatásnak, fenyítésnek és meggyalázásnak
napja ez a mai! Talán meghallotta az örökkévaló, a te Istened minden szavát Rabsákénak, akit azért küldött az
ura, Asszíria királya, hogy az élő Istent káromolja és szidalmazza ama szavakkal, melyeket hallott az örökkévaló,
a te Istened. Könyörögj imádságban a még meglevő ma*
Tádékért!“
V. Chizkij jáhu király szolgái elmentek Jézsajáshoz,
aki következőképen válaszolt nekik:  ״Mondjátok a ti uratoknak: így szól az örökkévaló: Ne félj azoktól a szavakOrszágos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára
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tol, melyeket hallottal s melyekkel Asszíria királyának legényei Engem káromoltak. Íme, Én olyan szellemet helyezek beléje, hogy egy hírnek hallatára visszatér országába
és saját országában fogom kard által elejteni“. Rabsáké
visszatért és Asszíria királyát harcban találta Libna
^נדי5 )לellen. Itt azt hallotta Kus királya felől, hogy ő
ellene indul háborúba. Ezért újból követeket küldött Chiz-

Asszír hadiszekér (kődombormű Szanchérib palotájából). A szekéren a gyeplőtartó kocsis, egy í jjlövő és két pajzshordozó látható.

kijjáhuhoz, üzenvén:  ״Ne áltasson téged a te Istened, akiben te bízol azzal, hogy Jeruzsálem nem jut Asszíria királyának hatalmába. Hiszen hallottad te, mit tettek Asszíria
királyai mind az országokkal, megsemmisítvén azokat.
Hát te menekülnél meg!! Vájjon megmentették-e azokat
ama népek istenei, amelyeket az én őseim elpusztítottak!“
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VI. Chizkijjáhu király átvette a követek kezéből a levelet, felment az örökkévaló házába s kibontotta azt az
örökkévaló színe előtt. S imádkozott Chizkijjáhu az örökkévaló előtt, mondván:  ״Óh, örökkévaló, Izrael Istene, ki
kherubokon trónolsz. Te egyedül vagy Isten a föld összes
birodalmai fölött. Te alkottad az eget és földet. Óh, irányaljon ide tekinteted s lásd — halljad Szanchérib szavait,
nielyeket az élő Isten gyalázására üzent. Valóban igaz, óh
örökkévaló, hogy Asszíria királyai elpusztították ama
népeket és országaikat, s hogy tűzbe vetették az ő isteneikét; de azok nem is istenek, hanem emberi kéz fából és
kőből készített munkái, azért pusztíthatták el. Ments meg
bennünket most, óh örökkévaló, mi Istenünk az ő kézébői, hogy megtudják a föld összes birodalmai, hogy Te,
az örökkévaló, vagy Isten egyedül!“
VII. S üzent Jézsajás Chizkijjáhuhoz, mondván:  ״így
szól^ az örökkévaló, Izrael Istene. Amit Szanchérib, Aszsziria királya miatt Tőlem imádkozva kértél, meghallgattam. Ez az ige, amelyet az örökkévaló felőle mondott:
Megvet téged, kicsúfol téged Cijjón hajadona; fejét rázza
mögötted, Jeruzsálem leánya. Kit káromoltál és gyaláztál
te, ki ellen emelted föl hangodat s vetetted magasra szemedetl! Izrael Szentje Ö! Szolgáid által káromoltattad az
Urat s azt mondottad: Hadi szekereim sokaságával fölmegyek a hegyek magasságaira, a Libánon lejtőire, kivágom sugár cédrusait s ciprusfai legjavát . . . Ko hát mivel
haborgasz Ellenem s dölyföd szava Hozzám hatol:
majd karikámat teszem Én a te orrodba meg zabolámat a
szádba s visszavezetlek téged azon az úton, amelyen jöttél . . . így szól az örökkévaló Asszíria királyáról: Nem
fog jönni e városba, nem fog ott nyilat kilőní, nem száll
pajzzsal elébe, nem hány föl ellene sáncot. Azon az úton,
amelyen jött, vissza fog térni; de ebbe a városba jutni nem
fog» így szól az örökkévaló. Megoltalmazom ezt a várost,
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segítvén rajta Magamért és Dávid szolgám érdeméért“.
V III.
Azon éjjel az Örökkévaló angyala átvonult
asszír táboron s száznyolcvanötezer embert megölt. Reggelre kelve mindannyi halott volt. Szanchérib, Asszíria
királya erre útnak indult s visszatért Ninivébe (♦)נינוה
Itt történt, hogy midőn az ő istenének, Niszróch-nak ( )נקולף
házában térdelt, fiai őt karddal megölték. Ezek Ararát
( )אררטországába menekültek s Észar-Chaddón ()אסר־־־חדן
fia lett király helyette.
•

