
tudja, hogy egyesszám és a többesszám állandóan váltakozik ott, anélkül, hogy két szerzőre kellene 
gondolnunk. Az előadásnak ezzel a sajátosságával más irodalmakban is gyakran találkozunk.
Ami a könyv mózesi szerzőségét illeti, az ókori semita törvénykönyvek is bizonyítják a 
Deuteronomium ősi eredetét. Így például, amidőn Amacja király megbüntette atyja gyilkosait, 
vonakodott velük együtt családjaikat is kiirtani (II. Kir. XIV,6), mert Mózes törvénye (Deut. 
XXIV,16) megtiltotta az ilyen eljárást. Ma tudjuk, hogy a régi hittita törvény az időszámításunk 
előtti tizenötödik századból, tehát Mózessel egyidőben, ugyanezt az elvet tartalmazza. Továbbá 
tudjuk, hogy az a törvény, amely az eljegyzett vagy férjes asszony elrablásáról szól a 
Deuteronomiumban, feltűnő hasonlóságokat tartalmaz az erről a tárgyról szóló törvénnyel a 
Hammurabi-féle, a hittita és az asszír törvénykönyvekben. Mi ok van tehát annak az állítására, hogy 
a Deuteronomiumnak ezek a törvényei későbbiek, mint a mózesi korszak? Volz Paul, aki Jacob 
Bennoval és Cassuto Umbertoval együtt már régebben sujtó csapást mért a pentateuchus-kritikára, 
megcáfolva minden bizonyítékot az úgynevezett elohista forrás mellett, újabban kifejezésre juttatta 
azt a meggyőződését, mégpedig a legkomolyabb, kétségbe alig vonható bizonyítékok alapján, hogy 
Mózes elsőrangú lángész volt, nagyszerű törvényalkotó, aki egy kezdetleges emberi tömegből nagy, 
szellemi célokért küzdő nemzetet hozott létre. Megtagadhatjuk-e, egy ilyen lángésztől 
búcsúbeszédeinek szerzőségét? „Ha gondosan megvizsgáljuk a bizonyítékokat, melyeket több mint 
egy évszázad kritikáiban összegyüjtöttek, azt látjuk, hogy az igazságnak legcsekélyebb nyomát sem 
találtuk Mózes beszédeinek hitelessége ellen” (Wiener). Ugyanez áll törvénykódexe tekintetében is. 
Löhr Max és Staerk W. semmiféle elfogadható okot nem találtak, hogy a Deuteronomium törvényei 
miért ne lehetnének mózesi eredetűek. És nem ők az egyedüli tudósok, akik elismerik Milman 
szavainak igazságát: „Ha nehézségek vannak a Deuteronomium mózesi kora körül, próbálják 
áthelyezni a zsidó történelem bármely más korába és nézzék meg, vajon nem lesz-e még hússzor 
annyi nehézség”.
A pentateuchus-kritika Wellhausen iskolájának csökönyös hívei gondolják meg, hogy mennyi 
biztatást nyerhetnek a következő két idézetből. Az első így hangzik: „A tudomány bármely ágáról 
szólva mondhatjuk, hogy egy elmélet, amely egy fél évszázadig élt, megtette kötelességét. Ebből a 
szempontból nézve Wellhausen elméletét a legjobbak mellé állíthatjuk. És mégis, mindinkább 
gyarapodnak a bizonyítékok a tekintetben, hogy napja leáldozóban van és hogy azoknak a 
tudósoknak, akik kezdettől fogva komolyan kételkedtek benne, igazuk volt” (Kittel).
A másik idézet gyökerében támadja meg azt a módszert, amely történelmi kérdéseket csakis 
úgynevezett irodalmi bizonyítékokkal akar eldönteni: „Nincs-e valami kétségtelenül illuzórikus az 
olyan módszerben, amely nem képes egyetlen független bizonyítékot sem felhozni állítása mellett 
és amely arra bírja a kutatók újabb sorait, hogy elvessék mindazt, amiről közvetlen elődei azt hitték, 
hogy a legvilágosabban bebizonyították?” (Speaker’s Commentary).
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A HAFTÁRA ÁLDÁSOK

A haftára felolvasása előtt és utána mondandó áldások.

A haftára előtt.

Dícsértessél Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki kiválasztotta az üdvöt hirdető prófétákat és 
kedvet talált szavaikban, melyeket igaz meggyőződésben hirdettek.
Dícsértessél Örökkévaló Istenünk, aki kedvet talál a tanban, Mózes szolgáján, Izráel népén és az 
igazság és jámborság prófétáiban.

A haftára után.

Dícsértessél Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, örökkévalóság kősziklája, ki igazságos minden 
nemzedék iránt, hűséges Isten, ki szól és cselekszik, igét mond és megvalósítja azt, kinek minden 
igéje igaz való.
Bizodalmunk Benned és szent igédben erős, mivel egy azok közül üresen vissza nem kerül, mert Te 
hűséges és irgalmas Király vagy; dícsértessél Örökkévaló Hatalmas Isten, aki hűséges minden 
szavában.
Gyakorolj kegyelmet Cijónnal, mert az életünk otthona, s a szomorú lelkűnek szerezz segítséget 
mielőbb a mi napjainkban; dícsértessél Örökkévaló, ki megörvendezteti Cijónt fiaival.
Örvendeztess meg minket Örökkévaló Istenünk szolgád Élijáhu próféta által és Dávid fölkented 
uralmával, jöjjön mielőbb, hogy fölujjongjon szívünk, trónján ne üljön többé idegen és ne bitorolják 
többé mások dicsőségét, mivel szent Nevedre esküdtél, hogy nem alszik ki mécsvilága soha; 
dícsértessél Örökkévaló, Dávid védőpajzsa.
A Tóráért, az istenszolgálatért, a prófétákért, ezen szombatnapért, miket nekünk adtál Örökkévaló 
Istenünk szentségül, díszül, dicsőségül, mindezért hálát mondunk Neked Örökkévaló Istenünk és 
áldunk Téged, legyen áldva a neved minden élő ajkán, mindörökig; dícsértessél Örökkévaló, ki 
megszenteléd a Szombatot.

I. Berésith haftárája.
Jesája XLII,5–XLIII,10.

A haftára (szószerint „befejezés”): felolvasás a prófétai könyvekből közvetlenül a tórafelolvasás 
után. Már jóval a második szentély pusztulása előtt kifejlődött az a szokás, hogy szombatokon, bőjt- 
és ünnepnapokon a tórafelolvasást befejezték az Első próféták (Józsua, Bírák, Sámuel I. és II., 
Királyok I. és II. könyvei) vagy az Utolsó próféták (Jesája, Jeremiás, Ezekiel, a Tizenkét „kis” 
próféta könyve) valamely részletének felolvasásával. Nincsen történeti adatunk a prófétai 
olvasmányok bevezetésének időpontjáról.
Egy középkori író (a 14-ik századbeli Abudarham) megállapítja, hogy Antiochus Epiphanes (168 
ante) halálbüntetés terhe mellett megtiltotta a Tóra felolvasását. Az írástudók ezért megállapítottak 
egy-egy prófétai szövegrészt, mely a tóraszakasznak némileg megfelelt, hogy azt felolvassák. De 
bármi volt is a haftára-olvasás eredete, mindenesetre van bizonyos hasonlatosság, formai vagy 
tartalmi szempontból a Tóra hetiszakasza és a hozzátartozó haftára között. És ha nincs is az egész 



haftárának mindíg szoros összefüggése a Tóra hetiszakaszával, kiegészíti a tanítását, amennyiben az 
imádkozóval a vigasz és a remény prófétai megnyilatkozását közli.
A kapcsolat a szidra és a prófétai szakasz közt a haftára elő szavaiban (5. vers) van, ahol Istenről, 
mint az ég és föld teremtőjéről beszél. A Genezis első fejezetei – a világteremtés leírása után – 
beszámolnak a bűn és erőszak terjedéséről az emberek fiai közt. A próféta a világegyetem 
Teremtőjének mindenhatóságát és uralmát hirdeti, majd megvilágítja Izráel misszióját: megmenteni 
a világot az erkölcsi elfajulástól.
Ezek a fejezetek Jesája könyvének második részéből valók. Ezt a részt „az újjáéledés (restauratio) 
próféciájának” is nevezik. A Babilóniába száműzött zsidóknak szól, Jeruzsálem első elpusztítása 
(587 ante) után. A száműzöttek várták a megváltást, a visszatérést a Szentföldre és a Szent városba. 
A várakozás nehéz éveiben a próféta vigasztalja népét, emlékezteti őket Izráel magasztos 
hivatására: Isten kiválasztotta Izráelt, hogy az Ő tanuja legyen az összes népek előtt, hogy „a 
nemzetek világossága” legyen és hogy megmutassa az egyenesség és üdvösség útját az egész 
emberiségnek. 5–9. Isten megígéri Izráelnek, „az Örökkévaló szolgájának” a mennyei támogatást 
szent feladata teljesítésében.

Jesája XLII.
Jesája 42,5

a népnek. Szószerint: a rajta levő népnek.

Jesája 42,6
igazsággal. Azaz az én igazságos célomért: erősíteni foglak téged („megfogom a kezedet”), hogy 
bevégezd, amire rendeltettél („hogy légy a nemzetek világossága”).
a népek szövetségéül. Vagy: „az emberiség szövetségéül”. Isten ismerete és a törekvés az igazság 
után, aminek terjesztése Izráel feladata – ha majd teljesülni fog, valamennyi nép egyesül egy közös 
békeszövetségbe (Kimchi). Mindegyik próféta az emberiség erkölcsi egységét hirdeti.

Jesája 42,7
világtalan szemeket. Felvilágosítani azokat, akik elvakultak az igazság eszméivel szemben, 
felszabadítani a szellemi rabszolgákat.

Jesája 42,8
Az én nevem. Az „Adonáj” név magába foglalja az egyedülálló Isten lényének valóságát, és a 
hatalmat e valóság terjesztésére. Ez a „dicsőség” elveszne, ha az ő jóslatai nem teljesülnének 
(Cheyne).

Jesája 42,9
beteljesedtek. Régebbi események, mint Cyrus győzelmei, a próféták jóslatai szerint bekövetkeztek: 
bizonyos tehát, hogy az új jövendölések az Örökkévaló szolgájának felmagasztalásáról e győzelmek 
által, szintén meg fognak valósulni.
Cyrus, a Perzsa Birodalom alapítója, a világtörténet legnagyobb egyéniségei közé tartozik. Sem 
mint uralkodót, sem mint hadvezért vagy államférfit nem múlják őt felül mások a Kelet hódítói 
közül. A görögök ideális királynak tekintették, és Izráelben a próféták mint Isten kiválasztottját 
üdvözölték; mint arra hivatottat, hogy a népek között a bálványimádást és a zsarnokságot letörje. 
549-ben ante lett Média királya, és midőn 538-ban elfoglalta Babilont, már egész Nyugat-Ázsia ura 
volt. Cyrus megbecsülte a zsidó hála és hűség értékét, és első cselekedeteinek egyike az volt, hogy 
megengedte a babilóniai zsidó száműzöttek visszatérését és a templom felépítését.
A „Cyrus-deklaráció” ránkmaradt a Biblia utolsó könyvének utolsó fejezetében (II. Krón. 
XXXVI,23.). (L. m. Ezra I,1–3; VI,3–5).

Jesája 42,10
Háladal Istenhez Izráel újjáéledése miatt, amit a próféta megjövendöl (Ibn Ezra); és azért, hogy egy 
szolganép abban az isteni kiváltságban részesült, hogy Isten kinyilatkozását közölje az 



emberiséggel. Ezért valamennyi nép ezt a dalt fogja majd zengeni – sőt, a természet is képletesen 
résztvesz ennek a magasztos új eseménynek ünneplésében (Kimchi).

Jesája 42,10
új dalt. „Olyanféle dalt, amilyent azelőtt nem hallottak, olyanféle új eseményekről, amelyek azelőtt 
nem történtek” (R. Levy).

Jesája 42,13
Lesznek akadályok a megjövendölt nagy dolgok bekövetkezése előtt, de Isten megmutatja hatalmát 
eltávolításuk által.
buzgalmat. Azaz harci kedvet, pogány istenek ellen, akik imádatában az Ő népe tévútra ment.
harsog. Hangos kiáltás, megfelel a harci kiáltásnak (Kimchi).

Jesája 42,14
Folytatásai az 1–9. verseknek; gyakori bennük a merész antropomorfizmus.

Jesája 42,14
Hallgattam rég. Talán Izráel szenvedése és szent országának pusztulása alatt. De most nyilvánvaló 
lesz Isten hatalma. Lehull a hályog azoknak a szeméről, akik szellemileg vakok.

Jesája 42,17
szégyent vallanak. A szégyennek kitéve.

Jesája 42,18
Az újjáéledés (restauratio) Izráelnek alkalmat ad, hogy megkezdje isteni rendeltetésének munkáját. 
De mily nagy az ellentét az eszményi és a valóságos Izráel között! Izráel missziója Izráelnél 
kezdődik.

Jesája 42,19
követem, akit küldék. E szavak értelme: „Ki olyan vak, mint az, akinek az Én szolgámnak kellene 
lennie,… ki olyan süket, mint az, kinek előttem tökéletesnek kellene lennie?

Jesája 42,20
A sok csodának, mely Izráel történelmében megnyilvánult, meg kellett volna nyitni lelki szemeiket.

Jesája 42,21
Adonáj akarja. Isten elküldte követeit, hogy hirdessék az Ő tanát, hogy naggyá és dicsővé tegyék 
az Ő Tóráját, hogy érvényes legyen minden nép között.

Jesája 42,22
Hogy lehet Izráel siralmas helyzetét, hontalanságát és száműzetését összeegyeztetni Isten 
hatalmával? Izráel szenvedése engedetlenségének és ellenszegülésének a következménye. A próféta 
korholja Izráelt érzéketlensége miatt isteni küldetésével szemben, és kívánja, hogy Isten 
bánásmódjának jelentőségét jobban megértse. Izráel szenvedése erkölcsi próbát jelent, mely az Ő 
kiválasztott népének megtisztulásához és felszabadításához vezet.

Jesája XLIII.

1–10. Izráel, Isten tanúja.

Jesája 43,1
megváltalak. Szószerint megváltottalak; az ige mult ideje itt azt fejezi ki, hogy a próféta az 
esemény jövendő bekövetkezését teljesen bizonyosnak veszi: ezt „perfectum profeticum”-nak 
nevezik. A próféta oly szilárd meggyőződéssel hiszi, hogy az isteni ígéret teljesülni fog, hogy úgy 
írja le a jövendő eseményeket, mintha már látta vagy hallotta volna megvalósulásukat. Ezért pl. nem 



mondja, „Babilón el fog esni”, hanem „elesett Babilón” – ő látja már mint romhalmazt.

Jesája 43,2
Csodálatosan szép összefoglalása az exilium utáni zsidó történetnek.

Jesája 43,3
váltságdíjul. A próféta előre látja Egyiptom bukását (Szeba, némelyek szerint helység a Vörös-
tenger afrikai oldalán) a perzsa hadsereg által (Kambyzes, Cyrus fia, elfoglalta Egyiptomot). 
Eszerint az új területek meghódítása kártérítés („váltságdíj”) gyanánt szerepel a perzsáknak, amiért 
felszabadították a száműzött zsidókat (Ibn Ezra).

Jesája 43,4
embereket. Izráel váltságdíja nem aranyban, hanem egész nemzetekben adatott.

Jesája 43,5
Ma tudjuk, hogy a zsidó diaszpóra sokkal kiterjedettebb volt, mint ahogy régebben hitték. Izráel 
szétszórt gyermekei azonban ennek ellenére sem pusztultak el, hanem összegyüjtetnek a föld 
minden részéből.

Jesája 43,8
A népeket és Isten szolgáját Isten ítélőszéke elé idézik.

Jesája 43,8
Bocsássátok szabadon. Ha sokan nem is értik történetük teljes jelentőségét, Izráel mégis 
megbízható tanú az események külső lefolyására: hallották a jövendöléseket és látták  
beteljesedésüket (Skinner).

Jesája 43,9
az előzőket. Azaz, a régi eseményeket a zsidó történetben, melyeket próféták megjövendöltek, és 
amelyek beteljesedtek. Ha idegen népek ilyen követeléseket támasztanak, hadd hozzák 
bizonyságaikat, hogy azok igazolják őket. De nem képesek erre. Izráel azonban igazolhatja Isten 
uralmát a történelemben, és az Ő fennhatóságát a világ felett.

Jesája 43,10
ti vagytok az én tanúim. Izráel magasztos hivatása, hogy Isten tanúja legyen, abból a célból, hogy 
minden következő nemzedék „tudja, értse és higyje”, hogy Ő Egyetlenegy, Teremtője a 
Mindenségnek, egyetlen megmentője az embereknek és a nemzeteknek.
„Izráel, hősies története”, ahogy Menásse ben Izráel nevezte, valójában sohasem ér véget. Minden 
zsidó férfi és minden zsidó nő hozzáadja saját egyéniségének a bélyegét, illetőleg jellegét a zsidók 
csodálatos, befejezetlen történetéhez, ahhoz a történethez, amelyet Herder minden idők legnagyobb 
költeményének nevezett. Ti vagytok az én tanúim, úgymond az Örökkévaló; hűséges és becsületes 
tanúk, vagy önzők és hamisságra csábítottak? Minden zsidó arra született, hogy valamelyik tanú-
csoporthoz tartozzék. Teljesítenie kell küldetését és jó vagy rossz hírneve által hozzá kell adnia a 
maga tanúságtételét a jegyzőkönyvhöz” (Katie Magnus).

II. Nóé haftárája.
Jesája LIV–LV,5.

A haftára – mint az előbbi is – a „megváltott Izráel” tüzes prófétai rapszódiájának egy része. Ez a 
Jesája-könyv második részének a főtémája.
Utalás a 9. versben ‘Nóé özönvízére’ adja a betűszerinti kapcsolatot a szidrával. De a tényleges 
kapcsolat mélyebb. Az özön látszólag a pusztítás műve volt; de egy romlott világ eltörlése által utat 
tört az új emberiségnek. Így volt ez Izráel száműzetésével is. Szenvedéséből – így szól a próféta – 
Istenhez való erősebb ragaszkodással kerül ki és erősebb érzéssel hivatása iránt. Úgyszintén Isten 



szövetségéhez Nóéval (Gen. X,11: ‘Szövetséget kötök tehát veletek… hogy ne legyen többé 
vízözön, ami elpusztítja a földet’) párhuzamot nyujt a ‘békeszövetség’, melybe Isten örökös 
irgalmassága által Izráel újra belép.

Jesája LIV. Az újraépült Jeruzsálem.
Jesája 54,1

több a te gyermeked. Cijón városai újra benépesednek; az elnéptelenedett Jeruzsálem elhagyatott 
asszonyhoz hasonlított. Most, visszatért száműzötteivel egy asszonyhoz hasonlít, aki újra összekerül 
férjével és gyermekeivel.

Jesája 54,2
tágítsd. Gyermekeinek szaporodása, azaz Cijón népesedése miatt.
sátrad. T. i. Jeruzsálem.
hajlékod. Izráel többi városai. Cijón összes gyermekei, akik elidegenedtek tőle, bárhová kerültek is 
a szétszóródásban, megújítják alattvalói hódolatukat és visszatérnek vezetése alá.

Jesája 54,3
népeket vesz örökségbe. Azaz: visszaveszik a birtokot az idegenektől, akik a száműzetés alatt 
birtokba vették az elhagyatott zsidó városokat.

Jesája 54,4
ifjúkorod elhagyottságának szégyenét. A vereségeket és lealáztatásokat a korábbi zsidó 
történetben.
özvegykorod. Azaz a száműzetést, amikor Isten, ‘Cijón férje’ látszólag eltávozott tőle. ‘Özvegység’-
nek tágabb értelme van, mint ma, olyan asszonyra is vonatkozhatik, akit a férje elhagyott.

Jesája 54,7
Isten haragja csak pillanatnyi; v. ö. Zsolt. XXX,6. Noha a száműzetés évei végtelen hosszúnak 
látszottak, csak rövid epizódnak számítanak Izráel hosszú történeti útján.

Jesája 54,9
A vigasznak még egy másik kifejezése.

Jesája 54,9
Nóé özönvize. Azaz a száműzetés és a vigasz. A száműzetést összehasonlítja az özönvízzel és a 
vigaszt az isteni ígérettel, hogy nem lesz többé vízözön.

11–17. Cijón külső és belső ragyogása.

Jesája 54,13
Isten növendékei. Vagy „Isten ismerői”. Cijón békéje nem a fegyveres erőn fog alapulni, hanem 
összes lakóinak istenfélő életén. Régi hagyományok voltak, hogy ‘banajich’, ‘gyermekeid’ helyett 
‘bonajich’, ‘felépítőid’-et kell olvasni (Ber. 64a:   ^ynwb ala ^ynb yrqt la). Más szóval, egy 
nemzet gyermekei jövőjének felépítői. Minden zsidó gyermeket úgy kell nevelni, hogy ilyen 
felépítője legyen népe jobb jövőjének; minden zsidó gyermeket erősíteni kell a zsidóság ismerete 
által, és meg kell szilárdítani abban az elhatározásában, hogy az életben hasznos tagja legyen 
Izráelnek és az emberiségnek. Ez a vers („És fiaid mind Isten növendékei lesznek”) fontos határkő a 
kultúra történetében. Ennek megfelelően Izráel az egyetemes nevelés útját választotta. Ezért mondja 
H. G. Wells „Világtörténeté”-ben, ‘A zsidó vallás, mert irodalmon alapuló vallás volt, az első volt 
abban a törekvésben, hogy a közösség összes gyermekeinek elemi oktatást adjon.’

Jesája 54,14
Csak tartsd távol magad az erőszaktól. Légy állhatatos az igazságban és a rettegés nem lesz úrrá 



rajtad. A kötelesség teljesítése növeli az erkölcsi erőt.

Jesája 54,15
elbukik. Mindazok, akik most rád támadnak, összezúzódnak rajtad.

Jesája 54,17
Izráel igazolása a történetben biztosítva van: sem hatalom, sem gonoszság nem pusztíthatja el az 
Örökkévaló szolgáját.
megcáfolsz. Megcáfolod bizonyítékokkal.
ez. Azaz, minden fegyver, amit Izráel ellen kovácsolnak, hatástalan lesz.
szolgáinak. Tisztelői.
igazságuk győzelme tőlem való. hqdx jelenti az igazságot (azaz az egyén életmódjának szentségét) 
is, és a győzelmet (az igazság győzelmét a világban) is.

Jesája LV. A visszatérés Cijónhoz egyúttal visszatérés lesz 
Istenhez.

Jesája 55,1
Ez szózat gazdaghoz és szegényhez egyaránt, hogy vegyenek részt egy új korszak áldásaiban: 
jöjjenek a forráshoz, amelyből a kötelesség ismerete ered, Isten szavához. A felszólítás olyan, mint 
a vízhordók kiáltása a keleti városokban, és az áldások kifejezésre jutnak a keleti képes beszédben, 
mint üdítő víz, tápláló tej és felvidító bor.

Jesája 55,2
Miért akartok időt, fáradságot és pénzt anyagi célokra fordítani, melyek végeredményben nem 
tudják kielégíteni a lelket, mert ez szentségre és igazságra vágyik?
jóllakásra. Szellemi jólét. Ellentéte ‘a lélek soványsága’, Zsolt. CVI,15.

Jesája 55,3
a Dávidnak ígért hűséges szeretettel. Az új szerződés teljesülése lesz annak az ígéretnek, hogy 
Dávid királysága fenn fog maradni (II. Sám. VII,8–16).

Jesája 55,4
őt. Dávidot vagy azt, aki a Dávid-családot képviseli. Zerubábel, a száműzetésből visszatérők egyik 
vezetője, Dávidnak leszármazottja volt.

Jesája 55,5
hívhatsz magadhoz. Visszatérés az öntudatlan befolyás leírásához, amely biztosan következni fog 
Izráelnek isteni küldetéséhez ragaszkodó hűségéből.

III. Lekh-lekhá haftárája.
Jesája XL,27–XLI,16.

A szidra Ábrahámhoz intézett felszólítással és az isteni paranccsal „légy áldássá a föld összes 
családjai számára” kezdődik. Eszerint kijelenti a vigasztalás nagy prófétája, hogy az isteni hivatás 
Ábrahám utódainál is hasonló. Izráel, szenvedvén a száműzetésben, kételkedhetne az isteni ígéret 
teljesülésében, sőt abban is, hogy Isten emlékezik-e erre az ígéretre. A próféta itt megnyugtató 
választ ad ezekre az aggodalmakra. Izráelnek Istenben kifogyhatatlan erőforrása rejlik. Az 
Örökkévaló Isten meg fogja valósítani nagy céljait az emberiség javára, Izráel, az Ő szolgája által, 
„Ábrahám kedveltem” (XLI,8) gyermeke által.

Jesája XL.



Jesája 40,27
Rejtve van az én sorsom. „Isten nem ügyel az én sorsomra. Nem törődik azzal, hogy nekem is van 
jogom védelemre az elviselhetetlen nyomás ellen.” Ez a száműzetésben sokaknak az elkeseredett 
panasza. Izráel fél, hogy Isten elfelejtette őt.

Jesája 40,28
Közli a próféta feleletét.
Örökkévaló. Az örökkévalóság Istene.
kifürkészhetetlen az Ő bölcsessége. Tehát meg kell lenni az okának, hogy miért halogatja a 
megváltást.

Jesája 40,31
akik Istenben bíznak. Akik remélnek az Örökkévalóban, felemelkednek a remény szárnyain 
minden földi gond fölé. A kifejezések „szárnyat növesztenek mint sasok”, „futnak” és „járnak” nem 
jelentenek negatív fokozást. A lelkesedés tetőpontján valamennyien képesek vagyunk különleges 
hősi tettekre, azaz „szárnyalni”, vagy „futni” egy ideig. Sokkal nehezebb a mindennapi kötelesség 
egyhangú járását követni a látomás elmúlása után, és ha a ragyogás eltűnt, a kísértésekkel és az 
akadályokkal szembeszállni a hit szellemében és legyőzni azokat állhatatossággal. Ez a 
cselekedetük azoknak, akik „Istenben bíznak”. Napról-napra megújítják erejüket.

Jesája XLI. Isten, Izráel és a pogányok.
Jesája 41,1

Felszólítás a népekhez, hogy gyülekezzenek perre a Mindenható ítélőszéke előtt.

Jesája 41,1
szigetek. Lakható területek. A héb. !yya olykor messze országokat is jelent. Gesen. HWB. s. v. III. 
végén.
vegyenek új erőt. Bátorságot nyerjenek a beszédre.

Jesája 41,2
ki ébresztette, serkentette napkelet felől. Ibn Ezra óta elismerik, hogy ez Cyrusra vonatkozik. E 
nagylelkű hódító és felszabadító győztes pályafutásában, mely akkor kezdődött, a próféta Isten 
eszközét látja Izráel megváltására a száműzetésből.

Jesája 41,3
ösvényeken, amelyeken lába még sohasem járt. Azaz, oly gyors győzelmes haladása, hogy 
látszólag nem is érinti a talajt, hanem repül felette.

Jesája 41,4
aki a korszakokat hívja kezdettől fogva. Azaz, Ő, aki kezdettől fogva ismerte a jövendő időket és 
eseményeket és előszólítja mindegyiket, hogy jelenjen meg a kellő pillanatban. Ez a Biblia egyik 
legmélyebb értelmű verse: „Az emberi történelem Isten gondolata”, a Mindenható „tanácsa”. Isten 
„az Első és az Utolsó”, megindít minden mozgást – hívja a nemzedékeket kezdettől fogva – és 
végükig vezeti őket. A jövendölés és teljesülés így az Ő mindenható bölcsességének és hatalmának 
megnyilatkozása (Davidson).

Jesája 41,5
látták a szigetek. Cyrusnak győzelmeit.

Jesája 41,6
A nemzetek tehát őrülten nekilátnak új és erős bálványok készítésének, hogy megmeneküljenek a 
hódítótól.

Jesája 41,8
Ellentétben a többi nemzetekkel, Izráelnek, Isten szolgájának, nem kell félnie.



Jesája 41,8
szolgám. Követőm.
kedveltem. Vagy, „aki szeret engem”, Ábrahám „Isten kedveltje” volt nem csak szenvedő, hanem 
cselekvő módon is. Az ő szeretete engedelmesség volt. Ez a feltűnő megnevezés még II. Krón. 
XX,7-ben is előfordul.

Jesája 41,9
a föld széleiről. Úr Kaszdimból.

Jesája 41,10
ne rendülj meg. Szószerint: ne tekints körül félénken.

Jesája 41,11
Izráel ellenségei meg fognak szégyenülni.

Jesája 41,14
féreg, Jákób. A féreg jelképe a gyengeségnek és Izráel helyzetének a rabságban.
megváltód. A héber „goél” terminus technicus a rokonra, akinek kötelessége volt családjának tagjait 
vagy azoknak birtokát kiváltani, vagy a gyilkoson bosszút állani. Jesája előszeretettel használja ezt 
a megnevezést Istenre.

Jesája 41,15
új cséplőhenger. A hegyek és dombok képviselik a hatalmas világi erőket, melyek látszólag 
megakadályozzák a szellemi és erkölcsi eszmék működését Izráel küldetésében és munkájában. 
Ezek majd porrá zúzódnak és szétszóródnak a forgószél által, és Izráel örvendezni fog hitének 
megigazulásában Isten által.

IV. Vájjérá haftárája.
II. Kir. IV,1–37.

A párhuzam a szidra és a haftára között világos. Elisa, miként Ábrahám, minden alkalmat 
megragad, hogy emberszeretetet gyakoroljon, hogy segítséget és áldást hozzon, bárhol jár hivatása 
útjain. Még inkább emlékeztet bennünket Sára történetére a sunemi nőről és gyermekéről szóló 
elbeszélés. Mindkét esemény gondviselésszerű volt. A haftára azt tanítja, hogy isteni gondviselés 
őrködik az emberek sorsa felett és hogy az életben sok emberileg megfoghatatlan dolog történik.

II. Kir. IV.

1–7. Az özvegyasszony olajkorsója.

Ez a történet a csodás elbeszélések közé tartozik, amelyek Elisának – a nagy Elijáhu próféta 
tanítványának – cselekedeteihez fűződnek.

II. Kir. 4,1
egy asszony. A hagyomány szerint Óbadja (I. Kir. XVIII,3) özvegye volt, aki Áháb király istenfélő 
szolgája volt és táplálta és védte a prófétákat, amidőn Izebel üldözte őket. Megfelelt-e a szegénység 
annak az adósságtehernek, melyet Óbadja magára vett, hogy megmentse az Örökkévaló prófétáit a 
gyilkos Izebel kezéből?
a próféta fiainak. Azaz, egy céh vagy társaság tagjai, vagy a próféták tanítványai.
hitelező. Az egész Ó-korban az adós gyermekeit elfoghatták az adósság fejében.

II. Kir. 4,7



az Isten emberének. Népies kifejezés „próféta” helyett.
Menj, add el az olajat, fizesd meg adósságodat. A zsidó életmód erkölcsi törvénye: előbb fizesd ki 
adósságodat, aztán gondoskodj saját szükségletedről.

8–37. A sunemi nő fia.

II. Kir. 4,8
nagytekintélyű asszony. Azaz, vagyonos és értékes asszony. Szívesen fogadta vendégül a prófétát, 
aki gyakran utazott azon a vidéken.

II. Kir. 4,13
olyan nagyon buzgólkodtál. „Tiszteletet tanusítottál velünk szemben” (R. V.).
népem körében lakom. Saját rokonai között; és azontúl is ott akart maradni. Nem volt neki 
szüksége közbenjárásra a királynál vagy vezéreinél (Rási).

II. Kir. 4,19
fejem, fejem. Héberül „rósi, rósi”. Csodálatosan találó leírása a napszúrásnak, két héber szóval!

II. Kir. 4,23
újhold. Abban a korban szokás volt szombaton és az újhold napján a prófétához vagy a szentélyhez 
zarándokolni.
Béke veled. Héberben egy szó: „salom”. Nem hallunk jajgatást: teljes önuralommal és 
rendíthetetlen hittel siet a sunemi nő a prófétához.

II. Kir. 4,25
Íme, ez a sunemi nő. Meglepte váratlan látogatása.

II. Kir. 4,26
Vajjon békességben vagy-e? Kérdezheti önmagától minden anya és apa ezt a három lélekbemarkoló 
kérdést: ^l !wl`h. Rendben vagy-e önmagaddal? Szószerint: „békéd van-e?” Békében vagy-e 
önmagaddal, lelkiismereteddel, Isteneddel? Rendben vagy-e házastársaddal? Azaz, rendben van-e 
otthonod? Zsidó otthon-e, szentség-e még? Rendben van-e a gyermek? A szidrában Isten 
Ábrahámtól és Izsáktól az elképzelhető legnagyobb áldozatot követeli, mégis azt mondja az Írás 
apáról és fiúról „és mentek mindketten együtt”. Megvan-e a szív és lélek egysége nálad és 
gyermekeidnél egyaránt? A zsidóságban a „nevelés” ^wnj szó azonos „felavatás” szóval. Tehát a 
kérdés: Felavattad-e gyermekedet a jótékony életre Izráel és az emberiség számára?
„A nevelés célja nemcsak az, hogy képessé tegyék a gyermeket arra, hogy mindennapi kenyerét 
megkereshesse és hogy a szórakozás kellemes módjait megszerezze, hanem az is, hogy keresse 
Istent és szolgálja őt komolysággal és odaadással. Így nevelitek-e gyermekeiteket? Ügyelsz-e arra, 
hogy igaz zsidó férfiakká és zsidó nőkké nevelődjenek?” (Hermann Adler.)
Békességben. Egyszerű igenlés. Lelke fájdalmát csak akkor akarja feltárni, amidőn egyedül van a 
prófétával.

II. Kir. 4,29
ne köszöntsd. Az időfecsérlés elkerülése végett.

II. Kir. 4,31
se hang, se nesz. Nem adott életjelt.

II. Kir. 4,34
és melengette. Vagy: és fölé hajolt.

II. Kir. 4,35
Mély gondolatot találhatunk a sunemi nő gyermekének újjáéledésében. A gyermek újjáéledt a 
prófétai test eleven melegének érintésétől. Így éledt újra Izráel a történelem folyamán ezerszeres 



halálból, mert lelke mindíg életre kelt az Isteni tannal való közvetlen kapcsolata folytán, melyre 
törvényhozói, prófétái és bölcsei tanították.

V. Chájjé Szára haftárája.
I. Kir. I,1–31.

A Királyok könyve (a két könyvre való beosztás csak fordításokban és későbbi kéziratokban 
található) a királyság történetét tartalmazza Dávid utolsó napjaitól a babilóni fogságig. Ez a 
bevezető fejezet a koronáért vívott harcot beszéli el Dávid életben maradt fiai között.
Az összefüggés a szidra és a haftára közt világos. Az egyik Ábrahám öregkorát, a másik Dávidét 
írja le; az egyik Ábrahám gondosságát ecseteli, elmondja, hogyan teszi házának jámbor szellemét 
gyermekei örökségévé, a másik Dávidnak a helyes trónöröklés biztosítására tett intézkedéseit 
mondja el.
Ellentét van a két fiú jellemében. Izsák engedi magát vezettetni apja által, noha már negyven éves; 
Adonija a haftárában be se tudja várni apja halálát, hogy királynak kiáltassa ki magát. Éles 
ellentétben a sátorlakó Ábrahám egyszerű életével, Dávid palotájában összeesküvést találunk és a 
keleti udvartartás minden ármánykodását „meggyőző realizmussal elbeszélve, amely azt a 
benyomást kelti, hogy első kézből eredő tudósítás, szemtanuk tapasztalataiból ered” (Skinner).

I. Kir. I.
I. Kir. 1,1

elaggott – Hetven éves volt.
ruhákkal. Ágyneművel.

I. Kir. 1,2
király előtt legyen. Szolgálja őt.

I. Kir. 1,3
Sunemi. Sunem kb. öt km-nyire Jezreeltől északra, nem messze a Kármeltől.

I. Kir. 1,5
Adonija. Dávid negyedik fia, lásd II. Sám. III,4. Két bátyja (Amnon és Absalom) meghalt, ő tehát 
trónörökösnek tartotta magát.
ötven fullajtár. Királyi testőrség.

I. Kir. 1,6
ő is igen megnyerő külsejű vala. Lásd II. Sám. XIV,25. Ez mutatja az okát Adonija 
engedetlenségének; az apja bizonyára nem volt szigorú, szép, önfejű fiával szemben. Ez intelem a 
szülőknek a kivételezés és engedékenység ellen gyermekeik iránt. Ez az út a boldogtalanság felé 
vezet a szülők szempontjából és a gyermekeknek pusztulására van.

I. Kir. 1,7
Jóábbal. Dávid fővezére.
Ebjatárral. Áron legfiatalabb fiának, Itámárnak utóda.

I. Kir. 1,8
Cádok. Aharon fiának, Eleázárnak utóda.
Benajahu. Követte Jóábot mint fővezér.
Nátán. A rettenthetetlen próféta; lásd II. Sám. XII,1–12.
vitézei. Héb. „gibborim”. Dávid válogatott harcosainak a serege; II. Sám. X,7.

I. Kir. 1,9



Rógel forrása. Forrás délkeletre Jeruzsálemtől. V. ö. Józs. XV,7; XVIII,16; II. Sám. XVII,17.

I. Kir. 1,11
Bát-Séba. A jegyzet Gen. XXVI,33-hoz világosságot vet ennek a névnek a jelentésére, mely talán 
„Szerencse lánya”, mint Fortunata, Glückel. Nyilvánvalóan Dávid kedvenc felesége volt.

I. Kir. 1,12
Ha Adonija összeesküvése nem hiúsult volna meg, akkor első tette Dávid halála után az lett volna, 
hogy az ellenzéket megsemmisítse, illetve vetélytársát, Salamont és Bát-Sébát megölesse.

I. Kir. 1,14
teljessé teszem. Kiegészítem.

I. Kir. 1,20
kijelentsd nekik. Nyilatkozatot kér a trónöröklődést illetőleg.

I. Kir. 1,21
bűnrováson leszünk. Azaz: megöletünk vétkesekként.

I. Kir. 1,25
lakmároznak és isznak előtte. Így biztosítékát adják iránta érzett alattvalói hűségüknek.
Éljen Adonija, a király. „Isten óvja Adonija királyt” (R. V.).

I. Kir. 1,26
nem hívta. Az összeesküvésen kívül állottak.

I. Kir. 1,29
Dávid erős kézzel biztosítja házának sorsát.

VI. Tóledóth haftárája.
Máleáki I,1–II,7.

Máleáki volt az utolsó próféta. Életéről igen kevés adat áll rendelkezésünkre. Beszédeiből annyit 
megállapíthatunk, hogy bizonyára 450 körül a polg. időszámítás előtt élt.
A második szentély már állott, de a visszatértek nagy reményei nem teljesültek. A vallásos 
lelkesedés világossága csak halványan derengett ebben a korban; a vallási dolgokat mind a papság, 
mind a nép fáradt közömbösséggel kezelte. Noha napkelettől napnyugatig tisztelték Isten nevét a 
nemzetek, Izráel volt az, aki kezdett kételkedni, hogy létezik-e igaz uralkodó a mindenség felett és 
Izráel elvesztette önmagában való hitét is. „Szerettelek benneteket, úgymond az Örökkévaló”, de ti 
azt kérdezitek: „miben áll a te szereteted?” Szavaitok kemények voltak. Azt mondtátok: „Hiábavaló 
Istent szolgálni, és mi hasznunk van, hogy megőriztük az Ő parancsát?” Ilyen a nemzedék, melyhez 
Máleáki igehirdetése szól. Újra megerősíti és merészen hirdeti Izráel isteni kiválasztottságát és 
halhatatlanságát. Ellentétben a hitetlenséggel és kegyetlen önzéssel hirdeti a Láthatatlan létezését, 
és az emberi testvériséget hangsúlyozza a következő klasszikus kijelentéssel: „Nemde, 
mindnyájunknak egy atyánk van, nemde egy Isten teremtett valamennyiünket? Miért cselekedjünk 
tehát hűtlenül egymás ellen?” Ezek a szavak magukban elegendők arra, hogy Máleáki eszméi 
minden emberi szívnek értékes tulajdonaivá váljanak.
Az összefüggés a szidrával főleg az első versekben van meg. A megkülönböztetés, melyben Jákób, 
illetve Ézsau utódainak nemzetségei bánásmód tekintetében részesülnek, megfelel a jellem és 
életmód különbségének, amely a nemzetek között van. Az edomiták vad és kegyetlen nép volt, 
„háborgó és nyugtalan faj, mindíg készen forradalomra, úgy rohannak háborúba, mintha csak 
ünneplésre mennének” (Josephus). A rabbinikus irodalomban Edóm lett jelképes neve a zsarnok 
római uralomnak és általában a zsidóság üldözőinek.



Maleáki I.
Maleáki 1,3

Ézsaut gyűlöltem. „Szeretni” és „gyűlölni” ebben és az előbbi versben csak relatív fogalmak, 
amennyiben az egyik előbbre helyeztetik a másiknál, v. ö. a hasonló kifejezést Ráhelre és Léára 
vonatkozóan és Deut. XXI,15.

Maleáki 1,4
Az edomitákat nemrég valami szerencsétlenség érte, de nincs reményük, hogy újjáélednek, mint 
ahogyan Izráel újjáéledt.

Maleáki 1,6
A próféta korholja az elfajult papokat, akik szégyent hoznak Isten szolgálatára.

Maleáki 1,7
tisztátalan kenyeret. Nemtörődömségből fogadtak el sérült állatokat áldozatul és nem korholták a 
népet, amely azokat hozta.

Maleáki 1,8
vagy jóakarattal lesz-e irántad. Azaz jóindulattal fogad-e téged? Mernétek-e úgy viselkedni földi 
uralkodótokkal szemben, ahogy Istennel szemben jártok el?

Maleáki 1,9
Az igaz pap feladata, hogy imádkozzék Istenéhez népéért; de elfogadhatja-e Isten a papok imáit, ha 
ők felelősek a nép bűnéért?

Maleáki 1,10
Jobb, ha kialszanak az összes oltártüzek, semhogy ilyen szellemben hozzák az áldozatokat.

Maleáki 1,11
nagy az Én nevem a nemzetek között. Azaz, még a pogány népek is, akik az égi seregeket imádják, 
adóznak a Legfelsőbb Lénynek, és ezáltal tisztelik az Én nevemet: és az áldozatok, melyeket így 
(közvetve) Nekem hoznak, tiszta lélekből erednek, mert Isten az imádkozónak szívét vizsgálja.
y[b abl h bqh (Szánh. 106b.). Ezt a gyönyörű gondolatot továbbfejlesztették bölcseink és ez 
jellemző a zsidóság egyetemességére; lásd Deut. IV,19-hez.

Maleáki 1,12
midőn azt mondjátok. Nem szószerint; tetteitek beszélnek.

Maleáki 1,13
a rablott állatot. Még a „vadállatot” sem volt szabad áldozatul hozni, mert nem szabad olyasmit 
áldozni, ami semmibe sem kerül, mennyivel csúnyább dolog, rablott jószágot áldozni! Így a 
gaztetthez még istenkáromlás is járul.

Maleáki II.

1–7.

Intelem a papokhoz, hogy méltók legyenek hivatásukhoz, mert különben rettenetes szenvedés és 
gyalázat lesz nemtörődömségük következménye.

Maleáki 2,2
megátkozom áldásaitokat. Azok, akik számára nektek áldásúl kellene válnotok, nagy bajba fognak 
jutni általatok és a ti példaadástok által.



Maleáki 2,3
átokkal sujtom tinéktek a vetőmagot. Hogy ne sarjadjon és nőjjön és károtokra legyen.
arcotokra. Azaz, a ti jelenlétetekben. A sértésnek egy neme. A nép nagyon meg fogja vetni a 
papokat.

Maleáki 2,4
Lévi. Lévi törzse mint papi törzs.

Maleáki 2,5
élet és béke szövetsége. Élet, a legmagasabb értelemben, és béke lesz az eredménye, ha a pap 
hűséges hivatásához; de Isten félelme, azaz tiszteletteljes félelem a szentségnek Istene előtt, az első 
alapfeltétel.

Maleáki 2,6
A szellemi eredmény, amit elértek a hűséges papok, kikben ez az igazi Istenfélelem megvolt.
tömegeket térített meg a bűntől. Jótékony hatása meglátszott az emberek életén, v. ö. Dániel XII,3.

Maleáki 2,7
A 6. vershez fűződve teljessé teszi az igaz papnak Isten igaz hirdetőjének képét. Szebben soha senki 
sem jellemezte az igaz papot.
szent tanítást. Szószerint „utasítást” Isten törvényeiben.

VII. a) Vájjécé haftárája (az askenázoknál).
Hósea XII,13–XIV,10.

Mint idősebb kortársa Ámosz, Hósea is Izráel birodalmának hanyatlásáról és bukásáról prófétál.
II. Jeróbeám uralkodása – a gazdagság, fényűzés és bálványimádásnak korszaka – az i. e. VIII. 
század közepe táján véget ért. Nemsokára bekövetkezett „a vég kezdete”. Trónbitorlók és 
kalandorok sora következett a trónon és gyorsan haladt az ország a társadalmi és politikai bomlás 
felé. Ahelyett, hogy Isten törvényének engedelmeskedett volna Izráel, nemzetközi 
ármánykodásokban emésztette erejét és szövetségeseinek erkölcsét és bálványimádását utánozta. 
Azonban Asszíria világhatalma feltűnt a láthatáron és Isten úgy határozott, hogy az a hatalom 
mindent el fog nyelni. „Hadd térjen vissza Izráel Istenhez, és ő hozzá kiáltson szorultságában. Hadd 
keresse Izráel az Örökkévalót, míg nem késő, ez Hósea jelszava. Érzékeny lelke tele van 
együttérzéssel és szeretettel népe iránt. A pusztulásnak előrelátása, amely felé rohannak, 
meghasonlást idéz elő a próféta lelkében, amely szenvedélyességében, lendületében, sóhajainak és 
feljajdulásainak mérték nélküli ritmusaiban, – próféciájának jellemző vonásaiban, – tükröződik” 
(Driver).

Hósea XII.
Hósea 12,13

Menekült vala Jákób. A próféta utal a régebbi időkre. Jákób történetére (ez köti össze a szidrát a 
haftárával). Nem találta-e meg ősatyjuk kemény csapásokkal teli életében Istenben támaszát, 
vezetőjét és megváltóját? Izráelt Istene Egyiptomból is kiszabadította és később is őrizte és vezette 
őket kiválasztott prófétája (Mózes) által, akinek utódait a nép ma semmibe sem veszi és lenézi. 
Hósea felszólítja a népet, emlékezzék arra, hogy Isten egyedüli üdvözítője Izráelnek és, hogy az ő 
akarata nyilvánul meg népe egész történetében.

Hósea 12,15
Efráim. Így hívják az Északi Birodalmat, Izráel legfontosabb törzse után.



Hósea XIII. Az utolsó ítélet Efráim felett.
Hósea 13,1

Midőn Efráim Istenfélelemmel szólt. Az Északi Birodalom történetének rövid összefoglalása. 
Eleinte nagy volt Efráim hatalma és féltek tőle a körülötte lakó törzsek. I. Jeróbeám, a Tíz törzs első 
királya Efráim törzséből származott. „Vétkezett és vétekre csábította Izráelt” (I. Kir. XIV,16) a 
borjúimádással, melyet bevezetett Dánban és Beér Sebában.
Báállal. Lásd I. Kir. XVI,31.
pusztulásnak indult. Szellemileg: sőt, szószerint is, mert a Baal-kultusz volt az oka a nemzeti 
hanyatlásnak és végül bukásnak.

Hósea 13,2
barmokat csókolnak. Lásd: I. Kir. XIX,18. Borjak csókolása a vallási hódolat kifejezése.

Hósea 13,3
reggeli felhő. A szónoki képek kifejezik az Északi Birodalom gyors és teljes pusztulását. A hajnali 
felhő is, melyet alig veszünk észre, a pelyva, amelyet szétszór a forgószél, a kémény füstje, mind 
elmegy, egyik sem hagy nyomot maga után. Így lesz ez Izráel királyságával is. – A prófécia húsz 
éven belül beteljesült.

Hósea 13,7
Istent, aki mindíg megsegítette őket és most is az ő segítőjük lenne, pusztítójukká tették meg; ezzel 
önmaguk okozták pusztulásukat.

Hósea 13,11
Adtam én neked királyt haragomban. I. Jeróbeámot, aki Izráel királya lett, amidőn a Tíz Törzs 
elszakadt Salamon tehetségtelen fiától.
és elvettem tőled fölháborodásomban. Célzás a trónbitorlók sorára a birodalom pusztulásának 
előestéjén.

Hósea 13,12
jól el van téve. Nem ment feledésbe. A héber kifejezés szerint, mintegy össze van csomagolva 
batyuba.

Hósea 13,13
Izráelt vajúdó asszonyhoz hasonlítja, majd gyermekhez, ki veszélyben van gyenge akarata miatt.

Hósea 13,14
megváltanám. Egy apa nem bírja sokáig elviselni gyermeke romlásának látását (Cheyne).
a szánakozás maradjon távol. Hirtelen megváltozik a prófécia hangja és visszatér a 12. és 13. vers 
gondolata.

Hósea 13,15
rabolja. Szószerint elragadja, t. i. az ellenséget, aki Izráelt el fogja pusztítani, veszedelmes szélhez 
hasonlítja.

Hósea XIV.
Hósea 14,1

Somron. Az Északi Királyság fővárosát itt az egész ország helyett említi. A régi barbár hadviselés 
vad embertelenségei a mai pogromok kegyetlenségeire emlékeztetnek.

Hósea 14,2
Kétségbeesett felszólítás a megtérésre.

Hósea 14,2



térj meg hát Izráel. Isten szeretete és irgalma végtelen. Még az ítélet kihirdetése után is van remény 
és megbocsátás a megtérő Izráel részére.

Hósea 14,3
vigyetek magatokkal mentő szavakat. Isten nem követel ajándékot vagy áldozatot, hanem őszinte 
vallomást és bűnbánó szavakat, melyek kifejezik az elhatározást a megjavulásra (Midrás).

Hósea 14,4
Asszíria nem fog segíteni rajtunk. A nép nem bízik többé az idegen, bálványimádó népek 
szövetségében, nem bízik sem Asszíriában, sem Egyiptomban.
lovakon nem vágtatunk. Célzás a segítségre, melyet Egyiptomtól vártak (lásd I. Kir. X,28; Jezs. 
XXX. és XXXI.).

Hósea 14,5
Isten kegyes és szerető válasza a megtérés és a hit e szavaira. Izráel szellemi újjáéledésének 
nyomában áldás fakad.

Hósea 14,6
hadd viruljon mint a liliom. Izráel olyan lesz, mint a liliom, a szépség és termékenység jelképe; de 
gyökerei mélyek és megingathatatlanok lesznek, mint a libánoni cédrusoké.

Hósea 14,7
illata mint a Libánoné. A Libánon alacsonyabb lankáin illatos cserjék vannak: – levendula és 
myrrha. (Énekek Éneke IV,11.)

Hósea 14,9
termésed tőlem való. „Minden jó dolgod tőlem ered.”

Hósea 14,10
elbuknak rajtuk. Megbotlanak, mintha az utak rosszak volnának, mert az ő gonosz gondolataik és 
vágyaik elferdítik az isteni parancs értelmét. Ezért vétkeznek és megbotlanak, még ha azt állítják is, 
hogy Isten útjain járnak. XIV,2–10. illik haftárául a „Megtérés Szombatjára”. hbw` tb`. Szószerint 
„Térj meg Izráel” – szombatjára. A „Tesúba” kifejezés, azaz „az eltérés a bűntől és visszatérés 
Istenhez” az első versben előforduló hbw` szóból ered. A megtérés tana, mely ezen alapszik, 
alapvető fontosságú a zsidóságban.

VII. b) Vájjécé haftárája (a szefardoknál).
VIII. A. Vájjislach haftárája (az askenázoknál).

Hósea XI,7–XII,12.

Hósea a hírnöke Isten Izráel iránt érzett változatlan szeretetének. Ez a hirdetés tökéletes kifejezését 
találta abban a felkiáltásban, hogy „térj meg, Izráel, az Örökkévalóhoz, a te Istenedhez”. Ez a 
haftára olyan eseményeket említ fel Jákób életéből, amelyek a szidrában szerepelnek. Emlékezteti 
Izráelt a multra, hogy lássa milyen magas fokot érhetett volna el a fejlődésben, mennyire felette állt 
valamikor züllött kortársainak. A próféta egész lelke tele van a népe iránt érzett szeretettel. 
Mindenét odaadná, hogy visszavezesse a népet a helyes útra. A próféta mély érzésű, szeretetteljes 
egyéniség. Elítélő kijelentései népe ellen olyanok, mint rövid, össze nem függő jajszavak. Az 
összefüggés, szónoklatának részei közt, sőt, néha a mondatok közt is, gyakran homályos. „De 
mindíg újra meg újra kezdődik a szakadozott, nyugtalan beszéd, mint a rettegés vad felkiáltása, 
amin alig bír uralkodni” (Ewald).

Hósea XI.



Hósea 11,7
tőlem való elpártolásához ragaszkodik. Bizonytalan, ide-oda ingadozik, mint egy ajtó a sarkán.
hasztalan hívják. A próféták.

Hósea 11,8
Hósea lefesti Istennek vágyakozó népe iránt érzett végtelen szeretetét.
Ádmá és Cebáim. A síkság városai, melyek Szodomával és Gomorával együtt pusztultak el. (Gen. 
XIX.)

Hósea 11,9
mert Isten vagyok. Irgalmas, kegyes, nehezen haragvó és a megbocsátásban hatalmas vagyok.

Hósea 11,10
Isten hirdetése riassza fel Izráel szívét. A kölykeit üvöltve hívó oroszlán képét Istenre alkalmazza. 
Isten a fogságból hívja vissza népét. Fölriadnak. Megtörten és ujjongva.

Hósea 11,11
mint a galamb. T. i. olyan sebesen, mint a galamb repülése.

Hósea XII.
A boldogabb jövő látomásától visszatér a próféta a szomorú jelen képéhez.

Hósea 12,2
szelet kerget. Hiábavaló, meddő erőlködés, mely „hazugságokat és pusztulást” eredményez; 
beszédes összegezése az idegen szövetségek eredményének.
olajat. Ez jelképezi a kincset, amit Hósea, az utolsó király, Egyiptomnak küldött, amiért Asszíria 
ellen támogatta.

Hósea 12,4
Hogy megtérésre indítsa őket, emlékezteti a próféta a népet, hogy ősük, Jákób imában viaskodott és, 
hogy Isten meghallgatta őt.
Istennel. Az angyallal, amint a következő versből kitűnik.

Hósea 12,5
sírt. Az angyal. V. ö. Gen. XXXII. 27. és Chul. 92a.
meg fogja találni. Isten Jákóbot Bét-Élnél.
ott fog szót váltani velünk. Mikor Isten Jákóbbal beszél, mintha utódaihoz is szólana.

Hósea 12,6
Az Örökkévaló, ez az Ő imádott neve. Ugyanaz most is, mint akkor. Amint meghallgatta Jákóbot, 
úgy fogja visszafogadni Izráelt; ezért „térj te vissza Istenedhez”.

Hósea 12,7
a szeretetet és a jogot őrizzed meg. Ez magába foglalja Hósea tanát. „Igazság” egymagában nem 
elég. Szeretetnek, embertársaink iránti kegyes jóindulatnak kell hozzájárulni a joghoz; és az 
irgalomnak kell megelőznie azt.

Hósea 12,8
Kanaán. Azaz, kereskedő. A próféta, miután felszólította a népet a megtérésre, visszatér a korabeli 
bűnökhöz. Izráel eszménye ma ugyanaz, mint Kanaáné – meggazdagodni. „Kanaánita” idővel 
azonos lett a „kalmárral”, mert a főniciai (azaz kanaáni) kereskedőknek a tisztességről alkotott 
fogalma nagyon alacsony volt.

Hósea 12,9
Efráim felelete. Dicsekszik gazdagságával, orcátlanul hangoztatja, hogy azt becsületesen szerezte – 
és, hogy ezt a néhány apró hibát, amelyet a vagyonszerzés módszerével elkövetett, nem lehet 



bűnéül felróni. De nem veszi észre, hogy eltekintve a vagyonszerzés helytelen módjaitól, az ő 
anyagi javakba vetett hite, és megszerzésükre fordított minden gondja megvakította benne az 
erkölcsi és szellemi érzést. Izráel – kanaánita lett, és még csak nem is volt róla tudomása.

Hósea 12,10
Foglak én még sátrakba telepíteni. A sátor-élet a vadonban megpróbáltatás és kín volt, amellyel az 
Ígéret Földjén való letelepedést szívesen elcserélték. De a pusztai vándorélet egyúttal áldás is volt 
és a kinyilatkoztatás is ott történt; misztériumban és csodában vándoroltak, Isten jelenlétét mindíg 
érezték és sokszor tapasztalták segítségének megnyilvánulását.
A sátoros ünnep volt évenként az emlékeztető ezekre a csodálatos zarándok-tapasztalatokra 
(Horton). Izráelnek most vissza kell mennie a fogságba és fegyelmezését újra kell kezdenie, úgy 
mint akkor, amidőn kijött Egyiptomból.

Hósea 12,11
Hiába közvetítették a próféták az isteni akaratot. Látomásokban és hasonlatokban. Nem bírták 
Izráelt bűnbánatra bírni.

Hósea 12,12
Célzások a gileádi pogány kultuszra (Kimchi). Követték ugyanis a szomszédos transzjordániai 
Gileád gonosz példáját. Úgy látszik, ez az értelme; „Gileádban jogtalanság és hamisság uralkodik; 
démonoknak áldoznak, ezért oltáraik kőhalmazokként fognak majd heverni a mező barázdáin”. 
Azok, akik a bálványokat készítik, maguk is olyanokká lesznek, mint a bálványképek.

VIII. B. Vájjislach haftárája (A szefardoknál). Óbadja könyve.

Óbadja próféciája Edóm ellen irányul, az ellen a nép ellen, amely Ézsautól származik. Így függ 
össze a szidrával, megvilágítva a két fivér közötti ellentétet, melyről Jákób és Ézsau történetében 
olvastunk. Az edómiták elkeseredett ellenségeskedése Izráellel szemben azért különösen 
megbocsáthatatlan, mert hiszen közös eredetűek. A próféta példának említi, hogy milyen 
kegyetlenek voltak az edómiták Izráellel szemben pusztulása napján. Azonban eltekintve a 
testvérietlen viselkedés elítélésétől, a könyvnek még további jelentősége is van. Későbbi időkben 
más nemzetek játszották Edóm kegyetlen szerepét Izráellel szemben. Magyarázóink szerint Óbadja 
ezeket is ostorozza és Izráelnek ellensége feletti győzelmét hirdeti. A gonoszság hatalma sohasem 
tudja elpusztítani Izráelt, mert Izráel hite és az az igazság, mely benne foglaltatik, örök életű.

Óbadja 12,1
hallottunk. Jer. XLIX,7–12-ben e szöveg egy része ismétlődik.

Óbadja 12,3
Szívednek ádázata. Előbbi eredményei és az a meggyőződése, hogy nem mozdítható ki 
bevehetetlen állásából.
sziklaodukban. Edóm birtokában hegyes sáv volt Palesztinától délre. Sziklás völgyei termékenyek, 
idegenek részére nehezen megközelíthetők. Fővárosának, a csodálatos Petrának [ls az 
ezerbarlangú elzárt városnak romjai, megmaradtak mind a mai napig.
mondod szívedben. Mondja szívében. (Az Imit régi fordítása.)

Óbadja 12,4
Gőgösségük kihívja Isten haragját, haragszik Isten minden gőgösségért.

Óbadja 12,5
Az az értelme, hogy közönséges tolvajok és szőlő-szüretelők valamit meghagytak volna, de akik 
Edómot megtámadják, azok mindent el fognak pusztítani.

Óbadja 12,7



Nemcsak az ellenség, hanem saját jóbarátaik is ellenük fognak fordulni.

Óbadja 12,8
bölcseket Edómból. Edóm bölcsessége és ravaszsága köztudomású volt. Jób története is Edómban 
játszódott le.

Óbadja 12,9
Téman. Bizonyára Edóm északi része; de egész Edómra is alkalmazzák ezt a nevet.

Óbadja 12,10
De Edómnak legnagyobb kegyetlensége Jákób testvérével szemben: gonoszsága Jeruzsálem 
pusztulása idején. Ahelyett, hogy támogatta volna testvérét vagy legalább is tétlen maradt volna, 
Edóm résztvett Jeruzsálem lakóinak kifosztásában és lemészárlásában (Zsolt. CXXXVII,3).

Óbadja 12,11
olyan voltál, mint bármelyik közöttük. Mint irgalmatlan ellenségeink egyike. Rövid, de erős vád.

Óbadja 12,12
Nem kellett volna tétlenül nézned. Kárörömmel.
végzetnapját, szószerint: „idegenségét”; azaz, szokatlan sorsát.

Óbadja 12,15
Isten ítéletnapja. Isten győzelmes igazolása az ő népének kegyetlen ellenségeivel szemben.

Óbadja 12,16
megittasodtatok. Azaz: Izráel ivott a keserűség serlegéből.
olyanokká lesznek, mintha már nem is volnának. Ez a vers vád „a gyűlölet hirdetése” ellen, bárki 
hirdeti is azt, akár nemzetek, akár személyek. Azok, akik ápolják és gyakorolják a gyűlöletet, végül 
önmagukat pusztítják el!

Óbadja 12,17
birtokba veheti azok elhagyott birtokát. A végén Jákób háza semmit sem fog nélkülözni abból, ami 
jog szerint az övé. A „Moráséhem” héber kifejezés ritka: Izráel nemzeti és vallási értékei rendkívül 
becsesek.

Óbadja 12,19
Általánosan azt fejezi ki, hogy a száműzetésből visszatérők minden oldalon kibővült birtokokat 
fognak birtokukba venni.

Óbadja 12,20
Szefárádban. Valamilyen helység Babilóniában, vagy Kisázsiában. De Tárgum–Jonatán, és a 
későbbi zsidó írók Spanyolországot értik e néven, azért nevezik az ibériai félszigetről származó 
zsidókat szefardimnak.

Óbadja 12,21
fölszabadítók. Nagyobb dologról van itt szó, mint Izráel győzelmes igazolásáról. Mert nemcsak 
Izráel hatalmát jelenti az, ha a próféta a segítőket Cijón helyére felmenni látja, hanem Isten 
eszméinek győzelmét is. Nem lesz meg többé az az oktalan ellenségeskedés !nj tan` nemzet és 
nemzet közt, ember és ember közt, amit Edóm tett magáévá. Az oktalan gyűlölet megszűntével az 
emberiség közelebb jut ahhoz az időhöz, amidőn majd „Istené lészen az uralkodás”.

IX. Vájjéseb haftárája.
Ámosz II,6–III,8.

Ámosz, pásztor és szikomorus-fa-ültető, az Örökkévaló szellemének jelenlétét már akkor érezte, 
amidőn magános foglalkozását űzte Júda hegyei közt. Hóseának idősebb kortársa. Az első író-



próféta. A létezés legfőbb követelménye Ámosz részére az Igazság; ez neki, valamint követőinek is, 
az élet szentségét jelenti az egyén részére és az igazságosság győzelmét a világon. Igazság az alapja 
az egyéni és a nemzeti életnek. Nélküle minden egyéb pusztuláshoz vezet. Mert Isten igazságos. Ő a 
föld összes családjainak az Istene és valamennyiüket egyformán ítéli meg egymás iránti 
cselekedetük szerint. Az ember szívtelenségét emberekkel szemben Ámosz főbűnnek tekinti. Ami 
Izráelt illeti, Izráel Isten kiválasztott népe, de ez a nagy előjog nem jelent védelmet az isteni 
büntetés ellen, ha gonoszul cselekednek. Sőt, ellenkezőleg. Éppen azért, mert Izráel Isten népe, 
magasabb erkölcsi színvonalon kell élnie és annál nagyobb a vétke és a büntetése, ha eltér az 
igazság útjától.
Ámosz, miután ítéletet hirdetett a szomszédos népek felett az általános erkölcsi követelések meg 
nem tartása és barbár gaztettek elkövetése miatt, Izráel, az Északi Birodalom felé fordul és annak 
lakosságát ugyanazzal a mértékkel és ugyanazokkal a szavakkal elítéli, mint a pogányokat.

Ámosz II.
Ámosz 2,6

Izráel bűnei nem kevésbbé gyalázatosak. Vétkeznek az igazság, az irgalom és a tisztaság ellen.

Ámosz 2,6
Izráel három bűne és négy bűne miatt nem fordítom el. Azaz, nem hárítom el a büntetést. Három 
vagy négy – ez a kifejezés bizonytalan számot jelent és jellemzi Isten irgalmát. Az első, második, 
sőt harmadik véteknél is visszatartja Isten büntető kezét és várja, hogy a bűnös felhagyjon gonosz 
tetteivel. Csak a negyediknél ér véget hosszantűrése (Kimchi).
eladták ezüstért az igazat. Bűnösnek mondták ki az ártatlant megvesztegetés miatt; gazdag emberek 
rabszolgaságba adnak el tisztességes szegény embereket, akiknek egyetlen bűnük csak az, hogy 
adósak maradtak neki, néha csak egy pár saru értékével. Az ártatlan ember qydx eladása kapcsolja 
össze József történetével, akit bölcseink qydxh-nak neveznek, mert a gyűlölet és rágalmazás 
ártatlan áldozata volt.

Ámosz 2,7
akik a föld porára áhítoznak. Oly nagy a gazdagok és hatalmasok pénzsóvársága, hogy még a 
legkisebb birtokra is áhítoznak, ami még a szegényeké, még a porra is a szegény ember fején, amit 
magukra hintenek a gyász jeléül – fűzi hozzá gúnyosan a próféta.
az alázatos lelkűek útját összekuszálják. „Alázatos lelkeket kirabolnak” (Moffat). Az „út” szó itt az 
igazságot, az igaz utat jelenti. Elcsavarják azoknak a jogát, akik nagyon is gyengék ahhoz, hogy 
védekezzenek az ő ravaszságuk ellen.
együtt jár a bűn útján. Az emberi szenvedés iránti érzéketlenségükhöz hozzájárulnak 
kicsapongásaik. Fajtalanságuk undorító, kivetkőztek minden emberi szeméremből.
hogy megszentségtelenítsék szent Nevemet. Életükkel és cselekedeteikkel „chillul hasém”-et 
művelnek, Isten nevének a meggyalázását, – ami megbocsáthatatlan bűn; v. ö. Lev. XXII,32; Ezek. 
XX,9.14.

Ámosz 2,8
zálogba vett ruhákon. A szegények legszükségesebb dolgait szívtelen fényűzésükre használják 
vallási ünnepségeik alkalmából. A szegények ellen elkövetett bűnről lásd Exod. XXII,25 és Deut. 
XXIV,12–13.

Ámosz 2,9
az Emóritát. Ez a gyüjtőneve Palesztina régebbi lakosságának, mert az emoriták voltak a 
leghatalmasabbak a törzsek között. A próféta Izráel rettenetes hálátlanságára utal.

Ámosz 2,11
názireusokat. Az igaz és lelkes emberek a nemzet legdrágább értékei. A názir, aki fogadalmat tett, 
hogy tartózkodik a bortól (Num. VI,2–21), önuralomra törekedett és már maga az élete elítélte 



korának mértéktelenségét. Ezért aljas módon szorongatták, hogy megszegje fogadalmát.

Ámosz 2,12
Ne prófétáljatok. Ezt Ámosz maga tapasztalta, VII,13.

Ámosz 2,13
Mint a szekér, amely túl van terhelve a terméssel, ingadozik terhe alatt, éppúgy a nép is, amely túl 
van terhelve bűnnel, nem kerülheti el bűnei következményeit. Az asszírok betöréseivel teljesült ez a 
jövendölés.

Ámosz III.
Ámosz 3,1

Izráel háza. Szószerint: Izráel fiai.

Ámosz 3,2
azért. A történelem legjelentősebb „azért”-je. Izráel Isten kiválasztottja. Azért Isten Izráeltől a 
jóságnak magasabb, nem pedig alacsonyabb fokát követeli és hibáit súlyosabban ítéli meg.
Mennél magasabb a kiváltság, annál súlyosabb a felelősség! Mennél nagyobb a lehetőség, annál 
megbocsáthatatlanabb, ha kihasználását elmulasztják.

Ámosz 3,3
Ezek a versek mondják el, hogy milyen alapon akar Ámosz meghallgatásra találni.

Ámosz 3,3
A próféta azért beszélt, mert Isten ihlette őt. Isten és a próféta találkoztak ebben a szomorú 
feladatban.

Ámosz 3,4
A képek, amelyek a próféta előbbi foglalkozásából, a pusztai élet tapasztalataiból vétetnek, igen 
élénkek és hatásosak: megvilágítják az okot és a következményt. Ha az oroszlán üvöltését hallani a 
pusztában, ez azért van, mert zsákmányhoz jutott; a madár leesett, mert a hurok megfogta; a 
vészkürtöt megfújták a városban, mert az ellenség a kapunál van; éppen úgy, nem ok nélkül éri 
szerencsétlenség a népet.

Ámosz 3,7
annak titkát előbb ki nem nyilatkoztatta. Az őr, aki a toronyban, a város bejáratánál látja a 
támadásra induló csapatokat, kürtjelzést ad, s ez felriasztja és megrettenti a népet. Izráel nem 
hivatkozhatik arra, hogy hiányzott az intés. A próféta a hű őr a toronyban, aki meg akarja 
szabadítani népét a fenyegető bajoktól, midőn felszólítja a megtérésre. Azért beszél, mert Isten 
szelleme él benne és ellenállhatatlan szólásra kényszeríti.

Ámosz 3,8
ki ne hirdetné a próféta-igét? Hozzánk Isten hangja szól a Szentírás lapjairól; és ha mi figyelnők, 
megértenők és teljesítenők parancsait, „az Örökkévaló egész népe mind próféta lenne!” (v. ö. IV. 
Móz. XI,29).

X. Mikkéc haftárája.
I. Királyok k. III,15–IV,1.

Mind a szidrában, mind a haftárában királyoknak álmáról van szó; ez fontosabb közönséges 
emberek álmainál. A szidrában József fejti meg Egyiptom uralkodójának csodálatos álmát, de 
tudásának hatalmát alázatosan Istennek, minden bölcsesség forrásának tulajdonítja. A haftárában 
egész Izráel igazat ad a királynak abban a felismerésben, hogy a bölcsesség, mely az ifjú 



uralkodónak jutott, Istentől ered. Az elhivatottság szellemében Salamon nem kért Istentől hosszú 
életet, gazdagságot vagy tiszteletet, hanem erőt, hogy másoknak szolgáljon, értelmes szívet állása 
kötelességeinek és követelményeinek teljesítéséhez, és hogy fejlessze annak a nagy népnek jólétét, 
amelynek sorsát a fiatal, tapasztalatlan emberek kezébe tette le Isten.

I. Kir. III.
I. Kir. 3,16

Salamon a bölcs bíró.

I. Kir. 3,16
két céda nő. Alattvalói legalacsonyabbjainak is megvolt a lehetősége, hogy odalépjenek a királyhoz 
ítéletet kérni.
céda. A szó azt is jelenti; „vendéglősnő” (Ralbag).

I. Kir. 3,18
nem volt velünk idegen. Senki, csak ők tudhatták az igazat. Ilyenféle esetben a bírónak nemcsak 
megfigyelőképességre, hanem rendkívüli leleményességre is volt szüksége.

I. Kir. 3,27
ez az anyja. Isteni hang lq tb csengett fülében és azt mondta: „Ő a gyermeknek anyja” (Tárgum–
Jonatán, Talmud).

I. Kir. 3,28
hallotta… az ítéletet. Döntése azért volt helyes, mert éleslátásával felfogta az emberi természet 
ösztöneit, bölcs belátással beletekintett az emberi szív mélységeibe.
félve tisztelték a királyt. Tisztelték őt vagy félelem szállta meg a bűnösöket, a büntetés 
bizonyossága miatt.

I. Kir. IV.
I. Kir. 4,1

egész Izráel fölött. A bölcsesség isteni adományának ez a kifejtése megerősítette hatalmát egész 
Izráel felett. „Dávid utódjának lenni, nagy örökség volt, de még nagyobb felelősséggel járt. 
Salamon 18 éves volt, midőn trónra lépett. Az a tény, hogy ennek ellenére 40 évig fenntartotta 
uralmát a legnehezebb körülmények közt, magában is bizonyítja kiválóságát. Ha Dávid Izráelita 
Nemzetet teremtett, Salamon Izráelita Államot teremtett. Hatalmasan kiterjesztette Izráel szellemi 
területét. Ő vezette be Izráelt a nagy nemzetek sorába” (Cornill).

XI. Vájjiggas haftárája.
Ezekiél XXXVII,15–28.

Ezekiél, egy papnak fia, fiatalon Babilóniába kerül. Egyike volt azoknak az irányító szellemeknek, 
akik Izráel lelkét ébren tartották a kétségbeesés nehéz éveiben. Egy személyben pap és próféta is, 
szónok és író, a nemzet lelkesítője, és egyes emberek lelkipásztora. Tanításának jellemző 
sajátossága az egyéni felelősség különös hangsúlyozása. Ő a megtérés nagy prófétája és hirdeti az 
isteni megbocsátást azoknak, akik őszintén keresik Isten kegyelmét. „Ha a gonosz visszafordul az ő 
gonoszságától, amit elkövetett és azt teszi, ami jogos és igazságos, akkor meg fogja menteni lelkét.” 
Ha Izráel házának tagjai így megtisztulnak, Izráel újjáéled és szent nép lesz, amelynek körében 
Isten dicsősége fog lakozni.
Gyakrabban használja Ezekiél az allegóriát, a jelképet és a példázatot, mint minden más próféta, 



hogy prédikációját kiszínezze. Ennek a fejezetnek első fele (1–14. versig) az ő látomása a „Száraz 
csontok Völgyéről”. A próféta látja a nemzet pusztulását, – szinte kialudtak az összes lángok a 
száműzetés kietlen telében – és azután a prófécia szelleme által látja az újjáéledt Izráelt, amint 
feltámad új életre és dicsőségre. A fejezet második felében (15–28. vers), amely a mi haftáránk 
anyaga, a próféta lefesti ennek a nemzeti újjáéledésnek folytatását azzal, hogy határozottan hirdeti, 
hogy a két királyság, Júda és József (az Északi Birodalom, vagy Izráel) újra egyesülni fog. Ezt 
jelképesen fejezi ki a két pálca egyesítésével; ez tükörképe annak a leírásnak, amely a szidrában van 
Józsefről és testvéreiről, akik sok évi elidegenedés után újra egyesültek.

Ezekiél XXXVII.
Ezekiél 37,16

A próféta szimbolikus cselekedeteinek az a célja, hogy a figyelmet szónoklatára terelje. Az egyik 
pálca arra való, hogy jelképezze Júda királyságát (két törzs); a másik pedig arra, hogy Izráel 
birodalmának (tíz törzs) jelképe legyen. Amint itt is, az utóbbi birodalmat gyakran nevezik 
Efráimnak (József két fia közül így hívták az egyiket).

Ezekiél 37,18
Az emberek kérdezik Ezekiél cselekvésének jelentőségét; ez a két királyság újra-egyesülése, amint 
Saul, Dávid és Salamon korában volt.

Ezekiél 37,23
Az eredmény nemcsak politikai szempontból új egyesülés, hanem szellemi újjáéledés is. Egyesült 
Júda Izráellel, – de egyesült az Istenhez való visszatérésben és az Ő Törvényének hűséges 
teljesítésében is. Ekkor megérdemlik az „Isten Népe” nevét.

Ezekiél 37,24
Dávid. Azaz, az eszményi uralkodó a jövendő királyságban; Dávidhoz hasonló király lesz a vezető a 
messiási időben.

Ezekiél 37,27
A Sechina hn;ykiv Isten mennyei jelenléte világosan közöttük lesz, ha hűek hivatásukhoz, mint egy 
Szent Nép. És így Izráel által fog Isten megnyilatkozni a nemzeteknek is.

XII. Vájjechi haftárája.
I. Kir. II,1–12.

I. Kir. II.
I. Kir. 2,1

A szidrában, haldokló ősatyánk maga köré gyüjti fiait, hozzájuk intézi utolsó intő és irányító szavait 
és „megáldja őket, mindegyiket a neki megfelelő áldás szerint”. A haftárában Dávid, érezvén halálát 
közeledni, megáldja fiát. Ezek a szavak az élet útját mutatják Izráel minden fia számára.

I. Kir. 2,5
Ábnér. Őt Jóáb orvul meggyilkolta; II. Sám. III,27.
Ámászával. Hasonlóan gyilkosság áldozata lett. II. Sám. XX,10.
háború vérontását a békességbe. Jóáb megbocsáthatatlan bűne az volt, hogy békében megbosszulta 
azt a vért, amelyet jogosan ontottak háború idején önvédelemből.

I. Kir. 2,6



Azért cselekedj a te bölcsességed szerint. Salamonnak nem kellett elhamarkodva cselekednie. 
Mindketten, híven természetükhöz, előbb vagy utóbb úgyis kiszolgáltatják magukat és így jogos 
okot adnak Salamonnak, hogy velük elbánjon.

I. Kir. 2,7
A haldokló király gyengéd hálával viseltetik a szeretetért, amelyet iránta tanusítanak.

I. Kir. 2,5
Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a nehézséget, ami ezekben a versekben rejlik. Ellenszenves 
színben tüntetik fel Dávidot. Dávid fenkölt jellemének tisztelője nem tudja fájdalom nélkül olvasni, 
hogy ő ajkán és szívében bosszúval indul az Örökkévalóságba.
Van-e erre valami enyhítő körülmény vagy magyarázat? Dávid megbízza fiát, hogy hajtsa végre az 
isteni törvényeket. Aztán az a gondolat villant fel agyában, hogy ő a jog védője az országban és 
súlyosan vétkezett, amikor megengedte, hogy az a gyilkosság, amit Jóáb elkövetett, büntetlenül 
maradjon. Ez folt volt az ő uralkodásán és ez a tudat ránehezedett a halál órájában. Érezte, hogy, ha 
nincs látható igazság, egyenlő és pártatlan igazság a legmagasabb helyeken, nem maradhat szilárd a 
királyság.
Ki kell mondanunk a figyelmeztető szót: Bármilyen állami okot lehet is felhozni Dávid 
cselekvésének enyhítésére, ez mégsem követésre méltó tett a közönséges halandó számára. A 
kísértés, hogy bosszút álljunk, sohasem olyan alattomos, mint amikor magasröptű eszmék 
palástjába burkolózva jön; mintha pl. azt mondjuk, hogy az igazság érdekében történik, hogy 
kielégítjük bosszúvágyunkat. Az isteni parancs: „ne légy bosszúálló és ne légy haragtartó” (Lev. 
XIX,18) a legbiztosabb vezetőeszme a vezér és nép számára egyaránt.
Dávidnak egy másik Búcsúbeszéde is van (I. Krón. XXVIII és XXIX), ahol néhány fenköltebb 
tartalmú versben búcsúzik el fiától. Azt az ünnepélyes kötelezettséget rója fiára, hogy építse fel a 
templomot, aminek építését ő maga nem kezdhette el, és alázatossággal és hittel teli szép imában 
ajánlja fiát Izráel örök Istenének kegyébe. „Az én szívemben volt, hogy a nyugalom házát 
felépítsem az Örökkévaló szövetségládája számára… és elő is készítettem az építést. De Isten azt 
mondta nekem: nem fogsz házat építeni nevemnek, mert a háború embere vagy és vért ontottál… 
Tiéd ó Örökkévaló a nagyság, a hatalom és az ékesség és a győzelem és a fennség… minden Tőled 
ered… és a Te kezedből adtunk Neked. Mert jövevények vagyunk Te előtted és zsellérek, mint 
őseink mind: napjaink a földön olyanok, mint az árnyék és ott nincs maradandóság.”

XIII. Chanukka első szombatjának haftárája.
Zekarja II,14–IV,7.

Zekarja egyike volt a száműzötteknek, akik visszatértek Babilóniából, midőn Cyrus 537-ben 
megengedte nekik, hogy visszatérjenek hazájukba. Prófétai tevékenységét körülbelül 17 évvel 
később kezdte meg. A bizonytalan gazdasági helyzet és a szomszédok ellenségeskedése 
bátortalanná tették a népet és régen abbahagyták a templom újjáépítési munkálatait.
Ebben az időpontban jelenik meg Zekarja próféta, felébreszti a népet tespedéséből és hirdeti nekik 
az isteni támogatást a templom újjáépítési munkájában és a nemzet újjáéledésében. „Nem 
hadsereggel és nem hatalommal, hanem szellememmel! Így szól az Örökkévaló, a Seregek Ura”, ez 
az ő hirdetése. Zekarja eme szavait az egész zsidó történelem jelszavának lehet tekinteni; ez az a 
jellegzetes prófétai jelmondata a makkabeusi ünnepnek, amely által Zekarja szelleme a zsinagógai 
imarendben kidomborodik. A makkabeusi események rövid összefoglalása is (lásd Chanukka 
második haftárájához szóló magyarázatok végén) mutatja, mennyire alkalmasak ezek a fejezetek, a 
megszentségtelenített templom újjászentelésének évfordulójára.

Zekarja II.



Zekarja 2,14
körödben lakozom. Az újraépült templom látható szimboluma által.

Zekarja 2,17
Némuljon el. Minden ellenséges erőfeszítés – most a szamaritánusok és más ellenfelek részéről és 
később minden emberi ellenszegülés Isten akaratával szemben – eredménytelen lesz.

Zekarja III.
Zekarja mondanivalóját főleg látomások alakjában tárja elénk. A haftára hátralevő részében drámai 
formában leírt látomások célja, hogy eloszlassák a nép nyomasztó aggodalmait.