Vallástani^ összefoglalás. Chizikijjáhu^ király Dávid ősé־
nek nyomdokaiban halad. Istenben bízó, jámbor ember, aki a
legnagyobb veszély idejéii sem esik kétségbe; hanem az Örökkévalótól várja segedelmét, ki Izraelt eddig is annyi bajban
megmentette. A dölyfös asszir király elbizakodva Szerencsé jében, nem ismer határt erőszakosságában. Már az egész föld
urának képzeli magát, ki előtt senki meg nem állhat; sőt arra
vetemedik vak önhittségében, hogy az Örökkévaló szent nevét
is káromolja s Izrael Istenét a bálványistenekkel helyezi egy
sorba.
Isten azonban megalázza a gőgös zsarnokot s szégyenletes
visszavonulásra kényszeríti Jeruzsálem elöl, melynek istenfélő
királya Istennek e csodás segedelmével megmenekül׳

51• Mutatványok Jézsajás próféta beszédeiből.
Az ország romlása (1. fej)
Jézsajásnak, Ámóc fiának látomása, melyet látott
Júda és Jeruzsálem felől Uzzijjáhu, Jótám, Ácház és
Cliizkijjáhu judabeli királyoknak idejében;
Halljátok egek és figyelj rá föld; mert az örökké־
való szólt! Fiakat ápoltam és fölneveltem; de ők elpártoltak tőlem. Ismeri az ökör az ő gazdáját és a szamár az ő
urának jászolát; de Izrael Engem nem ismer, népem Engém nem akar megérteni.
Óh, te vétkező nép, bűnnel terhelt nemzet, gonosztevők fajzata, romlott gyermekek! Elhagyták az Örökké-
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valót, megvetették Izrael Szentjét, hátrafelé fordultak!
Hol érjen még benneteket csapás, hogy szaporítjátok az
elpártolást?! Minden fej beteg s minden szív sínlö. A lába
talpától a fejéig nincs rajta egészséges rész: csupa seb,
daganat és friss ütés, melyet nem nyomtak ki, nem kötöztek be és nem lágyítottak olajjal. Országtok puszta, városaitok tűzzel fölégetve, földetek szemetek láttára idegenek emésztik és pusztaság, mint idegenek dűlásakor.
S megmaradt Cijjón leánya, mint kunyhó a szőlőben,
mint kaliba az uborkamezőn, mint egy ostromlott város.
Ha az örökkévaló, a Seregek Ura, nem hagyott volna meg
belőlünk egy csekély maradékot, olyanok lennénk mint
Szodóm; Amórához hasonlítanánk.
Isten nem áldozatot, hanem erkölcsös életet kíván (1. fej.).
Halljátok az örökkévaló igéjét Szodóm fejedelmei,
l^SyGljötök Istenünk tanítására Amóra népe:
Minek nekem áldozataitok sokasága? — szól az
örökkévaló. Jóllaktam a kosok égő áldozataival és a hízó
barmok zsírjával; a tulkok, bárányok és kosok vérében
nem találok gyönyörűséget. Ha eljöttök, hogy színem
előtt megjelenjetek, ki követelte azt, hogy előudvarornat
tapossátok?!
Ne hozzatok többé hiábavaló lisztáldozatokat, a füstölöszer undokság nekem. Ujhold és szombat, ünnepi gyűlekezet hirdetése — nem tűrhetek jogtalanságot ünneplessel. Ujhold jattokat es ünnepeiteket gyűlöli lelkem, tér־
hemre lettek, megúntam elviselni.
Amikor kiterjesztitek kezeiteket, elrejtem tekintetem
előletek. Ha sokat imádkoztok is, nem hallgatok rátok;
kezeitek vérrel vannak tele. Mosakodjatok, tisztuljatok
meg, távolitsatok el tekintetem elöl tetteitek gonoszságát,