Zekarja 3,1
Józsuát. Az első főpap a visszatérés után. Nagy része volt Zerubábellel, Júda helytartójával együtt a 
Második templom felépítésében. Zerubábel Jehojakin, Júda utolsó független királyának az unokája 
volt.
vádló angyal. Héberül: „szatán”, ki hamis vádakkal feketíti be a vádlottat. A vádló angyal 
megrágalmazza Józsuát és a népet, hogy bűnösök és éppen ezért nem méltók a templom 
újjáépítésére. Talán valamilyen hasonló érzés, amely eddigi törekvéseik eredménytelenségéből 
keletkezett, nyomasztóan hatott a népre. De a vádló angyalt visszautasítás érte; és a hazatért 
száműzöttek bizonyságot nyernek, hogy aggodalmuk alaptalan.

Zekarja 3,2
égő zsarátnok, ami megmaradt a régi tűzből. Nagy érték aki megmenekült a pusztulásból.

Zekarja 3,3
szennyes ruhába. Jelképe a nép bűnösségének, ami feltartóztatta a megváltás teljességét.

Zekarja 3,4
szólott. Az „angyal” szó hiányzik a héber szövegben.
a körülötte állókhoz. Tudniillik a szolgálattevő angyalokhoz, akiket úgy képzel el a próféta, hogy 
várnak rá.
Távolítsák el róla a szennyes ruhát. Ez jelképesen mutatja, hogy a nép bűne eltávolíttatott, 
bűnbocsánatot nyertek.

Zekarja 3,5
És én így szóltam. A tisztátlan papság eszméje elviselhetetlen a próféta szemében és 
szenvedélyesen követeli, hogy Józsua a tökéletes papi tisztaság jelvényeit viselje, hogy az egész 
nemzet egyhangú elismerése kísérje.
süveget. Vagy „fejdíszt”. Józsua ne csak lelkileg tisztuljon meg, hanem viselje a méltó főpapi 
öltözéket és a süveget, illetve fejdíszt, a főpapi méltóság külső jelvényeit is.

Zekarja 3,6
intette. Azaz, ünnepélyesen kijelentette neki.

Zekarja 3,7
Ha az én utaimon jársz. Ez a papság első feltétele, nemcsak a templomban, hanem a magánéletben 
is, hogy a pap őrizze meg az élet isteni követelményeit és mindíg tartsa szem előtt, hogy életét Isten 
szolgálatának kell szentelnie.
az itt állók. A szolgálattévő angyalok közt (4. v.) a Tárgum és Kimchi úgy értelmezik, hogy „a halál 
után”, és ezt célzásnak veszik a lélek halhatatlanságára.

Zekarja 3,8
társaid is. A segédkező papok.
jelentős emberek. Ki vannak jelölve Isten kegye által. A megújhodott papság az eljövendő Messiási 
Királyság záloga. Noha alázatos és szerény a templom kezdete, mégis záloga a becsületes 
megváltás teljesülésének.



sarjat. Rási szerint Zekarja itt Zerubábelre gondol, aki mint világi vezető Józsuával, az egyházi 
vezetővel tökéletesíteni fogja az újjászervezett államot. Az összevetés VI,12-vel megerősíti ezt a 
magyarázatot.

Zekarja 3,9
íme itt a kő. A templom fő- vagy záróköve.
egy kövön hét szó férőhely. Vagy szószerinti fordításban: „hét szem”. Azaz, a Templom minden 
egyes kövén „hét szem” lesz, amely a különös éberség eszméjét fejezi ki, amellyel Isten az Ő 
Szentélye felett őrködni fog (Kimchi).
Ugyanez a magyarázó idézi apjának érdekes véleményét, hogy a hetes szám célzás lenne a zsidó 
újjáéledés korszakának, hét nagy vezetőjére: Józsua, Ezra, Nehemia, Zerubábel, Haggai, Zekarja, 
Maleaki.
én bevésem az írást. Amint a bevésett felirat teljessé teszi és ékesíti az építményt, épúgy Isten 
megnyugtatja a népet, hogy a Templom be lesz fejezve minden részletében (Kimchi).
Eltörlöm ennek az országnak bűnét. A bűn, a szomorúság és szenvedés fő okozója, meg fog szűnni 
az új Templom létesítésével.

Zekarja 3,10
meg fogja hívni minden ember. Az általános boldogság és biztonság képe.

Zekarja IV.
Egy másik látomás. A próféta gondolatban most Zerubábelhez fordul, akit meg kell erősítenie 
munkájában. Továbbá azt a gondolatot akarja kiemelni, hogy egyedül Isten a forrása minden 
világosságnak és hatalomnak.

Zekarja 4,2
lámpás. Amilyen a második Templomban állott.
hét-hét öntőcső. Más fordítás: „hét meg hét öntőcső”. Vagy egyszerűen: „hét öntőcső”. Mindegyik 
egy-egy mécseshez vitte a szükséges olajat.

Zekarja 4,3
két olajfa. Jelképezvén Józsuát és Zerubábelt, akik ki voltak jelölve a vallási, illetőleg politikai 
vezetésre és akik által a megkezdett munka be fog fejeződni: lásd a 12. verset (Kimchi).

Zekarja 4,6
Isten igéje ez. Isten felszólítása Zerubábelhez. Mint ahogy a lángok felett uralkodik egy láthatatlan 
erő, úgy áll Zerubábel és rábízott munkája mögött Isten láthatatlan szelleme és segítsége. Minden 
akadály el fog tűnni az útból; és dacára a nép ellenszegülésének és gúnyolódásának, amely eddig 
nehézségeket okozott, be fogja fejezni a Templom építését; „Nem hadsereggel és nem hatalommal, 
hanem szellememmel! Így szól az Örökkévaló, a Seregek Ura.”

Zekarja 4,7
Ki vagy te, hegyóriás? Ismétli az előbbi gondolatot. Bármilyen akadály támadna is az ő útjában, le 
fogja győzni.
fel fogja tenni a szentély zárókövét. A nép örömujjongása közben, amidőn majd látják a befejezett 
Templomot.
Üdv, üdv! Azaz, Isten jóindulata és kegye nyugodjék rajta.

XIV. Chanukka második szombatjának haftárája.
I. Kir. VII,40–50.

Chanukkához, a Második Templom újjászentelésének ünnepéhez illően ez a rész az Első Templom 



berendezésének a leírását tartalmazza; továbbá (48–50. versek) a Szentély belsejének arany tárgyait, 
amelyeket Salamon fennhatósága alatt készítettek. Úgyszintén azoknak a felszentelt adományoknak 
a leírását, amelyeket atyja, Dávid, örökségül hagyott (50. vers).

I. Kir. VII.
I. Kir. 7,40

Hiram. Híres bronzműves, fia egy tirusi apának, aki szintén nagy művész volt, és egy izráelita 
anyának.

I. Kir. 7,44
És az egy víztartó réztengert. Egy nagy kerek tartály, tíz könyök (kb. 18 láb) átmérővel, és öt 
könyök (kb. 9 láb) mélységgel. Dúsan volt díszítve és 12 réztulok hátán nyugodott, amelyek közül 
3–3 a négy világtáj mindegyikére nézett. Lásd e fejezet 23–26. verseit.

I. Kir. 7,46
A Jordán síkságában. Hiram a Jordán völgyében állította fel öntőműhelyét, azon a helyen, ahol 
alkalmas talajt (agyagföldet) talált az öntőformák számára.
Szukkoth és Cartan között. Szukkoth a folyó túlsó oldalán, Gadban volt. Cartan a Jordán nyugati 
oldalán volt, kb. 24 angol mérföldre a Holttengertől északra.

I. Kir. 7,47
A felhasznált bronztömeg olyan nagy volt, hogy nem is próbálták felmérni.

I. Kir. 7,49
a virágdíszeket. A lámpások virágalakú díszítéseit.
Hogy méltányolni tudjuk a Templom jelentőségét az ősi Izráel életében, tovább kell olvasnunk a 
Királyok első könyvének következő fejezetét, Salamon felszentelési imáját (ami Szukkoth ünnep 
első és nyolcadik napjainak haftárája); vagy még inkább a Templom újjászentelésének elbeszélését, 
amint azt a Makkabeusok első könyvében elmondja. Nincs szebb a hősiesség egész történetében 
vagy megragadóbb a vallások históriájában, mint az elbeszélés a maroknyi zsidó harcosról, akik 
készek voltak élni vagy dicső halált halni, hogy a kinyilatkoztatott igazság és a zsidó eszme ne 
vesszen el a pogány világban. Rövid kivonat a Makkabeusok könyvének első négy fejezetéből (Dr. 
Dercsényi Móric fordításában) legjobban megvilágítja azoknak a hősöknek e halhatatlan tetteit.
„Aztán írt a király [Antiochus] az ő egész birodalmának, hogy mindnyájan egyazon népbe tartoznak 
és hogy mindenki elhagyja az ő külön törvényeit. Valamennyi nép elfogadta, ahogy a király 
parancsolta. Izráel fiai közül szintén soknak tetszett az ő bálványimádása és áldoztak a 
bálványoknak és megszentségtelenítették a szombatot.
Megint küldött a király írott parancsot követei útján Jeruzsálembe és Júda többi városába, hogy 
kövessék az országuktól idegen hagyományokat, rekesszenek ki a templomból égőáldozatot, 
tömjénáldozatot és italáldozatot, szentségtelenítsék meg a szombatot meg az ünnepeket, fertőzzék 
meg a szentélyt és a szentségben élőket, építsenek pogány oltárokat, szent ligeteket, bálványokat, 
áldozzanak disznót és egyéb tisztátalan állatot. Felügyelőket is rendelt az egész nép fölé és 
meghagyta Júda városainak, hogy áldozzanak amúgy, városról városra.
„Bizony sokan sereglettek hozzájuk a népből, mind, aki elhagyta a törvényt. Gonoszságot míveltek 
az országban és rejtekbe szorították Izráelt, hol csak megbújhatott.”
„Júda városaiban köröskörül pogány oltárokat építettek és a házak ajtajában és a tereken 
tömjéneztek. Ami törvénykönyvet találtak, elszaggatták és tűzbe vetették. Akinél a frigy könyvét 
meglelték, aki a törvényt követte, azt a király ítélete halálra ítélte.”
„De sokan meg is keményítették szívüket, hogy nem esznek tisztátalant. Készen voltak inkább a 
halálra, mintsem hogy megfertőzzék magukat amaz étkekkel és megszegjék a szent frigyet; és meg 
is haltak. Nagy harag viharzott végig Izráelen.”
„Azokban a napokban támadt elé Mattathiász, János fia, ki Simeon fia volt vala, a jeruzsálemi 
Jojarib nemzetségből való pap. Modeïnben lakott. Öt fia volt neki: János, melléknevezetre Gaddisz; 



Simon, más néven Thasszis; Júda, kit Makkábinak ismernek; Eleázár vagy Havaran; Jónátán vagy 
Szapfusz. Látta Mattathiász a sok istengyalázást, ami Júdában és Jeruzsálemben történt, és 
fölsóhajtott.”
„És megszaggatta ruháit Mattathiász, megszaggatták ruháikat fiai, zsákot öltöttek magukra és 
gyászoltak keserűséggel.”
„Ám megjelentek a király emberei, a hithagyásra kényszerítők. Modeïn városában, hogy áldozzanak 
lakói. Sokan álltak melléjük Izráel fiai közül. Mattathiász és az ő fiai szorosan összezárkóztak. 
Beszéltek neki a király emberei és így szóltak hozzája: Elüljáró, híresnevű nagy ember vagy ebben 
a városban. Melletted fiaid meg testvéreid. Jöjj ide mindenkinél előbb, tedd meg, amit a király 
parancsol, ahogy megtette valamennyi nemzet, Júda több fia, kivált, akik megmaradtak 
Jeruzsálemben: akkor barátjai közé fog sorolni a király téged és házad fiait, arany meg ezüst és 
tömérdek ajándék lesz kitüntetéstek. Megfelelt nekik Mattathiász, így szólt hangos szóval: Ha 
valamennyi népe birodalmának ráhallgat is a királyra, hogy kiki elszakadjon ősei vallásától, ha 
valamennyi rááll is az ő parancsolatjaira, én és az én fiaim és az én testvéreim a mi őseink rendelése 
szerint fogunk járni. Isten őrizzen, hogy elhagyjuk a törvényt és a parancsolatokat! A király 
törvényére nem hallgatunk, vallásunktól mi el nem térünk sem jobbra, sem balra.”
„Ki is kiáltotta a városban kiáltó szóval: „Aki buzgólkodik a törvényért és állja a szövetséget, jöjjön 
utánam.”
„Aztán hozzájuk gyülekezett a jámborok gyülekezete, Izráel fiainak nagy csoportja, mind, aki 
szívesen követi a törvényt. Odavonult hozzájuk mind, aki elmenekült az üldözés elől, és 
segítségükre szolgált nekik. Sereget alkottak és leverték a gonoszokat keserű mérgükben, le a 
törvénytagadókat zord haragjukban. A maradék elfutott az idegen népekhez, hogy megmentse 
életét.”
„Hanem elközelgettek azok a napok, amikor Mattathiásznak meg kellett halnia…”
„Kiállott helyette fia, Júda, kit úgy hívtak, Makkábi, a Pöröly. Vele együtt mind a testvére és mind, 
aki az ő apjához csatlakozott, s örömmel harcolták Izráel harcát.”
„Antiochos király, mikor meghallotta ezeket a híreket, felháborodott: parancsot küldött és 
egybeterelte birodalma minden hadi népét szerfölött hatalmas sereggé.”
„Látta Júda és testvérei, hogy megsokasodtak a bajok, hogy a seregek az ő területükön táboroznak; 
megtudták mit parancsolt a király népük végső vesztére. Egyik is, másik is azt mondta a mellette 
állóhoz: „Gátoljuk meg népünk és szentélyünk kipusztítását!”
„Összegyűltek szent gyülekezetbe, hogy elkészüljenek a háborúra és imádkozzanak és 
könyörögjenek irgalomért meg könyörületért.”
„Ezután Júda főembereket rendelt a nép fölé, minden ezres, százas, ötvenes, tizes csapat fölé egyet-
egyet. Virradatra Júda és háromezer embere ott áll a síkon.”
„Júda megfuvatta a kürtöket. Összecsaptak: szétmorzsolódtak a pogányok a síkon és futásnak 
eredtek.”
„Nagy szabadulás lőn aznap Izráelnek.”
„Júda és testvérei ekkor így szóltak: Íme, tönkrevertük ellenségeinket, menjünk föl, tisztítsuk meg 
és avassuk föl újra a szentélyt.”
„Rendbe is állt az egész sereg és fölment Cijón hegyére. Látták, szentélyük puszta, kietlen; az 
áldozati oltár fertőzet, a kapukat tűz hamvasztotta, az udvaron fölburjánzott a gaz, akár az erdőben, 
vagy valamely hegyen, a melléktermek romokban hevernek. Megszaggatták ruháikat, 
jajveszékelésre fakadtak és hamut hintettek fejükre.”
„Kiválasztott feddhetetlen tiszta papokat, kik a törvényért buzgólkodtak. Azok megtisztították a 
templomot és elhordatták amaz undok fertőzet köveit tisztátalan helyre. Szereztek nyers köveket, 
mint az írás kívánja, és új oltárt építettek, amilyen a régi volt. Megépítették az egész templomot, 
bensejét kijavították és az udvarokat is fölavatták. Újonnan elkészítették a szent szereket. Aztán 
beléállították a mécstartót a templomba, az égőáldozatnak, aztán a tömjénáldozatnak való oltárt, 
továbbá az asztalt. Áldoztak a tömjénáldozati oltáron és meggyujtották a mécstartó mécseit. 
Tündökölt a templom. Az asztalra kiraktak kenyeret és fölvonták a függönyöket. Tökéletesen 
rendbe tettek mindent, úgy amint akarták.”



„Feltetszett a kilencedik hónap huszonötödik napjának hajnala. Kiszlev hava volt ez, a 148. 
esztendőben. Akkor áldoztak először a törvény szerint az új égőáldozati oltáron, mely most készült. 
Ugyanabban a hónapban és ugyanazon a napon, amelyen megszentségtelenítették a pogányok, 
avatták föl újra énekkel, citerával, hárfával és kymbalonnal. Az egész nép arcra borult, imádkozott 
és áldotta az eget, hogy jó végre segítette őket.”
„Nyolc napig tartott az oltár avató ünnepe és örvendezve mutatták be égőáldozataikat és hálaadó 
hódolati áldozataikat. A templom homlokát fölékesítették aranykoszorúkkal és pajzsocskákkal. 
Felette nagy örömöt ült a nép, mert megszűnt a pogányság okozta szégyen. Elrendelték Júda és 
testvérei, az egész Izráel gyülekezete, hogy az oltáravatás napjait évről-évre megülik a maga 
idejében kiszlev 25. napjától számítva nyolc napon át örömmel és vígsággal.”

XV. Rós-Chódes szombatjának haftárája.
Jesája LXVI.

A Második Templom építkezése befejezése előtt áll, és a próféta a templom épületével és a benne 
lévő istentisztelettel összefüggő helytelen eszméket helyesbíti. Ellentétet mutat ki a hívő izraeliták 
és a hitehagyók között, akik bálványkultuszt űznek és pusztulásra vannak ítélve. A fejezet végén 
újra hangsúlyozza a megmaradt hívők győzelmét és az Egyisten általános elismerését. A 23. vers, 
melyben ez a remény így van kifejezve: „Újholdról újholdra eljön minden halandó, hogy leboruljon 
színem előtt” adta az impulzust bölcseinknek, hogy ezt a prófétai szakaszt jelöljék ki a szombatra 
eső rós-chódesre.

Jesája LXVI.
Jesája 66,1

miféle házat. Isten jelenlétét nem lehet egy helyre korlátozni („Íme az egek és az egek egei be nem 
foglalnak téged, hát még e ház, melyet építettem” I. Kir. VIII,27). A Templom célja volt, az 
embereket istenfélelemre és igazságosságra figyelmeztetni; s az áldozatok segítettek a hívőnek, 
távoltartani a gonosz gondolatokat és vágyakat a szívtől, és elégetni azokat, mint égőáldozatokat az 
oltáron (Kimchi). E feltételek nélkül a Templom nem lett volna alkalmas eszköz Isten dicsőítésére.

Jesája 66,2
mindezek. Azaz, ég és föld Isten szavára jöttek létre (Ábárbánel).
tekintek. Isten nem néz az épület külső díszességére vagy a benne folyó szépen kidolgozott 
szertartásokra, hanem az ájtatosok alázatos és őszinte jámborságára, akik akaratukat Istennek 
alávetik („aki buzgó az én igémre”).

Jesája 66,3
aki ökröt vág áldozatul, olyan, mint aki embert öl. Szószerinti fordításban „ökör levágója, az 
ember megölője” stb. Ezt gyakran magyarázták olyan értelemben, hogy aki az előírt áldozatokat 
hozza, de nem komoly lelkülettel, az nem jobb, mint aki valamilyen rettenetes és csúnya kultuszon 
vesz részt, amelyhez emberáldozat is tartozik. De talán ilyen túlzást egy próféta sem engedhetett 
volna meg magának. Lehetséges, hogy a próféta azokra gondolt, akik külsőleg megtartották a zsidó 
kultuszt, de amellett hódoltak azoknak az alacsony pogány eszméknek is, amelyek megmaradtak az 
asszír hódítás utáni izráeliták közt (II. Kir. XVII,33 és köv.). Alig lehet elképzelni, hogy a perzsa 
hatóságok tűrték volna az olyan pogány kultuszokat, amelyek emberáldozatokkal jártak. Van olyan 
magyarázat, amely szerint `ya hkm kifejezés csak azt jelenti „embert üt” (Ibn Ezra), nem pedig 
„embert öl”. A héber hkm-tövet használják a botbüntetésnél (botütés, ostorütés), és talán a 
flagellánsokhoz hasonló kultusszal kapcsolatos ütéseket jelentett, amelyek sok titkos pogány 
szertartás kellékei voltak. A próféta eszerint azért panaszkodik, hogy az, aki egy ökröt áldoz Isten 
templomában, titokban mint flagelláns részt vesz valamilyen pogány misztikus kultuszban.



Jesája 66,4
az ő megcsúfolásukat. Mivel hogy ők – az elpártolók és makacs hitszegők – azt a cselekedetet 
választották, amely megcsúfol Engem (3. v.), Én választok nekik olyan szenvedést, amely 
megcsúfolja az ő reményeiket.

Jesája 66,5
A hűségeseknek szól, akiknek reményeit kigúnyolják ellenfeleik.

Jesája 66,5
testvéreitek. Azaz, a félig-meddig bálványimádó eretnekek.
kiközösítenek benneteket. Akik nem akarnak közösséget vállalni veletek (Cheyne).

Jesája 66,6
Riadalom. A próféta már hallani véli a gúnyolódók elleni ítélet eljövetelének zaját.

Jesája 66,7
A próféta újra kezdi vigasztalni a hitében erős közösséget. Noha most kinevetik őket ellenfeleik, 
mégis osztályrészük lesz: a lakosság megnövekedése (7. vers), béke és boldogság (12. v.).

Jesája 66,7
Cijón az anya, és a vers leírja lakosságának gyors szaporulatát, mivel mindenhonnan 
összesereglenek hűséges gyermekei.

Jesája 66,8
létrejöhet-e egy nemzet egy pillanat alatt? Hangsúlyozza a jelentékeny megnövekedés gyorsaságát.

Jesája 66,9
Az újjáépülés és mentés műve be lesz fejezve. Isten nem hagyja azt befejezetlenül.

Jesája 66,10
Felszólítás a visszahozott gyermekekhez, és azokhoz, akik még száműzetésben vannak, hogy 
örvendjenek Jeruzsálemmel.
akik eddig gyászoltátok. Mindazok, akik a száműzetésben vannak, és akik a visszatérés után 
nyomott hangulatban vannak, mivel reményeik Cijónban csak lassan valósulnak meg.

Jesája 66,11
Megmarad a kép Cijónról, mint anyáról.

Jesája 66,12
Béke és jólét özönlik Cijónba, mint egy folyó, amely elárasztja partjait.
térden dédelgetett gyermek. Folytatja a dajka képét az előbbi versből. A nemzetek lesznek az ő 
dajkáik.

Jesája 66,13
Mint férfit, akit anyja vigasztal. „Mint felnőtt férfi, aki hazajön sebekkel és fáradtsággal és vigaszt 
nyer anyjától.” (G. A. Smith.)

Jesája 66,14
csontjaitok virulnak. Testileg is új életerőt nyertek.

Jesája 66,15
A próféta visszatér az isteni ítélethez, amely az Ő gyűlölői ellen készül.

Jesája 66,17
Ismételt célzás az eretnekek bálványimádására.
kertekben. Azaz, részt vesznek az undok szertartásokban, amelyek gyakran folytak ott (Jezs. 
LXV,3).
szentelgetik és tisztogatják magukat. Gúnyos kifejezés azokra, akik készülnek pogány ritusaikra 
(Kimchi).



a középen álló alak körül. A masszoréták tja-t, nőnemű alakot olvasnak. A célzás tehát az Ásérára 
vonatkozik, amely szentelt élő-fákból, vagy facölöpökből állt, amelyeket egy kertbe helyeztek egy 
bálvány-oltár mellé. Ha úgy olvasnák a szót, ahogy írva van, dja-nak, akkor a célzás a papra 
vonatkoznék, aki az imádkozók csoportját vezeti.
egér húsát. Az egér húsa más „undok dolgokkal” pogány misztikus kultuszokban szentelt étel 
gyanánt szerepelt.

Jesája 66,19
csodajelet adok reájuk. T. i. a nemzetekre, az ítélet és megtorlás hatalmas műve által. Azok a 
népek, amelyek túlélik majd, elmennek távoli országokba Isten nevét, nagyságát és dicsőségét 
hirdetni.
Tarsisba. Tartessus városa, a későbbi Spanyolországban.
Pulba és Lydiába: Valószínűleg Észak-Afrikában.
Görögországba. Héberül: Javan.

Jesája 66,20
Ezekre a távoli népekre olyan nagy benyomást tesz, amit hallanak, hogy Jeruzsálembe hozzák az 
összes izráelitákat akik közöttük laknak és pedig a magasztos körülményekhez illő módon.

Jesája 66,21
azok közül is fogok válogatni papokat és levitákat. A megtért nemzetek közül, akik hozzák és a 
zsidók közül, akik visszahozatnak, veszek egyéneket, akik támogatják a papokat és levitákat 
szolgálatukban (Kimchi). Ez a gondolat teljesen egyezik Jesája egyetemes gondolkodásával.

Jesája 66,22
Ebben az új és jobb világrendben Izráel népe és befolyása örökre fenn fog maradni és Izráel 
küldetésének teljesülésére fog vezetni, azaz az Egyisten általános imádatára és arra, hogy 
Jeruzsálem az emberiség vallási fővárosa lesz.

Jesája 66,23
minden újholdról újholdra… Azaz, minden újholdkor és szombaton.

Jesája 66,24
Új áttekintés a gonosz elleni harcról és annak végső vereségéről, ami által a fenti nagy cél 
megvalósul. Delitzsch Ferenc kimutatja, hogy ez ugyanaz a gondolat, amely Jesája második 
részében több helyen ismétlődik „nincsen béke a gonoszok számára” (XLVIII,22 és LVII,21). Ez a 
kép, hogy „a féreg, amely azokat emészti, nem pusztul el és a tűz, mely azokat égeti, nem alszik ki”, 
szimbolikusan mutatja a maradandó lelkiismeretfurdalást, mely a gonosztevő lelkét gyötri. Annak a 
tudata, hogy mindenki előtt világos lesz, („elvonulnak, látni fogják”), gátló erkölcsi befolyást fog 
gyakorolni. Ez egyik tényező lesz a nagy cél elérésében, (az egy igaz Isten általános imádatában), 
amint le van írva az előbbi versben.
odajárul. A hívők.
Régi zsidó szokás szerint a 23. verset újra olvassák a 24. után, hogy a könyvet (melynek ez az 
utolsó fejezete) a vigasz és a bátorítás szavaival fejezzék be. Hasonló szándék érvényesül Maleáki, 
Écha és Kohelet befejezésénél. Ezeknél is megismétlik az utolsóelőtti verset az utolsó vers után.

XVI. Machar-Chódes haftárája.
I. Sám. XX,18–42.

Alig van a zsidó történelemben jellemesebb és rokonszenvesebb egyéniség Jónathánnál. Ő valóban 
„tökéletes lovag” volt, a lovagiasság igazi mintaképe. Bölcseink előtt örök időkre ő maradt az 
érdektelen, önzetlen barát mintaképe (Atyák mondásai, V,17). Jellemének nagysága megnyilvánul 
vergődő küzdelmében, apja iránti hűsége és Dávid iránti szeretete között. Jónathánra hárul az a 



rendkívül súlyos feladat, hogy összeegyeztesse apja iránti kötelességét, barátja iránti odaadásával. 
De egyikben sem bukott meg. Saullal szemben szerető fiú és hűséges tiszt volt; és „az irígységnek a 
legkisebb felhője sem homályosította el az ő csodálatát a nagy harcos iránt, Izráel nagy dalnoka 
iránt, aki később őt elhomályosította” (Jowett). A fejezet bevezető eseménye Machar Chódes-kor 
(újhold előtti napon) történt és ez bölcseinket arra ösztönözte, hogy Jónathán barátságának és 
önzetlenségének elbeszélését a rós-chódes előtti szombat haftárájául jelöljék ki.
Saul, aki félig őrült lett féltékenységből Dávid növekedő népszerűsége miatt, el akarja őt pusztítani. 
Dávid Jónathánra bízza életét, aki eleinte nem akar rosszat feltételezni atyjáról. De aztán 
elhatározza, hogy kifürkészi atyja szándékát és figyelmezteti Dávidot.

I. Sám. XX.
I. Sám. 20,18

újhold. Régente az újholdat fontos ünnepként ünnepelték.

I. Sám. 20,19
az emlékezetes esemény napján. Szószerint, „a tett napján”. Bizonyára célzás arra az esetre, amikor 
Jónathán közbelépett Saulnál Dávid életéért (XIX,2–4).

I. Sám. 20,20
nyilat. Ez mutatja, hogy az íjászat elterjedt sport volt a régi Izráelben.

I. Sám. 20,23
az Örökkévaló a tanú köztem és közted. Esküvel megerősített szövetség van közöttünk.

I. Sám. 20,26
nem tiszta. A békeáldozatból nem ehetett az, aki nem volt vallási szempontból tiszta (III. Móz. 
VII,20 és köv.).

I. Sám. 20,30
Te… fia. Vagy: Te lázadó, elvetemült asszonynak a fia.

I. Sám. 20,34
búsult Dávid miatt. Nem maga miatt búsúlt, hanem azért, mert barátját megsértették az egész udvar 
előtt.

I. Sám. 20,41
túltett rajta. T. i. sírásban. A barátjától való elválás gondolata lesujtotta őt.

I. Sám. 20,42
Menj békességgel. Jónathán vigasztalja Dávidot, amennyiben biztosítja őt rendíthetetlen 
szeretetéről és odaadásáról. Saul erőszakossága gyilkos dühöngéssé válik – 85 papot megölet, mert 
kenyeret adtak Dávidnak, aki menekülése közben megéhezett. Ha Jónathán a búcsú pillanatában 
arra gondolt volna, hogy barátjának néhány cipó kenyeret adjon, ez a tömeggyilkosság nem történt 
volna meg (Talmud). Amidőn bekövetkezett a tragikus végzet és Saul és Jónathán meghaltak 
népükért, Dávid megsiratta őket az irodalom legszebb elégiájában (II. Sám. I,19–27).
„A dísz, oh Izráel, magaslatidon megölve! Mint estek el a vitézek! Ne jelentsétek Gátban, hírül ne 
adjátok Askelon utcáin, hogy ne örvendjenek a filiszteusok lányai, ne ujjongjanak a 
körülmetéletlenek lányai! Gilboa hegyei, se harmat, se eső ne legyen rajtatok, se termékeny 
mezőség; mert ott vettetett el a vitézek pajzsa, Saulnak pajzsa nem kenve olajjal. Elesettek vérétől, 
vitézek zsírjától Jónathán íja nem hátrált meg és Saulnak kardja üresen nem tért vissza. Saul és 
Jónathán a szeretnivalók és kedvesek életükben még holtukban sem váltak el; sasoknál gyorsabbak 
voltak, oroszlánoknál bátrabbak. Izráel leányai, Saul fölött sírjatok, aki öltöztetett titeket bíborba és 
gyönyörűségbe, aki juttatott arany ékességet öltözéktekre. Mint estek el a vitézek a harc közepette! 
Jónathán, magaslatidon megölve! Búban vagyunk miattad, testvérem Jónathán, kedves voltál nekem 
nagyon, csodásabb volt nekem szereteted, asszonyok szereteténél. Mint estek el a vitézek és 



odavesztek a harc fegyveri!”
Ha Dávid és Jónathán példájához még hozzáfűzzük két asszonynak, Rúthnak és Naominak benső 
barátságát (Rúth I,16–17: „Mert ahova te mégy, megyek én is, ahol te meghálsz, hálok meg én is; 
néped az én népem, istened az én istenem, ahol meghalsz te, ott halok meg én is, és ott akarok 
temetve lenni én is. Úgy tegyen velem az Örökkévaló és úgy folytassa, csak a halál választ el 
engem tőled.”), megállapíthatjuk, hogy a Biblia az igaz barátságnak is a legkifejezőbb műve.

MÓZES MÁSODIK KÖNYVÉNEK 
HAFTÁRÁI (JEGYZETEK) •
EXODUS

A HAFTÁRA ÁLDÁSOK

A haftára felolvasása előtt és utána mondandó áldások.

A haftára előtt.

Dícsértessél Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki kiválasztotta az üdvöt hirdető prófétákat és 
kedvet talált szavaikban, melyeket igaz meggyőződésben hirdettek.
Dícsértessél Örökkévaló Istenünk, aki kedvet talál a tanban, Mózes szolgáján, Izráel népén és az 
igazság és jámborság prófétáiban.

A haftára után.

Dícsértessél Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, örökkévalóság kősziklája, ki igazságos minden 
nemzedék iránt, hűséges Isten, ki szól és cselekszik, igét mond és megvalósítja azt, kinek minden 
igéje igaz való.
Bizodalmunk Benned és szent igédben erős, mivel egy azok közül üresen vissza nem kerül, mert Te 
hűséges és irgalmas Király vagy; dícsértessél Örökkévaló Hatalmas Isten, aki hűséges minden 
szavában.
Gyakorolj kegyelmet Cijónnal, mert az életünk otthona, s a szomorú lelkűnek szerezz segítséget 
mielőbb a mi napjainkban; dicsértessél Örökkévaló, ki megörvendezteti Cijónt fiaival.
Örvendeztess meg minket Örökkévaló Istenünk szolgád Élijáhu próféta által és Dávid fölkented 
uralmával, jöjjön mielőbb, hogy fölujjongjon szívünk, trónján ne üljön többé idegen és ne bitorolják 
többé mások dicsőségét, mivel szent Nevedre esküdtél, hogy nem alszik ki mécsvilága soha; 
dícsértessél Örökkévaló, Dávid védőpajzsa.
A Tóráért, az istenszolgálatért, a prófétákért, ezen szombatnapért, miket nekünk adtál Örökkévaló 
Istenünk szentségül, díszül, dicsőségül, mindezért hálát mondunk Neked Örökkévaló Istenünk és 
áldunk Téged, legyen áldva a neved minden élő ajkán, mindörökig; dícsértessél Örökkévaló, ki 
megszenteled a Szombatot.



I. A) Semóth haftárája. (Askenáz ritus szerint.)
Jesája XXVII,6–XXVIII,13 és XXIX,22–23.

A haftára (szószerint „befejezés”): felolvasás a prófétai könyvekből közvetlenül a tórafelolvasás 
után. Már jóval a második szentély pusztulása előtt kifejlődött az a szokás, hogy szombatokon, bőjt- 
és ünnepnapokon a tórafelolvasást befejezték az Első próféták (Józsua, Birák, Sámuel I. és II., 
Királyok I. és II. könyvei) vagy az Utolsó próféták (Jesája, Jeremiás, Ezekiél, a Tizenkét „kis” 
próféta könyve) valamely részletének felolvasásával. Nincsen történeti adatunk a prófétai 
olvasmányok bevezetésének időpontjáról.
Egy középkori író (a 14-ik századbeli Abudarham) azt hiszi, hogy Antiochus Epiphanes (168 ante) 
halálbüntetés terhe mellett megtiltotta a Tóra felolvasását. Az írástudók ezért megállapítottak egy-
egy prófétai szövegrészt, mely a tóraszakasznak némileg megfelelt, hogy azt felolvassák. De bármi 
volt is a haftára-olvasás eredete, mindenesetre van bizonyos hasonlatosság, formai vagy tartalmi 
szempontból a Tóra hetiszakasza és a hozzátartozó haftára között. És ha nincs is az egész haftárának 
mindíg szoros összefüggése a Tóra hetiszakaszával, kiegészíti a tanítását, amennyiben az 
imádkozóval a vigasz és a remény prófétai megnyilatkozását közli.
Jesája, Ámóc fia Jeruzsálemben született. Valószínűleg előkelő családból származott. A hagyomány 
szerint unokaöccse volt Ámácjának, Júda királyának. A királyi udvarban is nagy tekintélynek 
örvendett, amint azt könyvéből is láthatjuk. Prófétai működése kb. négy évtizedet ölel fel (740–700 
ante). Júda királyságának legmozgalmasabb és legválságosabb évtizedei ezek. Ebben a korszakban 
éri el Assziria hatalmának tetőfokát. Egymásután hódítja meg a szomszédos államokat: Szíria 732-
ben kerül teljesen Assziria fennhatósága alá, 721-ben pedig Izráel, – Júda testvér-állama, – jut 
hasonló sorsra. Két évtized mulva, 702 körül Júdát is csak isteni csoda mentette meg a pusztulástól.
Izráel királyságának bukása után Júda lett az istenhit egyetlen képviselője és letéteményese; ennek a 
kicsiny államnak, illetve lakosainak sorsától függött az Egyisten eszméjének fennmaradása. A bel- 
és külpolitikai zavaroknak, a szellemi vajudásnak ebben a korszakában hirdette Jesája a zsidó nép 
előtt Isten szentségét, mindenhatóságát és uralmát. („Szent, szent, szent az Örökkévaló, a Seregek 
Ura, az egész föld telve van fenségével”). Szenvedélyes hévvel törekedett népe szívébe átültetni 
Istenbe és a Gondviselésbe vetett hitét és a történelem válságait az isteni vezetés és 
igazságszolgáltatás megvilágításában tárta eléjük. Igyekezete éles ellentétbe hozta őt a háborús 
párttal. Egész életén át engesztelhetetlen ellenfele maradt a felületes „hazafiaknak” és az 
opportunista politikusoknak. A hagyomány szerint a pogány reakció idején, Menásse király 
uralkodása alatt, mártir-halált halt. Halálával egyébként egy pszeudepigraf munka, „Jesája 
mártiriuma” foglalkozik.
Jesája próféta egyaránt nagy gondolataiban és cselekedeteiben. A legmélyebb vallási élményeit 
párját ritkító ember- és tárgyismerettel egyesítette. Stílusában is visszatükröződik fejedelmi 
egyénisége. Szavai telve vannak erővel és pátosszal, a magasztos stílus mestereként emelkedik ki a 
világirodalomban. Erkölcsi szenvedélye a világ egyik legnagyobb szónokává teszi.
A szidra és a haftára közti összefüggés világos. Izráel szenvedett Egyiptomban, de Izráel elnyomói 
megkapták méltó büntetésüket; Izráel szenvedései Jesája napjaiban csekélyek ahhoz képest, ami 
ellenségeire vár. Izráel Egyiptomban a rabszolgaság évszázadai alatt már egészen elfásult a 
megváltás elhúzódása miatt, elfáradt Mózes és Áron tárgyalásai alatt; Jesája korában is kigúnyolták 
a prófétai tanítás unalmas egyformaságát és kételkedni kezdtek az isteni ígéret beteljesülésében. Az 
egyiptomi felszabadulás megmutatja, hogy végül az igazság győzedelmeskedik a világegyetemben; 
a késői korok emberei is meg fogják látni, hogy Isten keze igazgatja a világot és hogy senki sem 
állhat ellen Isten rendelkezéseinek.

Jesája XXVII.
Jesája 27,6

megtelik a világ színe gyümölccsel. Izráel majd megmenekül és megmenti a világot. A próféta arról 



álmodik, hogy Izráel kimagasló példa lesz a többi nemzetek számára; mint Jes. II,2 és köv. (Ennek 
párhuzama Micha IV,1 és köv.)

Jesája 27,8
bűnrovásának mértéke szerint. Az Imit régi fordítása szerint: „Mértékletesen”. Bűneinek 
megfelelően, de irgalmasan, mérsékelve. Ez az ige csak itt fordul elő és kétségtelenül a has 
mértékegységet jelentő főnévvel van összefüggésben.
száműzetést róva reá. Célzás Szamáriára, Izráelnek, az Északi Birodalomnak fővárosára (Ibn Ezra).
a keleti szélvihar. Az asszirokra vonatkozik, akik Izráelt elfoglalják, Szamáriát elpusztítják, az 
ország lakóit pedig fogságba viszik.

Jesája 27,9
Tehát. Isten csak száműzi, de nem pusztítja el Izráelt, a visszatérés még lehetséges. Izráel hagyjon 
fel a bálványimádással és Isten megbocsátja bűneit.
Jákób. Izráel költői neve.
akkor lesz meg bűne eltűntetésének minden eredménye. A bűnbánat cselekedetei, amelyek a 
versnek második felében következnek, Izráel számára adandó bűnbocsánatnak feltételei és egyúttal 
eredményei és „gyümölcsei” is.
a bálványligetek és a napimádó bálványoszlopok. Az ásérákról szólottunk Ex. XXXIV,13-hoz 
szóló magyarázatban. A chamman többször előfordul a Szentírásban az ásérával vagy más 
bálványkultusszal összefüggő tárgyakkal kapcsolatban (V. ö. Jes. XVII,8; XXVI,30; II. Krón. 
XIV,4; XXXIV,4.7).

Jesája 27,10
Bűnbánat hozhat bűnbocsánatot, de nem jelent a büntetéstől való megmenekülést. A „magános 
város”, Jeruzsálem, cserbenhagyatott és elhagyatott, utcáin fű és bozót nő, borjak legelőhelye és 
tüzelőt kereső szegény emberek prédája. „Nem értelmes nép ők”. A büntetés száműzetés 
formájában elkerülhetetlenül be fog következni.

Jesája 27,12
De vissza fognak térni a száműzetésből mindazok, akik szétszórva élnek távoli országokban, 
Assziriában és Egyiptomban.

Jesája 27,12
azon a napon. A megváltás napján; lásd a haftára első versét és a XXVII. fejezet 1. versét.
cséplést végez. A fbj tő a Tórában olajbogyó leverését jelenti (Deut. XXIV,20). Ennek alapján 
Rási az olajbogyó lerázásával hozza összefüggésbe az itteni helyet is, de maga Jesája XXVIII,27-
ben cséplés értelmében használja ezt az igét. Hasonló értelemben fordul még elő Bir. VI,11; Rúth 
II,17-ben.
egyenként. Olyan gondos szeretettel minden egyes izraelita iránt, hogy egy lélek sem fog elveszni.

Jesája 27,13
kürtön. Héberül: sófár. De még azokat is, akik elveszettnek látszanak, akik Assziria távoli sarkaiba 
vagy Egyiptom rejtett helységeibe kerültek, összegyüjti Isten. Ez a vers a Rós-hásána muszaf-
imájában (sófróth) joggal kapott helyet.

Jesája XXVIII.
Ezt a vádat, amely Izráel, az Északi Birodalom fővárosa, Szamária nemességének fényűzése és 
kicsapongásai ellen irányul csak 722 előtt mondhatta el a próféta, mielőtt az asszírok Szamáriát 
elfoglalták (722). Júdeában egy hatalmas párt azt kívánta, hogy kössenek szövetséget Egyiptommal 
és forduljanak Assziria ellen. Ez ellen a céltalan és a végpusztulást jelentő szövetségkötés ellen 
Jesája minden erejével küzdött.

Jesája 28,1



büszke koronája. Szamária rendkívül erős és szép város volt. Gazdag völgy felett emelkedő 
magaslaton feküdt. Egy részeg ember fején levő virágkoszorúval hasonlítja itt össze. A virág 
hordozója részeg és a virág hervad (Skinner).

Jesája 28,2
erős és hatalmas. Azaz, az eljövendő asszir betörés, amely hatalmas viharral és vízáradattal van itt 
összehasonlítva.

Jesája 28,4
mint a korán érő füge. Csemege, amit mohón megkívánnak és megesznek. Oly mohón veti rá 
magát az ellenség Szamáriára (Kimchi).

Jesája 28,5
dicső koronája. Jesája bajt jósol de sohasem mulasztja el, hogy vigaszt ne nyujtson. Szamária el fog 
esni; de Izráelnek hűséges és Istenben bízó maradéka túl fogja élni a vihart és Isten lesz számukra a 
„dicsőség koronája”.

Jesája 28,6
az ítélet szelleme. Izráel hűséges maradéka számára Isten lesz az erkölcsi jog forrása és az erő 
forrása, hogy ellenállhasson az ellenségnek, amely betör a már majdnem elfoglalt város kapuján.

Jesája 28,7
Ámde ők még mindíg. A próféta most Szamáriától Jeruzsálem felé fordul, és úgy találja, hogy az 
uralkodóréteg Jeruzsálemben épp olyan, mint Szamáriában. Vajjon nem fog Jeruzsálem, illetve Júda 
is Szamária sorsára jutni, ha ő is süket marad Isten hangjára?
tévednek a látásban… ítéletben. Erkölcsi leromlásuk következtében a prófétáikból is hiányzik a 
képesség, hogy megértsék saját látomásaik valóságos jelentését vagy, hogy megértsék és 
közvetítsék nagy elődeik tanításait. A papok, akiknek pedig szolgálatuk közben tilos bort vagy 
részegítő italt inni, ugyanabból az okból gyenge és határozatlan vezetők lettek.

Jesája 28,8
minden asztal. Ez a vers vagy képletes leírása a nemzeti szellem és lelkiismeret hanyatlásának 
(Kay), vagy „egy tényleges estély leírása, amelyen papok, ‘próféták’ és nemesek mulatoztak. 
Amidőn az orgia tetőpontján van, Jesája belép és kifejezi undorát, melyet a visszataszító jelenettel 
szemben érez” (Skinner).

Jesája 28,9
Kit lehet így tanítani. Az Imit régi fordítása: „Kit tanít ő tudásra”. A mulatozók, akik zokon veszik 
a próféta egyhangú, részükre naivnak látszó tanításait, kigúnyolják Jesáját serlegeik mellett. 
„Gyerekeknek néz ő bennünket, hogy nekünk ezeket a sekélyes dolgokat újra meg újra elmondja.”

Jesája 28,10
parancsra parancs. Héberül: cáv lacáv,…káv lakáv. A héber szavak szándékosan egyszótagúak és 
rímelnek. Ilyen szövegekkel szokták a gyermekeket tanítani. Szerintük a próféta fölöslegesen 
ismétli ezeket a tanításokat. Úgysem győzi meg őket.

Jesája 28,11
idegen ajakkal. Jesája válasza; ti gúnyszavakat dadogtok; Isten nemsokára „asszír nyelven” fog 
veletek beszélni. A könyörtelen hódító kemény, rövid szavaival fog benneteket megismertetni és ez 
lesz méltó büntetéstek.

Jesája 28,12
aki kijelentette néki. Isten megjelölte a nemzet békéjének és gyógyulásának útját; de Júda 
politikusai tovább is csak bajt szereznek a szenvedő népnek, amennyiben Egyiptommal akarnak 
szövetkezni (Dummelow).
a lankadónak. A nép egyszerű fiainak, akik minden háborúban az első csapásokat kapják.

Jesája 28,13



parancsra parancs. Drágán fogják megfizetni, hogy a próféta szavait kigúnyolták és tanításainak 
hátat fordítottak. Isten megfelelő büntetéssel fogja őket sújtani. Parancsot parancs után fognak 
kapni. Büntetés büntetés után fogja érni őket, a bűneikkel egyenértékű büntetés lesz osztályrészük 
és teljesen reménytelen lesz helyzetük.

Jesája XXIX.

22–23.

De a prófétai hirdetések nem végződhetnek a reménytelenség ecsetelésével atwn[rwpb @ymyysm @ya 
(v. ö. Berák 31a és Tosz. s. v. @ k`). Ezek a versek visszapillantanak Izráel őstörténetére; 
előretekintenek a jövőbe, az újjáéledés korszakába, amidőn majd a nép egész lelkével és 
odaadásával fog hódoló tisztelettel szolgálni „Jákób Szentjének és Izráel Istenének”.

I. B) Semóth haftárája. (Szefárd ritus szerint.)
Jeremiás I,1–II,3.

A szefárdok helyesen választották haftárául Jeremiás prófétai avatásáról szóló részleteket ahhoz a 
szidrához, amely Mózes prófétai avatását mondja el; közös vonásuk a túlzott szerénység és habozás 
a roppant nagy, szinte emberfeletti feladat átvételénél, amelyet az Ég számukra kijelölt. A haftára 
befejező versei (II,2–3) költői visszatekintést nyujtanak a pusztai vándorlásra, de más mozzanatokat 
emelnek ki, mint a szidra.
Jeremiás papi családból származik, i. e. 650 körül született. Prófétai hivatását Jósia király 
uralkodásának 13. évében kezdte meg (626/27). Megérte Ninive bukását és az asszír világbirodalom 
pusztulását 612-ben; Jósia, Júda igazságos királyának a halálát 609-ben; és megélte Jeruzsálem két 
ostromát 598-ban és 587-ben, a zsidó állam ekkori pusztulásával és a nép nagyrészének 
deportálásával „Babilónia folyóihoz”. Utoljára Egyiptomban találkozunk vele, ahova az asszírok 
elől menekülő zsidók magukkal vitték őt; a zsidó legenda szerint Nebukadnecár, midőn Egyiptomot 
elfoglalta, magával vitte Babilóniába. Más hagyományok szerint (P. Epiphanius, De vitis 
prophetarum 8) saját népe megkövezte Daphneban. Majdnem mindvégig egyedül állott nézeteivel 
egész nemzetével szemben. Noha visszavonuló és félénk természetű volt, az isteni küldetést félelem 
nélkül hirdette az uralkodók, a nemesek, a papok és a nép előtt egyaránt.
Jeremiás szellemi örököse a nagy prófétáknak, akik előtte éltek. Egyesíti magában Hósea 
gyengédségét, Ámosz rettenthetetlenségével és Jesája komor fenségével. Épúgy mint azok, ő is 
mindenekelőtt a megtérés hirdetője; istenítélettel fenyegeti őket és ugyanakkor az újjáéledés ígéretét 
csillogtatja előttük. De még legsötétebb pillanataiban, amidőn nagyon kétségbeesik a zsidó állam 
jövője miatt, akkor sem hagyja el Istenbe vetett hite és bizalma. „Ha elveszett is minden, térj meg 
Istenedhez teljes hittel, az Ő szeretete újjáéleszt benneteket”. Jeremiás szerint a vallás a lélek 
legmélyebb élménye, egyéni kapcsolat az ember és Alkotója közt. Olyan kapcsolat, amely nem 
lazulhat meg a boldogság napjaiban és a nemzeti gyász súlyos pillanataiban még jobban elmélyül.
„Izráel története Ábrahám vándorlásával kezdődik az Euphratesztől a Jordánhoz; klasszikus 
korszaka bezárul a száműzöttek kényszervándorlásával a Jordántól vissza az Euphrateszhez. Ha 
Izráel csak olyan faj lett volna, mint a többiek, sohasem élhette volna túl azt a rettenetes 
összeomlást és elpusztult volna a babilóniai száműzetésben” (Cornill). Hogy nem tűnt el, az két 
ember tevékenységének volt köszönhető: Jeremiásnak és tanítványának Ezekiélnek. Jeremiás 
üzenete a babilóniai fogságban sínylődő kétségbeesett testvéreihez: „És keressétek azon város 
békéjét, ahova számkivetettek benneteket és imádkozzatok érte az Örökkévalóhoz; mert az ő 
békéjében lesz számotokra is béke”, nagy hatással volt a zsidóság történetének további évezredeire.



Jeremiás I.
Jeremiás 1,1

Hilkijáhu. Nem azonos Hilkija főpappal, aki Jósia reformjaival kapcsolatban (II. Kir. XXII,8 stb.) 
szerepel.
Ánathóthbeli. Négy mérföldnyire Jeruzsálemtől észak-keletre.

Jeremiás 1,2
Jósijáhunak. I. e. 640–609 között uralkodott. Lerombolta a bálványoltárokat, kiirtotta a 
bálványimádást és erkölcstelenséget, amit Menásse ismét meghonosított Júdában és nagy vallási 
reformokat vezetett be.

Jeremiás 1,3
Cidkijáhu. Júda utolsó királya, 598–587-ig uralkodott.

4–10. Jeremiás elhivatása.

Jeremiás 1,5
ismertelek. Azaz, kiválasztottalak; v. ö. Gen. XVIII,19.
megszenteltelek. Felavattalak, azaz elkülönítettelek az én szolgálatomra. „Jeremiás elhivatásának 
pillanatában megtudja, hogy ő a rendeltetés gyermeke. Isten tervezte az ő életét, még mielőtt 
megszületett. A lét rejtélye és célja így meg volt oldva Jeremiás számára” (Duhm).
prófétájává. Mint Ámoszt és Jesáját előtte, de még nagyobb mértékben. Izráel belekerült a 
világpolitika forgatagába és sorsa elválaszthatatlanul összekapcsolódott Asszíria, Babilónia és 
Egyiptom történetével (Peake).

Jeremiás 1,6
még gyermek vagyok. Ezek a szavak érzékeny természetű lénynek a szerénységét és 
bizalmatlanságát fejezik ki önmaga iránt és azt az alázatosságot, amely minden igazi nagy 
szellemnek sajátja; v. ö. Mózes válaszát a szidrában, IV,10.

Jeremiás 1,7
Ne mondd. Bármilyen hibái vagy hiányosságai lennének is, azok nem jelentenek semmit, mert az ő 
elhivatása az, hogy Isten hírnöke legyen. És bármennyire ellene szegülnek és üldözik embertársai, 
isteni támogatásban fog részesülni.

Jeremiás 1,9
megérintette ajkamat. Az isteni ihletés jelképe. Jesája (VI,6) avatásánál szintén szerepel ez a 
motívum. Ott egy szeráf érinti meg parázzsal a próféta ajkát.

Jeremiás 1,10
kitépj. Mert Isten szava, amelyet a próféta hirdet, nemzetek és királyságok sorsát határozza meg.
plántálj. Jeremiás tevékenységéhez hozzátartozik az is, hogy előkészítse az újjáéledés útját.

11–12. A mandulaág jelképe.

Jeremiás 1,11
mandulaágat. Héberül: mákkél sakéd. Sakéd őrködőt, buzgólkodót jelent. Ez több, mint szójáték. A 
mandulafát azért nevezik a héberben sakédnek, mert korán, már januárban virágzik; az első fa, 
amely felébred téli álmából. Ezt látva, az a gondolat villant meg a próféta lelkében, hogy Isten 
őrködik és ügyel a szavára, hogy azt teljesítse halogatás nélkül. Működése elején kapott biztatásra, 
amely szerint Isten buzgólkodik és vigyáz arra, hogy szava teljesüljön, szüksége volt, hogy 



bátorítást nyerjen jövendő munkájához, amely tele lesz csalódással és szenvedéssel.

13–16. A gőzölgő, párolgó edény jelképe.

Jeremiás 1,14
észak felől. Északról jöttek az asszír támadások, északra hurcolták a tíz törzset és Babilónia, amely 
Júdát fogságba hurcolta, szintén északra volt.
a vész. Ami az összes próféták jövendölései szerint a nemzet bűnének következménye.

Jeremiás 1,15
és mindegyik felüti tanyáját. A városkapu szomszédsága volt az a hely, ahol rendesen a 
törvénykezést intézték. Itt fognak a benyomuló sereg uralkodói ítélkezni a legyőzött nép felett. Ez 
szószerint be is következett; lásd Jer. XXXIX,3.

17–19. Jeremiást bátorítja Isten.

Jeremiás 1,17
övezd derekadat. Készülődj a nehéz feladatra.
nehogy én megfélemlítselek előttük. Ha félsz tőlük eredménytelen lesz fellépésed (Kimchi). 
Jeremiás csak akkor győzhet, ha egy pillanatra sem veszti el bátorságát. Erre a figyelmeztetésre 
szüksége volt a prófétának, akinek élete csupa szenvedés és vértanúság volt.

Jeremiás 1,18
és a föld népével. Héberül: ám ha-arec; bizonyára a nemzetgyűlés; lásd Sulzberger magyarázatát 
Gen. XXIII,7-hez. (Gen. 192. old.)

Jeremiás 1,19
de nem bírnak veled. Azaz, nem fognak végső győzelmet aratni feletted.

Jeremiás II.
Jeremiás 2,1

Jeremiás első próféciájának bevezető versei. Isten megemlékezik Izráel hűségéről és Hozzája való 
ragaszkodásáról a sivatagban. Jeremiás úgy jellemzi Izráel hűségét Isten iránt, mint egy szerető 
menyasszonyét, aki követi szíve választottját a pusztába is.

Jeremiás 2,2
szeretetéről. Héberül: cheszed. Gazdag tartalmú és szép szó, itt nem a követelt odaadást fejezi ki, 
hanem egész szívből való teljes önmegtagadással járó szeretetet, ami több, mint a gyermeki, ami 
hasonlít a fiatal, szerető menyasszonyéhoz.
mikor jöttél utánam. A próféta szerint a hűséges és minden viszontagság között kitartó 
menyasszonyi szeretethez hasonlítható az az érzés, amely arra késztette az izraelitákat, hogy 
otthagyják Egyiptom pompáját és felvegyék a harcot a sivatag kényelmetlenségeivel, veszélyeivel 
és az ott rájuk váró alattomos ellenségeikkel. Csak ilyen szeretet indíthatta őket arra, hogy örömmel 
kövessék Isten hívását az ismeretlenbe, Isten új útja felé, amely az ember földi létét új reménnyel 
töltötte el, egy új vallás erejével, amely megváltoztatta a történet folyását és emberiességre tanította 
a föld népeit.

Jeremiás 2,3
Szent volt Izráel az Örökkévaló előtt. Minden nép Isten tulajdona; de Izráel el van különítve 
számára, mint ahogy az első termés is el van különítve a pap számára. A szidra, IV,22-ben, Izráelt 
Isten elsőszülött fiának nevezi.



pusztulás jő rájuk. Jaj mindenkinek, aki erőszakot követ el e szentség ellen és megtámadja Izráelt.

II. Váérá haftárája.
Ezekiél XXVIII,25–XXIX,21.

Ez a rész főképpen Egyiptom ellen szóló beszédeket tartalmaz és így összefügg a szidrával.
Ezekiél életéről és próféciájáról szó lesz még Tecávve, Páráh és Háchódes haftáráinak bevezető 
soraiban. Őt és népe színe-javát Babilóniába hurcolták i. e. 598-ban. Úgy látszik a próféta békében 
és megbecsülésben élt Babilóniában (v. ö. Ezek. VIII,1; XX,1 stb.). A száműzötteknek voltak saját 
házaik és földjeik. A „Vének Tanácsa” vezette a közigazgatást. Valószínűleg könnyen 
beleilleszkedtek a babilóniai „modern” életbe, Nebukadnecár erős és nem igazságtalan uralma alatt. 
Jeremiással együtt az volt a véleménye, hogy nemzete jövője a száműzöttek sorsától és 
magatartásától függ, ezért minden erejével azon volt, hogy az száműzötteket lelkileg megmentse és 
előkészítse őket az újjáéledésre, amely szerinte minden bizonnyal be fog következni. Lázas 
figyelemmel követi az eseményeket a Szentföldön és inti testvéreit az egyiptomi szövetség ellen.

Ezekiél XXVIII.
Ezekiél 28,25

Amidőn összegyüjtöm. Ezekiél próféciájának egyik alapgondolata, hogy Isten újjáéleszti és 
megtisztítja az Ő népét és visszavezeti őket saját földjükre.
meg leszek szentelve. Izráel által a világ összes népei felismerik Istent, mint a Szentség Istenét, az 
egész világegyetem urát.

Ezekiél 28,26
és meg fogják tudni, hogy Én vagyok az Örökkévaló. Izráelnek ilyen újjáéledése és megtisztulása 
Istene korlátlan hatalmának bizonyítéka lesz. A bűnbánó és újjáéledt Izráel sorsának jórafordultából 
meg fogják tudni az összes nemzetek, hogy létezik egy mindent jóvátevő Igazság.

Ezekiél XXIX. Beszéd Egyiptom ellen.
Egyiptom, az egykori rabszolgaság és elnyomatás háza Izráel számára, a zsidó állam utolsó éveiben 
újból kártékony szerepet játszott a zsidó nép életében. Valóban „nádszál-támasz” volt. Épp annyira 
tehetetlen volt, mint amennyire megbízhatatlan.

Ezekiél 29,1
A tizedik esztendőben. Cidkija, Júda utolsó királya uralkodásának 10-ik éve. 588 a polg. idősz. 
előtt.
annak tizedik havában. Azaz, Tébéth (január–február), körülbelül hét hónappal Jeruzsálem 
pusztulása előtt.

Ezekiél 29,2
Emberfia. Ezekiélnek kedvenc kifejezése. Költői alak ember vagy halandó helyett.
Fáraó. Hophra fáraó.

Ezekiél 29,3
nagy vízi szörnyeteg. A krokodilus, amely a Nílust veszélyessé tette és ami miatt isteni imádatban 
részesült. Itt Egyiptom jelképe (l. m. Ezek. XXXII,2; Jes. XXVII,1. tannin, ahol szintén Egyiptom 
jelképeként használják ezt az állatnevet).
folyamágai. A Nílusban és az ágaiban.
enyém az én Nílusom. Egyiptom féktelen gőgje, büszkesége országára és az „ő” Nílusára és az 
uralkodók ön-istenítése a bukás biztos előfutárai voltak.



Ezekiél 29,4
Én horgokat vetek állkapcsaidba. A krokodilus a valóságban nem is olyan veszedelmes, mint 
amilyennek látszik; könnyű prédája annak, aki csellel közelíti meg; ugyanilyen a helyzet Egyiptom 
esetében is.

Ezekiél 29,5
folyamágaid minden hala. Egyiptom hűbéresei vagy szövetségesei vele pusztulnak.

Ezekiél 29,6
nádszál-támaszul szolgáltak Izráel házának. Egyiptom hütlenségének jellemző képe. Támogatás 
megígérésével lázították Izráelt a multban Assziria ellen, most pedig Babilónia ellen akarják 
felhasználni őket, a válságos órában azonban, épúgy, mint a multban most is cserben hagyják 
Izráelt.

Ezekiél 29,7
megmarkoltak téged kezükkel. Amikor végszükségükben beléd akarnak kapaszkodni, mint utolsó 
reménységükbe, akkor te is összeroppansz és nemhogy segítenél, hanem még megsebzed azt, aki 
tőled várt segítséget (v. ö. Rási).

Ezekiél 29,10
Szevéné őrtornyától Etiópia határáig. Ez a déli rész pusztulását jelenti. V. ö. alább a 14. és a 15. 
verssel. Vagy „Migdoltól Szevénéig és Kus határáig.” (Az Imit régi fordítása.) Migdól északon van 
és Szevéné, a mai Asszuán délen. (1904-ben sok aram papiruszt találtak Asszuánban az i. e. 471–
411. évekből. Egy zsidó katonai település irattárának maradványai ezek. Rendkívül érdekes 
adatokat tartalmaznak. A telep lakói valószínűleg a Templom pusztulása után kerültek Egyiptomba 
(v. ö. Jer. XLI). Blau professzor magyar és német nyelven több nagyjelentőségű munkát írt ezekről 
a papirusz leletekről.
Etiópia. Héberül: Kús. Nép, illetve országnév, amely Egyiptomtól délre terült el, a mai Szudán és 
Abesszinia környékén.

Ezekiél 29,13
Negyven év multán. Kerek szám: egy nemzedéket jelent. Hasonló motívumokat találunk Jesájánál 
Córral (Tyrus), (Jes. XXIII,15–18) és Júdával kapcsolatban Jeremiásnál (XXV,12; XXIX,10), akik 
hetven évet említenek ilyen kerek számként.

Ezekiél 29,14
Pátrosz. Felső (azaz déli) Egyiptom, az egyiptomi uralom eredeti székhelye.

Ezekiél 29,16
ne legyen többé… vélt menedéke. Nagyon gyenge lesz és nem lesz képes ártani Izráelnek azáltal, 
hogy Egyiptom segítségének reményében veszedelmes kalandokba bocsátkozzék. Egyiptom, 
miután Babilónia elfoglalta, elvesztette függetlenségét és nem játszott önálló szerepet.
mely bűnt juttat eszükbe. „Minden szövetség Egyiptommal újra Izráel makacs oktalanságára 
emlékeztet (Lofthouse).

17–20. Egyiptom elfoglalása Nebukadnecár által.

Ezekiél 29,17
a huszonhetedik év. 570 a polg. idősz. előtt. Ez Ezekiél legkésőbbi dátummal ellátott próféciája.

Ezekiél 29,18
Nebukadrecár. Máshol Nebukadnecár áll a Szentírásban. Az itteni olvasat a helyes, mert a 
babilóniai megfelelője: Nabu-kudurri-ucur.
minden váll meg lett nyúzva. Az állandó teherhordástól. Mivel Nebukadnecárnak nem volt flottája. 
Tyrus és a szárazföld között fel kellett tölteni a tengerszorost. Ez hadseregének nagy 



megeröltetésébe került.
jutalma nem volt. Csalódott a zsákmányban, amit Tyrusban talált.

Ezekiél 29,20
amiért számomra munkálkodott. Nebukadnecár és hadserege, akik Isten eszközei Egyiptom ellen; 
Nebukadnecár Egyiptomot kapja kárpótlásul Tyrus helyett.

Ezekiél 29,21
Aznap. Egyiptom megaláztatása megnyitja majd az utat Izráel megújhodása számára. Izráel „Isten 
ujját” lássa mindezekben a változásokban.
hatalmat. A héberben: keren = „szarv” szó áll. A szarv a hatalom és a bőség jelképe.
szabad szólást. Ha teljesül a próféta jövendölése, a nép hinni fog az ő szavának és hirdetésének 
érvényességében.

III. Bó haftárája.
Jeremiás XLVI,13–28.

Jeremiás életéről és hivatásáról már szólottunk a 468-ik oldalon. Miként az előbbi haftára, ez is 
Egyiptom ellen szóló beszéd és így függ össze a szidrával. Jeremiás Ezekiélnek idősebb kortársa 
volt. Mindketten a zsidó állam utolsó éveiben, az egyik Jeruzsálemben, a másik Babilóniában, 
hirdették, hogy bűn és ostobaság Egyiptomtól várni segítséget. Fáraó a nagy karkemisi csatában 
(605) döntő vereséget szenved Nebukadnecártól. A próféta megjósolja, hogy a bűnös Egyiptom 
teljesen össze fog omlani Babilónia hatalma alatt. De a zsidó népet hazasegíti Isten a fogságból, 
miután megbünhödött vétkeiért.

Jeremiás XLVI.
Jeremiás 46,14

Hirdessétek. Egész Egyiptomot felszólítja, hogy ellenállásra készüljön a betörő ellenség ellen. 
Migdól határváros északon, úgyszintén Tachpanches; Nóf pedig (Memphis) Felső-Egyiptom 
fővárosa.

Jeremiás 46,15
sodortattak el. A Septuaginta a héber „elsodortattak” igét két szónak veszi. Miért futamodott meg 
(sn) Ápis (#j)? Ápis, a szent bika volt Oziris jelképe, amelyet Memphisben főistenségként imádtak 
és a „hatalmas”-nak nevezték. Egyesek arra gondolnak, hogy a helyes olvasat: [rpj sn lenne.

Jeremiás 46,16
egymásra hullott. Pánik keletkezett közöttük.
szólottak. A zsoldosok, akiket Egyiptom más országokban toborzott segítségül, miután látták, hogy 
maguk is ott pusztulnak, ha kitartanak Egyiptom mellett, haza akarnak térni.

Jeremiás 46,17
Kiáltozva hívják ott Fáraót. A megrémült zsoldosok.
pusztító zűrzavar elmulasztja. Igen nehezen magyarázható meg ez a hely. Az Imit régi fordítása 
„csupa lárma, elmulasztotta az időt”.

Jeremiás 46,18
a Tábor. Amennyire kétségtelen, hogy a Tábor a hegyek között van és a Kármel a tenger mellett, 
olyan bizonyosan jön a hódító (Rási és Kimchi). Mások szerint, amint a Tábor kimagaslik a hegyek 
közül és a Kármel meredeken kiemelkedik a tengerből, úgy felülmúlja a közeledő ellenség, 
Nebukadnecár, a többi hódítót.



Jeremiás 46,19
leánya. Héber költői kifejezés: „lakosságra”; v. ö. „Cijón lánya”.

20–26. A pusztulás nem lesz végleges.

Jeremiás 46,20
szépséges fiatal üsző. Jól ápolt. Célzás rejlik ebben „férjére” az Ápis-bikára.
a mészárlás. A héber megfelelője: kerec. Csak itt fordul elő. A Tárgum-Jónathan [lwfq 
@wmm[ „gyilkos népek”-kel fordítja (Rási).
észak felől. Babilónia Egyiptomot északról támadta.

Jeremiás 46,21
mint a hízó borjak. Jól felhízlalták őket, de gyávák és a veszély órájában értéktelennek bizonyultak.

Jeremiás 46,22
hangja. Az ellenség elől menekülő Egyiptom hangja, olyan mint a kígyóé, amely erőtlenül sziszeg 
a favágókra, akik megtámadják (Streane).

Jeremiás 46,25
Ámont. Istenség, amelyet Nó-ban (Théba, most Luxor, Dél-Egyiptomban) imádtak.

Jeremiás 46,26
Azután (Egyiptom) újra lakottá válik. Ígéret Egyiptom újjáéledésére: v. ö. az előbbi haftára 12. 
versével.

27–28. A remény szavai Izráelhez.

Jeremiás 46,27
ne félj. Ellentétben az előbb mondottakkal, amelyek az egyiptomiakra vonatkoznak, most Izráelhez 
szól a remény és újjáéledés hirdetésével, amely mind az Egyiptomban élőkhöz, mind a Babilóniába 
száműzöttekhez szól.

Jeremiás 46,28
de teljesen ki nem irtalak soha. Más népek megszűnnek létezni; de Izráellel ez nem fog 
megtörténni. Hasonló értelemben fordítja a Tárgum-Jónathan is. Az Imit régi fordítása „de 
büntetlenül nem hagylak”. E kifejezéssel találkoztunk Ex. XXXIV,7-ben, ahol a Tárgum és a 
Talmud érzi a nehézséget és úgy magyarázza, hogy megbocsát azoknak hqn, akik megtérnek, de 
nem bocsát meg azoknak (hqny al), akik nem térnek meg (Jóma 86a; l. m. Dr. Komlós Ottó, A 
Targum-Onkelosz aggadikus párhuzamai. Budapest 1939. Ex. XXXIV,7-hez).

IV. Besállách haftárája.
Birák IV,4–V,31.

Mind a szidrában, mind a haftárában egy-egy felszabadulás történetét kapjuk, amelyet dicsőítő és 
győzelmi dallal ünnepelnek.
Haftáránk visszavezet bennünket Izráel történetének első korszakához, amikor a törzsek gyakran 
kénytelenek voltak kemény és elkeseredett harcot folytatni a visszamaradt harcias kanaánitákkal. 
Zord korszak volt ez, nemzeti egység nélkül és vallási tekintély híján. „Azokban a napokban nem 
volt király Izráelben; mindenki azt cselekedte, ami helyes volt szemében”. De Isten nem hagyja el 
teljesen népét. A nagy nemzeti szerencsétlenségek vagy idegen elnyomások kitermelték az alkalmas 



vezért, aki elűzte vagy megsemmisítette az ellenséget és megmentette a népet a fenyegető 
katasztrófától. Ezek a vezérférfiak sóftim, birák néven ismeretesek, (ugyanebből a tőből származnak 
a pun „suffetes”) pl. Gideón, Jiftáh, Simsón és a legjellegzetesebb közülük: Debóra. Az ő 
hőstettének elbeszélése két alakban maradt ránk, prózában és versben. Ezekből képet alkothatunk 
magunknak arról a halálos veszélyről, amelytől Debóra és Bárák győzelme mentette meg Izráelt. Ez 
a győzelem volt a világtörténet egyik „döntő csatája”. Ez döntötte el Palesztina sorsát és sok más 
dolgot örök időkre. Azonkívül jelentősége van még azért is, mert Debóra büszke hazafiasságának 
hatása alatt először egyesült Izráel majdnem valamennyi törzse a közös veszély idején. Azok a 
veszélyes évek eggyé kovácsolták a nemzetet.

Bírák IV.
Bírák 4,4

prófétanő. Kettős jelzője is van „prófétanő” és „bírónő”. Valószínűleg e két hivatás összeforrott 
személyében.

Bírák 4,5
tanyázott. Ott szokott tartózkodni. Odajöttek hozzá, hogy pereikben döntsön.

Bírák 4,6
Kedes-Naftáliból. Körülbelül négy mérföldre „Meróm vizei” északi végétől.
Tábor hegyére. Gúla alakú magaslat, amely uralkodik Jezreel síkságán. A síkság ékalakban nyúlik 
be a tengertől kb. 10 mérföldnyire a Jordánig és minden oldalról dombokkal van körülvéve. Ma ez a 
síkság Émek néven ismeretes.
Naftáli és Zebúlon. Ez a két törzs, amely a síksággal határos területen lakott, szenvedett a legtöbbet 
a pogányok elnyomásától.

Bírák 4,7
Jábin. Kanaán királya, aki elnyomta Izráelt. 900 vasszekere volt; e „páncélos kocsik” ellen a zsidó 
parasztok védtelenek voltak.

Bírák 4,8
Ha velem jössz. Ez mutatja azt a nagy bizalmat, amellyel Debóra bölcsessége és működése iránt 
viseltettek.

Bírák 4,9
nem lesz dicsőséged. A győzelem fődicsősége nem az övé lesz.

Bírák 4,10
és vele ment. T. i. Tábor hegyére.

Bírák 4,11
A kénita. Nomád törzs, mely Izráellel szoros szövetségben volt; lásd Num XXIV,21. „Héber” 
elágazott a főcsoporttól, amely Dél-Palesztinában élt és messzire északra vándorolt Kedesig. Ez a 
17. vers megértése szempontjából fontos.

Bírák 4,13
Háróseth-Hággojimból. Megiddó közelében.
Kisón. Ez a folyócska a Jezreel völgy délkeleti részén ered, a síkságon keresztül folyik és Haifánál 
ömlik a tengerbe. Ez Palesztina második folyója.

Bírák 4,14
És leszállott. A Tábor hegyéről; az izraeliták lerohantak és visszavetették a kanaánitákat a Kisón 
partjaihoz. Egy záporeső megdagasztotta a vizét, ez az áradat a síkságot mocsárrá változtatta és 
ennek következtében a hadiszekerek hasznavehetetlenné váltak.



Bírák 4,15
megzavarta. Megrémítette; v. ö. a szidrát, XIV,24.

Bírák 4,17
Jáélnek sátorához. Ez a törzs, ámbár Izráellel barátságban élt, nem vett részt a harcban.

Bírák 4,21
egy sátorszöget. Cselekvése erkölcsi megítélésére vonatkozólag lásd a köv. fejezet 24. verséhez 
szóló magyarázatot.

Bírák 4,24
egyre jobban ránehezült. Ez volt az első döntő győzelem kanaániták felett. Megtört a varázs. Nem 
féltek már annyira tőlük. Első láncszeme volt ez a Jábin felett kivívott győzelmeknek.

Bírák V. Debóra szabadsághimnusza.
„Debóra énekének előkelő helye van a világirodalom győzelmi dalai között. Magasszínvonalú 
művészi alkotás, amely amellett természetes, mesterkéletlen és határtalan lelkesedés szülte 
győzelmi dal. Tökéletessége a költői nyelv és kifejezésmód teljes bírásáról tesz tanúbizonyságot; 
ebből arra kell következtetnünk, hogy a költészetet a héberek már nagyon régen művelték” 
(Moore).

Bírák 5,2
Mivel fölszabadító hősök emelkedtek föl Izráelben. Más fordítások szerint: „amidőn vadul 
növesztették hajukat Izráelben”. Azaz, amikor az emberek fogadalmakat tettek és felszentelték 
magukat a szabadságharcra. „A haj növesztése annak a jele volt, hogy fogadalmat tettek, hogy 
bizonyos dolgoktól tartózkodnak, amíg nem értek el egy bizonyos célt” (Cooke): v. ö. Num. VI,5.

Bírák 5,4
Ó, Örökkévaló, midőn elindultál. Emlékeztetés Isten hatalmára az ősi időkben a szinaji 
kinyilatkoztatásnál, bátorításul a jelen nehéz bajai között.

6–11. Az elnyomatás.

Bírák 5,6
Sámgárnak. Az előbbi bíró; lásd Birák, III,31.
megszűntek a karavánutak. A nép elrejtőzött és a karavánutak forgalma szünetelt. A lakosok 
elhagyták falvaikat és tanyáikat a kanaániták fosztogató fegyveres bandái miatt.

Bírák 5,7
amíg fel nem keltem. Héberül: sákkámti. Egyesek második személynek veszik: „amíg fel nem 
keltél”. Ez tehát egy régies igealak lenne.

Bírák 5,8
alig volt látható pajzs és dárda. A népnek nem voltak megfelelő fegyverei, amelyekkel 
védekezhetett volna az elnyomók ellen.

Bírák 5,9
a törvénytevőidé. Parancsnokok; őket dicséri, mert hívására azonnal elindultak.

Bírák 5,10
fehér. Ritka héber szó, csak itt fordul elő a Szentírásban.
mind emeljetek szót. Mindenki dicsérje most Istent, vezetők és tisztviselők, az előkelők és maga a 
nép. Most nyugodtan közlekedhettek a karavánutakon és békességben élhettek, ellentétben a 6. 
versben ecsetelt állapotokkal.



Bírák 5,11
győzelmét. Szószerint: igazságait.
leszállott a várkapukba. Készülődtek, hogy megtámadják az ellenséget.

12–23. A törzsek összegyüjtése.

Bírák 5,12
mondj éneket. Harci dalt, amely felrázza a törzsek lelkét.
ejts foglyokat magadnak. Az Imit régi fordítása: „vidd el foglyaidat”. Feltételezi, hogy már győzött 
is. Ezt természetesnek veszi, nem is tartja szükségesnek megemlíteni.

Bírák 5,14
gyökere Amálékba nyúlik. Ez azt mutatná, hogy Efráim olyan területen lakott, amelyek azelőtt az 
amálékitáké voltak (lásd Birák XII,5).
nyomon követ téged. Azaz, Efráim után. A legnagyobb és legkisebb törzset együtt említi. A többiek 
a „csapataid között” kifejezésben foglaltatnak benn (Kimchi).
Máchir. A Jordán túlsó partján.
törvényhozók. Parancsnokok.
akik az írónak vesszejét vonják. Az Imit régi fordítása: „a törvényíró vesszejével vonulók”.

Bírák 5,15
nagyok voltak a szívnek tanakodásai. Sokat tárgyaltak a helyzetről, de nem segítették testvéreiket 
élet-halál harcukban. Reubén hű maradt jelleméhez, amelyről találó képet kapunk Jákób áldásában; 
lásd Genezis, 403. old.

Bírák 5,16
tépelődései. Sokat tépelődnek, de semmit sem tesznek. Szívesebben hallgatták a juhászok 
tilinkózását.

Bírák 5,17
Gileád. Dán és Ásér szintén meg vannak bélyegezve. Az utóbbi a tengerparton telepedett le a 
főniciaiak mellé.
öbleinél. A folyó torkolatánál, a kirakodó helyeknél.

Bírák 5,18
Zebúlon és Naftáli ragyogó példája ellentétben áll az előbbiek gyávaságával és közömbösségével.

19–22. A csata.

Bírák 5,19
Királyok. A Sziszra kezében levő kerületek uralkodói.
pénzt érő zsákmányt nem vittek el. Nem szereztek zsákmányt az izraelitáktól; ők maguk győzettek 
le.

Bírák 5,20
a csillagok pályáikról. Egyike a legszebb képeknek az irodalomban. Az ég hatalmai maguk 
sorakoztak fel a pogányok ellen, a győzelmet Izráel az égi segítséggel vívta ki. Célzás az áradásra, 
amely elsöpörte a kanaánita harci szekereket; v. ö. a szidra XIV,25. „1799-ben, amidőn Napoleon 
seregei megütköztek a törökökkel a Tábor hegyén, sokan vízbe fulladtak a törökök közül, amidőn a 
Kisón által elöntött síkságon át akartak menekülni” (Cooke).

Bírák 5,22
dübörögtek a lovak patái. Az Imit régi fordítása: „dobogtak a ló patái”.



23–31. Az ellenség veresége.

Bírák 5,23
Méróz. Egy izraelita város a harctér közelében, amelynek lakosai nem akartak testvéreik segítségére 
menni.
a hősök között. A derék emberek között, akik résztvettek hősiességgel Izráel harcaiban.

Bírák 5,24
Jáél. Ennek a találékony és ügyes pogány kénita asszonynak cselekedete ellentétbe van állítva 
Méróz lakosainak gyávaságával és hűtlenségével. Jáel gyilkosságát felszabadító hazafias 
cselekedetnek tekintik, amely nélkül a győzelem eredménye kárba veszhetett volna; ezért 
dicséretben részesül. A békeidők mértéke szerint tette kegyetlen árulásnak lenne minősíthető, de 
minden nemzet dicsőít hasonló és még kegyetlenebb tetteket is, ha az háborúval van kapcsolatban. 
A mi korunk, amelyben nagy műveltségű nemzetek politikából vagy hazafiasságból 
összehasonlíthatatlanul kegyetlenebb és alávalóbb tetteket és embertelenségeket engedtek meg 
maguknak vagy támogattak, nem kárhoztathatja azt a dicséretet, amelyet a primitív beduin nő 
kegyetlen tettéért joggal kapott.
a sátorban élő asszonyok között. Vagy „beduin asszonyok”, (Moore). Sátorlakók asszonyai.

Bírák 5,25
hatalmasok csészéjében. Csésze, amely előkelő vendégek számára van fenntartva.

Bírák 5,29
Udvarhölgyei közül a legbölcsebbek. Megnyugtatására azt mondják, hogy Sziszra bizonyosan 
gazdag zsákmányt fog hozni.
őmaga is ad választ szavaira. Vagy „ismétli önmagának”. Elhallgattatja rossz előérzetét 
ugyanolyan felelettel, mint amilyent udvarhölgyei adnak neki (Rási).

Bírák 5,30
Bizonyára találtak. Más lehetőségre nem is mer gondolni.
rabnőt. A megfelelő héber szó csak itt fordul elő ilyen értelemben. Lealázó értelme van. 
Szándékosan használja itt ezt a szót, hogy jellemezze Sziszra anyjának megvetését az izraelita 
nőkkel szemben.
hímzett varrottas ruhákat. Festői vonás, amely elárulja, hogy ezt a dalt nő írja. A győzelmi dal 
tetőpontja „komor és egyúttal fantasztikus is; Sziszra anyja, önmagában mormol: egy rabnőt, két 
rabnőt… hímzett díszruhák zsákmányát, amit fia haza fog hozni, az olvasó viszont már jól tudja, 
hogy soha sem fog többé Sziszra zsákmányt hazahozni” (George A. Smith).

Bírák 5,31
Így. „Tökéletes művészettel a költő itt hirtelen megszakítja az elbeszélést, és az olvasó képzeletére 
bízza a továbbit, aki ismeri az egész, rettenetes valóságot” (Moore).
mint a nap, midőn fölkel fönséges hatalmában. Legyőzhetetlen, megsemmisíti az éj sötétségét. 
Csodálatosan hatásos befejezése a világirodalom egyik legnagyszerűbb énekének. Bölcseink a 
következő tanítást fűzik ehhez a vershez: „Aki nem üldözi azt, aki őt üldözi, aki csendben eltűri a 
bántalmat, aki a jót önmagáért teszi, aki vidám szenvedéseiben, az Isten barátai közé tartozik, és 
ezekről írja a Szentírás: Akik pedig szeretik Őt, legyenek olyanok mint a nap, midőn felkel fönséges 
hatalmában” (Gittin 36b).
És nyugalma volt az országnak negyven éven át. Ezek a szavak már nem Debórától származnak, 
hanem a Birák könyvének szerkesztőjétől. Nem tartoznak tehát a győzelmi dalhoz.

V. Jitró haftárája.
Jesája VI,1–VII,6 és IX,5–6.



Jesája életéről és működéséről a 458. oldalon szólottunk. A szidra leírja a szinaji kinyilatkoztatást, 
amelynek az volt a célja, hogy Izráelt szent néppé tegye, hogy járjon elől az igazság és istenfélelem 
útjain. A haftárában megtaláljuk azt a kinyilatkoztatást, amely Jesájának szólott avatása napján. Egy 
napon a szentélyben hallotta a szeráfok énekét, „Szent, szent, szent az Örökkévaló, a Seregek Ura, 
az egész föld telve van fönségével”. Ez az örökkévalóságból jövő kiáltás, amely Isten 
kimondhatatlan szentségét, legmagasabb fenségét és uralmát a mindenség felett hirdeti, az összes 
prófétai tanításoknak alapja lett. Ez a lényege minden igaz hit tanainak.

Jesája VI.

1–5. Jesája avatása.

Jesája 6,1
Uzzijáhu király elhalálozása évében. Körülbelül egy fél évszázadra terjedő (790–740 ante) 
szerencsés uralkodása alatt lényegesen növelte Júda királyságának jólétét és hatalmát (II. Krón. 
XXVI,1–15). Halála mindenkinek lelkét rossz sejtelmekkel töltötte el. „Mi lesz most Júdával, 
amidőn Uzzija király nincs többé közöttük?” volt mindenkinek az ajkán. Abban az évben Jesája 
„látta az Örökkévalót” és arra gondolt, hogy noha halandó királyok jönnek és mennek, Isten uralma 
örök.
láttam az Örökkévalót. Prófétai extázisban (Kimchi). A láthatatlan szellemi világ megnyílik Jesája 
lelki szemei előtt; úgy rémlett neki, mintha a templom falai kiszélesedtek volna mennyei palotává 
és látja Istent, amint trónol mint uralkodó minden földi és mennyei lény felett: „Hogy hogyan 
nyilatkoztatta ki magát Isten kiválasztott küldöttei előtt, azt aligha fogjuk valamikor megérteni. Ez a 
csodák legtitokzatosabbika; mégis az a tény, hogy Ő kinyilatkoztatta magát, minden bizonyosság 
között a legbizonyosabb” (Marti).

Jesája 6,2
Szeráfok állottak mögötte. Azaz, angyali lények állottak mögötte szolgálatra. Az Imit régi fordítása 
szószerint fordítja: „Szeráfok állanak felette”.
befödi arcát. Tiszteletből (Ex. III,6).
eltakarja lábát. Alázatosságból, nem lévén méltó arra, hogy közvetlenül álljon Isten dicsfényével 
szemben.
röpülhet. Hogy teljesítse Teremtője akaratát.

Jesája 6,3
Szent, szent, szent. Háromszoros ismétlés a héber költészetben a felsőfokot fejezi ki: Isten a 
legnagyobb szentség. „Szent a magas égben, ahol Fönsége honol, szent a földön, amit hatalma 
alkotott, szent az idő végtelenségében mindörökké” (Tárgum Jónathán). Ez a szép Tárgum-részlet a 
mindennapi imánkba is bekerült. (@wyxl abw) „Izráel Szentje” Isten elnevezése Jesája írásaiban. A 
rabbinikus irodalomban Isten leggyakoribb neve awh ^wrb `wdqh. „A szent, áldott legyen Ő”. 
Szent, ez jelenti Isten félelmes és magasztos erkölcsi fenségét (R. Otto), erkölcsi tökéletességét és 
teljes függetlenségét mindattól, ami az embereket tökéletlenné és tisztátalanná teszi. Azt jelenti, 
„több mint jóság, több mint tisztaság, több mint igazságosság: ez magába foglalja mindezeket 
eszményi tökéletességükben, de kifejezi azonkívül a szembeállítást mindazzal, ami ezeknek 
ellentéte” (Driver). A Szentség Isten lényegi jelzője. Szentségénél fogva, ami Ő benne rejlik, az Ő 
hatalma tökéletes és végtelen.
az egész föld telve van fenségével. Minden, ami magasztos a természetben és az emberi 
történelemben, külső kifejezése és kisugárzása az isteni szellemnek.

Jesája 6,4
oszlopai. Noha a látomást lelki szemeivel látja, az mindamellett valóság. Egy ilyen lelki élmény 



izgalmában meginognak előtte az oszlopok és a Templom elmosódik testi szemei előtt.

Jesája 6,5
mert végem van. Isten szentsége bizonyos értelemben „emésztő tűz” minden tisztátalansággal 
szemben. A próféta emiatt le van nyűgözve saját érdemtelenségének érzése által és népe 
érdemtelensége által. Mint egykor Ábrahám, ő is érzi, hogy ő és népe és minden valóság csak „por 
és hamu” az Isteni szentség valóságával szemben (R. Otto).
a Királyt… látták szemeim. Nem valamilyen forma vagy jelenség látomása értendő, hanem az Ő 
legmagasabb szentségének és hatalmának a kinyilatkoztatása.

6–13. Jesája megtisztulása és küldetése.

Jesája 6,6
az oltárról. Ahol szent tűz van és ahol nincs „idegen tűz” (Ibn Ezra). Az embert fel kell szentelni, 
azaz megtisztítani tisztátalanságától, mielőtt hallhatja Istent. „Amint a földi tűz elégeti a külső 
tisztátalanságot, éppúgy az égi tűz a bűn fertőzését távolítja el; először az ajkakról, de azokon 
keresztül az egész emberből” (Dillmann).

Jesája 6,8
ki fog menni nekünk? Többesszám, pluralis maiestatis; mint Gen. I,26.
Íme, itt vagyok, küldj engem! Jesája nem kényszerből válaszol, hanem szabad akaratából. Buzgó 
felelete emberi szennytől megtisztított szívéből és ajkáról származik.

Jesája 6,9
Hallani fogjátok. Júda és Jeruzsálem lakosságának nagy hibája, hogy Uzzija boldog uralkodása 
alatt érzéketlen maradt Isten és az isteni dolgok iránt, nem hiányzott nekik az Isten, ezért nem is 
keresték Őt. Midőn Jesája egy ilyen nemzedéknek hirdetni kezdte Isten szentségét és feltétlen 
uralmát életünk felett, eleinte bizonyára csak növelte vakságukat és makacsságukat. Azt 
eredményezhette ez, hogy „megkeményítsék szívüket”; lásd az Ex. IV,21-hez szóló magyarázatot. 
Legtöbb hallgatója keménynyakúan visszautasíthatta az ő hirdetését; megkeményítette szívét. 
Küldetésének ezt a tragikus hatását Jesája világosan látta avatása percében; és „a próféta 
működésének az eredménye úgy van leírva, mintha az a célja lenne” (Skinner).

Jesája 6,11
Meddig lesz ez így, ó Uram? Meddig tartson még ez a szellemi vakság és a bűnbánat 
visszautasítása. A prófétának ez a kérdése népe iránti együttérzéséből fakadt. A felelet meg van 
adva a 11–13. versekben. A hitetlenség addig fog megmaradni, amíg egy nemzeti szerencsétlenség 
és számüzetés el nem sodorja a bálványimádó többséget és képessé nem teszi a maradékot, a 
szellemi Izráel elpusztíthatatlan fáját, hogy Isten gondviselése alatt virágozzék és fejlődjék.

Jesája 6,13
És ha még megmarad benne egy tizedrész. Az Északi Birodalom tíz törzsének számüzetése után 
Júda még fennállott 134 évig.
újra pusztulásra lesz. Júda birodalma is számüzetésbe megy.
a törzse… megmarad. Mint mikor egy fa ágait levágják, a törzs megtartja életerejét, melyből új 
hajtások nőnek, így van Izráelnek is törzse, a vallásos igaz embereknek egy maradványa, mely a 
zsidóság fájának elpusztíthatatlan része.

Jesája VII.
Jövendőlátó extázisából a próféta visszatér napjai eseményeihez. Pekáh, Izráel királya, szövetkezik 
Recinnel, Aram uralkodójával Assziria ellen. Be akarják vonni ebbe a szövetségbe Áházt is, Júda 
királyát. Ez nem akar résztvenni a szövetségben. Erre ellene vonulnak és egy ellenkirályt akarnak 



trónra ültetni. Jesája biztatja, hogy ne féljen fenyegetéseiktől. Különösen fontos ez a fejezet, mert 
olyan adatokat mond el, amelyeket más forrásokból nem ismerünk.

Jesája 7,2
Dávid házának. Azaz, Áháznak.
Efráimmal. Izráel királyságának költői neve.

Jesája 7,3
Seár-Jásúb. Szószerint „egy maradék vissza fog térni”. Jesája fiainak jelképes prófétai neveket 
adott, miként Hósea (I,6.9).
felső vízgyűjtő medence. Azonosítják a nemrég felfedezett víztartókkal a Silóah-tó (forrás) 
környékén. Áház talán azért ment oda, hogy bizonyosságot szerezzen, van-e elég víztartaléka 
ostrom esetére.

Jesája 7,4
két füstölgő üszök. Nem képesek több bajt okozni: a két szövetséges támadó ereje kimerült; ők még 
nem tudják, hogy nemzeteik már halálra vannak ítélve. Az asszír csapatok akkor már készen 
állottak, hogy hadba vonuljanak Aram (Szíria) és Izráel ellen.
Remáljáhu fia. Azaz, Pekáh, Izráel királya.

Jesája 7,6
Tabeal fiát. Ez olyan jelölt lehetett, aki hajlandó lett volna, ha trónra kerül, Júdát is belevonni ebbe 
a teljesen hiábavaló szövetségbe.
A próféta megnyugtatja Áházt, hogy kísérletük teljesen sikertelen lesz és buzdítja őt, hogy legyen 
bizalommal Isten vezetése és gondviselése iránt.

Jesája IX.

5–6.

A haftára itt félbeszakítja az elbeszélést és egy olyan részletet ad, amely Hizkijáhura, Áház fiára 
vonatkozik, aki akkor még csak gyermek volt. Az ő igazságos uralma ki fogja emelni Júdát abból a 
züllött állapotból, amelybe süllyedt. Hizkija lesz a „szent mag”, Izráel vallásos, elpusztíthatatlan 
maradványának vezetője.

Jesája 9,5
Mivelhogy gyermek született nekünk. „Fiú adatott nekünk” így szól a héber szöveg szószerinti 
folytatása. Ez nem valamilyen jövendőbeli messiásra vonatkozó célzás, sem pedig valakire, aki még 
nem született meg (lásd Genezis 417. old.). Hizkija már megmutatta szíve és esze nemességét, ami 
alkalmassá tette őt arra, hogy népe újjászervezője legyen.
és annak a vállán lesz az uralkodás. Ez világosan mutatja, hogy a „trónörökös” az a személy, 
akiről szó van.
„csodálatos tanácsadó, hatalmas hős, hűséges atya, békefejedelem”. A középkori apologetáknál 
nagy szerepe van e versmagyarázatnak, mert a keresztény exegézis ezt vallásuk alapítójára 
vonatkoztatja. A zsidó magyarázók persze teljes eréllyel elutasítják ezt a felfogást. Rási úgy 
magyarázza, a Tárgum Jónatánt követvén, hogy Isten, aki pele jóéc stb. elnevezi Hizkijáhut a 
„békefejedelemnek”, mert az ő uralkodása alatt béke lesz és igazság fog uralkodni az ország felett. 
Ezek a jelképes nevek, amelyeken a gyermek ismeretes lesz. Ezért rendesen nem fordítják le; 
hasonló nevek Seár-Jásúb (3. vers), Immánu-Él (14. vers), Máhér-Sálál Chas-Báz (VIII,3).

Jesája 9,6
Dávid király trónján. Az Északi Birodalom állami életének elpusztulása után Hizkija kiterjesztette 
hatalmát egy időre annak a területére is. Salamon kora óta először történt, hogy csak egy király volt 



Palesztinában és Hizkija volt az első király, aki újra Dávid trónjára ült; ezért beszél a próféta 
uralmának gyarapításáról.
joggal és igazsággal. Ez jellemző Hizkija uralkodására.
mindörökké. Rási szerint Hizkija élete végéig kell ezt a kifejezést érteni.
Az Örökkévalónak, a Seregek Urának buzgalma. Isten szeretete népe iránt és az igazság iránt 
biztosítja az ígéret teljesülését.

VI. Mispátim haftárája.
Jeremiás XXXIV,8–22 és XXXIII,25–26.

Jeremiás életéről és tanításáról beszéltünk a 468-ik oldalon.
A szidra a héber rabszolga felszabadításának törvényével kezdődik. A haftára arról szól, hogy az 
izraeliták nem tartották meg ezt a törvényt, de a veszély óráiban Cidkija király rábírta az uralkodó 
rétegeket, hogy legalább most, midőn a nemzetet a végpusztulás fenyegeti, teljesítsék ezt az ősi 
törvényt. Esküvel kötelezik magukat, hogy felszabadítják rabszolgáikat és egy zsidó se marad 
rabszolga. Esküjüket híven teljesítették is, de később, midőn a veszély elmult, istentelenül 
megszegték esküjüket és felszabadított testvéreiket ismét rabszolgaságba kényszerítették. Jeremiás 
felháborodott gonosz magatartásuk miatt és azt hirdeti, hogy az ellenség nemsokára vissza fog térni; 
amikor tűz, háború, éhség és dögvész fog dühöngeni a városban.

Jeremiás XXXIV.
Jeremiás 34,8

az egész néppel. A nép képviselőivel. Lehet, hogy a héber „egész nép” kifejezés a Nemzetgyűlés 
helyett áll; lásd 19. v.
és meghirdette nekik a szabadságot. T. i. a rabszolgáknak.

Jeremiás 34,9
zsidó. Ez a legrégebbi előfordulási helye a jehúdi (zsidó) szónak a Szentírásban.

Jeremiás 34,10
És engedelmeskedtek mind a fejedelmek és az egész nép. A fenyegető veszély felébresztette 
lelkiismeretüket. Úgy akartak cselekedni, hogy érdemesek legyenek Isten segítségére.

Jeremiás 34,16
Ámde ti újra visszaléptetek ettől. Most kettős a bűnük. Nemcsak az eredeti Tórabeli parancsolatot 
szegték meg, hanem az imént, a veszély pillanatában esküvel megerősített fogadalmukat is semmibe 
vették. Izráel Szentjét megszentelik az igazság által és meggyalázzák embertelenség által. Az Imit 
régi fordítása: „De újra megszentségtelenítettétek nevemet”.
magukra. Hogy saját uraik legyenek (Biúr).

17–22. A büntetés.

Jeremiás 34,17
Én szabadságot hirdetek reátok. Megszűnik az isteni védelem. Szabadjára bocsátom ellenetek a 
kard, a dögvész, az éhínség iszonyatát.

Jeremiás 34,18
kettévágva az áldozati borjút. Célzás a szövetség szentesítésének ősi módjára, mint Gen. XV,10-
ben. Ez a szertartás azt jelképezte, hogy a szerződő feleket ugyanaz a sors érje, mint a kettévágott 
áldozati állatot, ha a szövetséget megszegik (Rási).



Jeremiás 34,19
és a föld népét. Talán a „Nép tanácsa” vagy a „Nemzetgyűlés” értendő alatta, amely a fejdelmekkel 
együtt az ünnepélyes szövetség részese volt; v. ö. Genezis 192. oldal.

Jeremiás 34,20
hullájuk. Temetetlenül maradnak.

Jeremiás 34,21
már elvonultak tőletek. T. i. a babilóniai hadsereg, amely egy bizonyos időre felfüggesztette az 
ostromot. Ez nagyon korai örömre vezetett a fejedelmeknél és a népnél és ez lett az oka a nagy 
hitszegésnek, amit a próféta szemükre vet.

Jeremiás 34,22
és visszaterelem őket. Ők kényszerítették a rabszolgákat, hogy térjenek vissza a rabszolgaságba; 
ezért Isten visszatereli a babilóniaiakat, hogy az isteni büntetés eszközévé váljanak. A babilóniaiak 
587-ben valóban elfoglalták Jeruzsálemet, a templomot lerombolták és a nép nagy részét 
számüzetésbe hurcolták.

Jeremiás XXXIII.

25–26.

Ezek a versek megjövendölik a babilóniai számüzetésből való visszatérést és kijelentik, hogy az 
irgalom isteni ígéretei épp olyan megbízhatók, mint a természet törvényei.

VII. Terúma haftárája.
I. Kir. V,26–VI,13.

A szidra leírja a pusztában felállított szentélyt. Ennek a párhuzama a haftárában Salamon 
jeruzsálemi templomának leírása.
Dávid király leghőbb vágya volt Istennek templomot építeni, egy központi szentélyt, amely jelképe 
legyen Izráel engedelmességének Isten törvénye iránt, Izráel egységének és Izráel békéjének. Nem 
adatott meg neki, hogy lássa élete álmának megvalósulását; de fia, Salamon, uralkodásának első 
éveiben valóra válthatta atyja tervét.

I. Kir. V.
I. Kir. 5,26

amint ígérte neki. Lásd I. Kir. III,12.
Hirám. Hirám, Tyrusnak, Főnicia legfontosabb városának királya, amely Palesztina északi 
tengerpartján feküdt. Hirám még Dávid királynak barátja volt és segítségére volt palotájának 
építésében (II. Sám. V,11). Most Salamon kérésére épületfát és szakmunkásokat küld a templom 
építésére, amiért évi járadékot kap búzában és olajban.

Az előkészületek a munkához.

I. Kir. 5,27
robotmunkásokat sorozott. Az Imit régi fordítása: „És kiemelt… robotnépet”. (Ex. I,11). Azt 



jelenti, hogy egy embercsoportot kényszermunkába fognak meghatározott időre. „Talán egyiptomi 
apósától tanulta Salamon saját kárára a kényszermunka titkát. Ősei egyiptomi rabszolgaságából 
Izráel szomorú tapasztalatokat szerzett arról a csúnya szóról, hogy mász, (robotmunkás), a 
munkáról, amit kemény rabszolgafelügyelők kényszerítettek ki belőlük” (Farrar). Lásd I. Sám. 
VIII,11–18. Talán az ezzel a rendszerrel szemben való elégedetlenség volt egyik főoka Salamon 
birodalma kettészakadásának. Ellentétben ezzel a kényszermunkával, az első szentély építése, a 
pusztai frigysátor az egész nép önkéntes ajándékának volt az eredménye.

I. Kir. 5,28
Libánonba. Hogy ott kivágják a fákat. A Libánon hegylánca Palesztina északi határán még ma is 
híres kitűnő cédrusfáiról.
fölváltva. A munkáscsoportok felváltották egymást. Minden hónapban tízezren dolgoztak; a többiek 
otthon pihentek két hónapig.

I. Kir. 5,29
kőfejtője. Az Imit régi fordítása szószerint adja vissza a héber szöveget: „kővágója a hegyben”. 
Akik a hegyekben fejtették a követ az építkezés céljaira.

I. Kir. 5,30
akik a munkára ügyeltek. Mint rabszolgafelügyelők.

I. Kir. 5,32
Bybloszbeliek. Gebal lakói. Főniciai város Tripolisz és Beritusz között.

I. Kir. VI. A templom általános leírása.
A templomépületek egy nagy udvarban voltak, amelyben az imádkozók gyülekezhettek. A templom 
maga négyszögletes csarnok volt. Hatvan könyök volt a hossza, húsz a szélessége és harminc a 
magassága. Bejárata előcsarnokszerű volt. Hossza tíz könyök volt, és húsz könyök volt a 
szélessége. A Templom három oldalán számos helyiség volt beépítve három emeletesen. Belül az 
épület két részre volt osztva; a nagyobbik a szentély és a kisebbik a szentekszentje.

I. Kir. 6,1
Ziv havában. Ősi neve a második hónapnak, ma Ijjár hava.

I. Kir. 6,3
a ház szentélycsarnokának. Azaz, a szentélynek.

I. Kir. 6,4
zárt és mégis átlátszó ablakokat. A Tárgum szerint belül széles, kívül keskeny. De bölcseink szerint 
belül keskeny és aztán ferdén a falon át szélesedik kifelé, annak jelképzésére, hogy a szentélynek 
nem volt szüksége kívülről jövő világosságra, inkább magából árasztott szellemi sugarakat, melyek 
megvilágították kifelé a mindenséget (Menach. 85b).

I. Kir. 6,5
emeletsorokat a ház falai körül. Ezek teljesen körülzárták az épület három oldalát. Ezekbe voltak 
beépítve a különböző helyiségek.
hátsó csarnok. Héberül: debir, ez a szentekszentje; a leghátsó vagy legbelső csarnok.
oldaltermeket. Valószínűleg a papok kényelmére szolgáltak és a szentély vagyonának 
elraktározására.

I. Kir. 6,6
keskenyedést adott az épületnek. Fokozatosan keskenyedett a fal a második és harmadik emeletnél. 
A szobák így valamivel nagyobbak voltak a magasabb emeleteken, mert egy-egy könyökkel 
nagyobbodtak.

I. Kir. 6,7



úgy amint kifejtették. A köveket a bányákban négyszögletűre vágták, elkészítették és csiszolták, 
azután küldték Jeruzsálembe.
kalapács… hangját nem lehetett hallani a házban. A templom csendben és békében épült. A zsidó 
legenda sok csodás dolgot mesél erről a feltűnő versről. Ha sem kalapácsot, sem szekercét nem 
használtak a Ház elkészítésénél, hogyan lettek a kövek egymáshoz illesztve? – kérdezte a nép. 
Salamon az ő bölcsességében – így hangzik a válasz –, egy csodás féregnek, a Sámirnak, a 
világteremtés egyik csodájának birtokába jutott, amely, ha a legkeményebb kőre tették, azt azonnal 
és zajtalanul kettészelte a kívánt módon (Szóta 48b). A nagy erkölcsi igazság, amely ebben a 
versben és legendában rejlik, az, hogy Isten templomának építése összeegyeztethetetlen az 
egyenetlenséggel, erőszakkal és lázadással, falainak a kalapács és szekerce kopácsolásának zaja 
nélkül kell felépülniök.

I. Kir. 6,9
beborította. Azaz, háztetőt épített rá.

I. Kir. 6,10
az emeletet. Lásd az 5. verset.

Salamon templomának alaprajza.
B és J = A Bóáz és Jákin oszlopok. – P = Az előcsarnok. – H = A héchál, a szentélycsarnok. – D = 
A debir, a hátsó csarnok (a szentekszentje). – T = A színkenyerek asztala. – S = Csigalépcső a felső 
oldaltermekhez. – E = Bejárat az oldaltermekhez. – 1. 2. 3. stb. = Az ezekiéli templom oldaltermei.
(A „Dictionary of the Bible” IV. kötete alapján).

11–13. A Salamonnak adott isteni ígéret.

I. Kir. 6,12
Íme ez a ház. A templom építése csak külső jele volt annak, hogy Salamon és Izráel az Örökkévaló 
uralma alá tartoztak. Hogy elnyerjék az isteni kegyet, életüket és cselekedeteiket alá kellett vetniök 
az isteni törvénynek. Ha így cselekszenek, Isten közöttük fog lakozni és nem hagyja el népét.

VIII. Tecávve haftárája.



Ezekiél XLIII,10–27.

A szidra a füstölögtető oltár leírásával fejeződik be.
A haftára leírja, hogy milyen lesz az égőáldozati oltár az újjáépített templomban Ezekiél látomása 
szerint és elmondja annak felszentelési módját. Ezekiél életéről, működéséről beszéltünk már 
Genezis 508/9. oldalon és Váérá haftárájával kapcsolatban (476–477. old.). L. m. Páráh és 
Háchódes haftáráihoz a bevezető megjegyzéseket.
Ezekiél könyvének utolsó fejezetei (XL–XLVIII) az Új Jeruzsálemről szóló látomások, amely életre 
fog kelni, ha vége lesz a száműzetésnek. A próféta látomásában Palesztinában Cijón hegyén van és 
látja a templom épülését, amely megnagyobbodott és kiterjedt, mint egy város. Minden apró 
részletet legpontosabban leír. A XLIII. fejezet leírja Isten visszatérését a templomba és utasításait az 
égőáldozati oltár építésére és felszentelésére vonatkozólag. Ennek az új templomnak is jelképeznie 
kellett és meg kellett testesítenie látható alakban a szentség és tisztaság eszméjét, amit a próféta a 
könyv első 39 fejezetében hirdetett. Ezért a próféta a legnagyobb súlyt helyezi a templomi szertartás 
és szolgálat pontos megtartására. Csakis így lehet védekezni a tévelygések és a bálványkultusz 
ellen, ami többször beszennyezte az elpusztított templomot. „Ezekiél számára a Törvény eszköz, 
amelynek segítségével megóvják a vallási szentséget a tisztátalanságok ellen; enélkül a prófétai 
ideálok alig maradhattak volna életben. A jövő reménye Ezekiél számára a Törvény tökéletes és 
önkéntes szolgálatában rejlik” (Lofthouse).

Ezekiél XLIII.
Ezekiél 43,10

emberfia. Ez a kifejezés csaknem kizárólag Ezekiélnél fordul elő. Lásd a Váérá haftárájában a 
XXIX,2-höz szóló magyarázatot.
hirdess… hogy piruljanak bűneik miatt. Az újraépülő szentély tervének ismertetésével 
lelkiismeretfurdalást kellett kelteni a népben a mult bűnei miatt, amelyek a Templom pusztulását és 
a számüzetést okozták. Meg kell javulniok, hogy méltók legyenek az újjáépítésre.

Ezekiél 43,11
ha már pirulni fognak. Ha már belátták bűneiket és elhatározták, hogy nem haladnak többé a régi 
utakon, méltók az új szentélyre, akkor ismertesd meg velük a jövőt (Rási).
a ház alakját. A Templom képét az ő egészében.
szerkezetét. A Templom udvarait és egyéb részeit, ahogy azok egymással összefüggnek.
minden formáját. A Templom beosztásának terveit.
törvényét. A különböző részek rendeltetését.

13–17. Az égőáldozati oltár.

Az oltárnak legyen egy alapépítménye, és azon három négyzetes kőlap egymás felett, a felsők 
hosszúságban fokozatosan csökkennek, de vastagságban növekednek. Az oltár magassága a 
szarvakon kívül 11 könyök és az oltár tetejéig lépcsőkön lehet feljutni a keleti oldalon (17. v.).

Ezekiél 43,13
egy könyök és egy könyök meg egy tenyérnyi. Azaz, egy tenyérrel hosszabb mint egy rendes 
könyök (tehát összesen 7 tenyér).

Ezekiél 43,14
alapzatig. Az Imit régi fordítása: „párkányig”.

Ezekiél 43,15
égőoltár. Az Imit régi fordítása: „a tűzhely”. A héber szövegben: hárél van, később ugyanezt a szót 



áriélnek írja, (lásd Jes. XXIX,1).
négy sarokdíszítmény. Az Imit régi fordítása „négy szarv”.

Ezekiél 43,17
alsó építmény. Az Imit régi fordítása: „a párkánynak”. Amelyeken a papok felmentek az oltár 
tűzhelyéhez.

18–27. Az oltár felszentelése.

Ezekiél 43,18
És szólt hozzám az ige. Az „ige” szó nincs meg a héber szövegben. Egyesek szerint az angyal, aki 
Isten szószólója, szól Ezekiélhez látomásaiban.

Ezekiél 43,19
És a papoknak, a levitáknak. A papoknak, akik Lévi törzséből valók.
Cádók. Az a pap, aki hű maradt Dávidhoz Ábsálóm lázadása idején. Leszármazása vissza van 
vezetve Áronig I. Krón.-ban. A főpapság Cádók utódainak kezében maradt egész a Makkabeusok 
koráig.

IX. Ki thissza haftárája.
I. Kir. XVIII,1–39.

A szidrában arról volt szó, hogy a nép az aranyborjút imádta. A haftárában, évszázadokkal később, 
Áháb király korában, a nép ingadozott Isten és Báál között. Áháb nagyszabású uralkodó volt, de 
gyenge akaratú és főniciai felesége befolyása alatt állt, aki a prófétákat gyilkos kegyetlenséggel 
üldözte. Izráel Istene mellett kitartani hazaárulás volt. Ebből a sötét háttérből kiemelkedik Élijáhu 
(Éliás) kimagasló egyénisége. Ő szembeszáll a királlyal és a királynéval és félelem nélkül hirdeti a 
büntetést, ami az ő hitehagyásuknak és jogtiprásuknak következménye lesz. A Kármel hegyén, noha 
teljesen egyedül és védtelenül áll, határozott fellépésével, elszánt akarással és Istenbe vetett hittel 
győzedelmeskedik. Lenyűgöző tettével visszavezeti a népet Istenhez. Hitvallomásuk „Adonáj hú 
haelóhim”, „Az Örökkévaló, az Isten”, az Egyistenhit általános kifejezése lett és Izráel jelszava. 
Élijáhu, az idő fölött diadalmaskodó és halhatatlan próféta, az istentisztelet tisztaságának és az 
emberek iránti igazságnak harcosa volt. Ő Izráel jelképe.

I. Kir. XVIII.
I. Kir. 18,1

a harmadik aszályos esztendőben. Az „aszályos” szó nincs meg a héber szövegben; lásd I. Kir. 
XVII,1.
Élijáhuhoz. Számára az istenimádás és Báálkultusz között áthidalhatatlan ellentét volt, két 
egymással teljesen ellentétes vallási elv, amely nem férhetett meg egymás mellett; az egyik oldalon 
erkölcstelen természetvallás, a másik oldalon Izráel erkölcsi vallása állott (Skinner).

I. Kir. 18,2
Somrónban. Szamária, Izráel királyságának fővárosa.

I. Kir. 18,4
Izebel kipusztította. Ez összefoglalása a próféták, azaz a próféta-iskolák tagjai üldöztetésének, akik 
Izebel gyilkos haragját azzal vonták magukra, hogy fölléptek az ő pogány újításai ellen.
száz prófétát. Két külön ötvenes csoportban, hogy megmentse őket Izebel bosszújától.
ellátta őket kenyérrel és vízzel. A víz ritka volt szárazság idején és drágább mint az arany: de ő 



megszerezte nekik minden áron; ez világosan bizonyítja nagy áldozatkészségét és hűségét 
Istenéhez.

I. Kir. 18,7
leborult előtte. Tiszteletből.

I. Kir. 18,9
hogy megölessen. Attól félt, hogy közben a próféta eltűnik (l. a 12. verset) és Áháb bosszúból őt 
fogja megöletni Élijáhu helyett.

I. Kir. 18,10
nincs nemzet. Félelemből egy kissé túloz.

I. Kir. 18,12
amelyről én nem tudok. Már megszokták, hogy Élijáhu hirtelen eltávozik ismeretlen helyre (Rási).

I. Kir. 18,15
a Seregek Ura. Hatásos kifejezése Isten mindenhatóságának; az Örökkévaló uralkodója minden 
embernek és nemzetnek és minden természeti erőnek.

I. Kir. 18,17
Te vagy-e az, Izráel megrontója? Célzás arra, hogy Élijáhu megjövendölte a szárazságot.

I. Kir. 18,18
Báál-szobrok. A héberben: beálim = báálok. A kanaániták főistenének, Báálnak többesszáma.

I. Kir. 18,19
Aséra. Lásd, az Ex. XXXIV,13-hoz szóló magyarázatot.

20–39. A döntés napja: Isten vagy Báál?

I. Kir. 18,21
Meddig fogtok még billegni két ágon? Az Imit régi fordítása: „Meddig akartok ti ugrálni két 
ágon?” Vagy „Meddig sántikáltok kétfelé”, azaz egyszerre imádjátok Báált és az Örökkévalót.

I. Kir. 18,22
Én egyedül maradtam prófétája az Örökkévalónak. A többi prófétákat vagy megölték vagy 
elrejtőztek.

I. Kir. 18,26
táncot lejtettek az oltár körül. Amint az szokásos volt vallási szertartásaiknál.

I. Kir. 18,27
hiszen isten ő. Gúnyos megjegyzés.

I. Kir. 18,28
szabdalni kezdték testüket. Hogy istenük szánalmát felkeltsék. Élijáhu gúnyolódása miatt 
dühöngeni kezdtek.

I. Kir. 18,29
prófétáltak. A szó itt eredeti értelmében áll; azt jelenti, hogy önmagukat önkívületi állapotba 
helyezték extatikus kiáltozásokkal és görcsös mozdulatokkal.

I. Kir. 18,30
oltárait. Azon a helyen állott egy oltár Saul napjaiban (Rási).

I. Kir. 18,31
tizenkét követ. Noha Izráel királyságának tíz törzse elszakadt Júdától, a próféta szemében az egész 



nemzet oszthatatlan egység maradt. Mindíg remélték, hogy ismét egyesülhetnek.

I. Kir. 18,32
És fölépítette… az oltárt. Oltárt építeni és áldozni a Templom hegyén kívül, miután a jeruzsálemi 
szentély már fennállott, ellentétben állott a Tóra szellemével; de meg volt engedve mint rendkívüli 
eszköz, rendkívüli helyzetekben – hóraát sáá.

I. Kir. 18,36
legyen nyilván tudomásra… a Te szavadra. Hogy Élijáhu összes tettei, még a szárazság 
megjövendölése is, Isten akarata szerint történt. Imájában azt kéri, hogy ezt ismerje fel a nép és 
legyenek újra Isten hűséges szolgái, amilyenek őseik voltak.

I. Kir. 18,39
Az Örökkévaló az Isten. Nem Báál vagy más valaki. Ezekkel a szavakkal fejezik be az Engesztelés 
napjának és a Jóm Kippur Qatannak imáit és ezek a „Halljad Izráel” mellett a haldokló zsidó utolsó 
szavai.
A Kármel hegyén lefolyt vita jellemző minden viszályra, amelyben ellenkező világnézetek állnak 
egymással szemben, és életbevágó következményekkel járnak az egyén vagy a nemzet számára. Az 
ilyen vitákban gyors döntésre van szükség, mert – mint Élijáhu napjaiban – csakis a gyors döntés 
hozhatja az igazság győzelmét (Dummelow).

X. A) Vájjákhél haftárája. (Askenáz ritus szerint.)
XI. B) Pekúdé haftárája. (Szefárd ritus szerint.)

I. Kir. VII,40–50.

Ugyanazzal a gondossággal, mint szidránk, írja le a haftára is a templom berendezését.

I. Kir. VII.
I. Kir. 7,40

Hirám. Híres tirusi származású rézműves. Apja szintén nagy művész volt, anyja izraelita 
származású. Lásd a 14. vershez szóló magyarázatot (552. old.).

I. Kir. 7,44
És egy víztartó réztengert. Tíz könyök átmérőjű (kb. 18 láb) és 5 könyök (9 láb) mélységű nagy 
kerek tartály. Dúsan volt díszítve és 12 réztulok hátán nyugodott. 3–3 más-más világtáj felé nézett. 
Lásd e fejezet 23–26. verseit (553. old.).

I. Kir. 7,45
Isten házában. Hogy Isten házában használják.

I. Kir. 7,46
Szukkoth és Cartan között. Szukkoth a folyó túlsó oldalán, Gadban volt, Cartan a Jordán nyugati 
oldalán, kb. 24 mérföldnyire a Holttengertől északra volt.

I. Kir. 7,47
A felhasznált bronztömeg olyan nagy volt, hogy nem is próbálták felmérni.

I. Kir. 7,48
az aranyoltárt. A füstölögtető oltárt.

I. Kir. 7,49
a virágdíszeket. A lámpások virágalakú díszítései.
Hogy a templom jelentőségét a régi Izráel életében kellőképpen méltányolhassuk, tovább kell 



olvasnunk a következő fejezetet a Kir. I. könyvében, Salamon felszentelési imáját (amely a 
Szukkoth ünnep második és nyolcadik napjának a haftárája).
A templom „fórum”, „erősség”, „egyetem” és „központi szentély” volt Izráel számára. Közvetlen 
közelében (a templom-hegyen) volt a nagy Szinhedrion a kockateremben és két kisebb Szinhedrion 
és ott tanítottak is. Rabbi Jóchanan ben Zákkái előadásokat tartott a templom árnyékában. (Peszach. 
26a). A nép szerette a templom pompáját, a szertartásokat, a leviták zenéjét és énekét, a papok 
szolgálatát, a főpapot, amint ott állt és megáldotta a leboruló gyülekezetet, mély csöndben és 
áhítatban az Engesztelés napján. Finoman fejezik ezt ki a zsoltárköltő szavai: „Mily kedvesek a te 
hajlékaid, Örökkévaló, a Seregek Ura! Vágyódott és epedt is a lelkem az Örökkévaló udvarai 
után…boldogok kik házadat lakják, egyre dícsérnek téged. Szela”. (LXXXIV,2–5).
Még a Szentély pusztulása sem olthatta ki Izráel elapadhatatlan szeretetét a „Szentség Háza” iránt. 
Évezredeken át mind a mai napig, a régi dicsőségnek egyetlen maradványa, az úgynevezett Nyugati 
fal, a zsidók milliói számára a legszentebb jelképe maradt a nemzeti szentélynek; „Szent Hely” az, 
ahonnan soha sem távozott a sechina.

X. B) Vájjákhél haftárája. (Szefárd ritus szerint.)
I. Kir. VII,13–26.

A szidra leírja a frigysátorra fordított művészi munkát. Ennek megfelelően a haftára a tyrusi Hirám 
művészetével foglalkozik, aki miként Becálél és Oholiáb, Isten áldása folytán telve volt minden 
„bölcsességgel, szakértelemmel és tudománnyal”.

I. Kir. VII.
I. Kir. 7,13

És küldött Salamon. Tyrus királyához, hogy engedélyezze híres művészének, Hirámnak, aki bronz, 
réz és egyéb fém kidolgozásában elsőrangú tekintély volt, a templom munkálatában való 
részvételét.

I. Kir. 7,14
Naftáli. II. Krón. II,13-ban anyját Dán lányának nevezik; és zsidó hagyomány szerint az apja és 
nem az anyja (ahogy a mi szövegünkből kitűnik) származott Naftáli törzséből.
és apja tyrusi ember. Azaz, Tyrusban telepedett le, noha izraelita származású.

I. Kir. 7,15
és alkotta. Öntötte. Formákat vájtak a földbe, és azokba beleöntötték az olvasztott rezet.
tizenkét könyök hosszú szalag. Azaz, tizenkét könyök volt a kerületük. Jer. LII,21 szerint az 
oszlopok belül üresek voltak.

I. Kir. 7,16
oszlopkoronát. Az oszlopok felső részét. Ezek golyó-formájúak voltak (42. vers).

I. Kir. 7,17
Hálóművű recézetet láncszerű rojtokkal. Az oszlopok finom faragványokkal voltak díszítve.

I. Kir. 7,18
hogy takarják a koronákat. A hálószerű faragványra vonatkozik, amely szorosan illeszkedett az 
oszlopok felső részéhez és befedte azokat.

I. Kir. 7,19
liliomalakúak. Kifelé hajlott a szélük. Az oszlopfők liliomszerű szegélyen nyugodtak az oszlopok 
csúcsán (lásd a 22. verset).



I. Kir. 7,21
az oszlopokat. Az előcsarnokban szabadon álltak. Ilyen szabadonálló oszlopok keleti templomok 
jellegzetességéhez tartoztak.
Jákinnak. Vagy: „készség”, vagy „megszilárdítója”, t. i. a Templom megszilárdítója.
Bóáznak. Összetett szó bó-áz, azaz: benne erő van. A templomi szolgálat által Izráel megerősödik 
(Rási).

I. Kir. 7,23
a vízmedencét. Szószerint: a tengert. Egy nagy medence, amely tizenkét rézből öntött tulkon 
nyugodott.

I. Kir. 7,24
növénydíszítmények. A Tárgum szerint tojásalakúak. Vagy tökalakú díszítések körös-körül.
egyöntésűek voltak az egésszel. Ugyanabban az öntőformában öntötték azokat, mint a medencét.

I. Kir. 7,26
vastagsága… volt. Kb. 3 ujjnyi.
kétezer bát. Egy bát kb. 8 gallon (36 liter) volt.

XI. A) Pekúdé haftárája. (Áskenáz ritus szerint.)
I. Kir. VII,51–VIII,21.

A Templom felavatása és Salamon avatóimájának eleje.

I. Kir. VII.
I. Kir. 7,51

és elvitte Salamon. A Templom munkálatai befejeződtek. Salamon király elhelyezi a szentélyben 
azokat az ajándékokat, amelyeket Dávid király gyüjtött erre a szent célra. Részletesen beszámolnak 
Dávid király előkészületeiről az I. Krónikák könyvének utolsó fejezetei.
kincstárában. Bizonyára az oldaltermekben, amelyekről I. Kir. VI,5 (l. az 528. old.) beszél.

I. Kir. VIII.
I. Kir. 8,1

Dávid várából. Ahol Dávid elhelyezte, miután elhozta Óbéd-Edóm házából (II. Sám. VI,12). Dávid 
városa régi jebuszita negyed mellett épült fel, amelyet Dávid foglalt el (II. Sám. V,9). A Templom a 
hegynek egy magasabb lejtőjén épült.
Cijónból. A név eredetileg a Templomhegyre vonatkozott, később egész Jeruzsálemre 
vonatkoztatták.

I. Kir. 8,2
Étánim. Ennek a hónapnak később Tisri lett a neve.
az ünnepen. Sátoros ünnepkor, a betakarítás ünnepén. Hét napig tartott az avatás ünnepe és hét 
napig a sátoros ünnep, így egyfolytában tizennégy napig ünnepeltek, amint ezt fejezetünk 65. 
verséből megtudjuk. Egyes vélemények szerint a sátoros ünnep előzte meg az avatási ünnepet, más 
vélemények szerint fordítva volt.

I. Kir. 8,4
a találkozás sátorát. Amelyet Mózes a pusztában épített.

I. Kir. 8,8



a rudak. Amelyekkel a frigyládát vitték. Ezek kinyúltak a szentekszentjéből a szentélybe.

I. Kir. 8,9
Nem volt a frigyszekrényben semmi egyéb, csak a két kőtábla. A frigyszekrényben nem volt 
semmiféle szobor, varázseszköz vagy valami más titokzatos pogány kultusztárgy.

I. Kir. 8,12
felhőborulatban. A sűrű felhő (lásd Ex. XX,18), amely most megtöltötte a szentélyt, a sechina 
(Isten jelenléte) látható jelképe volt.

I. Kir. 8,13
ott honolj mindörökké. Azok a helyek, ahol a frigyszekrény eddig tartózkodott, csak ideiglenes 
imahelyek voltak, amíg fel nem épült a Templom, Izráel állandó szentélye, kiválasztott helyén 
(Kimchi).

I. Kir. 8,15
Salamon elmondja a templomépítés előzményeit.

I. Kir. 8,17
Dávid szívében. A templomépítés Dávid vágyálma volt.

I. Kir. 8,18
szólt az Örökkévaló atyámhoz, Dávidhoz. Náthán próféta által; II. Sám. VII,8–9.
jót műveltél, hogy ez volt a szívedben. Nemes célkitűzéseinket nem mindíg valósíthatjuk meg, de 
már azáltal is jobbak leszünk, ha egész lelkünkkel törekszünk elérésükre.

I. Kir. 8,21
amelyben az Örökkévalónak szövetsége van. A kőtáblák, amelyek a frigyszekrényben voltak.

XII. Machar-Chódes haftárája.
I. Sám. XX,18–42.

Alig van a zsidó történelemben jellemesebb és rokonszenvesebb egyéniség Jónathánnál. Ő valóban 
„tökéletes lovag” volt, a lovagiasság igazi mintaképe. Bölcseink előtt örök időkre ő maradt az 
érdektelen, önzetlen barát eszményképe (Atyák mondásai, V,17). Jellemének nagysága 
megnyilvánul vergődő küzdelmében apja iránti hűsége és Dávid iránti szeretete között. Jónathánra 
hárul az a rendkívül súlyos feladat, hogy összeegyeztesse apja iránti kötelességét, barátja iránti 
odaadásával. De egyikben sem bukott meg. Saullal szemben szerető fiú és hűséges tiszt volt; és „az 
irígységnek a legkisebb felhője sem homályosította el az ő csodálatát a nagy harcos iránt, Izráel 
nagy dalnoka iránt, aki később őt elhomályosította” (Jowett). A fejezet bevezető eseménye Machar 
Chódes-kor (újhold előtti napon) történt és ez bölcseinket arra ösztönözte, hogy Jónathán 
barátságának és önzetlenségének elbeszélését a rós-chódes előtti szombat haftárájául jelöljék ki.
Saul, aki félig őrült lett féltékenységből Dávid növekedő népszerűsége miatt, el akarja őt pusztítani. 
Dávid Jónathánra bízza életét, aki eleinte nem akar rosszat feltételezni atyjáról. De aztán 
elhatározza, hogy kifürkészi atyja szándékát és figyelmezteti Dávidot.

I. Sám. XX.
I. Sám. 20,18

újhold. Régente az újholdat fontos ünnepként ünnepelték.

I. Sám. 20,19
az emlékezetes esemény napján. Szószerint, „a tett napján”. Bizonyára célzás arra az esetre, amikor 
Jónathán közbelépett Saulnál Dávid életéért (XIX,2–4).



I. Sám. 20,20
nyilat. Ez mutatja, hogy az íjászat elterjedt sport volt a régi Izráelben.

I. Sám. 20,23
az Örökkévaló a tanú köztem és közted. Esküvel megerősített szövetség van közöttünk.

I. Sám. 20,26
nem tiszta. A békeáldozatból nem ehetett az, aki nem volt vallási szempontból tiszta (III. Móz. 
VII,20 és köv.).

I. Sám. 20,34
búsult Dávid miatt. Nem maga miatt búsult, hanem azért, mert barátját megsértették az egész udvar 
előtt.

I. Sám. 20,41
túltett rajta. T. i. sírásban. A barátjától való elválás gondolata lesújtotta őt.

I. Sám. 20,42
Menj békességgel. Jónathán vigasztalja Dávidot, amennyiben biztosítja őt rendíthetetlen 
szeretetéről és odaadásáról. Saul erőszakossága gyilkos dühöngéssé válik; 85 papot megölet, mert 
kenyeret adtak Dávidnak, aki menekülése közben megéhezett. Ha Jónathán a búcsú pillanatában 
arra gondolt volna, hogy barátjának néhány cipó kenyeret adjon, ez a tömeggyilkosság nem történt 
volna meg (Talmud). Amidőn bekövetkezett a tragikus végzet és Saul és Jónathán meghaltak 
népükért, Dávid megsiratta őket a világirodalom legszebb elégiájában (II. Sám. I,19–27).
„A dísz, oh Izráel, magaslatidon meg van ölve! Mint estek el a vitézek! Ne jelentsétek Gátban, hírül 
ne adjátok Askelon utcáin, hogy ne örvendjenek a filiszteusok lányai, ne ujjongjanak a 
körülmetéletlenek lányai! Gilboa hegyei, se harmat se eső ne legyen rajtatok, se termékeny 
mezőség; mert ott vettetett el a vitézek pajzsa, Saulnak pajzsa nincs kenve olajjal. Elesettek vérétől, 
vitézek zsírjától Jónathán íja nem hátrált meg és Saulnak kardja üresen nem tért vissza. Saul és 
Jónathán a szeretnivalók és kedvesek éltükben, még holtukban sem váltak el; sasoknál gyorsabbak 
voltak, oroszlánoknál bátrabbak. Izráel leányai, Saul fölött sírjatok, aki öltöztetett titeket bíborba és 
gyönyörűségbe, aki juttatott arany ékességet öltözéktekre. Mint estek el a vitézek a harc közepette! 
Jónathán, magaslatidon megölve! Búban vagyunk miattad, testvérem Jónathán, kedves voltál nekem 
nagyon, csodásabb volt nekem szereteted asszonyok szereteténél. Mint estek el a vitézek és 
odavesztek a harc fegyverei!”
Ha Dávid és Jónathán példájához még hozzáfűzzük két asszonynak, Rúthnak és Naominak benső 
barátságát (Rúth I,16–17: „Mert ahova te mégy, megyek én is, ahol te meghálsz, hálok meg én is; 
néped az én népem, istened az én istenem, ahol meghalsz te, ott halok meg én is, és ott akarok 
temetve lenni én is. Úgy tegyen velem az Örökkévaló és úgy folytassa, csak a halál választ el 
engem tőled.”), megállapíthatjuk, hogy a Biblia az igaz barátságnak is a legkifejezőbb műve.

XIII. Rós-Chódes szombatjának haftárája.
Jesája LXVI.

A Második Templom építkezése befejezése előtt áll, és a próféta a templom épületével és a benne 
lévő istentisztelettel összefüggő helytelen eszméket helyesbíti. Ellentétet mutat ki a hívő izraeliták 
és a hitehagyók között, akik bálványkultuszt űznek és pusztulásra vannak ítélve. A fejezet végén 
újra hangsúlyozza a megmaradt hívők győzelmét és az Egyisten általános elismerését. A 23. vers, 
melyben ez a remény így van kifejezve: „Újholdról újholdra odajárul minden halandó, hogy 
leboruljon színem előtt” adta az impulzust bölcseinknek, hogy ezt a prófétai szakaszt jelöljék ki a 
szombatra eső rós-chódesre.



Jesája LXVI.
Jesája 66,1

miféle házat. Isten jelenlétét nem lehet egy helyre korlátozni („Íme az egek és az egek egei be nem 
foglalnak Téged, hát még e ház, melyet építettem” I. Kir. VIII,27). A Templom célja volt, az 
embereket istenfélelemre és igazságosságra figyelmeztetni; s az áldozatok segítettek a hívőnek, 
távoltartani a gonosz gondolatokat és vágyakat a szívtől, és elégetni azokat, mint égőáldozatokat az 
oltáron (Kimchi). E feltételek nélkül a Templom nem lett volna alkalmas eszköz Isten dicsőítésére.

Jesája 66,2
mindezek. Azaz, ég és föld Isten szavára jöttek létre (Ábárbánel).
tekintek. Isten nem néz az épület külső díszességére vagy a benne folyó szépen kidolgozott 
szertartásokra, hanem az ájtatosok alázatos és őszinte jámborságára, akik akaratukat Istennek 
alávetik („aki buzgó az én igémre”).

Jesája 66,3
aki ökröt vág áldozatul olyan, mint aki embert öl. Szószerinti fordításban „ökör levágója, az ember 
megölője”, stb. Ezt gyakran magyarázták olyan értelemben, hogy aki az előírt áldozatokat hozza, de 
nem komoly lelkülettel, az nem jobb, mint aki valamilyen rettenetes és csúnya kultuszon vesz részt, 
amelyhez emberáldozat is tartozik. De talán ilyen túlzást egy próféta sem engedhetett volna meg 
magának. Lehetséges, hogy a próféta azokra gondolt, akik külsőleg megtartották a zsidó kultuszt, de 
amellett hódoltak azoknak az alacsony pogány eszméknek is, amelyek megmaradtak az asszír 
hódítás utáni izraeliták közt (II. Kir. XVII,33 és köv.). Alig lehet elképzelni, hogy a perzsa 
hatóságok tűrték volna az olyan pogány kultuszokat, amelyek emberáldozatokkal jártak. Van olyan 
magyarázat, amely szerint `ya hkm kifejezés csak azt jelenti „embert üt” (Ibn Ezra), nem pedig 
„embert öl”. A héber hkm-tövet használják a botbüntetésnél (botütés, ostorütés), és talán a 
flagellánsokhoz hasonló kultusszal kapcsolatos ütéseket jelentett, amelyek sok titkos pogány 
szertartás kellékei voltak. A próféta eszerint azért panaszkodik, hogy az, aki egy ökröt áldoz Isten 
templomában, titokban mint flagelláns résztvesz valamilyen pogány misztikus kultuszban.

Jesája 66,4
az ő megcsúfolásukat. Mivel hogy ők – az elpártolók és makacs hitszegők – azt a cselekedetet 
választották, amely megcsúfol Engem (3. v.), Én választok nekik olyan szenvedést, amely 
megcsúfolja az ő reményeiket.

Jesája 66,5
A hűségeseknek szól, akiknek reményeit kigúnyolják ellenfeleik.

Jesája 66,5
testvéreitek. Azaz, a félig-meddig bálványimádó eretnekek.
kiközösítenek benneteket. Akik nem akarnak közösséget vállalni veletek (Cheyne).

Jesája 66,6
Riadalom. A próféta már hallani véli a gúnyolódók elleni ítélet eljövetelének zaját.

Jesája 66,7
A próféta újra kezdi vigasztalni a hitében erős közösséget. Noha most kinevetik őket ellenfeleik, 
mégis osztályrészük lesz: a lakosság megnövekedése (7. vers), béke és boldogság (12. v.).

Jesája 66,7
Cijón az anya, és ez a vers leírja lakosságának gyors szaporodását, mivel mindenhonnan 
összesereglenek hűséges gyermekei.

Jesája 66,8
létrejöhet-e egy nemzet egy pillanat alatt? Hangsúlyozza a jelentékeny megnövekedés gyorsaságát.



Jesája 66,9
Az újjáépülés és mentés műve be lesz fejezve. Isten nem hagyja azt befejezetlenül.

Jesája 66,10
Felszólítás a visszahozott gyermekekhez, és azokhoz, akik még száműzetésben vannak, hogy 
örvendjenek Jeruzsálemmel.
akik eddig gyászoltátok. Mindazok, akik a száműzetésben vannak és akik a visszatérés után 
nyomott hangulatban vannak, mivel reményeik Cijónban csak lassan valósulnak meg.

Jesája 66,11
Megmarad a kép Cijónról, mint anyáról.

Jesája 66,12
Béke és jólét özönlik Cijónba, mint egy folyó, amely elárasztja partjait.
térden dédelgetett gyermek. Folytatja a dajka képét az előbbi versből. A nemzetek lesznek az ő 
dajkáik.

Jesája 66,13
Mint férfit, akit anyja vigasztal. „Mint felnőtt férfi, aki hazajön fáradtan, sebzetten és vigaszra talál 
anyjánál.” (G. A. Smith.)

Jesája 66,14
csontjaitok virulnak. Testileg is új életerőt nyertek.

Jesája 66,15
A próféta visszatér az isteni ítélethez, amely az Ő gyűlölői ellen készül.

Jesája 66,17
Ismételt célzás az eretnekek bálványimádására.
kertekben. Azaz, résztvesznek az undok szertartásokban, amelyek gyakran folytak ott (Jes. LXV,3).
szentelgetik és tisztogatják magukat. Gúnyos kifejezés azokra, akik pogány ritusaikra készülnek 
(Kimchi).
a középen álló alak körül. A masszoréták tja-t, nőnemű alakot olvasnak. A célzás tehát az Ásérára 
vonatkozik, amely szentelt élőfákból, vagy facölöpökből állt, amelyeket egy kertbe helyeztek egy 
bálvány-oltár mellé. Ha úgy olvasnák a szót, ahogy írva van, dja-nak, akkor a célzás a papra 
vonatkoznék, aki az imádkozók csoportját vezeti.
egér húsát. Az egér húsa más „undok dolgokkal” pogány misztikus kultuszokban szentelt étel 
gyanánt szerepelt.

Jesája 66,19
csodajelet adok reájuk. T. i. a nemzetekre, az ítélet és megtorlás hatalmas műve által. Azok a 
népek, amelyek túlélik majd, elmennek távoli országokba Isten nevét, nagyságát és dicsőségét 
hirdetni.
Tarsisba. Tartessus városa, a későbbi Spanyolországban.
Pulba, Lydiába. Valószínűleg Észak-Afrikában.
Görögországba. Héberül. Javan.

Jesája 66,20
Ezekre a távoli népekre olyan nagy benyomást tesz, amit hallanak, hogy Jeruzsálembe hozzák az 
összes izraelitákat, akik közöttük laknak és pedig a magasztos körülményekhez illő módon.

Jesája 66,21
azok közül is ki fogok válogatni papokat és levitákat. A megtért nemzetek közül, akik hozzák és a 
zsidók közül, akik visszahozatnak, veszek egyéneket, akik támogatják a papokat és levitákat 
szolgálatukban (Kimchi). Ez a gondolat teljesen egyezik Jesája egyetemes gondolkodásával.

Jesája 66,22



Ebben az új és jobb világrendben Izráel népe és befolyása örökre fenn fog maradni és Izráel 
küldetésének teljesülésére fog vezetni, azaz, az Egyisten általános imádatára és arra, hogy 
Jeruzsálem az emberiség vallási központja lesz.

Jesája 66,23
minden újholdról újholdra… Azaz, minden újholdkor és szombaton.

Jesája 66,24
Új leírás a gonoszok elleni harcról és azok végső vereségéről, ami által a fenti nagy cél megvalósul. 
Delitzsch Ferenc kimutatja, hogy ez ugyanaz a gondolat, amely Jesája második részében több 
helyen ismétlődik „nincsen béke a gonoszok számára” (XLVIII,22 és LVII,21). Ez a kép, hogy „a 
féreg, amely azokat emészti, nem pusztul el és a tűz, mely azokat égeti, nem alszik ki”, 
szimbolikusan mutatja az állandó lelkiismeretfurdalást, mely a gonosztevő lelkét gyötri. Annak a 
tudata, hogy mindenki előtt világos lesz a gonoszok bukása, („elvonulnak, látni fogják”), gátló 
erkölcsi befolyást fog gyakorolni. Ez egyik tényező lesz a nagy cél elérésében, (az egy igaz Isten 
általános imádatában), amint le van írva az előbbi versben.

Jesája 66,23
odajárul. A hívők.
Régi zsidó szokás szerint a 23. verset újra olvassák a 24. után, hogy a könyvet (melynek ez az 
utolsó fejezete) a vigasz és a bátorítás szavaival fejezzék be. Hasonló szándék érvényesül Maleáki, 
Écha és Kohelet befejezésénél. Ezeknél is megismétlik az utolsóelőtti verset az utolsó vers után.

XIV. Sekálim haftárája.
II. Kir. XI,17 – XII,17.

Haftáránk történeti háttere igen jelentős. Az elején érdekes leírását kapjuk az egyetlen 
forradalomnak, amely Júda királyságának közel 400 éves fennállása alatt lejátszódott. Ez a 
forradalom egy külföldi hercegnő ellen irányult, aki kísérletet tett a bennszülött dinasztia, a Dávid-
ház kiirtására.
Átálja, Áhábnak, Izráel királyának lánya, felesége lett Jórámnak, Júda királyának. A Báál-kultuszt 
Júdában is el akarta terjeszteni. Férje halála után mint anyakirálynő igen nagy befolyásra tett szert 
nemcsak a politikai, hanem a vallási életben is. Fiát, Áházját legyilkolta Jéhu, Izráel királya. Erre 
Átálja, aki méltó lánya volt Izebelnek, kiirtotta a Dávid-ház összes számbajöhető tagjait és maga 
vette birtokba Júda trónját. De a megölt Áházja egyik fiát sikerült Átálja bosszújától megmenteni és 
Jójáda főpap segítségével, (aki egyébként a meggyilkolt király sógora volt,) titokban fölnevelni. Hat 
éven keresztül bitorolta Átálja a Dávid-dinasztia trónját, a hetedik évben elérkezettnek látta Jójáda, 
hogy a bitorló asszonyt eltávolítsa Júda trónjáról és helyébe a jogos trónörököst, Jóást ültesse. A 
trónraléptetést megfelelő előkészületek után sikeresen végrehajtották és Átálja megkapta 
megérdemelt büntetését: a királyi palotában megölték Jójáda emberei.

II. Kir. XI.
II. Kir. 11,17

És megkötötte… a szövetséget. A szövetségnek diadalmas megújítása, amely véget vetett Átálja 
dícstelen uralmának és a behurcolt főniciai bálványkultusznak, méltó kezdete volt Júda története új 
korszakának.
Jójáda. A főpapság nemes képviselője és kiemelkedő vallási vezető. Hosszú és áldásos életének 
befejezése után a Dávid városában helyezték el örök nyugalomra (II. Krón. XXIV,16). „És 
eltemették őt Dávid városában a királyok mellé, mert jót cselekedett Izráellel és Isten előtt és annak 
háza iránt”.



II. Kir. 11,18
az országnak egész népe. Héberül: kol ám ha-arec. Itt is, mint a Szentírás más helyein, ahol az a 
kifejezés előfordul, talán egy héber terminus technicusszal állunk szemben és azt a testületet jelzi, 
amelyet ma parlamentnek hívnak. Erről a kérdésről szólottunk már Gen. XXIII,7-el kapcsolatosan, 
ahol Sulzbergernek erről a kérdésről szóló munkájára utaltunk. Valószínű, hogy Jójáda, mielőtt erre 
az állami és vallási élet szempontjából rendkívül fontos lépésre határozta el magát, előzőleg 
megnyerte ennek a testületnek, valamint a katonai vezetőknek hozzájárulását. Hogy ennek a 
testületnek (ám ha-arec) igen nagy szerepe volt a király választásánál és a detronizációnál, 
világosan kitűnik II. Kir. XXI,24 és XXIII,30-ból. A fentiek alapján a 18. verset talán így kellene 
fordítani: „És az egész nemzetgyűlés behatolt a bálvány házába stb.”.

II. Kir. 11,19
a testőrséget. Ez valószínűleg idegenekből álló testőrség volt. A héber szó (há-kari) etimológiáját 
nem ismerjük. Egyesek a ytrk-vel hozzák összefüggésbe. II. Sám. XX,23-ban is előfordul ez a szó, 
ott azonban a Masszóra kijavítja ysrk-re, (II. Sám. VIII,18 alapján) valószínű, hogy itt is ez a 
helyes olvasat.
az ország népét. Lásd a 18. vershez szóló magyarázatot. Jójáda és a nemzetgyűlés tagjai katonai 
kísérettel viszik a palotába a fiatal királyt, a trón jogos örökösét, aki ott elfoglalja az őt megillető 
trónt.

II. Kir. 11,20
a város megnyugodott. A város lakossága, amely bizonyára már rég ökölbeszorult kézzel, 
összeszorított ajakkal tűrte csak a trónbitorló anyakirálynő garázdálkodásait, örömmel értesült a 
történtekről és teljes nyugalommal fogadta a rég várt trónváltozás hírét.

II. Kir. XII.
II. Kir. 12,2

anyja neve. Sok keleti országban az anyakirálynő a király mellett a legfontosabb személyiség volt.

II. Kir. 12,3
egész életén át, amint tanította. Úgy is lehetne talán fordítani: „amíg tanította”. Ez utóbbi fordítása 
szerint Jóás nem viselkedett élete végéig Istenhez méltóan, csak addig, amíg Jójáda befolyása alatt 
állt.

II. Kir. 12,4
Csak az áldozati magaslatok. Hizkijáról (726–697. i. e.) mondja el a Szentírás, (II. Kir. XVIII,4) 
hogy „eltávolította a magaslatokat, összetörte az oszlopokat és kivágta az asérát”. De utóda, 
Menásse alatt ismét meghonosodott Izráelben a bálványkultusz (II. Kir. XXI,3); véglegesen Jósija 
uralkodása alatt (640–609) szűnt meg.
A Sábbáth Sekálimra előírt külön részlet a Tórából (Ex. XXX,11–16) arról a fél sekelről beszél, 
amelyet az izráelitáknak a templom építésére kellett befizetni a népszámlálás alkalmával; ennek 
megfelelően a haftára olyan szöveget tartalmaz, amely a templom restaurálására szolgáló pénzek 
felhasználásáról szól. Ma is, amidőn a szentély már nem áll fenn, az a célja ennek a szombatnak, 
hogy a zsidó közösségben ébren tartsa a szentély gondolatának halhatatlanságába vetett hitét és 
tanúságot tegyen a vallás örökkévalósága mellett.

II. Kir. 12,5
Mind a szentcélú ezüstöt. Ebben bennefoglaltatnak az összes pénzbeli adományok, melyek a 
szentély kincstárába jutottak és melyek itt részletezve vannak (Biur).
amit a népszámlálásnál adnak. Ex. XXX,13-nak megfelelően.
amit saját becslése szerint. Önkéntes felajánlások.

II. Kir. 12,7



Ezeknek a rendelkezéseknek a hatása nem volt kielégítő, ami érthető is, eltérítette ugyanis a papokat 
a tulajdonképpeni munkájuktól, mert kötelességükké vált, hogy mint pénzgyüjtők a vidéket járják; 
lásd II. Krón. XXIV,5: „És összegyüjtötte a papokat s a levitákat s mondta nekik: Induljatok ki 
Jehúda városaiba és gyüjtsetek egész Izráelből pénzt kijavítani Istennek házát évről-évre”.

II. Kir. 12,8
Miért nem hozzátok rendbe. A papok be akarták várni, amíg az összes munkálatok elvégzéséhez 
szükséges összeg egybegyűl és csak azután akarták megkezdeni a javítási munkálatokat. A király 
azonban alaptalanul meggyanúsítja őket és új rendszert vezet be (Kimchi).

II. Kir. 12,9
És megegyeztek a papok. Szívesen mondtak le olyan felelősségről, (t. i. a templom gazdasági 
részének ellátásáról), ami nem is rájuk tartozott (Rálbág).

II. Kir. 12,10
egy ládát. Perselyszerű láda, amelybe a nép által adományozott összegeket dobták: ez a pénz nagy 
bőségben folyt be.

II. Kir. 12,12
akik ki voltak rendelve az Örökkévaló házába. A munkáért felelős munkavezetőkül.

II. Kir. 12,14
Csakhogy nem készítettek. A javítási munkálatok alatt, amidőn még úgy látszott, hogy a befolyó 
összegek nem lesznek elegendők arra is, hogy a szentelt edényeket is kijavítsák. Azonban amidőn 
az épület kijavítása után még felesleg mutatkozott, a fennmaradó összegeket a templomi szolgálattal 
kapcsolatos eszközök felújítására használták fel, amint ezt II. Krón. XXIV,12-ből megtudjuk.

II. Kir. 12,16
mert bizalom alatt működtek. A felügyelők és a munkavezetők hozzáférhetetlen, becsületes 
emberek voltak.

II. Kir. 12,17
Bűnáldozatok és vétekáldozatok céljára adott ezüst. Az a pénz, amely az áldozatok számára 
szolgáló állatok megvásárlása után megmaradt. Ezt az összeget nem használták fel a templom 
javítására.

XV. Záchór haftárája.
I. Sám. XV,1–34.

A Sábbáth Záchórra előírt külön részlet a Tórából (Deut. XXV,17–19) záchór szóval kezdődik és 
emlékezteti az izraelitákat arra, hogy mily kegyetlenül támadták meg az amálékiták a gyengéket és 
védteleneket pusztai vándorlásuk alatt. Az amálékiták engesztelhetetlen gyűlöletüket nemcsak 
Refidimnél juttatták kifejezésre, hanem akkor is, midőn az izraeliták benyomultak a Szentföldre. 
Öröklődő gyűlölet volt ez. A bírák korában a midjánitákkal szövetkeztek Izráel ellen. Sokáig tartott 
a harc Izráel törzsei és e között a fékezhetetlen vad nép között. A kiirtásukról szóló parancs, mely a 
haftára elején található, annak lehet a következménye, hogy ebben a korban, amint a 33. versből 
látjuk, még jobban elmérgesedett a helyzet Izráel és Amálék között. Sámuel tisztában volt azzal, 
hogy Izráelnek ez ősi és kitartó ellenségével folyó harc élet-halál küzdelem; „szent háború”-nak 
tekintette ezt a harcot.
Tagadhatatlanok ennek a parancsnak erkölcsi nehézségei. Nyilvánvalóan ellentétben van azzal az 
isteni törvénnyel, amely tiltja a bosszút, különösen az egyéni bosszút. De sokszor a legmagasabb 
kegyelemmel összefér az ítélet végrehajtása: Itt Izráel az isteni büntetés eszköze volt.
Sábbáth Záchór Purimot előzi meg; ennek forrása Eszter könyve. Hámán, Izráel ősellensége, a 
haftárában szereplő amálékita királynak, Agagnak leszármazottja. Sábbáth Záchór emlékeztet 



bennünket embertelenségükre és istentelenségükre. Feladata abban áll, hogy a kegyetlen és gyáva 
amálékita szellemet az emberek szívéből kiirtsa és hogy meggyógyítsa azokat a sebeket, amelyeket 
az emberek iránti gyűlölet okoz.

I. Sám. XV.
I. Sám. 15,1

királlyá népe, Izráel fölé. Nem a te (Saul) néped, hanem Istennek népe, amelyet az isteni Ige és 
akarat szerint kell kormányozni.

I. Sám. 15,3
és pusztítsátok el. Nem szabad zsákmányolni ebben a büntető hadjáratban. Az izraelitáknak semmi 
anyagi hasznot nem volt szabad ebből húzniok.

I. Sám. 15,4
Teláimban. Valószínűleg azonos Telemmel (Józs. XV,24), amely Júda déli részében fekszik.

I. Sám. 15,6
a kénita nemzetségnek. Ehhez a törzshöz tartozott Jitró is, Mózes apósa. Egy részük az amálékiták 
között lakott Júdától délre.

I. Sám. 15,7
Hávilától. Észak-Arábiának az amálékiták által lakott területén; ennek keleti határa Hávila.
Súr. A sivatagnak nyugati része, amely Egyiptommal határos.

I. Sám. 15,8
és egész hadát. Mindazokat, akik keze közé kerültek. Egyes kisebb csapatok természetesen életben 
maradtak és gerillaháborút viseltek az izraeliták ellen. De ezek már nem voltak veszedelmesek.

I. Sám. 15,9
megszánta Agagot. Saul talán kollegiális érzésből viselkedik így a királlyal szemben; lásd I. Kir. 
XX,32.
a kövér juhokat. Nyilvánvalóan azért, hogy anyagi hasznot húzzon a háborúból, amely azonban 
magasabb célok érdekében indult meg.

I. Sám. 15,11
Megbántam. Feltűnő kifejezés Istennel kapcsolatban. Azt mutatná, hogy Isten is változtatja 
elhatározását. Ez azonban csak Saul jelleme és magatartása megváltoztatásának következménye.
ez nagyon fájt Sámuelnek. Bánkódott Saul miatt, akitől nagyon sokat várt.
esdekelt. Könyörgött Saulért.

I. Sám. 15,12
Kármel. Júdában kb. 7 mérföldnyire Hebróntól délre.
emlékjelet állít magának. Hogy ez az ő győzelmére emlékeztessen.
Gilgálba. A Jordán völgyében, valószínűleg azért, hogy ott zsákmányából a győzelemért 
hálaáldozatot mutasson be. (Rálbág); lásd a 15. és 21. verset.

I. Sám. 15,15
Az amálékitáktól hozták el. Úgy látszik, hogy Saul a felelősséget a népre akarja hárítani.
hogy áldozatot mutassunk be az Örökkévalónak a te Istenednek. Saul valószínűleg azt hitte, hogy 
ez a jószándék igazolni fogja cselekedetét.

I. Sám. 15,17
ha kicsiny vagy is a saját szemedben. Sámuel azt feleli Saulnak arra a kifogására, amellyel a 
felelősséget a népre akarja hárítani (15. vers): Saul a vezér, ha ő Isten iránti engedetlenségében 
seregei akaratát követi, akkor nem alkalmas a vezetésre. Az alattvalóknak kellett volna őt követni, 



nem pedig fordítva.

I. Sám. 15,20
Én hallgattam… és elhoztam Agagot. Saul ismét védekezni próbált. Ő elpusztította az 
amálékitákat, a nép pedig a zsákmányt nem a maga számára, hanem az áldozati célokra hozta 
magával.

I. Sám. 15,22
Vajjon lehet-e olyan kedves Isten előtt az égő- és vágóáldozat. Sámuel válasza ritmikus szöveg, 
parallelizmus membrorum alakjában maradt ránk, amely a héber költészet jellegzetes 
megnyilvánulása. Rámutat a valóságos engedetlenségre, amely Saul védekezése mögött rejlik. 
Néhány halhatatlan szóban összefoglalja itt a héber próféták erkölcsi tanításait.
engedelmesség jobb az áldozatnál. „Ezek a szavak a legvilágosabban fejezik ki az erkölcsi 
kötelességek felsőbbségét a szertartásbeliek felett” (Payne Smith).

I. Sám. 15,23
a varázslás bűne. Istennel szemben tanúsított tudatos engedetlenség a varázslással van 
összehasonlítva, mert mindkét esetben az isteni tekintély helyett más tekintélynek veti alá magát az 
ember. Az egyik esetben az egyéni akaratnak vagy a szenvedélynek, a másik esetben a 
varázslásnak. A hasonlat itt különösen találó, mivel Saul a boszorkányhit kiirtására törekedett 
Izráelben és Sámuel azzal vádolja őt, hogy ő ép olyan bűnös, mint azok, akiket a multban elítélt.

I. Sám. 15,24
mert féltem a néptől. Saul most megmondja ballépésének valódi okát. Nem ő, a vezér irányította a 
népet, hanem a nép befolyásolta őt.

I. Sám. 15,29
És Izráelnek dicsőséges Istene nem áltat. Ő, aki erejüknek és bizodalmuknak forrása. jxn szó csak 
itt fordul elő a Szentírásban ilyen értelemben.
mert nem halandó, hogy megbánja elhatározását. Nem változó Ő, mint az ember, hanem 
tervszerűen kitart elhatározása mellett. Ő Izráel jövendő boldogságát tartja szem előtt és éppen 
ennek érdekében kell Sault megfosztani az uralkodástól.

I. Sám. 15,30
de mégis add meg most nekem a tiszteletet. Megható, de azért érthető kérés. Saul már eléggé meg 
van alázva, de mivel még király, tekintélyét a nép előtt kímélni kell.

I. Sám. 15,31
És Sámuel visszatért Saul nyomába. Az isteni akaratnak képviselője volt; és most megengedhette 
Saulnak, hogy előtte menjen.

I. Sám. 15,32
vidám hangulatban. Egyesek a Septuaginta alapján úgy fordítják, hogy reszketve.
már eltűnt a halál keserűsége. Miután királyi méltóságát és szabadságát elvesztette, nem jelent már 
a halál keserűséget számára. Vagy bízott abban, hogy nem ölik meg.

I. Sám. 15,33
Amint asszonyokat gyermekeiktől megfosztott kardod. Amálék a gyengéket és védteleneket Júda 
határterületein legyilkolta; Sámuel, aki tulajdonképpen utolsó bírája volt Izráelnek, kardot ragadott 
és saját kezével vetett véget a zsarnok gyilkos életének. Ez a cselekedet tehát nemzeti megtorlás 
volt és nem Sámuel egyéni bosszúja.

I. Sám. 15,34
És eltávozott Sámuel Rámába. Nem látta többé viszont Sault. Szerette Sault és bánkódott miatta. 
Szomorú volt pályája balsikerei miatt, holott működése kezdetén oly sokat ígérő volt indulása. 
Harci sikereitől elvakítva azon volt már Saul, hogy Izráelből hódító birodalmat csináljon, amely 
tisztán politikai célkitűzéseket követ; Sámuel viszont, aki Izráel igazi hivatását tartotta szem előtt, 



mély őszinteségével rendreutasította őt és nyilvánosságra hozta, hogy többé nem uralkodója 
Izráelnek (Cornill). Saul uralkodását mint hős lovag, férfierejének teljében, szerencsés győzőként 
kezdte meg, de elcsüggedve, elkeseredve és feldúlt lelkülettel halt meg, amennyiben saját magának 
adta meg a halálos döfést. Mindenkitől elkerülve és elhagyatva, a hűséges látnoktól és tanácsadótól 
eltaszítva, legjobb harcosaitól és végül utolsó hűséges követőitől is megtagadva, fejezte be életét 
(Kittel).

XVI. Páráh haftárája.
Ezekiél XXXVI,16–38.

A Sábbáth Páráhra előírt külön részlet a Tórából (Num. XIX,1–22) a tisztátalanok megtisztítására 
vonatkozó szertartásokkal foglalkozik. Bölcseink szerint, ezeknek a törvényeknek az volt a céljuk, 
hogy az aranyborjúval történt bűnbeesés után az izraeliták lelkébe vésse az erkölcsi megtisztulás 
szükségességét (Num. r. XIX,8). Haftáránknak is, amelyet Ezekiél könyvéből vettek, az erkölcsi 
megtisztulás a tárgya. Hogy a számüzetés sírjából újjáéledt Izráel miként rendezze be életét saját 
hazájában, miként kezdjen új korszakot, ez haftáránk tanítása. A próféta szerint nem ok nélkül 
küldte Isten Izráelt számüzetésbe. Szerencsétlensége elkerülhetetlen volt, mert Isten a szentség és az 
igazságosság Istene. A pogányok azonban félreértették ezt a büntetést és Isten tehetetlenségének 
bizonyítékát látták benne: saját népét nem tudja megmenteni (Rási, Kimchi). Ilyen módon Izráel 
bűnei következtében Isten neve megszentségteleníttetett. Hogy Isten dicsősége és tisztelete 
helyreálljon, hazaviszi őket a számüzetésből; nem mintha Izráel ezt megérdemelné, hanem hogy 
Isten dicsősége nyilvánvalóvá legyen a népek között. A visszatérés azonban erkölcsi megújulással 
fog járni; egyrészt Isten az Ő népének „új szívet” ad és „új szellemet helyez” beléjük, eltávolítva „a 
kőszívet” testükből és „érző hússzívet” adván nekik, másrészt pedig Izráel lelke az őszinte megtérés 
által megtisztul és szégyelni fogja a mult bűneit. Ha majd a bűnös nép ily módon megjavult és az 
elnéptelenedett ország újra lakottá lesz, meg fogják tudni a pogányok, hogy mindezt a Mindenható 
Isten cselekedte.

Ezekiél XXXVI.
Ezekiél 36,16

A népnek vallási és erkölcsi tisztátalansága volt a szenvedésnek és a száműzetésnek igazi oka.

Ezekiél 36,17
cselekedetei által. Bálványimádással.

Ezekiél 36,18
a vér miatt, amit kiontottak. A próféta valószínűleg a gyermekáldozás szégyenletes szokását tartja 
szem előtt, amelyet a környező pogány népektől tanultak el.

Ezekiél 36,20
megszentségtelenítették Szent nevemet. Kétszeresen: istentelen cselekedeteik által és azáltal, hogy 
kihívták Isten büntetését.
az Ő országából jöttek ezek? „Nem tudja megoltalmazni az Ő népét” gúnyolódtak a pogányok és ez 
rettenetes chillul ha-sem volt, Isten nevének megszentségtelenítése és megalázása. Vagy a gúny arra 
vonatkozik, hogy Izráel népének erkölcsi állapota nem vallott arra, hogy valaha is Isten országának 
lakója lett volna.

Ezekiél 36,22
Hogy az Ő dicsőségét igazolja, Isten visszahozza őket saját földjükre „mert csak ezáltal lehet újra 
elismertté és becsültté Isten neve a világ előtt, miután népének tragikus bukása láttán már 
kétségbevonták fönségét; Ő képes újjáéleszteni Izráelt; mert saját akaratából és kegyelméből 



bocsátja meg bűneiket és változtatja meg szívüket”.

Ezekiél 36,22
Nem ti miattatok cselekszem Én. Azért, mert Izráel az Isten népe, nem számíthat elnézésre, sőt 
bűneiért még szigorúbb büntetést kap. Lásd Ámosz III,2 (V. ö. Gen. 502. old.). Isten neve Izráelével 
elválaszthatatlanul egybe van kapcsolva. Ennek köszönheti fennmaradását.

Ezekiél 36,23
midőn… megszenteltetem rajtatok. Az Imit régi fordítása: „midőn szentnek bizonyulok általatok”. 
Izráel az a nép, aki által Isten az összes nemzetek előtt mindenhatónak és szentnek fog bizonyulni. 
Izráel nemzeti életének újjáéledése meg fogja tanítani a pogányokat Isten fenségének elismerésére, 
amint hogy Izráel szenvedései arra indították őket, hogy ezt megtagadják (Lofthouse).

Ezekiél 36,25
És meghintelek titeket a tisztaság vizével. Képletesen érti ezt, az erkölcsi megtisztulásra és a benső 
szellemi megújulásra.
tisztátalanságotokból. A bálványimádás szennyétől, ami rituális és erkölcsi tisztátalanság.

Ezekiél 36,26
új szívet. Engedelmeset és alázatosat, jóra törekvőt. A „szív” a héberben az ember egész lényét 
fejezi ki.
új szellemet. Állhatatos és Isten imádására hajlamos szellemet.
kőszívet. Keményet és lázadót.
hússzívet. Lágy szívet, amely hajlamos az isteni tanítások befogadására, alakítható szívet.

Ezekiél 36,27
hogy törvényeimben járjatok. Isten szelleme megnyilvánul majd abban, hogy Isten akaratát belső 
lelkesedésből követik és abban, hogy módjuk lesz ezt megtenni.

Ezekiél 36,31
Azért emlékezzetek meg bűnös útjaitokról. Az előbbi versekben ecsetelte, milyen jó soruk lesz, 
midőn Isten újra közöttük fog lakozni. Nem lesz többé ínség és hiány az osztályrészük. Ebben a 
versben figyelmezteti őket, hogy a jólétben is emlékezzenek meg régi bűneikről és bűnhődésükről, 
nehogy újra visszaessenek azokba és ismét kihívják maguk ellen Isten büntetését.

Ezekiél 36,32
nem ti miattatok. Az, hogy megszabadulásuk a számüzetésből nem az ő érdemük eredménye, 
kétségtelenül a nép vigasztalására van szánva (Toy).
szégyenkezzetek. A régi bűnök miatti útálkozás lenne a legbiztosabb jele annak, hogy új szívet és új 
szellemet kaptak.