szűnjetek meg rosszat tenni! Tanuljatok meg jót tenni, tö-
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rekedjetek jogosságra, vezessétek helyes útra az erőszakost,
ítéljetek igazságosan az árvák fölött és védjétek az öz•
••
^J
vegy ügyét
Isten szőlője (5. fej.)•
Hadd énekelek barátomról, barátom énekében szőlőkertjéről. Szőlőkertje volt barátomnak kövér hegyfokon.
Bekerítette, megtisztította a kövektől, beültette nemes venyigével, tornyot épített közepében, ajtót is vágott ki benne. Azt remélte, hogy szőlőt terem és termett vadszőlőt.
Most pedig Jeruzsálem lakosai és Juda férfiai, ítéljetek csak köztem és szőlőkertem közt! Mit kellett volna
még tennem szőlőkértemmel, amit nem tettem meg vele;
miért reméltem, hogy szőlőt terem és termett vadszőlőt?
Most tehát tudatom veletek, hogy mit teszek szőlőkertemmel.Eltávolítom sövényét, hogy lelegeltessék; lerombolom
kerítését, hogy letapossák: parlaggá teszem. Nem nyesik
meg és nem fogják megkapálni, felveri majd a tövis és
gaz; a felhőknek pedig megparancsolom, hogy ne hullassa׳nak rá többé esőt.
Mert az örökkévalónak, a Seregek Urának szőlőkertje
Izrael háza és Juda embere gyönyörűséges ültetvénye. Remélt igazságot s íme, gazság; jogosságot s íme, jajgatás!
A jövendő Izrael (2. fej.).
Az ige, melyet prófétáit Jézsajás, Ámóc fia Júdát és
Jeruzsálemet illetőleg:
És lesz az idők végén, hogy szilárdan fog állani az
Örökkévaló házának hegye a hegyek fölött s feliilemelkedik a dombokon és özönlenek hozzá majd a nemzetek. 8
jön majd számos nép és mondja: Jérték, menjünk föl az
Örökkévaló hegyére, Jákob Istenének házához, hogy tanítsón bennünket útjaira s hogy járjunk ösvényein! Mert
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t/ijjónbol 6T6d d tanítás s az öröJckévaló igéje■ Jcvuzsálenibői. S ítél majd a nemzetek közt és dönt a sok nép fölött.
8 kovácsolják kardjaikat kaszákká és lándzsáikat sarlókká;
nem emel többé nép nép ellen kardot és nem tanulnak
többé háborút. Jákob háza, jertek, járjunk az Örökkévaló
világosságában!
Cliizkijj8,h.u utodci íicij JVÍGnássG
volt^ ki ncrn
követte atyja nyomdokait, hanem visszasüllyedt az előbbi
királyok bűneibe.^ Helyreállította mindazokat az áldozó
magaslatokat és bálványokat, melyeket Chizkijjáhu lerombolt volt és a Báal tiszteletét is meghonosítani kezdte Júdábán. Oltárokat emelt az ég minden seregeinek az Örökkévaló házában es megfertőztette azt mindamaz undokságokkai, melyekkel megrontotta Acháb Izraelt. A Moloch tiszteletére saját gyermekét is keresztülvezette a tűzön. Ar-'
tatlan vért is ontott és nem hallgatott Isten szolgáira, a
prófétákra, kik naponta intettek es előre hirdették Jeruzsálem bukását. Fia, Anion tpí5ij)sem volt jobb nála. Az
ö idejében az erkölcstelenség még inkább elterjedt. Két
évi uralkodás után megölték s a nép fiát, Jósijjáhuf
(י, )יא־ש;דemelte a trónra.
52. Jósijjáhú király uralkodása.
(!^irályok II. könyve: 22—23. fejezet.)