Ezekiél 36,33
Az ország jólétben lesz, a városok újra felépülnek és megtelnek mindinkább gyarapodó lakossággal.

Ezekiél 36,36
hogy Én, az Örökkévaló építettem föl. Tudni fogják az összes népek, hogy ez a megváltás és 
újjáéledés nem emberi cselekedet, hanem Isten műve.

Ezekiél 36,37
megkérleltetem Magam. Meghallgatom imádságukat. Az Imit régi fordítása: „ebben is 
megkerestetem magamat”.

Ezekiél 36,38
Mint megszentelt nyájat. Oly számosak lesznek, mint a juhok a templom udvarán és Jeruzsálem 
utcáin a zarándokünnepek idején.



XVII. Háchódes haftárája.
Ezekiél XLV,16–XLVI,18.

Ezekiél életéről és működéséről Gen. 508. oldalán szólottunk, továbbá Váérá és Tecávve 
haftárájánál (476, 532. old. L. m. az előbbi haftárát).
Sábbáth Háchódesre előírt külön részlet a Tórából (Ex. XII,1–20) az egyiptomi peszach-áldozattal 
és a peszach-ünnep törvényeivel foglalkozik. A haftára is az újjáépített szentély peszach-
törvényeiről beszél. Ezekiél könyvének utolsó fejezeteiben (XL–XLVIII) az Új Jeruzsálem leírását 
kapjuk, amely a száműzetés megszűnése után fog felépülni. „A próféta elragadtatva a jövendőbeli 
Jeruzsálem elképzelésétől, rekonstruálja a Templomot, leírja berendezését, a papság jövendőbeli 
újjászervezését és a szertartásokat. Megállapítja az újjászervezett királyság pontos földrajzi tervét és 
felosztja a tizenkét törzs között, amelyek tagjai a világ négy sarkából összegyűlnek. A jövőnek ez a 
tervezete félig ideális, félig allegorikus” (Darmstetter). Az Új Jeruzsálem szellemi és anyagi 
központja lesz az egész nemzetnek. A város neve a jövőben „az Örökkévaló van ott” lesz. Ezekiél 
felismerte, hogy nagy dolgok a földön csak egység által jöhetnek létre. Prófétai és pásztorális 
működése céljának és feladatának tekintette az egyedek oly irányú nevelését, hogy azok ne csak 
vallásosak legyenek, hanem egy közösség tagjaivá váljanak (Cornill). Hogy azonban ilyen közösség 
szentté legyen és eszmei célok szolgálatában álljon, a népet meg kellett akadályozni abban, hogy 
régi bűneibe visszaessen. Ezt szolgálják a XL. és a XLVIII. fejezetekben megállapított tervek. 
Ezáltal a templom az új megszentségtelenítésektől megkíméltetik és Izráel méltó lesz Istenhez, aki 
közöttük lakozik az Ő szentélyében. Ebben a legrégibb irodalmi utópiában a királyi hatalom 
szigorúan körül van határolva. Mivel már háború többé nem lesz, az uralkodónak többé nem lesz 
feladata a katonai vezetés. A nép fejedelme nem más, mint a szentély képviselője. A királynak 
hatalmas birtoka lesz, amelyet ő épúgy megmível, mint a többi izraelita; a papok és a leviták is 
megkapják az ország egy részét, hogy anyagi fennmaradásuk biztosítva legyen.

Ezekiél XLV.
Ezekiél 45,16

fölajánlásnak. Az a járulék, amit a Templom javára fizettek; lásd a 13. és 15. verset. A nemzet 
tanácsának kötelessége volt azt a nép nevében a fejedelemnek átadni. Így rendelkezhetett a 
fejedelem nagyobb készletek felett, amelyekből a papokat elláthatta.

Ezekiél 45,17
háruljon az égőáldozatok… gondja. A fejedelem, mint a nemzet feje felelős a meghatározott 
időben bemutatandó áldozatokért és köteles gondoskodni arról, hogy az előbb részletezett 
forrásokból kellő időben beszerezzék és bemutassák azokat.
ő gondoskodjék. Szószerint: „ő készítse”. (Az Imit régi fordítása).

Ezekiél 45,18
Hogy a szentély tisztasága, amely vigyázatlanság vagy tudatlanság által veszélybe kerülhet, 
biztosítva legyen, Ezekiél látomása szerint tisztító és bűnbánó ünnepnek kell megelőznie a peszách 
és a sátoros ünnepet a megfelelő hónap első napján. Az azzal kapcsolatos szertartások annyira 
újszerűek, hogy egyes rabbik véleménye szerint azok a harmadik szentélyre (amely csak a messiási 
időkben fog felépülni) vonatkoznak. Az ellentétek miatt egyesek arra törekedtek, hogy Ezekiél 
könyvét kizárják a „Szent Iratok” kánonából (Menach. 45a; Zebach. 18b).

Ezekiél 45,20
és hasonlókép cselekedjél a hónap hetedik napján. A XLIII,25. verse szerint (Tecávve haftárája) 
az oltár beszentelése hét napig tartott. Amidőn ezt befejezték, akkor mutatták be a beszentelési 
ünnepség alatt elkövetett hibák miatt szükséges áldozatokat (Kimchi).
a tévelygő… ember. Aki akaratlanul követi el a bűnt.



balga. Aki a törvények nem ismerése folytán követi el.

Ezekiél 45,21
Az itt felsorolt előírások az ünnepi áldozatokra vonatkozóan sok tekintetben eltérnek azoktól, 
amelyeket a Lev.-ból ismerünk. A Talmud is felismerte ezeket az ellentéteket és azt állította, hogy 
majd Élijáhu fogja megmagyarázni (Menach. u. o.).

Ezekiél 45,22
és mutasson be a fejedelem azon a napon önmagáért. Saját pénzéből viselje ezeknek az 
áldozatoknak a költségét.

Ezekiél 45,24
egy éfa. Kb. 11/10 véka.

egy hin. Kb. 6 liter.

Ezekiél 45,25
az ünnepen. Ezen a kifejezésen rendszerint a sátoros ünnepet értik. (L. még Lev. 461. old.)

Ezekiél XLVI.
Ezekiél 46,1

Ezekben a versekben részletesen körülírja a fejedelem jogait a szentéllyel kapcsolatban.

Ezekiél 46,2
álljon meg a kapu ajtófélfájánál. Az uralkodónak nem volt joga a belső részbe belépni, a keleti 
kapu küszöbén állott szemben az oltárral.

Ezekiél 46,3
És az ország népe. Héberül: ám ha-arec. Talán itt is népképviselet tagjairól van szó. Ennek a 
testületnek majdnem ugyanazok a kiváltságai voltak, mint az uralkodónak. Ugyanazon kapu 
bejáratánál borultak le szombaton és ünnepnapokon.
népe. A külső udvarban állott.

Ezekiél 46,8
és ezen az úton térjen vissza. A fejedelem ugyanazon a kapun menjen ki, amelyen bejött, a belső 
udvarba ne lépjen be. A fejedelemnek eljárása oly pontosan van szabályozva, hogy abból 
megérthessük, hogy rangjából következő nagy kiváltságai ellenére sincs joga a szent, elkülönített 
területen tartózkodni.

Ezekiél 46,9
az ünnepeken. Az év három zarándokünnepén (peszach, „hetek ünnepe”, sátoros ünnep), amikor 
mindenkinek meg kell jelennie a jeruzsálemi szentélyben. Ezekiél megállapítja azokat a 
szabályokat, amelyek a túlzsúfoltságot megakadályozzák. A nemzet tanácsának tagjai, éppen úgy 
mint a többi imádkozó, csak annyira közeledhetnek a szentekszentjéhez, amennyire az meg van 
engedve. Imádkozás után pedig távozzanak el. A küszöbön ne álljanak és ne nézdegéljenek, a 
nyilvános istentisztelet ne váljék látványossággá.

Ezekiél 46,10
Ha pedig a fejedelem is közöttük van… menjen be. Az ám ha-arec-cel együtt, vagyis a nemzet 
tanácsával, akik azonban az „ország népe” kifejezést szószerint veszik, úgy magyarázzák, hogy a 
fejedelem az ünnepeken, amidőn a nép nagy tömegben szokott összegyűlni, közöttük legyen, mert 
az uralkodónak legnagyobb dicsősége alattvalóinak nagy tömege (Altschul, Mecúdáth Dávid).

Ezekiél 46,16
A király birtoka.

Ezekiél 46,16



adományt juttat. Joga van birtokának egy részét már életében is fiainak tovább adni, mert halála 
után úgyis azok öröklik (Altschul, Mecúdáth Dávid).

Ezekiél 46,17
szolgái egyikének. Ha ezeknek valamit ajándékozott, a Jóbél évben visszakerül a fejedelem 
birtokába.

Ezekiél 46,18
ne foglaljon el a fejedelem a nép birtokából. A fejedelem éppen úgy alá van vetve a törvényeknek, 
mint alattvalói. Nincs joga semmiféle ürügy alatt a nép birtokait lefoglalni. Nábóth szőlőjének esete 
nem ismétlődhetett meg Izráelben. A próféta kettős gondolattal fejezi be könyvét: az istentisztelet 
szentségének és az embertársaink iránti igazságosság szükséges voltának hangsúlyozásával.

MÓZES HARMADIK KÖNYVÉNEK 
HAFTÁRÁI (JEGYZETEK) •
LEVITICUS

A HAFTÁRA ÁLDÁSOK

A haftára felolvasása előtt és utána mondandó áldások.

A haftára előtt.

Dícsértessél Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki kiválasztotta az üdvöt hírdető prófétákat és 
kedvet talált szavaikban, melyeket igaz meggyőződésben hirdettek.
Dícsértessél Örökkévaló Istenünk, aki kedvet talál a tanban, Mózes szolgáján, Izráel népén és az 
igazság és jámborság prófétáiban.

A haftára után.

Dícsértessél Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, örökkévalóság kősziklája, ki igazságos minden 
nemzedék iránt, hűséges Isten, ki szól és cselekszik, igét mond és megvalósítja azt, kinek minden 
igéje igaz való.
Bizodalmunk Benned és szent igédben erős, mivel egy azok közül üresen vissza nem kerül, mert Te 
hűséges és irgalmas Király vagy; dícsértessél Örökkévaló Hatalmas Isten, aki hűséges minden 
szavában.
Gyakorolj kegyelmet Cijónnal, mert az életünk otthona, s a szomorú lelkűnek szerezz segítséget 
mielőbb a mi napjainkban; dícsértessél Örökkévaló, ki megörvendezteti Cijónt fiaival.
Örvendeztess meg minket Örökkévaló Istenünk szolgád Élijáhu próféta által és Dávid fölkented 
uralmával, jöjjön mielőbb, hogy fölujjongjon szívünk, trónján ne üljön többé idegen és ne bitorolják 
többé mások dicsőségét, mivel szent Nevedre esküdtél, hogy nem alszik ki mécsvilága soha; 
dícsértessél Örökkévaló, Dávid védőpajzsa.
A Tóráért, az istenszolgálatért, a prófétákért, ezen szombatnapért, miket nekünk adtál Örökkévaló 



Istenünk szentségül, díszül, dicsőségül, mindezért hálát mondunk Neked Örökkévaló Istenünk és 
áldunk Téged, legyen áldva a Neved minden élő ajkán, mindörökig; dícsértessél Örökkévaló, ki 
megszenteled a Szombatot.

I. Vájjikrá haftárája.
Jesája XLIII,21–XLIV,23.

A szidra részletes utasításokat tartalmaz a szentélybeli szolgálatra vonatkozólag, ami 
engedelmességre vezet Isten iránt. A haftára ugyancsak Isten szolgálatáról szólva arról 
panaszkodik, hogy Izráel elhanyagol minden istentiszteletet. Azokhoz a zsidókhoz fordul, akiket 
Babilóniába hurcoltak Jeruzsálem első pusztulása után. Izráel teljesen elfordult Istentől: de Isten 
Önmagáért megbocsátja Izráel bűneit, megváltja Jákóbot és meg fog nyilatkozni az Ő dicsősége 
Izráelben.

Jesája XLIII.

21–25. Izráel küldetése.

Jesája 43,21
Ezt a népet magamnak alkottam. Vagy: „A népet, melyet magamnak alkottam” (Az Imit régi 
fordítása). Izráel a világteremtésnek fontos része. Izráelnek életével és történetével elő kell segítenie 
a szellemi értékek fennmaradását és az isteni célkitűzések megvalósulását a világegyetemben; mert 
szellemi értékek nélkül az életnek nincs igazi értelme és az isteni célkitűzések hiányában az anyagi 
világegyetem erkölcsi szempontból nem lenne jobb az őskaosznál, a „tóhu-vá-bóhu”-nál.
hogy dicsőségemet hirdessék. A becsületes élet által, amelyhez Istenük iránti engedelmesség 
vezetné őket, és az isteni célkitűzések szolgálata által, amely az ő történetük tartalma. Isten 
dicsőségének hirdetése és terjesztése Izráel létének egyetlen célja.

Jesája 43,22
Izráel, nem törődvén küldetésével, nem szolgálta Istent. Isten azonban mégis kegyelmet gyakorol 
vele, nem a bemutatott áldozatok fejében, hanem Önmagáért törli el Izráel bűneit.

Jesája 43,22
nem Engem hívtál. Nem keresték Istent imával. Mint sok mai modern embernél, kétségbeejtő 
hanyagság mutatkozott a vallási dolgok iránt. „Ez a megállapítás bizonyára általános és 
kétségtelenül vonatkozik a száműzöttek nagy részére; de nem zárja ki egy vallásos lelkületű 
kisebbség létezését, amely imában öntötte ki szívét Isten előtt” (Cheyne).
mert máris belém fáradtál. Mint Mika napjaiban (VI,3), és Maleáki korában (I,13), Izráel ellankadt 
hitében és a Tóra törvényeinek teljesítésében. Vannak ilyen korszakok a zsidó történetben, amidőn 
az emberek lelke kiszárad és Izráel elfelejti Istenét és lelke eltávolodik mindentől, ami a zsidó 
kötelességgel és hivatással kapcsolatos.

Jesája 43,23
bárányaidat. A mindennapi reggeli és esti áldozat.
nem fárasztottalak lisztáldozattal. Babilóniában nem lehetett ugyan áldozatot hozni, de még a 
léleknek és a szívnek az a beállítottsága is hiányzott, amelynek az áldozat csak külső kifejezése 
volt. Ezt a verset gyakran félreértették. Itt nincs állásfoglalás az áldozat ellen (Duhm); máskülönben 
nem lenne értelme a próféta szemrehányásának (Marti). A próféta a babilóniai száműzetésben lévő 
néphez fordul, amidőn az áldozati kultusz szünetel (Ibn Ezra). Noha Isten nem terheli súlyos 
áldozatokkal Izráelt, mindamellett nem szólítják az Ő nevét. Lásd az „Ellenezték-e a próféták az 



áldozatokat?” című jegyzetet (44. old.).
tömjénkívánással. A tömjénre a lisztáldozatoknál volt szükség; lásd Lev. II.

Jesája 43,24
illatos nádat. Ez bizonyára a felkenő olaj alkatrésze (Ex. XXX,23).
zsírjával nem láttál el. Lásd Lev. III,3. Merész antropomorfizmus.
kifárasztottál a te bűneiddel. Ez még merészebb antropomorfizmus. Kötelességtudó engedelmesség 
helyett, Izráel nem csak könnyelműen vette minden kötelezettségét Istennel szemben, hanem 
azonfelül Istent okolta saját bűneiért. Isten tehát kénytelen volt büntetést szabni reájuk, holott 
megváltást szeretett volna hozni.

Jesája 43,25
Mégis Én vagyok az, aki eltörli bűneidet. Én, aki ellen bűnt követtek el, önként fogok nektek 
megbocsátani, pedig nem is kértetek rá. „Tökéletes gyengédséget kifejező vers, amely kidomborítja 
minden bűn tragédiáját. A helyzet pátosza abban rejlik, hogy Izráel megvetette a szeretetet, amely 
mindíg megbocsátott és a jövőben is meg fog bocsátani” (Skinner).
Enmagamért. Mert Isten irgalmas és könyörületes, megbocsát hibát, vétket és bűnt (Exod. 
XXXIV,6 köv.), Isten maga kezdeményezi Izráel vétkeinek eltörlését. Ez a gondolat még Hósea és 
Jeremiás eszméivel szemben is előhaladást jelent. A mi prófétánk számára (LXVI,13) Isten 
szeretete olyan magától értetődő, feltétel nélküli és kimeríthetetlen, mint az anyáé gyermekei iránt. 
„Enmagamért”, ehhez még hozzáértendő, „nehogy megszentségteleníttessék az Én Nevem”. Isten 
elhozza Izráel megújhodását, nem mintha Izráel megérdemelné azt, hanem Isten dicsősége miatt. 
Ehhez a megújhodáshoz járul azonban a szellemi megújhodás is; lásd Páráh szombatjának a 
haftáráját.
A 25. vers a zsidóságnak azt az alapvető tanát domborítja ki, hogy nincs más megváltó mint Isten. 
R. Akiba ezt a tant a következő szavakban juttatja kifejezésre. „Boldog vagy Izráel! Ki előtt 
tisztultok ti meg és ki tisztít meg benneteket? A ti Mennyei Atyátok maga” (Jóma VIII,9).

26–28. Isten Izráelnek korlátlan bűnbocsánatot akar adni. Izráel vonakodik 
ennek szükségességét felismerni.

Jesája 43,26
emlékeztess. Kissé gúnyos. „Hívd fel figyelmemet rá, ha valamit esetleg figyelmen kívül hagytam 
volna, ami rád kedvező, említs legalább valamit, ami igazolná magatartásodat.”

Jesája 43,27
Már első ősatyád. Ádám; vagy, ami valószínűbb, Jákóbra vonatkozik (Hósea XII,3 köv.).
a te szószólóid. A próféták és tanítók, Isten akaratának és szavának magyarázói; Jer. XXIII,11 köv.; 
I. Kir. XXII,10 köv. Ha még az ősatya és a próféta is vétkezett, mennél inkább a nép többsége. 
Kezdettől fogva rászolgált Izráel arra a sorsra, amely végül elérte.
hűtlenek voltak. Ez még ma is Izráel szellemi tragédiája. Éppen azok az emberek, akiknek az lenne 
hivatásuk, hogy a világ előtt a zsidó Tan és az egész zsidó élet igazságát és szépségét hírdessék, 
gyakran az ellenkezőjét teszik.

Jesája 43,28
megaláztam. Szószerint: „megszentségtelenítettem” (Az Imit régi fordítása). Vagy: „meg fogom 
szentségteleníteni” (Tárgum); azt okozom, hogy elveszítsék szentelt méltóságukat a szentély 
elpusztításával.
szentséges fejedelmeit. Felszentelt vezéreket; mind a fejedelmeket, mind a papokat, akiket 
megaláztak Jeruzsálem elfoglalásakor.
gyalázásnak szolgáltattam ki Izráelt. A nemzetek között (Kimchi).



Jesája XLIV.

1–5. Az újjászületés ígérete.

Izráel ellankadása Isten szolgálatában csak múló jelenség az ő történetében. Mint ahogy a növények 
szárazság idején elfonnyadnak, de eső után újjáélednek és felfrissülnek, épúgy eleveníti fel az isteni 
szellem Izráel alélt lelkét, és felkelti gyermekeiben azt a tudatot, hogy fenséges érzés Izráelhez 
tartozni.

Jesája 44,1
Most azonban halljad. A próféta üdvös jövendöléseit.

Jesája 44,2
aki születésed óta gyámolít. Attól az időtől kezdve, amidőn a nemzet megszületett a Sástengernél, 
az igaz vallás tüze soha sem aludt ki teljesen Izráelben.
Ne félj. A mult szerencsétlenségei miatt, vagy mert a jelenben nem képesek elképzelni a megjósolt 
szép jövőt.
Jesúrún. Szószerint: „Az egyenes”. Izráelnek költői, megtisztelő és becéző jelzője (Deut. 
XXXII,15).

Jesája 44,3
a szomjú földre. Mint ahogy a száraz talaj megtermékenyül ezáltal, úgy öntöm én szellememet 
rátok, és megtermékenyültök az igazság és Isten tisztelete által.
szellememet. Azaz, Isten ismeretét és félelmét; Jes. XI,2–3; Jóél III,1. „Az ókori emberek szemében 
a száműzetés azonos volt a nemzeti halállal. Az életet adó szellemnek mindenekelőtt újjá kell 
élesztenie a zsidó érzést, úgy hogy a Jákóbhoz vagy Izráelhez és Izráel istenéhez való tartozás 
gondolata, a büszkeség és boldogság forrásává váljék” (Cheyne).

Jesája 44,5
Az Örökkévalóé vagyok én. Önérzetesen zsidónak vallja magát és büszke Izráel Istenére.
Jákób nevére hivatkozik. Büszkélkedni fog azzal, hogy a szent néphez tartozik (Ibn Ezra).
Az egyik Istennek írja kezét. Annak a jele, hogy nyilvánosan felajánlották magukat az igaz Isten 
tiszteletére. Az Imit régi fordítása: „amaz kezével írja: az Örökkévalóé”.
dicsőíti magát. Vagy: „címként használja” (Cheyne). Az „izraelita” név a legelőkelőbb és 
leghízelgőbb emberi címnek fog számítani.

6–23. Isten nagysága és fensége minden emberi képzeletet felülmúl.

Jesája 44,6
első és utolsó. Nem volt előtte senki és nem lesz utána senki. „Térbeli felsőbbségénél még nagyobb 
az ő időbeli felsőbbsége” (Duhm).

Jesája 44,7
és ki volna képes, úgy mint Én, hogy hívja a korszakokat. Vagy: „És ki hirdet úgy, mint én” (Az 
Imit régi fordítása). Ő az első és az utolsó, Ő uralkodik az egész történelem felett; Ő az, aki 
kezdettől fogva ismerte az összes eljövendő időket és eseményeket és előidézi a kellő időben 
minden történendőnek bekövetkezését. Isten tehát, midőn a jövendő eseményeket feltárja a 
kiválasztott próféták által, saját tetteit tudatja az emberrel. A pogány istenek nemcsak hogy nem 
irányítják a történelmet, de a bekövetkező eseményeket sem képesek előre látni.
az Örökkévalóság népét. Héberül: !lw[ ![; vagy így fordítandó, „az őskor népét” (Az Imit régi 
fordítása).
a népeknek. A héber szövegben csak az áll: „nekik” (wml)



Jesája 44,8
ne remegjetek. A megfelelő héber szó csak itt fordul elő a Szentírásban. Az értelme a párhuzamos 
igéből világos. Egyesek wart-olvasatot javasolnak helyébe.
kőszirt. Találó jelképe Istennek, akihez menekülhetünk. V. ö. Jes. XXVI,4.

9–20. A bálványkészítés esztelensége.

A próféta ismételten visszatér ehhez a tárgyhoz, mert úgy látszik, a bálványimádás még nem szűnt 
meg teljesen a száműzöttek között. Az is lehetséges, hogy Babilóniában új bálványkultuszokkal 
ismerkedtek meg, amelyek a zsidók között hívekre találtak.

Jesája 44,9
kábák. Vagy: „semmisek” (Az Imit régi fordítása). Azok, akik bálványokat készítenek, ingadozó, 
megzavart emberek.
imádott drága bálványaik. Szószerint: „gyönyörűségeik” (Az Imit régi fordítása). Azaz, a 
bálványok, amelyeket ők imádnak.
alkotóik maguk tanúskodhatnak. Vagy: „hisz tanúik maguk” (Az Imit régi fordítása). Az 
„alkotóik” szó csak az összefüggés alapján toldható be.
hogy szégyent valljanak. T. i. a bálványimádók. Balgaságuk következményét gúnyosan úgy tünteti 
fel, mintha az lenne a célja vak együgyűségüknek (Skinner).

Jesája 44,11
minden hívük. Szószerint: „minden társuk”.
gyűljenek össze. Gúnyos buzdítás, hogy egyesüljenek közös erőfeszítésre.

Jesája 44,12
A bálványkészítés részletei. Ez egy szemtanú leírása, aki volt már bálványkészítő műhelyben.

Jesája 44,12
éhezett. A bálványt olyan lény készíti, aki maga is ki van téve éhségnek és szomjúságnak annak 
készítésénél.

Jesája 44,13
mérőzsinórt feszít. Hogy kijelölje méreteit a fatömbön.
kivonalazza. Megrajzolja a bálvány körvonalait.
házban lakó. Vagy: „hogy házat lakjék” (Az Imit régi fordítása). Egy templomban, vagy egy 
magánember oltárán.

Jesája 44,14
A próféta most visszavezeti a bálvány történetét, egészen a fa kiválasztásáig. A kézműves a fának 
egy részét arra használja, hogy fűtsön vele, hogy melegedjék a tűznél és megfőzze rajta ételét, a 
maradékból pedig „istent” csinál.

Jesája 44,14
legerősebbet keresi. Vagy: „válogatott magának” (Az Imit régi fordítása); vagy „nevelt magának”. 
Az $ma ige piél alakja még Zsolt LXXX,16.18-ban fordul elő ilyen értelemben.

Jesája 44,18
be van tapasztva szemük. Ilyen ostobaság csak teljes szellemi vakság eredménye lehet.

Jesája 44,19
bálványt készítsek? Vagy: „útálattá dolgozzam fel” (Az Imit régi fordítása).

Jesája 44,20
Ez a hamuban legelő. Vagy: „Hamu után jár” (Az Imit régi fordítása). A Mecúdáth Dávid úgy 
magyarázza, hogy a félrevezetett szíve szólította őt arra, hogy olyan dolgot válasszon „pásztorául” 



(h[wr) „vezetőjéül”, ami hamuvá lesz a tűz által. A kép lényege az, hogy a barom nem megy legelni 
a hamuvá égett mezőre, de az ember elfogadja a kiégett hamut éltető táplálék helyett, mert az 
elámított szív félrevezeti.
félrevezetett. Szószerint: „elhajlította őt”.

21–23. Befejezés.

Jesája 44,21
Ezekre. Az itt felsorolt dolgokra és a 6–8. v. magasztos szavaira, hogy Isten Izráel megváltója és 
hogy nincs senki őkívüle.

Jesája 44,22
mint a felleget. Amelyet gyorsan tovasodor a szél vagy megsemmisít a nap, Izráelnek csak Istenhez 
kell fordulnia és tudatában kell lennie az ő feltétlen megváltó szeretetének.
mert megváltottalak. Mult időt használ, mert meg van győződve, hogy a megváltás Isten 
elhatározott szándéka.

Jesája 44,23
Ujjongjatok. Izráel megváltása olyan alapvető fontosságú az emberiség vallási történetében, hogy 
minden teremtmény örömmel kell hogy üdvözölje ezt az eseményt.
dicsőségét leli. Izráel a dicsőség koronája lesz az Ő kezében.

II. Cáv haftárája.
Jeremiás VII,21–VIII,3; IX,22–23.

Jeremiás életéről lásd Exodus 468. old.
A szidra folytatja az áldozatok törvényeit: a haftára rámutat arra, hogy az áldozat és a vallás minden 
külső megnyilvánulásának célja, kimélyíteni a belső érzést és ösztönözni az embert az élet 
megszentelésére. Hirdeti, hogy céltalan az az istentisztelet, mely szentségtelenséggel és 
jogtalansággal jár együtt.
Ezt Jeremiás 608-ban ante mondta egy ünnepélyes népgyűlésen a szentély területén. Az ő 
vádbeszéde a tisztán gépies vallási cselekedetek ellen irányult, azon babona ellen, hogy a templomi 
kultusz és a szentélynek puszta léte is kezeskedik a nép biztonságáért, noha az erkölcsi törvény 
iránti engedelmességtől eltávolodik. Ez a vádbeszéd megjövendölése a nemzeti katasztrófának, 
melyet csak az őszinte szívből jövő bűnbánat és megjavulás fordíthat el; ezek a beszédek 
felgerjesztették ellene a nép és a papok haragját és élete is veszedelembe került (lásd Jer. XXVI).

Jeremiás VII.
Jeremiás 7,21

Isten az embertől mindíg inkább követelt engedelmességet, mint áldozatot, de Izráel nem vette 
komolyan ezt a tanítást.

Jeremiás 7,21
Égőáldozataitokkal tetézzétek vágóáldozataitokat. Az égőáldozatokat teljesen elégették az oltáron, 
abból nem evett a hívő (Lev. I,9). A vágóáldozat (zebáchim = zebách selámim) a békeáldozatnak 
felel meg; lásd a Lev. III,1-hez szóló magyarázatot. A próféta felszólítja a népet, hogy egyen az 
égőáldozatokból, épúgy, mint a békeáldozatokból, amit a hívő megehetett. „Isten nem törődik vele, 
hogy mit csináltok” – azt akarja mondani – „ehetitek egyiket a másikkal, mert mind az égőáldozat, 
mind a békeáldozat, ha bűnös kezekkel hozzák azokat, értéktelen Isten előtt!” Nem egyebek mint 



„hús”, aminek nincs semmiféle vallási jelentősége.

Jeremiás 7,22
nem szóltam… égő- vagy vágóáldozatról. Exod. XIX,5-re utal és azt akarja mondani: Akkoriban én 
nem követeltem az áldozatokat annak fejében, hogy kiválasztalak titeket – egyetlen szót sem 
mondtam róluk –; csak erkölcsi engedelmességet követeltem Irántam és azoknak a 
parancsolatoknak követését, amelyeket akkor kihirdettem nektek. Megtartottátok azokat?
A szinaji törvények voltak azok a parancsolatok, amelyeket Isten adott Izráelnek az egyiptomi 
kivonuláskor; és az áldozási törvények nem szerepelnek a legfontosabb törvények között, a Tíz 
parancsolatban jbzw hlw[ yrbd l[ htyh al hwxmh rq[ ![l yl !tyyhw ylwqb w[m` ala (Kimchi). 
Mások ebben a versben csupán annak a gondolatnak határozottabb megszövegezését látják, amely I. 
Sám. XV,22-ben jut kifejezésre: „jobb az engedelmesség, mint az áldozat”. A próféta azt hirdeti, 
hogy az áldozat nem helyettesítheti az igazságot és az irgalmasságot, sőt, hogy ez utóbbiakhoz 
képest csekély jelentősége van. De Jeremiás semmiesetre sem ellenezte a helyes szellemből fakadó 
áldozatot. Az újjáéledésről szóló látomásában (Jer. XXXIII,18) megfelelő helyet ad a templomi 
istentiszteletnek és a papi áldozatnak. Lásd a jegyzetet a 44. oldalon.
Jeremiásnak azt a megingathatatlan meggyőződését, hogy az erkölcsi törvény előbbre való, mint a 
ceremóniális törvény, sohasem hagyták Izráelben teljesen figyelmen kívül. Ezt még sok nemzsidó 
bibliamagyarázó és bibliakritikus is elismeri. „Általánosan meg lehet állapítani, hogy az erkölcsi 
törvény iránti engedelmesség mindíg első helyen állt Izráelben, és az áldozatok, – amint itt is 
kifejezésre jut, – teljesen értéktelenek voltak, ha bűnös emberek mutatták be. A zsidók Jeremiás 
könyvének ezt a részét az istentisztelet keretében Lev. VI–VIII-hoz tartozó prófétai szakaszként 
olvassák, ezáltal alátámasztják azt a felfogást, hogy az áldozatok jelentősége másodrendű” 
(Streane).

Jeremiás 7,23
Hallgassatok… jó dolgotok legyen. Exod. XIX,3–6 és Deut. V,16 szabad körülírása.

Jeremiás 7,24
De ők nem hallgatták meg. Ez nem vonatkozik okvetlenül arra a nemzedékre, amely kivonult 
Egyiptomból, amelynek hűségét és kitartását dícséri a próféta, Jer. II,2-ben.
hátrább jutottak, nem előre. A hűség és igazság útját elhagyni, akármilyen új vagy vonzó címen 
történjék is az, mindíg hátrábbjutást, visszaesést jelent.

Jeremiás 7,25
idejekorán küldve őket. Vagy: „reggelenkint küldve” (Az Imit régi fordítása); „minden nap, 
idejében, és gyakran” (Rási, Kimchi).

Jeremiás 7,28
ajkukról. Olyan makacsok lettek, hogy nemcsak a hűség halt ki szívükből, de még szavakkal sem 
igyekeznek leplezni engedetlenségüket. Ők már azt sem tartják szükségesnek, hogy legalább 
ajkukkal hódoljanak az igazságnak.
29–VIII,3
A nép rettenetes bűneiről és a fenyegető ítéletről az élők elpusztulásáról és a halottak 
megszentségtelenítéséről.

Jeremiás 7,29
Tarold le hajkoronádat. A gyász jeléül.
haragjának nemzedékét. Amelyről elhatározta, hogy kiönti rá haragját.

Jeremiás 7,30
undorító bálványaikat. Azokra a bálványokra utal, amelyeket Menásse állított fel a szentélyben (II. 
Kir. XXI,3–7; XXIII,4–12). Menásse hosszú uralkodása alatt sok pogány szertartást honosított meg 
Jeruzsálemben. Minden visszataszító, pogány szertartást, minden útálatos szokást, amely a 
bálványimádással kapcsolatos, megtartottak; csak Izráel törvényeit és rendeleteit hanyagolták el. 
Magában a szentélyben erkölcstelen szobrokat állítottak fel.



Jeremiás 7,31
a Thófeth-máglya magaslatait. Ahol útálatos, visszataszító kultuszt űztek emberáldozatokkal, 
különösen gyermekáldozatokkal.
Benhinnóm völgyében. Így nevezték egy régi tulajdonságáról. Mivel az a hely hírhedt volt 
emberáldozatairól és később a városi szemétlerakodó és szemétégető hely lett, a Gé-Hinnom 
(„gyehenna”) névvel nevezték a poklot.
hogy elégessék fiaikat. Bevezették a Molok-kultuszt. Az a tény, hogy a szomszédos népek – 
főniciaiak és móábiták – elsőszülött fiaikat feláldozták isteneiknek, elég ok volt Menássenak és az 
elvilágiasodott izraelitáknak arra, hogy utánozzák ezeket a kegyetlen vallási rémtetteket.
nem szándékoltam. Úgy látszik, hogy az akkori „modernek” még a Szentírást is idézték céljaik 
megokolására és elferdítették az elsőszülöttekről szóló régi parancsolat értelmét, hogy alátámasszák 
rettenetes újításukat.

Jeremiás 7,32
a mészárlás völgyének. Azon a helyen, ahol megölték ártatlan gyermekeiket, fogják őket 
lemészárolni.
nem marad már benne hely. A hullák temetetlenül hevernek szerteszéjjel.

Jeremiás 7,33
elhessegesse azokat. Mindenfelé emberi tetemek hevernek, senki sem törődik velük és senki sem 
űzi el a madarakat.

Jeremiás VIII.
Jeremiás 8,1

kiszedik. Izráel ellenségei, akik az eljövendő isteni ítélet végrehajtói lesznek. Az ellenség még a 
királysírokat is felbontja, nem a kincsekért, amit a királyokkal együtt temettek el, hanem hogy 
meggyalázzák a meghalt uralkodók csontjait.
a papok és próféták csontjait. A bálványimádás papjainak és a hamis prófétáknak a csontjait.

Jeremiás 8,2
az ég minden seregei előtt. A nap, a hold és a csillagok imádása szintén babilóniai kultusz volt, 
amit Menásse vezetett be Júdába.
azokat szerették. Isteneknek tekinteni (Altschul). Az égi seregek hideg közömbösséggel és 
tehetetlenül nézik végig imádóiknak meggyalázását.

Jeremiás 8,3
Kívánatosabb lesz a halál. Olyan nagy lesz a száműzöttek nyomora. Szerencsére a próféta 
legrosszabb sejtelmei nem valósultak meg. Az idő enyhítette az első száműzöttek legnagyobb 
kétségbeesését és maga Jeremiás utasította őket, hogy építsenek házakat és alapítsanak családokat; 
Jer. XXIX,5 és köv.
nemzetségből. Szószerint: „családból”.

Jeremiás IX.
Jeremiás 9,22

Hogy a haftára vigasztaló szavakkal záruljon, ezekkel a versekkel végzik be, amelyek a gyakorlati 
következtetést vonják le Istennek népével szemben gyakorolt igazságos eljárásáról. A nép hamis 
értékekbe vetette bizodalmát, mert nem a politika fondorkodása, az erős hadseregek, vagy a jólét 
valódi és tartós alapjai a nemzeti életnek; mint ahogy világi bölcsesség, hatalom és gazdagság 
magukban nem biztosíthatják a boldogságot vagy békét az egyén számára.

Jeremiás 9,23
hanem abban keressen dicsőséget a dicsvágyó. Ha már valaki dicsekedni akar, akkor ne mulandó 



dolgokkal dicsekedjék, hanem olyasvalamivel, ami örök értékű. Értékesebb minden világi 
bölcsességnél és hatalomnál az igazi istenismeret, ami a szeretet és az igazság forrása.
szeretetet. A „szeretet” a „jog és igazság” előtt áll. Hasonlóképpen látjuk máshol, hogy a dsj szó az 
tma szót előzi meg. A jogot, igazságot „szeretettel” kell gyakorolni; máskülönben az nem 
valóságos jog és igazság.
mert ezekben találom kedvemet. Isten gyönyörűsége azokban telik, akik arra törekednek, hogy 
utánozzák Istent a szeretet, a jog és az igazság gyakorlásában.

III. Semini haftárája.
II. Sám. VI,1–VII,17.

Miután Dávid helyreállította a nemzet egységét, megszilárdította azt a főváros, Jeruzsálem 
kiépítésével. De a bevehetetlen természetes erődnek sokkal nagyobb hivatása volt, mint az, hogy 
Júda királyi székhelye és Izráel törzseinek politikai központja legyen. „Isten városává kellett 
fejlődnie; és ezt a szent jelleget, mely kezdettől fogva rajta volt, Dávidtól nyerte”. (Marx–
Margolis). Első gondja az volt, hogy elhozza a frigyszekrényt abból a vidéki városból, ahova egy 
nemzedékkel előbb a filiszteus hódítók hurcolták, és elhelyezze új fővárosába.
A szidra a pusztai frigysátor felszentelését írja le; a haftára a frigyszekrény szállítását mondja el. 
Egy tragikus baleset jellemzi mind a szidrát, mind a haftárát. Nádáb és Abihu haláláról a szidrában 
azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy semmiféle szeszély nem engedhető meg Isten szolgálatával 
kapcsolatban. Ugyanez a tanulság rejlik a haftárában, nevezetesen Uzza halálában, akinek az volt a 
bűne, hogy nem viselkedett kellő tisztelettel Isten frigyszekrénye iránt.

II. Sám. VI.
II. Sám. 6,1

És újra. A Hebrónban lévő gyűlésre vonatkozik, amelyet Dávid koronázására hívtak össze; l. II. 
Sám. V,1 kk.
minden ifjút. Vagy: „minden kiválasztottat”; Dávid meg akarta nyerni Izráel összes vezető embereit 
szent vállalkozásának; v. ö. I. Krón. XIII. Ha „ifjút” fordítunk, akkor arra kell gondolnunk, hogy 
elsősorban az ifjú harcosokat akarta ránevelni a szent feladatra.

II. Sám. 6,2
Báálé Jehúdából. Ez a rövidített kifejezés azt jelenti: „elindultak Báálé Jehúdából, ahová jöttek 
volt, hogy elvigyék onnan a frigyszekrényt” (Kimchi). Báálé Jehúda, Kirjáth Jeárim másik neve 
(azaz, az erdők városa), kb. fele úton van Jeruzsálem és Asdód között, közel a Földközi-tenger 
partjához.
fölvigye. Jeruzsálem magasabban fekszik, mint Kirjáth Jeárim.
aki a kerubok felett honol. Lásd Exod. XXV,22.

II. Sám. 6,3
És új szekérre. Az első kísérlet, hogy a frigyszekrényt Cijón hegyére hozzák, nem sikerült a 
szállítók tiszteletlen viselkedése miatt. Nem kellett volna azt közönséges módon kocsin szállítani, 
hanem a levitáknak kellett volna vállaikon vinni.
Gibeában. Vagy: „a dombon” (Az Imit régi fordítása).

II. Sám. 6,7
és lesújtotta őt Isten. Az illetlen bizalmaskodás miatt. A frigysátorhoz és a szentélyhez fűződő 
szabályoknak az volt a céljuk, hogy elmélyítsék Isten szentségének érzését és arra késztessék az 
embert, hogy áhitatos tiszteletet tanúsítson Isten előtt. A frigyszekrény Isten jelenlétének különleges 
jelképe volt.



II. Sám. 6,8
zokon esett Dávidnak. Árontól eltérően, aki csendben alávetette magát Isten akaratának, Dávid 
fellázadt Isten ítélete ellen, és önkényesen abbahagyta a vállalkozást.

II. Sám. 6,10
a Gáthbeli. Úgy nevezték, mert bizonyára Gáth-Rimmonból, egy levita városból származott (Józs. 
XXI,25).
Óbéd-Edóm. A Krónikák könyvében a leviták között említi (I. Krón. XV,18.21.24; XVI,5.38; 
XXVI,4.8.15).

II. Sám. 6,13
a frigyszekrény vivői. A leviták rudakon vitték a vállukon; lásd I. Krón. XV. Most már megtartották 
a törvény követelményeit.
ökröt és ürüt áldozott. Mert látta, hogy tette most nem visszatetsző Isten előtt. Mindannyiukat 
eltöltötte a vallásos öröm. Dávid maga félretette a királyi méltóság összes korlátait.

II. Sám. 6,14
Nagy ünnepség közepette, amelyben maga a király vezető szerepet játszott, Jeruzsálembe hozták a 
frigyszekrényt. Sokan úgy vélik, hogy a XXIV. zsoltárt erre az alkalomra szerezte Dávid és ekkor 
énekelték először:
„Emeljétek, ti kapuk, fejeiteket, emeljétek ti ősrégi ajtók, hogy bevonuljon a dicsőség királya” (9. 
vers).

II. Sám. 6,14
gyolcs köntösbe. Nem királyi ruházat, hanem olyan papnak öltözete, aki a frigyszekrény előtt 
teljesít szolgálatot.

II. Sám. 6,16
Mikál. Az egyetlen disszonáns hang feleségének megvető üdvözlése volt, aki mint Saul gőgös 
leánya lenézte Dávidot fanatikus viselkedése miatt.
megvetette őt szívében. Gőgje fellázadt Dávid viselkedése ellen. Szerinte nem volt megengedhető, 
hogy a király mellőzze az elfogadott udvari illemet és vallásos körmenet élén táncoljon.

II. Sám. 6,19
És kiosztott az egész népnek. Azoknak, akik elkísérték a frigyszekrényt rendeltetése helyére.

II. Sám. 6,20
hogy áldással köszöntse házát. Vagy: „hogy üdvözölje családját” (Moffat).
a léhák egyike. Szószerint: „az üresek egyike”. Értéktelen ember. Mikál olyan ostoba volt, hogy 
megvetette Dávidot és olyan kegyetlen, hogy kigúnyolta.

II. Sám. 6,21
Dávid azt válaszolja, hogy az Örökkévaló kedvéért tette ezt, aki őt Mikál apja háza fölé emelte.

II. Sám. 6,23
nem született gyermeke. Ami nagy szomorúságot jelentett a keleti asszony számára. Talán 
magyarázat ez az ő hidegségére és szívtelenségére.

II. Sám. VII.
Dávid templomot akar építtetni. A próféta közvetíti Dávidnak Isten üzenetét: nem Dávid fog 
hajlékot építeni Istennek, hanem Isten fogja felépíteni Dávid házát (t. i. dinasztiáját).

II. Sám. 7,1
nyugalmat szerzett neki. Utalás a Deut. XII,10–11 szavaira. Dávid úgy érezte, hogy most az a 
kötelessége, hogy állandó központi szentélyt építsen.



II. Sám. 7,2
Náthán prófétához. A rettenthetetlen próféta, aki olyan fontos szerepet játszott Dávid és Salamon 
életében.
szőnyegsátorban. Szószerint: „a szőnyeg közepette”. Az Imit régi fordítása: „szőnyegek között”. 
Nagy hatással van rá az ellentét saját cédrusfapalotája és az egyszerű szőnyegsátor között, melyben 
a frigyszekrény volt elhelyezve.

II. Sám. 7,3
Mindazt, ami szívedben van, menj, tedd meg. Náthán most még nem tudja, mi Isten szándéka, csak 
azt látta, hogy Dávidot eltöltötte az a nemes vágy, hogy Istent tisztelje; de még ugyanazon éjjel 
isteni kinyilatkoztatást kapott Dávid számára.

II. Sám. 7,5
Vajjon te építenél-e. Vajjon alkalmas volna-e ő erre a feladatra? Nem. Ő a körülményektől 
kényszerítve, túl sok háborúba keveredett, túl sok embervért ontott (I. Krón. XXII,8). Azonkívül a 
birodalom a látszat ellenére is még nem volt eléggé biztonságban esetleges ellenséges támadással 
szemben, hogy vállalkozhasson egy méltó nemzeti szentély felépítésére.

II. Sám. 7,8
a legelőről. Vagy: „a rétről” (Az Imit régi fordítása). Valószínű, hogy a juhász kunyhójáról van itt 
szó. A Szentírásban sok helyen ilyen értelme van a megfelelő héber szónak.

II. Sám. 7,10
nem kell remegnie. Vagy: „ne reszkessen többé” (Az Imit régi fordítása).

II. Sám. 7,11
uralkodó házat teremt néked: Dinasztiává teszi családod.

II. Sám. 7,12
magzatodat. Különös jelentősége van ennek az isteni ígéretnek, tekintve, hogy a keleti országokban 
a dinasztiák sorsa nagyon bizonytalan volt és midőn egy régi király családját eltették láb alól, 
rettenetes tragédiák játszódtak le (Blaikie).

II. Sám. 7,13
Ő fog építeni házat. Az „Ő” hangsúlyos és nyilvánvalóan Salamonra vonatkozik.

II. Sám. 7,14
emberek vesszejével. Azaz, olyan büntetéssel, amilyennel az emberek gyermekeiket sujtják, hogy 
megjavítsák őket, nem pedig, hogy elpusztítsák (Speaker Bibliája).

II. Sám. 7,16
maradandó. Dávid háza megszakítás nélkül három és fél évszázadon keresztül uralkodott. Midőn a 
babilóniai száműzetésből visszatértek, egyideig Dávid házából származó kormányzó állott Júdea 
élén. A római birodalom korában, egészen a középkor derekáig a palesztinai patriarkák és a 
babilóniai exilarchák azzal dicsekedtek, hogy ők Dávid leszármazottai.
„Dávid a legragyogóbb egyéniség és a legzseniálisabb ember a zsidó történetben. Erkölcsi 
tartalomban és történeti jelentőségben csak Mózes, Isten embere multa őt felül. Ő egyike azoknak a 
tüneményes pályát befutott egyéniségeknek, amilyeneket a Gondviselés csak egyszer ad egy 
népnek, olyan egyéniség, akiben egy egész nemzet és annak története egyszersmindenkorra eléri 
tetőpontját. Igaz, Dávid nem volt mentes az emberi hibáktól sem és ezeket a zsidó hagyomány 
csodálatos őszinteséggel mondja el és nem igyekszik azokat szépítgetni. De az a varázs, amelyet 
Dávid egyénisége minden kortársára kivétel nélkül gyakorolt, nem kevésbé hat miránk, mai 
emberekre is. Az a király, aki többet tett Izráel világi nagyságáért és földi hatalmáért, mint bárki 
más, ugyanolyan sikereket ért el Izráel vallási területén is. Nem volt katonakirály, nem volt 
közönséges hódító, mint száz más, hanem a legvalódibb megtestesülése Izráel jellemző 
tulajdonságainak, egyedülálló egyéniség az egész világtörténelemben” (Cornill).



IV. Tházriá haftárája.
II. Kir. IV,42–V,19.

Ennek és a következő szidrának a haftárája Elisa próféta működéséről szóló ciklusból veszi anyagát. 
Kevés hasonlatosság van közte és nagy mesterének hatalmas, lenyügöző egyénisége között. 
Élijáhuval ellentétben „ő a királyok barátja és tanácsadója volt. Cselekedeteit nem jellemezte a vad 
félelmetesség, hanem a kegyes, nyájas szerény jótékonyság, amely összefügg az ember hétköznapi 
életével” (Stanley). A vele kapcsolatos elbeszélések érdekes világosságot vetnek korának társadalmi 
életére, pl. Vájjérá haftárájának elbeszélése (Genezis 456. old.). A mi haftáránk két történetet ad 
elő; az egyik szerint nagy éhínség idején egy szegény ember által felajánlott szűkös kenyér 
megsokszorozódott, úgy hogy Elisa képes volt azzal százat „a próféták fiai” közül táplálni; és a 
másik egy aram (Szíria) hadvezérről szól, akit Elisa meggyógyít poklosságából. Ez a történet 
összefügg a szidrával, amely ennek a betegségnek a diagnózisáról és kezeléséről rendelkezik.

II. Kir. IV.
II. Kir. 4,42

Báál Sálisából. Efráim országában, Béth Éltől északra. Ott korábban érett meg a termés mint 
máshol Palesztinában.
Adj a népnek. Azaz, a tanítványoknak „a próféták fiainak”, akik vele voltak (38. vers).

II. Kir. 4,43
Hogyan adhatom ezt. Azaz, nem nagyon kevés ez nekik?

II. Kir. V. Náámán meggyógyítása.
II. Kir. 5,1

de poklos. Híres, nagyrabecsült hadvezér, és tiszteletnek örvend az országban, de poklos; a „de” az 
életben gyakran igen sok keserűséget és bánatot okozhat. Minthogy Náámán megmaradhatott az 
arám király szolgálatában, nem lehetett még a betegsége nagyon előrehaladott állapotban.

II. Kir. 5,2
csapatokban. Portyázó csapatokban, amelyek Izráel területét fosztogatták, még olyan időkben, 
amidőn a két ország nem állott hadiállapotban egymással. Salamon halála óta Szíria Izráel konok és 
engesztelhetetlen ellensége lett.

II. Kir. 5,3
megszabadítaná őt. Szószerint: „visszahozná őt”, mivel a meggyógyított poklost visszafogadták a 
táborba és a városi életbe, amelyből őt azelőtt kizárták (Kimchi).

II. Kir. 5,5
kezéhez vett. Magához vett ajándékul, hogy a prófétának vigye, akiről később megtudjuk, hogy 
semmit sem fogadott el tőle.
tíz talentum ezüstöt. Ez hatalmas összeg volt.

II. Kir. 5,6
gyógyítsd meg poklosságából. Befolyását vesse latba a prófétánál. A levélnek csak a legfontosabb 
részét említi. A helyzetből kitűnik, hogy Izráel királya alárendelt viszonyban volt Arám királyával 
szemben.

II. Kir. 5,7
megszaggatta ruháit. Mintha rossz hírt kapott volna. A király megijedt az arám király követelése 
miatt, azt hitte, hogy csak ürügyet keres a háborúra.



II. Kir. 5,11
De megneheztelt erre Náámán. Elisa nem jött ki hozzá és Náámánt bántotta, hogy a próféta nem 
adja meg neki a kellő tiszteletet. Különösen felháborította őt a gyógyszer egyszerűsége; azt várta 
ugyanis, hogy a próféta kijön és a csodatevőt játssza.

II. Kir. 5,12
Ámáná és Párpár. Hazafias büszkeségét sérti a próféta utasítása: miért parancsolják neki, hogy 
mosakodjék a Jordán hömpölygő árjában? Hogy lehet, hogy ez többet használna, mint ha hazájának 
nyugodtan áramló vizeiben, az Ámánában és Párpárában fürödne meg.
A próféta parancsának mélyebb értelme van, az nem csak a szír hadvezérnek szóló utasítás. Mindíg, 
ha az emberiség gyógyulást keres az erkölcsi poklosságból, a gyógyszert csakis a Jordánból 
nyerheti, csakis a zsidó szellem és tan forrásaiból merítheti a gyógyulást. Indiának és 
Görögországnak, Itáliának és Németországnak a folyói lehetnek nagyobbak, hatalmasabbak, 
mélyebbek; de nem tudnak az emberiség szenvedő lelkének gyógyulást hozni. Az egyén vagy az 
emberiség nem fordul az élet válságos óráiban a Védákhoz vagy Homeroszhoz, sem Dantehoz vagy 
Goethéhez, hanem a Zsoltárok könyvéhez.

II. Kir. 5,15
És visszatért. Náámán hálás volt. „Nehéz annak az embernek az elragadtatását elképzelni, aki 
meggyógyult a világ legundokabb és legmegalázóbb betegségéből” (Farrar).
fogadj el egy kis áldást. Mivel megszokta a pogány papok eljárását, nem tudta elképzelni, hogy oly 
nagy szerencsétlenségből és szenvedésből megszabadul, oly súlyos betegségből meggyógyul 
minden ellenszolgáltatás nélkül.

II. Kir. 5,16
nem fogadok el semmit. Mint Ábrahám, aki még egy „sarukötőt” sem fogadott el a zsákmányból 
(Gen. XIV,23).

II. Kir. 5,17
földet. T. i. a Szentföldből, hogy oltárt építsen Izráel Istene tiszteletére Szíriában. Náámán abban a 
meggyőződésben élt, hogy az istenségnek csak abban az országban lehet hatalma, amely elismeri 
őt; és hogy ezért Palesztinán kívül Istent csak Izráel országából származó földből készült oltáron 
lehet imádni.

II. Kir. 5,18
kénytelen vagyok leborulni. Ámbár tudja, hogy az Örökkévaló, Izráel Istene az egyetlen élő Isten, 
mégis el kell kísérnie urát az állami ünnepek alkalmával az ő istenének, Rimmónnak a házába. Ez a 
kifejezés „leborulni Rimmón házában”, közmondásos lett a nem szívesen és tisztán gépiesen 
kifejezésre jutott hódolatra, vagy veszélyes és becstelen kiegyezésre.

II. Kir. 5,19
Menj békében. Elisa nem helyesli, de nem is helyteleníti, amit Náámán mond. Bizonyára nem 
akarta nagyon kemény próbára tenni az újonnan megtért ember hithűségét. Ez a kifejezés „békében 
menni” szószerinti fordításban így hangzik: „a béke felé menni”. A zsidó hagyományos felfogás 
szerint az egész élet út a béke felé; csak ha az élet befejeződik, érte el az ember az élet célját és 
lépett be az igazi békébe. Innen ered az a szólásmód, amidőn az ember földi maradványát a sírba 
helyezik: „Jusson el békében az ő helyére”.

V. Mecóra haftárája.
II. Kir. VII,3–20.

Ez a haftára is Elisa életéből vett eseményt tárgyal. Sómrónt (Szamária) a szírek ostromolják. Négy 
poklosról szól, akik az éhhalálnak voltak kitéve azokban a rettenetes napokban. Minden 



rendelkezésre álló élelmiszer elfogyott már és még az utcák szemetjét is pénzen árulták. A lakosok 
a legnagyobb kétségbeesésben voltak, és a királynak jelentést tettek olyan asszonyokról, akik 
megállapodást kötöttek gyermekeik megevésére. Elisa prófétának a király szemrehányásokat tesz 
ezekért a szerencsétlenségekért és el van tökélve, hogy kivégezteti a prófétát. De amikor találkozik 
vele, megijed. Elisa pedig azzal a csodás hírrel jön, hogy másnap Isten segítséget fog küldeni és az 
éhségnek vége lesz. A király egyik tisztje gúnyolódni kezd erre a jövendölésre, mire a próféta 
példás büntetést jósolt neki hitetlensége miatt, ami be is következik.

II. Kir. VII.
II. Kir. 7,3

a város kapuján kívül. A poklosok nem lakhattak a városban. De természetesen iparkodtak mennél 
közelebb húzódni a kapuhoz, hogy legalább a város közelében legyenek.

II. Kir. 7,4
törjünk be. Szökjünk be.
ha életben hagynak. Ha megölik őket, akkor sem járnának rosszabbul; de az is lehetséges, hogy 
életben hagyják őket.

II. Kir. 7,6
nagy hadsereg hangját. Azt gondolták, hogy hatalmas seregek jönnek ellenük. „Ez azon hirtelen, 
kiszámíthatatlan pánikok egyike volt, melyeknek nagy, nehézkes, heterogén elemekből álló, keleti 
seregek, állandóan ki voltak téve, minthogy nem volt szervezett őrségváltásrendszerük és hiányzott 
a kellő fegyelem” (Farrar). A Hettita hatalom bölcsője Észak-Szíriában volt és Egyiptom délen 
terült el. Eszerint a szírek azt hitték, hogy az ellenség hirtelen rajtukütött és rendetlen sorokban 
menekülni kezdtek.

II. Kir. 7,9
bűn fog terhelni minket. Szószerint: „bűn ér bennünket”, mert halogatják a jó hír közlését a 
városban éhen pusztuló testvéreikkel. A héber kifejezése a bűnnek (@w[) a bűn következményét, a 
büntetést is jelenti.

II. Kir. 7,10
kapusát. A városkapu őrét.

II. Kir. 7,11
És kiáltott a kapuőrség. A kapuőrség hívta a királyi palota őreit, akik a hírt közölték a királyi 
udvarral (Rálbág).

II. Kir. 7,12
elevenen elfogjuk őket. A király attól fél, hogy a szírek cselt akarnak alkalmazni, ki akarják csalni 
őt és seregét a városból, hogy így élve foglyul ejtsék őket.

II. Kir. 7,13
ha megmaradnak… ha elpusztulnak. Akár azoknak a sorsára jutnak, akik még életben vannak a 
városban, akár azokéra, akik már elpusztultak, mindnyájukra ugyanaz a végzet vár: az éhhalál. Azt 
a pár lovat azért nyugodtan kockáztathatjuk a vállalkozásnál.

II. Kir. 7,16
Isten igéje szerint. Lásd e fejezet 1. és 2. verseit.

II. Kir. 7,17
Elisa jövendölésének teljesülése a király tisztje ellen és az ő büntetése, amiért gúnyt űzött a próféta 
reményt nyujtó jövendöléséből. A gúnyolódást szent dolgokkal szemben bölcseink mindenkor 
súlyos bűnnek tekintették. „Négyféle ember nem fogja Istent látni: A gúnyolódó, a hazug, a 
rágalmazó és az álszent” (Talmud).



II. Kir. 7,17
akinek karjára támaszkodott. A király bizalmas tanácsadója.

II. Kir. 7,19
Bizonyára… vajjon történhet-e olyan dolog? Az első kijelentés gúnyos megjegyzés, a másik 
szónoki kérdés.

II. Kir. 7,20
összetiporta a nép. Halálra taposták, midőn az éhségtől megvadult nép kirontott és a szír táborba 
rohant élelemért.

VI. Ácháré Móth haftárája.
Ezekiél XXII,1–19.

Ezekiél életéről és működéséről többször beszéltünk már. (Lásd Genezis 508; Exodus 476 és 532; 
ebben a kötetben 450. és 456. old.)
A szidra szigorú szabályokat tartalmaz, amelyeknek célja Izráel vallási és erkölcsi tisztaságát 
biztosítani; a haftára pedig kemény vádbeszéd Jeruzsálem és lakói ellen, amiért nem tartották meg 
ezeket a szabályokat és tilalmakat. „A Lev. XVIII-ban említett bűnök voltak azok, amelyek miatt 
Kanaán lakói kegyvesztettek lettek Isten előtt, és ennek következményeképpen kiűzték őket az 
izraeliták. Hasonló bűnök elkövetése Izráel részéről ugyanazzal a büntetéssel járt volna” (Speaker 
Bibliája). Ez a haftára az 590-ben ante tartott beszédek közül való. Négy évvel később (586-ban) a 
zsidó állam megbukott, Jeruzsálem elveszett, a szentély elpusztult és a nép nagy részét a babilóni 
fogságba hurcolták.
Abban a korban, amidőn az emberek lelke súlyos megpróbáltatásokon ment keresztül, Ezekiélre 
többféle feladat várt. Pályafutását, mint Izráel vádlója kezdte és mint Izráel vigasztalója fejezte be. 
Amidőn még azt hitte, hogy ezzel használhat népének, könyörtelen szavakkal ostorozta Jeruzsálem 
lakosságát bűnei miatt. De a szentély elpusztulásával tágra nyitja a reménység kapuit és 
megjövendöli, hogy isteni szellem fog reájuk szállani, amelynek hatása alatt magukba térnek és 
bűnbánatért könyörögnek és annak eredményeként Izráel megújhodik a Szentföldön.
Jeruzsálem eleste és a szentély pusztulása Izráelt lelkileg megbénította. És midőn egy kissé 
magukhoz tértek a nagy megrázkódtatás után, fölvetették a kérdést, hogy vajjon az a nemzedék 
valóban olyan mélyre süllyedt-e erkölcsileg és annyira be volt-e szennyezve bűneitől, hogy nem 
érdemelt kisebb büntetést, mint a nemzeti megsemmisülést, és a vereség és száműzetés minden 
szenvedését? „Nem megfelelő az Örökkévaló útja”, mondták sokan magukban (Ezek. XVIII,25). 
Izráel kételkedett, hogy van-e Igazságos Bíró a világ felett.
Ezekiél tehát mindenekelőtt szükségesnek tartotta igazolni, hogy Isten miért juttatja ilyen sorsra 
Izráelt. Szemléltetve végigvezeti a próféta Izráelt egész történetén és a bűn szakadatlan láncolatának 
tünteti azt fel. A próféta könyörtelen hevességének oka világos: hiszen csakis, ha Izráel őszintén 
megbánja elpártolását és tévelygését, és ha belátja, hogy szenvedése az igazságos Isten jogos 
büntetése, csak akkor kezdődhetik megváltása és újjáéledése.
A próféta azonban ezzel súlyos feladatra vállalkozott; megtörténhetett volna u. i., hogy ez a 
vádbeszéd a nép multjának megbélyegzése túl nagy hatást gyakorol a népre (Cornill), és 
kétségbeesést plántálhatott volna a száműzöttek szívébe, ami azt a gondolatot ébreszthette bennük: 
„Ha ilyen volt Izráel multja, Izráel sohasem érdemelte meg, hogy éljen; és most Izráel története 
elérkezett a végéhez” (Ezek. XXXVII,11). „Elszáradtak csontjaink és elveszett reménységünk, el 
vagyunk vágva.” Ezekiél azonban szembeszáll ezzel a veszéllyel is a következő érveléssel: 
egyrészt, Isten nem kívánja Izráel pusztulását, hanem azt, hogy megtérjen. „Életemre! – úgymond 
az Úr, az Örökkévaló, – nem kívánom a gonosznak halálát, hanem azt, hogy a gonosz letérjen 
útjáról és éljen. Térjetek, térjetek le rossz útjaitokról, miért halnátok meg, Izráel háza?” (Ezek. 
XXXIII,11). Másrészt pedig Isten dicsősége függ Izráel újjáéledésétől. Isten életre kelti őket, nem 



mintha Izráel megérdemelné az újjáéledést, hanem mert Isten dicsősége követeli azt meg; lásd 
Páráh haftáráját e kötet végén.
A bűnbánat e nagy szónokának megrendítő komolysága csodálatos változást idézett elő Izráel 
magatartásában. Működésének eredménye, amint C. G. Montefiore helyesen jegyzi meg, 
egyedülálló az emberiség történetében. Egy kis népnek a töredéke, amelyet erőszakkal plántáltak át 
ellenséges országba, megmarad ott egy fél évszázadon keresztül anélkül, hogy széthullana vagy 
beleolvadna környezetébe és csorbítatlanul visszatér saját földjére, újra kezdi élni saját életét, 
vallási és nemzeti hagyományait feltámasztja és a megpróbáltatás és szenvedés béklyóiból 
felmagasztosulva és megerősödve tör elő!

Ezekiél XXII.

1–12. Jeruzsálem vétkei.

Ezekiél 22,2
ítéletbe szállani. Őseik történetének ismétlése ugyanaz, mint a nép elé tükröt tartani, amelyben saját 
romlottságát láthatja (Davidson).
a vérontás városával. A jog elferdítése, a gyilkos pártoskodás, de főleg a Menásse uralkodása alatt 
bevezetett gyermekáldozatok miatt nevezi így a várost.

Ezekiél 22,3
Vérontó… bálványokat faragó! A vérontás és a bálványimádás a város legnagyobb vétkei.
eljön az ideje! Bűnei siettetik pusztulásának óráját (Kimchi). Szinte maga a város sietteti a 
megtorlás közeledtét.

Ezekiél 22,4
végnapjaidat. Szószerint: „napjaidat”; itt azonban egész bizonyosan az ítéletnapról van szó.
ezért adtalak. Az ítélet olyan bizonyos, mintha már bekövetkezett volna (Streane) – perfectum 
propheticum.
gúny tárgyául. A megfelelő főnév csak itt fordul elő a Szentírásban. Máshol: slq (Jer. XX,8; Zsolt 
XLIV,14).

Ezekiél 22,5
zendüléssel teli. Vagy: „nagy zűrzavarú” (Az Imit régi fordítása).

Ezekiél 22,6
Izráel fejedelmei. Azok, akiket méltóságuk arra kötelez, hogy a nép példaképei legyenek, maguk is 
rossz útra tértek. Mindazt, ami a legszentebb a zsidó életben, és ami az emberi társadalom alapja, 
megsértették: a gyermek kötelességeit a szülők iránt, az igazságot, az idegen szeretetét, az árvák és 
özvegyek iránti könyörületet, a szombat szentségét; és olyan bűnöket követnek el, amelyeket a 
leghatározottabban eltilt a Tóra és amelyek a legborzalmasabbaknak számítottak, mint pl. az uzsora, 
erkölcstelenség, a vérfertőzés stb.
a maga karjának. Nem ismernek el más törvényt, mint a nyers erőt.
vért onthasson. Törvényes úton; Lásd I. Kir. XXI. Ezek a gaztettek napirenden voltak a többi régi 
népnél, és a normális emberi élethez tartozó dolgoknak tekintették őket. Egyedül Izráelben 
támadtak vallási tanítómesterek, akik felháborodtak az ilyen erőszakosságok miatt, mert úgy 
érezték, hogy az ellentétben áll a természettel és az értelemmel; és felháborodásuk jajkiáltásában, az 
embertelenségek feletti méltatlankodásukban az isteni harag visszhangzott. „Görögországnak és 
Rómának is megvoltak a gazdagjai és szegényei, épúgy mint Izráelnek és a különböző néprétegek 
folyton öldösték egymást évszázadokon keresztül; de a vad lármából nem csendült ki az igazságnak 
és a könyörületnek hangja. Ezért van több élet még ma is a próféták szavaiban és ezért felelnek meg 
jobban a mai ember lelkiszükségletének, mint az ókor összes remekművei” (Darmstetter).



Ezekiél 22,7
benned. A szent városban.

Ezekiél 22,8
megvetetted. T. i. Jeruzsálem.

Ezekiél 22,9
Rágalomterjesztők. Működésük következménye az volt, hogy a lelkiismeretlen bírák tanúskodásuk 
és besúgásuk alapján ártatlan vért ontottak.
a hegyeken bálványlakomákon tobzódtak. A „magaslatok” voltak a pogány, tisztátalan kultuszok 
székhelyei. Az ilyen kultikus orgiákban való részvétel a bálványimádással azonos.

Ezekiél 22,10
vérfertőzést követtek el. Az apa feleségével kötött házasság, ámbár ez általános volt az ottani 
pogányok között, gyalázatos bűntettnek számított a Tóra szerint; Lev. XVIII,7.
a havi tisztulón. Lásd Lev. XVIII,19; XX,18.

Ezekiél 22,11
meggyalázta. Bálványimádás akkor, épúgy mint ma, nemi korlátlanságot is jelentett, és a szentség 
összes törvényeinek, – amelyeket Lev. XVIII. sorol fel – megcsúfolását.

Ezekiél 22,12
Megvesztegetést fogadtak el… erőszakkal. Ezek a gazságok Keleten ősidők óta el voltak terjedve; 
Izráelnek azonban jobban kellett volna tőlük tartózkodnia.
Engem elfelejtettél. Egész elzüllésüket magábafoglalja ez a legfőbb bűn. „Engem elfelejtettek, 
úgymond az Örökkévaló”. Ez volt gonosz tetteiknek a kútforrása. Minthogy Istent elfelejtették, 
visszatértek a pogányság alacsonyabb erkölcsi színvonalára – ez a jelenség mindíg újra és újra 
megismétlődik a zsidó történelemben.

13–19. A büntetés.

Ezekiél 22,13
összecsapom kezeimet. Bánatomban.

Ezekiél 22,14
Vajjon megállhat-e a te szíved. Vagy: „Állhatatos lesz-e szíved” (Az Imit régi fordítása). Azaz, 
kibírod-e a szenvedéseket, amelyek vétkeid következtében reád zúdulnak.

Ezekiél 22,15
kipusztítom belőled tisztátalanságodat. Isten büntetésének célja nem a bosszúállás, hanem az, hogy 
megtisztítsa a nemzetet vétkeitől.

Ezekiél 22,16
És te magadban meg leszel szentségtelenítve. Vagy: „és megszentségtelenítve leszel önmagad 
által” (Az Imit régi fordítása).
akkor meg fogod tudni, hogy Én vagyok az Örökkévaló. A büntetés megtisztít téged és az igazság 
és szentség Istenének megismeréséhez vezet.

Ezekiél 22,18
mint a salak. A nép próbára fog tétetni a szenvedés kohójában. Jeruzsálem és mindaz, ami benne 
van, Isten haragjának a tüzében fog égni. De csak a salak pusztul el, míg a megtisztult maradvány 
túl fogja élni a tüzet.

Ezekiél 22,19
összesöpörlek benneteket. Közeledik az ostrom ideje és a közeli vidék népe menedéket keres 
Jeruzsálem falain belül (Lofthouse). Rövidesen itt lesz a vég.



VII. A. Kedósim haftárája. (Askenáz ritus szerint).
Ámosz IX,7–15.

Ámosz II. Jeróbeám király korában élt, 750 körül ante. Ámósz szerint az emberi lét alapja és célja 
az igazság, ami szerinte és próféta-utódai szerint az egyéni élet szentségét jelenti és a jog győzelmét 
a világon. Embereket és nemzeteket, a próféta szerint, Isten csak egyféleképpen tesz próbára: 
hűségüket és a törvényei iránt való engedelmességüket vizsgálja és eszerint ítéli meg őket. Lásd 
Genezis 498. old.
A szidra kezdete az egyéni élet megszenteléséről szól, a haftára kezdete pedig azok ellen fordul, 
akik elvetették ezeket a magasztos zsidó ideálokat és ezáltal a királyság bukását idézik elő. De 
Izráel majd újra visszatalál magasztos szent eszményéhez és ismét méltó lesz az áldásra, amelyet 
engedelmessége következtében joggal megérdemel.

Ámosz 22,7
Hiszen… a négerek szülöttei. Az Imit régi fordítása: „Nemde, mint a kusbeliek fiai, olyanok 
vagytok nekem, Izráel fiai”. Két nagy eszme jut itt kifejezésre. Az első: Isten más népeket is 
vezérel, éppúgy mint Izráelt. Minden faj egyformán kedves Isten előtt: és a Gondviselés nem csak 
Izráel vándorlásában ismerhető fel, hanem minden történelmi megmozdulásban. A második eszme: 
Isten szoros kapcsolata Izráellel erkölcsi alapon nyugszik. Ha Izráel elfajult, nem ér többet Isten 
szemében, mint a négerek vagy bármely más faj. Csak hivatása teljesítése által lesz kiválóvá.
Kréta. Héberül: rytpk. Az újabb kor nyelvészeinek véleménye szerint kétségtelen, hogy ennek a 
héber szónak a Kréta név felel meg.
Kirből. Valahol a távoli északon; l. II. Kir. XVI,9.

Ámosz 22,8
a bűnös birodalomra irányul. Izráel birodalma (t. i. a Tíz törzs országa), amelynek uralkodói mind 
bűnösek voltak, el fog pusztulni.
Jákób házát. Egy hithű és méltó „maradék” túléli majd a pusztulást is és a jövőben egy tisztultabb 
közösség magvát fogja alkotni. Ezt a gondolatot később Jesája vette át (I,26–28), és eszmevilágának 
egyik legjellemzőbb elemévé lett (Driver).

Ámosz 22,9
szétrázom. Az egész nemzetet megrostálom, de egy értékes szem sem fog elveszni. Csak a bűnösök 
tűnnek el (10. vers).

Ámosz 22,11
azon a napon. A megváltás napján, amely e szerencsétlenségek után fog következni.
feltámasztom Dávid leomlott sátorát. Dávid dinasztiáját; és újjáéled a birodalom aranykorának 
dicsősége.

Ámosz 22,12
hogy birtokba vegyék Edóm maradékát. Hogy Dávid birodalma újból elérje régi kiterjedését.
hogy nevemet viseljék. A birtoklás jeléül. Mivel Dávid meghódította őket, Izráel egy részének 
számítottak.

Ámosz 22,13
Isten irgalma győzedelmeskedni fog, Isten megtalálja a módját annak, hogy visszahozza 
száműzötteit, akik majd boldogságban és tisztaságban fognak élni. Ezekben a versekben „enyhül a 
szigorúság, a hang gyengéd lesz és előtör az újjáéledés és áldás ígérete, mint a késői hajnalhasadás a 
hosszú téli éjszaka után” (Horton).

Ámosz 22,13
nyomon követi a szántóvető az aratót. Olyan termékeny lesz a talaj, hogy az évszakok mintegy 
torlódni fognak. Mielőtt még befejezték az aratást, meg fog kezdődni a szántás; v. ö. Lev. 
XXVI,5.10.



mustot. A kipréselt, de még nem erjedt szöllőlé.
a halmok olvadoznak. A dombok úgy festenek majd, mintha olvadoznának a gazdag lében, amely 
róluk árad.

Ámosz 22,14
És visszaterelem… hontalanjait. Megjövendöli a száműzött izraeliták hazatérését. Újra fel fogják 
építeni az elpusztított városokat, hogy isteni hivatásukat: az emberiséget magasabb színvonalra 
emelni, továbbra is teljesíthessék. Ez az ígéret ma újra beteljesült a mostani Palesztina 
újjáéledésében az utolsó fél évszázad zsidó építőmunkája által.
Egyes bibliakritikusok szerint Ámósz szövege ezekkel a szavakkal végződik, „kiirtom azt a föld 
színéről” (8. vers) és a könyv hátralévő részét egy későbbi szerzőnek tulajdonítják. Ez a felfogás 
azonban nem ítéli meg helyesen a prófécia eszméjét és a próféta hivatását. „Hogy egy próféta 
befejezze könyvét egy szebb jövő reménysugarának megcsillogtatása nélkül, teljesen ellentétben áll 
a prófécia többi példáival. Jeremiás és Ezekiél például Júdát ép olyan kíméletlenül bírálják, mint 
Ámósz Izráelt; de azért mindketten ideális képeket festenek az újjáéledt nemzet jövendő 
boldogságáról” (Driver). „Ha Ámósz teljesen feladta volna Izráel jövőjébe vetett reményét, akkor 
nem lett volna mit hirdetnie és nem lett volna kinek hirdetnie. Mert senki sem szónokol a 
halottaknak. Minden prédikátor hisz a javulás lehetőségében, ha a bűnös megtér; és reméli, hogy az 
ő szavainak eredménye bűnbánat és javulás lesz. Így volt ez Ámósznál is” (Klausner).

VII. B. Kedósim haftárája (Szefárd ritus szerint).
Ezekiél XX,2–20.

Ez a visszatekintés Izráel őstörténetére és sivatagi vándorlásaira, ugyanannak a próféciának a 
bevezetése, amelyből az előbbi szidra haftáráját vették. A száműzöttekhez szól, akik tíz évvel a 
templom pusztulása előtt, Jeruzsálem első meghódolása után 597-ben (ante) kerültek Babilóniába. 
A főváros várható pusztulását a próféta büntetésnek tekinti a „rendeletek és parancsolatok” áthágása 
miatt, amelyeket a szidra Lev. XIX. fej. oly megkapón összegez; lásd még a 382–384. oldalon levő 
megjegyzéseket.

Ezekiél XX.
Ezekiél 20,3

Emberfia. Isten félelmetes fenségének jelenlétében Ezekiél állandóan tudatában van saját 
halandóságának. Ez a kifejezés majdnem százszor fordul elő Ezekiélben.
hogy Engem megkérdezzetek. Hogy megkérdezzék Őt prófétája által; bizonyára ante 589-ben, kb. 
három évvel az első szentély pusztulása előtt; a száműzöttek aggodalma növekedett Júda sorsa és a 
Szentföldre való visszatérésük lehetősége miatt.
nem engedem Magam megkérdeztetni tőletek. Mivel kérdezősködésük komolytalan volt, hiszen 
véneik maguk is titokban azokkal rokonszenveztek a száműzöttek közül, akik „jó babilóniaiak” 
akartak lenni és le akarták tagadni zsidó voltukat és hitüket. Ugyanennek a fejezetnek 32. és 33. 
versében így kiált fel a próféta: „Ami pedig lelketekben támad, az nem lesz meg; az amit ti 
mondtok: olyanok legyünk, mint a nemzetek, mint az országok nemzetségei, szolgálva fát és követ. 
Ahogy élek, úgymond az Úr, az Örökkévaló, bizony erős kézzel, kinyujtott karral és kiontott hévvel 
fogok rajtatok uralkodni”.

Ezekiél 20,4
ítéletbe szállni. Amennyiben felsorolod régi bűneiket következményeikkel, hiszen a nép szellemben 
és magatartásban még azonos a régi Izráellel.



5–9. Egyiptomi bűneik.

Ezekiél 20,5
kezemet emeltem. Esküre.
megismertettem Magam velük. Mózes által.

Ezekiél 20,6
Azon a napon. Abban a korban.
amely dicsősége az országoknak. Lásd Jer. III,19.

Ezekiél 20,7
bálványát. Szószerint: „undokságait” (Az Imit régi fordítása) az izraeliták többsége Egyiptomban 
idővel átvette az egyiptomiak vallási ritusait.

Ezekiél 20,8
Egyiptom országának közepén. Exodus könyve hallgat az Izráelben lefolyt belső harcokról. Az 
elbeszélések teljesen mellőzik Mózes erőfeszítéseit a nép nevelésére (Davidson); lásd Exodus 6. 
old.

Ezekiél 20,9
szent Nevem kedvéért. Hogy az Ő isteni tulajdonságait; igazságosságát, irgalmasságát és hűségét, 
teljesen megértse Izráel és az egész világ is.

10–20. A sivatag nemzedéke.

Ezekiél 20,11
amelyeknek gyakorlásával él az ember. Mivel ezek a törvények minden szociális élet forrásának 
tekinthetők, az irántuk való engedelmesség magával hozza a boldogulást és a biztonságérzetet az 
életben; Lev. XVIII,5; Deut. IV,40.

Ezekiél 20,12
szövetségjel. Isten Izráellel kötött szövetségének külön jele (Exod. XXXI,17). Mivel a szombat 
megtartása nem korlátozódott a Szentföldre, jelentősége megnövekedett a száműzöttek szemében, 
akik meg voltak fosztva a szentélytől és az áldozatoktól, amelyek helyhez voltak kötve.

Ezekiél 20,14
cselekedtem szent Nevem miatt. Lásd a 9. vershez szóló magyarázatot. A végleges megújhodás 
lehetőségét kizáró ítéletet Izráel felett félreértették volna a pogányok.

Ezekiél 20,17
szemem megszánta őket. Egy másik indító oka Isten türelmének Izráellel szemben – a bűnösök 
iránti szánalom; Zsolt. LXXVIII,38. („Ő azonban irgalmas és bűnbocsátó, nem semmisít meg, sőt 
sokszor elfordítja haragját és nem ébreszti fel egész hevét”).

Ezekiél 20,20
jeléül. Ezekiél újra meg újra hangsúlyozza a szombat jelentőségét, ami mindíg figyelmezteti Izráelt 
Istenhez való különleges viszonyára.

VIII. Emór haftárája.
Ezekiél XLIV,15–31.

A haftára Ezekiél könyvének utolsó részéből (XL–XLVIII) való; ez látomásokat tartalmaz az új 



Jeruzsálemről és az új szentélyről, amely majd felépül, ha vége lesz a száműzetésnek; lásd a 457. 
old. De ha az új szentély Izráel szentségi és tisztasági eszményének a megtestesítője lesz, akkor 
azoknak, akik Isten házában szolgálnak, nem lesz szabad, – úgy mint a multban, – ennek az 
eszménynek megsértését tűrniök. Ezért csakis a hűséges Cádók-családnak leszármazottai lehetnek a 
jövőben papok. Ebben a haftárában Ezekiél arra törekszik, hogy meghatározza a kötelességeiket és 
szolgálatukat; és így függ össze a haftára a szidrával, amely a papok életét és tevékenységét 
szabályozza.

Ezekiél XLIV.
Ezekiél 44,15

Cádók fiai. Cádókot Salamon király nevezte ki főpapnak (I. Kir. II,35). Ezekiél maga is pap volt és 
gyermekkorát és ifjúságát valószínűleg a jeruzsálemi szentély környezetében töltötte. Ő tehát 
közvetlenül ismerte a papi osztály jobb elemeit és rokonszenvezett velük.
szentélyem szolgálatát teljesítették. Megkülönböztetésül az előbbi versekben említett levitáktól, 
akik hűtlenek voltak.

Ezekiél 44,16
ők járuljanak asztalomhoz. T. i. a templomi kenyerek asztalához (Tárgum). Az előbbi versekben 
említett áldozatokat a külső udvarban mutatták be. A szolgálatot a kenyerek asztalánál azonban a 
szentélyben, azaz a belső udvarban végezték.
aminek őrzését reájuk bíztam. A papi szolgálat többi területein (Mecúdáth Dávid).

Ezekiél 44,17
És amikor belépnek a belső pitvar kapuiba. T. i. az Engesztelés napján.
lenruhákat öltsenek. Az okot a következő vers adja meg: az izzadtságot a tisztátalanság egyik 
nemének tekintették.

Ezekiél 44,18
lenből készült fejdíszek legyenek fejükön. Amiket díszül hordtak (Kimchi).