I. Nyolc éves volt Jósijjáhu, mikor király lett és harmincegy évig uralkodott Jeruzsálemben. Ö azt tette, ami
helyes az Örökkévaló előtt; mindenben ősének, Dávidnak
útján járt és nem tért el attól sem jobbra, sem balra. Uralkodásának tizennyolcadik évében a király Sáfán ()^זפן
J6Sy^őt a következő meghagyással küldte az örökkévaló
házába,:  ״Menj föl Chilkijjáhu () )ךולרןיהfőpaphoz, hogy
megszámlálja az örökkévaló házába hozott pénzt, melyof
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a küszöb őrei gyűjtöttek össze a néptől. Adják azt át a
munkavezetőknek, kiket kirendeltek volt az örökkévaló
házába, hogy kiigazítsák a házon a javítani valót; továbbá
az ácsoknak, építőknek és a kőműveseknek s hogy fát
és faragott köveket vegyenek a ház kijavítására“.
II. Ekkor Chilkijjáhu főpap szólt Sáfán jegyzőhöz:
״Tóra-könyvet találtam az Örökkévaló házában“. Chilkijjáhu átadta a könyvet Sátánnak, aki azt el is olvasta.
Majd meg bement Sáfán, a jegyző, a királyhoz, hogy választ vigyen neki és mondta:  ״Szolgáid kivették a pénzt,
mely a házban található volt és át is adták azt a munkavezetők kezébe, kiket kirendeltek volt az Örökkévaló házába“. Egyszersmind jelentette:  ״Egy könyvet adott át
nekem Chilkijjáhu a pap“ és Sáfán felolvasta azt a király
előtt.
III. Amint meghallotta a király a Tóra könyvének
szavait, megszaggatta ruháit. Ezután meghagyta a király
Chilkijjáhunak, Sátánnak s más udvari tiszteknek, mondván:  ״Menjetek, kérdezzétek meg az Örökkévalót magam,
a nép s egész Júda miatt az előtalált könyv szavai felöl.
Mert nagy lehet az örökkévaló haragja, mely ellenünk felgerjedt; mivelhogy őseink nem engedelmeskedtek eme
könyv szavainak és nem cselekedtek a szerint, amint benne írva vagyon“. A király emberei elmentek Chuldá
דi
prófétanöböz, ki Jeruzsálemben lakott volt és beszéltek vele. Ez pedig így szólt hozzájuk: ״így szól az
örökkévaló, Izrael Istene: Mondjátok meg a férfiúnak, ki
hozzám küldött benneteket. íme, én veszedelmet hozok erre
a helyre és lakóira ama könyv szavai szerint, melyet 0 1 vásott volt Júda királya. Mivel Engem elhagytak és idegén isteneknek tömjénezfek, hogy Engem kezük mindenféle készítményével ingereljenek: fölgerjedt az lÉn haiagom e hely ellen s le nem csillapodik. Júda királyának
pedig, aki azért küldött benneteket, hogy megkérdezzétek
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az örökkévalót, emígy szóljatok: így szól az Örökkévaló,
ziael Istene: Mivelhogy a te szíved meglágyult és mea■alazkodtál az Örökkévaló előtt, amint meghallottad kijelentéseinet e helyről és lakóiról, hogy iszonyattá és átokká
l®f״f ~
mivelhogy te megszaggattad ruhádat és sírtál
• יOttern: a^ért Én is meghallgattalak, úgymond az örökkévaló. Kn őseidhez térítlek téged. Békében fogsz sírodba
kerülni s szemed nem látja majd mindazt a veszedelmet,
melyet e helyre zúdítok“. Ezt a választ elvitték a király-

IV.
Ezután elküldött a király és egybegyfíjtötték hoz
zá Júda és Jeruzsálem összes véneit. És felment a király
az örökkévaló házába és vele Júda férfiai, Jeruzsálem
lakói, a papok, a próféták és az egész nép aprajától nagyjaig és ő felolvasta előttük minden szavát a Szövetség
Könyvének ()ספר ה נ ד ת, melyet az Örökkévaló házában
talaltak. Ezután a király az emelvényre állt és megkötötte a szövetséget az Örökkévaló előtt, hogy az örökkévaló után fognak járni és hogy megőrizik parancsolatait,
bizonyságait és törvényeit teljes szívvel és teljes lélekkel,
megtartván a szövetség igéit, amint meg vannak írva ebben a könyvben. És az egész nép belépett a szövetségbe.
Most a király meghagyta Chilkijjáhu főpapnak, hogy
irtsa ki az országból a bálványtisztelet mindenne.mn tárgjait. Erre kihordták az örökkévaló templomából a Báálnak, az Asérának s az ég összes seregeinek edényeit s elégették azokat Jeruzsálemen kívül, a Kidrón (p^־p.)
patak mezőségein. Elégették az Asérát, a napisten székéreit s az oltárokat is; az áldozó magaslatokat pedig tisztatlanná tették, az áldozó berkeket kivágták s az oszlopokát összetörték. Még az északi birodalom városaiba is elmentek a király követei, hogy az ott levő bálványokat
kiirtsak.
V. Ezután megparancsolta a király az egész népnek.
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niondvan:  ״Tartsatok peszachot az örökkévalónak, a ti
Isteneteknek tiszteletére, amint írva van ebben a Szövet. ség Könyvében“. Nem tartottak ilyen peszachot a bírák
, idejt óta, kik Izraelben bíráskodtak, sem Izrael királyainak, sem Júda királyainak korában. Csak Jósijjáhu király
tizennyolcadik évében tartottak ilyen peszachot az örökkévaló tiszteletére Jeruzsálemben. A szellemidézőket és halottjosokat IS eltávolította Jósijjáhu . . . Nem volt előtte
király, aki hozzá hasonlóan megtért volna az örökkévalóhoz teljes szívvel, teljes lélekkel és teljes erejével, mindenben Mózes Tórája szerint s utána sem támadt ׳öbbé
hozzá hasonló.
VI.

Az ő idejében vonult fel Nechó (, )^כז־faraó, EgyipAsszíria királya ellen az Eufrátes folyamhoz.
Josijjahu király eléje vonult, de megölték Megiddó-han
Szolgál Jeruzsálembe vitték s ott temették el.
összefog'lalás. A prófétáktól előrelátott vészéríp n .f׳
megmaradt töredéke fölött;
de a nép bűneinek !értőjéből kiemelkedni képtelen. Dávid házanak meg- egy méltó sarja támad, ki a bálványimádirba sülyedt nemzet javitasat megkísérli s vissza akarja téríteni a
״fezovetseg■ Könyvének“ tanaihoz: Mózes Tórájához. De a Tóra
meg hivatott őrei, a .jeruzsálemi templom papjai előtt is ismeretlen. A ״templomjavitas alkalmával fedezi fel a főpap 8
midőn azt a király es nép előtt felolvassák, mély megilletődéssel hallják az intelmi igékben 0 ) תוכ חדleírt szomorú végze^
1 ® ?זíí^Suk súlyos bűnei miatt a birodalomra
lakozik. Ennek hatasa alatt a király a legnagyobb buzgalommal száll s1kra_ Isten tanításáért. De a romlás oly mélyen
vert gyökeret a nép szivében, hogy Jósijjáhu törekvése alig
, S ta visszhangra Amíg élt, a nép vele tartott; de halála
pí““ ^®■!״kyesei IS feledesbe mentek. Judának még sok szenveUes poibatnzen kell atmennie, míg megrögzött hibáitól megs alkalmassá válik arra a nagy hivatásra, melyre az
Örökkévaló ot a nemzetek sorából kiválasztotta.
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53. Jősíjjáhu utódai.
(összefoglaló fejezet.)