Ezekiél 44,19
a népet szentségessé tegyék. Elővigyázatossági intézkedés, nehogy összekeverjék a szentséget a 
világival. Ne keveredjenek a nép közé szentelt ruháikban (Tárgum), nehogy azt higgyék az 
egyszerű emberek, hogy most már ők is alkalmasak a templomi szolgálat elvégzésére.

Ezekiél 44,20
kopaszra, de nagyon hosszú hajat. Mindkét tilalom a pogány kultuszok kiküszöbölését célozza, 
amelyek az ő korában ismertek voltak.
szabályosan nyírják hajzatukat. Azaz, legyen hajuk minden oldalon egyforma hosszú.

Ezekiél 44,22
özvegyet… ne vegyenek. A szidrában (Lev. XXI,14) ez a tilalom a főpapra vonatkozik. Ámbár ez 
csak szigorúbb alkalmazása az eredeti törvénynek, talán abban a züllött korban, amikor ez erkölcsi 
színvonal igen alacsony volt, szükséges volt így dönteni, hogy a papi családok tisztasága érintetlen 
maradjon, mégis nyilvánvaló, hogy ez egyike Ezekiél eltéréseinek a Tórától. Ezek miatt egyesek azt 
akarták, hogy könyve a szentírási kánonból kimaradjon (Sább. 13b; Chaggai 13a; Menách. 45a).

Ezekiél 44,23
 tanítsák. A nép oktatása a jó és a rossz, a szent és a szentségtelen, a „zsidó” és a „pogány” között 
lévő áthidalhatatlan különbségekről – volt mindenkor a papnak, a prófétának, a bölcsnek és a 
rabbinak vagy tanítónak fő feladata és hivatása a zsidóságban.

Ezekiél 44,24
ítéletet tenni. V. ö. Deut. XVII,8.



Ezekiél 44,25
ellenben apa. Itt sincs említve a feleség úgy mint a szidrában (XXI,1–3), mert az magától értetődő; 
v. ö. Ezek. XXIV,15 köv.

Ezekiél 44,26
És megtisztulása után. Úgy látszik, hogy a tisztulás előtti idő is hét nap volt; Num. XIX,11.

Ezekiél 44,27
mutassa be vétekáldozatát. A halott érintése rituális szempontból bűn volt; az utalás nem 
vonatkozik erkölcsi vétekre.

Ezekiél 44,28
Felsorolja a papok eltartására szolgáló adókat. Nekik nem volt birtokuk Izráelben, ellentétben a 
babilóni templomok papjaival, akik nemcsak hogy előre megállapított összeget kaptak az egyes 
szolgálattételeikért, hanem sokszor nagy magánbirtokaik is voltak (mint a középkori apátságoknak) 
és sokan pénzüzletekkel foglalkoztak (Lofthouse).

Ezekiél 44,28
Én vagyok az osztályrészük. A papok öröksége szellemi, nem pedig anyagi.

Ezekiél 44,29
ami átoktilalom alá jut. Mindazt, amit örökre felajánl, illetve szentel valaki; Lev. XXVII,28.

Ezekiél 44,30
minden felajánlott adomány. Héberül: terúma, „hozzájárulás”.

Ezekiél 44,31
ne fogyasszák. A rabbik magyarázata szerint ennek a törvénynek ismétlése szükséges volt a 
papokkal kapcsolatban, mert azoknak az áldozatoknak a levágási módja (pl. a hqylm, az állat 
fejének lecsípése, Lev. I,15; V,8), amelyekből a papok ehettek, nem egyezett teljesen a szentélyen 
kívüli sechita szabályaival (Menách. 45a).
Ezzel és a 22. verssel kapcsolatban gondolnunk kell arra, hogy ez a haftára ama félig ideális, félig 
allegórikus programmnak egy része, amely a felépítendő Új Jeruzsálem számára készült. A próféta 
szimbólikus látomásában bizonyára sohasem számított szószerinti beteljesülésére, ami nem is 
következett be. Látomásainak alapos tanulmányozása bizonyítja, hogy a szentélyről, a városról, a 
fejedelmekről és az ország felosztásáról szóló hirdetése époly látomásszerű és szimbólikus 
jelentőségű, mint látomása a folyamról, amely a szentély küszöbe alól ered, Dél-Júdea sivatagán át 
folyik a Sós-tengerbe, amazt megtermékenyítve, ezt pedig édesvizű tóvá változtatva, amelyben 
nyüzsög az élet és szép fák veszik körül, amelyek minden hónapban meghozzák gyümölcsüket 
(XLVII,1–12). Ha minden más tanítása szimbolikusan értendő, nem lehet egyedül a papokra és az 
áldozatokra vonatkozó dolgokat szószerinti értelemben venni. A rabbikat ezért a legmagasabb 
bölcsesség (`dwqh jwr) vezérelte, midőn ezeknek a fejezeteknek látszólagos vagy valóságos 
eltéréseit a Tórától nem kifogásolták, hanem megengedték, hogy ez a könyv bekerüljön a Szentírás 
könyvei közé.

IX. Behár haftárája.
Jeremiás XXXII,6–27.

Jeremiás életének és működésének rövid jellemzését lásd az Exodus 468. old.
A szidra a családi örökség kiváltásáról tárgyal; a haftára pedig egy érdekes példát hoz ennek a 
törvénynek megtartásáról Izráel történetének egy súlyos, válságos idejéből. 587-ben történt, 
Jeruzsálem ostroma alatt, amidőn Jeremiást bebörtönözték, mert azt merte hirdetni, hogy a főváros 
eleste elkerülhetetlen. Abban a sötét órában a próféta „visszavásárol” egy darab földet, nehogy az 
elvesszen a család számára. Az ítélet vihara mögött meglátja a felragyogó napsugár reménységét, 



ezért azt a kiváltási ajánlatot, amelyet egy rokona tesz neki, istenadta alkalomnak tekinti annak a 
reményének kifejezésére, hogy a fogság éjszakáját a visszatérés hajnala fogja követni, amidőn 
megint szabadon fognak venni és eladni házakat és földeket. Eljárásának párhuzamát találjuk 
Hannibál itáliai betörése idején, amikor egy római ember nyilvános árverésen teljes áron megvette 
azt a földet, amelyen az ellenség táborozott.

Jeremiás XXXII.
Jeremiás 32,7

Ánáthóthban. Jeremiás szülővárosa.
a megváltás joga. Mint legközelebbi rokonnak, Jeremiásnak vásárlási előjoga van rokonai földjére 
vonatkozólag, nehogy az idegenek kezére kerüljön. Lev. XXV,24 köv.

Jeremiás 32,8
az őrség udvarába. Vagy: „a tömlöc udvarába”. A palotát körülvevő udvarnak volt egy része, 
amelyet rács vett körül és oda zárták azokat a foglyokat, akiket nem volt tanácsos a közönséges 
börtönbe zárni (Driver).
és én tudtam, hogy ez Isten igéje szerint van. Már előbb (7. v.) titokzatos módon tudomást szerez a 
látogatásról és annak céljáról, de most már meg van győződve, hogy Isten sugallta a látogatást. A 
vásárlás igen feltűnő módon mutatná Izráel újjáéledésének bizonyosságát (lásd a 15. v.).

Jeremiás 32,9
Jeremiás megvette a földet és megpecsételte a vásárt, megtartván az összes törvényes formaságokat. 
A zsidók körülbelül száz évig voltak Asszíria és Babilónia hűbéresei; és úgy látszik a földvásárt 
most az uralkodó hatalom törvényes formaságai szerint kötötték. Babilóni okmányok módjára a 
szerződést cseréptáblára írták és cserépedénybe tették, amelyet lepecsételtek. Az edényre kívülről is 
ráírták a szerződés másolatát (14. v.). Csak ha az edény külsején levő írás olvashatatlanná vált, vagy 
abba a gyanuba került, hogy meghamisították, csak akkor törték fel az edényt és vizsgálták meg 
magát az okmányt.

Jeremiás 32,12
Báruknak. A próféta hűséges titkára, aki a próféta által diktált beszédeket leírta (lásd XXXVI. fej.). 
Neki köszönhetjük a próféta beszédeinek megmaradását.

Jeremiás 32,14
cserépedénybe. Hasonló módon ma palackokat használnak, hogy megőrizzenek bennük 
okmányokat, amelyeket nyilvános épületek alapköveibe helyeznek el (Bennet).
hogy tartósak legyenek hosszú időn át. Noha sokáig fog tartani, amíg a szerződésre szükség lesz, 
de lesz idő, amidőn be fog teljesülni a jövendölés, amelyet ez jelképez.

Jeremiás 32,15
Fognak még házakat… vásárolni. Ő, akit azzal gyanusítottak, hogy szökevény és áruló, most a 
legjobb vigasztalójuk és tanácsadójuk.

Jeremiás 32,16
A kétség hulláma vesz erőt Jeremiáson. Lenyügözi őt az áthatolhatatlan sötétség, amely a népet 
körülveszi. A fogház udvarából láthatja az ostromlók tevékenységét; a városban éhínség dühöng és 
dögvész pusztít. Ezért imában fordul Istenhez és megnyugtatást keres hitében, amit másokba is át 
akart ültetni a jelképes vásárlás által. A Biblia egyik legszebb imáját találjuk itt.

Jeremiás 32,17
Jeremiás azzal kezdi imáját, hogy ecseteli Isten hatalmát a világteremtésben és a történelemben és 
az Ő igazságos uralmát az emberiség felett.

Jeremiás 32,17
nem haladja meg a Te hatalmadat semmi sem. Vagy „nem lehetetlen neked semmi sem” (Az Imit 



régi fordítása).

Jeremiás 32,18
az apák bűnét. A második parancsolat szavaira emlékeztet; Exod. XX,5–6.

Jeremiás 32,20
Megemlékezik Isten csodáiról, amelyeket Izráelért Egyiptomban művelt, a róluk való 
gondoskodásról és kegyeiről, amelyekben részesítette őket a kivonulás után.

Jeremiás 32,20
mind a mai napig. Ismeretesek és emlékeznek rájuk az emberek a mai napig (Kimchi).

Jeremiás 32,21
nagy hatalommal. Vagy: „nagy félelmetességgel”, (Az Imit régi fordítása), vagy „nagy 
félelemmel”, amely eltöltötte az egyiptomiakat, midőn látták az Örökkévaló csodálatos tetteit.

Jeremiás 32,24
ostromtöltések. Töltések, melyeket az ostromlók emeltek a várfalak előtt, hogy megostromolják 
róluk a falakat.
káldeusok. Káldea Dél-Babilóniában volt, de akkoriban egész Babilóniát magába foglalta.

Jeremiás 32,27
vajjon van-e valami, ami tőlem ki nem telik? Erre a kérdésre a történelem felel tényekkel; v. ö. 
Gen. XVIII,14. Isten Jeremiásnak saját szavaival felel: v. ö. „nem haladja meg a Te hatalmadat 
semmi sem”. (17. v.). A legmagasztosabb felfogása volt Istenről, amidőn Hozzá fordult és Isten 
megnyugtatja, hogy felfogása helyes.

X. Bechukkótái haftárája.
Jeremiás XVI,19–XVII,14.

A szidra azokról a boldog időkről beszél, amelyek a nemzeti eszmékhez való hűséges ragaszkodás 
következményei lesznek, de egyúttal a Törvény iránti hűtlenség elkerülhetetlen szomorú 
következményeit is ecseteli kemény szavakkal. A haftára a próféta beszédét tartalmazza, aki tanúja 
volt a szentély és az állam pusztulásának, ami a nemzet vallási és erkölcsi hanyatlása folytán 
következett be. Így a próféta szavai, különösen azok a versek, melyek megelőzik ezt a részt Mózes 
jövendölése visszhangjának tekinthetők. De Jeremiás beszéde a reménység gondolatát is kifejezésre 
juttatja. Még pogány nemzetek is el fogják ismerni, hogy igazság és tiszta erkölcs csakis az 
Izráelnek adatott kinyilatkoztatásban található meg. Ezért Izráel bízott és bízik Istenben, a hűséges 
orvosban, hogy meg fogja őt gyógyítani és megszilárdítja őt örök időkre.

Jeremiás XVI.
Jeremiás 16,19

hazugságot örököltek a mi őseink. A próféta előre látja azt az időt, amidőn a pogányok a világ 
legtávolabbi részein is felismerik örökölt isteneik hiábavalóságát és hamisságát és eljönnek, hogy 
megismerjék Isten dicső nevét.
Egyszer végre az egész emberiség majd kivánszorog a hagyományos tudatlanság sötétségéből és 
felismeri az egyedüli igazságot, ez a zsidó lélek alapvető meggyőződése. Ez kifejezésre talált az 
Olénu-imában, melynek végső óhaja oda irányul Zekarja próféta (XIV,9) szavaival, hogy „az 
Örökkévaló király lesz az egész földön; azon a napon a Örökkévaló egyetlen lesz és a Neve egyetlen 
egy” és a wytayw kezdetű gyönyörű újévi fohászkodásban, amely a korai középkorból származik.

„És jönnek majd mind a népek, hogy Téged szolgáljanak és áldják szentséges Nevedet, És 
messzi tengerek szigetein hirdetni fogják igazságodat és keresni fognak népek, amelyek még nem 



ismernek, „És dicsőiteni fognak a föld szélein és mondják majd: örökké hatalmas az Úr! A 
Te tiszteletedre fogják emelni oltáraikat és bálványaikat elhagyják, Mert szégyenkeznek 
bálványaikkal és egységes akarattal szolgálnak Téged. S félve keresik Tekintetedet mindenütt, 
ahova a nap sugara eljut. És felismerik királyságod hatalmát mindenütt, És a tévelygők 
bölcsességet tanulnak és zengve hírdetik a Te hatalmadat.”

Jeremiás 16,21
hogy az Én Nevem: Örökkévaló. Meg fogják érteni mindazt, ami az Adonáj névben rejlik. – Egy az 
Isten, aki mindenhol és mindörökké uralkodik és teljesíti ígéretét (Rási); lásd Exodus 66. old.

Jeremiás XVII.
A pogányok szokásainak követése még csak súlyosbbítja Izráel bűnét és balgaságát, mert letér az 
isteni tanítás útjáról és lesüllyed a kanaánita bálványimádás tisztátalan posványába.

Jeremiás 17,1
érc íróvesszővel és gyémántheggyel. Ezek olyan eszközök, melyeket kemény anyagba való vésésnél 
használtak; itt a bűn a megkeményedett szívekbe van bevésve. A bűn kiirthatatlanul begyökerezett 
lelkükbe és vétkük nyilvánvaló mindenki előtt.
oltáraitok. Gyors, hatásos fordulat a harmadik személyről (szívük) a második személyre 
(oltáraitok). Erre sok más példa is van a Szentírásban (Kimchi).

Jeremiás 17,2
valameddig fiaik emlékezni fognak oltáraikra. Vagy: „Miként gyermekeikről emlékeznek 
oltáraikról”; Ehrlich ezekben a szavakban utalást lát erkölcstelen ritusaik jelképeire és 
szimbólumaira, amelyek megfeleltek az áséra-kultusz faoszlopainak. Fordításunk értelme: míg a 
gyermekek emlékeznek az apák bálványimádására és rossz példájára.
bálványligeteikre. Héberül: áséra. Egy kanaáni istenség lehetett. Erkölcstelen kultuszt űztek ennek 
az istenségnek oltárainál. Lásd az Exod. XXXIV,13-hoz szóló magyarázatot.

Jeremiás 17,3
Ó, Én szent hegyem a mező közepén. Jeruzsálem, amely magaslaton épült és kiemelkedett a 
körülvevő síkságból, illetve mezőből (Rási).

Jeremiás 17,4
És föl fogod adni… örökrészedet. Nem fogod megtartani országodat és száműzetésbe kerülsz 
idegen országba.
örökké. Hosszú ideig (Mecúdáth Dávid); ilyen értelemben gyakran használja a Szentírás a !lw[l 
kifejezést; v. ö. Exodus 517. old.

Jeremiás 17,5
Megkapóan szép képek az élet két útjáról; az emberi szív titokzatosságáról és bonyodalmáról; a bűn 
útján szerzett vagyon múlandóságáról; és arról, hogy Isten a mi reményünk és gyógyítónk.

Jeremiás 17,5
A két út nem más, mint kivonat a szidra áldásaiból és fenyegetéseiből. Ezek a versek magyarázzák 
meg az előbb kihirdetett ítéletet.

Jeremiás 17,5
választ támaszul. Szószerint: „tesz karjává” (Az Imit régi fordítása). Emberben bízik, hogy segítse, 
ámbár halandó és tehetetlen. Júda nehéz helyzetében Egyiptomtól és Asszíriától várt segítséget; erre 
vonatkozik ez a beszéd (Kimchi).

Jeremiás 17,6
olyan lesz, mint a katáng. Csenevész növény, amely kiaszott és száraz, hiányzik belőle az éltető 
nedv, mégis ragaszkodik nyomorult életéhez, de a vihar kitépi és elsodorja. Ilyenek azok, akik 



teljesen emberi segítségre támaszkodnak.
amely nem érzi, mikor jön a jóidő. Azaz: az eső, amely felüdíti a többi fát, számára nem jelent 
semmit.

Jeremiás 17,8
a víz mellé plántált. A víz mellé ültetett fa nem szenved a szárazság miatt. Ez a kép annak az 
embernek nyugodt lelkületéről és szívéről szól, aki bizodalmát az Örökkévalóba, az Élő Víz 
Forrásába helyezte.
nem aggódik. Nem fél az időjárástól, mert sorsa nem függ az esőtől.

Jeremiás 17,9
Az emberi szív csodája.

Jeremiás 17,9
csalárdabb. Talán az előbbi versben ábrázolt eszménykép arra a gondolatra ébreszti a prófétát, hogy 
saját szíve sem felelt meg mindíg ennek az eszménynek. A próféta megrezzen csodálkozásában az 
emberi természet bűnös lehetőségei felett és ebből eredő félelmében.
gyarló. Vagy: „beteg”, „gyenge”. A héber `na eredeti értelme „gyenge”; „gyarló” vagy talán 
„emberi”, és eszerint összefüggne `wna = emberrel. Akkor tehát ez lenne a fordítása: „a szív 
mindennél csalárdabb és oly nagyon emberi!”

Jeremiás 17,10
Én, az Örökkévaló. Ez a felelet az előbbi vers kérdésére, „Ki ismerheti?” (t. i. a szívet). Az emberi 
szív rejtélyei, bonyodalmai és finomságai Isten előtt mind nyilvánvalók.
veséket. Bibliai felfogás szerint az érzés ott székel.
cselekedetei gyümölcse szerint. A jó szándék még nem elég. Az embert cselekedeteinek 
következményei és eredményei szerint ítélik meg.

Jeremiás 17,11
A jogtalan szerzeményekről.
A túzok kikölti azt is, ami nem az ő tojása. Vagy: „Mint a fogolymadár, mely azt kikölti, amit nem 
tojt” (Az Imit régi fordítása). A népi hit szerint a fogolymadár más madarak fészkét rabolja el és az 
így felnevelt fiókák később elhagyják nem igazi anyjukat. Így hagyja el a jólét jogtalan birtokosát.
becstelenné lesz. Mindenki felismeri őt mint „becstelent”, mint olyant, aki „színvak” a vallás és 
erkölcs dolgaiban. A pénz rabszolgaságában töltött élet alapjában véve céltalan. Némelyek ebben a 
versben célzást látnak Jehójákim királyra; lásd Exodus, 64. old.

Jeremiás 17,12
Isten a mi reményünk és gyógyítónk.

Jeremiás 17,12
Isteni dicsőség trónja. Felkiáltás Istenhez. A földi trónusok hiábavalóságától a próféta felemeli 
szemét Őhozzá, aki örök.
szentélyünk székhelye. Ezek a szavak Jeruzsálemet és a szentélyt szólítják pathetikusan, de egyben 
Istenre vonatkoznak, mint ahogy a „trón”, az „udvar” vagy a „korona” ma az uralkodót jelenti.

Jeremiás 17,13
balsorsra lesznek írva. Vagy: „a földre iratnak” (Az Imit régi fordítása); a porban. Ezeknek a neve 
elmosódik, ellentétben azokkal, akiknek nevét tartós anyagba vésik be.

Jeremiás 17,14
Ó, gyógyíts meg. Ez a könyörgés bekerült a mindennapi imába, a Semóné Eszrébe; de ott 
többesszámban van.

XI. Machar-Chódes haftárája.



I. Sám. XX,18–42.

Alig van a zsidó történelemben jellemesebb és rokonszenvesebb egyéniség Jónathánnál. Ő valóban 
„tökéletes lovag” volt, a lovagiasság igazi mintaképe. Bölcseink előtt örök időkre ő maradt az 
érdektelen, önzetlen barát eszményképe (Atyák mondásai, V,17). Jellemének nagysága 
megnyílvánul vergődő küzdelmében apja iránti hűsége és Dávid iránti szeretete között. Jónathánra 
hárul az a rendkívül súlyos feladat, hogy összeegyeztesse apja iránti kötelességét, barátja iránti 
odaadásával. De egyikben sem bukott meg. Saullal szemben szerető fiú és hűséges tiszt volt; és „az 
irígységnek a legkisebb felhője sem homályosította el az ő csodálatát a nagy harcos iránt, Izráel 
nagy dalnoka iránt, aki később őt elhomályosította” (Jowett). A fejezet bevezető eseménye Machar 
Chódes-kor (újhold előtti napon) történt és ez bölcseinket arra ösztönözte, hogy Jónathán 
barátságának és önzetlenségének elbeszélését a rós-chódes előtti szombat haftárájául jelöljék ki.
Saul, aki félig őrült lett féltékenységből Dávid növekedő népszerűsége miatt, el akarja őt pusztítani. 
Dávid Jónathánra bízza életét, aki eleinte nem akar rosszat feltételezni atyjáról. De aztán 
elhatározza, hogy kifürkészi atyja szándékát és figyelmezteti Dávidot.

I. Sám. XX.
I. Sám. 20,18

újhold. Régente az újholdat fontos ünnepként ünnepelték.

I. Sám. 20,19
az emlékezetes esemény napján. Szószerint, „a tett napján”. Bizonyára célzás arra az esetre, amikor 
Jónathán közbelépett Saulnál Dávid életéért (XIX,2–4).

I. Sám. 20,20
nyilat. Ez mutatja, hogy az íjászat elterjedt sport volt a régi Izráelben.

I. Sám. 20,23
az Örökkévaló a tanú köztem és közted. Esküvel megerősített szövetség van közöttünk.

I. Sám. 20,26
nem tiszta. A békeáldozatból nem ehetett az, aki nem volt vallási szempontból tiszta (Lev. VII,20 és 
köv.).

I. Sám. 20,34
búsult Dávid miatt. Nem maga miatt búsult, hanem azért, mert barátját megsértették az egész udvar 
előtt.

I. Sám. 20,41
túltett rajta. T. i. sírásban. A barátjától való elválás gondolata lesújtotta őt.

I. Sám. 20,42
Menj békességgel. Jónathán vigasztalja Dávidot, amennyiben biztosítja őt rendíthetetlen 
szeretetéről és odaadásáról. Saul erőszakossága gyilkos dühöngéssé válik; 85 papot megölet, mert 
kenyeret adtak Dávidnak, aki menekülése közben megéhezett. Ha Jónathán a búcsú pillanatában 
arra gondolt volna, hogy barátjának néhány cipó kenyeret adjon, ez a tömeggyilkosság nem történt 
volna meg (Talmud). Amidőn bekövetkezett a tragikus végzett és Saul és Jónathán meghaltak 
népükért, Dávid megsiratta őket a világirodalom legszebb elégiájában (II. Sám. I,19–27).
„A dísz, oh Izráel, magaslataidon meg van ölve! Mint estek el a vitézek! Ne jelentsétek Gáthban, 
hírül ne adjátok Askelon utcáin, hogy ne örvendjenek a filiszteusok leányai, ne ujjongjanak a 
körülmetéletlenek leányai! Gilboá hegyei, se harmat se eső ne legyen rajtatok, se termékeny 
mezőség; mert ott vettetett el a vitézek pajzsa, Saulnak pajzsa nincs kenve olajjal. Elesettek vérétől, 
vitézek zsírjától Jónathán íja nem hátrált meg és Saulnak kardja üresen nem tért vissza. Saul és 



Jónathán a szeretnivalók és kedvesek éltükben, még holtukban sem váltak el; sasoknál gyorsabbak 
voltak, oroszlánoknál bátrabbak. Izráel leányai, Saul fölött sírjatok, aki öltöztetett titeket bíborba és 
gyönyörűségbe, aki juttatott arany ékességet öltözéktekre. Mint estek el a vitézek a harc közepette! 
Jónathán, magaslataidon megölve! Búban vagyunk miattad, testvérem Jónathán, kedves voltál 
nekem nagyon, csodásabb volt nekem szereteted asszonyok szereteténél. Mint estek el a vitézek és 
odavesztek a harc fegyverei!”
Ha Dávid és Jónathán példájához még hozzáfűzzük két asszonynak, Rúthnak és Naominak benső 
barátságát (Rúth I,16–17: „Mert ahova te mégy, oda megyek én is, ahol te meghálsz, ott hálok meg 
én is; néped az én népem, istened az én istenem, ahol te meghalsz, ott halok meg én is, és ott akarok 
eltemetve lenni én is. Úgy tegyen velem az Örökkévaló és úgy folytassa, csak a halál választ el 
engem tőled.”), megállapíthatjuk, hogy a Biblia az igaz barátságnak is a legkifejezőbb műve.

XII. Rós-Chódes szombatjának haftárája.
Jesája LXVI.

A Második Templom építkezése befejezés előtt áll, és a próféta a templom épületével és a benne 
lévő istentisztelettel összefüggő helytelen eszméket helyesbíti. Ellentétet mutat ki a hívő izraeliták 
és a hitehagyók között, akik bálványkultuszt űznek és pusztulásra vannak ítélve. A fejezet végén 
újra hangsúlyozza a megmaradt hívők győzelmét és az Egyisten általános elismerését. A 23. vers, 
melyben ez a remény így van kifejezve: „Újholdról újholdra odajárul minden halandó, hogy 
leboruljon színem előtt” adta az impulzust bölcseinknek, hogy ezt a prófétai szakaszt jelöljék ki a 
szombatra eső rós-chódesre.

Jesája LXVI.
Jesája 66,1

miféle házat. Isten jelenlétét nem lehet egy helyre korlátozni („Íme az egek és az egek egei be nem 
foglalnak Téged, hát még e ház, melyet építettem” I. Kir. VIII,27). A Templom célja volt, az 
embereket istenfélelemre és igazságosságra figyelmeztetni; s az áldozatok segítettek a hívőnek, 
távoltartani a gonosz gondolatokat és vágyakat a szívtől, és elégetni azokat, mint égőáldozatokat az 
oltáron (Kimchi). E feltételek nélkül a Templom nem lett volna alkalmas eszköz Isten dicsőítésére.

Jesája 66,2
mindezek. Azaz, ég és föld Isten szavára jöttek létre (Ábárbánel).
tekintek. Isten nem néz az épület külső díszességére vagy a benne folyó szépen kidolgozott 
szertartásokra, hanem az ájtatosok alázatos és őszinte jámborságára, akik akaratukat Istennek 
alávetik („aki buzgó az én igémre”).

Jesája 66,3
aki ökröt vág áldozatul olyan, mint aki embert öl. Szószerinti fordításban „ökör levágója, az ember 
megölője”, stb. Ezt gyakran magyarázták olyan értelemben, hogy aki az előírt áldozatokat hozza, de 
nem komoly lelkülettel, az nem jobb, mint az, aki valamilyen rettenetes és csúnya kultuszon vesz 
részt, amelyhez emberáldozat is tartozik. De talán ilyen túlzást egy próféta sem engedhetett volna 
meg magának. Lehetséges, hogy a próféta azokra gondolt, akik külsőleg megtartották a zsidó 
kultuszt, de amellett hódoltak azoknak az alacsony pogány eszméknek is, amelyek megmaradtak az 
asszír hódítás utáni izraeliták közt (II. Kir. XVII,33 és köv.). Alig lehet elképzelni, hogy a perzsa 
hatóságok tűrték volna az olyan pogány kultuszokat, amelyek emberáldozatokkal jártak. Van olyan 
magyarázat, amely szerint `ya hkm kifejezés csak azt jelenti „embert üt” (Ibn Ezra), nem pedig 
„embert öl”. A héber hkm-tövet használják a botbüntetésnél (botütés, ostorütés), és talán a 
flagellánsokhoz hasonló kultusszal kapcsolatos ütéseket jelentett, amelyek sok titkos pogány 
szertartás kellékei voltak. A próféta eszerint azért panaszkodik, hogy az, aki egy ökröt áldoz Isten 



templomában, titokban mint flagelláns résztvesz valamilyen pogány misztikus kultuszban.

Jesája 66,4
az ő megcsúfolásukat. Mivel hogy ők – az elpártolók és makacs hitszegők – azt a cselekedetet 
választották, amely megcsúfol Engem (3. v.), Én választok nekik olyan szenvedést, amely 
megcsúfolja az ő reményeiket.

Jesája 66,5
A hűségeseknek szól, akiknek reményeit kigúnyolják ellenfeleik.

Jesája 66,5
testvéreitek. Azaz, a félig-meddig bálványimádó eretnekek.
kiközösítenek benneteket. Akik nem akarnak közösséget vállalni veletek (Cheyne).

Jesája 66,6
Riadalom. A próféta már hallani véli a gúnyolódók elleni ítélet eljövetelének zaját.

Jesája 66,7
A próféta újra kezdi vigasztalni a hitében erős közösséget. Noha most kinevetik őket ellenfeleik, 
mégis osztályrészük lesz: a lakosság megnövekedése (7. vers), béke és boldogság (12. v.).

Jesája 66,7
Cijón az anya, és ez a vers leírja lakosságának gyors szaporodását, mivel mindenhonnan 
összesereglenek hűséges gyermekei.

Jesája 66,8
létrejöhet-e egy nemzet egy pillanat alatt? Hangsúlyozza a jelentékeny megnövekedés gyorsaságát.

Jesája 66,9
Az újjáépülés és mentés műve be lesz fejezve. Isten nem hagyja azt befejezetlenül.

Jesája 66,10
Felszólítás a visszahozott gyermekekhez, és azokhoz, akik még száműzetésben vannak, hogy 
örvendjenek Jeruzsálemmel.
akik eddig gyászoltátok. Mindazok, akik a száműzetésben vannak és akik a visszatérés után 
nyomott hangulatban vannak, mivel reményeik Cijónban csak lassan valósulnak meg.

Jesája 66,11
Megmarad a kép Cijónról, mint anyáról.

Jesája 66,12
Béke és jólét özönlik Cijónba, mint egy folyó, amely elárasztja partjait.
térden dédelgetett gyermek. Folytatja a dajka képét az előbbi versből. A nemzetek lesznek az ő 
dajkáik.

Jesája 66,13
Mint férfit, akit anyja vigasztal. „Mint felnőtt férfi, aki hazajön fáradtan, sebzetten és vigaszra talál 
anyjánál.” (G. A. Smith.)

Jesája 66,14
csontjaitok virulnak. Testileg is új életerőt nyertek.

Jesája 66,15
A próféta visszatér az isteni ítélethez, amely az Ő gyűlölői ellen készül.

Jesája 66,17
Ismételt célzás az eretnekek bálványimádására.
kertekben. Azaz, résztvesznek az undok szertartásokban, amelyek gyakran folytak ott (Jes. LXV,3).
szentelgetik és tisztogatják magukat. Gúnyos kifejezés azokra, akik pogány ritusaikra készülnek 



(Kimchi).
a középen álló alak körül. A masszoréták tja-t, nőnemű alakot olvasnak. A célzás tehát az Ásérára 
vonatkozik, amely szentelt élőfákból, vagy facölöpökből állt, amelyeket egy kertbe helyeztek egy 
bálvány-oltár mellé. Ha úgy olvasnák a szót, ahogy írva van, dja-nak, akkor a célzás a papra 
vonatkoznék, aki az imádkozók csoportját vezeti.
egér húsát. Az egér húsa más „undok dolgokkal” pogány misztikus kultuszokban szentelt étel 
gyanánt szerepelt.

Jesája 66,19
csodajelet adok reájuk. T. i. a nemzetekre, az ítélet és megtorlás hatalmas műve által. Azok a 
népek, amelyek túlélik majd, elmennek távoli országokba Isten nevét, nagyságát és dicsőségét 
hirdetni.
Tarsisba. Tartessus városa, a későbbi Spanyolországban.
Pulba, Lydiába: Valószínűleg Észak-Afrikában.
Görögországba. Héberül: Javan.

Jesája 66,20
Ezekre a távoli népekre olyan nagy benyomást tesz, amit hallanak, hogy Jeruzsálembe hozzák az 
összes izraelitákat, akik közöttük laknak és pedig a magasztos körülményekhez illő módon.

Jesája 66,21
azok közül is ki fogok válogatni papokat és levitákat. A megtért nemzetek közül, akik hozzák és a 
zsidók közül, akik visszahozatnak, veszek egyéneket, akik támogatják a papokat és levitákat 
szolgálatukban (Kimchi). Ez a gondolat teljesen egyezik Jesája egyetemes gondolkodásával.

Jesája 66,22
Ebben az új és jobb világrendben Izráel népe és befolyása örökre fenn fog maradni és Izráel 
küldetésének teljesülésére fog vezetni, azaz, az Egyisten általános imádatára és arra, hogy 
Jeruzsálem az emberiség vallási központja lesz.

Jesája 66,23
minden újholdról… szombatról. Azaz, minden újholdkor és szombaton.

Jesája 66,24
Új leírás a gonoszok elleni harcról és azok végső vereségéről, ami által a fenti nagy cél megvalósul. 
Delitzsch Ferenc kimutatja, hogy ez ugyanaz a gondolat, amely Jesája második részében több 
helyen ismétlődik „nincsen béke a gonoszok számára” (XLVIII,22 és LVII,21). Ez a kép, hogy „a 
féreg, amely azokat emészti, nem pusztul el és a tűz, mely azokat égeti, nem alszik ki”, 
szimbolikusan mutatja az állandó lelkiismeretfurdalást, mely a gonosztevő lelkét gyötri. Annak a 
tudata, hogy mindenki előtt világos lesz a gonoszok bukása, („elvonulnak, látni fogják”), gátló 
erkölcsi befolyást fog gyakorolni. Ez egyik tényező lesz a nagy cél elérésében, (az egy igaz Isten 
általános imádatában), amint le van írva az előbbi versben.

Jesája 66,23
odajárul. A hívők.
Régi zsidó szokás szerint a 23. verset újra olvassák a 24. után, hogy a könyvet (melynek ez az 
utolsó fejezete) a vigasz és a bátorítás szavaival fejezzék be. Hasonló szándék érvényesül Maleáki, 
Écha és Kohelet befejezésénél. Ezeknél is megismétlik az utolsóelőtti verset az utolsó vers után. 
Lásd 473. old.

XIII. Záchór haftárája.
I. Sám. XV,1–34.

A Sábbáth Záchórra előírt külön részlet a Tórából (Deut. XXV,17–19) záchór szóval kezdődik és 



emlékezteti az izraelitákat arra, hogy mily kegyetlenül támadták meg az amálékiták a gyengéket és 
védteleneket pusztai vándorlásuk alatt. Az amálékiták engesztelhetetlen gyűlöletüket nemcsak 
Refidimnél juttatták kifejezésre, hanem akkor is, midőn az izraeliták benyomultak a Szentföldre. 
Öröklődő gyűlölet volt ez. A bírák korában midjánitákkal szövetkeztek Izráel ellen. Sokáig tartott a 
harc Izráel törzsei és e között a fékezhetetlen vad nép között. A kiirtásukról szóló parancs, mely a 
haftára elején található, annak lehet a következménye, hogy ebben a korban, amint a 33. versből 
látjuk, még jobban elmérgesedett a helyzet Izráel és Amálék között. Sámuel tisztában volt azzal, 
hogy Izráelnek ez ősi és kitartó ellenségével folyó harc élet-halál küzdelem; „szent háború”-nak 
tekintette ezt a harcot.
Tagadhatatlanok ennek a parancsnak erkölcsi nehézségei. Nyilvánvalóan ellentétben van azzal az 
isteni törvénnyel, amely tiltja a bosszút, különösen az egyéni bosszút. De sokszor a legmagasabb 
kegyelemmel összefér az ítélet végrehajtása. Itt Izráel az isteni büntetés eszköze volt.
Sábbáth Záchór Purimot előzi meg; ennek forrása Eszter könyve. Hámán, Izráel ősellensége, a 
haftárában szereplő amálékita királynak, Agagnak leszármazottja. Sábbáth Záchór emlékeztet 
bennünket embertelenségükre és istentelenségükre. Feladata abban áll, hogy a kegyetlen és gyáva 
amálékita szellemet az emberek szívéből kiirtsa és hogy meggyógyítsa azokat a sebeket, amelyeket 
az emberek iránti gyűlölet okoz.

I. Sám. XV.
I. Sám. 15,1

királlyá népe, Izráel fölé. Nem a te (Saul) néped, hanem Istennek népe, amelyet az isteni Ige és 
akarat szerint kell kormányozni.

I. Sám. 15,3
és pusztítsátok el. Nem szabad zsákmányolni ebben a büntető hadjáratban. Az izraelitáknak semmi 
anyagi hasznot nem volt szabad ebből húzniok.

I. Sám. 15,4
Teláimban. Valószínűleg azonos Telemmel (Józs. XV,24), amely Júda déli részében fekszik.

I. Sám. 15,6
a kénita nemzetségnek. Ehhez a törzshöz tartozott Jitró is, Mózes apósa. Egy részük az amálékiták 
között lakott Júdától délre.

I. Sám. 15,7
Hávilától. Észak-Arábiának az amálékiták által lakott területén; ennek keleti határa Hávila.
Súr. A sivatagnak nyugati része, amely Egyiptommal határos.

I. Sám. 15,8
és egész hadát. Mindazokat, akik keze közé kerültek. Egyes kisebb csapatok természetesen életben 
maradtak és gerillaháborút viseltek az izraeliták ellen. De ezek már nem voltak veszedelmesek.

I. Sám. 15,9
megszánta Agagot. Saul talán kollegiális érzésből viselkedik így a királlyal szemben; lásd I. Kir. 
XX,32.
a kövér juhokat. Nyilvánvalóan azért, hogy anyagi hasznot húzzon a háborúból, amely azonban 
magasabb célok érdekében indult meg.

I. Sám. 15,11
Megbántam. Feltűnő kifejezés Istennel kapcsolatban. Azt mutatná, hogy Isten is változtatja 
elhatározását. Ez azonban csak Saul jelleme és magatartása megváltozásának következménye.
Ez nagyon fájt Sámuelnek. Bánkódott Saul miatt, akitől nagyon sokat várt.
esdekelt. Könyörgött Saulért.

I. Sám. 15,12



Kármel. Júdában kb. 7 mérföldnyire Hebróntól délre.
emlékjelet állít magának. Hogy ez az ő győzelmére emlékeztessen.
Gilgálba. A Jordán völgyében, valószínűleg azért, hogy ott zsákmányából a győzelemért 
hálaáldozatot mutasson be (Rálbág); lásd a 15. és 21. verset.

I. Sám. 15,15
Az amálékitáktól hozták el. Úgy látszik, hogy Saul a felelősséget a népre akarja hárítani.
hogy áldozatot mutassunk be az Örökkévalónak, a te Istenednek. Saul valószínűleg azt hitte, hogy 
ez a jószándék igazolni fogja cselekedetét.

I. Sám. 15,17
ha kicsiny vagy is a saját szemedben. Sámuel azt feleli Saulnak arra a kifogására, amellyel a 
felelősséget a népre akarja hárítani (15. vers): Saul a vezér, ha ő Isten iránti engedetlenségében 
seregei akaratát követi, akkor nem alkalmas a vezetésre. Az alattvalóknak kellett volna őt követni, 
nem pedig fordítva.

I. Sám. 15,20
Én hallgattam… és elhoztam Agagot. Saul ismét védekezni próbált. Ő elpusztította az 
amálékitákat, a nép pedig a zsákmányt nem a maga számára, hanem áldozati célokra hozta magával.

I. Sám. 15,22
Vajjon lehet-e olyan kedves Isten előtt az égő- és vágóáldozat. Sámuel válasza ritmikus szöveg, 
parallelismus membrorum alakjában maradt ránk, amely a héber költészet jellegzetes 
megnyilvánulása. Rámutat a valóságos engedetlenségre, amely Saul védekezése mögött rejlik. 
Néhány halhatatlan szóban összefoglalja itt a héber próféták erkölcsi tanításait.
emgedelmesség jobb az áldozatnál. „Ezek a szavak a legvilágosabban fejezik ki az erkölcsi 
kötelességek felsőbbségét a szertartásbeliek felett” (Payne Smith).

I. Sám. 15,23
a varázslás bűne. Az Istennel szemben tanúsított tudatos engedetlenség a varázslással van 
összehasonlítva, mert mindkét esetben az isteni tekintély helyett más tekintélynek veti alá magát az 
ember. Az egyik esetben az egyéni akaratnak vagy a szenvedélynek, a másik esetben a 
varázslásnak. A hasonlat itt különösen találó, mivel Saul a boszorkányhit kiirtására törekedett 
Izráelben és Sámuel azzal vádolja őt, hogy ő ép olyan bűnös, mint azok, akiket a multban elítélt.

I. Sám. 15,24
mert féltem a néptől. Saul most megmondja ballépésének valódi okát. Nem ő, a vezér irányította a 
népet, hanem a nép befolyásolta őt.

I. Sám. 15,29
És Izráelnek dicsőséges Istene nem áltat. Ő, aki erejüknek és bizodalmuknak forrása. A jxn szó 
csak itt fordul elő a Szentírásban ilyen értelemben.
mert nem halandó, hogy megbánja elhatározását. Nem változó Ő, mint az ember, hanem 
tervszerűen kitart elhatározása mellett. Ő Izráel jövendő boldogságát tartja szem előtt és éppen 
ennek érdekében kell Sault megfosztani az uralkodástól.

I. Sám. 15,30
de mégis add meg most nekem a tiszteletet. Megható és érthető kérés. Saul már eléggé meg van 
alázva, de mivel még király, tekintélyét a nép előtt kímélni kell.

I. Sám. 15,31
És Sámuel visszatért Saul nyomába. Az isteni akaratnak képviselője volt; és most megengedhette 
Saulnak, hogy előtte menjen.

I. Sám. 15,32
vidám hangulatban. Egyesek a Septuaginta alapján úgy fordítják, hogy reszketve.
már eltűnt a halál keserűsége. Miután királyi méltóságát és szabadságát elvesztette, nem jelent már 



a halál keserűséget számára. Vagy bízott abban, hogy nem ölik meg.

I. Sám. 15,33
Amint asszonyokat gyermekeiktől megfosztott kardod. Amálék a gyengéket és védteleneket Júda 
határterületein legyilkolta; Sámuel, aki tulajdonképpen utolsó bírája volt Izráelnek, kardot ragadott 
és saját kezével vetett véget a zsarnok gyilkos életének. Ez a cselekedet tehát nemzeti megtorlás 
volt és nem Sámuel egyéni bosszúja.

I. Sám. 15,34
És eltávozott Sámuel Rámába. Nem látta többé viszont Sault. Szerette Sault és bánkódott miatta. 
Szomorú volt pályája balsikerei miatt, holott működése kezdetén oly sokat ígérő volt indulása. 
Harci sikereitől elvakítva azon volt már Saul, hogy Izráelből hódító birodalmat csináljon, amely 
tisztán politikai cékitűzéseket követ; Sámuel viszont, aki Izráel igazi hivatását tartotta szem előtt, 
mély őszinteségével rendreutasította őt és nyilvánosságra hozta, hogy többé nem uralkodója 
Izráelnek (Cornill). Saul uralkodását mint hős lovag, férfierejének teljében, szerencsés győzőként 
kezdte meg, de elcsüggedve, elkeseredve és feldúlt lelkülettel halt meg, amennyiben saját magának 
adta meg a halálos döfést. Mindenkitől elkerülve és elhagyatva, a hűséges látnoktól és tanácsadótól 
eltaszítva, legjobb harcosaitól és végül utolsó hűséges követőitől is megtagadva, fejezte be életét 
(Kittel).

XIV. Páráh haftárája.
Ezekiél XXXVI,16–38.

A Sábbáth Páráhra előírt külön részlet a Tórából (Num. XIX,1–22) a tisztátalanok megtisztítására 
vonatkozó szertartásokkal foglalkozik. Bölcseink szerint, ezeknek a törvényeknek az volt a céljuk, 
hogy az aranyborjúval történt bűnbeesés után az izraeliták lelkébe vésse az erkölcsi megtisztulás 
szükségességét (Num. r. XIX,8). Haftáránknak is, amelyet Ezekiél könyvéből vettek, az erkölcsi 
megtisztulás a tárgya. Hogy a számüzetés sírjából újjáéledt Izráel miként rendezze be életét saját 
hazájában, miként kezdjen új korszakot, ez haftáránk tanítása. A próféta szerint nem ok nélkül 
küldte Isten Izráelt számüzetésbe. Szerencsétlensége elkerülhetetlen volt, mert Isten a szentség és az 
igazságosság Istene. A pogányok azonban félreértették ezt a büntetést és Isten tehetetlenségének 
bizonyítékát látták benne; saját népét nem tudja megmenteni (Rási, Kimchi). Ilyen módon Izráel 
bűnei következtében Isten neve megszentségteleníttetett. Hogy Isten dicsősége és tisztelete 
helyreálljon, hazaviszi őket a számüzetésből; nem mintha Izráel ezt megérdemelné, hanem hogy 
Isten dicsősége nyilvánvaló legyen a népek között. A visszatérés azonban erkölcsi megújulással fog 
járni; egyrészt Isten az Ő népének „új szívet” ad és „új szellemet helyez” beléjük, eltávolítva „a 
kőszívet” testükből és „érző hússzívet” adván nekik, másrészt pedig Izráel lelke az őszinte megtérés 
által megtisztul és szégyelni fogja a mult bűneit. Ha majd a bűnös nép ily módon megjavult és az 
elnéptelenedett ország újra lakottá lesz, meg fogják tudni a pogányok, hogy mindezt a Mindenható 
Isten cselekedte.

Ezekiél XXXVI.
Ezekiél 36,16

A nép vallási és erkölcsi tisztátalansága volt a szenvedéseknek és a számüzetésnek igazi oka.

Ezekiél 36,17
cselekedetei által. Bálványimádással.

Ezekiél 36,18
a vér miatt, amit kiontottak. A próféta valószínűleg a gyermekáldozás szégyenletes szokását tartja 
szem előtt, amelyet a környező pogány népektől tanultak el.



Ezekiél 36,20
megszentségtelenítették Szent Nevemet. Kétszeresen: istentelen cselekedeteik által és azáltal, hogy 
kihívták Isten büntetését.
az Ő országából jöttek ezek? „Nem tudja megoltalmazni az Ő népét” gúnyolódtak a pogányok és ez 
rettenetes chillul ha-sém volt, Isten nevének megszentségtelenítése és megalázása. Vagy a gúny arra 
vonatkozik, hogy Izráel népének erkölcsi állapota nem vallott arra, hogy valaha is Isten országának 
lakója lett volna.

Ezekiél 36,22
Hogy az Ő dicsőségét igazolja, Isten visszahozza őket saját földjükre „mert csak ezáltal lehet újra 
elismertté és becsültté Isten neve a világ előtt, miután népének tragikus bukása láttán már 
kétségbevonták fönségét; Ő képes újjáéleszteni Izráelt; mert saját akaratából és kegyelméből 
bocsátja meg bűneiket és változtatja meg szívüket”.

Ezekiél 36,22
Nem ti miattatok cselekszem Én. Azért, mert Izráel Isten népe, nem számíthat elnézésre, sőt 
bűneiért még szigorúbb büntetést kap. Lásd Ámosz III,2 (V. ö. Gen. 502. old.). Isten neve Izráelével 
elválaszthatatlanul egybe van kapcsolva. Ennek köszönheti fennmaradását.

Ezekiél 36,23
midőn… megszenteltetem rajtatok. Az Imit régi fordítása: „midőn szentnek bizonyulok általatok”. 
Izráel az a nép, aki által Isten az összes nemzetek előtt mindenhatónak és szentnek fog bizonyulni. 
Izráel nemzeti életének újjáéledése meg fogja tanítani a pogányokat Isten fenségének elismerésére, 
amint hogy Izráel szenvedései arra indították őket, hogy ezt megtagadják (Lofthouse).

Ezekiél 36,25
És meghintelek titeket a tisztaság vizével. Képletesen érti ezt, az erkölcsi megtisztulásra és a benső 
szellemi megújulásra.
tisztátalanságotokból. A bálványimádás szennyétől, ami rituális és erkölcsi tisztátalanság.

Ezekiél 36,26
új szívet. Engedelmeset és alázatosat, jóra törekvőt. A „szív” a héberben az ember egész lényét 
fejezi ki.
új szellemet. Állhatatos és Isten imádására hajlamos szellemet.
kőszívet. Keményet és lázadót.
hússzívet. Lágy szívet, amely hajlamos az isteni tanítások befogadására, alakítható szívet.

Ezekiél 36,27
hogy törvényeimben járjatok. Isten szelleme megnyilvánul majd abban, hogy Isten akaratát belső 
lelkesedésből követik és abban, hogy módjuk lesz ezt megtenni.

Ezekiél 36,31
Azért emlékezzetek meg bűnös útjaitokról. Az előbbi versekben ecsetelte, milyen jó sorsuk lesz, 
midőn Isten újra közöttük fog lakozni. Nem lesz többé ínség és hiány az osztályrészük. Ebben a 
versben figyelmezteti őket, hogy a jólétben is emlékezzenek meg régi bűneikről és bűnhődésükről, 
nehogy újra visszaessenek azokba és ismét kihívják maguk ellen Isten büntetését.

Ezekiél 36,32
nem ti miattatok. Az, hogy megszabadulásuk a számüzetésből nem az ő érdemük eredménye, 
kétségtelenül a nép vigasztalására van szánva (Toy).
szégyenkezzetek. A régi bűnök miatti útálkozás lenne a legbiztosabb jele annak, hogy új szívet és új 
szellemet kaptak.

Ezekiél 36,33
Az ország jólétben lesz, a városok újra felépülnek és megtelnek mindinkább gyarapodó lakossággal.

Ezekiél 36,36



hogy Én, az Örökkévaló építettem föl. Tudni fogják az összes népek, hogy ez a megváltás és 
újjáéledés nem emberi cselekedet, hanem Isten műve.

Ezekiél 36,37
megkérleltetem Magam. Meghallgatom imádságukat. Az Imit régi fordítása: „ebben is 
megkerestetem magamat”.

Ezekiél 36,38
Mint megszentelt nyájat. Oly számosak lesznek, mint a juhok a templom udvarán és Jeruzsálem 
utcáin a zarándok-ünnepek idején.

XV. Háchódes haftárája.
Ezekiél XLV,16–XLVI,18.

Ezekiél életéről és működéséről Gen. 508. oldalán szólottunk, továbbá Váérá és Tecávve 
haftárájánál (Exodus 476, 532. old. L. m. az előbbi haftárát).
Sábbáth Háchódesre előírt külön részlet a Tórából (Ex. XII,1–20) az egyiptomi peszach-áldozattal 
és a peszach-ünnep törvényeivel foglalkozik. A haftára is az újjáépített szentély peszach-
törvényeiről beszél. Ezekiél könyvének utolsó fejezeteiben (XL–XLVIII) az Új Jeruzsálem leírását 
kapjuk, amely a száműzetés megszűnése után fog felépülni. „A próféta elragadtatva a jövendőbeli 
Jeruzsálem elképzelésétől, rekonstruálja a Templomot, leírja berendezését, a papság jövendőbeli 
újjászervezését és a szertartásokat. Megállapítja az újjászervezett királyság pontos földrajzi tervét és 
felosztja a tizenkét törzs között, amelyek tagjai a világ négy sarkából összegyűlnek. A jövőnek ez a 
tervezete félig ideális, félig allegorikus” (Darmstetter). Az Új Jeruzsálem szellemi és anyagi 
központja lesz az egész nemzetnek. A város neve a jövőben „az Örökkévaló van ott” lesz. Ezekiél 
felismerte, hogy nagy dolgok a földön csak egység által jöhetnek létre. Prófétai és pásztorális 
működése céljának és feladatának tekintette az egyedek oly irányú nevelését, hogy azok ne csak 
vallásosak legyenek, hanem egy közösség tagjaivá váljanak (Cornill). Hogy azonban ilyen közösség 
szentté legyen és eszmei célok szolgálatában álljon, a népet meg kellett akadályozni abban, hogy 
régi bűneibe visszaessen. Ezt szolgálják a XL. és a XLVIII. fejezetekben megállapított tervek. 
Ezáltal a templom az új megszentségtelenítésektől megkíméltetik és Izráel méltó lesz Istenhez, aki 
közöttük lakozik az Ő szentélyében. Ebben a legrégibb irodalmi utópiában a királyi hatalom 
szigorúan körül van határolva. Mivel már háború többé nem lesz, az uralkodónak többé nem lesz 
feladata a katonai vezetés. A nép fejedelme nem más, mint a szentély képviselője. A királynak 
hatalmas birtoka lesz, amelyet ő épúgy megmível, mint a többi izraelita; a papok és a leviták is 
megkapják az ország egy részét, hogy anyagi fennmaradásuk biztosítva legyen.

Ezekiél XLV.
Ezekiél 45,16

fölajánlásnak. Az a járulék, amit a Templom javára fizettek; lásd a 13. és 15. verset. A nemzet 
tanácsának kötelessége volt azt a nép nevében a fejedelemnek átadni. Így rendelkezhetett a 
fejedelem nagyobb készletek felett, amelyekből a papokat elláthatta.

Ezekiél 45,17
háruljon az égőáldozatok… gondja. A fejedelem, mint a nemzet feje felelős a meghatározott 
időben bemutatandó áldozatokért és köteles gondoskodni arról, hogy az előbb részletezett 
forrásokból kellő időben beszerezzék és bemutassák azokat.
ő gondoskodjék. Szószerint: „ő készítse”. (Az Imit régi fordítása).

Ezekiél 45,18
Hogy a szentély tisztasága, amely vigyázatlanság vagy tudatlanság által veszélybe kerülhet, 



biztosítva legyen, Ezekiél látomása szerint tisztító és bűnbánó ünnepnek kell megelőznie a 
peszáchot és a sátoros ünnepet a megfelelő hónap első napján. Az azzal kapcsolatos szertartások 
annyira újszerűek, hogy egyes rabbik véleménye szerint azok a harmadik szentélyre (amely csak a 
messiási időkben fog felépülni) vonatkoznak. Az ellentétek miatt egyesek arra törekedtek, hogy 
Ezekiél könyvét kizárják a „Szent Iratok” kánonából (Menách 45a.; Zebách. 18b).

Ezekiél 45,20
és hasonlókép cselekedjél a hónap hetedik napján. A XLIII,25. verse szerint (Tecávve haftárája) 
az oltár beszentelése hét napig tartott. Amidőn ezt befejezték, akkor mutatták be a beszentelési 
ünnepség alatt elkövetett hibák miatt szükséges áldozatokat (Kimchi).
a tévelygő… ember. Aki akaratlanul követi el a bűnt.
balga. Aki a törvények nem ismerése folytán követi el.

Ezekiél 45,21
Az itt felsorolt előírások az ünnepi áldozatokra vonatkozóan sok tekintetben eltérnek azoktól, 
amelyeket a Lev.-ból ismerünk. A Talmud is felismerte ezeket az ellentéteket és azt állította, hogy 
majd Élijáhú fogja megmagyarázni (Menách. u. o.).

Ezekiél 45,22
és mutasson be a fejedelem azon a napon önmagáért. Saját pénzéből viselje ezeknek az 
áldozatoknak a költségét.

Ezekiél 45,24
egy éfa. Kb. 11/10 véka.

egy hin. Kb. 6 liter.

Ezekiél 45,25
Az ünnep. Ezen a kifejezésen rendszerint a sátoros ünnepet értik.

Ezekiél XVI.
Ezekiél 16,1

Ezekben a versekben részletesen körülírja a fejedelem jogait a szentéllyel kapcsolatban.

Ezekiél 16,2
álljon meg a kapu ajtófélfájánál. Az uralkodónak nem volt joga a belső részbe belépni, a keleti 
kapu küszöbén állott szemben az oltárral.

Ezekiél 16,3
És az ország népe. Héberül: ám ha-arec. Talán itt is a népképviselet tagjairól van szó. Ennek a 
testületnek majdnem ugyanazok a kiváltságai voltak, mint az uralkodónak. Ugyanazon kapu 
bejáratánál borultak le szombaton és ünnepnapokon.
népe. A külső udvarban állott.

Ezekiél 16,8
és ezen az úton térjen vissza. A fejedelem ugyanazon a kapun menjen ki, amelyen bejött, a belső 
udvarba ne lépjen be. A fejedelemnek eljárása oly pontosan van szabályozva, hogy abból 
megérthessük, hogy rangjából következő nagy kiváltságai ellenére sincs joga a szent, elkülönített 
területen tartózkodni.

Ezekiél 16,9
az ünnepeken. Az év három zarándokünnepén (peszach, „hetek ünnepe”, sátoros ünnep), amikor 
mindenkinek meg kell jelennie a jeruzsálemi szentélyben. Ezekiél megállapítja azokat a 
szabályokat, amelyek a túlzsúfoltságot megakadályozzák. A nemzet tanácsának tagjai, éppen úgy 
mint a többi imádkozó, csak annyira közeledhetnek a szentekszentjéhez, amennyire az meg van 
engedve. Imádkozás után pedig távozzanak el. A küszöbön ne álljanak és ne nézdegéljenek, a 



nyilvános istentisztelet ne váljék látványossággá.

Ezekiél 16,10
ha pedig a fejedelem is közöttük van… menjen be. Az ám-ha-arec-cel együtt, vagyis a nemzet 
tanácsával. Akik azonban az „ország népe” kifejezést szószerint veszik, úgy magyarázzák, hogy a 
fejedelem az ünnepeken, amidőn a nép nagy tömegben szokott összegyűlni, közöttük legyen, mert 
az uralkodónak legnagyobb dicsősége alattvalóinak nagy tömege (Altschul, Mecúdáth Dávid. Péld. 
XIV,28 alapján).

Ezekiél 16,16
A király birtoka.

Ezekiél 16,16
adományt juttat. Joga van birtokának egy részét már életében fiainak tovább adni, mert halála után 
úgyis azok öröklik (Altschul, Mecúdáth Dávid).

Ezekiél 16,17
szolgái egyikének. Ha ezeknek valamit ajándékozott, a Jóbel évben visszakerül a fejedelem 
birtokába.

Ezekiél 16,18
ne foglaljon el a fejedelem a nép birtokából. A fejedelem éppen úgy alá van vetve a törvényeknek, 
mint alattvalói. Nincs joga semmiféle ürügy alatt a nép birtokait lefoglalni. Nábóth szőlőjének esete 
nem ismétlődhetett meg Izráelben. A próféta kettős gondolattal fejezi be könyvét: az istentisztelet 
szentségének és az embertársaink iránti igazságosság szükséges voltának hangsúlyozásával.

XVI. Sábbáth Hággádól haftárája.
Maleáki III,4–24.

Maleáki korának és küldetésének jellemzéséről lásd Genezis 472–73. old.
A haftára Élijáhú próféta újramegjelenésének hirdetésével fejeződik be. A peszach, mint a multban 
történt megváltás ünnepe mindíg egybefonódott a jövő megváltásának reményével (dyt[l jsp), 
amidőn az emberiség megváltatik minden testi és szellemi elnyomatástól. A hagyomány Élijáhúban 
látta azt a hírnököt, aki egy eljövendő peszach előtt meg fog jelenni és hirdetni fogja a messiási kor 
pirkadását.
Maleáki egy kishitű nemzedéknek prédikált, mikor szellemi bágyadtság ült meg kicsit és nagyot 
egyaránt, és a kétely bénította meg az emberek lelkét. Kicsinyességbe (megcsonkított áldozatok), 
durvaságba (gyakori válások) és erkölcsi züllöttségbe („kuruzslók, házasságtörők, hamis esküvők”) 
ütközött mindúntalan. És ugyanekkor kérdezték az emberek: Hol van Isten? Maleáki felel erre a 
felkiáltásra, amennyiben hirdeti a nagy ítéletnap gyors eljövetelét.

Maleáki III.
Maleáki 3,4

Akkor kedves lesz az Örökkévaló előtt. Ha, mint az előbbi versben kifejezi, „igazsággal” fognak 
áldozni.
a hajdani években. Az „őskor napjainak” kifejezéssel párhuzamos; valószínűleg Dávid és Salamon 
korára vonatkozik.

Maleáki 3,5
És ítéletre. Válasz a kételkedőknek, akik csodálkoznak a szociális jogtalanságon és a bűnösök 
boldogságán és kérdik: „Hol van az ítélet Istene?” (II,17).
siető tanú. „Nem várok az ítélettel, míg a tanúk megjelennek, mert Én, aki ismerem az összes 



titkokat, tanú is vagyok és bíró is” (Mecúdáth Dávid).
jogtalanságot követnek el a bérmunkás bérével. Megfosztják a napszámost keservesen megkeresett 
pénzétől.
az özveggyel és az árvával. A gyengék (özvegy, árva, idegen) kizsákmányolása, akik nem képesek 
jogaikat megvédeni, megbocsáthatatlan bűn a Szentírás erkölcsi felfogása szerint.
nem félnek Tőlem. Mivel istentelenek és nincs meg bennük a természetes jámborság; és a 
gyengékkel és védtelenekkel szemben tanúsított bánásmódjuk bizonyítja, hogy nincs érzékük a 
legelemibb emberség iránt sem.

Maleáki 3,6
Mert Én, az Örökkévaló, nem változtam meg… nem szüntetek meg. Nem változott meg lényem, 
ugyanaz maradtam mindíg, örökre csak a jót szeretem és a rosszat gyűlölöm; és megmaradtam 
abban a célkitűzésemben is, amelyre benneteket kiválasztottalak. Ezért ítéletem nem arra irányul, 
hogy elpusztítsalak benneteket, hanem hogy megtisztítsalak és alkalmassá tegyelek benneteket arra, 
hogy rendeltetésteket teljesítsétek (Kimchi).

Maleáki 3,7
A tizedek fizetésének elhanyagolása és a büntetés emiatt.

Maleáki 3,7
térjetek vissza Hozzám. Azaz, forduljatok el a bűntől és térjetek meg Istenhez. Ebből az igéből 
származik a héber „megtérés” hbw`t főnév.
Mi módon térjünk vissza. Azt állítják, hogy nem is tudják, milyen vétket követtek el.

Maleáki 3,8
a tized és a szentély adója. Hanyagságból vagy szándékosan nem fizették meg a papoknak és a 
szentélynek járó adókat. „Izráel fennmaradása mint Isten népe csak úgy lehet hatásosan biztosítva, 
ha szigorúan megtartja szertartásbeli kötelezettségeit, és erélyesen távoltartja magát attól a 
bomlasztó hatástól, amelynek a szomszédaival való korlátlan érintkezés folytán ki lett volna téve” 
(Driver).

Maleáki 3,9
átok sújt titeket. Sáskák és rossz termés.

Maleáki 3,10
eleség házamban. Eleség azoknak, akik a szentélyben teljesítenek szolgálatot.

Maleáki 3,11
a sáskát. Szószerint: „a falót” vagy „evőt”. Az Imit régi fordítása: „a faló sáskát”.
ne tegye meddővé. Hogy ne hozzon termést.

Maleáki 3,13
Nagyon vakmerőkké. Szigorú bírálattal illették Istent. Ez azoknak szól, akik elégedetlenkednek 
Isten látszólagos közömbössége miatt, amellyel szenvedésüket nézi és az Ő hosszantartó türelme 
miatt a gonoszok boldogságával szemben; lásd a 14. és 15. v. Azt mondják: nincs sem bíró, sem 
igazság a világon (Kimchi).

Maleáki 3,14
amit ránk bízott őrizetül. A vallási kötelezettségeket.
leverten jártunk. Megalázkodunk és gyászolunk szerencsétlenségünkben Isten haragjának jelei 
miatt.

Maleáki 3,15
most mi üdvözölhetjük a megátalkodottakat. Vagy: „most boldognak mondjuk a kevélyeket” (Az 
Imit régi fordítása).
megátalkodottakat. Vagy: „kevélyeket”; lásd az előbbi megjegyzést. A hanyagokat és 
vallástalanokat, akik hideg és gőgös közömbösséggel lenézik szegényebb testvéreiket (Driver).



megerősödnek. Boldogulnak, gyarapodnak.
Istent kísértik. Szándékosan kihívók Istennel szemben és mégis megmenekülnek a büntetéstől, amit 
viselkedésük alapján megérdemelnek.

Maleáki 3,16
Ám az istenfélők. Mindezek ellenére az igazi jámborok a hit és bizodalom szavaival fordulnak 
egymáshoz, megnyugtatván egymást, hogy Isten „a hűség Istene és nincsen benne jogtalanság”.
az emlékezés könyvébe. A kép a perzsa uralkodók szokásából származik, akik a jótevők neveit 
beiratták egy könyvbe; lásd Eszter VI,1.
Nevét tisztelők javára. Vagy: „akik Nevére gondolnak”. Akik elmélkedtek Isten útjain és 
tulajdonságain, mint azok megnyilatkoznak az Ő Nevében (Kimchi, Ibn Ezra).

Maleáki 3,17
arra a napra, amelyet Én… alkotok. Az ítélet napján. A hívők kis csoportja biztonságban lesz.
saját tulajdonul. Isten tulajdona és kincse lesz majd Izráel. hlwgs díszítő jelző, amely egykoron 
egész Izráelre fog vonatkozni.

Maleáki 3,20
De fölragyog számotokra… az igazság napja. Azok ügyének igazsága, „akik Nevemet tisztelik”, 
nyilvánvaló lesz mindenki előtt. Az ő megváltásuk igazolni fogja hitüket és bizodalmukat.
sugaras szárnyain. Szószerint: „szárnyaival”. Amint a nap sugarai gyógyulást és életet árasztanak, 
úgy fog a ti rendkívüli megváltástok ragyogni, mint a nap, el fogja űzni a bajokat, amelyek most 
gyötörnek benneteket és egészség és boldogság lesz osztályrészetek.
szökdeltek. „Frissen kirohannak a szabadba, mint fiatal borjak, melyek kiszökdelnek a sötét 
istállóból a reggeli napsütésben” (G. A. Smith).

Maleáki 3,21
hamuvá. Zord, képletes kifejezés az igazság teljes győzelméről a gonoszság felett.

Maleáki 3,22
Végső intelem.

Maleáki 3,22
Emlékezzetek Mózes szolgámnak Tórájára. Maleáki utószava nagyszerű összefoglalása a próféták 
tanításának.

Maleáki 3,23
Élijáhút. A bibliai elbeszélés buzgó, tüzes prófétáját a későbbi hagyomány inkább segítőnek és 
gyógyítónak ismeri, mint engesztelőnek és békehozónak, a messiási kor előhírnökének.
nagy és félelmetes napja. Az ítélet napja, melyről már szó volt az előbbiekben.

Maleáki 3,24
szívét… téríteni. A szívet tekintették a gondolkodás és indulat székhelyének. „Élijáhú” majd 
kiengeszteli egymással a régit az újjal, nemcsak azzal, hogy rokonszenvet kelt egymás iránt, hanem 
azzal is, hogy teljes megértést önt beléjük vallási és erkölcsi kötelességeik iránt, amelyek mindkét 
csoportra egyformán vonatkoznak.
fiúk szívét az apákhoz. A család megoszlása, a fiatalok elidegenedése szüleiktől az, ami különös 
félelemmel és szomorúsággal tölti el a prófétát, mert az természetellenes; oly átok az, amelyet, ha 
nem tudnak kiküszöbölni, elpusztítja az országot. Élijáhú először kibékíti a szülőket a 
gyermekekkel, aztán mindkettejük szívét Isten felé irányítja.

Maleáki 3,23
A 23. vers itt megismétlődik, mert a zsidó felfogással ellenkezik az, hogy fenyegető szavakkal 
fejezzen be egy könyvet. Ugyanezzel a jelenséggel találkozunk még három könyvnél. A masszóra a 
következő rövidítéssel jelzi az idetartozó négy könyvet: q qty = why[`y (Jesája); r`[ yrt (A 
tizenkét „kis” próféta vége, azaz Maleáki könyve); twnyq (A siralmak könyve; Écha) és tlhq (A 



prédikátor).

MÓZES NEGYEDIK KÖNYVÉNEK 
HAFTÁRÁI (JEGYZETEK) •
NUMERI

A HAFTÁRA ÁLDÁSOK

A haftára felolvasása előtt és utána mondandó áldások.

A haftára előtt.

Dícsértessél Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki kiválasztotta az üdvöt hirdető prófétákat és 
kedvet talált szavaikban, melyeket igaz meggyőződésben hirdettek.
Dícsértessél Örökkévaló Istenünk, aki kedvet talál a tanban, Mózes szolgáján, Izráel népén és az 
igazság és jámborság prófétáiban.

A haftára után.

Dícsértessél Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, örökkévalóság kősziklája, ki igazságos minden 
nemzedék iránt, hűséges Isten, ki szól és cselekszik, igét mond és megvalósítja azt; kinek minden 
igéje igaz való.
Bizodalmunk Benned és szent igédben erős, mivel egy azok közül üresen vissza nem kerül, mert Te 
hűséges és irgalmas Király vagy; dícsértessél Örökkévaló Hatalmas Isten, aki hűséges minden 
szavában.
Gyakorolj kegyelmet Cijónnal, mert az életünk otthona, s a szomorú lelkűnek szerezz segítséget 
mielőbb a mi napjainkban; dícsértessél Örökkévaló, ki megörvendezteti Cijónt fiaival.
Örvendeztess meg minket Örökkévaló Istenünk szolgád Élijáhu próféta által és Dávid fölkented 
uralmával, jöjjön mielőbb, hogy fölujjongjon szívünk, trónján ne üljön többé idegen és ne bitorolják 
többé mások dicsőségét, mivel szent Nevedre esküdtél, hogy nem alszik ki mécsvilága soha; 
dícsértessél Örökkévaló, Dávid védőpajzsa.
A Tóráért, az istenszolgálatért, a prófétákért, ezen szombatnapért, miket nekünk adtál Örökkévaló 
Istenünk szentségül, díszül, dicsőségül, mindezért hálát mondunk Neked Örökkévaló Istenünk és 
áldunk Téged, legyen áldva a Neved minden élő ajkán, mindörökig; dícsértessél Örökkévaló, ki 
megszentelted a Szombatot.

I. Bemidbár haftárája.
Hósea II,1–22.

A haftára (szószerint „befejezés”): felolvasás a prófétai könyvekből közvetlenül a tórafelolvasás 



után. Már jóval a második szentély pusztulása előtt kifejlődött az a szokás, hogy szombatokon, bőjt- 
és ünnepnapokon a tórafelolvasást befejezték az Első próféták (Józsua, Bírák, Sámuel I. és II., 
Királyok I. és II. könyvei) vagy az Utolsó próféták (Jesája, Jeremiás, Ezekiel, a Tizenkét „kis” 
próféta könyve) valamely részletének felolvasásával. Nincsen történeti adatunk a prófétai 
olvasmányok bevezetésének időpontjáról.
Egy középkori író (a 14-ik századbeli Abudarham) megállapítja, hogy Antiochus Epiphanes (168 
ante) halálbüntetés terhe mellett megtiltotta a Tóra felolvasását. Az írástudók ezért megállapítottak 
egy-egy prófétai szövegrészt, mely a tóraszakasznak némileg megfelelt, hogy azt felolvassák. De 
bármi volt is a haftára-olvasás eredete, mindenesetre van bizonyos hasonlatosság, formai vagy 
tartalmi szempontból a Tóra hetiszakasza és a hozzátartozó haftára között. És ha nincs is az egész 
haftárának mindíg szoros összefüggése a Tóra hetiszakaszával, kiegészíti a tanítását, amennyiben az 
imádkozóval a vigasz és a remény prófétai megnyilatkozását közli.
A haftára bevezető szavai szerint Izráel fiainak száma olyan lesz, mint a tenger fövénye s ez adja 
meg az összefüggést a szidrával, ahol a sivatagban vándorló izraeliták pontos számadataival 
ismerkedünk meg. Hósea koráról és küldetéséről l. Genezis. 478–9, és 486–7. old.

A haftárák

E. Egy élet tragédiájának példázata.
Ez a haftára szokatlan képeket használ, amelyek gyakran zavarba hozzák az átlagolvasót. De 
minden nehézség megoldódik, ha a hagyomány álláspontjára helyezkedünk, amely szerint Hósea 
családi tragédiája a Gondviselés rendelése szerint következett be, hogy a próféta egyéni szenvedései 
által megértse Izráel hűtlenségét Isten iránt és Isten végtelen szeretetét népéhez. Egészen 
függetlenül ettől a rabbinikus felfogástól, mai magyarázók is (Ewald, W. R. Smith, Cheyne) a 
próféta tragikus tapasztalatainak alapján igyekeznek megérteni a mi fejezetünket, amelyekkel Hósea 
könyvének I. és III. fejezeteiben – a mi haftáránk előtt és után levő fejezetekben – ismerkedünk 
meg.
Magyarázatunk a következő: Hósea életét elkeserítette súlyos családi gondja. Egy Gómer nevű 
asszonyt vett feleségül, aki őt nagyon boldogtalanná tette. Úgy érezte, hogy életét méltatlan 
asszonyra pazarolta. Az asszony megszökött a próféta házából, mindíg mélyebbre és mélyebbre 
süllyedt, végül egy ismeretlen ember rabszolganője és vadházastársa lett. De Hósea szeretete 
felülemelkedett az asszony hűtlenségén és becstelenségén is. Ő, a súlyosan megsértett férj, kiváltja 
a nőt a rabszolgaságból és visszahozza házába, kíméletesen bánik vele és próbaidőt ad neki; látni 
akarja, vajjon van-e remény arra, hogy győzedelmeskedjék benne a jobbik énje.
Úgy látszik, hogy miközben ez a tragédia lejátszódott Hósea házában, mind erősebbé vált az a 
meggyőződése, hogy az ő egyéni tapasztalata jelkép nemzete történetében; az ő hűtlen asszonyának 
esete párhuzamos Isten és Izráel viszonyával. Isten kiválasztotta a szegény, porig sujtott izraelitákat, 
az egyiptomiak rabszolgáit, saját népévé fogadta őket; szövetséget kötött velük szeretetben és 
hűségben; elárasztotta őket áldásaival; hazát adott nekik és hatalmas néppé tett őket. És mindezeket 
a jótetteket Izráel a legrútabb hálátlansággal viszonozta. Ahelyett, hogy Őt szolgálnák tisztasággal 
és egyenességgel, belemerültek a bálványimádó kanaániták erkölcstelen és kegyetlen kultuszaiba és 
elhagyták az igaz Istent, az ég és a föld Teremtőjét, a különféle bálványokért, a körülöttük lakó 
népek „báal”-jaiért. De a próféta érzése Gómer iránt lenyügöző lelki felfedezésre késztette őt; ha ő 
olyan gyengéden és szenvedélyesen tudta tovább is szeretni a hűtlen asszonyt, milyen erős lehet 
akkor Isten szeretete az Ő népe iránt? És ha ő nem vesztette el reményét, hogy a szeretet és türelem 
életre keltik Gómer jobbik énjét, akkor nem fogadja-e vissza Isten végtelen irgalma az Ő bűnös 
népét, hogy megmentse attól a sorstól, amely reá vár, ha megmarad a régi úton? Az igazságosság 
következménye volt, hogy Izráel szenvedjen bűneiért; okvetlenül szenvedés és száműzetés lesz a 
sorsa. De Isten nemcsak az igazságosság elvei szerint bánik gyermekeivel, Isten nem ember, akinek 



tetteit harag és szenvedély irányítja. „Az Örökkévaló szereti Izráel gyermekeit, még ha más 
istenekhez fordulnak is” (III,1). Eszerint a szenvedés és a száműzetés, amivel Isten Izráelt sujtja, 
nem jelentheti az utolsó állapotot. Isten végtelen szeretetében e szenvedéssel és száműzetéssel 
megtisztítja Izráelt, felébreszti lelkiismeretét és visszahozza Istenhez teljes bűnbánatban. A 
legerősebb kötelék az ember és mennyei Atyja között a szeretet; az ember megfeledkezhetik erről a 
kötelékről, de Isten soha. Izráel királysága összeomolhat, minden külső ragyogása porba hullhat, de 
Izráel mégis élni fog Isten végtelen szeretete által (Cassuto).
Amidőn feleségének és Izráel viselkedésének hasonlatossága derengeni kezdett Hósea előtt, úgy 
érezte, hogy házassága a hűtlen Gómerrel Isten akarata volt; sőt, hogy házasságkötése ezzel az 
asszonnyal „Isten hozzá intézett beszédének a kezdete volt” (Hósea I,2). Látta, hogy Isten akarata 
volt ez, hogy megérthesse Izráel hűtlenségét felesége hűtlensége által; és Isten szeretetét hűtlen 
hitvese iránt érzett állhatatos szeretete tükrében láthassa. Ezért midőn leírja példázatát feleségéről, 
úgy adja elő, mintha Isten kezdettől fogva azt parancsolta volna neki, hogy olyan nőt vegyen 
feleségül, aki könnyelmű a szerelemben és aki majdan nem teljesíti kötelességét, hogy példázat által 
beláttassa egy vak és bűnös néppel hálátlanságát és bűnét (Montefiore).
Hósea azt is elbeszéli, hogy szerencsétlen házasságából három gyermek született. Midőn a 
gyermekek a világra jöttek, Hósea, úgy látszik, már észrevette felesége hitványságát, és a példázat 
már kialakult a lelkében. Ezért isteni parancs kényszerét érezve, gyermekeinek rettenetes 
jelentőségű szimbolikus neveket ad; neveket, amelyek annak a másik „nőnek”, Izráelnek 
történelmére és jövőjére vonatkoznak, amelynek az ő felesége csak jelképe. Az egyik gyermek neve 
Jizreel (l. a 2. vershez való magyarázatot); a másodiké Ló-Ruchámá („Akin nem könyörültek”) – 
félelmetes hirdetés kortársai számára, mely azt példázza, hogy Izráel vétke nagyon nagy ahhoz, 
hogy megbocsáttassék; és a harmadik neve Ló-Ammi („Nem az Én népem”). Izráel többé már nem 
nevezhető Isten szövetsége népének.
Ezeknek ismerete fontos a haftára megértéséhez.

Hósea II.

1–3. Izráel rendeltetése és dicsőséges jövője.

Hósea 2,1
És olyan lesz… száma. A jövő ellentétben áll a jelen sötét ítéletével, ami a három gyermek nevében 
jut kifejezésre.
ti nem vagytok az Én népem. Szószerint: „ti vagytok: Ló-Ammi”.

Hósea 2,2
És össze fognak gyülekezni. Izráel és Júda királyságainak egyesülése által.
egy vezért. Szószerint: „egy fejet”. Egy Dávid házából származó királyt; lásd III,5.
az országból. T. i. a száműzetésből (Tárgum és Kimchi).
Jizreel. Annak a síkságnak a neve, amely a Karmel-hegységből Palesztina egész szélességében a 
Jordánig terjed. Az előbbi fejezetben (4. v.) Jizreel volt az a név, amelyet Hósea első fiának adott 
emlékeztetésül a tömeggyilkosságra, amit Jéhú azon a síkságon vitt véghez. A Jéhú-dinasztia 
számára úgy csengett ez a név, mint valami halálos jelentőségű figyelmeztető jelzés, amely 
felébresztette bennük a bűn tudatát és a megtorlás előérzetét az alapítójuk által kiontott vérért. De a 
most ígért újjáéledésben Jizreel új és kedvező értelmet nyert, amely a szószerinti jelentésen 
alapszik: „Isten fog vetni”. Ő újra elveti az ősi talajba szétszórt népét és nagy lesz Jizreel 
újjáéledésének napja.

Hósea 2,3
Mondjátok testvéreiteknek: az Én népem. A gyermekek rosszat jelentő neveinek értelme ellenkező 
jelentésűvé változik. Ló-Ammiból („Aki nem az Én népem”) lesz Ammi – az Én népem; és Ló-



Ruchámából („Akin nem könyörültek”) lesz Rúchámá, azaz, akin megkönyörültek.

4–15. Izráel sötét jelene.

Hósea 2,4
A gyorsan váltakozó képeiben, melyekben a próféta egymással viaskodó érzései és érzékeny lelkét 
tépő indulatai tükröződnek, szólal meg forró szeretete népe iránt, haragja erkölcsi hanyatlásuk és az 
eljövendő pusztulás miatt. Izráelt most a hűtlen asszony képében vádolja. Amilyen ragyogó Izráel 
jövője, olyan sötét és kétségbeejtő a jelene. Gyökeresen szakítania kell a bálványimádással és 
hűtlenséggel.

Hósea 2,4
De szálljatok pörbe anyátokkal. Az „anya” itt egész Izráelt jelképezi és mivel itt az izraeliták 
egyénileg vannak megszólítva, ez annyit jelent, hogy szálljatok pörbe egymással (Kimchi).
nem tekintem őt hitvestársamnak… ura. Ez ősrégi terminus technicus a feleségtől való elválásra. 
(Cassuto. l. még Blau cikkét [Magyar Zsidó Szemle 1925. 36.] A talmud küzd az ókeleti jogi 
formulák ellen). Isten elveti Izráelt, mivel Izráel elhagyta Őt a Báal-kultusz miatt.
és mondjátok neki. Ez nincs meg az eredeti szövegben, csak az összefüggés alapján egészítjük ki. 
Egyesek így fordítják a következő rstw igét „amíg el nem távolítja”.
ledérségét. Folytatja a kicsapongó asszony jellemzését. Ez a szomszédos népek hamis vallási 
nézeteire és erkölcstelen kultuszára vonatkozik (Kimchi). Távolodjék el ezektől és térjen meg 
bűnbánattal Istenéhez.
paráznaságát. A megfelelő héber szó csak itt fordul elő a Szentírásban.