Josijjáhu halála után Juda népe fiát, JóácMzt ()יהזאחז
tette meg királynak, de Nechó faraó őt a királyságtól
megfosztotta és magával vitte Egyiptomba; Júda királyává
pedig fitestvérét, Jójákimot ^ 0  הדךןיםtette. Ezt a mindi
kább előrenyomuló Bábel (Babilónia,  )י ב לadófizetésre
kénpzerítette és ő három éven át Nebukadneccár (דנאצר.)נבכ
babilóniai királyt ismerte el urának. Kegyetlen, erőszako.3
király volt, ki a bálványimádást dudában megerősítette;
az Örökkévaló prófétáit ellenben, kik a legnagyobb bámrSággal küzdöttek a mindinkább terjedő erkölcstelenség ellen, a legnegyobb kegyetlenséggel üldözte.
Már Josijjáhu király idejében lép fel az a próféta, ki
az örökkévaló tanításaihoz való törhetetlen ragaszkodásábán az összes próféták közt legtöbbet szenvedett az igazSágért. Ez a próféta Jeremiás (רמ;הו. )וvolt. Azokban a
válságos^ időkben, melyekben Egyiptom és Bábel a Júdávaló befolyásért versengtek, Jeremiás a legnagyobb
kitartással intette Júda utolsó királyait, hogy Bábellel
tartsanak. Papi nemzetségből származott, Anátót < ת1) ענת
városából és Jósijjáhu király uralkodásának tizenharmadik
évétől kezdve nemzete bukásáig állhatatosan tanította népet. A legnagyobb hősiességgel küzdött meggyőződéséért,
sokszor élete kockáztatásával hirdette Isten igéjét. A pogány istentisztelet és a bálványimádás fájdalommal töltötte
el lelkét s intő szózataiban előre jósolta a nagy nemzeti
pusztulást, melyet Isten büntetésképen küld majd népire.
Lelke egész hevével harcolt a népben elterjedt balvélemér S ’
felfogás ellen, melyet a hamis próietak hirdettek, hogy Isten nem fogja elpusztítani saját
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Jójákim király uralkodása negyedik évében Egyiptom
unszolására fellázadt Babilónia ellen. A próféta az ől
színe elé nem bocsátó királynak beküldte beszédeit, mel>ekét hű tanítványa, Báruch (•ךn p lemásolt. A beszédek
annyira felbőszítették a királyi hogy tűzbe dobta őket,
Jeremiást pedig meg akarta öletni. Jeremiás azonban nőm
ijedt meg, beszédeit újra tollba mondotta Báruchnak. Nebukadnecár a lázadás hírére hatalmas sereggel közele־
dett Jeruzsálem ellen és a várost ostrom alá vette. Ez
ostrom alatt halt meg Jójákim és helyébe fia, Jójáchin
( )יהדכיןlépett a trónra, ki azonban csak három hónapig
uralkodott, mert Nebukadneccárnak sikerült Jeruzsálemet
elfoglalnia. Elvitte az Örökkévaló házának összes kincseit
és széttörte mind az arany edényeket, melyeket Salamon
készített volt. Számkivetésbe vitte egesz Jeruzsálemet,
mind a vezéreket és a hadsereg vitézeit, a fegj^verkovácsokát és páncélverőket. Jójáchint is elvitte magával, hei3׳ébe pedig királyul Jósijjáhu fiát, Cidkijjáhut (ק*מ.  ) צtette.

Hazája vesztén szomorkodó zsidó család Babilóniában.

VI,
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54. Mutatványok Jeremiás próféta beszédeiből.

Júda bűne

(2 • fej.)

. Halljátok az örökkévaló igéjét Jákob háza és Iziael
hazának összes nemzetségei!
így szól az örökkévaló: Milyen igazságtalanságot talaltak bennem a ti őseitek, hogy eltávoztak tőlem és semmis dolgok után mentek és maguk is semmissé lettek! És
nem mondták: Hol van az Örökkévaló, aki felhozott benHűnket Egyiptom országából, ki bennünket a pusztában vezetett! A sivatagnak és szakadéknak, a szárazságnak és
sötétségnek földjén, melyen még nem járt senki és hol
ember nem lakott. És elhoztalak benneteket a termőföld
országába, hogy gyümölcsét és javát élvezzétek; ti azonbán ^eljöttetek és megfertőztettétek országomat és utálatossá tettétek örökségemet. A papok nem mondták: Hol
van az örökkévaló! A Tóra hordozói nem ismertek engém, a pásztorok hűtlenkedtek ellenem, a próféták a Báál
szerint prófétáltak és üres dolgok után jártak.
Ezért még pörbe szállók veletek, így szól az örökkévaló és fiaitok fiaival is pörbe szállók. Mert menjetek a
kittimbeliek szigetére és nézzétek meg; küldjétek Kádárba
és vizsgálódjatok szigorúan; nézzetek körül; történt-e ehhez hasonló!! Hogy elcserélte volna egy nép isteneit, holott
azok nem is istenek!! Népem pedig elcserélte dicsőségét
haszontalansággal.
Iszonyadjatok ezen, ti egek; borzadjatok és irtózzatok nagyon, így szól az örökkévaló. Mert két rosszat cselel-edett az én népem: elhagyott Engem, az élő vizek fór•
rását, hogy medencéket vájjon magának: repedezett meUGnceketj nielyek nem fogják föl a vizet.
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Az áldozatok ellen ( •לfei )
így szól a Seregek Ura, Izrael Istene: Tegyétek a ti
égő áldozataitokat vágó áldozataitokhoz és egyétek meg a
húst. Mert nem beszéltem Én a ti őseitekkel és nem adtam
parancsolatokat nekik ama napon, amelyen kivezettem
őket Egyiptom országából égő és vágó áldozatok ügyében.
Hanem csak ezt a dolgot parancsoltam meg nekik, mondván: Hallgassatok szavamra és Én leszek a ti Istenetek,
ti pedig az Én népem lesztek. Járjatok egészen azon az
úton, amelyet nektek parancsolok, hogy jó dolgotok legyen.

Az igaz bölcs (9. fej.)
Így szól az Örökkévalói Ne dicsekedjék a bölcs aző bölcseségével és ne dicsekedjék az erős az ő erejével^ ne
dicsekedjék a gazdag az ő gazdagságával. Hanem csak azzal dicsekedjék a dicsekedni vágyó, hogy megismer és ért
Engenij hogy Én az Örökkévaló szeretetet, jogot és igazSágot cselekszem a földön; mert ezekben telik az Én gyönyörüségem, így szól az Örökkévaló.

A számkivetés országáról (29. fej.)
így szól az örökkévaló, a Seregek Ura, Izrael Istene
a Jeruzsálemből Bábelbe számkivetett néphez: Építsetek
házakat és lakjátok azokat; ültessetek kerteket és egyétek
gyümölcsüket; legyenek gyermekeitek, sokasodjatok ott s
ne kevesbedjetek! És keressétek ama város békéjét^ ahova
számkivetettelek benneteket s imádkozzatok érte az Örökké•
valóhoz; mert annak a békéjében lesz számotokra is
béke . . . Mert így szól az örökkévaló: Mihelyt letelt Bát•
beinek hetven éve, gondolok rátok és teljesítem rajtotok
az én jó igémet, hogy visszahozzalak erre a helyre . . . Ti
10*
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majd hívtok engem, mentek és imádkoztok Hozzám és ßn
hallgatni íogok reátok. Keresni fogtok. Jiiiigem s megtaláltok, mert kívánni fogtok egész szívvel. Megtaláltatom magam Én majd veletek, úgymond az Örökkévaló és visszahozom a ti foglyaitokat. Összegyüjtlek benneteket mind a
nemzetekből és mind a helyekről, ahová eltaszítottalak benneteket, úgymond az Örökkévaló s visszahozlak benneteket
arra a helyre, ahonnan számkivetettelek benneteket.
55. Cidkijjáhu. Jeruzsálem pusztulása.
(Királyok II. könyve: 24—25. fejezet.)