Hósea 2,5
levetkőztetem őt csupaszra. Az ősi társadalmakban azt a nőt, akinek hűtlensége beigazolódott, 
meztelenre vetkőztették és kivégezték. Izráelre alkalmazva a hasonlat azt jelenti, hogy a nemzetet 
elűzik országából és el fog pusztulni a száműzetésben.
anyaszült meztelenül. Szószerint: „mint születése napján”. Mint nemzeti történetének kezdetén 
Egyiptomban, amidőn nem volt sem hatalma, sem birtoka.

Hósea 2,6
sem könyörülök. Amint az ártatlan gyermekek is szenvednek szüleik bűnei miatt, épúgy Izráel 
jámborai is szenvedni fognak az egyetemleges bűnhődés idején.

Hósea 2,7
szégyenben élt. Báal-imádása és az erkölcstelen szertartások következtében, amelyek annak 
kultuszával jártak.

Hósea 2,8
Isten elkülöníti Izráelt a bálványoktól, úgyhogy Izráel megismeri, habár szenvedések árán, 
gyengeségüket és hiábavalóságukat.

Hósea 2,9
És rohanni fog barátai után, de nem éri el őket. Hiába fog áldozataival és imáival a bálványaihoz 
fordulni, azok nem szerzik vissza elveszett gazdagságát.
visszatérnék első uramhoz. Azaz, Istenhez. A szenvedés visszahozza Izráelt Ő hozzá. Akkor majd 
felismerik, hogy a nagy ajándékok, melyeket élveztek Isten szeretetének a jelei voltak (Horton). De 
csak a száműzetésben keletkezik igazi bűnbánat (Kimchi).
jobb volt akkor nekem. Amidőn Izráel bízott az ősatyák Istenében és engedelmeskedett Neki.

Hósea 2,10
És ő nem tudta. Az elpártolás éveiben.
amiből bálványt készítettek. Báal-képeket készítettek, vagy a bálvány díszítéséül használták az 



aranyat. Az Imit régi fordítása: „a Báalnak dolgozták föl”.

Hósea 2,11
De a bűnbánat legyen őszinte; mély és tartós legyen az erkölcsi megújhodás és nemcsak Isten 
elismerése vagy, ami még kevesebb, az Ő jótettei után való vágyakozás. Azért (11. v.) éri előbb 
súlyos büntetés a nemzetet, azáltal, hogy megfosztják mindazon javaktól, amelyekkel azelőtt 
visszaélt.

Hósea 2,11
kellő időben. Vagy: „a maga idejében” (Az Imit régi fordítása); amikor aratni kell, nem lesz termés.
megmentem… szégyenét. Az Imit régi fordítása: „elvonom gyapjaimat és lenemet, mely betakarná 
szemérmét”.

Hósea 2,12
barátainak. Imádott bálványainak.

Hósea 2,13
ünnepét. Peszach, Sábuoth és Szukkóth; és magánjellegű vidám ünnepségeiket (Kimchi).
ünnepi gyülekezetét. Ez magába foglalja Rós Hasánát és Jóm Kippurt.

Hósea 2,14
ajándékul. A megfelelő héber szó csak itt fordul elő, az @nta rövidített alakja.
adták nékem az én barátaim. Jutalmul, mert imádtam őket.
mint az erdő fái. Szószerint: „erdőé”. (Az Imit régi fordítása.)

Hósea 2,15
Számonkérem. Gondom lesz rá, hogy megbüntessem őket.
a Báaloknak. Az ünnepségek, amelyeket a pogány kanaániták isteneinek tiszteletére rendeztek, 
vagy annak a kultusznak az átvétele, amelyet Jeróbeám a két aranyborjú imádásával bevezetett. 
Ezeknek az ünnepségeknek orgia jellegük volt.

16–17. Isten szeretete Izráel iránt.

A halhatatlan isteni szeretet ragyogó ígérete lép most a fenyegetések helyébe. Hósea annyira 
tudatában volt az isteni szeretet nagyságának, hogy sohasem hirdette népe bűnhődését, anélkül, 
hogy nem szólana rögtön utána Isten irgalmáról, ami ezután, mint új hajnalhasadás minden 
bizonnyal bekövetkezik. Izráel, a rossz útra került feleség, elűzetett férje otthonából, de szívéből 
nem halt ki emléke. A büntetések Isten akaratából következtek be, hogy a félrevezetett feleség 
keresse Őt újra. Mert Ő semmiképpen sem fogja végleg elhagyni azt az asszonyt, aki Neki adta 
ifjúsága szerelmét. A sivatagba vezeti őt, ahol egykor szerették egymást; ott megvigasztalja; 
szőlőkertté teszi a sivatagot és újból olyan lesz minden, mint a régi jó időkben; és az enyészet 
völgyéből a remény kapuja lesz.

Hósea 2,16
Ezért rábeszélem. Visszatérésre csábítom őt a szeretet gyengéd eszközével.
a sivatagba. A száműzetésbe, távol a mult tévelygéseitől és kísértéseitől.
szívére. Isten mint kérő fog beszélni népéhez nyomorában.

Hósea 2,17
szőlőkertül… a sivatagot. Szószerint: „megadom neki onnét a szőlőit”. (Az Imit régi fordítása.)
az enyészet völgyét. Az Imit régi fordítása; „a megzavarás völgyét”. Célzás ez Józs. VII,26-ra. Az a 
völgy, ahol Ákánt megbüntették vétkéért, amellyel csapást hozott Izráelre a Szentföldre való 
bevonulásuk alkalmával, a remény kapujává lesz és felszabadulást fog hozni. A száműzetés 
büntetése áldást rejt magában; megtisztítja a nemzetet és megnyitja a remény kapuját, amelyen 
keresztül a szebb jövő felé vivő út fog vezetni.



fog ő újra énekelni. Vagy: „válaszolni fog”: t. i. Isten gyengéd hívására, mint az első eljegyzés 
idejében. Talán Mózes és Mirjám éneke akar utalni, ahol ugyanezt a kifejezést használja Mirjám 
énekével kapcsolatban, mellyel Mózes énekére válaszolt.

18–22. A bűnbánat gyümölcsei.

Amikor Izráel visszatér Istenhez, a pogány kultuszok elmúlnak, akkor ember és állat békében fog 
élni; és a második frigy Izráel és Isten között, mert igazságon és hűséges szereteten alapszik, örökké 
fog tartani.

Hósea 2,18
Isi. Magyarul: „férjem”. E szóban benne van a szeretet és gyengédség gondolata.
nem fogsz… szólítani: Báali. Ez a héber szó is azt jelenti: „férjem”; szószerint: „uram”; de ez a 
kifejezés értéktelenebb az előbbinél, minthogy pogány istenekkel kapcsolatban is használták. Benne 
van a birtoklás gondolata és annak megfelelően a feleség alárendelt volta. Isten és Izráel között 
viszont a tartós szeretet köteléke lesz.

Hósea 2,20
szövetséget kötök számukra. A 14. vers megfordítása. Az ország és a nép eljövendő biztonságának 
megkapó képét kapjuk itt; biztonságban lesznek a természet pusztító elemeitől (v. ö Jes. XI,6–9) és 
az ellenséges emberektől, akiknek harci fegyverei örökre elhallgatnak (v. ö. Jes. II,4).

Hósea 2,21
eljegyezlek téged igazsággal… hogy ismerjed az Örökkévalót. Az eljegyzés mindíg ajándékozással 
járt. Isten újra felékesíti Izráelt, a menyasszonyát, igazsággal, joggal, szeretettel, kegyelemmel és 
hittel, amit Izráel elvesztett. A menyasszony ajándéka „Isten ismerete” lesz, annak felismerése, 
hogy Ő az igazság, szeretet és hűség Istene és hogy ő ezekben a dolgokban leli gyönyörűségét. Egy 
ilyen eljegyzés érvénye örök életű. Ezeket a szavakat mondja minden zsidó férfi, amidőn a tefilin  
szíját az ujjaira csavarja a reggeli ima előtt, hogy ezzel minden nap kezdetén megújítsa Izráel 
frigyét Istennel.

II. Nászó haftárája.
Birák XIII,2–25.

Sámson a birák korában élt, a bibliai történetnek abban a sötét korszakában, amidőn nem volt király 
Izráelben és mindenki azt tette, amit jónak látott. Debóra, Gideón és Jiftáh emelkedtek ki leginkább 
a „Birák”, azaz hős vezérek között, akik felszabadították testvéreiket az idegen elnyomók 
rabszolgasága és elnyomása alól. Sámson fellépését megelőző időkben Izráel újra idegenek igája alá 
került, több mint negyven évig filiszteusok uralkodtak felettük, akik Izráel leghatalmasabb és 
legjobban megszervezett ellenségeinek bizonyultak a Kanaán végleges birtokba vételéért folyó 
küzdelemben. Ők tartották birtokukban a tengerparti síkságot és a dombos vidéket a Földközi-
tenger és Júdea hegyei között, Gázától északra, Jaffáig. A midjánitákkal és a móábitákkal 
ellentétben, akik csak rablóhadjáratokat folytattak, a filiszteusok azért harcoltak, hogy kiterjesszék 
és idegen területeken állandóvá tegyék uralmukat. Lefegyverezték az izraelitákat és vazallussorba 
süllyesztették őket. Állandó veszedelmet jelentettek Izráel számára, mindaddig, amíg Dávid meg 
nem törte hatalmukat.
Sámson, akinek születését ez a haftára jövendöli meg, egy időre felszabadította Izráelt a filiszteusok 
járma alól. De ő teljesen egyedül állott és hőstetteit csak személyes bosszúból és kalandvágyból 
vitte véghez, anélkül, hogy a nemzeti ügyért való lelkesedés fűtötte volna, vagy népének tevékeny 
segítsége támogatta volna. Testileg erős, de erkölcsileg gyenge ember volt, aki hajótörést 
szenvedett, mert szívének vágyait követte és engedte, hogy egy pogány nő behálózza. Élete 



tragikusan végződött. Megvakítva ellenségei által, eltemette ellenségeit és önmagát annak a 
bálványtemplomnak a romjai alá, amelyben a filiszteusok összegyűltek, hogy az ő nyomorúságán 
mulassanak. „Sámson története és hiábavaló küzdelmei illően fejezik be a Birák korszakát, egyúttal 
sejttetik azt a jelentősebb kort, amelyben a törzsek egyesítve egy egységes királyság keretein belül 
keresik és megtalálják szabadságukat és jövő boldogulásukat” (Garstang).
Sámsonnak születésétől fogva názirnak kellett lennie. Ezért választották ezt a fejezetet haftárául 
ahhoz a szidrához, amely a názir életmódjára vonatkozó szabályokat tartalmazza.

Bírák XIII.
Bírák 13,2

Cáreából. A mai Szur’áh-val azonosítják, kb. 29 kilométernyire Jeruzsálemtől nyugatra. Talán 
nincs is minden vallási jelentőség nélkül az, hogy Izráel új hősének Dánból kellett támadnia, az 
akkoriban leggyöngébb törzsből.
Mánóah. Szószerint: „nyugalom” vagy „nyugvóhely”.
felesége. Mély vallásos lelkületű nő, aki érdemes volt arra, hogy tőle származzék Izráel egyik 
felszabadítója.
meddő nő volt. „A születendő gyermeket az ilyen esetben Isten különös ajándékának tekintik, aki 
rendkívüli életpályát fog befutni” (Cooke).

Bírák 13,4
semminemű tisztátalant. Hogy az önuralom, amivel mindazoknak rendelkezniök kell, akiknek a 
sors magasabb feladatokat szánt, beléje legyen plántálva már a születés előtti időkben is (Rálbág). 
Sámsont így előre kiszemelték hivatására.

Bírák 13,5
ő fogja megkezdeni Izráel fölszabadítását a filiszteusok kezéből. Senki sem kísérelte meg ő előtte, 
hogy megingassa hatalmukat. Sámson hőstettei velük szemben jelentették az első lépést végső 
leigázásukhoz, ami Dávid korában következett be. Sámson kezdte meg tehát Izráel felszabadítását.

Bírák 13,6
Istennek embere. Egy ihletett ember: ez a prófétának megjelölése, mert annak nézte őt.
nagyon félelmes. Nagy tiszteletet keltő, úgyhogy nem merte őt megkérdezni.

Bírák 13,12
mi legyen a fiúnak törvénye és a bánásmód vele? Hogyan neveljük őt?

Bírák 13,16
kenyeredből. Ételedből.
az Örökkévalónak. Nem pedig valamely idegen istenségnek.
megteheted. T. i. a gödölyét, amit Mánóah el akart készíteni (15. v.)

Bírák 13,18
titok. Vagy: „csodálatos”, felülmulja a felfogóképességedet v. ö. Gen. XXXII,29.

Bírák 13,19
a kősziklán. Mint egy oltáron.

Bírák 13,23
Ha az Örökkévaló… akkor nem fogadott volna el kezünkből. Figyelemreméltó megjegyzésének a 
bölcsessége.
jelenéseket. Ezt a szót az összefüggés alapján egészítjük ki.
nem közölt volna velünk ebben az időben ilyen dolgokat. A gyermek születésének bejelentését és 
nevelésére vonatkozó intézkedéseket. Ennek szükségszerű előfeltétele, hogy a szülők életben 
maradjanak.



Bírák 13,25
kezdte dobogtatni szívét. Az Imit régi fordítása: „kezdte őt hajtani”. „Az Örökkévaló szelleme” itt 
mint olyan hajtóerő szerepel, amely belsőleg felrázza őt. A ![p ige a @wm[p-nal (csengetyü) van 
összefüggésben (l. Exod. XXVIII,33; XXXIX,25). Tulajdonképpen nyugtalanítást jelent (l. m. Gen. 
XLI,8; Zsolt. LXXVII,5; Dán. II,1.3). Sámson története tele van szomorúsággal. Egy olyan nemzet 
történetébe enged betekintést, amely teljesen elfajult és bomlásnak indult és egy olyan férfit 
ismerünk meg, aki önuralom híján elgyengül és végül elveszti istenadta erejét, amit népe 
felszabadítására használhatott volna fel. Így bekövetkezett az az idő, amelyre a Szentírás megjegyzi 
róla, hogy „ő nem tudta, hogy az Örökkévaló eltávozott tőle” (XVI,20).
Milton Sámson Agonistes-e gyönyörű magyarázata az életének, hasonlóképpen Watts festménye 
(Sámson). „Watts ábrázolása szerint Sámson komoly, gondolkodó természetű ember, távolba 
révedező szemekkel, amelyek látszólag semmit sem látnak, érezvén, hogy milyen távol van még 
hivatásától; hogyan lett a szellem hatalma az ő számára olyan kincs, amely őt időről időre 
természetfeletti erővel tölti el, de nem megszentelő kegyesség, amely állandóan benne él és 
átalakítja egész lényét. És talán ez a komorság inkább hozzátartozott alaptermészetéhez, ámbár 
visszafojtotta azt, mint a vidámság, mely nevéhez fűződő víg tréfákban és szójátékokban nyilvánult 
meg. Története, ha alaposan megnézzük, a legnagyobb mértékben patétikus és tragikus volt” 
(Macmillan).

III. Beháalóthekha haftárája.
Zekarja II,14–IV,7.

Zekarja egyike volt a száműzötteknek, akik visszatértek Babilóniából, midőn Cyrus 537-ben 
megengedte nekik, hogy visszatérjenek hazájukba. Prófétai tevékenységét körülbelül 17 évvel 
később kezdte meg. A bizonytalan gazdasági helyzet és a szomszédok ellenségeskedése 
bátortalanná tették a népet és régen abbahagyták a templom újjáépítési munkálatait.
Ebben az időpontban jelenik meg Zekarja próféta, felébreszti a népet tespedéséből és hirdeti nekik 
az isteni támogatást a templom újjáépítési munkájában és a nemzet újjáéledésében. „Nem 
hadsereggel és nem hatalommal, hanem szellememmel! Így szól az Örökkévaló, a Seregek Ura”, ez 
az ő hirdetése. Zekarja e szavait az egész zsidó történelem jelszavának lehet tekinteni. Ugyanez a 
haftárája a Chanukka első szombatjának (l. Genezis 516–523).
A mi szidránk haftárájául azért választották, mert a IV. fejezetben az „arany lámpás” látomása 
szerepel. (Zekarja prófétáról lásd Löwinger; Zecharja könyvének egysége. A második zsidó 
honalapítás problémái Zecharja próféciáinak tükrében. Budapest, 1941.)

Zekarja II.
Zekarja 2,14

körödben lakozom. Az újraépült templom látható szimboluma által.

Zekarja 2,17
Némuljon el. Minden ellenséges erőfeszítés, most a szamaritánusok és más ellenfelek részéről és 
később minden emberi ellenszegülés Isten akaratával szemben, eredménytelen lesz.

Zekarja III.
Zekarja mondanivalóját főleg látomások alakjában tárja elénk. A haftára hátralevő részében drámai 
formában leírt látomások célja, hogy eloszlassák a nép nyomasztó aggodalmait.

Zekarja 3,1
az Örökkévaló. A héber szövegben nincs meg ez a szó. Az összefüggés alapján ideérthető.



Józsuát. Az első főpap a visszatérés után. Nagy része volt Zerubábellel, Júda helytartójával együtt a 
Második templom felépítésében. Zerubábel Jehójákinnak, Júda utolsó független királyának az 
unokája volt.
vádló angyal. Héberül: „szátán”, ki hamis vádakkal feketíti be a vádlottat. A vádló angyal 
megrágalmazza Józsuát és a népet, hogy bűnösök és éppen ezért nem méltók a templom 
újjáépítésére. Talán valamilyen hasonló érzés, amely eddigi törekvéseik eredménytelenségéből 
keletkezett, nyomasztóan hatott a népre. De a vádló angyalt visszautasítás érte; és a hazatért 
száműzöttek bizonyságot nyernek, hogy aggodalmuk alaptalan.

Zekarja 3,2
égő zsarátnok, ami megmaradt a régi tűzből. Nagy érték, aki megmenekült a pusztulásból.
szennyes ruhába. Jelképe a nép bűnösségének, ami feltartóztatta a megváltás teljességét.

Zekarja 3,4
szólott. Az „angyal” szó hiányzik a héber szövegben.
a körülötte állókhoz. Tudniillik a szolgálattevő angyalokhoz, akiket úgy képzel el a próféta, hogy 
várnak rá.
Távolítsátok el róla a szennyes ruhát. Ez jelképesen mutatja, hogy a nép bűne eltávolíttatott, 
bűnbocsánatot nyertek.

Zekarja 3,5
És így szóltam. A tisztátalan papság eszméje elviselhetetlen a próféta szemében és szenvedélyesen 
követeli, hogy Józsua a tökéletes papi tisztaság jelvényeit viselje, hogy az egész nemzet egyhangú 
elismerése kísérje.
süveget. Vagy „fejdíszt”. Józsua necsak lelkileg tisztuljon meg, hanem viselje a méltó főpapi 
öltözéket és a süveget, illetve fejdíszt, a főpapi méltóság külső jelvényeit is.

Zekarja 3,6
intette. Azaz, ünnepélyesen kijelentette neki.

Zekarja 3,7
Ha az én utaimon jársz. Ez a papság első feltétele, nemcsak a templomban, hanem a magánéletben 
is, hogy a pap őrizze meg az élet isteni követelményeit és mindíg tartsa szem előtt, hogy életét Isten 
szolgálatának kell szentelnie.
az itt állók. A szolgálattevő angyalok közt (4. v.). A Tárgum és Kimchi úgy értelmezik, hogy „a 
halál után”, és ezt célzásnak veszik a lélek halhatatlanságára.

Zekarja 3,8
társaid is. A segédkező papok.
jelentős emberek. Ki vannak jelölve Isten kegye által. A megújhodott papság az eljövendő Messiási 
Királyság záloga. Noha alázatos és szerény a templom kezdete, mégis záloga a tökéletes megváltás 
teljesülésének.
sarjat. Rási szerint Zekarja itt Zerubábelre gondol, aki mint világi vezető Józsuával, az egyházi 
vezetővel tökéletessé teszi az újjászervezett államot. Az összevetés VI,12-vel megerősíti ezt a 
magyarázatot.

Zekarja 3,9
íme itt a kő. A templom fő- vagy záróköve.
egy kövön hét szó férőhely. Vagy szószerinti fordításban: „hét szem”. Azaz, a Templom minden 
egyes kövén „hét szem” lesz, amely a különös éberség eszméjét fejezi ki, amellyel Isten az Ő 
Szentélye felett őrködni fog (Kimchi). Az egyiptomi föliratokban a fontos szavak és nevek 
keretvonalba voltak foglalva, melyek rajza a szem körvonalával hasonlítható össze.
Ugyanez a magyarázó idézi apjának érdekes véleményét, hogy a hetes számban célzás van a zsidó 
újjáéledés korszakának, hét nagy vezetőjére: Józsua, Ezra, Nehemia, Zerubábel, Haggai, Zekarja, 
Maleáki.
én bevésem az írást. Amint a bevésett felirat teljessé teszi és ékesíti az építményt, épúgy Isten 



megnyugtatja a népet, hogy a Templom be lesz fejezve minden részletében (Kimchi).
Eltörlöm ennek az országnak bűnét. A bűn, a szomorúság és szenvedés fő okozója, meg fog szűnni 
az új Templom létesítésével.

Zekarja 3,10
meg fogja hívni minden ember. Az általános boldogság és biztonság képe.

Zekarja IV.
Egy másik látomás. A próféta gondolatban most Zerubábelhez fordul, akit meg kell erősítenie 
munkájában. továbbá azt a gondolatot akarja kiemelni, hogy egyedül Isten a forrása minden 
világosságnak és hatalomnak.

Zekarja 4,2
lámpás. Amilyen a Második templomban állott.
hét-hét öntőcső. Más fordítás: „hét meg hét öntőcső”. Vagy egyszerűen: „hét öntőcső”. Mindegyik 
egy-egy mécseshez vitte a szükséges olajat.

Zekarja 4,3
két olajfa. Jelképezvén Józsuát és Zerubábelt, akik ki voltak jelölve a vallási, illetőleg politikai 
vezetésre és akik által a megkezdett munka be fog fejeződni; lásd a 12. verset (Kimchi).

Zekarja 4,6
Isten igéje ez. Isten felszólítása Zerubábelhez. Mint ahogy a lángok felett uralkodik egy láthatatlan 
erő, úgy áll Zerubábel és rábízott munkája mögött Isten láthatatlan szelleme és segítsége. Minden 
akadály el fog tűnni az útból; és dacára a nép ellenszegülésének és gúnyolódásának, amely eddig 
nehézségeket okozott, be fogja fejezni a Templom építését. „Nem hadsereggel és nem hatalommal, 
hanem szellememmel! Így szól az Örökkévaló, a Seregek Ura.”

Zekarja 4,7
Ki vagy te, hegyóriás? Ismétli az előbbi gondolatot. Bármilyen akadály támadna is az ő útjában, le 
fogja győzni.
fel fogja tenni a szentély zárókövét. A nép örömujjongása közben, amidőn majd látják a befejezett 
Templomot.
Üdv, üdv! Azaz, Isten jóindulata és kegye nyugodjék rajta.

IV. Selach haftárája.
Józsua II,1–24.

A szidra a tizenkét kém történetét mondja el, akiket Mózes küldött ki, hogy kikémleljék Kanaán 
országát, Józsua egyike volt ezeknek. A haftára a két férfiról szól, akiket Józsua hasonló feladattal 
Jerihóba küldött. De míg az előbbiek félelmet keltő és túlzott beszámolásának szomorú 
következményeit a szidrából ismerjük, az utóbbiak lelkesítő szavaikkal „az Örökkévaló máris 
kezünkbe adta az egész országot” fellelkesítették a népet és a biztos győzelem hitével töltötték el.
Józsua könyve leírja, hogy az izraeliták hogyan foglalták el Kanaánt és miképpen helyezkedtek el 
az országban. Józsua a Szentírás egyik legkimagaslóbb jelleme; hű szolga, győzelmes katona, 
rettenthetetlen hadvezér, bölcs politikai vezető; a rendíthetetlen hit és szerénység embere. Utolsó 
beszédeiben, melyekben a multra tekint vissza, egyetlen szóval sem említi saját tetteit. Különösen 
kiemelkedő végső intelme, amelyet népéhez intéz és kéri népét, hogy megingathatatlanul tartson ki 
az Istennel kötött szövetség mellett. „Válasszatok magatoknak ma, akit szolgáltok majd, vajjon az 
isteneket-e, amelyeket szolgáltak őseitek a folyamon túl, avagy az emóri isteneit, akinek országában 
laktok; én azonban és házam az Örökkévalót fogjuk szolgálni” (Józs. XXIV,15).



Józsua II.
Józsua 2,1

Sittimből. Szószerint: „akácfák”; táborhely Jerihóval szemben, a Jordán keleti partján.
titokban. Azaz, az izraeliták tudta nélkül, mert Józsua félt annak esetleges megismétlődésétől, ami a 
sivatagban történt. Nem vonatkozhatik ez a kitétel Jerihó lakosaira, mert különben ezt nem kellene a 
Szentírásnak külön kiemelnie (Ehrlich). A héber `rj gyök szín-nel vagy szamech-hel írva 
cserépedényt is jelent; ezért a Midrás így magyarázza ezt a szót: „fazekasoknak vagy 
cserépárukereskedőknek adják ki magukat” (Tanchuma Selach elején; l. még Numeri r. XVI 
elején).
és Jerihót. Azaz, különösen Jerihót.
Jerihót. Jerihó legalább 1000 éves volt, midőn az izraeliták az ostromra készülődtek. Ez a város 
elzárta útjukat az egész nyugati területtől. Kapuja volt ez az Ígéret Földjének és elfoglalása 
rendkívüli fontossággal bírt az izraeliták számára. Garstang ásatásai 1931-ben a régi Jerihó területén 
korszakalkotó jelentőséggel bírnak a bibliatudomány szempontjából. Más eredményeken kívül 
megállapította, hogy Józsua ante 1407-ben foglalta el Jerihót. Eszerint az Exodus 1447-ben volt.
vendéglátó. (Tárgum, Rási, Kimchi) a @wz tőből. Az Imit régi fordítása: „parázna”. A régi 
Egyiptomban és Görögországban gyakran nők voltak a vendégfogadók tulajdonosai.
Ráháb. Rabbinikus hagyomány szerint ő is Izráel hitére tért Jerihó eleste után.

Józsua 2,2
Izráel gyermekei közül. A kémek bejutottak a városba anélkül, hogy az feltűnt volna. A lakosok 
úgy látszik megszokták, hogy ki és bejárjanak a városba a Jordánon túlról jövő beduin utasok. De 
miután feltételezhető, hogy érdeklődni kezdtek különböző dolgok felől, észrevették a bennlakók, 
hogy kémek és jelentik ezt a királynak.

Józsua 2,3
Jerihó királya. A Tel-el-Amarna táblák feltárása óta (1887-ben találták Egyiptomban) 
beigazolódott, hogy „városkirályok” uralkodtak ebben a korszakban Kanaánban.

Józsua 2,4
és elrejtette mindegyiket. Szószerint: „és elrejtette őt”; nyelvi sajátosság, hogy egyesszámot használ 
a szöveg többesszám helyett. Ez azt jelenti, hogy mindegyiket külön rejtette el. A keleti vendégjog 
alapján cselekedett, amely védelmet követel a vendég részére, bármi lehet eljárásának 
következménye.
nem tudtam. T. i. amidőn hozzám érkeztek.

Józsua 2,5
a kaput. Jerihó jól meg volt erősítve és valóban elzárható és elreteszelhető (VI,1) volt.
Ez részben annak volt köszönhető, hogy csak egy kapuja volt.

Józsua 2,6
a férfiakat. Az összefüggés alapján egészítjük ki ezzel a szóval, amely az eredeti szövegben nincs 
meg.
a lenkévék… a háztetőn. a keleti házak lapos tetejét gyakran lenszárításra is használták.

Józsua 2,8
a férfiak. Szószerint: „ők”.

Józsua 2,9
a tőletek való félelem máris megszállott. „Az izraelita sereg megjelenése a túlsó parton és a 
nomádok ismert hajlama, hogy betörnek az országba, mihelyt alkalom adódik, természetesen 
zavarral és aggodalommal töltötte el Jerihó királyát” (Garstang).

Józsua 2,10



és hallottuk. Az összefüggés szerint kiegészíthető ezzel.

Józsua 2,14
Magunkat adjuk helyettetek halálra. Ez talán esküformula, Isten büntesse meg őket, ha nem tartják 
meg ígéretüket. Lásd a 12. verset. Vagy azt jelenti, hogy életük árán is megvédik Ráháb családját.

Józsua 2,15
az ablakon. Amelyből áttekinthető volt a vidék a városon kívül.
a várfal bástyájában. „Úgy látszik, hogy oly nagy volt a helyszűke az eredetileg körülkerített 
városterületen, hogy házakat építettek a várfalakra is… és számos ház a várfal belső oldalára 
támaszkodott” (Garstang).

Józsua 2,16
mondta nekik. A nő.
A hegyekbe menjetek. A Jerihótól északnyugatra fekvő mészkőhegység tele van barlangokkal; 
különösen a Dzsebel Kuruntul, amely egy mérföldnyire van a várostól és kb. 1500 lábnyira (500 
méter) emelkedik a síkság fölé.
rejtőzzetek ott el. „Az erősen tagozott szikla a századok viharaitól megingatva, számos rejtekhelyet 
nyujt. Ha a kémek elérik ezt a hegységet a homály leple alatt, nem igen fenyegeti őket a felfedezés 
veszélye, még akkor sem, ha a Jerihó körüli összes utakat megfigyelés alatt tartják is” (Garstang).

Józsua 2,17
feloldva. Mentesek tőle.

Józsua 2,19
vére a fejére száll. Nem lesznek felelősek azokért a családtagokért, akik nem maradnak bent a 
házban, mialatt elfoglalják a várost.

Józsua 2,21
És szólt. A nő.

Józsua 2,23
átkeltek a folyón. A „folyó” szó nincs meg a szövegben. Az összefüggés szerint így kell 
természetesen kiegészíteni.

V. Kórach haftárája.
I. Sám. XI,14–XII,22.

A szidrában Kórach és társa igazságtalanul panaszkodtak Mózes uralma ellen; a haftárában a nép 
felszentelt vezére ellen tanúsított hálátlanságot és lármásan követeli, hogy királyt adjon nekik. Mind 
Mózes, mind Sámuel hangsúlyozzák, hogy teljes önzetlenség vezérelte őket mindenkor, népükért 
kifejtett munkájukban.
Sámuel volt a Birák között az utolsó és a legnagyobb. A feladat, amely reá hárult, rendkívüli 
nehézségekkel járt. Mózes megteremtette a nemzetet, de az bomlásnak indult a Birák vad, 
anarchikus korszakában. Sámuelnek kellett azt újjá szervezni, és újra felépíteni a romokból. Ő a 
törzsek lazán összefüggő csoportját vette át és egységes néppé szervezte őket, mielőtt magukra 
hagyta. Ámbár ő maga ellenezte a monarchiát, megteremtette a nemzeti királyság alapfeltételeit. De 
megalapításánál szigorúan leszögezte az uralkodó felelősségét Isten iránt a bibliai felfogásnak 
megfelelően. Ez az egyik alapvető különbség Izráel és a többi ókori keleti királyság között. Míg pl. 
Babilóniában a korlátozott hatalmú királyság már önmagában ellentmondónak tűnt volna fel, 
Izráelben a népet illeti meg a felségjog és a király a törvény hatalma alatt és nem fölötte áll. A zsidó 
királynak kötelessége volt tiszteletben tartani alattvalói szabadságát, becsületét és vagyonát, és 
hatalmát szigorúan korlátozták a Tóra alapvető törvényei (Deut. XVII,14–20). Próféták, 
zsoltárköltők és bölcsek mind úgy beszélnek a királyról, mint népe pásztoráról, akinek 



kormánypálcája a béke, könyörületesség és igazság jelvénye kell, hogy legyen.

I. Sám. XI.

14–15. Sáult elismerik királyukul.

I. Sám. 11,14
Gilgálba. Jerihó közelében. Akkor már vallási és politikai hagyományai voltak ennek a városnak. 
Ott táboroztak az izraeliták először, midőn Józsua vezetésével bevonultak a Szentföldre. A 
filiszteusok földjétől való távolsága következtében az ott összehívott nagyszabású népgyűlés 
politikai tüntetés volt a filiszteus iga ellen (Kirkpatrick).
alkossuk meg ott az új királyságot. Vagy: „újítsuk meg ott a királyságot”. (Az Imit régi fordítása.) 
Sámuel ezt a szent helyet választotta Sául ünnepélyes felszentelésére. Sául méltónak bizonyult a 
királyságra és a nép egyhangúlag elismerte őt uralkodóul. Ünnepélyesen szentesítették a választást 
Istennek bemutatott nyilvános áldozatok által.

I. Sám. 11,15
békeáldozatokat. Mert nemzeti örömünnep is volt a megválasztott király sikeres hadjárata 
alkalmából; lásd e fejezet első részét, 1–13 v.

I. Sám. XII. Sámuel búcsúbeszéde.
Mint próféta tovább működött Sámuel, bírói, államvezetői tisztségéről azonban lemondott és ebből 
az alkalomból búcsúbeszédet mondott. Az agg próféta felszólítja az egybegyűlt népet, hogy vonja 
felelősségre minden bűnéért, amelyet netalán elkövetett a nép ellen; szemükre veti kishitűségüket és 
hálátlanságukat, amiért királyt kértek; de végül megvigasztalja a népet, hogy Isten nem fogja Izráelt 
elhagyni az Ő nagy Nevének kedvéért.

I. Sám. 12,2
aggá lettem. Vagy: „megőszültem”. Idő előtt megöregedett Izráel szolgálatában. Akkor mindössze 
kb. 50 éves lehetett.
íme a fiaim itt vannak veletek. Nem fölöttetek. Sámuel nem ültette be őket olyan állásokba, 
amelyeknek betöltésére nem voltak alkalmasak.
ifjúságom óta. Sámuel már akkor is a köz szolgálatában állott, midőn mint gyermek Élit kiszolgálta 
a szentélyben; I. Sám. I–III. Az I. Krónikák (VI,12.18) könyvéből kitűnik, hogy Sámuel levita volt.

I. Sám. 12,3
fölkentje. T. i. Saúl, az Ő felkent királya.
hogy szememet behúnyjam. A bíráskodásnál.

I. Sám. 12,4
És felelt. A nép.

I. Sám. 12,5
És szólott. A nép. A héber egyesszámban van, hogy kifejezze a nép helyeslésének egyhangúságát. 
Ezért mondja a hagyomány, hogy egy Mennyei hang, egy Bat-Kol mondta ki ezeket a szavakat: „Ő, 
az Örökkévaló, tanúja Sámuel tisztaságának minden dologban, ami el van rejtve az emberek elől, 
miként ti vagytok a tanúi tisztaságának minden ismert dologban” (L. még Makk. 23b).

7–22. Sámuel emlékezteti az izraelitákat Isten jótetteire a multban és 
szemrehányással illeti őket.



I. Sám. 12,7
szálljak ítéletbe veletek. Hogy pörlekedjem veletek, vagy „szemrehányást tegyek nektek” (Rási).
az Örökkévaló minden igazságáról. Izráel győzelmei éppen úgy, mint vereségei Isten igazságos 
tetteit („jótetteit”) jelentik (Altschul). Az Imit régi fordítása: „az Örökkévaló mindazon igaz tettei 
felől”.

I. Sám. 12,8
apáitok följajdultak. Az egyiptomi elnyomatás miatt. Megrövidítve adja elő a mult eseményeit.

I. Sám. 12,9
Izráelnek három jellegzetes elnyomóját és négy felszabadítóját említi a Birák korából.

I. Sám. 12,11
Jerubbáalt. Gideónt.
Bedánt. Sámsonnak egy másik neve, azaz Ben Dán, Dán törzsnek egy fia (Tárgum, Rási).
Jiftáhot. Az, hogy Jiftáhot Sámuellel együtt említi, lett az alapja annak a rabbinikus kijelentésnek, 
hogy a legjelentéktelenebb emberrel is, akit a közösség magasabb tisztségre megválaszt, ugyanoly 
tisztelettel kell bánni, mint a tisztségének legméltóbb képviselőjével: wrwdb lawm`k wrwdb jtpy 
„Jiftáh az ő nemzedékében olyan, mint Sámuel a maga nemzedékében” (Rós Hasáná 25b).
és Sámuelt. Mi azt várnók, hogy azt mondja „és engem”, mivel Sámuel maga beszél. De ez a 
közvetett személyi utalás máshol is előfordul a Szentírásban (v. ö. Gen. IV,23: „Lemek feleségei, 
figyeljetek beszédemre”. Azonkívül, mivel hivatali ideje lejárt, Sámuel már tulajdonképpen kilépett 
a Birák korából és mint egy egészre tekint arra vissza.

I. Sám. 12,14
ti is meg a király is. A király, épúgy mint a nép, köteles elismerni Istennek és az Ő törvényének 
fennhatóságát.

I. Sám. 12,15
amint volt őseiteken. Vagy: „amint volt atyáitok ellen”. (Az Imit régi fordítása.) Rási és Kimchi 
szószerint veszik „és atyáitok ellen”, „atyák” alatt „királyokat vagy vezetőket” értenek.

I. Sám. 12,17
Nem búzaaratás napja van ma? A búzaaratás ideje május és június volt. Kora tavasztól késő őszig 
nem esik az eső Palesztinában. A nyári hónapokban „ritkán halad át egy felhő az égen, és egy 
felhőszakadás csodának számít” (G. A. Smith).

I. Sám. 12,20
bár elkövettétek mind e rosszat. Vétkeztek, mert cselekedetük arról tett tanúságot, hogy csak a 
látható királyban bíznak, holott teljesen Istenbe kellene vetni bizodalmukat. Attól lehet tartani, hogy 
most még kevésbé fognak bízni Istenben.

I. Sám. 12,21
De ha eddig vétkeztetek is, ne vétkezzetek tovább.

I. Sám. 12,21
üres hiúságok. A pogányok bálványai. Általánosabban minden „elfordulás” vagy „elpártolás” 
Istentől nemcsak negatív bűn, hanem pozitív hódolat az !ylyla-nek; azaz hiú és hitvány eszmék és 
célok előtt, amelyeknek sem maradandóságuk, sem értékük nincs.

I. Sám. 12,22
az Ő nagy Neve miatt. Hogy Izráel által Isten tulajdonságait és a nevében rejlő nagy gondolatokat 
megértsék és hogy az Ő uralmát elismerje az egész emberiség.

VI. Chukkath haftárája.



Birák XI,1–33.

Ez a haftára is a Birák könyvéből való, amely Izráel történetének szinte anarchisztikusnak 
nevezhető korszakával foglalkozik. A Birák könyvének elbeszélése szerint azokban az 
évszázadokban Izráel többször visszasüllyedt a szomszédos pogány népek szinvonalára. 
Bálványimádás és erkölcstelen szokások kaptak lábra közöttük. Az erkölcsi hanyatlást mindíg az 
ellenséges népek igája követte, amelytől azután az Isten által küldött „bíró”, azaz nemzeti hős 
szabadítja meg őket. Tizennyolc évig nyögött az ammóniták kegyetlen igája alatt Izráel és epedve 
várta azt a férfiút, aki alkalmas arra, hogy testvéreit az ammóniták ellen vezesse. Ezzel kezdődik a 
haftára. Leírja Jiftáh történetét, aki vad és kegyetlen harcos, de nagylelkű hazafi és gyengéd apa 
volt, akinek az ellenség felett kivívott győzelmét rettenetes gyász árnyékolta be.
A szidra beszámol Izráel viszályáról az emóritákkal. Az emórita királyság északi része azelőtt 
valószínűleg Ammónhoz tartozott. Ez a kapcsolat a szidra és a haftára között.

Bírák XI.

1–3. Jiftáh előélete.

Bírák 11,1
parázna nőnek. Vagy: „kocsmárosnő” (Targum Jónathán); Gersonidesz szerint idegen törzsbeli nő 
volt, amit az összefüggés is támogat. Testvérei ugyanis azon a címen ütötték el az örökösödéstől, 
mert „fia más (idegen, nem törzsbeli) nőnek”. Ezt az értelmezést támogatja egy régebbi, Kimchinél 
idézett Targum is. A Biblia elmondja leplezetlen, inkább erősebb kifejezéssel az igazságot; nem 
titkol el semmit, sem az egyénről, sem a nemzetről. Itt azt tanítja, hogy egy nem kifogástalan, vagy 
nem egyenrangú házasságból származó ember is, akit testvérei elkergettek, Isten eszköze lehet népe 
felszabadítására. Jiftáh volt az első izraelita vezér, aki Transjordániából származott. Két 
évszázaddal később egy másik vezér, Élijáhu próféta, aki szellemileg összehasonlíthatatlanul felette 
állott Jiftáhnak, ugyanarról a vidékről származott.
Gileád. Egy ember neve, aki Gileád területén élt.

Bírák 11,2
Gileádnak felesége. T. i. törvényes felesége, ellentétben a „más asszony”-nyal.
Te nem örökölhetsz. Ez az igazságtalan felfogás ellentétben áll a zsidó örökösödési törvénnyel 
(Kimchi).
más. Héberül: trja; Gersonidesz szerint: idegen törzsből származó.

Bírák 11,3
Tób országában. Gileád északi részén.
hozzája szegődtek. Vagy „összeszedelőztek” (Az Imit régi fordítása). A fql ige hiszpáélja csak itt 
fordul elő a Szentírásban.
rosszhírű emberek. Szószerint: „üres emberek”. (Az Imit régi fordítása.) Vagy: „értéktelen népség”; 
talán olyan emberek is, akik elhagyták otthonukat az akkori elnyomatás miatt, amilyenek Dávidhoz 
is jöttek Adullám barlangjába, amidőn Sául elől menekült; I. Sám. XXII.
és portyázásokra mentek vele. Szószerint: „és kivonultak vele” (Az Imit régi fordítása). Elűzve 
hazulról, vad rabló életmódot folytatott törzse határában. Ezáltal Jiftáh megtanulta a hadviselés 
taktikáját és a legénység vezetésének és fegyelmezésének mesterségét.

Bírák 11,6
légy parancsnok fölöttünk. A nemzetre nehezedő nyomást csak egy rettenthetetlen hős szüntethette 
meg, és az emberek gondolatai önkéntelenül Jiftáh felé fordultak, akinek mint katonai tekintélynek 
már megvolt a hírneve.



Bírák 11,9
akkor valóban fejedelmetek leszek. Majd ha már megszűnt az ammónita veszedelem.

Bírák 11,11
a nép. Hozzájárult a vének választásához.
szóba foglalta minden megbeszélését az Örökkévaló előtt. Az Imit régi fordítása: „elmondta… 
mind a szavait az Örökkévaló színe előtt”. T. i. mint ünnepélyes megerősítését annak a 
szerződésnek, amit a vénekkel kötött.
Micpában. Nem a Benjáminban lévő Micpa ez, hanem a gileádbeli; hasonló ünnepélyes szerződési 
jelenetet találunk Jákób ősatyánk életében, Gen. XXXI,49.

12–27. Jiftáh tárgyalásai.

Jiftáh, mielőtt harcba száll, diplomata eszközökkel iparkodott békés megegyezést elérni. Az 
ammónita király azt állította, hogy az izraeliták elvették az ő országát, amidőn kivonultak 
Egyiptomból.

Bírák 11,13
Arnón patakjától a Jabbók medréig. „A két folyó között levő terület természetesen ki volt téve az 
ammóniták betöréseinek, akik ettől északra laktak (Num. XXI,24); de nincs joga Ammónnak, hogy 
azt az „én országomnak” nevezze az izraeliták honfoglalása korában. A kérdéses területen abban az 
időben az emóriták laktak” (Cooke).
azokat. Kiegészítendő: az országrészeket.

Bírák 11,15
Jiftáh előadja, hogy az izraeliták a sivatagban nagy kerülőutat tettek meg, hogy elkerüljék az 
ammóniták rokonainak, a móábitáknak a területét, akik akkor a kérdéses terület birtokában voltak. 
Az izraeliták honfoglalása idejében az nem volt sem a móábiták, sem az ammóniták birtokában, 
hanem az emórita hódítóké volt; lásd Num. XX–XXI.

Bírák 11,23
az Örökkévaló… elűzte az emórit. Mivel Izráel fiai a területet az emóritáktól foglalták el, 
semmiképpen sem jogos az ammóniták követelése.

Bírák 11,24
Kemós. Tulajdonképpen a móábiták istene volt, ők az ammónitákkal viszont közeli rokonságban 
voltak (Gen. XIX,37–38). Az ammóniták bálványa „mólech” vagy „milkóm” (l. I. Kir. XI,7.33; II. 
Kir. XXIII,13).
számunkra kiürített. Vagy: „amit elűzött előlünk”. (Az Imit régi fordítása.) Hozzáfűzhetjük még: 
„és nekünk birtokba adott”.

Bírák 11,25
Vajjon ő… viselt-e háborút velük? Merészelt-e valamikor harcolni?

Bírák 11,26
leányvárosaiban. Szószerint: „leányai”; t. i. A Hesbón fennhatósága alá tartozó helységek.
háromszáz éven át. A különböző korszakok, melyeket a Birák könyve az ammónita elnyomatás 
kezdetéig említ, összesen 301 évet tesznek ki.

Bírák 11,29
törzsének földjét. E szavakat az összefüggés alapján toldhatjuk be.

30–31. Jiftáh fogadalma.



Bírák 11,31
és föláldozom égőáldozatul. Kimchi, Rálbág és Ábárbanel szerint az „és” a „föláldozom” előtt úgy 
fordítandó, hogy „vagy” és így kellene ezt fordítani: „az Örökkévalónak legyen szentelve, vagy 
föláldozom égőáldozatul”; azaz, ha áldozatra alkalmas, akkor föláldozom, ha nem alkalmas, akkor 
más módon legyen Istennek szentelve. (Erre az értelmezésre támaszt nyujt Exod. XXI,15., ahol 
szószerint ez van: „Aki apját és anyját bántalmazza [megüti]”, de természetesen így kell fordítani: 
„Aki apját vagy anyját bántalmazza”). Ezáltal a fogadalom feltételes: feláldozza az első vele 
szembejövő élőlényt, t. i. „ha az alkalmas az áldozatra”. Jiftáh tehát nem áldozta őt fel 
égőáldozatnak, hanem „egy házat épített neki, őt oda bevitte és elkülönítette az emberektől és a 
világtól” (Kimchi).
Bármelyik magyarázatot alkalmazzuk is Jiftáh leányának tragédiájára, Jiftáh feltűnő, a zsidó 
világszemlélettel ellentétes fogadalma érthetetlen lenne rendezett vallási viszonyok között, 
amilyenek a Birák kora előtt és után voltak. A legenda szerint (Tanchuma ed. Buber Bechukkótai 
VII.) Jiftáh leánya be akarta bizonyítani apjának, hogy a Tóra csak állatok feláldozásáról beszél, de 
soha sincs szó ember áldozatról. Hiába idézte Jákób példáját, aki megfogadta, hogy tizedet ad 
minden szerzeményéből Istennek és eszébe sem jutott, hogy valamelyik fiát feláldozza. „Hogy mi 
történt valóban Jiftáh leányával, nem lehet a Szentírás szövegéből megállapítani, mert tényleges 
feláldozásról nincsen ott szó. De bármikép értelmezik is az esetet, a zsidó hagyomány élesen elítéli 
Jiftáh eljárását, mert összeférhetetlennek tartották a zsidó törvénnyel. Először is emberre egyáltalán 
nem vonatkoztatható olyan fogadalom, amilyet Jiftáh tett, másodszor pedig fel lehetett volna őt 
oldani alóla, éppen mert téves volt. Már a szöveg maga (Bir. XI,3; XII,7.) támpontokat nyujt Jiftáh 
élesebb megbírálására. Baba Qama 92b; Taan. 4a; Gen. r. LX,3; Tanchuma ed. Buber Bechukkótai 
VII. V. ö. Eduard König, Geschichte der alttestamentlichen Religion, Gütersloh, 1915., 233. és köv.
Jiftáh kétségkívül nagy hős volt. Az ókori Izráelnek egyik legkiválóbb hadvezére. De kétes 
tartalmú, zilált ifjúsága elkülönítette őt népétől, hittestvéreitől. Mint idegen asszony fia, otthagyta az 
atyai házat és szinte kiátkozva, összeállt üres emberekkel. Hogy nem képviselte a zsidó tan 
felfogását, nem szorul külön magyarázatra. A hagyomány egybehangzó ítélete egyébképpen is 
olyan időből való, amidőn még nem volt oka a zsidóságnak apologétikai szempontból elítélni Jiftáh 
eljárását és mégis megtette”. (Guttmann M.)
Jiftáh fogadalmának elítélése Dantenál is visszhangra talált:

„Vigyázz, halandó, a fogadalomra! légy hű, de bölcs is légy a fogadásban; ne tedd, 
mint Jephthe tette, gondolomra, ki inkább mondta volna, hogy: „Hibáztam!” mint megtartva 
szörnyebben lenne vétkes.

(Babits Mihály fordítása.)

VII. Bálák.
Mika V,7–VI,8.

Mika könyve, amelyből ezt a haftárát vették, egyike az úgynevezett Kis prófétáknak vagy 
pontosabban a Tizenkét prófétának (r`[ yrt), melyeket már régen egy könyvnek számítottak a 
Szentírás huszonnégy könyve között. Mika (750–690 ante) Jesája fiatalabb kortársa volt. Falusi 
ember és úgy beszél, mint az elnyomott parasztság képviselője, akiket tönkretett a hatalmasak 
gyakori zsarolása és elnyomása. Korholja a városiak fényűző életmódját és elfajultságát, a vezető 
réteg földharácsolását és a vallási vezetők megvesztegethetőségét. Júda és Izráel nagyobb városai, 
melyeknek az igazi vallásosság és igazság központjainak kellett volna lenniök, az ő szemében a 
vallástalanság és jogtalanság forrásai voltak. Ezért a szegényeknek ez a prófétája azt hirdette, hogy 
amint az Északi királyság Asszíria martalékává lett, úgy fog járni Jeruzsálem is. Mindamellett Mika 
nem kételkedik abban, hogy Izráelnek hivatása Isten eszméit képviselni; és miként Jesája, ő is előre 
látja azt a kort, amidőn nemzetek átkovácsolják kardjaikat ekevasakká és nem tanulnak többé hadi 
tudományokat. Azonkívül ő adta a világnak az igaz vallás legszebb definicióját: „Mit kíván tőled az 



Örökkévaló, nem egyebet, mint azt, hogy cselekedjél igazságosan, szeresd a könyörületet és járj 
alázatos tisztaságban Isteneddel”.
A haftárában utalás történik Bileámra, aki a szidra középpontjában áll. Ez a kapcsolat a kettő között.

Mika V.

6–14. Izráel a nemzetek között.

Mika 5,6
Jákób maradéka. A hithű kisebbség Izráelben.
mint a harmat. A forró időszakban Palesztinában a hajnali harmat az élet és üdeség egyetlen forrása 
a növényzet számára és így ez legalkalmasabb jelképe az isteni igazságnak és a tannak; Deut. 
XXXII,2.
nem emberhez… halandók fiaitól. Izráel küldetése az emberiséghez nem embertől származik, 
hanem Isten ajándéka, mint a harmat.

Mika 5,7
mint a fiatal oroszlán. Azok számára, akik ellenszegülnek az isteni eszméknek.

Mika 5,8
Föl fog emelkedni a te karod. Az erő és bizodalom jelképéül, ellentétben az erőtlenségben és 
tehetetlenségben lehanyatló kézzel; Exod. XIV,8.

Mika 5,9
harci paripáidat kiirtom… hadi szekereidet. Izráel győzelme nem függ a külső segítő eszközöktől, 
amelyek ebben és a következő versekben szerepelnek; ennek a felismerésnek az lesz az eredménye, 
hogy a bálványkultusz és babona ki fog végül pusztulni.

Mika 5,11
kezedből. Jóslási tárgyak, amelyeket kézzel készítettek, vagy bálványkultusz oltárai mellé állított 
oszlopok.

Mika 5,13
bálványligeteidet. Héberül: ^yry`a. Szentelt fák ligetei.
váraidat. A Targum, Rási és Kimchi „ellenségeidet” fordít. Az r[ eszerint, az arameizmus lenne és 
a héber rx-nak felelne meg (l. még I. Sám. XXVIII,16; Zsolt. CXXXIX,20).

Mika 5,14
amelyek nem hallgattak reám. Ezekre a tanokra és intelmekre. „Ámósz azt mondta, hogy Isten 
Izráelt épúgy meg fogja büntetni, mint a többi nemzeteket; Mika viszont azt mondja, hogy éppen 
úgy meg fogja büntetni a többi nemzeteket, mint Izráelt” (Horton).

Mika VI.
A következő részt Menasse király korából származó próféciának tekintik; az t. i. nagyon vallástalan 
korszak volt, amikor mind a fejedelem, mind a nép kegyetlen pogány kultuszoknak hódolt. A 
próféta befolyást akart gyakorolni honfitársaira és rá akarta őket bírni, hogy távolodjanak el 
rettenetes téveszméiktől, megmagyarázván nekik, hogy mi az igazi vallás lényege. „Kijelentette Ő 
néked, ó ember, hogy mi az üdvös és mit kíván tőled az Örökkévaló; nem egyebet, mint azt, hogy 
cselekedjél igazságosan, szeresd a könyörületet és járj alázatos tisztaságban Isteneddel”. Ezt 
tekintették a legfontosabb kijelentésnek a prófétai irodalomban. S ez valóban a kivonata az egész 
Szentírásnak. „A vallás legundokabb kigúnyolásával itt szembe van helyezve a vallási eszmék 
legtisztább kidomborítása, és a kor romlottságából kiragyog, mint egy csillag a prófécia legtisztább 



fénye” (Montefiore).

1–5. Isten nagy tettei Izráelért és Izráel közömbössége Iránta.

Mika 6,1
amit az Örökkévaló hirdet. A próféta abban a pillanatban, amelyben az isteni szó megnyilatkozik 
neki, szól a néphez, hogy figyeljen reá (Margolis).
Kelj föl. Ez Isten szava a prófétához.
szállj pörbe. Képviseld Isten igazát a tévelygő néppel szemben.
a hegyekkel. Az örök magaslatokat, amelyek látták számtalan emberi nemzedék tévelygéseit és 
bűneit, legyenek a bírák, illetve a tanuk.

Mika 6,2
Hallgassátok. A próféta azonnal megvalósítja az isteni parancsot és a következő perben mint Isten 
ügyésze lép föl.

Mika 6,3
Népem! A szeretet és gyengédség hangján beszél. Ezeknek a verseknek egész hangulata nem 
szemrehányást, hanem jóindulatú kérdést rejt magában. „Isten nem említi Izráel bűneit, hanem csak 
azt kérdi, mik voltak az Ő hibái!” (Horton).
Mit cselekedtem Én ellened. Mit tett Isten, hogy rászolgált az ő elhanyagolásukra; nem szolgáltak-e 
összes tettei az ő javukra? (Rási).

Mika 6,4
Mózest, Áront és Mirjámot. Mózest, hogy tanítson benneteket az igazság és könyörületesség isteni 
törvényeire; Áront, hogy mutassa az engeszteléshez vezető utat; Mirjámot, hogy tanítsa és vezesse 
az asszonyokat (Targum).

Mika 6,5
tervelt. Bileámmal. Bálák Izráelt nem nyílt támadással, hanem orvul, alattomos módon akarta 
elpusztítani.
és mit felelt neki Bileám. Feleletül megáldotta Izráelt, ahelyett, hogy megátkozta volna, amint azt 
Bálák kívánta. Emlékezzenek továbbá Isten többi nagy jótetteire: Sittim volt az utolsó táborhely a 
sivatagban, Gilgál az első állomás az Ígéret Földjén. Sittimben súlyosan vétkezett a nép, 
mindamellett Isten irgalma nem hagyta el őket, hanem lehetővé tette számukra, hogy átkeljenek a 
Jordánon és bevonuljanak Kanaánba.

6–7. Izráel beszél.

Mika 6,6
Mivel is járulhatnék az Örökkévaló színe elé. Isten igazságos és könyörületes cselekedetei 
felsorolásának hatása alatt a nép aggódó kérdéssel fordul a prófétához: „Mit kíván tehát Isten 
tőlünk? Hajlandók vagyunk mindent megadni, számtalan tulkot, nagy mennyiségű olajat, sőt saját 
gyermekeinket is feláldozzuk”. A bűnbánó nép még Isten keresésében is bizonyságát adja annak, 
hogy képtelen megérteni, hogyan szolgálhatja helyesen Istenét.

Mika 6,7
kosok ezrein, áldozati olaj patakjainak tízezerein. A mennyiség nem számít az elvakult népnél. Azt 
hiszik, hogy eddig keveset áldoztak talán és ezt kevesli Isten.
elsőszülöttemet. Azaz, gyermekeimet. „Talán megszerezhetem Isten tetszését gyermekeim 
feláldozásának árán?” Inkább szónoki kérdés, mert az emberáldozat Kanaán régi lakóinak elrettentő 
szokása volt. Izráel szellemi vezetői addig nem nyugodtak, amíg az egész nép borzadással nem 



fordult el ettől a förtelmes vad babonától.

8. Az ember kötelessége.

Ellentétben az emberek fantasztikus és kegyetlen gondolkodásmódjával, melynek segítségével ki 
akarnak engesztelődni Istenükkel, a próféta ünnepélyesen megállapítja Isten követelményeinek 
szent és magasztos egyszerűségét.

Mika 6,8
Kijelentette Ő néked. Vagy: „Megmondta neked” (Az Imit régi fordítása). Nem új kinyilatkoztatás 
az, amit ő, a próféta, hirdet; ő csak újra hangoztatja és ismétli Ábrahám, Mózes, Sámuel és Élijáhu 
gondolatait.
ó ember. Héberül: ádám. Az igaz vallás tanai egyetemes törvények és minden emberfiára 
vonatkoznak.
Ehrlich szerint ádám azt jelenti „ember” (= nominativus), nem „ó ember” (= vocativus), mivel a 
vocativus há-ádám lenne. Eszerint így fordítja a próféta válaszát: a tudatlan könyörgőnek gyötrődő 
kérdésére: „Mutassam-e be gyermekemet áldozatul?” A próféta azt válaszolja: „Ember mondta 
neked, hogy ez üdvös, de mit kíván tőled az Örökkévaló? Nem egyebet, mint azt, hogy cselekedjél 
igazságosan, szeresd a könyörületet és járj alázatos tisztaságban Isteneddel”.
hogy cselekedjél igazságosan. Szószerint: „hogy jogot cselekedjél”. (Az Imit régi fordítása). Az 
igazságosság és jogtisztelet minden egyes ember egyéniségének megbecsülését is jelenti, mert 
azáltal, hogy emberek vagyunk, vitathatatlan jogot szerzünk életünk megbecsülésére és munkánk 
gyümölcseinek élvezésére. Az egész állami szervezetnek működésbe kell lépnie, hogy megvédje 
ezeket az elidegeníthetetlen emberi jogokat az erőszak és a jogtalanság ellenében. Megvetésre méltó 
bűnös minden ember, aki igazságtalanságot követ el embertársa élete, becsülete és birtoka ellen.
szeresd a könyörületet. Az Imit régi fordítása: „szeretetet kedvelj”. A héber: cheszed, könyörületet 
jelent az alacsony, a szűkölködő és a nyomorult iránt, ami minden jótékony tettben megnyilatkozik, 
de különösen abban, amely egyéni cselekvéssel jár. És az embernek „szeretnie kell a könyörületet”. 
„Az igazságosságnál elég, ha az ember cselekszi, de a könyörületes jótékonyságnál a tett maga nem 
elég, még akkor sem, ha tiszta kötelességérzésből ered. A jótékony cselekedethez szükségszerűen 
hozzátartozik a szeretet”. (Hermann Cohen). „A könyörületet szeretni” a rabbik a következő 
kifejezéssel adják vissza: !ydsj twlymg „a jótettek ajándéka”; azaz, a meztelen felruházása, a beteg 
ápolása, a gyászolók vigasztalása, a halottak eltemetése. (Szóta 14a.) Midőn a Második templom 
elpusztult, Rabbi Jóchánán ben Zakkai kijelentette: „Van más eszközünk is az engesztelésre, ami 
még megmaradt nekünk és époly hatásos, t. i. a !ydsj twlymg a szeretet tetteinek érdeknélküli 
gyakorlása embertársaink iránt”. (Abóth di Rabbi Náthán IV.) A rabbik Izráel nemzedékeit 
ránevelték a könyörületességre és azt állítják, hogy akiben hiányzik a könyörületesség, az nem lehet 
valóban Ábrahám leszármazottja (Béca 32b).
járj alázatos tisztaságban Isteneddel. Összeforrva Istennel; nem dicsekedve, hanem belső 
odaadással és minden feltűnés nélkül végzett jótékony cselekedetekkel (Margolis). Rabbi Pinhász 
ben Jáir mondta: „Szentség alázatosságra vezet; alázatosság a bűntől való félelemre; a bűntől való 
félelem jámborságra; jámborság a Szentség szellemére vezet”. (Abóda Zárá 20b. Misna Szóta 
végén.) Az alázatosság megbecsülése különbözteti meg a zsidó erkölcsöt a görögtől. „Minden 
hősiesség az emberben jelentéktelen és mulandó, minden bölcsesség és erő képtelen kiállni a végső 
próbát, ha nem az alázatosság gyümölcse. E tekintetben nincs kivétel sem emberre, sem népre, sem 
korszakra vonatkozólag” (Hermann Cohen).
A 8. vers ilyen értelmezése alapján az emberi lélek főerényei: az igazság, könyörület és alázatos 
tisztaság. Összefüggésben a későbbi héber tw[ynx szóval, ami mérsékletet, illendőséget, 
szemérmetességet, egyéni szentséget, tisztaságot jelent, így fordítjuk a próféta válaszának harmadik 
részét: „Járj alázatos tisztaságban Isteneddel”. Ennek megfelelően a vallás alapjai, igazság, 
könyörület és tisztaság.
„Mika követelménye, nem minimális, hanem maximális vallási programm. Megszabja azokat a 



követelményeket, amelyek által cselekvéseinket, gondolkodásunkat vagy vallásgyakorlatunkat 
lemérhetjük. És ezért van Mika hirdetésének örök érvénye. A próféta érezte, hogy amit mond, örök 
igazság; és mi is, midőn olvassuk vagy halljuk ezeket a szavakat, ugyanezt hisszük. Nemzedékek 
követik egymást végtelen sorban, de Mika eszméi örök időkre szólnak” (Singer).

VIII. Pinhász.
I. Kir. XVIII,46–XIX,21.

Pinhász „buzgósága” és Élijáhú „buzgósága” kapcsolja össze a szidrát a haftárával.
Izebel, Aháb feleségének káros befolyása alatt Izráelben a Báal-kultusz szinte államvallássá lesz. 
Aháb nagylelkű uralkodó, de gyenge egyéniség, aki teljesen főniciai feleségének hatása alatt áll. A 
királyné Isten prófétáit gyilkos kegyetlenséggel kiirtotta. Hazaárulásnak tekintették, ha valaki Izráel 
Istene mellett foglalt állást. Ebből a sötét háttérből Élijáhu egyénisége egész hatalmasságában 
emelkedik ki. Találkozik a királlyal és a királynéval és szembeszáll velük és félelem nélkül hirdeti 
előttük az isteni büntetést, amely elpártolásuk és erőszakos viselkedésük következménye lesz. A 
Karmel hegyén, noha egyedül és védtelenül áll, lenyűgöző egyénisége mégis megfélemlíti a 
tömeget. Visszatéríti a népet Istenhez. Az ő hitvallásuk „Adónáj hú háelóhim”, „Az Örökkévaló az 
az Isten” az isteni egységet kifejező Sema mellett Izráel jelmondatává lett. A haftára eseményei 
közvetlenül e Karmel-hegyi történelmi jelenet után következnek.
Élijáhú kétségtelenül azt hitte, hogy a küzdelem az igaz vallásért győzelmesen befejeződött és hogy 
feladatát lényegében teljesítette. De diadala csak rövid ideig tartott. Izebel hamar értésére adta, hogy 
őt nem térítette meg és meg sem rémítheti: bosszút fog állni Élijáhún.

I. Kir. XVIII.
I. Kir. 18,46

keze ihlette. Szószerint: „keze volt”. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy a próféta isteni buzdításra 
cselekedett.
fölövezte. A megfelelő héber ige csak itt fordul elő a Szentírásban.
futott Aháb előtt. Hogy megadja azt a tiszteletet Ahábnak, amely őt királyi tisztségénél fogva 
megillette és hogy egyben tanúja legyen a vallásváltozásnak. A keleti uralkodók hintói előtt futáraik 
haladtak lépésben.

I. Kir. XIX.
I. Kir. 19,1

az összes álprófétákat. T. i. a Báal-prófétákat. Szószerint: „az összes prófétákat”.

I. Kir. 19,2
nem cselekszem… azok egyikével. Az Imit régi fordítása: „olyanná teszem életedet, mint amazok 
bármelyikének életét”. Úgy bánik el Élijáhúval, mint ahogy ő bánt el a Báal-papokkal.

I. Kir. 19,3
látta. Élijáhú.
Júdához tartozik. És eszerint Aháb és Izebel felségterületén kívül esett.

I. Kir. 19,4
rekettyebokor. Három méter magasra is megnő. L. még Zsolt. CXX,4; Jób. XXX,4.
vedd el a lelkemet. A Karmel-hegyi hatalmas jelenetre következő visszahatás és a csalódás 
fellépésének látszólagos eredménytelensége miatt lesujtotta a prófétát. Bánat ülte meg a lelkét 
eltékozolt élete miatt. „Mint egy harcos, aki egész nap egyenlőtlen küzdelemben vesz részt és végül 



halálos sebet kap, félrevonul a csatatérről, hogy egyedül haljon meg; és amidőn bágyadtság vesz 
erőt rajta, felkiált: „Most ó, Örökkévaló, vedd el életemet” (Davidson).
nem vagyok én sem jobb apáimnál. Megpróbált minden lehetőt és úgy érezte, hogy nem ért el több 
sikert az elpártolás meggátlásában, mint Izráel régebbi vezetői.

I. Kir. 19,6
parázson sült lepény. A #xr szó tüzessé lett követ jelent, amelyen kenyeret sütöttek, vagy pedig 
egyszerűen parazsat. L. még Jes. VI,6.

I. Kir. 19,8
Hórébig. Azaz a Szinaj hegyéig, ahol a Tíz igét kapta Izráel. Itt, a történelem legszentebb helyén, 
elkülönödve az emberektől, összeforrva Istennel, akarja megvárni az Izráelre vonatkozó isteni 
kinyilatkoztatást.

I. Kir. 19,9
egy barlangba. Vagy: „a barlangba”; t. i. a „sziklahasadékba”. (Exod. XXXIII,22), amelyben 
Mózes tartózkodott, midőn Isten elvonult előtte (Kimchi). A párhuzam Mózes és Élijáhú között 
nagyon találó. Ez a két név foglalja el a legelőkelőbb helyet Izráel történetében; mindkettő 
kimagaslott az emberek közül a szellem hatalmával és a jellem lenyűgöző erejével.
Mit keresel itt, Élijáhú? A te helyed nem itt van a csendes, magányos vadonban, hanem az emberek 
között, hogy küzdj a gonoszok ellen és bátorítsd a hívőket.

I. Kir. 19,10
egyedül én maradtam meg. A 18. versből világosan látható, hogy Élijáhú elkeseredett hangulatában 
és kétségbeesésében túlozta a kor sötétségét, és igazságtalan volt 7000 emberrel szemben, akik nem 
hajtottak térdet Báal előtt.

11–14. Az isteni jelenlét megnyilatkozása.

Ez a Szentírás egyik legmélyebb elbeszélése, egy pompás jelenet megtanítja Élijáhút, hogy 
módszerei helytelenek.

I. Kir. 19,11
És szólott. A hang.
Menj ki. A barlangból.

I. Kir. 19,12
csöndes szelíd hang. Vagy: „halk suttogás hangja”. (Az Imit régi fordítása.) Gyakran beszél a 
Szentírás a szélről, a tűzről, vagy a földrengésről, mint Isten követeiről (Exod. XIX,18; Zsolt. 
XVIII,7–13); de míg ezek az Ő szolgái és alá vannak vetve az Ő akaratának, nem jelenítik meg Őt 
úgy, mint a csend, mely a vihart követi. A látomás szemrehányást tartalmaz Élijáhú hevessége és 
szenvedélyes kétségbeesése miatt, amely őt erre a helyre hozta. Nem szabad azt képzelnie, hogy a 
jóság legyőzetett, mivel a gonoszság erős, lármás és győzelmeket arat. És a gonoszt nem lehet 
legyőzni viharral és tűzzel. Isten szelleme sokkal inkább abban nyilvánul meg és Isten célja sokkal 
inkább azáltal érhető el, ami a gyenge, halk hangban jelenik meg; t. i. a szellemi erők szerény 
munkájában, a higgadt, legyőzhetetlen hit nyugalmában és türelmében és a kitartó munkában, 
amely a türelem és a hit gyümölcse.
A későbbi nemzedékek szemében Élijáhú nem a vihar és tűz prófétája volt, hanem a gyógyítás és 
segítés, a kiengesztelődés és a béke hírnöke. „Ő visszatéríti az atyák szívét a gyermekekhez és a 
gyermekek szívét az atyjukhoz” (III,24), mondja Maleáki. „Élijáhú el fog jönni, hogy kiegyezést 
hozzon létre, ahol vita van: hogy békét hozzon a világnak” (Misna).

I. Kir. 19,13
eltakarta palástjával arcát. A „csöndes, szelíd hang” az, ami Isten jelenlétének érzését kelti a 
prófétában.



Mit keresel itt Élijáhú? Élijáhú megismétli a 10. versben elhangzott válaszát és úgy látszik, hogy 
fellobbanó haragja Izráel bűnei miatt megakadályozzák őt a fentebbi látomás egész jelentőségének 
felismerésében (Rálbág).

15–21. Élijáhú új küldetése.

I. Kir. 19,15
Menj, térj vissza utadra. Élijáhú kijelentette, hogy életének nincs tovább értelme. De most 
tudomására hozta Isten, hogy még fontos munka vár reá. Három jelentős feladatot kell megoldania; 
fel kell kennie Hazáelt Szíria királyává; Jéhút pedig Elisa közvetítésével Izráel királyává; és hogy 
Elisát utódjául avassa.

I. Kir. 19,18
hétezer férfit… nem hajoltak meg a Báal előtt. Élijáhú nem vette figyelembe „a megmaradt 
igazságosokat” Izráelben. Hogy van egy mindíg hű kisebbség – seár jásúb – ez Jesája egyik 
jellemző tanítása. Élijáhú legnagyobb érdeme, mind korára, mind a jövő korszakokra nézve az, 
hogy bátorította a hű kisebbséget és élete és tevékenysége által biztosította fennmaradását és 
gyarapodását.

I. Kir. 19,19
a tizenkettediknél, t. i. haladt.
reádobta palástját. Elisa megértette ennek a cselekedetnek a jelentőségét.

I. Kir. 19,20
És otthagyta. Elisa.
Csak megcsókolom apámat. Hogy engedélyt kérjen szüleitől Élijáhú követésére és hogy 
elbúcsúzzék tőlük. Az ő élete most új irányt vesz, mint Élijáhú tanítványa, majd később, mint utóda.
És mondta. Élijáhú.
Menj vissza. És tanácskozzál szüleiddel.

I. Kir. 19,21
És ő visszatért. Vagy: „Elment tőle”. (Az Imit régi fordítása.)
egy pár igásbarmot. Egyikét, azoknak amelyekkel szántott.
a jószág edényeiben. Vagy: „az ökrök szerszámain”. (Az Imit régi fordítása). Azaz, az iga és eke 
farészeit használta fel tüzifának. Cselekvésének jelképeznie kellett a teljes szakítást előbbi 
foglalkozásával.
és odaadta a népnek. Mulatságot rendezett ez alkalomból a nép számára, amely eljött, hogy 
elbúcsúzzon tőle és elkísérje őt az úton egy darabig (Kimchi).

IX. Mattóth haftárája.
Jeremiás I,1–II,3.

A szefárdok ugyanezt a prófétai szöveget választották Semóth haftárájául. (L. Exodus 468–475.) Ez 
az első a „Három feddő haftára” között, amelyek a „Vigasztalás szombatja”, illetve Áb hó 9-ike 
előtt kerülnek felolvasásra.
Jeremiás papi családból származik, 650 ante körül született. Prófétai hivatását Jósia király 
uralkodásának 13. évében kezdte meg (626/27). Megérte Ninive bukását és az asszír világbirodalom 
pusztulását 612-ben; Jósia, Júda igazságos királyának a halálát 609-ben; és megélte Jeruzsálem két 
ostromát 598-ban és 587-ben, a zsidó állam ekkori pusztulásával és a nép nagy részének 
elhurcolásával „Babilónia folyóihoz”. Utoljára Egyiptomban találkozunk vele, ahova a babilóniak 
elől menekülő zsidók magukkal vitték őt; a zsidó legenda szerint Nebukadnecár, midőn Egyiptomot 



elfoglalta, magával vitte Babilóniába. Más hagyományok szerint (P. Epiphanius, De vitis 
prophetarum 8) saját népe megkövezte Daphneban. Majdnem mindvégig egyedül állott nézeteivel 
egész nemzetével szemben. Noha visszavonuló és félénk természetű volt, az isteni küldetést félelem 
nélkül hirdette az uralkodók, a nemesek, a papok és a nép előtt egyaránt.
Jeremiás szellemi örököse a nagy prófétáknak, akik előtte éltek. Egyesíti magában Hósea 
gyengédségét, Ámosz rettenthetetlenségével és Jesája komor fenségével. Épúgy mint azok, ő is 
mindenekelőtt a megtérés hirdetője; istenítélettel fenyegeti őket és ugyanakkor az újjáéledés ígéretét 
csillogtatja előttük. De még legsötétebb pillanataiban, amidőn nagyon kétségbeesik a zsidó állam 
jövője miatt, akkor sem hagyja el Istenbe vetett hite és bizalma. „Ha elveszett is minden, térj meg 
Istenedhez teljes hittel, az Ő szeretete újjáéleszt benneteket”. Jeremiás szerint a vallás a lélek 
legmélyebb élménye, egyéni kapcsolat az ember és Alkotója közt. Olyan kapcsolat, amely nem 
lazulhat meg a boldogság napjaiban és a nemzeti gyász súlyos pillanataiban még jobban elmélyül.
„Izráel története Ábrahám vándorlásával kezdődik az Euphratesztől a Jordánhoz; klasszikus 
korszaka bezárul a száműzöttek kényszervándorlásával a Jordántól vissza az Euphrateszhez. Ha 
Izráel csak olyan faj lett volna, mint a többiek, sohasem élhette volna túl azt a rettenetes 
összeomlást és elpusztult volna a babilóniai száműzetésben” (Cornill). Hogy nem tűnt el, az két 
ember tevékenységének volt köszönhető: Jeremiásnak és tanítványának Ezekiélnek. Jeremiás 
üzenete a babilóniai fogságban sínylődő kétségbeesett testvéreihez: „És keressétek azon város 
békéjét, ahová számkivetettek benneteket és imádkozzatok érte az Örökkévalóhoz; mert az ő 
békéjében lesz számotokra is béke”, nagy hatással volt a zsidóság történetének további évezredeire.

Jeremiás I.
Jeremiás 1,1

Hilkijáhu. Nem azonos Hilkija főpappal, aki Jósia reformjaival kapcsolatban (II. Kir. XXII,8 stb.) 
szerepel.
Ánatótbeli. Négy mérföldnyire Jeruzsálemtől északkeletre.

Jeremiás 1,2
Jósijáhunak. 640–609 között ante, uralkodott. Lerombolta a bálványoltárokat, kiirtotta a 
bálványimádást és erkölcstelenséget, amit Menásse ismét meghonosított Júdában és nagy vallási 
reformokat vezetett be.

Jeremiás 1,3
Cidkijáhu. Júda utolsó királya, 598–587-ig uralkodott.

4–10. Jeremiás elhivatása.

Jeremiás 1,5
ismertelek. Azaz, kiválasztottalak; v. ö. Gen. XVIII,19.
megszenteltelek. Felavattalak, azaz elkülönítettelek az én szolgálatomra. „Jeremiás elhivatásának 
pillanatában megtudja, hogy ő a rendeltetés gyermeke. Isten tervezte az ő életét, még mielőtt 
megszületett. A lét rejtélye és célja így meg volt oldva Jeremiás számára” (Duhm).
prófétájává. Mint Ámoszt és Jesáját előtte, de még nagyobb mértékben. Izráel belekerült a 
világpolitika forgatagába és sorsa elválaszthatatlanul összekapcsolódott Asszíria, Babilónia és 
Egyiptom történetével (Peake).

Jeremiás 1,6
még gyermek vagyok. Ezek a szavak egy érzékeny természetű lénynek a szerénységét és 
bizalmatlanságát fejezik ki önmaga iránt és azt az alázatosságot, amely minden igazi nagy 
szellemnek sajátja; v. ö. Mózes válaszát Exod. IV,10.



Jeremiás 1,7
Ne mondd. Bármilyen hibái vagy hiányosságai lennének is, azok nem jelentenek semmit, mert az ő 
elhivatása az, hogy Isten hírnöke legyen. És bármennyire ellene szegülnek és üldözik embertársai, 
isteni támogatásban fog részesülni.

Jeremiás 1,9
megérintette ajkamat. Az isteni ihletés jelképe. Jesája (VI,6) avatásánál szintén szerepel ez a 
motívum. Ott egy szeráf érinti meg parázzsal a próféta ajkát.

Jeremiás 1,10
kitépj. Mert Isten szava, amelyet a próféta hirdet, nemzetek és királyságok sorsát határozza meg.
plántálj. Jeremiás tevékenységéhez hozzátartozik az is, hogy előkészítse az újjáéledés útját.

11–12. A mandulaág jelképe.

Jeremiás 1,11
mandulaágat. Héberül: mákkél sákéd. Sákéd őrködőt, buzgólkodót jelent. Ez több, mint szójáték. A 
mandulafát azért nevezik a héberben sákédnek, mert korán, már januárban virágzik; az első fa, 
amely felébred téli álmából. Ezt látva, az a gondolat villan meg a próféta lelkében, hogy Isten 
őrködik és ügyel a szavára, hogy azt teljesítse halogatás nélkül. Működése elején kapott biztatásra, 
amely szerint Isten buzgólkodik és vigyáz arra, hogy szava teljesüljön, szüksége volt, hogy 
bátorítást nyerjen jövendő munkájához, amely tele lesz csalódással és szenvedéssel.

13–16. A gőzölgő, párolgó edény jelképe.

Jeremiás 1,14
észak felől. Északról jöttek az asszír támadások, északra hurcolták a tíz törzset és Babilónia, amely 
Júdát fogságba hurcolta, szintén északra volt.
a vész. Ami az összes próféták jövendölései szerint a nemzet bűnének következménye.

Jeremiás 1,15
és mindegyik felüti tanyáját. A városkapu szomszédsága volt az a hely, ahol rendesen a 
törvénykezést intézték. Itt fognak a benyomuló sereg uralkodói ítélkezni a legyőzött nép felett. Ez 
szószerint be is következett; lásd Jer. XXXIX,3.

17–19. Jeremiást bátorítja Isten.

Jeremiás 1,17
övezd derekadat. Készülődj a nehéz feladatra.
nehogy én megfélemlítselek előttük. Az Imit régi fordítása: „hogy meg ne rettentselek előttük”. Ha 
félsz tőlük, eredménytelen lesz fellépésed (Kimchi). Jeremiás csak akkor győzhet, ha egy pillanatra 
sem veszti el bátorságát. Erre a figyelmeztetésre szüksége volt a prófétának, akinek élete csupa 
szenvedés és vértanúság volt.

Jeremiás 1,18
és a föld népével. Héberül: ám ha-arec; bizonyára a nemzetgyűlés; lásd Sulzberger magyarázatát 
Gen. XXIII,7-hez. (Gen. 192. old.)

Jeremiás 1,19
de nem bírnak veled. Azaz, nem fognak végső győzelmet aratni feletted.



Jeremiás II.
Jeremiás 2,1

Jeremiás első próféciájának bevezető versei. Isten megemlékezik Izráel hűségéről és Hozzája való 
ragaszkodásáról a sivatagban. Jeremiás úgy jellemzi Izráel hűségét Isten iránt, mint egy szerető 
menyasszonyét, aki követi szíve választottját a pusztába is.

Jeremiás 2,2
szeretetéről. Héberül: cheszed. Gazdag tartalmú és szép szó; itt nem a követelt odaadást fejezi ki, 
hanem egész szívből jövő teljes önmegtagadással járó szeretetet, ami több, mint a gyermeki, ami 
hasonlít a fiatal, szerető menyasszonyéhoz.
mikor jöttél utánam. A próféta szerint a hűséges és minden viszontagság között kitartó 
menyasszonyi szeretethez hasonlítható az az érzés, amely arra késztette az izraelitákat, hogy 
otthagyják Egyiptom bőségét és felvegyék a harcot a sivatag kényelmetlenségeivel, veszélyeivel és 
az ott rájuk váró alattomos ellenségeikkel. Csak ilyen szeretet indíthatta őket arra, hogy örömmel 
kövessék Isten hívását az ismeretlenbe, Isten új útja felé, amely az ember földi létét új reménnyel 
töltötte el, egy új vallás erejével, amely megváltoztatta a történet folyását és emberiességre tanította 
a föld népeit.

Jeremiás 2,3
Szent volt Izráel az Örökkévaló előtt. Minden nép Isten tulajdona; de Izráel el van különítve 
számára, mint ahogy az első termés is el van különítve a pap számára. Exod. IV,22-ben, Izráelt 
Isten elsőszülött fiának nevezi.
pusztulás jő rájuk. Jaj mindenkinek, aki erőszakot követ el e szentség ellen és megtámadja Izráelt.

X. Maszeé haftárája.
Jeremiás II,4–28; III,4; IV,1–2.

Jeremiás egyéniségéről, valamint a korról, amelyben működött, az előbbi haftára bevezetésében 
beszéltünk. Ugyanott megokoltuk, hogy miért választották ezt a prófétai szöveget ennek a szidrának 
haftárájául.

Jeremiás II.
Jeremiás 2,4

Halljátok… Jákób… Izráel. Jeremiás a nemzetet teljes egészében szólítja meg.

Jeremiás 2,5
Mit találtak… igazságtalanságot? Szónoki kérdés. Nem találtak természetesen semmi 
igazságtalanságot Benne. Teljesen indokolatlan hűtlenségük Iránta.
kábaság. Hiábavalóság, balgaság. A bálványok és bálványkultusz értéktelenségére utal ez a szó.
jártak a kábaság után és kábaságba merültek. Jellem és hatalom tekintetében. Az emberek jelleme 
hozzáidomul az általuk imádott kábaságokhoz. „Jártak a kábaság után és kábaságba merültek”, 
találó sírfelirat sok faj és család számára, amelyek egykor virultak és boldogok voltak, de később 
teljesen eltűntek.

Jeremiás 2,6
A nép hűtlenségét élénken és rikító színekkel ábrázolja a próféta azáltal, hogy emlékezteti őket 
felszabadulásukra az egyiptomi rabszolgaságból, és azáltal, hogy ecseteli miképpen óvta meg őket 
Isten a sivatag rémségeitől és veszélyeitől.

Jeremiás 2,6



halálárnyék földjén. Vagy: „a sötétség földjén”. (Az Imit régi fordítása.) Vagy: „a sűrű sötétség 
földjén”. „Miként a sűrű sötétségben az emberek nem láthatják útjukat, hanem vakon tévelyegnek 
ide-oda, épúgy az úttalan sivatagban is könnyen eltévedhettek volna és céltalanul bolyonghattak 
volna” (Peake).

Jeremiás 2,7
zsendülő termékenység országába. Vagy: „termőföld országába”. (Az Imit régi fordítása); mezők, 
szőlők és erdős területek országa (Kimchi).
tisztátalanná tettétek. Bálványimádástokkal.
örök birtokomat. Azt az országot, amelyet kiválasztottam az Én isteni célomra (Kimchi).
undorítóvá változtattátok. Amennyiben ti is belemrültetek abba a helytelen és erkölcstelen 
kultuszba, amely miatt Kanaán lakói pusztulásra voltak ítélve.

Jeremiás 2,8
A papok nem mondták: hol van az Örökkévaló. Közömbösek voltak Isten akarata iránt és arra 
legkevésbbé gondoltak, hogy őt megkérdezzék (Streane).
a Tórának hordozói. Akiknek maguknak kellett volna megtartani a Tóra törvényeit és őrködni 
afelett, hogy mások is megtartsák.
nem ismertek Engem. Magatartásukkal megmutatták, hogy nem ismerték Isten útjait.
a pásztorok. Azaz: a királyok.
a próféták. A prófétaiskolák tagjai. Az lett volna a feladatuk, hogy megújhodásra buzdítsák a népet 
és újra felébresszék bennük a hit lankadó tüzét, de ehelyett ők maguk is az általános elpártolás 
befolyása alá kerültek.
haszontalan dolgok után. Bálványok után, amelyek sötét korszakokban nem lehetnek a segítség, 
remény vagy vigasz forrásai.

Jeremiás 2,10
a ciprusiak szigeteire. Héberül: !yytk yya. Cyprus és a környező szigetek a görög és itáliai 
partoknál.
Arábiába. Ismáel egyik fiát hívják Kédárnak (Gen. XXV,13; I. Krón. 1,29). Általában Arábiát vagy 
a szír-arab sivatagban élő törzseket értették ezen. Ennek a versnek ez az értelme: küldjetek és 
kérdezősködjetek keleten és nyugaton.

Jeremiás 2,11
Vajjon elcserélte-e valamely nép az Istenét. Izráel magatartása egyedülálló a történelemben. A 
próféta azt panaszolja, hogy egyetlen nép sem cserélte fel ősi kultuszát olyan meggondolatlanul és 
jellemtelen módon, mint Izráel. A pogány nemzetek hűségesek isteneikhez, noha azok tehetetlenek 
és csak képzeletbeliek. Izráel dicsősége és kiváltsága volt a népek között, hogy felismerte az igaz 
Istent és magáénak vallhatta: és ezt az Istent hagyta el Izráel hamis és értéktelen bálványok miatt, 
ami a nép züllésének forrása lett.

Jeremiás 2,12
egek. Midőn Isten népét vádolja, az egész természet mint hallgatóság szerepel; még az élettelen 
természet is megijed és megretten az ilyen visszataszító balgaság miatt.

Jeremiás 2,13
az élő vizek forrását. „Rendelkezésükre áll friss, élő víz, folyamokból és forrásokból, tisztán, 
hidegen, kiapadhatatlanul és dúsan. Ők ellenben sok fáradsággal és költséggel ciszternákat vájnak a 
sziklába és vizet halmoznak fel benne. Ez a víz posványos, mozdulatlan és romlott, de ők mégis 
többre becsülik a forrásból frissen előtörő víznél. – Azonkívül ezek a sziklákba vájt ciszternák 
nagyon könnyen megrepedeznek, és megtörténik, hogy a legnagyobb ínség idején kifogy belőlük a 
víz. Nincs olyan hasonlat, amely ennyire találóan jellemezné a nép őrültségét, amelynek 
következtében dicsőségét haszontalan semmiségekkel cserélte fel”. (Peake-Thomson.)



14–17. Izráel bűne és az abból eredő szerencsétlenségek.

Nemcsak bálványimádásáért és hálátlanságáért bűnhödik Júda, hanem azért is, mert Asszíriában és 
Egyiptomban bízik; lásd a 18. vershez szóló magyarázatot.

Jeremiás 2,14
Vajjon rabszolga-e Izráel vagy házbéli rabnak született-e? Izráel nem rabszolgája Istennek, hanem 
gyermeke.
Miért jutott így rabszolgasorsra? Hogy van az, hogy rabszolgája lett a környező hatalmaknak, 
amelyek őt kifosztották? A választ a következő versben kapjuk meg.

Jeremiás 2,15
oroszlánok. Izráel ellenségei, különösen az asszírok.

Jeremiás 2,16
Memfisz és Dafne fiai is. Azaz, Egyiptom, amelytől sokan várnak segítséget.
Memfisz. Észak-Egyiptom fővárosa.
Dafne. Fontos erőd az északkeleti határnál, mely uralkodik a Palesztina felé vezető úton. Dafnéba 
hurcolták magukkal erőszakkal a menekülő zsidók Jeremiást Jeruzsálem eleste után (Jer. XLIII,7).

Jeremiás 2,17
midőn az úton vezetett. Azaz, a helyes úton. Isten megmutatta Izráel fiainak a helyes ösvényt, hogy 
azon járjanak, de ők elhagyták (Rási, Kimchi).

18–19. Az idegenekkel kötött szövetségek balgasága.

Jeremiás 2,18
mi keresnivalód van Egyiptom… Asszíria. Júda uralkodói ingadoztak az egyiptomi és asszír 
szövetkezés között. Hósea, Izráel utolsó királya Egyiptom szövetségét kereste Asszíria ellen és 
Jósia életét vesztette, midőn Asszíriáért küzdött Egyiptom ellen. Mit használhattak nekik ezek a 
szövetségek, ha hűtlenekké lettek Istenükhöz?
hogy igyad a Sihór vizét. Egyiptom vazallusává válj; ugyanilyen értelmű a mi frázisunk „valakinek 
a kenyerét enni”.
Sihór. A Nílus; itt Egyiptomot jelenti. L. még Jes. XXIII,3; Józs. XIII,3; I. Krón. XIII,5; az 
egyiptomi feliratokon: „Sei-Hór”.
az Eufrátesz. Szószerint: „a folyam”. Az Eufrátesz Asszíriát jelképezi.

Jeremiás 2,19
Megfenyít téged a te romlottságod. A szenvedések, amelyek a te gonoszságod következményei, 
végül javulásodat fogják előidézni.
hűtlenségeid. Hűtlenségeid következményei feddnek téged.
rajtad az Én félelmem. A Tőlem való félelem a ti szívetekben van.

20–25. Makacs kitartás a bálványimádásban.

Jeremiás 2,20
összetörtem a te rabszolgajármodat. Isten a multban, az egyiptomi korszaktól kezdve, 
felszabadította Izráelt elnyomóitól (Kimchi).
Nem akarok nyomában járni. Ez a fordítás masszoretikus korrektúrának felel meg. Az eredeti 
szöveg így szól: „Nem akarom szolgálni őt”. Minden felszabadulás után kijelentette Izráel, hogy 
sohasem lesz többé hűtlen Istenhez. Az Imit régi fordítása: „nem szolgálok”.
minden magas dombon. Ez a pogány kultusz erkölcstelen ritusaira utal, amelyekért Izráel elhagyta 



Istent. Ezt a kultuszt rendszerint dombtetőkön végezték. „Ilyen visszaesések szentségtelen, primitív 
kultuszokba gyakran kísérik és nagy mértékben siettetik valamely társadalom vagy nép elfajulását. 
Mindenütt, ahol a nemzeti eszme már nem hatja át és nem emeli a magasba a tömegeket, 
lesüllyednek az érzékiség, babona és állatiasság ingoványába”. (Duhm).

Jeremiás 2,21
A próféta váltakozó képekben ostorozza Izráel visszaeséseit; képeit a pásztor-, földmíves életből 
veszi.

Jeremiás 2,21
csupa igaz magot. Amelyből jó gyümölcsnek kellett volna teremnie. Izráel Ábrahámtól ered, akitől 
olyan utódokat lehetett volna várni, mint amilyen ő maga (Kimchi).
szőlő vadhajtásaivá? Hogy keletkezhetett ilyen rossz gyümölcs ilyen jót ígérő magból, hogy 
maradhatott hatás nélkül a próféták sok tanítása és buzdítása; a szőlőskert példázatára vonatkozólag, 
l. Jes. V,2–4.

Jeremiás 2,22
tisztítószereket szaporítanál. Külső tisztítóeszközök nem fogják eltávolítani a bűnét.

Jeremiás 2,23
nem jártam a bálványok után? Ezek a szavak bizonyára azoknak szólnak, akik nem ismerik el, 
hogy „ártatlan” helyi kultuszokon való részvétel már szükségszerűen hitehagyást jelent. Jeremiás 
utal a vad kegyetlenségekre, amelyek e kultuszok egyikét-másikát jellemzik.
Csak nézd a te utadat a völgyön át. Bizonyára célzás a Moloch-kultusz borzalmaira, 
gyermekáldozataival, amit Hinnom-völgyében űztek.
Könnyűlábú nőstényteve, amely össze-vissza kuszálja utait. Ide-oda szalad, majd előre, majd hátra, 
vágyaitól hajtva. Ez és a két következő vers képletesen kifejezésre juttatja Izráel szemérmetlen 
bálványimádását, amennyiben egyik nemzet istenétől a másik nép istenéhez fut és elhanyagolja 
Mennyei Urát (Kimchi).

Jeremiás 2,24
ki tarthatja azt vissza? Jellegzetes szokásaitól; épolyan nehéz Izráelt eltéríteni gonosz útjaitól. 
(Rási).
nem fáradnak el. Nem kell fáradozniok, hogy megtalálják őt, ő fogja keresni őket.

Jeremiás 2,25
Azért tartsd vissza… szomjúságtól. Ne fáraszd ki magadat ezekben a gonosz tettekben.
Mindhiába. Héberül: „nóás”; kétségbeesett helyzetet fejez ki. Minden buzdítás hiábavaló. Izráel 
rátért a gonoszság útjára.

26–27. A bálványok haszontalansága a szerencsétlenség idejében.

Jeremiás 2,26
Mint ahogy szégyen éri a tolvajt. T. i. azt az embert, aki tisztességes ember hírében áll, de hirtelen 
rájönnek tolvajlásaira. (Tárgum).
ők, királyaik. Az összes osztályok észreveszik gyalázatos helyzetüket.
papjaik és prófétáik. T. i. Báal-papok és Báal-próféták.

Jeremiás 2,27
fának… kőnek. Fából és kőből készített bálványoknak.
atyám vagy. Teremtőm és Uram vagy.
Ó, jöjj és segíts rajtunk! Ha majd nagy bajok jönnek, észreveszik isteneik tehetetlenségét és ismét 
visszatérnek Hozzá, aki egyedüli forrása a segítésnek.
A zsidó hagyomány szerint a haftára nem végződhetik sötét és kétségbeejtő gondolatokkal. Ezért 



kiegészítik ezt a III. és IV. fejezetek egyes verseivel, amelyek azt hirdetik, hogy Izráel újra elismeri 
Istent, mint Atyját és vezetőjét (III,4.), és hogy jobb idők jönnek, ha majd Izráel visszatér Istenéhez 
és hogy az egész emberiségre kihatnak a szellemi megújhodásnak áldásai. (IV,1–2.).

Jeremiás III.
Jeremiás 3,4

társam. Vagy: „barátom”. Ifjúságom óta társam.

Jeremiás IV.
Jeremiás 4,1

nem ingadozol. Vagy: „nem távolodol el”.

Jeremiás 4,2
dicsekednek Vele. Istennel büszkélkednek.

XI. Machar-Chódes haftárája.
I. Sám. XX,18–42.

Alig van a zsidó történelemben jellemesebb és rokonszenvesebb egyéniség Jónathánnál. Ő valóban 
„tökéletes lovag” volt, a lovagiasság igazi mintaképe. Bölcseink előtt örök időkre ő maradt az 
érdektelen, önzetlen barát eszményképe (Atyák mondásai, V,17). Jellemének nagysága 
megnyilvánul vergődő küzdelmében apja iránti hűsége és Dávid iránti szeretete között. Jónathánra 
hárul az a rendkívül súlyos feladat, hogy összeegyeztesse apja iránti kötelességét, barátja iránti 
odaadásával. De egyikhez sem lett hűtlen. Sáullal szemben szerető fiú és hűséges tiszt volt; és „az 
irígységnek a legkisebb felhője sem homályosította el az ő csodálatát a nagy harcos iránt, Izráel 
nagy dalnoka iránt, aki később őt elhomályosította” (Jowett). A fejezet bevezető eseménye Machar 
Chódes-kor (újhold előtti napon) történt és ez bölcseinket arra ösztönözte, hogy Jónathán 
barátságának és önzetlenségének elbeszélését a rós-chódes előtti szombat haftárájául jelöljék ki.
Sául, aki félig őrült lett féltékenységből Dávid növekedő népszerűsége miatt, el akarja őt pusztítani. 
Dávid Jónathánra bízza életét, aki eleinte nem akar rosszat feltételezni atyjáról. De aztán 
elhatározza, hogy kifürkészi atyja szándékát és figyelmezteti Dávidot.

I. Sám. XX.
I. Sám. 20,18

újhold. Régente az újholdat fontos ünnepként ünnepelték.

I. Sám. 20,19
az emlékezetes esemény napján. Szószerint, „a tett napján”. Bizonyára célzás arra az esetre, amikor 
Jónathán közbelépett Sáulnál Dávid életéért (XIX,2–4).

I. Sám. 20,20
nyilat. Ez mutatja, hogy az íjászat elterjedt sport volt a régi Izráelben.

I. Sám. 20,23
az Örökkévaló a tanú köztem és közted. Esküvel megerősített szövetség van közöttünk.

I. Sám. 20,26
nem tiszta. A békeáldozatból nem ehetett az, aki nem volt vallási szempontból tiszta (Lev. VII,20 és 



köv).

I. Sám. 20,34
búsult Dávid miatt. Nem maga miatt búsult, hanem azért, mert barátját megsértették az egész udvar 
előtt.

I. Sám. 20,41
túl nem tett rajta. T. i. a sírásban. A barátjától való elválás gondolata lesújtotta őt.

I. Sám. 20,42
Menj békességgel. Jónathán vigasztalja Dávidot, amennyiben biztosítja őt rendíthetetlen 
szeretetéről és odaadásáról. Sául erőszakossága gyilkos dühöngéssé válik; 85 papot megölet, mert 
kenyeret adtak Dávidnak, aki menekülése közben megéhezett. Ha Jónathán a búcsú pillanatában 
arra gondolt volna, hogy barátjának néhány cipó kenyeret adjon, ez a tömeggyilkosság nem történt 
volna meg (Talmud). Amidőn bekövetkezett a tragikus végzet és Sául és Jónathán meghaltak 
népükért, Dávid megsiratta őket a világirodalom legszebb elégiájában (II. Sám. I,19–27).
„A dísz, ó Izráel, magaslataidon meg van ölve! Mint estek el a vitézek! Ne jelentsétek Gáthban, 
hírül ne adjátok Askelon utcáin, hogy ne örvendjenek a filiszteusok leányai, ne ujjongjanak a 
körülmetéletlenek leányai! Gilboá hegyei, se harmat se eső ne legyen rajtatok, se termékeny 
mezőség; mert ott vettetett el a vitézek pajzsa, Sáulnak pajzsa nincs kenve olajjal. Elesettek vérétől, 
vitézek zsírjától Jónathán íja nem hátrált meg és Sáulnak kardja üresen nem tért vissza. Sául és 
Jónathán a szeretnivalók és kedvesek éltükben, még holtukban sem váltak el; sasoknál gyorsabbak 
voltak, oroszlánoknál bátrabbak. Izráel leányai, Sául fölött sírjatok, aki öltöztetett titeket bíborba és 
gyönyörűségbe, aki juttatott arany ékességet öltözéktekre. Mint estek el a vitézek a harc közepette! 
Jónathán, magaslataidon megölve! Búban vagyunk miattad, testvérem Jónathán, kedves voltál 
nekem nagyon, csodásabb volt nekem szereteted asszonyok szereteténél. Mint estek el a vitézek és 
odavesztek a harc fegyverei!”
Ha Dávid és Jónathán példájához még hozzáfűzzük két asszonynak, Rúthnak és Naominak benső 
barátságát (Rúth I,16–17: „Mert ahova te mégy, oda megyek én is, ahol te meghálsz, ott hálok meg 
én is; néped az én népem, istened az én istenem, ahol te meghalsz, ott halok meg én is, és ott akarok 
eltemetve lenni én is. Úgy tegyen velem az Örökkévaló és úgy folytassa, csak a halál választ el 
engem tőled.”), megállapíthatjuk, hogy a Biblia az igaz barátságnak is a legkifejezőbb műve.

XII. Rós-Chódes szombatjának haftárája.
Jesája LXVI.

A Második templom építése befejezése előtt áll, és a próféta a templom épületével és a benne lévő 
istentisztelettel összefüggő helytelen eszméket helyesbíti. Ellentétet mutat ki a hívő izraeliták és a 
hitehagyók között, akik bálványkultuszt űznek és pusztulásra vannak ítélve. A fejezet végén újra 
hangsúlyozza a megmaradt hívők győzelmét és az Egyisten általános elismerését. A 23. vers, 
melyben ez a remény így van kifejezve: „Újholdról újholdra… odajárul minden halandó, hogy 
leboruljon színem előtt” adta az impulzust bölcseinknek, hogy ezt a prófétai szakaszt jelöljék ki a 
szombatra eső rós-chódesre.

Jesája LXVI.
Jesája 66,1

miféle házat. Isten jelenlétét nem lehet egy helyre korlátozni („Íme az egek és az egek egei be nem 
foglalnak Téged, hát még e ház, melyet építettem” I. Kir. VIII,27). A Templom célja volt az 
embereket istenfélelemre és igazságosságra figyelmeztetni; s az áldozatok segítettek a hívőnek, 
távoltartani a gonosz gondolatokat és vágyakat a szívtől, és elégetni azokat, mint égőáldozatokat az 



oltáron (Kimchi). E feltételek nélkül a Templom nem lett volna alkalmas eszköz Isten dicsőítésére.

Jesája 66,2
mindezek. Azaz, ég és föld Isten szavára jöttek létre (Ábárbánel).
tekintek. Isten nem néz az épület külső díszességére vagy a benne folyó szépen kidolgozott 
szertartásokra, hanem az ájtatosok alázatos és őszinte jámborságára, akik akaratukat Istennek 
alávetik („aki buzgó az én igémre”).

Jesája 66,3
aki ökröt vág áldozatul olyan, mint aki embert öl. Szószerinti fordításban „ökör levágója, az ember 
megölője”, stb. Ezt gyakran magyarázták olyan értelemben, hogy aki az előírt áldozatokat hozza, de 
nem komoly lelkülettel, az nem jobb, mint az, aki valamilyen rettenetes és csúnya kultuszon vesz 
részt, amelyhez emberáldozat is tartozik. De talán ilyen túlzást egy próféta sem engedhetett volna 
meg magának. Lehetséges, hogy a próféta azokra gondolt, akik külsőleg megtartották a zsidó 
kultuszt, de amellett hódoltak azoknak az alacsony pogány eszméknek is, amelyek megmaradtak az 
asszír hódítás utáni izraeliták közt (II. Kir. XVII,33 és köv.). Alig lehet elképzelni, hogy a perzsa 
hatóságok tűrték volna az olyan pogány kultuszokat, amelyek emberáldozatokkal jártak. Van olyan 
magyarázat, amely szerint `ya hkm kifejezés csak azt jelenti, „embert üt” (Ibn Ezra), nem pedig 
„embert öl”. A héber hkn-tövet használják a botbüntetésnél (botütés, ostorütés), és talán a 
flagellánsokhoz hasonló kultusszal kapcsolatos ütéseket jelentett, amelyek sok titkos pogány 
szertartás kellékei voltak. A próféta eszerint azért panaszkodik, hogy az, aki egy ökröt áldoz Isten 
templomában, titokban mint flagelláns résztvesz valamilyen pogány misztikus kultuszban.

Jesája 66,4
az ő megcsúfolásukat. Mivel hogy ők – az elpártolók és makacs hitszegők – azt a cselekedetet 
választották, amely megcsúfol Engem (3. v.), Én választok nekik olyan szenvedést, amely 
megcsúfolja az ő reményeiket.

Jesája 66,5
A hűségeseknek szól, akiknek reményeit kigúnyolják ellenfeleik.

Jesája 66,5
testvéreitek. Azaz, a félig-meddig bálványimádó eretnekek.
kiközösítenek benneteket. Akik nem akarnak közösséget vállalni veletek (Cheyne).

Jesája 66,6
Riadalom. A próféta már hallani véli a gúnyolódók elleni ítélet eljövetelének zaját.

Jesája 66,7
A próféta újra kezdi vigasztalni a hitében erős közösséget. Noha most kinevetik őket ellenfeleik, 
mégis osztályrészük lesz: a lakosság megnövekedése (7. vers), béke és boldogság (12. v.).

Jesája 66,7
Cijón az anya, és ez a vers leírja lakosságának gyors szaporodását, mivel mindenhonnan 
összesereglenek hűséges gyermekei.

Jesája 66,8
létrejöhet-e egy nemzet egy pillanat alatt? Hangsúlyozza a jelentékeny megnövekedés gyorsaságát.

Jesája 66,9
Az újjáépülés és mentés műve be lesz fejezve. Isten nem hagyja azt befejezetlenül.

Jesája 66,10
Felszólítás a visszahozott gyermekekhez, és azokhoz, akik még száműzetésben vannak, hogy 
örvendjenek Jeruzsálemmel.
akik eddig gyászoltátok. Mindazok, akik a száműzetésben vannak és akik a visszatérés után 
nyomott hangulatban vannak, mivel reményeik Cijónban csak lassan valósulnak meg.



Jesája 66,11
Megmarad a kép Cijónról, mint anyáról.

Jesája 66,12
Béke és jólét özönlik Cijónba, mint egy folyó, amely elárasztja partjait.
térden dédelgetett gyermek. Folytatja a dajka képét az előbbi versből. A nemzetek lesznek az ő 
dajkáik.

Jesája 66,13
Mint férfit, akit anyja vigasztal. „Mint felnőtt férfi, aki hazajön fáradtan, sebzetten és vigaszra talál 
anyjánál.” (G. A. Smith.)

Jesája 66,14
csontjaitok virulnak. Testileg is új életerőt nyertek.

Jesája 66,15
A próféta visszatér az isteni ítélethez, amely az Ő gyűlölői ellen készül.

Jesája 66,17
Ismételt célzás az eretnekek bálványimádására.
kertekben. Azaz, résztvesznek az undok szertartásokban, amelyek gyakran folytak ott (Jes. LXV,3).
szentelgetik és tisztogatják magukat. Gúnyos kifejezés azokra, akik pogány ritusaikra készülnek 
(Kimchi).
a középen álló alak körül. A masszoréták tja-t, nőnemű alakot olvasnak. A célzás tehát az Ásérára 
vonatkozik, amely szentelt élőfákból, vagy facölöpökből állt, amelyeket egy kertbe helyeztek egy 
bálvány-oltár mellé. Ha úgy olvasnák a szót, ahogy írva van, dja-nak, akkor a célzás a papra 
vonatkoznék, aki az imádkozók csoportját vezeti.
egér húsát. Az egér húsa más „undok dolgokkal” pogány misztikus kultuszokban szentelt étel 
gyanánt szerepelt.

Jesája 66,19
csodajelet adok reájuk. T. i. a nemzetekre, az ítélet és megtorlás hatalmas műve által. Azok a 
népek, amelyek túlélik majd, elmennek távoli országokba Isten nevét, nagyságát és dicsőségét 
hirdetni.
Tarsisba. Tartessus városa, a későbbi Spanyolországban.
Pulba, Lydiába. Valószínűleg Észak-Afrikában.
Görögországba. Héberül: Javan.

Jesája 66,20
Ezekre a távoli népekre olyan nagy benyomást tesz, amit hallanak, hogy Jeruzsálembe hozzák az 
összes izraelitákat, akik közöttük laknak és pedig a magasztos körülményekhez illő módon.

Jesája 66,21
azok közül is ki fogok válogatni papokat és levitákat. A megtért nemzetek közül, akik hozzák és a 
zsidók közül, akik visszahozatnak, veszek egyéneket, akik támogatják a papokat és levitákat 
szolgálatukban (Kimchi). Ez a gondolat teljesen egyezik Jesája egyetemes gondolkodásával.

Jesája 66,22
Ebben az új és jobb világrendben Izráel népe és befolyása örökre fenn fog maradni és Izráel 
küldetésének teljesülésére fog vezetni, azaz, az Egyisten általános imádására és arra, hogy 
Jeruzsálem az emberiség vallási központja lesz.

Jesája 66,23
minden újholdról… szombatról. Azaz, minden újholdkor és szombaton.

Jesája 66,24
Új leírás a gonoszok elleni harcról és végső vereségükről, ami által a fenti nagy cél megvalósul. 



Delitzsch Ferenc kimutatja, hogy ez ugyanaz a gondolat, amely Jesája második részében több 
helyen ismétlődik „nincsen béke a gonoszok számára” (XLVIII,22 és LVII,21). Ez a kép, hogy „a 
féreg, amely azokat emészti, nem pusztul el és a tűz, mely azokat égeti, nem alszik ki” 
szimbolikusan mutatja az állandó lelkiismeretfurdalást, mely a gonosztevő lelkét gyötri. Annak a 
tudata, hogy mindenki előtt világos lesz a gonoszok bukása („elvonulnak, látni fogják”), gátló 
erkölcsi befolyást fog gyakorolni. Ez egyik tényező lesz a nagy cél elérésében, (az egy igaz Isten 
általános imádatában), amint le van írva az előbbi versben.

Jesája 66,23
odajárul minden halandó. A hívők.
Régi zsidó szokás szerint a 23. verset újra olvassák a 24. után, hogy a könyvet (melynek ez az 
utolsó fejezete) a vigasz és a bátorítás szavaival fejezzék be. Hasonló szándék érvényesül Maleáki, 
Écha és Kohelet befejezésénél. Ezeknél is megismétlik az utolsóelőtti verset az utolsó vers után. 
Lásd 473. old.

MÓZES ÖTÖDIK KÖNYVÉNEK 
HAFTÁRÁI (JEGYZETEK) •
DEUTERONOMIUM

A HAFTÁRA ÁLDÁSOK

A haftára felolvasása előtt és utána mondandó áldások.

A haftára előtt.

Dícsértessél Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki kiválasztotta az üdvöt hirdető prófétákat és 
kedvet talált szavaikban, melyeket igaz meggyőződésben hirdettek.
Dícsértessél Örökkévaló Istenünk, aki kedvet talál a tanban, Mózes szolgáján, Izráel népén és az 
igazság és jámborság prófétáiban.

A haftára után.

Dícsértessél Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, örökkévalóság kősziklája, ki igazságos minden 
nemzedék iránt, hűséges Isten, ki szól és cselekszik, igét mond és megvalósítja azt; kinek minden 
igéje igaz való.
Bizodalmunk Benned és szent igédben erős, mivel egy azok közül üresen vissza nem kerül, mert Te 
hűséges és irgalmas Király vagy; dícsértessél Örökkévaló Hatalmas Isten, aki hűséges minden 
szavában.
Gyakorolj kegyelmet Cijónnal, mert az életünk otthona, s a szomorú lelkűnek szerezz segítséget 
mielőbb a mi napjainkban; dícsértessél Örökkévaló, ki megörvendezteti Cijónt fiaival.
Örvendeztess meg minket Örökkévaló Istenünk szolgád Élijáhu próféta által és Dávid fölkented 
uralmával, jöjjön mielőbb, hogy fölujjongjon szívünk, trónján ne üljön többé idegen és ne bitorolják 
többé mások dicsőségét, mivel szent Nevedre esküdtél, hogy nem alszik ki mécsvilága soha; 



dícsértessél Örökkévaló, Dávid védőpajzsa.
A Tóráért, az istenszolgálatért, a prófétákért, ezen szombatnapért, miket nekünk adtál Örökkévaló 
Istenünk szentségül, díszül, dicsőségül, mindezért hálát mondunk Neked Örökkévaló Istenünk és 
áldunk Téged, legyen áldva a Neved minden élő ajkán, mindörökig; dícsértessél Örökkévaló, ki 
megszentelted a Szombatot.
A haftára (szószerint: „befejezés”) felolvasás a prófétai könyvekből közvetlenül a tórafelolvasás 
után. Már jóval a második szentély pusztulása előtt kifejlődött az a szokás, hogy szombatokon, böjt- 
és ünnepnapokon a tórafelolvasást befejezték az Első próféták (Józsua, Birák, Sámuel I. és II., 
Királyok I. és II. könyvei) vagy az Utolsó próféták (Jesája, Jeremiás, Ezekiél, a Tizenkét „kis” 
próféta könyve) valamely részletének felolvasásával. Nincsen történeti adatunk a prófétai 
olvasmányok bevezetésének időpontjáról.
Egy középkori író (a 14. századbeli Abudarham) azt hiszi, hogy Antiochus Epiphanes (168 ante) 
halálbüntetés terhe mellett megtiltotta a Tóra felolvasását. Az írástudók ezért megállapítottak egy-
egy prófétai szövegrészt, amely a tóraszakasznak némileg megfelelt, hogy azt felolvassák. De bármi 
volt is a haftára-olvasás eredete, van bizonyos hasonlatosság, formai vagy tartalmi szempontból a 
Tóra hetiszakasza és a hozzátartozó haftára között. És ha nincs is az egész haftárának mindíg szoros 
összefüggése a Tóra hetiszakaszával, kiegészíti a tanítását, amennyiben az imádkozóval a vigasz és 
a remény megnyilatkozását közli.

I. Debárim haftárája.
Jesája I,1–27.

Jesája, Ámóc fia Jeruzsálemben született. Valószínűleg előkelő családból származott. A hagyomány 
szerint unokaöccse volt Ámácjának, Júda királyának. A királyi udvarban is nagy tekintélynek 
örvendett, amint azt könyvéből is láthatjuk. Prófétai működése kb. négy évtizedet ölel fel (740–700 
ante). Júda királyságának legmozgalmasabb és legválságosabb évtizedei ezek. Ebben a korszakban 
éri el Assziria hatalmának tetőfokát. Egymás után hódítja meg a szomszédos államokat: Szíria 732-
ben kerül teljesen Asszíria fennhatósága alá, 721-ben pedig Izráel, – Júda testvérállama – jut 
hasonló sorsra. Két évtized múlva, 702 körül Júdát is csak isteni csoda mentette meg az 
elpusztulástól.
Izráel királyságának pusztulása után Júda lett az istenhit egyetlen képviselője és letéteményese; 
ennek a kicsiny államnak, illetve lakosainak sorsától függött az Egyisten eszméjének fennmaradása. 
A bel- és külpolitikai zavaroknak, a szellemi vajúdásnak ebben a korszakában hirdette Jesája a 
zsidó nép előtt Isten szentségét, mindenhatóságát és uralmát. („Szent, szent, szent az Örökkévaló, a 
Seregek Ura, az egész föld telve van fenségével”). Szenvedélyes hévvel törekedett népe szívébe 
átültetni Istenbe és a Gondviselésbe vetett hitét és a történelem válságait az isteni vezetés és 
igazságszolgáltatás megvilágításában tárta eléjük. Igyekezete éles ellentétbe hozta őt a háborús 
párttal. Egész életén át engesztelhetetlen ellenfele maradt a felületes „hazafiaknak” és az 
opportunista politikusoknak. A hagyomány szerint a pogány reakció idején, Menasse király 
uralkodása alatt mártír-halált halt. Halálával egyébként egy pszeudepigráf munka, „Jesája 
mártiriuma” foglalkozik.
Jesája próféta egyaránt nagy gondolataiban és cselekedeteiben. A legmélyebb vallási élményeit 
párját ritkító ember- és tárgyismerettel egyesítette. Stílusában is visszatükröződik fejedelmi 
egyénisége. Szavai telve vannak erővel és pátosszal; a magasztos stílus mestereként emelkedik ki a 
világirodalomban. Erkölcsi szenvedélye a világ egyik legnagyobb szónokává teszi.
Debárim szidrája mindíg a Tisa-beáb-ot, Áb hó 9-ikét megelőző szombaton kerül felolvasásra. Áb 
hó 9-ikén pusztult el az első szentély 586-ban i. e. és a Második Templomot is ezen a napon 
gyujtatta fel Titus 70-ben. Ez a haftára utolsó a „Három feddő haftára” között, amelyeket az Áb hó 
9-ike előtt levő szombatokon olvasnak fel zsinagógáinkban. A haftára első szava alapján a Debárim 
szombatját @wzj tb`-nak nevezik. Hagyományos szokás, hogy ezt a haftárát a Siralmak könyvének 



dallamára olvassák. Ez a találó szokás talán ősidőkre nyúlik vissza. Aki bevezette, mindenesetre 
helyes történeti érzékkel rendelkezett, hiszen ez a fejezet, amint látni fogjuk, az asszír uralkodó, 
Szanhérib támadásával van kapcsolatban, aki 702 körül Júdát is majdnem Izráel sorsára juttatta. Az 
hkya szóval kezdődik a Siralmak könyve (hasonlóképpen a II. és a IV. fejezete is); ennek alapján az 
egész gyüjteményt ezzel a szóval jelölik meg. Egyesek összefüggést kerestek a Siralmak könyve és 
a Debárim szidrája, illetve a hozzáfűződő haftára között. Az hkya szó előfordul ugyanis mind a 
kettőben: szidránk 12. versében ydbl a`a hkya és a haftára 21. versében: hnwzl htyh hkya.

Jesája I. A nagy vádbeszéd.
Noha az első fejezet nem a legrégibb Jesája próféciái között, mégis nagyon alkalmas a könyv 
bevezetéséül, mert kiemeli Jesája tanításának alapvető jellegét. Valószínű időpontja Szanhérib 
említett hadjárata 702 körül, midőn az asszírok megtámadták Júda királyságát és ostromolni 
kezdték Jeruzsálemet. Szanhérib egyik feliratában maga is elbeszéli Jeruzsálem ostromát. Júdát 
majdnem úgy elpusztította, mint elődei Izráelt. Csupán a főváros maradt meg a zsidó uralkodó 
kezében, de arra is ráillett nagyon a próféta szava: „És egyedül maradt Cijón leánya, mint egy sátor 
a szőllőkertben, mint egy hálókunyhó a dinnyeföldön” (I,8). Szanhérib azt állítja, hogy úgy 
körülzárta Hizkijáhút, Júda királyát Jeruzsálemben, „mint egy madarat a kalitkában”.

Jesája 1,1
látomása. Héberül: @wzj, amit a próféta lelki szemével lát; itt általában látomást, prófétai 
megnyilatkozást jelent.
Ámóc. Ámosz próféta nevének eltérő alakja.
és Jeruzsálem. Vagy: és különösen Jeruzsálem.
Ez a vers nem Jesája egész könyvének bevezetése, hanem csak a beszédek első sorozatának (I–XII), 
amelyek közül egyik sem szól idegen nemzeteknek.
Uzzijáhú… Hizkijáhú. Uzzijáhú uralkodása alatt a birodalom virágzó időket élt át, de gyenge 
utódai alatt a gazdagság növekedésével együttjáró bajok szembetűnők lettek. Jesája megtérést és 
hitet prédikált és szigorúan követelte az igazán vallásos élet erkölcsösségét.

Jesája 1,2
Az Örökkévaló panasza népe ellen. Ő Izráel atyja volt, de Izráel tudatlannak, engedetlennek és 
hálátlannak mutatkozott Vele szemben.

Jesája 1,2
Hallgassatok egek és figyelmezz föld. Minden teremtmény hallja és borzadjon Izráel 
természetellenes magaviselete miatt; lásd még Deut. XXX,19; XXXII,1; Mika VI,1. „A próféták 
költői kitöréseikben nemcsak megszemélyesítik a természetet, hanem felruházzák azzal a 
képességgel, hogy különbséget tegyen erkölcsi szempontból” (Steinthal).

Jesája 1,3
a barom… a szamár. A hálátlanság az állatok színvonala alá süllyeszti Izráelt.
nem ismer Engem. Nem akar ismerni (Rási). Hóséa is abban látja minden erkölcsi baj forrását, 
hogy „nem ismerik az Örökkévalót”. Felsőbb- és alsóbbrendűekben hiányzik a szellemi adományok 
természetének és fontosságának ismerete, amelyekkel Isten megajándékozta Izráelt.
nem gondol Reám. Azaz, nem törekszik arra, hogy megismerjen.
„Ismerd meg tenmagadat”, erkölcsi kötelezettség épúgy a nemzetek mint az egyének számára. A 
zsidó csakis szellemi kincsestára és multja által ismerheti meg önmagát; a mai zsidóknak 
legnagyobb része nem ismeri hitének ideáljait, Szentírását, szent nyelvét és Izráel történetét. Az 
önismeretnek ez a hiánya minden időben a legnagyobb hálátlanság Isteni Atyja iránt.

Jesája 1,4
A próféta beszél. Az állam teste gyökeréig beteg. De ha Isten nem könyörül, pusztulásunk olyan 
lesz, mint Szodomáé és Gomoráé.



Jesája 1,4
vétkező nemzet. Ti, akik arra voltatok kijelölve, hogy „szent nemzet” legyetek.
gonoszok ivadéka. Gonosztevőkből álló nemzedék.
elvetemült. Hasonló értelme van máshol is (Deut. IV,16; XXXI,29; Jes. XI,9; LXV,25) ennek az 
igealaknak.
káromolták. Szidalmazták.
Izráel Szentjét. Az Istennek ez az elnevezése jellemző Jesájára; 39-szer fordul elő ebben a 
könyvben és csak ötször a Szentírás többi részében. A szentség lényeges jelzője Istennek, jelenti 
megközelíthetetlen magasságát, undorodását mindentől, ami hamis, tisztátalan vagy bűnös és örök 
igazságosságát; lásd Exod. 509–510. l.
eltántorultak Tőle. Bálványimádásba süllyedtek; Ezek. XIV,3.

Jesája 1,5
Hol érjen még benneteket csapás. Vagy: „Miért sujtassatok még”.

Jesája 1,7
Országotok. A szónoki képet most megmagyarázza részletesen. A fékezhetetlen asszir katonaság 
leírhatatlan pusztítást végzett az országban.
városaitok. Szanhérib, az ismert asszír uralkodó, dicsekvő feliratában azt állítja, hogy 46 várost 
foglalt el Júdában.
szemetek láttára. Szószerint: „előttetek”. És ti nem voltatok képesek megakadályozni.
idegenek. Természetesen ellenséges idegenek.
martalócok. A héber szövegben ez nincs meg. Az összefüggés alapján az „idegen” szó helyes 
kiegészítője.

Jesája 1,8
egyedül maradt. Elhagyatva és segítség nélkül az ország elpusztítása következtében.
Cijón leánya. A főváros megmaradt, de milyen rettenetes állapotban. A héberben az országok és a 
városok meg vannak személyesítve.
sátor… hálókunyhó. Az elhagyatottság képe. Az éjjeli őrnek szegényes hajléka. Azt is jelentheti, 
hogy miként az éjjeli őr kalibája az egyedüli épület a szőlőben vagy a dinnyeföldön, olyan most 
Jeruzsálem is, amely még tartja magát, miután Júda többi városai az asszírok kezére kerültek.
temetőváros. Az Imit régi fordítása: „ostromlott város”. A próféta ismerte az egyiptomi 
nekropolisokat. A rxn gyök előfordul hasonló értelemben Jes. LXV,4-ben, ahol !yrkq 
párhuzamban áll !yrwxn szóval. V. ö. még Jes. XIV,19:  b[tn rxnk drbqm tkl`h = „ki lettél 
dobva sírodból mint útált hulla”. A temetőváros az elhagyottság legszemléltetőbb képe. Az 
„ostromlott” város nem elhagyatott, mert a lakosság és a védősereg benne van, az ostromló sereg 
pedig körülötte. Ha elhagyatott volna, akkor nem ostromolnák, hanem megszállanák.

Jesája 1,9
a Seregek Ura. Istennek ünnepélyes címe, jelzi mindent átölelő hatalmát és uralmát a természet 
minden ereje és az emberek minden hatalma fölött.
hagyott volna nekünk. Kegyességből és könyörületességből és nem az ő igazságossága által (Rási).
csekély. Héberül: f[mk. Rási úgy fogta fel, hogy ez a szó a mondat második feléhez tartozik (wnyyh !
wdsk f[mk): Egy csekélység és olyanok lennénk mint Szodoma, Gomorához hasonlítanánk, 
amelyek teljesen elpusztultak, mivel nem volt bennük egy jámbor kisebbség sem; Gen. XVIII,24 s 
köv.

Jesája 1,10
Isten hű szolgálata: engedelmeskedés az erkölcsi törvénynek, ez előfeltétele minden 
istentiszteletnek.

Jesája 1,10
Szodoma fejedelmei…, Gomora népe. Így emeli ki gonoszságukat és elfogultságukat. Nem hiába 
jutottak majdnem e városok sorsára. A fejedelem is, a nép is Szodoma és Gomora lakóinak 



életmódját követték. Figyelemre méltó, hogy az udvari ember és arisztokrata Jesája a vezetőket 
korholja a nemzet romlása miatt (Marti).
Szodoma fejedelmei. Szószerint: Szodoma bírái. Az arab „kádi” „bíró” főnevet hozzák újabban a 
@yxq szóval összefüggésbe. A „nun” betű eszerint nem tartozik a tőhöz. A „kádi” arab szóban a „d” 
betű megfelel a héber „cade”-nak.

Jesája 1,11
Mi szükségem. Senki sem tudta jobban, mint a próféták, hogy az istentisztelet szertartása éleszti és 
kifejezésre juttatja az igazi vallásosságot. De halhatatlan érdemük annak a hangsúlyozása, hogy 
„Szodoma fejedelmeinek” áldozása sértés Isten ellen; v. ö. Péld. XXI,27. Ez az egész rész nem az 
áldozásokat magukat ítéli el, hanem azoknak a képmutatását, akik az áldozatokat bemutatják, 
miközben kezük vérrel van bemocskolva. „Az áldozatokat azért parancsoltam, hogy gondoljatok 
Reám és tartózkodjatok a bűnöktől; és ha bűnt követtek el, hogy valljátok be az áldozat 
bemutatásával és bánjátok meg gonosz cselekedeteiteket. Ha ezt teszitek, kellemes illatú lesz 
számomra, de úgy amint most van, megvetem” (Kimchi). Lásd Lev. 44–46. l.

Jesája 1,13
álságos lisztáldozatot. Hamis áldozatok.
a tömjénezés undorító Nekem. Az Imit régi fordítása: „utálatos füstölgés az nekem”.
ünnepi gyülekezet. V. ö. Lev. XXIII,4.
nem bírom. Nem tűrhetem.

Jesája 1,15
Ha kiterjesztitek kezeiteket. Imára. Imádság és az ünnepek megtartása kedves Isten előtt, de nem az 
olyan emberek részéről, akiknek keze vértől fertőzött a kegyetlen gonoszságok által, amelyeket 
elkövettek vagy eltűrtek az ártatlanok és gyámoltalanok ellen. W. H. Green helyesen figyelmeztet 
arra, hogy semmi sincs távolabb az igazságtól, mint azt hinni, hogy a próféták valamiféle 
konfucianizmust hirdettek, vagyis polgári becsületességet vallás és imádság nélkül.

Jesája 1,16
Isten legfontosabb kívánsága: megbánás, becsületesség, jótékonyság.

Jesája 1,16
Előbb. Ezt a szót csak az összefüggés alapján tesszük a „mosakodjatok” szó elé, amellyel a mondat 
kezdődik.
tisztuljatok meg. Tisztítsátok meg szíveteket.

Jesája 1,17
Tanuljatok meg jót cselekedni. A jótékonyságot meg kell tanulni ismételt cselekedettel. Sokáig 
tartott, amíg rájöttek, hogy a „filantrópia”, az emberszeretet gyakorlása, a szegények gondozása 
külön tudomány, amelyre szakszerűen elő kell készíteni azokat, akik alaposan akarnak azzal 
foglalkozni. Sokan összekapcsolják ezt: tanuljatok meg jót cselekedni az előző vers szavaival: 
hagyjátok abba a gonosztetteket. A rosszaság elhagyását követniök kell a jótékonyság 
cselekedeteinek.
Törekedjetek a jogosságra. Szociális igazságra, ami minden egyén számára biztosítja személyes 
jogait.
támogassátok útján az elnyomottat. Vagy: „igazítsátok útba az erőszakot” (Az Imit régi fordítása). 
A $wmj főnévnek megfelelő ige a Zsoltárokban fordul elő (LXXI,4). Ha „elnyomottat” fordítunk, 
akkor a „chámúc” olvasat helyénvalóbb lenne.
karoljátok fel. Az Imit régi fordítása: „vigyétek”. Szószerint: „pörlekedjetek”; ne riadjatok vissza a 
pörlekedéstől sem, ha arról van szó, hogy az özvegy, árva vagy az elnyomott igazáért kell 
küzdenetek.

Jesája 1,18
A megbocsátás felajánlása a bűnbánónak, de fenyegetés az elpusztulással, ha folytatják lázadásukat. 



A nép elé bocsátják a választást: engedelmesség és jólét vagy engedetlenség és pusztulás.

Jesája 1,18
Rajta hát. Vagy szószerint: „Jertek csak” (Az Imit régi fordítása).

Jesája 1,20
kard által fogtok pusztulni. „Célzás az asszír katonaság vérengzésére” (Cheyne).

Jesája 1,21
Gyászének Jeruzsálem hanyatlásáról.

Jesája 1,21
becstelen nővé. Hűtlen a becstelen nő; hűtlen a bálványimádás által és igazságtalanságai miatt 
Izráel hitvestársával, Istennel szemben; lásd Num. 371–373. l.
a hűséges város. A város, amely egykor hűséges volt Isteni férjéhez.
jog… igazság. „Az igazság (cedek) a helyes cselekedet alapelve az egyén és a közösség számára; 
jog (mispát) ennek az elvnek megtestesítése bírói ítéletekben és szokásokban” (Skinner).
lakozott. Lásd II. Krón. XIX,5–6.
gyilkosok. A törvények ellen vétők.

Jesája 1,22
salak… elegyített. A szószerinti jelentésen kívül ez azt is jelenti, hogy a vezető osztályok erkölcsi 
színvonala lesüllyedt.

Jesája 1,23
pártütők. Törvényszegők.

Jesája 1,24
Ha a megátalkodott fejedelmek részéről nincs semmi jele a megbánásnak, csak egy eszköz van a 
jobb állapotok megteremtésére – a Végítélet. Az ilyen fejedelmek megbüntetésével Isten 
megvédelmezi becsületét és sietteti Cijón helyreállítását (Dillmann).

Jesája 1,24
Izráel oltalmazója. Az Imit régi fordítása: „Izráel hatalmasa”.
elégtételt szerzek Magamnak ellenségeimtől: Az Imit régi fordítása: „majd vigasztalódom 
elleneimen”.

Jesája 1,25
Izráel szellemi jövője.

Jesája 1,25
kinyujtom kezemet tereád. Csapást csapás után fogok reád mérni, míg a bűnösök el nem pusztulnak 
és a nemzet meg nem tisztul (Rási, Málbim).
megtisztítom… ércedet. Az Imit régi fordítása: „kiolvasztom, mint lúggal salakodat”.
erős tisztítószerrel. A megfelelő rb főnév, esetleg a tyrwb-nak rövidített alakja (Jer. II,22; Maleáki 
III,2; l. még Jób IX,30).
kiolvasztott nemtelen fémedet. Szószerint: „ónodat” (Az Imit régi fordítása).

Jesája 1,26
mint előbb. Midőn Dávid volt a király; v. ö. Jer. II,1: „Megemlékszem neked ifjúságod 
szeretetéről”; Num. 451–452. l.

Jesája 1,27
jog által. A nép, különösen az új bírák igazságossága által.
megtérői. Azok Cijónban, akik visszatérnek Istenhez (Rási); vagy azok, akik visszajönnek a 
számkivetésből. Cijón és gyermekei megváltatnak az igazság és igazságosság által, amely az 
újjáéledt népet át fogja hatni.
Jesájá sohasem vesztette el a reményt, hogy a népnek egy része, az igazságos maradék, megbánást 



mutat. Ez a megszentelt kisebbség túl fogja élni az ítéletet, amely Izráelt sujtja és magva lesz egy 
szent, elpusztíthatatlan, örök népnek. „És ha még megmarad benne egy tizedrész és az is újra 
pusztulásra lesz, mégis mint a tölgyfa és a nyárfa, melynek megdőlte után is megmarad törzse, így 
az ő törzse is szentség magvának megmarad” (Jes. VI,13; Exod. 513. l.).

II. Váethchannán.
Jesája XL,1–26.

Ennek a szombatnak prófétai olvasmánya az első a hét vigasztaló haftára között, amelyek Áb hónap 
9-ének böjtjét követik. Ezek a bátorítás magasztos izenetét tartalmazzák, amely támogatta és 
erősítette Izráelt a kegyetlenségek és üldözések ideje alatt századokon keresztül.
Ezzel a fejezettel kezdődik a „megváltott Cijón rapszódiája”, aminek Jesája könyvének második 
fele nevezhető. A történelmi helyzet megértéséhez szükséges emlékezetünkbe idézni, hogy a 
babilóniak 586-ban elfoglalták Jeruzsálemet, elpusztították Júda királyságát és lakosságának 
nagyobb részét elhurcolták az Eufrátesz partjaira. Számkivetésük 47 évig tartott, ezután maga 
Babilón is, „a világ királynője” elbukott Cyrusnak, a perzsa birodalom megalapítójának keze által. 
Nagy volt az izgalom egyaránt Babilón leigázott népe és a zsidó számkivetettek között. 
„Elnyomójuk és leigázójuk ellen Isten ellenállhatatlan kardjának felemelkedését látták ebben a 
perzsa fejedelemben, aki előtt gyűlöletes volt Babilónia bálványimádása, aki győzelmes hadvezér, 
bölcs és igazságos államférfiú volt, részvéttel volt a babilóniai foglyok és áldozatok iránt és kész 
volt visszaküldeni Júda számkivetettjeit saját országukba” (Matthew Arnold); lásd Gen. 436. l.
Ebben a magasztos órában hallották Isten prófétájának szavát, amellyel vigasztalta Izráelt és 
hirdette Cijón visszaállítását.

Jesája XL.
Jesája 40,1

Az isteni megbocsátás hirdetése.

Jesája 40,1
Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. Ez nem azt jelenti: „Vigasztalódjál, ó népem”, hanem azt, 
hogy a prófétáknak vagy mindenkinek, aki szereti Jeruzsálemet, kötelessége vigasztalni Izráelt. 
Steinthal szerint ez felelet lehet Jeremiás felkiáltására: !jnm hl @ya (Siralmak I,2), „nincs 
vigasztalója”. A Tárgum így írja körül ezt a kitételt: „Próféták tartsatok népemnek vigasztaló 
beszédeket”. A haftára első héber szava után a Tisa beáb után következő szombatot wmjn tb[-nak 
nevezik.

Jesája 40,2
Szívéhez szóljatok. Az Imit régi fordítása: „Beszéljetek szívére”.
Jeruzsálem. Itt egész Izráel szimboluma.
nehéz szolgálata. A büntetés ideje; az Imit régi fordítása „a szolgálat ideje”; hasonló értelme van 
még e szónak: Jób. VII,1; X,17.
le van róva. A megfelelő héber ige szokott értelme „akarni”, de itt és a Biblia néhány más helyén 
(Lev. XXVI,34.43; II. Krón. XXXVI,21) „leróni” értelme van.
kétszeresét. „A prófétának ezek a szavai olyanok, mint lágy szellő a lázas homlokra” (Graetz). „A 
héber nyelv és szellem legnagyobb tökéletességében nyilatkozik meg Jesája könyvében” (Matthew 
Arnold).

Jesája 40,3
A próféta hallja az égi hangot, amely bejelenti, hogy Izráel megszabadulása a számkivetésből 
közeledik. Az égi heroldok elsejének izenete így szól: „Egyengessétek Isten útját”. A visszatérést a 



rabságból isteni győzelmi menetnek tekintik.

Jesája 40,3
Egy hang kiált. Az Imit régi fordítása: „Egy szólónak hangja”. Egy égi hang szól, hogy égi erők 
készítsenek utat a sivatagon keresztül a számkivetésből visszatérő Izráel számára, akiknek Isten a 
vezérük. Régebben így is fordították: „Egy hang kiált a sivatagban”, de ennek nincs sok 
valószínűsége, mert a „sivatag” szó a „vadon” hbr[ szónak a párhuzama.
Egyengessétek. Keleten ma is megvan az a szokás, hogy királyi bevonulás alkalmából rendbe 
hozzák az utakat.
a sivatagban. A legrövidebb út Babilonból Júdeába csaknem végig sivatagon vezet keresztül.

Jesája 40,4
Minden… síkká. Az Imit régi fordítása: „Minden völgy emelkedjék és minden hegy és domb 
alacsonyodjanak; legyen mi görbe rónává és a hegyhátak síksággá”. Hárítsanak el minden akadályt, 
hogy símává és könnyűvé tegyék a visszatérő számkivetettek útját.
a szakadékos. A skr ige azt jelenti: hurkolni, kötni: Exod. XXVIII,28; XXXIX,21; talán 
„csomózottat” jelent (l. még Zsolt. XXXI,21).

Jesája 40,5
az Örökkévalónak glóriája. Izráel felszabadításáról beszélni fog a világ és ez ismét az isteni eszme 
elismeréséhez fog vezetni az emberek között.

Jesája 40,6
A második herold: Minden földi hatalom mulandó, Izráel elnyomói el fognak pusztulni; csak az 
Isten szava örök.

Jesája 40,7
az Örökkévaló lehellete. Talán a sirokkóra céloz, mert ez a forró szél gyakran elhervasztja a tavaszi 
növényzetet Palesztinában.
a nép. Itt ugyanazt jelenti, mint minden test, itt különösen Izráel ellenségeire gondol, akik 
elszáradnak, mint a fű.

Jesája 40,8
Istenünk igéje. Isten megváltoztathatatlan céljai, amint azt Izráel prófétái közlik Izráellel és az 
emberiséggel, „az egyetlen állandó tényező az emberiség történetében” (Skinner).
örökre fennmarad. Az emberi tervek és cselekedetek dicsősége mulandó, mint a mező virága. 
Egyedül csak az Isten szava marad fenn győzelmes teljesedésében.

Jesája 40,9
A harmadik herold: „Isten jön és visszahozza népét Cijónba”.

Jesája 40,9
Magas hegyre. Hogy a jó hírt messziről hallják.
ne félj. Hogy szégyent vallasz, mert nem következik be a hirdetett esemény. Vagy: ne félj a 
babilóniai hatóságoktól, akik már csak névleges uralkodók Jeruzsálemben (Krauss).

Jesája 40,10
az Ő erejével jön. Az Imit régi fordítása: „mint hatalmas jön”; a régi fordítások (LXX, Tárgum, 
Vulgata): „bechózeq”-ot („erővel”) olvasnak.
karja. Hatalma.
jutalmazása. Valószínűleg maguk a számkivetettek, akiket pogány nemzetektől visszaszerzett 
zsákmánynak tekinthetünk (Skinner).

Jesája 40,11
Mint a pásztor. A Mindenható Isten úgy jelenik meg a visszatérő számkivetettek előtt, mint a 
végtelen jóság Istene a gyengék és gyámoltalanok számára.
nyáját. Úgy gondozza Isten népét.



az anyaállatokat. Az Imit régi fordítása: „a szoptatósakat”.

Jesája 40,12
Isten végtelen bölcsességét és hatalmát bizonyítja a világ teremtése és kormányzása. És mégis 
vannak olyan gyenge hitűek, akik nem bíznak Izráel megszabadításának lehetőségében.

Jesája 40,12
tenyerével. L. még I. Kir. XX,10; Ezek. XIII,19.
megméri. Milyen végtelen Lénynek kell annak lennie, aki tenyerében tarthatja a világegyetem 
összes vizeit!
három ujjával összefogja. Az Imit régi fordítása: „foglalta mércébe”. Egyesek szerint a sális az éfa 
egy harmad része, mint a „szea”; mások szerint az utóbbinak a harmad része. (L. még Zsolt. 
LXXX,6).

Jesája 40,13
irányította. Vagy: megbecsülte, meg tudta mérni. Az előbbi versben „kiszabja” értelmet adtuk 
ugyanennek az igének.
Örökkévaló szellemét. Az isteni értelmet. Ezek szónoki kérdések; a felelet erre és a következő 
versekre csak ez lehet: Senki.

Jesája 40,14
a helyes irányba. Az Imit régi fordítása: „a jog ösvényére”. „A teremtés rendjének fogalma 
csaknem oly szilárd volt a hébereknél, mint a görögöknél” (Cheyne).

Jesája 40,15
Ime. Miután rámutatott a próféta Isten végtelen bölcsességére és hatalmára a természetben, most 
folytatja ennek kimutatását a történelemben.
hatalmas nemzetek. Szószerint: „nemzetek”.
csepp. A megfelelő héber főnév csak itt fordul elő ilyen értelemben.
a vödör szélén. Az Imit régi fordítása szószerint veszi: „a vederből”. Egy ilyen csöpp észrevétlenül 
visszahullhat a kútba vagy a földre; ilyen jelentéktelen az emberiség összehasonlítva a mindenség 
Teremtőjével.
törmelék. Vagy néhány porszem a mérlegen, ami nem okoz semmi különbséget a súlyban. A 
megfelelő héber főnév csak itt fordul elő ebben az értelemben.
szétszórja. Vagy: „fölemeli”.

Jesája 40,16
oltári tüzelőnek. Szószerint: „tüzelésre” (Az Imit régi fordítása). Libánon erdeiben nincs elég fa 
áldozásra összehasonlítva Isten nagyságával.
oltári áldozatnak. Szószerint: „égőáldozatra” (Az Imit régi fordítása).

Jesája 40,18
Milyen képtelenség tehát Istent ember alkotta bálvánnyal ábrázolni! Őrültség az ilyen istentisztelet.

Jesája 40,19
az ötvözőnek ezüstlánca ékesít. Az Imit régi fordítása: „ezüstláncokat olvaszt reá”.
ékesít. Ezt az igét az összefüggés alapján toldjuk be. A héber szövegben hiányzik.

Jesája 40,20
Vagy pedig… választ. Az Imit régi fordítása: „Aki ily adományra szegény, fát választ, amely nem 
rothad”.
fát. Lásd Jes. XLIV,12–17-ben a hasonló ellentétet a drága és az olcsó bálvány között és nevetséget 
keltő leírását a bálványgyártás triviális részleteinek.

Jesája 40,21
A természet teremtője egyúttal az emberiség uralkodója.

Jesája 40,21



Talán… alapjairól? Az Imit régi fordítása: „Nem tudjátok-e, nem hallottátok-e, nem mondatott-e 
meg nektek kezdettől fogva, nem értettétek-e meg a föld alapjait?” A logika alapján is rájöhettetek 
volna, a tanítóitok is arra neveltek benneteket, az ősrégi hagyomány is azt tanítja, hogy Isten a 
mindenség Ura (Mecúdáth Dávid).

Jesája 40,22
olyanok előtte. Az összefüggés alapján iktatjuk közbe e szavakat, amelyek a héber szövegben 
hiányzanak.

Jesája 40,23
uralkodókat semmivé tesz. A próféta Isten végtelen hatalmát és bölcsességét az emberiség 
eseményeivel világítja meg. Média királyának és Croesusnak, Lydia királyának bukása Cyrus előtt 
még élénk emlékezetében van a számkivetetteknek (Whithouse).
bíráit. Jesájánál a héber szó a bírák számára (sófetim) sokat megőrzött eredeti jelentéséből, lásd a 
főniciai „szuffetesz”, „uralkodók”.

Jesája 40,24
elszáradnak. Olyan gyenge és mulandó a földi hatalom és fény.

Jesája 40,26
Emeljétek a magasba szemeteket. „Nézd az égitesteket és gondold meg, hogy ezek teremtett 
tárgyak. Teremtőjük Isten, aki vizsgálja őket és ismeri mindegyiknek nevét és természetét” 
(Kimchi).
ezeket. A csillagokat.
seregeiket. A csillagok seregeit.
az Ő hatalmának… egyetlen egy sem. Az Imit régi fordítása: „a nagy hatalmú és szilárd erejű előtt 
egy sem hiányzik”.
el nem maradhat. Mindegyik csillag engedelmeskedik az isteni szólításnak.
A következő versek (27–31) ennek a gondolatnak kifejtését tartalmazzák: „Ha ilyen Izráel Istene, 
hogyan gondolhatják a számkivetettek, hogy Előtte közömbös az ő sorsuk. Az Örök Isten 
mindenható és szándéka ki nem kutatható. Akik bíznak Benne, megtalálják Benne az élet és energia 
kimeríthetetlen forrását”.

H. Jesája második részének szerzősége.XL–LXVI. fejezet.
Ezek a fejezetek lényegesen eltérnek az előző rész (I–XXXIX.) fejezeteitől. Amazokban a próféta 
Júda független államához szól, ezekben a Babilóniában számkivetett zsidókhoz intézi szavait, 
akiknek a templomát lerombolták, szent városuk, Jeruzsálem elpusztult és romokban hever, népe a 
száműzetésben fizikai és erkölcsi nyomorban szenved. Tehát kb. 150 évnyi időszak van a könyv két 
részében tükröződő politikai és társadalmi viszonyok között. Megállapítható továbbá, hogy a könyv 
első részében található beszédek kiemelkedő vonása az intelem és korholás: Izráel elpusztul, mert 
Isten ellen lázad; a második rész jellemző vonása a vigasztalás, Izráel már többet szenvedett bűnei 
miatt, mint amennyit megérdemelt.
Vajjon a könyv mindkét része egy kéz munkája-e, Jesájáé, Jeruzsálem nagy államférfi prófétájáé? 
Vagy talán a második rész egy ismeretlen babilóni prófétának a szellemi terméke, akinek névtelen 
írását később Jesája könyvéhez csatolták?
Ezt a kérdést szenvedély nélkül tárgyalhatjuk. Nem érint semmiféle dogmát, sem bármilyen vallási 
alapelvet a zsidóságban és nem befolyásolja a prófétai fejezetek vagy a zsidó nép helyzetének 
megértését.
A 19. század elejéig csaknem általános volt az a hit, hogy Jesája egész könyve egy szerző munkája. 
Már 200-ban ante mind a 66 fejezet Jesája egységes műveként szerepel. Ben Szira ugyanis, midőn 
áttekinti a bibliai kor hőseit és szellemi nagyságait, Jesájáról kiemeli (XLVIII,23–25), hogy a 
próféta beszédeiben megjósolja a nemzeti szerencsétlenséget és vigasztalást nyujtott testvéreinek 



(@wyx ylba !jnyw), akiknek később számkivetés lesz osztályrészük. Ezekben a fejezetekben, úgy 
gondolták, a prófétát megihlette az isteni szellem és felruházta azzal az adottsággal, hogy előre lássa 
a másfél évszázaddal utána bekövetkező eseményeket és beleélje magát a számkivetettek lelki 
világába. Itt tulajdonképen nem jóslásokról van szó, hanem politikai előrelátásról. Találkozunk 
egyébként ilyen jelenséggel könyvének első részében is. Így pld. előre megmondta az Északi 
Királyság bukását; és azt is olvastuk, hogy elkészített egy írásbeli feljegyzést az ő tanításáról más 
összefüggésben és elhelyezte lepecsételt okiratban a jövő számára. „Kösd be a bizonyságot, 
pecsételd le a tanítást tanítványaimban. Én meg várakozom az Örökkévalóra, aki elrejti arcát Jákób 
házától és remélek Benne” (Jes. VIII,16–17). Miért ne tudott volna behatolni az ő prófétái látása a 
későbbi jövőbe is, amely népére vár az elkövetkező nemzedékekben és elküldeni számkivetett 
testvéreinek a vigasz és remény üzenetét? Tekintetbe kell különben venni azt a tényt is, hogy Júda 
királysága éppen Jesája működése idején majdnem abba a helyzetbe került, amely 586-ban 
következett be. Szanhérib a többször említett feliratában a következőket írja: „Und Hazaquiahu von 
Juda, der sich meinem Joche nicht unterworfen hatte – 46 seiner festen ummauerten Städte und die 
kleinen Städte in ihrer Umgebung ohne Zahl belagerte ich durch den Sturm, über Bohlenbahnen 
und den Ansturm von Belagerungmaschinen… und ich eroberte sie. 200.150 Leute, gross und klein 
Männer und Weiber, Pferde, Maultiere, Esel, Kamele, Rinder und Kleinvieh ohne Zahl führte ich 
aus ihnen hinaus und rechnete (alles dieses) zur Beute.” (Gressmann, Altorientalische Texte zum 
Alten Testament. Berlin und Leipzig, 1926. 353. old.)
Rájuk fért tehát a vigasztalás mindenképen, még az a próféta, aki régebben kemény feddő 
beszédekkel illette is népét, könnyen vigasztaló prófétává válhatott a rettenetes pusztítás láttán. 
Ahhoz sem kellett különösebben csapongó fantáziával rendelkeznie, hogy elképzelje magának 
Jeruzsálem elestét és a Szentély rombadőltét. Jesája fiatalabb kortársa, Mika próféta is 
megjövendöli ezt: „Fejei vesztegetésért ítélnek, papjai díjért tanítanak és prófétái pénzért jósolnak, 
de az Örökkévalóra támaszkodik, mondván: Nemde az Örökkévaló közepünkben van, nem jön ránk 
veszedelem! Azért ti miattatok Cijón mezővé fog felszántatni és Jeruzsálem romhalmazzá lesz és a 
Háznak hegye erdős magaslatokká.” (III,11–12; l. még Jer. XXVI. fejezetét.)
A legnagyobb nehézséget talán az okozza, hogy a XLIV. fejezet utolsó és a XLV. fejezet első 
versében Cyrus nevét is megemlíti mint Isten „pásztorát” és „messiását”. 537-ben valóban ő 
engedte meg a babilóniai fogságban sínylődő zsidóknak, hogy hazájukba visszatérhessenek. De ezt 
a nehézséget is kiküszöbölhetjük, ha arra gondolunk, hogy egy későbbi glosszátor, midőn a régi 
jesájai szöveget olvasta, ahol még nem volt Cyrus neve megemlítve, a lap szélére vagy a sorok közé 
írta ezt a nevet, azt akarván ezzel jelezni, hogy a régi próféta nyilvánvalóan csak erre a hatalmas és 
a zsidók iránt barátságos érzelmekkel viseltető uralkodóra gondolhatott. Egy később élt másoló 
pedig azt hihette, hogy a lap szélére vagy a sorok közé beírt név azért került oda, mert az elődje 
kifelejtette ezt az eredeti szövegből és rekonstruálni óhajtván a szöveget a megfelelő helyre 
beillesztette a neveket.
A XLIV,28. vers kérdéses kitétele úgy szólhatott eredetileg: wl rmah (vagyis a 26. versben említett 
wdb[-nak) és a wl-ból keletkezett az ismertetett módon a `rwkl olvasat; a XLV,1-ben még 
egyszerűbb a betoldási lehetőség, mert wjy`ml után, appositióként nagyon könnyen odailleszthető 
volt a `rwkl szó. Mindenesetre feltűnő, hogy a Cyrus név mindössze ebben az egymásután 
következő két versben fordul elő és az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a srp elnevezés, 
Perzsia neve nincs megemlítve Jesája második részében sem. Azokban a bibliai könyvekben 
(Ezékiel, Dániel, Eszter, Ezra-Nechemja, Krónikák könyvei), amelyek a perzsa korban, vagy ahhoz 
közelálló évtizedekben keletkeztek, természetszerűleg elég sokszor említik ezt a nevet. Különösen 
feltűnő ennek a névnek hiánya, ha feltételezik, hogy Cyrus neve az eredeti szövegben is szerepel. 
Vagy vele kapcsolatban vagy külön mégis módot találhatott volna a perzsa korhoz közelálló szerző, 
hogy megemlítse ezt a nagy szerepet játszó birodalmat. (Dr. Löwinger Sámuel.) Akik a Cyrus 
olvasatot eredetinek tartják és e fejezeteket mégis Jesajának tulajdonítják, arra gondolnak, hogy egy 
régebben uralkodott Cyrus nevű uralkodóra utal Jesája.
Nincs tehát semmi lehetetlenség abban, hogy a hagyományos feltevést nagyjában elfogadjuk. 
Ámbár aránylag elég kevesen ragaszkodtak a hagyományos értelmezéshez az újabb időben, mégis 



akadtak kitűnő nemzsidó és zsidó védői a könyv második fele eredetiségének. Kiemeljük a XIX. 
században élt Luzzattót és a jeles bécsi kutatót, Kaminkát, aki nemrég jelentetett meg újabb 
tanulmányokat e tárgykörből.
Ma azért mégis a legtöbb tudós azt vallja, hogy a későbbi fejezetek szerzője nem azonos az I–
XXXIX. fejezetek írójával. Ibn Ezra volt az első, aki felhívta erre a figyelmet. Rámutattak arra is 
többször, hogy sem Cyrus megjelenését, sem Izráel fogságát nem jövendöli meg bennük, hanem 
mindíg mint az olvasó előtt ismert tényeket adja elő. Azt is bizonyítékul hozzák fel, hogy a „Jesája” 
név nem fordul elő a második részben, sem bármelyféle személyes célzás, amely összefüggésbe 
hozná a szerzőt a régebbi prófétával. Jelentősnek tartották azt is, hogy a zsinagógában a nagy 
próféták sorrendje eredetileg ez volt: Jeremiás, Ezekiél, Jesája. Ebből azt következtették, hogy azok, 
akik felelősek ezért a régi sorrendért, tudták, hogy olyan elemek voltak Jesája könyvében, amelyek 
későbbiek, mint Ezekiél próféta. Ez okból, többek között, mai tudósok úgy beszélnek a XL–LXVI. 
fejezet szerzőjéről, mint második Jesájáról, másnéven: Deutero-Jesája vagy a Babilóni Jesája.
Jesája könyvének kettős szerzősége mellett felhozott érvek egyike sem magyarázza meg, hogy 
hogyan mehetett feledésbe annak a prófétának a neve, aki új életre keltette a zsidóságot a Szent 
Földön; és épp az a nép felejtette volna el, amely szeretettel ápolta a régebbi prófétákat, akik nem 
voltak velük közvetlen kapcsolatban (Kaminka). Azok sem erősítik meg ezt az újabb felfogást, akik 
a második Jesája munkáját a XL–LV. fejezetekre korlátozzák és a többi tizenegy fejezet szerzőségét 
átadják „Trito-Jesájá”-nak vagy felosztják másik két próféta, a „harmadik” és „negyedik Jesája” 
között. A bizonyítékok, amelyekre ezt a további eldarabolást alapítják, nagyon kétségesek. És 
irodalmi szemszögből is ellenkezik ez az eljárás, „a takarékosság törvényével” a természetben. A 
XL–LV. fejezetekben megőrzött beszédek a világ egyik legnagyobb írómesterét mutatják be és nem 
kevésbbé nagyszerűek a „Trito-Jesájá”-nak tulajdonított részek. Nagyszerűségben, a szellem 
érettségében és vallásos erőben olyan magasra emelkednek, hogy azt a jeruzsálemi Jesája sem múlja 
felül. Nem igen lehet abban hinni, hogy egyidejűleg élt két vagy három ilyen irodalmi és szellemi 
lángész (Wiener).
Még megjegyezzük, hogy a kritikusok nem tudtak megegyezni abban, hogy hol írták ezeket a 
próféciákat, az egyik Babilónia mellett foglal állást, mások Palesztinára, Egyiptomra vagy 
Phöniciára gondolnak.

III. Ékeb.
Jesája XLIX,14–LI,3.

Ez a második vigasztaló haftára. Ezeket a haftárákat elsősorban azért választották ki, hogy 
vigasztalást és reményt nyujtsanak az Áb hónap böjtjét követő hetekben. Azonkívül alapvető 
hasonlóság van a szidra és a haftára tanítása között. Az előbbi kiemeli Izráel nagyon fontos 
kötelességét, hogy fenntartsa szellemi egységét a kanaánita bálványimádással szemben. Ez pedig, 
felismerve, hogy az ember nemcsak kenyéren él és megértve az isteni szeretetet, ami még a 
fegyelmezésben is megnyilvánul, alkalmassá teszi Izráelt a szerepre, hogy „az Örökkévaló 
szolgája” legyen, úgy ahogy a próféta felfogta beszédeinek ebben és más részeiben.

Jesája XLIX.

14–21. Cijón kétségbeesése és vigasztalása.

A zsidó nép nagy része elvesztette reményét a nemzeti megújhodásban. Azt gondolták, hogy Izráel 
története végleg lezáródott.

Jesája 49,14



Cijón. Úgy állítja itt elénk, mint elhagyott feleséget, aki gyermekeit gyászolja. Kétségbeesik jövője 
miatt: „Az én Uram elfelejtett”.

Jesája 49,15
Igen, mindezek elfelejthetők. Szószerint: „Ezek is megfeledkeznek” (Az Imit régi fordítása). Egy 
anya könyörülete gyámoltalan gyermekei iránt is hiányozhat, de Isten jósága nem. Ez tartósabb, 
mint a legerősebb emberi érzelem.

Jesája 49,16
tenyerembe rajzoltam képed. Szószerint: „tenyereimre véstelek”. Merész költői képpel a próféta 
úgy állítja elénk Cijónt, mintha be volna rajzolva Isten kezébe, úgyhogy ő maga és leomlott falai 
mindíg emlékezetében vannak.

17–21. A gyermekek visszatérése.

Jesája 49,17
sietnek. A világ minden részéből, hogy visszatérjenek Cijón-anyához.
rombolóid és pusztítóid. Némelyek úgy magyarázzák, hogy ezek a szavak a babilóniaknak 
Palesztinában hagyott helyőrségeire vonatkoznak, akiket most távozásra kényszerítenek a hódító 
perzsák. Kimchi szerint az Izráelhez tartozó gonoszokra vonatkozik, akik okai voltak a nemzet 
pusztulásának. waxy ^mm ^ybyrjmw ^ysrhm. Így is fordítható: „rombolóid és pusztítóid közüled 
származnak”. Ebben az értelemben vált közmondásossá. Mennyi szomorú igazságot tartalmaz ez az 
egyszerű mondat? Bizony nagyon sokszor előfordult, hogy zsidó emberek gyűlölettel és 
ellenségességgel viseltettek a saját közösségük iránt. Az is gyakori eset volt, hogy egyes zsidó 
emberek akaratlanul is „rombolói és pusztítói” voltak saját népüknek, mert olyan bűnöket követtek 
el, amelyeket az egész zsidóság rovására írtak. Természetesen ez az értelmezés nem illik az 
összefüggésbe.

Jesája 49,18
valamennyien… eljöttek hozzád. Minden gyermeked, még „rombolóid” is; azaz, a gonoszok, akik 
eltávoztak tőled.
mint drága ékszert. Visszatérő gyermekeit a menyasszonyi díszhez hasonlítja, amely most Cijón 
számára az özvegység jelei helyébe lép.
az ő díszeit. Ezek a szavak sincsenek meg a héberben; az összefüggés alapján odaértendők.

Jesája 49,19
„Ellentétben a mostani elhagyatottságával Cijón letekint a sűrűn lakott városra, amelynek lakosai 
alig férnek el a szűk területen” (Skinner).

Jesája 49,19
szűk lesz néked. Nagyon kicsiny lesz területileg a visszatérő számkivetettek tömege számára.

Jesája 49,20
elhagyatottságod gyermekei. Akiktől megfosztattál (Kimchi); azaz, elveszett gyermekeid.
odébb egy lépéssel, hogy én is megtelepedhessek. Az Imit régi fordítása: „menj odébb, hogy 
ülhessek”.

Jesája 49,21
Ki szülte számomra ezeket. Alig hiheti, hogy ő az anyja mindezeknek a gyermekeknek, akik a 
Szentföldről távol születtek és nőttek föl.
számkivetett. Csak a régi lakosokra alkalmazható, átvitt értelemben Cijónra és általa Izráelre 
vonatkozik.



22–23. A számkivetettek visszatérése.

Jesája 49,22
lobogómat. Jelül, hogy megjelölje a helyet, ahol a nemzetek összegyüjtik a számkivetetteket, hogy 
visszatérjenek hazájukba.
és ők elhozzák. Önkéntes hódolás Isten előtt.
ölükben. Ahogy kis gyermekeket visznek óvatosan és gyengéden.

Jesája 49,23
gyermekápolóid. Őrzőid. A metafora jelentése, hogy idegen uralkodók fognak benneteket 
támogatni és a visszatérés királyi szentesítéssel fog megtörténni (Wiener).
nyelik. Az Imit régi fordítása: „nyalják”. Keleti metafora az útálatos megalázkodásra.

24–26. A nemzetek sorsa, akik ellenállnak Isten akaratának.

Jesája 49,24
elmenekülhet-e a győztes elől, akit foglyul ejtett. Kétségek merültek fel, hogy van-e lehetőség a 
menekülésre. A kétség talán jogos volt, hiszen a „tíz törzs” sem tért vissza a száműzetésből.
a győztes. A modern kommentátorok $yr[-ra javítják a qydx szót, a következő vers alapján. Ez 
azonban fölösleges. A „cáddik” jelenti azt is, akinek a pörben igaza van; átvitt értelme: győztes.

Jesája 49,25
hatalmas vitéznek. Szószerint: „zsarnoknak” (Az Imit régi fordítása).

Jesája 49,26
Én megetetem üldözőidet saját húsukkal. Egymást fogják ellenségeid véres harcokban felőrölni.
Jákóbnak hatalmas szirtje. Szószerint: „Jákób hatalmasa” (Az Imit régi fordítása).

Jesája L.
A számkivetettek elcsüggedésének másik oka a kétség volt: „Vajjon a régi viszony Isten és Izráel 
között érvényben van-e még? Vajjon Isten azzal, hogy számkivetette Izráelt, nem vált-e el tőle? A 
felelet ez: „Hol van anyátok „get”-je, „válólevele”, ami a válást véglegessé tenné? Ilyen nincs. 
Tehát Izráel még most is Isten népe és nincs akadálya a régi viszony helyreállításának.”

Jesája 50,1
válólevél. Ha nincs ilyen okirat, amely bizonyítaná a válást, szabad az út a kibéküléshez. (L. még 
Deut. XXIV,1.3; Jer. III,8).
amely bizonyítaná, hogy elküldtem őt. Szószerint: „mellyel elküldöttem” (Az Imit régi fordítása).
a hitelező, akinek eladtalak. Ahogy szegény szülők eladják gyermekeiket, hogy letörlesszék 
adósságaikat a kérlelhetetlen hitelezőknek és ezzel elvesztették a birtoklás és rendelkezés minden 
jogát fölöttük.
kerültetek rabságba. Szószerint: „eladattatok” (Az Imit régi fordítása). Isten egy időre büntetésül 
kiszolgáltatott benneteket ellenségeiteknek. Most elengedi ezt a büntetést és gyermekeivé fogad 
benneteket.

Jesája 50,2
Miért jöttem hát? A próféta visszautasítja az elcsüggedt és renyhe népnek gyáva feleletét a 
megváltás hírére.
ha nem követ senki. Szószerint: „és nincs férfiú”; az Imit régi fordítása: „és nem volt senki”.
rövidnek méritek karomat. Nem elég hosszú, hogy segíthessen? Nem elég nagy Isten hatalma, 
hogy megmentsen benneteket?
kiszárítom a tengert. Mint az Egyiptomból történt kivonuláskor.



Jesája 50,3
Az eget sötétségbe öltöztetem. Utalás Isten hatalmára a természetben, amint ez a nap- és 
holdfogyatkozásokban megnyilvánul (Ibn Ezra).
és gyászoló zsákruhába burkolom. Az Imit régi fordítása: „és zsákot teszek ruhájukká”.

Jesája 50,4
Ez egyike annak a négy részletnek Jesája második részében, ahol vagy leírja „az Úr szolgáját” vagy, 
mint itt, őt magát beszélteti. Ezek a részek különösen szépek és mélyen vallásosak, de 
magyarázatuk nagy nehézséggel jár. „Az Úr szolgája” az ideális Izráel, a megszentelt kisebbség, 
amely kész szenvedni és meghalni hitéért. Készek tűrni minden kegyetlenséget és üldözést azoktól a 
testvéreiktől, akik vakok és süketek a kor jeleivel és Isten céljainak megvalósításával szemben. 
Lásd még Jes. XLII,1–4; XLIX,1–6; LII,13–LIII. és a Zsoltárokban (XXII).