I. Huszonegy éves volt Cidkijjáhu, mikor király lett
és tizenegy évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt cselekedte,
ami rossz az Örökkévaló előtt, egészen úgy, amint Jójákim
cselekedett. Fellázadt Bábel királya ellen. Ezért uralkodása kilencedik évében, a tizedik hónap tizedik napján
 )?^עזרהfölvonult Nebukadneccár, Bábel királya s
egész hadserege Jeruzsálem ellen, azt ostrom alá fogta s
ellene köröskörül ostromtornyokat épített. így volt ostrojn
alatt a város Cidkijjáhu király tizenegyedik évéig.
II. Ekkor a városban súlyos lett az éhség és az ország
népének nem volt kenyere. A város falát áttörték; a barcosok pedig a királlyal együtt éjjel megszöktek a két fal
közötti kapun át, mely a királyi kert mellett volt. A kaideusok ( )כשדיםűzőbe vették a királyt és utólérték őt Jerichó síkságain; egész serege pedig elszéledt mellőle. Ezután a királyt elfogták, Bábel királya elé hurcolták és
törvényt ültek fölötte. Cidkijjáhu fiait leölték szeme láttára; őt magát láncra verték és miután szemeit megvakították, elhurcolták Bábelbe.
III. Az ötödik hónap hetedik napján pedig eljött Nebuzaradán ( )^םזךאדזa testőrök kapitánya, Bábéi királyának szolgája Jeruzsálembe s felgyújtotta az örökké-
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való házát és Jeruzsalern összes hazait. Jeruzsálem falait
köröskörül lerombolta a kaldeusok serege s az egész népet,
mely a városban maradt, számkivetésbe vitte Nebuzaradán. Az ország szegényeinek egy részét pedig otthagyta
vincellérnek és földműveseknek. A rezoszlopokat, melyek
az örökkévaló házában voltak, a talapzatokat és az érctengert összetörték a kaldeusok és a rezet Bábelbe vitték.
A fazekakat, lapátokat, késeket, kanalakat és rézedényekét, melyek a szentély szolgálatára voltak, elvitték. És
elvitte a testőrök kapitánya Szerájá ( ) ש’ךיהfőpapot, Cefanjáhu ( )צפניהוmásodpapot, és más előkelőket s elvezette
őket Bábel királya elé Riblába
; Bábel királya
pedig megölette őket Riblában. így ment számkivetésbe
Júda az ő országából.
IV.
A Júda országában megmaradt nép fölé Nebukadneccár Gedaljáhút ( )נדל^הוrendelte helytartónak. T)e a
hetedik hónapban eljött Jismáel ( >^זממאלk i a királyi
. család tagja volt és vele tíz ember és megölték Gedaljalmt
meg a júdabelieket és a kaldeusokat, kik vele Micpáhan
voltak. Erre fölkelt az egész nép aprajától nagyjáig és
Egyiptomba menekült, mert félt a kaldeusoktól.
Vallástani összefoglalás. Beikövetkezett Judára is a szőrnyű istenítélet, melyet bűnei miatt a próféták megjövendöltek.
Isten ostora gyanánt csap reá Bábel kegyetlen királya s minden nagysága, minden ékessége porba hull. Jeruzsálem romhalmazzá s bálványimádással megfertőzött szentélye a langok martaléka lett.'Az előkelőket kiv-égzik s a szerencsetlen nepet királyával együtt nehéz fogságba hurcpl.iák amint ez^meg
van írva Mózes Tórájában: ״Elvezet m a j d teged az Örökkévaló
a te királyoddal együtt, kit magad fölé fogsz tenni, egy oly
néphez, melvet nem ismertél sem te, sem atyaid. S mert nem
szolgáltad az Örökkévalót, a te Istenedet örömben és jó sziyvei,
midőn mindennek bővíben voltál: szolgálni fogod ellenségeidet,
amelyet reád küld az Örökkévaló éhségben, szomjúságban, ruha
nélkül s mindennek hijján“
A boldogtalan próféta, Jeremiás gyászdalokbau siratta
népe és hazája szomorú sorsát. Ezek a ״Jeremiás siralmai
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)^ גלת איכדס

névea ismert szentirási könyvben vannak n:f

Írva, melyet Ab hó 9-ike ( א ב5  שעהi )ר־előestéjén ma is toldőr
Ülve s gyászolva ülne<k zsinagógáiban, ama szom ú
emlekere, melyek e napon Jeruzsálemben vc""hemen ׳r
Jeruzsálem ostroma megkez■
évfordulóját, !ebét hó 10־ikét ( ) ע ש ר ה ב ט ב תgyásszal és
rf
Ugyancsak gyász- és böjtnap Tisri hó ״-,ka,
amidőn Gedaljáhú helytartót megölték (? צום גדליה, Gedaljáhú böjtje).
‘‘ יי

#
Hetven évig tartott a babiloni fogság, mely alatt
Juda megvezekelt bűneiért. A szenvedések és nélkülözések
iskolájában megtalálta ismét Izrael az ö Istenét és mél•
tóvá lett újból az Örökkévaló szeretetére. Valamint beteljesedtek rajta Mózes Tórájának fenyítö intelmei, úgy teljesedtek be rajta Mózes Tórájának vigasztaló igéi is. amint
írva van;  ״De még mikor ellenségeik földjén lesznek is,
nem fogom őket annyira eltaszítani és megvetni, hogy
megsemmisítsem őket s megszegjem velük kötött szövetsegemet; mert Én az örökkévaló vagyok, az ő Istenük .
Émlékezeiben tartom számukra amaz elődök szövetségét,
kiket Egyiptom országából a népek szeme láttára kivezettem, hogy az ő Istenük legyek. Én az örökkévaló“.
p®
Légy erős és kitartó Isten tanainak követésében.
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