Jesája 50,4
rámbízta a tanítás nyelvét. Vagy: „a tanultak nyelvét adta nekem”; szabadabban fordítva: „ékesen 
szóló nyelvet adott nekem”.
fölüdíteni. A megfelelő héber igének csak itt van ez az értelme. A modernek más olvasatokat 
helyeznek előtérbe: @tw[rl twn[l twyjhl stb.
hogy halljam amint a tanítás szól. Az Imit régi fordítása: „hogy hallgassak rá, mint a tanultak”. 
Korán felébresztik őt a látomások, és Istentől megnyeri a képességet, hogy megértse izenetüket és 
tanításukat.

Jesája 50,5
nem hátráltam meg. Nem ingadoztam a méltatlan és rossz bánásmód ellenére sem.

Jesája 50,6
Inkább odaadtam testemet a bántalmazóknak. Az „Isten szolgája” a szenvedéseket szívesen eltűri, 
mert tudja, hogy azok Isten fegyelmező eszközei.

Jesája 50,7
nem borultam szégyenbe. E nagy lelki probléma miatt: Miért kell az igaznak szenvednie? Miért 
engedi meg a mindenható Isten, hogy hűséges szolgái ennyit szenvedjenek?
azért… kovakő. Az Imit régi fordítása: „azért olyanná tettem arcomat, mint a kova”.
nem fogok szégyent vallani. A szolga törhetetlen hitének sok hasonló párhuzama van Jeremiás 
(XVII) és Jób könyvében és a Zsoltárokban (XXII).

Jesája 50,8
az én igazamat kivívja. Vagy: „győzelemre segít”. „Megmutatja, hogy igazam van azzal, hogy 
győzelemre segíti ügyemet.” Izráel hosszú ideig tartó küzdelmét a nemzetekkel és 
bálványimádásukkal úgy tünteti fel mint egy törvényszéki tárgyalást Isten ítélőszéke előtt 
(Davidson).
álljunk elő együtt. Vitatkozásban.

Jesája 50,9
ki ítélhet el engem? Ki bizonyíthatja, hogy nincs igazam?

Jesája 50,10
A bátorítás és figyelmeztetés üzenete.

Jesája 50,10
Köztetek. Az izraeliták egyetemessége általánosságban, megkülönböztetésül az Isten szolgájától és 
a jámbor kisebbségtől.
sötétségben. Csüggedésben vagy szomorúságban.

Jesája 50,11
járjatok tüzetek világosságában. „Tűz” és „lángnyilak” költői képek, jelentik az istentelenek 
szándékait az ideális Izráellel szemben. Gonosz mesterkedéseikkel önmaguknak ártanak. Zsolt. 



VII,15.
Ha ezek a szavak tűz, lángnyilak a pogány szertartásokra vonatkoznak, lehetséges, hogy ez „célzás 
arra a különös, de hiteles tényre, hogy a pogány szertartás bizonyos formáiban a hívők a felizgatott 
állapot hatása alatt érzéketlenekké válnak a hőségnek az emberi testre gyakorolt rendes hatásával 
szemben. Ha ez így is van, a tűzön járók híres csodái semmiképpen sem teszik őket mentessé Isten 
megtorlásával szemben” (Elmslie).
szenvedésben fogtok elhanyatlani. Az Imit régi fordítása: „fájdalomra feküsztök le”.

Jesája LI.
Jesája 51,1

Összefoglalja a vigasztalás szavait. Mégegyszer megismétli az isteni gondviselés csodáit a multban. 
Ne féljenek az igazán hívők, hogy kevesen vannak Cijón újjáépítéséhez.

Jesája 51,1
kősziklára… kútforrásra. A pátriárchák, a faj alapítói, a kőbánya, amelyből az utódokat ásták.
kútforrás. A tbqm szó más helyeken (Bírák IV,21; I. Kir. VI,7; Jes. XLIV,12; Jer. X,4) kalapácsot 
jelent. A bqn tő jelentése: lyukaszt, fúr.
arra… eredtek. Az Imit régi fordítása: „a kút nyílására, melyből vájattatok”.

Jesája 51,2
Ábrahámra. Isten ígérete teljesült, hogy őt nagy nemzetté tette és áldássá a föld minden családja 
számára. Épúgy meg fog jutalmaztatni az igaz maradék hite Cijón visszaállítása által.
Ábrahámot. Az összefüggés alapján toldjuk be.
mint egyedülállót. Mikor még nem is volt gyermeke. Isten mondta neki, hogy nagy nemzetté teszi. 
„Ábrahám egy volt és ő örökölte az országot”, Ezek. XXXIII,24.

Jesája 51,3
megvigasztalta… Cijónt. Perfectumot használ. Annyira meg van győződve szavainak 
bekövetkezéséről, hogy a jövőben bekövetkező eseményeket már mint megtörténteket mondja el; 
ezt nevezik perfectum propheticum-nak.
sivatagát. A számkivetettek bizonyosan haboztak elhagyni Babilónia termékeny földjét, mert azt 
gondolták, hogy Palesztina most már kopár sivatag. A próféta tehát biztosítja őket, hogy a Szentföld 
kopár területei nagyon termékenyekké lesznek (Ehrlich). Ilyen csodálatos átalakulást Palesztina 
termékenységében a mi napjainkban is megfigyeltek.
ujjongó ének hangja. Amint ma is fölcsendül az újjáépülő Cijón pionirjai, a chalucok ajkán.

IVa. Reé.
Jesája LIV,11–LV,5.

Ez a harmadik vigasztaló haftára. A próféta nagy ígérete: „De minden fegyver, amely ellened 
készül, céltévesztő lesz és minden nyelvet, amely síkra száll ellened, megcáfolsz”. Ennek az 
ígéretnek teljesítése attól függ, hogy Izráel melyiket választja a két út közül, amelyről a szidra első 
verse így szól: „Ime, elétek helyezek a mai napon áldást és átkot”.

Jesája LIV.

11–17. Cijón külső és belső ragyogása.



Jesája 54,11
Viharvert… nő. Szószerint: „Szegény (te) szélhányatott, megvigasztalatlan” (Az Imit régi 
fordítása).
most… teszem. Az Imit régi fordítása: „fénymázba rakom”. Egyesek a ^wp főnevet a ^pn-chel 
azonosítják.
fundamentumot… ékkövekből. Az Imit régi fordítása: „zafírokkal alapítlak meg”.

Jesája 54,12
oromzatodat… teszem. Az Imit régi fordítása: „És teszem rubinttá ormaidat és kapuidat 
karbunkuluskövekké és egész határodat drágakövekké”.
rubintokból. A megfelelő héber szó még Ezek. XXVII,16-ban fordul elő.

Jesája 54,13
Isten növendékei. Vagy: „Isten ismerői”. Cijón békéje nem a fegyveres erőn fog alapulni, hanem 
összes lakóinak istenfélő életén. Régi hagyományok voltak, hogy a mondat második szava, a 
„bánájich”, „fiaid” helyett „bónájich” „felépítőid”-et kell olvasni (Berák. 64a).
Más szóval, egy nemzet gyermekei jövőjének felépítői. Minden zsidó gyermeket úgy kell nevelni, 
hogy ilyen felépítője legyen népe jobb jövőjének; minden zsidó gyermeket erősíteni kell a zsidóság 
ismerete által és meg kell szilárdítani abban az elhatározásában, hogy az életben hasznos tagja 
legyen Izráelnek és az emberiségnek. Ez a vers („És fiaid mind Isten növendékei lesznek”) fontos 
határkő a kultúra történetében. Ennek megfelelően Izráel az egyetemes nevelés útját választotta. 
Ezért mondja H. G. Wells „Világtörténeté”-ben: „A zsidó vallás, mert irodalmon alapuló vallás 
volt, az első volt abban a törekvésben, hogy a közösség összes gyermekeinek elemi oktatást adjon”.

Jesája 54,14
csak tartsd távol magad az erőszaktól. Légy állhatatos az igazságban és a rettegés nem lesz úrrá 
rajtad. A kötelesség teljesítése növeli az erkölcsi erőt.
rettegéstől. A „tartsd távol magad” ide is értendő.

Jesája 54,15
elbukik. Mindazok, akik most rád támadnak, összezúzódnak rajtad.

Jesája 54,17
Izráel igazolása a történetben biztosítva van: sem hatalom, sem gonoszság nem pusztíthatja el az 
Örökkévaló szolgáját.
megcáfolsz. Megcáfolod bizonyítékokkal.
szolgáinak. Tisztelőinek.
igazságuk győzedelme Tőlem való. A hqdx jelenti az igazságot (azaz, az egyén életmódjának 
szentségét) is, és a győzelmet (az igazság győzelmét a világban) is.

Jesája LV. A visszatérés Cijónhoz egyúttal visszatérés lesz 
Istenhez.

Jesája 55,1
Ez a szózat gazdaghoz és szegényhez egyaránt szól, hogy vegyenek részt egy új korszak áldásaiban: 
jöjjenek a forráshoz, amelyből a kötelesség ismerete ered, Isten szavához. A felszólítás olyan, mint 
a vízhordók kiáltása a keleti városokban és magát az áldást is különösen a keleti ember számára 
értékes ígéretekben, üdítő italok képében mutatja be: lesz víz, tej, bor bőségesen.
Ti szomjazók. Az Imit régi fordítása: „Oh, mind aki szomjúhozik”.

Jesája 55,2
Miért akartok időt, fáradságot és pénzt anyagi célokra fordítani, amelyek végeredményben nem 
tudják kielégíteni a lelket, mert ez szentségre és igazságra vágyik?
Miért… jóllakásra. Szószerint: „Minek mérnétek le ezüstöt nem kenyérért és szerzeményeteket 



azért, amivel nem laktok jól?” (Az Imit régi fordítása).
hallgassatok. Szószerint: „Hallgatva hallgassatok” (Az Imit régi fordítása).
dús lakomán. Az Imit régi fordítása: „kövérségben”. A szellemi jólétet jelenti. Ellentéte: „a lélek 
soványsága” (Zsolt. CVI,15).

Jesája 55,3
Reám. Az összefüggés alapján egészítjük ki ezzel a szóval.
a Dávidnak ígért hűséges szeretettel. Az új szerződés teljesülése lesz annak az ígéretnek, hogy 
Dávid királysága fenn fog maradni (II. Sám. VII,8–16).

Jesája 55,4
őt. Dávidot, vagy azt, aki a Dávid-családot képviseli. Zerubábel, a száműzetésből visszatérők egyik 
vezetője, Dávidnak leszármazottja volt.

Jesája 55,5
hívhatsz magadhoz. Visszatérés az öntudatlan befolyás leírásához, amely biztosan fog következni 
Izráelnek isteni küldetéséhez ragaszkodó hűségéből.

IVb. Rós-Chódes szombatjának haftárája.
Jesája LXVI.

A Második templom építése befejezése előtt áll, és a próféta a templom épületével és a benne lévő 
istentisztelettel összefüggő helytelen eszméket helyesbíti. Ellentétet mutat ki a hívő izraeliták és a 
hitehagyók között, akik bálványkultuszt űznek és pusztulásra vannak ítélve. A fejezet végén újra 
hangsúlyozza a megmaradt hívők győzelmét és az Egyisten általános elismerését. A 23. vers, 
melyben ez a remény így van kifejezve: „Újholdról újholdra… odajárul minden halandó, hogy 
leboruljon színem előtt”, adta az impulzust bölcseinknek, hogy ezt a prófétai szakaszt jelöljék ki a 
szombatra eső rós-chódesre.

Jesája LXVI.
Jesája 66,1

miféle házat. Isten jelenlétét nem lehet egy helyre korlátozni („Íme az egek és az egek egei be nem 
fogadnak Téged, hát még e ház, melyet építettem” I. Kir. VIII,27). A Templom célja volt az 
embereket istenfélelemre és igazságosságra figyelmeztetni; s az áldozatok segítettek a hívőnek, 
távoltartani a gonosz gondolatokat és vágyakat a szívtől, és elégetni azokat, mint égőáldozatokat az 
oltáron (Kimchi). E feltételek nélkül a Templom nem lett volna alkalmas eszköz Isten dicsőítésére.

Jesája 66,2
mindezek. Azaz, ég és föld Isten szavára jöttek létre (Ábárbánel).
tekintek. Isten nem néz az épület külső díszességére vagy a benne folyó szépen kidolgozott 
szertartásokra, hanem az ájtatosok alázatos és őszinte jámborságára, akik akaratukat Istennek 
alávetik („aki buzgó az Én igémre”).

Jesája 66,3
aki ökröt vág áldozatul olyan, mint aki embert öl. Szószerinti fordításban „ökör levágója, az ember 
megölője”, stb. Ezt gyakran magyarázták olyan értelemben, hogy aki az előírt áldozatokat hozza, de 
nem komoly lelkülettel, az nem jobb, mint az, aki valamilyen rettenetes és csúnya kultuszon vesz 
részt, amelyhez emberáldozat is tartozik. De talán ilyen túlzást egy próféta sem engedhetett volna 
meg magának. Lehetséges, hogy a próféta azokra gondolt, akik külsőleg megtartották a zsidó 
kultuszt, de amellett hódoltak azoknak az alacsony pogány eszméknek is, amelyek megmaradtak az 
asszír hódítás utáni izraeliták közt (II. Kir. XVII,33 és köv.). Alig lehet elképzelni, hogy a perzsa 



hatóságok tűrték volna az olyan pogány kultuszokat, amelyek emberáldozatokkal jártak. Van olyan 
magyarázat, amely szerint `ya hkm kifejezés csak azt jelenti „embert üt” (Ibn Ezra), nem pedig 
„embert öl”. A héber hkn-tövet használják a botbüntetésnél (botütés, ostorütés), és talán a 
flagellánsokhoz hasonló kultusszal kapcsolatos ütéseket jelentett, amelyek sok titkos pogány 
szertartás kellékei voltak. A próféta eszerint azért panaszkodik, hogy az, aki egy ökröt áldoz Isten 
templomában, titokban mint flagelláns résztvesz valamilyen pogány misztikus kultuszban.

Jesája 66,4
az ő megcsúfolásukat. Mivelhogy ők – az elpártolók és makacs hitszegők – azt a cselekedetet 
választották, amely megcsúfol Engem (3. v.), Én választok nekik olyan szenvedést, amely 
megcsúfolja az ő reményeiket.

Jesája 66,5
A hűségeseknek szól, akiknek reményeit kigúnyolják ellenfeleik.

Jesája 66,5
testvéreitek. Azaz, a félig-meddig bálványimádó eretnekek.
kiközösítenek benneteket. Akik nem akarnak közösséget vállalni veletek (Cheyne).

Jesája 66,6
Riadalom. A próféta már hallani véli a gúnyolódók elleni ítélet eljövetelének zaját.

Jesája 66,7
A próféta újra kezdi vigasztalni a hitében erős közösséget. Noha most kinevetik őket ellenfeleik, 
mégis osztályrészük lesz: a lakosság megnövekedése (7. vers), béke és boldogság (12. v.).

Jesája 66,7
Cijón az anya, és ez a vers leírja lakosságának gyors szaporodását, mivel mindenhonnan 
összesereglenek hűséges gyermekei.

Jesája 66,8
létrejöhet-e egy nemzet egy pillanat alatt? Hangsúlyozza a jelentékeny megnövekedés gyorsaságát.

Jesája 66,9
Az újjáépülés és mentés műve be lesz fejezve, Isten nem hagyja azt befejezetlenül.

Jesája 66,10
Felszólítás a visszahozott gyermekekhez, és azokhoz, akik még száműzetésben vannak, hogy 
örvendjenek Jeruzsálemmel.
akik eddig gyászoltátok. Mindazok, akik a száműzetésben vannak és akik a visszatérés után 
nyomott hangulatban vannak, mivel reményeik Cijónban csak lassan valósulnak meg.

Jesája 66,11
Megmarad a kép Cijónról, mint anyáról.

Jesája 66,12
Béke és jólét özönlik Cijónba, mint egy folyó, amely elárasztja partjait.
térden dédelgetett gyermek. Folytatja a dajka képét az előbbi versből. A nemzetek lesznek az ő 
dajkáik.

Jesája 66,13
Mint férfit, akit anyja vigasztal. „Mint felnőtt férfi, aki hazajön fáradtan, sebzetten és vigaszra talál 
anyjánál.” (G. A. Smith.)

Jesája 66,14
csontjaitok virulnak. Testileg is új életerőt nyertek.

Jesája 66,15
A próféta visszatér az isteni ítélethez, amely az Ő gyűlölői ellen készül.



Jesája 66,17
Ismételt célzás az eretnekek bálványimádására.
kertekben. Azaz, részt vesznek az undok szertartásokban, amelyek gyakran folytak ott (Jes. 
LXV,3).
szentelgetik és tisztogatják magukat. Gúnyos kifejezés azokra, akik pogány ritusaikra készülnek 
(Kimchi).
a középen álló alak körül. A masszoréták tja-t, nőnemű alakot olvasnak. A célzás tehát az Ásérára 
vonatkozik, amely szentelt élőfákból, vagy facölöpökből állt, amelyeket egy kertbe helyeztek egy 
bálvány-oltár mellé. Ha úgy olvasnák a szót, ahogy írva van, dja-nak, akkor a célzás a papra 
vonatkoznék, aki az imádkozók csoportját vezeti.
egér húsát. Az egér húsa más „undok dolgokkal” együtt pogány misztikus kultuszokban szentelt 
étel gyanánt szerepelt.

Jesája 66,19
csodajelet adok reájuk. T. i. a nemzetekre, az ítélet és megtorlás hatalmas műve által. Azok a 
népek, amelyek túlélik majd elmennek távoli országokba Isten nevét, nagyságát és dicsőségét 
hirdetni.
Tarsisba. Tartessus városa a későbbi Spanyolországban.
Pulba, Lydiába. Valószínűleg Észak-Afrikában.
Görögországba. Héberül: Jáván.

Jesája 66,20
Ezekre a távoli népekre olyan nagy benyomást tesz, amit hallanak, hogy Jeruzsálembe hozzák az 
összes izraelitákat, akik közöttük laknak és pedig a magasztos körülményekhez illő módon.

Jesája 66,21
azok közül is ki fogok válogatni papokat és levitákat. A megtért nemzetek közül, akik hozzák és a 
zsidók közül, akik visszahozatnak, veszek egyéneket, akik támogatják a papokat és levitákat 
szolgálatukban (Kimchi). Ez a gondolat teljesen egyezik Jesája egyetemes gondolkodásával.

Jesája 66,22
Ebben az új és jobb világrendben Izráel népe és befolyása örökre fenn fog maradni és Izráel 
küldetésének teljesülésére fog vezetni, azaz, az Egyisten általános imádására és arra, hogy 
Jeruzsálem az emberiség vallási központja lesz.

Jesája 66,23
minden újholdról… szombatról. Azaz, minden újholdkor és szombaton.

Jesája 66,24
Új leírás a gonoszok elleni harcról és végső vereségükről, ami által a fenti nagy cél megvalósul. 
Delitzsch Ferenc kimutatja, hogy ez ugyanaz a gondolat, amely Jesája második részében több 
helyen ismétlődik: „nincsen béke a gonoszok számára” (XLVIII,22 és LVII,21). Ez a kép, hogy „a 
féreg, amely azokat emészti, nem pusztul el és a tűz, mely azokat égeti, nem alszik ki” 
szimbolikusan mutatja az állandó lelkiismeretfurdalást, mely a gonosztevő lelkét gyötri. Annak a 
tudata, hogy mindenki előtt világos lesz a gonoszok bukása, („elvonulnak, látni fogják”), gátló 
erkölcsi befolyást fog gyakorolni. Ez egyik tényező lesz a nagy cél elérésében, (az egy igaz Isten 
általános imádatában), amint le van írva az előbbi versben.

Jesája 66,23
odajárul minden halandó. A hívők.
Régi zsidó szokás szerint a 23. verset újra olvassák a 24. után, hogy a könyvet (melynek ez az 
utolsó fejezete) a vigasz és a bátorítás szavaival fejezzék be. Hasonló szándék érvényesül Maleáki, 
Écha és Kohelet befejezésénél. Ezeknél is megismétlik az utolsóelőtti verset az utolsó vers után.



V. Sófetim.
Jesája LI,12–LII,12.

Ez a negyedik vigasztaló haftára; Izráel ki fog szabadulni a számkivetésből és eszköze lesz annak, 
hogy Isten megváltása kiterjedjen az egész emberiségre. A szidra egyik ragyogó parancsával: 
„igazságot, igazságot kövess”, megadja a legfontosabb alapfeltételt minden élőlény számára a 
földön. Izráel csak akkor teljesítheti hivatását megfelelő módon, ha ezt az elvet követi: az eget, az 
isteni törvényt a földre plántálja, hogy az egész emberiség számára közvetíthesse.

Jesája LI.

12–16. A Mindenható Isten Cijón vigasztalója.

Jesája 51,12
embertől félj. Amilyen Babilón királya.
aki halandó. Az Imit régi fordítása: „kinek halnia kell”.
Ádám fiától. Vagy: „emberfiától” (Az Imit régi fordítása).
olyanná lesz, mint a fű. El fog pusztulni.

Jesája 51,13
állandóan. Szószerint: „egész nap” (Az Imit régi fordítása).
szorongásban. Ez nincs meg a héber szövegben, csak az összefüggés alapján illesztjük be.
az ostromló. A babilóniai uralkodóknak. Ehrlich szerint ez Cyrusra, a nagy perzsa hódítóra 
vonatkozik, aki abban az időben rémülettel töltötte meg kortársainak és a zsidó számkivetettek nagy 
részének szívét.
hol van már az ostromlónak dühe? Cyrus nem akar benneteket elpusztítani. Sőt ellenkezőleg.

Jesája 51,14
a béklyóban görnyedő. Izráel; szószerint: „a görnyedő” (Az Imit régi fordítása).

Jesája 51,15
háborgásba ejti a tengert. L. még Jer. XXXI,34; Jób XXVI,12; Isten hatalmának nagyszerűségét 
írja le.

Jesája 51,16
Én helyeztem. Ő, aki kezdetben teremtette az eget és a földet, most az igaz maradékok, Izráel szent 
kisebbségének felhasználásával új eget és új földet akar teremteni. Ez a vers csodálatos mélységű és 
összefoglalása Izráel helyének és hivatásának az emberiség szellemi életében.
Én helyeztem igéimet szádba. Isten Izráelen keresztül küldte izenetét az emberiséghez. „Mindaddig 
amíg a világ megmarad, mindazok, akik emelkedni akarnak az igazságosságban, Izráelhez 
fordulnak ösztönzésért, ahhoz a néphez, amelynek legerősebb érzéke van az igazságosság iránt” 
(Matthew Arnold).
eltakartalak. Amilyen csodálatos volt Izráel kiválasztása, époly csodálatos Izráel fennmaradása a 
történelem minden viharán és viszontagságán keresztül. Ez az isteni kiválasztás és megőrzés olyan 
célok érdekében történt, amelyek az egész emberiséget illetik. A próféta elsorol most három ilyen 
célt.
plántálhasd… hirdethesd. Az Imit régi fordítása: „megplántáljam az egeket és megalapítsam a 
földet és azt mondjam”.
hogy a földre plántálhasd az eget. Az új eget és az új földet; lásd LXV,17. A pogány királyságok 
legyőzésével és Izráel újjáépítésével az emberiségnek új korszaka kezdődik. Az eget itt maghoz 
hasonlítja, amelyből fa nő, gyümölcs terem és beárnyékolja az embereket. És az eget el kell ültetni! 



Valahányszor egy gyermeket szóval vagy példaadással egy nemes gondolatra, tettre vagy életmódra 
tanítunk, az eget ültetjük el. Éppígy el lehet ültetni az eget egy nép vagy népek lelkébe. Izráel 
kiválasztatott és gondviselésszerűen megmaradt, hogy általa Isten beleplántálhassa az eget, azaz az 
isteni igazságot és könyörületességet, az emberiség lelkébe.
a földre. Ez a szó nincs meg a héber szövegben, de odaértendő.
alapját vethessed a földnek. Vagyis megtanítsa az emberiséget arra, ami az emberi társadalom igazi 
alapja: nem „vér és vas”, hanem igazság, jog és béke; azok az ideálok, amelyekre az Isten 
szolgáinak kell tanítani az emberek fiait.
Az Én népem vagy. Izráel marad a történelem minden korszakán keresztül Isten tanúja a nemzetek 
körében.

17–23. Cijón szenvedéseinek vége.

Jesája 51,17
Rezzenj föl, ocsudj föl. Szószerint: „Ébredezz, ébredezz” (Az Imit régi fordítása). A 
kétségbeesésből. Elbukása óta Jeruzsálem kábult volt, mert fenékig ürítette szerencsétlenségének 
keserű poharát.
fenékig kiittad. Szószerint: „kiszíttad” (Az Imit régi fordítása).

Jesája 51,18
nincs vezetője. Az ittasnak, kábultnak vezetőre van szüksége, hogy el ne essen.

Jesája 51,19
Kettős balsors. Ebben és a következő két versben a próféta lefesti azt a nyomort, amelyet 
Jeruzsálem eleste és lerombolása okozott: összeomlás (kétségbeesés és pusztulás) és a lakosok 
halála (éhség és kard) által.
ki tudná szánalmával bánatod enyhíteni? Vagy: „ki szán meg téged?” (Az Imit régi fordítása).
mivel vigasztaljalak? Talán más népekre hivatkozva, akiket ugyanolyan rettenetes csapások értek, 
mint téged? (Rási, Ibn Ezra).

Jesája 51,20
elaléltan fekszenek. Szószerint: „elaléltak, fekszenek”.
egy hurokhálóban vergődő antilop. Az Imit régi fordítása: „a hálóba jutott zerge”. Az „antilop”, 
illetve „zerge” szó Deut. XIV,5-ben fordul elő. Nemes, de tragikus kép. „Izráelt, a hegyek népét egy 
antilophoz hasonlítja, amelyet gyorsasága és ügyessége nem óvott meg a vadász hálójától” 
(Cheyne).

Jesája 51,21
szerencsétlen. Ez a szó nincs meg a héberben, de odaértendő.
de nem bortól. Hanem bánattól Isten büntetése miatt.

Jesája 51,23
azt mondták neked. Szószerint: „azt mondták lelkednek” (Az Imit régi fordítása). Akik bántották 
Izráelt, mindíg azt kívánták tőlük, hogy mondjanak le lelkükről és térjenek át hozzájuk. Ezt Izráel 
mindíg visszautasította. Ezért maradt meg. Mások, akik olyan súlyos helyzetbe kerültek mint Izráel 
nem emelkedhetnek fel újra (Zsolt. XX,9: wlpnw w[rk hmh).
Görnyedj le a földre. Szószerint: „hajolj le” (Az Imit régi fordítása).
áttiporjunk rajtad. Keleti hódítók gyakran átgázoltak vagy átlovagoltak az elfogott ellenség testén.
testedet. Szószerint: „hátadat” (Az Imit régi fordítása).

Jesája LII.
Jeruzsálem fel fog emelkedni mai megalázottságából. Ékesítse fel magát mint királyné, akit 



körülvesznek visszatért gyermekei. Júdea hegyei és térségei örvendezni fognak az Örökkévaló 
visszatérésének Cijónba.

1–6. Cijón diadala.

Jesája 52,1
pogány. Szószerint: „körülmetéletlen” (Az Imit régi fordítása). Idegen helyőrség nem marad benne.

Jesája 52,2
ki fogoly voltál eddig. Az Imit régi fordítása a Tárgum és Rási alapján így fordítja a megfelelő 
héber szót (yb`): „ülj le”. Nyelvi alapon mindkét fordítás lehetséges.

Jesája 52,3
Semmiért adtak el. Akik elfogtak, nem fizettek értetek, tehát nincs joguk hozzátok.
nem pénzen fogtok megváltatni. „Egyiptom és Asszíria nem vásárolták meg Izráelt, tehát sohasem 
voltak jogos tulajdonosai; így van ez most Babilóniával is. Nem lehet jogos tulajdona az általa 
meghódított és fogságba hurcolt Izráel. Tehát az Örökkévaló, aki megbüntette Izráelt azzal, hogy 
egy időre átadta ellenségeinek, most felszabadítja őket” (Matthew Arnold).

Jesája 52,4
Önként. Ez csak az összefüggés alapján értendő ide.
minden ok nélkül. Vagy: „semmiért” (Az Imit régi fordítása). Anélkül, hogy bármilyen jogot 
szerzett volna Izráel fölött Istennek tett szolgálatokkal.

Jesája 52,5
De így mi marad számomra itt. Vagy: „Most pedig mi dolgom itt” (Az Imit régi fordítása). Miért 
habozok itt és hagyom fiaimat szenvedni? (Rási). A helyzet tűrhetetlen és nem fér össze Isten 
méltóságával. Ha az egyiptomi és az asszír zsarnokság megdőlt, miért nem dőlhet meg a babilóniai 
is?
ujjonganak. Izráel leverésén örvendeznek, mert ezt Izráel Istene legyőzésének tekintik; lásd Ezek. 
XXXVI,20.

Jesája 52,6
ismerje meg… nevemet. „Ismerje meg nevem jelentőségét és hatalmamat”.
íme, Én vagyok. Ez ismétlése az előző mondat értelmének.

Jesája 52,7
Jeruzsálem lakosainak öröme a számkivetettek visszatérésekor. A hír érkezését, hogy a 
számkivetettek visszatérnek Cijónba, úgy írja le a próféta, mint aki látja egy dombról az ujjongó 
izraeliták érkezését, akik előtt hozzák a szent edényeket, melyek megosztották velük a rabságot; 
lásd a 11. verset.

Jesája 52,7
a hegyeken. Látják, amint a hírnök siet a hegyeken az öröm és felszabadulás hírével.
uralomra lépett a te Istened. Visszaállította örökös királyságát Cijónban.

Jesája 52,8
Kiállított őreid. Szószerint: „őreid” (Az Imit régi fordítása).
szemükkel látják. Szemtől szembe, amint az ember barátjának szemébe néz.

Jesája 52,9
megvigasztalja. Teljes bizonyossággal, előrelátva egy jövő eseményt, mintha már megtörtént volna.

Jesája 52,10
Föltűrte… karját. Készen a cselekedetre.



Jesája 52,11
menjetek ki onnan. Ez a számkivetésben levő izraelita társaiknak szól.
onnan. Babilónból.
tisztuljatok meg. Nifal alak rrb-ból; l. még Zsolt. XVIII,27; II. Sám. XXII,27.
az Örökkévaló szent edényeinek. Azok a szent edények, melyeket a templom pusztulásakor elvittek 
Babilónba.

Jesája 52,12
nem kell rohanva. Mint amilyen az egyiptomi kivonulás volt (Exod. XII,11). A kivonulás 
Babilóniából méltóságteljes és diadalmas lesz.
fénye. Ez a szó csak az összefüggés alapján toldható be az antropomorfizmus enyhítése céljából; 
hasonlóképpen az utána következő kitételben az „oltalma” szó is betoldás ugyanezen okból.
Izráel Istenének oltalma a ti utóvédetek. Az Imit régi fordítása: „bezárja a menetet Izráel Istene”. 
Isten vezetni fogja őket, összegyüjti a szétszórtjaikat és megvédi őket minden ellenségtől, amely 
üldözni meri.

VI. Ki thécé haftárája.
Jesája LIV,1–10.

Ez a haftára az ötödik vigasztaló haftára. Legszebb tanítása a 10. vers: „mert a hegyek 
megrendülhetnek és a bércek ingadozhatnak, de az Én szeretetem tőled el nem tántorul és az Én 
békeszövetségem veled nem ingadozik; így szól, aki irgalmas hozzád, az Örökkévaló!” Ez a vers 
megjelöli Izráel szent kötelességét: igyekezzenek Istent követni a szeretet gyakorlásában. Ezzel a 
gondolattal kapcsolódik a szidrához is, amely az emberiesség és könyörület törvényeiről beszél.
Egyébként ugyanez a prófétai szakasz Nóé haftárájának első része, viszont Nóé haftárájának 
második része Reé haftárájával azonos.

Jesája LIV. Az újraépült Jeruzsálem.
Jesája 54,1

Dalolj… asszony. Az Imit régi fordítása: „Ujjongj te magtalan, ki nem szült, fakadj ujjongásra, aki 
nem vajudott, mert többen vannak az elhagyottnak gyermekei, mint a férjezettnek gyermekei”.
több a te gyermeked. Cijón városai újra benépesednek; az elnéptelenedett Jeruzsálem elhagyott 
asszonyhoz hasonlított. Most visszatért száműzötteivel olyan asszonyhoz hasonlít, aki újra 
összekerült férjével és gyermekeivel.

Jesája 54,2
Tágítsd. Gyermekeinek szaporodása, azaz Cijón népesedése miatt.
sátrad. T. i. Jeruzsálem.
hajlékod. Szószerint: „hajlékaid”. Izráel többi városai. Cijón összes gyermekei, akik elidegenedtek 
tőle, bárhová kerültek is a szétszóródásban, megújítják alattvalói hódolatukat és visszatérnek 
vezetése alá.

Jesája 54,3
népeket vesz örökségbe. Azaz, visszaveszik a birtokot az idegenektől, akik a száműzetés alatt 
birtokba vették az elhagyatott zsidó városokat.

Jesája 54,4
ifjúkorod elhagyatottságának szégyenét. A vereségeket és lealáztatásokat a korábbi zsidó 
történetben.
özvegykorod. Azaz, a száműzetés, amikor Isten „Cijón férje” látszólag eltávozott tőle. 
„Özvegység”-nek tágabb értelme van, mint ma, olyan asszonyra is vonatkozhatik, akit a férje 



elhagyott.

Jesája 54,6
örökre? Az összefüggés alapján értendő oda, az eredeti héber szövegben nincs meg.

Jesája 54,7
Isten haragja csak pillanatnyi; v. ö. Zsolt. XXX,6. Noha a száműzetés évei végtelen hosszúnak 
látszottak, csak rövid epizódnak számítanak Izráel hosszú történeti útján.

Jesája 54,8
A haragnak hullámtajtékával. Az Imit régi fordítása: „Áradó haragban”.

Jesája 54,9
A vigasznak még egy másik kifejezése.

Jesája 54,9
Mert a harag tajtéka olyan Előttem, mint Nóé özönvize. Szószerint: „Mert olyan ez nekem, mint 
Nóé vizei” (Az Imit régi fordítása).
Nóé özönvize. Azaz, a száműzetés és a vigasz. A száműzetést összehasonlítja az özönvízzel és a 
vigaszt az isteni ígérettel, hogy nem lesz többé özönvíz.

VII. Ki thábó.
Jesája LX.

A szidra tartalmazza a Törvényadó második beszédének befejezését és az isteni ígéretet, hogy 
Izráelt „magasan minden nemzet fölé” emeli. A haftára, a vigasztalás hatodik szombatján, a 
legemelkedettebb szellemi magyarázatát adja ennek az ígéretnek. („Fölötted sugárzik az 
Örökkévaló és dicsfénye látható lesz rajtad. Egykoron nemzetek fognak járni a te 
világosságodban”). Ihletett szavakban hirdeti a dicsőséget, amelyet Jeruzsálem élvezni fog az isteni 
kegy korszakában. A felszabadulás világossága, amire olyan régóta várnak, ragyogni fog. „Sűrű 
sötétség borítja a földet, az a sötétség, amely bizonyítja az eltávozást Istentől. De Isten kezd ismét 
megnyilatkozni, még nem az egész világ előtt, hanem csak választott népe, Izráel előtt. Amint 
‘Izráel gyermekeinek lakásaiban volt fény’, midőn körülöttük ‘sűrű sötétség volt egész 
Egyiptomban’, most is Izráel fölött ragyogtak a fölkelő nap első sugarai” (Cheyne).

Jesája LX.
Jesája 60,1

Kelj föl. Cijónhoz szól; kelj föl a kétségbeesés és elnyomatás éjszakájából.
eljött a te világosságod. Közeledik megváltásod (Kimchi).

Jesája 60,2
takarja. A próféta látja a föld királyságait sötétségbe és nyomorba omolni; csak Izráellel van fény 
és öröm az Örökkévalóban.
dicsfénye. Vagy: „dicsősége” (Az Imit régi fordítása).

Jesája 60,3
Egykoron. Az összefüggés alapján odaértendő.
fognak járni a te világosságodban. Elhagyják a sötétséget, hogy megosszák az isteni fényt 
Izráellel, mert Cijónból árad ki az élet törvénye az egész emberiség számára.
napodnak tündöklése mellett. Szószerint: „tündöklésed fényénél” (Az Imit régi fordítása).

Jesája 60,4
fiaid. „A pogányok jövetele, hogy kellőleg értékeljék szellemi felsőbbségét, kielégíti Cijón vágyát; 



de szívének sóvárgását csak számkivetett gyermekeinek visszatérése csillapíthatja” (Elmslie–
Skinner).
karon hozzák. Szószerint: „az oldalon vitetnek”, azaz, a csípőn, az anya karja a gyermek hátát 
támasztja; ez a gyermek hordozásának keleti módja.

Jesája 60,5
Cijón meggazdagszik azon ajándékok révén, amelyeket a nemzetek hoznak ajándékul, hogy 
helyreállítsák a templomot és újra felépítsék Jeruzsálemet.

Jesája 60,5
fölragyogsz. Ragyogni fogsz az örömtől.
remeg. A boldog izgalomtól, „amint az ember remeg, ha váratlan felszabadulás éri” (Ibn Ezra).
tágul. Azaz, érzi a szabadságot és boldogságot; Zsolt. CXVIII,5.
mikor feléd özönlik a tengernyi tömeg. Szószerint: „mert feléd fordíttatik a tenger gazdagsága 
[tömege]”. (Az Imit régi fordítása). A gazdag rakományok távoli országokból.

Jesája 60,6
borít el. Keletről és délről tevék hosszú sora jön, aranyat és tömjént hozó karavánok tünnek fel, 
amint Cijón felé közelednek.
Midján, Éfa. Észak-Arábia törzsei.
Sába. Az ókori Sabaea, a mai Jemen.

Jesája 60,7
Kédár… Nebájót. Észak-Arábia pásztortörzsei.
szolgálatodra vannak. Hoznak állatokat áldozás céljára.
dicsőségem hajlékát újra ékesítem. Az Imit régi fordítása: „dicsőséges házamat megdicsőítem”.

Jesája 60,8
a galambok ducaikhoz. Miután a próféta eddig a szárazföld felé nézett, figyelve az érkező 
karavánokat, most a tenger felé fordul és látja a fehérvitorlás hajókat, amint a Földközi-tengeren 
Palesztina kikötői felé közelednek sietve, mintha galambok térnének vissza fészkeikbe. Tehát a 
hangsúly repülésük gyorsaságán van, mert „a galambok gyorsabban repülnek, midőn visszatérnek 
fészkeikbe élelmet hozva kicsinyeiknek, mint midőn kiröpültek” (Kimchi).

Jesája 60,9
a szigetek. A távoli partvidékek, azaz, lakosaik.
reménykednek. Bízva az áldásban, amelyben részesülni fognak.
Társis. Főniciai telep Gibraltáron túl. Tehát a próféta korában eljutottak a zsidók szétszóródásuk 
folytán a Földközi-tenger legnyugatibb részére, sőt azon túl is.
ezüstjük és aranyuk. Az izraelitáké (Luzzatto, Málbim). „Felszedik sátorfáikat” és visszatérnek 
mindennel, amijük van atyáik országába. Tehát nem szabad ezt: „ezüstjük és aranyuk” az idegen 
nemzetekre vonatkoztatni. Csak néhány nemzsidó kommentátor használja fel ezt az alkalmat arra, 
hogy megvádolja ennek a fejezetnek a szerzőjét, az úgynevezett Trito-Jesáját, hogy kifosztásról 
beszél.
tiszteletére. Ez a szó nincs meg a héber szövegben, de odaértendő.
aki téged kitüntetett. Az Imit régi fordítása: „mert megdicsőített téged”.

Jesája 60,10
A nemzetek örömmel és alázattal építik fel Jeruzsálemet.

Jesája 60,10
idegenek. A pogány népek, akik lerombolták a várost, fel fogják építeni. Ez világos bizonyítéka lesz 
az isteni kegyelemnek.
várfalaidat. Ez lényeges része egy ókori városnak.
de… fogadtalak. Az Imit régi fordítása: „és kegyelemben irgalmazok neked”.

Jesája 60,11



és királyokét, diadalmenetben. Az Imit régi fordítása: „és vezetve az ő királyaikat”. „Nagy 
kísérettel” (Kimchi), vagy „egyik a másik után” (Luzzatto). Belátva, hogy boldogulásuk az 
Izráelhez kapcsolódó viszonyuktól függ (lásd a következő verset), a távoli országok királyai jönnek 
Cijónba, egyik a másik után, nagy kísérettel.

Jesája 60,12
a nemzet. Minden nemzet elbukik, ha nem szolgálja az Örökkévalót, Izráel igazságos Istenét, aki 
egyedül adhat megváltást. „Önakaratból történő meghódolás kell Jeruzsálem szellemi felsőbbsége 
előtt” (G. A. Smith).
amely nem szolgál téged, elvész. L. Jer. X,11.

Jesája 60,13
Libánon dísze. Azaz, a fákat, amelyekről Libánon híres, elhozzák, hogy díszítsék velük azt a helyet, 
t. i. a templom környékét.

Jesája 60,14
lábadhoz. Szószerint: „lábaid talpához” (Az Imit régi fordítása).

15–18. Cijón átalakítása.

Jesája 60,15
a világ büszkeségévé. A szépség és öröm tárgyává a világtörténet minden nemzedéke számára.

Jesája 60,16
szívni fogod. V. ö. Deut. XXXIII,19.
királyok emlőin. Héberül: !yklm d`. L. még Jes. LXVI,12. Ez a kitétel azt jelenti, hogy éppenúgy, 
mint ahogy a népek, az uralkodók is elő fogják segíteni Cijón újjáépítését.
fogsz jóllakni. Szószerint: „fogod szopni” (Az Imit régi fordítása).

Jesája 60,17
A réz helyett. A kevésbé értékes helyett, ami elveszett, az értékesebbet kapja az ujjáépült Cijón; I. 
Kir. X,21 s köv.
rendtartóiddá. Az Imit régi fordítása: „felügyelőiddé”. A megfelelő szó itt és más helyeken (Jes. 
III,12; XIV,2.4; Zech. IX,8; X,4) tulajdonképpen uralkodót jelent. Az abesszin uralkodó cím a 
„négusz” ugyanebből a tőből van. A béke és a kiengesztelődés uralma lép a régi elnyomó 
rendszerek helyébe.

Jesája 60,18
híre. Az összefüggés alapján toldjuk be.
isteni segítséget. Mert teljes biztonságot nyujtanak. Az „isteni” szót csak az összefüggés alapján 
toldjuk be itt és a „dicsőséget” szó előtt.

Jesája 60,19
a nap. Nem lesz többé szükséged arra, hogy a nap süssön (Rási), mert Isten állandó jelenléte 
következtében Cijónban örökös fény lakozik. Természetes, hogy itt a teljes révület és misztikus 
szimbolizmus beszél.
éjjel. Kiegészítjük az összefüggés alapján.

Jesája 60,20
örök világosságod. Nem mintha a nap és a hold megszűnne létezni, hanem az új Jeruzsálem nem 
függ ezektől a természetes égitestektől (Ehrlich, Davidson). A Sechina világossága fölöslegessé 
teszi a nap és hold fényét.

Jesája 60,21
mind igazakból fog állani. Isten által megtisztultak és istenes életet élnek. Erre a versre alapították 



a rabbik tanításukat: „Minden izraelitának része van az eljövendő világban”, (Szanh. XI,1.) 
mindegyik részese a halhatatlanságnak.
örök időkig. Szószerint: „örökre”. Sohasem lesz többé szükség a számkivetés szigorú büntetésére 
(Kimchi).
ültetvényeimnek… remekei. Az Imit régi fordítása: „ültetvényeim csemetéje, kezeim műve a 
magam megdicsőítésére”.

Jesája 60,22
A kicsiny ezerszeresen dús lesz és a csekélyből hatalmas nemzetség. Az Imit régi fordítása: „A 
kicsiny ezerré lészen és a csekély hatalmas nemzetté”. Noha a visszatérő számkivetettek csak 
töredékei Júda régi lakosságának, az új Cijón csodálatos módon fog gyarapodni erőben és számban.
a maga idejében. Midőn a megváltás órája elérkezik.

VIII. Niccábim.
Jesája LXI,10–LXIII,9

Ez az utolsó vigasztaló haftára. Mindíg a Rós Hasána előtti szombaton olvassák. A haftára bevezető 
szavai azt a szellemi emelkedettséget tüntetik fel, amely ebben az időszakban a hű és istenfélő 
izraelita lelkét eltölti.

Jesája LXI.
Jesája 61,10

Cijón örömhimnusza.

Jesája 61,10
Ujjongva örvendek. Jeruzsálem beszél (Tárgum).
az üdv. A felszabadulás.
igazság. Győzelem.
papi fejdíszt vesz magára. V. ö. Énekek Éneke III,11. Ez az ősi zsidó szokás megszűnt a római 
háborúk után.

Jesája 61,11
valamint a föld meghozza tenyészetét. „A próféta összehasonlítja Izráel kiszabadulását a 
számkivetésből a mag kisarjadásával a földből. A mag eljut a földbe és ott megtelik élettel; megújul 
valami jobbá, mint amilyen előbb volt és sokkal nagyobb mennyiséggé lesz. Épígy Izráel sok évig 
számkivetésben volt, széthullott és kétségbeesett; és mégis midőn a szabadulás órája ütött, kisarjadt, 
megifjodott, megnövekedett számban, méltóságban és nagyságban. És minden nép tanúja lesz és 
elismeri ezt a csodálatos eseményt” (Kimchi).
az igazság és a dicsőség. Vagy: „győzelem és dicsőség”.

Jesája LXII.
A próféta magánbeszéde az ő céljáról, hogy lankadatlanul dolgozni fog Cijón javáért.

Jesája 62,1
nem hallgatok el. Hirdetni fogom küldetésemet Cijón érdekében.

Jesája 62,2
új névvel. Méltóságteljes és dicsőséges névvel. A név megvan a 4. versben (Kimchi, Luzzatto).

Jesája 62,3
tündöklő korona. Az Imit régi fordítása: „díszes koszorú”.



az Örökkévaló kezében. A világ bámulatára (Cheyne). Egyesek így fordítják: „az Örökkévaló keze 
által”.

Jesája 62,4
Isten kedveltjének. Szószerint: „Kedvem benne” (Az Imit régi fordítása). L. még II. Kir. XXI,1.
gondviseltnek. Vagy: „férjezettnek” (Az Imit régi fordítása).

Jesája 62,5
Valamint… a te. Az Imit régi fordítása: „Mert, amint az ifjú elvesz hajadont, elvesznek téged”.
fiaid. Az ország a menyasszony és a népet tekintik az ő „urának”, ez a szószerinti jelentése a héber 
„báal” (férj) szónak.

6–9. A várt felszabadulás késik.

Jesája 62,6
Őröket rendelek. Isten beszél. Angyali lényeket (Tárgum, Rási, Ewald, Cheyne) állított a város 
láthatatlan őreiül.
Némelyek az őr szón a prófétákat vagy „Cijón gyászolóit” értik, akik folyton imádkoznak 
Jeruzsálem visszaállításáért és boldogulásáért.
egész nappal és egész éjjel. Nem úgy mint más őrök, akik éjjel ébren vannak és nappal alusznak.
akik az Örökkévaló nevét említik: ne vesztegeljetek. Az Imit régi fordítása: „akik az Örökkévalót 
emlékeztetitek, ne legyen nyugtotok”. A próféta most kéri ezeket az égi őröket, hogy folyton 
emlékeztessék Cijón Istenét, amíg meg nem segíti azt. Az ilyen „emlékeztető”, a király élő 
lelkiismerete. A zsidó királyok hivatalnokai közé tartozott a „mazkir”. (II. Sám. VIII,16; XX,24; I. 
Kir. IV,3; II. Kir. XVIII,18.37. stb.). Egy perzsa király udvarában az egyik rabszolgának állandóan 
figyelmeztetni kellett az uralkodót: „Uram, emlékezzél az athénéikre”. L. még Ezek. XXIX,16.

Jesája 62,8
jobbkarjára. Hatalmára.
eledelül ellenségeidnek. Az ellenség nem fogja többé megfosztani őket termésüktől.

Jesája 62,9
magasztalják. Lásd Lev. XIX,24.
fogyasztják. Szószerint: „isszák”.
Szentségem pitvaraiban. „Minthogy az egész jelenet az elképzelt jövőben történik, ebből a 
kifejezésből nem következik, hogy ekkor megvolt a templom” (Elmslie–Skinner).

10–12. Készülődés a visszatérésre.

Jesája 62,10
Induljatok. Menjetek keresztül a városokon és hirdessétek: egyengessétek a népnek útját! (Ibn 
Ezra).
töltsétek föl. A visszatérésre szolgáló utat.
az emelt utat. Az Imit régi fordítása: „a pályát”.
emeljétek föl a hívó lobogót. Hogy a nemzetek jöjjenek a fényed felé és királyok a te dicsőséges 
felemelkedésed csodálatára.

Jesája 62,12
a szentség népének. Az emberiség papsága; v. ö. Exod. XIX,6.
téged pedig. T. i. Jeruzsálemet.

Jesája LXIII. Az edómi harcos



Az isteni felszabadítás éve elérkezett, Izráel visszahelyezésének ideje, hogy a világ megmentessék 
Izráel által. A föld királyai elbukhatnak, hatalmas államok forradalmak következtében 
összeomolhatnak és késleltethetik Istennek Izráellel kapcsolatos kitűzött céljainak teljesülését. De 
Isten céljainak teljesülését nem akadályozhatják meg véglegesen, mert ha a földi eszközök nem 
sikerülhetnek, Isten maga fog közbelépni népéért. A próféta Edómot, Izráel fajrokonát, de régi 
elkeseredett ellenségét, aki részt vett Jeruzsálem elpusztításában (lásd Óbádia, Gen. 492. l.), 
választja ki és mutatja be, mint az ellenség példaképét, aki nem ismert sem igazságosságot, sem 
részvétet, midőn Izráellel volt dolga. Egy csodálatos erővel megrajzolt drámai jelenetben látjuk, 
hogy egy megrettent őr észreveszi a Cijón felé közeledő isteni lény fejedelmi alakját. Kérdezi, mit 
jelent a vértől szennyes ruházat; a válasz az, hogy ez maga az Isten, aki visszatér a harcból, miután 
bosszút állt Edómon. „A kép, amely elénk tárul, egyike a leghatásosabbaknak és 
félelmetesebbeknek a Szentírásban és nehéz megmondani, mi csodálatosabb, a látomás drámai 
élénksége vagy az a mérséklet, amely elhallgatja a gyilkolás cselekedetét és a figyelmet csak az 
isteni hősre irányítja, aki győzelmesen emelkedik ki a harcból” (Skinner). Rási különösen felhívja a 
figyelmet e rész antropomorfizmusára, ahol Isten egy vad, emberi harcos alakjában jelenik meg.

Jesája 63,1
Bocra. Város Edómban.
vérpiros. Tulajdonképpen csak erős színűt jelent. „Csak a párhuzamból látjuk a jelentését, a vérhez 
hasonló vörösséget jelent” (Dr. Teichmann Jakab, A színek a Bibliában. Magyar Zsidó Szemle, 
1939. 221.); rokonságban van az xma tővel (Zech. VI,3.7). A Talmudban axmya nyers, véres húst 
jelent. (Chull. 44b. stb.).
igazságban beszél. Az isteni alak nem mondja meg nevét, csak egyik nagy tulajdonságát nevezi 
meg; nagy cselekedeteiben és szavaiban teljesíti ígéretét, hogy segíteni fog népének.

Jesája 63,2
Miért. Az őr kérdezi, mi az oka, hogy vörös a ruhája.
borsajtót. Héberül: tg. Állandó költői képe a bosszúnak és a vérengzésnek a csatában.

Jesája 63,3
borsajtót. Itt a hrwp szót használja. Chaggai II,16-ban ugyanezen szó mértékegységet jelent.
a nemzetek közül. Mind egyesülnek a félelemben és gyűlöletben Júda ellen, és átkozottak, mert 
nem segítettek az Örökkévalónak; v. ö. Bírák V,23.
Én tiportam ellenségeimet. Szószerint: „tiportam őket”. (Az Imit régi fordítása.)
legyőzésüknek… ruháimon. Az Imit régi fordítása: „ruháimra freccsent a levük”.
tisztátalanná tettem. A megfelelő héber szó szabálytalan alak ytlagh helyett; még jobb volna: 
ytl[gh.

Jesája 63,4
napja… éve. A bosszú napja kell, hogy megelőzze a megváltás évét. Isten megváltása egy évre, 
bosszúja egy napra terjed (Luzzatto).

Jesája 63,6
megittasítottam indulatommal. Vagy: „megrészegítettem őket indulatommal”.
és földre dobtam erejüket. Vagy: „lefolyattam a földre levüket” (Az Imit régi fordítása). Az 
„erejüknek” megfelelő héber szó már a 3. versben is nehezen érthető; egyébként elég gyakori, de a 
szokott értelme itt nem alkalmazható.

Jesája 63,7
Izráel imádsága. Hálás megemlékezés Isten jóságáról a multban és könyörgés megismétléséért.

Jesája 63,7
dicsőséges tetteit. Szószerint: „dícséreteit” (Az Imit régi fordítása).

Jesája 63,8
az Én népem. V. ö. Hóséa XI,1.



Jesája 63,9
Minden szenvedésükben velük volt. Az Imit régi fordítása: „Minden szorultságukban ő szorult 
meg”. A hagyományos zsidó értelmezést követjük, amely megváltoztatja (keri), az eredeti szöveget 
(kethib). Ez az olvasat indokolt. Bírák X,16 („és megfájlalta lelke Izráel szenvedését”) és Zsolt. 
XCI,15 („vele vagyok a szorongatásban” hrxb ykna wm[) alapján. Isten maga is szenved, ha 
zsarnokság és erőszak válik uralkodóvá a földön és az embertelenség szelleme Izráelen tombolja ki 
magát.
Szentségének küldöttjével. V. ö. Exod. XXXIII,2; isteni megnyilatkozás, amely észrevehető. A !
ynph ^alm fogalma fontos szerephez jutott a későbbi misztikában.
vitte őket. Mint egy sas szárnyán; Exod. XIX,4.

IX. Vajjélekh.
Hóséa XIV,2–10.

Hóséa a Tíztörzs birodalma hanyatlásának és bukásának prófétája. Mélyen érző természet, akinek 
beszédei Izráel Istene iránt érzett változatlan szeretetről tesznek tanúságot. „Térjen vissza Izráel 
Istenhez, és Őhozzá kiáltson szorultságában. Keresse Izráel az Örökkévalót, míg nem késő”, ez 
Hóséa egyik kiemelkedő tanítása. Lelkének szenvedélye könyvének utolsó fejezetében éri el 
tetőpontját. Helyes érzék vezette a régieket, midőn ezt a fejezetet jelölték ki a „megtérés 
szombatjának” haftárájául. hbw` tb` tulajdonképpen azt jelenti. „A Térj meg szombatja”, azaz, az 
a szombat, amidőn a haftára a hbw` szóval kezdődik (hasonló a @wzj ` és a wmjn ` elnevezése). A 
hbw`t, a bűntől való megtérés és visszatalálás Istenhez a hbw` szó alapján keletkezett. Az ezen 
alapuló vallási elv alapvető fontossággal bír a zsidóságban.

Hóséa XIV. Felhívás a megtérésre.
Hóséa 14,2

Térj meg… az Örökkévalóhoz. Isten szeretete és kegyelme végtelen. Még az ítélet kimondása után 
is van remény és megbocsátás a megtérő Izráel számára.

Hóséa 14,3
Vigyetek magatokkal szavakat. Isten nem kér ajándékokat vagy áldozatokat, hanem őszinte 
vallomást és megbánást és a javulás határozott ígéretét.
mind bocsásd meg. Vagy: „egészen bocsásd meg”. (Az Imit régi fordítása).
hadd… imájával. Az Imit régi fordítása: „hadd fizessünk tulkok helyett ajkainkkal”.

Hóséa 14,4
Asszíria nem segít meg minket. Izráel nem helyezi bizalmát idegen, bálványimádó nemzetekbe, 
mint Asszíria vagy Egyiptom.
nem akarunk többé lovakon vágtatni. Célzás az Egyiptomból remélt segítségre; lásd I. Kir. X,28; 
Jesája XXX és XXXI.

Hóséa 14,5
Isten kegyes és szeretetet mutató válasza a megbánás és hit szavaira. Az áldások, amelyek Izráel 
szellemi megújhodását követni fogják.

Hóséa 14,6
mint a liliom. Izráel lesz a liliom, a szépség és bőség szimboluma; de gyökerei mélyek és szilárdak 
lesznek, mint a Libánon.

Hóséa 14,7
illata, mint a Libánoné. A Libánon alsóbb lejtőin illatos bokrok vannak, levendula és mirtus; 



Énekek Éneke IV,8.

Hóséa 14,8
termésük zamata. A megfelelő héber főnév értelmét az Imit régi fordítása a „híre” szóval adja 
vissza.

Hóséa 14,9
Ha Efráim szól. A héber szövegben csak ennyi van: „Efráim”. De így egészítendő ki az 
összefüggés alapján.
Tőlem nyered gyümölcsödet. „Tőlem jő minden jó számodra”.

Hóséa 14,10
elbotlanak rajtuk. Elbotlanak, mintha az utak valóban göröngyösek volnának, mivel gonosz 
gondolataik és vágyaik elcsavarják Isten parancsolatainak értelmét. Tehát megbotlanak még akkor 
is, ha azt mondják, hogy az Örökkévaló útján járnak.

Mika. VII,18–20.
Mika életéről lásd Numeri, 427. l., Jesája fiatalabb kortársa volt és ő is arról az időről álmodott, 
amikor a nemzetek nem ismerik többé a háborút. Mika a szegények prófétája volt és ócsárolta a 
fényűzést, a vallástalanságot és elfajultságot. Könyvének ezekben az utolsó verseiben 
megnyilatkozik az isteni megbocsátás gondolata. Ezeket a verseket Jóna könyve, – az Engesztelő 
napi mincha haftárája – után is felolvassák.

Mika.VII,18
Ki olyan mint Te. „A próféta nem gondolja, hogy más istenek is léteznek, hanem az olyan 
nemzetek szempontjából beszél, akik hisznek létezésükben”. (Cheyne); Exod. XV,11.
megbocsátja a bűnt. Ezek és a többi mondatok emlékeztetnek a Tóra által leírt isteni 
tulajdonságokra: „irgalmas és kegyelmes, türelmesen elnéző, nagy a kegyelemben és igazságban, 
megőrzi a kegyelmet ezredízig, megbocsátja a bűnt, az elpártolást és a vétket”. Ez a tizenhárom 
isteni tulajdonság mindíg nagy hatással volt a zsidókra és visszatérő refrén az engesztelés napjának 
imádságaiban. V. ö. Exod. XXXIV,6 s köv.
népe maradékának. A próféták ragaszkodtak ahhoz a tételhez, hogy van egy jámbor kisebbség 
Izráelben, egy igaz, elpusztíthatatlan mag. És a történeti Izráel, amely annyit szenvedett, annyit tűrt 
és mindezt átélte hitéért, elmondhatja magáról, hogy ő egy „maradék”. A mindennapi Tachanún-
imánkban, ennek a hűséges maradéknak megőrzéséért könyörgünk.

Te, aki őrzöd Izráelt, tartsd meg Maradék-Izráelt, hogy el ne vesszen Izráel, mely 
vallja: „Sömá Jiszráel!”

Őrzője az egyetlen népnek, tartsd meg e maradékot épnek, ne tedd ki néped több 
veszélynek, mely így hódol Isten nevének: „Az Örökkévaló, a mi Istenünk, az 
Örökkévaló egyetlen egy!”

Te őre, népednek, a szentnek, védd a megmaradtat, a szentet, hogy el ne vesszenek a 
szentek kik zengik háromszor a „Szent”-et!

Kiben irgalmazó bocsánat buzdul, ha kél fohász és bánat: békülj ez árva 
nemzedékkel, jövel segítő égi fénnyel!

Atyánk, királyunk, érdem bennünk nincs, hogy ügyünkért szóra keljünk: Tégy velünk 
ingyen kegyelemből, segíts isteni szerelemből!

(Fordította: Békési Pál).
a kegyelmet kedveli. Ez a gondolat sokszor megihlette az Újévi és Engesztelő napi liturgia költőit. 
A Neila Semóne-eszré-jében is olvassuk: „Te pedig végtelen irgalmadban könyörülj rajtunk, mert 
nem kívánod a világ pusztulását… Bűnbocsánat Istene irgalmas és könyörületes vagy, hosszantűrő, 
végtelen szeretetben és igazságban, határtalan a jótevésben. Te akarod a bűnösök megjavulását, de 
nem kívánod halálukat…” (Dr. Hevesi Simon, Ünnepi imák.)

Mika.VII,19



megfékezi. A bűnöket a Szentírás megszemélyesíti, mint ellenségeket vagy mint vadállatokat, 
melyeket az embernek hatalmában kell tartania; Gen. IV,7.
a tenger örvényeibe. Hogy soha többé eszébe ne juthassanak; Exod. XV,5.10.

Mika.VII,20
Jákób… Ábrahám. Isten előtt Jákób és Ábrahám életben van. A rabbik szerint: Jákób ősatyánk 
nem halt meg; mivel gyermekei élnek, ő is él. Tehát Jákób és Ábrahám azt jelenti: „Jákób és 
Ábrahám ivadékai”. A fenti verseket mondjuk el a Taslich szertartásánál is Rós Hasána első 
napjának délutánján. (Ha az első nap szombatra esik, akkor a második nap délutánján végezzük el a 
Taslich-ot.)

Jóél.
Jóél. X,5

Jóél, a bűnbánás prófétája, – működési idejét nem ismerjük – az isteni ítéletet úgy írja le, mint egy 
rettenetes sáskajárást, amely pusztulással fenyegeti az országot. A nép bőjtöl és imádkozik Istenhez 
„és az Örökkévaló megkönyörül népén”; ez alkalmas olvasmány az Engesztelés napját megelőző 
szombaton. Jóél előrelátja a napot, amikor az Örökkévaló szellemét árasztja minden élőre, „amikor 
az öregemberek álmokat álmodnak, a fiatalok látomásokat látnak”, amikor a fiatalokban meg lesz 
az öregek tudása és az öregekben a fiatalok lelkesedése. Vajjon egy ilyen egyetemes vallási 
megújhodása minden társadalmi osztálynak, a léleknek egy ilyen megifjúlása és a szellem 
újjáéledése nem a legfontosabb célja-e a bűnbánat napjainak, amelyeknek legmagasabb 
kiteljesedése az Engesztelés napja?

Jóél. X,15
Mindenki résztvesz a nyilvános megalázkodásban és bőjtben.

Jóél. X,15
kürtöt. A kosszarv, a sófár, amellyel összehívják a népet vallásos gyülekezésre.

Jóél. X,16
otthonából. Vagy: „szobájából”; illetve: „kamrájából” (Az Imit régi fordítása).

Jóél. X,17
A csarnok és az oltár között. A papok udvarának belső része.
hogy példálózzanak róluk a pogányok. Az Imit régi fordítása: „hogy nemzetek uralkodjanak 
rajtuk”.
Hol van az ő Istenük? Gúnyosan.

Jóél. X,18
Isten válasza a bűnbánó imádságra.

Jóél. X,18
szívére fogja venni. Vagy: „És buzgólkodott” (Az Imit régi fordítása). Mivel a pogányok azt 
állították, hogy Ő nem képes megmenteni népét.

Jóél. X,19
bőségben éltek. Minden lesz bőven.

Jóél. X,20
Az északi tábort. A sáskákat. Szószerint: „az északit”. A „tábor”, amely elpusztította az országot, a 
szíriai sivatagról jött, Palesztina északi részéből. Egy sáskaraj érkezése teljes pusztulást jelent. 
Számuk elképzelhetetlen, valósággal elsötétítik az eget. A sáskaraj éhínséget hoz, mert letarol a 
földről minden növényzetet. A sáskákat a szél azután elsöpri a sivatagba vagy a tengerbe, 
holttesteikből halmok képződnek és megfertőzik a levegőt. Lásd Exodus 110. l.
arcélét. A raj eleje közel volt a Keleti (Holt) tengerhez, az utóhad a Nyugati (Földközi) tengerig ért.



nagy tettet visz végbe. Az Örökkévaló. A sáskaraj Isten eszköze volt, amellyel bűnbánatra bírta 
népét (Horton). A próféták költői gondolattal, észbeli hatalommal ruháznak fel alsóbbrendű 
állatokat, sőt élettelen tárgyakat is; v. ö. Jesája I,3.

21–27. Öröm a felszabadulásban.

Jóél. X,21
nagy tetteket vitt végbe az Örökkévaló. Izráel javára, „hogy kárpótolja a csapás okozta károkért” 
(Ibn Ezra).

Jóél. X,22
mezei állatok. Ezek is örüljenek. A próféta az I. fejezet 18. és 20. versében panaszkodik: „Hogy 
nyög a barom” „a mező vadja is bőg Tehozzád”.
mert… pázsítjai. Az Imit régi fordítása: „mert megzöldülnek a puszta tanyái”.

Jóél. X,23
a korai esőt jótéteményül. Héberül: hqdxl hrwmh. Ez azt is jelentheti: „az igazságra tanítót”. Egyes 
zsidó és nem-zsidó exegéták így is magyarázzák. V. ö. Deut. XVIII,15; Mal. III,1.23.
az első hónapban. A „hónapban” szó nincs meg a szövegben.

Jóél. X,24
tiszta búzával. Szószerint: „gabonával” (Az Imit régi fordítása).

Jóél. X,25
a szapora sáska… nyírósáska. Négyféle sáska jött egymást követő években. Az Imit régi fordítása: 
„a sáska, a nyaló, a faló és a szöcske”.

Jóél. X,27
Izráel közepette. Segítője és megmentője.
senki más. A tökéletes egyistenhívés kifejezése.

X. Háazínú.
II. Sám. XXII.

Ez a hatalmas hálaadó ének, amely csaknem teljesen megegyezik a XVIII. zsoltárral, alkalmas 
párhuzam Mózes búcsúénekéhez, amelyet ezen a szombaton olvasnak. Dávid illusztrálja az isteni 
gondviselést saját csodálatos megmenekülésével az üldözés és veszély elől és hálát ad a 
Mindenható Istennek megmentéséért és a győzelmekért. Mózes is ugyanezt akarta bevésni Izráel 
lelkébe énekével: bizalmat a gondviselésben, hűséget Istenhez és hálát végtelen kegyelméért. 
Dávidról lásd Leviticus 364. l.

II. Sám. XXII.

1. A cím.

II. Sám. 22,1
azon a napon. Abban az időben.
ellenségeinek kezéből. Különösen Sáúl kezéből, aki legkérlelhetetlenebb ellensége volt.



2–4. Fohászkodás.

II. Sám. 22,2
szirtem. Dávid első harcai leginkább hegyi várakból és rejtekhelyekből indultak ki; ezekkel az első 
tapasztalatokkal kapcsolatosak költői képei.

II. Sám. 22,3
üdvöm erőssége. Szószerint: „üdvöm szaruja” (Az Imit régi fordítása). Azaz, a hatalom, amely 
megment és felszabadít engem.

II. Sám. 22,4
A Dicsőségest. Az Imit régi fordítása: „A dícséretest”.

II. Sám. 22,5
a halál hullámai. Súlyos szerencsétlenségek fenyegettek; már szinte menthetetlennek látszott a 
helyzetem.
a vésznek árjai. Amelyekből nincs kiemelkedés.

II. Sám. 22,6
alvilág. Az alvilág és a halál olyanok mint a vadászok, akik hálóval és tőrrel lesnek zsákmányukra.

II. Sám. 22,7
szent lakából. Az égből (Kimchi).
eljutott Hozzá. Szószerint: „füleiben”; az Imit régi fordítása: „eljutott füleibe”.

8–20. Válasz az imádságra.

„Isten hatalmának megnyilvánulását a költő úgy írja le, mint Isten valóságos megjelenését 
(theophania) földrengés és mennydörgés közepette. Úgy fogja fel, hogy ott lakik a vihar szívében, 
tüzek veszik körül, amelyek mint villámok törnek elő a felhőkön át” (Dummelow).

II. Sám. 22,8
És ekkor. Az „ekkor” szót csak az összefüggés alapján toldhatjuk be a szövegbe. Földrengés, 
villámlás és zivatar mutatja Isten hatalmát az Ő és Izráel ellenségei fölött.
az égnek alapzatai. A hegyek, amelyek mintha az égnek tartó oszlopai volnának.

II. Sám. 22,9
„Nyelvének meglepő merészségét megértjük, ha a héber szimbolizmus sajátosságaira gondolunk. 
Ez nem „durva antropomorfizmus”, mert a zsoltárosnak nem volt szándéka a lelki szemével látott 
alaknak valóságos létet tulajdonítani. Célja csak az volt, hogy szemléltetően fejezze ki Isten 
haragját, tehát olyan képeket használ, amelyek csak elképzelések maradnak, semmiképen sem 
szabad arra gondolni, hogy Isten látható alakban jelent meg” (Kirkpatrick).
indulatában… belőle. Az Imit régi fordítása: „Füst szállott fel orrából és tűz emésztett a szájából, 
parázs izzott belőle”.

II. Sám. 22,10
gomolygott. Ez az ige nincs meg a szövegben, de oda értendő.

II. Sám. 22,11
Kérúbon. Szárnyas angyali lény; itt a viharfelhő megszemélyesítője.
megjelent. Héberül: aryw. A XVIII. zsoltár megfelelő helyén: adyw „repült” áll.

II. Sám. 22,12
sátorként. Amely beborítja isten fenségét.
zúdulását. A XVIII. zsoltárban tk`j, „sötétség” olvasat található az itteni tr`j helyett.



II. Sám. 22,13
égtek. Héberül: wr[b. A XVIII. zsoltárban ennek az egy igének három szó felel meg: „elvonultak 
felhői, jégeső [és]”.

II. Sám. 22,14
Legfölsőbb Lény. Héberül: @wyl[. Ábrahám Geiger még meg volt arról győződve, hogy az Istennek 
ez az elnevezése késői eredetű, legfeljebb a makkabeus korból származhatik. A nemrég felfedezett 
Rász-Samra-leletek révén pedig kitűnt, hogy már a Mózes előtti korban is használták ezt Isten 
jelzésére.
hallatja hangját. Dörgött; Zsolt. XXIX,3. k.

II. Sám. 22,15
és elűzi őket. Szószerint: „és megzavarta” (Az Imit régi fordítása).

II. Sám. 22,16
láthatókká lesznek a világnak alapkövei. A természet felfordul legmélyebb alapjáig. A Vörös-
tenger kiszáradását beleszövi a vihar elképzelésébe.

II. Sám. 22,17
segítségét. Ez a szó nincs meg a héber szövegben, de odaértendő.
kiemel. Ugyanezt az igét használja a Biblia, midőn Mózesnek a Nílusból való kimentéséről van szó; 
Exod. II,10.

II. Sám. 22,20
szabad térre. Ez ellentéte a 7. versben szereplő kifejezésnek.

21–31. Isten gyönyörködése a jóságban és kegyelemben.

II. Sám. 22,21
kezem tisztasága szerint. Ezt az éneket Dávid kétségtelenül nagy bűne elkövetése előtt írta.

II. Sám. 22,24
teljesen. Őszintén (lásd Deut. XVIII,13) és teljes hódolattal.
bűntől. Szószerint: „bűnömtől” (Az Imit régi fordítása).

II. Sám. 22,26
kegyesen. Dávid kegyes volt Sáúlhoz és családjához és Isten vele is kegyet gyakorolt.

II. Sám. 22,27
a fondorral ziláltan. Az Imit régi fordítása: „fonákkal ferdén”. Isten megmutatja jóságát azoknak, 
akik az Ő útjain járnak, de ellene van azoknak, akik ő ellene vannak. A gonosz embert hagyja Isten, 
hadd járjon a maga ferde útján, amíg tönkre nem megy; például a Fáraó (Rási). A rabbik, akik Isten 
követését (imitatio dei) erkölcsi ideálnak tekintették, kimondották, hogy ez a követése csakis 
jótékonyságára és igazságosságára korlátozódjon, nem kell utánozni szigorúságát és kemény 
igazságosságát. Azt tanították, hogy azok az eszközök között, amelyeket csak Isten alkalmazhat, 
van a „féltve őrködés” is (anq la) (Deut. VI,15) és az a tulajdonság, amelyet ezek a szavak 
fejeznek ki: „a tisztával tisztán bánsz és a fondorral ziláltan”. Ezeket a tulajdonságokat halandóknak 
nem szabad utánozni (Schechter).

II. Sám. 22,28
leirányítod szemedet. Megalázod őket.

II. Sám. 22,29
sötétséget körülöttem. Szószerint: „sötétségemet” (Az Imit régi fordítása). A baj vagy veszedelem 
éjszakáját.



II. Sám. 22,30
Tevéled. Benned bízva.
támadásra. Ez a szó nincs meg a héber szövegben, de odaértendő.
hadsereg ellen. Lásd I. Sám. XXX.
várfalakra. Cijón elfoglalása; II. Sám. V,6–8.

II. Sám. 22,31
útja tökéletes. „Megadva mindent minden embernek az ő érdeme szerint” (Kimchi).
színtiszta. Mint a színarany.

32–43. A győzelem Istené.

II. Sám. 22,32
oltalomnak. Ez a szó nincs meg a héber szövegben, de odaértendő.

II. Sám. 22,34
mint az őzünöké. Ügyes, gyors és biztos. Olyan alakú, hogy megállhat a legkeskenyebb és 
legsíkosabb szirtfokon is. Tehát a mondat azt jelenti: biztos lábon álló; ez szükséges az olyan hegyi 
harcoknál, amilyen Dávidé legnagyobbrészt volt.
bérceimen. Szószerint: „magaslataimon”. (Az Imit régi fordítása.) Hegyi váraiban.

II. Sám. 22,35
és ércíjon… karjaimat. Az Imit régi fordítása: „hogy ércíjat fogjanak karjaim”.

II. Sám. 22,36
kegyességed. Az Imit régi fordítása: „nyájasságod”. A XVIII. zsoltár a nálunk előforduló héber szó 
helyett ^twn[w-ot olvas és eléje teszi a „jobbod támaszt engem” szavakat.

II. Sám. 22,37
téressé teszed. Szabad teret engedsz, ahol lábamat megvethetem.
és nem ingadoznak lábaim. Az Imit régi fordítása: „hogy meg ne tántorodjanak bokáim”. A lsrq 
főnév csak itt és a párhuzamos Zsoltárban fordul elő; az aram, szir, asszir és arab nyelvben vannak 
hasonló hangzású főnevek, amelyek bizonyos csontokat jelölnek.

II. Sám. 22,40
öveztél erővel. Elismeri, hogy minden egyéni előnye Isten ajándéka.

II. Sám. 22,42
visszanéznek. Segítségért.
tekintenek. Az összefüggés alapján illesztjük be ezt a szót.

II. Sám. 22,43
tiprom a földre őket. Az Imit régi fordítása: „ellapítom”.

44–46. Dávid uralmának megalapítása.

II. Sám. 22,44
viszálykodásaitól. Egyenetlenség, polgárháború Isbósettel. Izráel most egységes nép.
őriztél engem. A XVIII. zsoltárban: „tettél engem”.
nemzetek feje legyek. Hogy uralkodjak a pogány népeken köröskörül.

II. Sám. 22,46
remegve jönnek. A XVIII. zsoltárban grj igetövet használja, ami a helyesebbnek látszik, mert arab 
nyelven ugyanez az ige azt jelenti: kimenni. Eszerint itt is azt jelentheti: „kimenni, előjönni”.



váraikból. Az Imit régi fordítása: „zárt helyeikből”. Ijedten meghódolnak.

47–51. Befejező hálaadás.

II. Sám. 22,47
az én üdvöm kősziklája. Az elégtétel Isten igazolása szolgája igazságosságának és 
becsületességének. „Az ilyen hálaadás nem az igazoláskeresésnek szellemét mutatja Dávidban, 
hanem elismerése annak, hogy Isten védte ügyét és jogait” (Kirkpatrick).

II. Sám. 22,49
az erőszak emberétől. Sáúlt lehet így nevezni Dáviddal szemben.

II. Sám. 22,50
a nemzetek előtt. Az uralma alá került új népek előtt.

II. Sám. 22,51
Segítség őrtornya. A XVIII. zsoltárban az itteni lwdgm helyett lwdgm („naggyá teszi”) szó áll. Ez a 
mondat az étkezési imában is szerepel. Szombaton, ünnepnapokon, félünnepeken és rós chódeskor 
az itt előforduló alakot migdól-t használják, míg hétköznapokon abban a formában idézik ezt a 
verset, ahogyan az a zsoltárokban maradt reánk: magdil. Egyesek azt hiszik, hogy ez a kettős szokás 
azért keletkezett, mert szombaton és ünnepnapokon, amidőn prófétai olvasmány is szerepel a 
liturgiában, a prófétákban (Sámuel könyve) előforduló alakot helyezik előtérbe (a félünnepek és a 
rós chódes csak később kerültek volna azon napok közé, amidőn migdól-t mondanak), hétköznap 
viszont a zsoltárok olvasatát vették elő, mert a hétköznapi liturgiában nem szerepel prófétai 
olvasmány, hanem csak zsoltár. Van olyan föltevés is, hogy eredetileg a zsoltárokban található 
olvasat került be az étkezési imába. Egy ismeretlen kéz azonban a lapszélre jegyezte, hogy b `b 
(„Sámuel II. könyvében”), a migdól olvasat található. Később valaki ezt a rövidítést tb`b-nak 
olvasta és ennek következtében keletkezett az a szokás, hogy szombaton azt az olvasatot kezdték 
idézni, majd analógia útján átvitték ezt az ünnepekre, sőt a félünnepekre és a rós chódes-re is.
Ő kiszemelt királya számára. Szószerint: „királyának”; vagy „királya számára”.

XI. Vezóth habberákha.
Józsua I.

Izráel története nem fejeződött be Mózes halálával. Erre tanít bennünket ennek a fejezetnek a 
kiválasztása a prófétai olvasmányok számára a Tóra utolsó szidrájához. Józsua könyve kezdi meg a 
Szentírásnak azt a részét, melyet „A próféták”-nak nevezünk. Ez arra emlékeztet bennünket, hogy 
noha Mózes meghalt, műve és küldetése örökérvényű és teljesítése soha el nem múló feladata Izráel 
minden nemzedékének.
Józsua könyvének tartalma: a Szentföld elfoglalása (I–XII), az ország felosztása (XIII–XXI) és 
Józsua búcsúbeszéde (XXII–XXIV).

Józsua I. Mózes utóda.
Józsua 1,1

szólott az Örökkévaló. A Szentírásnak ez a jellemző mondata a legvilágosabb megjelölése annak, 
amit ihlet-nek nevezünk. Nem tudjuk határozottan megmondani, hogy hogyan történt az isteni 
izenetnek közlése. Vajjon egy belső érzés volt-e, amely a lélekben keletkezett hangtalanul, 
világosan és határozottan? Nem tudjuk. „Valószínűleg sohasem tudjuk megérteni, hogy Isten 
hogyan nyilatkozott meg választott hírnökei előtt, de hogy megnyilatkozott, az feltétlenül bizonyos” 



(Marti. Hasonló értelemben nyilatkozott Ed. König, bonni professzor).
Mózes szolgájához. Ez a megjelölés, ami különben teljesen szükségtelen, megadja az okát, hogy 
miért volt Józsúa méltó erre a kinyilatkoztatásra: mert Mózest szolgálta (Elija Wilna).

Józsua 1,2
Mózes, az Én szolgám. Nem mindenkit nevez így Isten, aki magát „az Örökkévaló szolgájának” 
mondja (Szifré).

Józsua 1,4
a hittiták egész földjén. A hittiták birodalma lesz majd a Szentföld északi határa.
a nagy tengerig. A Földközi-tengerig.
a ti határotok. Ezt elérték Dávid és Salamon uralkodása alatt; lásd Numeri, 342. l.

Józsua 1,8
a tannak könyve. Az a példány, amelyet Mózes írt és átadott a levitáknak és a véneknek; lásd Deut. 
XXXI,9.
elmélkedjél rajta. Amint ez Izráel uralkodójának kötelessége volt; lásd Deut. XVII,19.
akkor fogsz célt érni. Az Imit régi fordítása: „akkor boldogulni fogsz”.

Józsua 1,9
Nemde meghagytam neked. Lásd Deut. XXXI,7.

Józsua 1,11
Készítsetek magatoknak úti eleséget. Ez a hadviselésben elsőrendű kötelesség, különösen 
ellenséges országban.

Józsua 1,12
Reúbén. Figyelmezteti Reúbén ivadékait Mózesnek tett ígéretükre, hogy átmennek a Jordánon és 
segítségére lesznek testvéreiknek Kanaán meghódításában; Num. XXXII,20–32.

Józsua 1,13
nyugalmat. V. ö. Deut. XII,9.

Józsua 1,17
csak legyen veled az Örökkévaló. Azaz, hogy Mózes útjain járj és akkor veled lesz az Örökkévaló 
(Kimchi).

Józsua 1,18
megszegi. Szigorú katonai fegyelmet követelnek.
légy erős és szilárd. A rabbik ezt a felhívást főleg a lelkiekre értették. Négy irányban kell az 
embernek állandóan erősíteni önmagát: a Tórában (hogy megértse a vallás alapjait) és 
jócselekedetekben (a jótékonyság, az állandó gyakorlás eredménye), imádkozásban (a mindennapi 
imádság nemcsak kifejezi, hanem éleszti is a lélek hódolatát és a teljes odaadás eszméjét Istenhez) 
és Derech Erec-ben (harmonikus viszony embertársaival). (Berák. 32b.)

Térképek
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