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Előszó 

 

Ennek a bibliai segédanyagnak az ötlete 2014 nyarán vetődött fel 

bennem, amikor a gyülekezeti bibliaórákon a Bírák könyve után áttértünk 

Sámuel első könyvének szisztematikus tanulmányozására. Többször 

elgondolkoztam magamban: hogyan megyünk majd tovább, amikor kb. 

másfél év múlva a Királyok második könyvének is a végére érünk? Még 

egyszer végignézzük Izráel történelmét onnan, ahol a Krónikák első 

könyve felveszi a fonalat? Vagy kihagyjuk a Krónikákat és Ezsdrással 

folytatjuk? 

A Krónikák abszolút elhagyása egyrészről azért nem tűnt jó ötletnek, 

mert sok tanulságos, építő részlet csak itt került feljegyzésre, mint például 

a déli királyság talán leggonoszabb uralkodójának, Manassénak a fogsága 

és megtérése élete végén, vagy Ezékiás utolsóként feljegyzett, pusztán a 

Királyok könyve alapján könnyen félreértelmezhető szavainak valódi 

kontextusa. Másrészről a Krónikákra való bármilyen utalás, idézés 

elkerülése az adott Sámuel–Királyok-beli történet tanulmányozásakor csak 

erőltetetten (és értelmetlenül) lett volna megvalósítható, hiszen a 

bibliaórák célja pont a bibliai történetek mondanivalójának jobb, mélyebb 

megértése, amihez elengedhetetlen a párhuzamos igehelyek ismerete. 

Mivel egyetlen ilyen témájú magyar nyelvű segédletet sem találtam és 

angolul is csak néhány, többé-kevésbé pontos anyag lelhető fel az 

interneten, ezért azt a célt tűztem ki magam elé, hogy megpróbálom 

„összefésülni” a két szöveget, hogy biztosan semmi se kerülje el a 

figyelmünket. 

Ebből az elhatározásból született ez a szinopszis. 

Alapnak a Sámuel–Királyok szöveganyagát vettem és ezen könyvek 

fejezeteit jeleztem első helyen a bekezdések elején és a versek számozása 

is ezek versbeosztását követi. Ehhez illesztettem hozzá a Krónikák 

szövegét. Ahol a Krónikákban önálló, a Sámuel–Királyok-ban nem 

szereplő szövegrész található, ott új bekezdésként, a Krónikák 

fejezetszámát első helyen jelezve és annak versbeosztását használva 

hozom a szöveget. 

Az 1 Sámuel 16-tal, Dávid színre lépésével kezdek. Ennek praktikus 

oka volt: bár az 1 Krónika 1 csak az 1 Sámuel 31-el párhuzamos történettel 

kezdődik, a dedikált zsoltárok beillesztése miatt hasznosnak tűnt a 

zsoltáros király egész életét egyben látni. Ha a Sámuel–Királyok nem idézi 

az adott eseménykor írt vagy akkor elhangzott zsoltárt, akkor a zsoltár 

szövge nagyobb behúzással szerepel, hogy jobban elváljon a 

törzsszövegtől és a versszámozás is a zsoltár saját versbeosztását követi. 



Ha az adott történeti könyvben szereplő szöveg közös anyag prófétai 

könyv szövegével is, akkor azt is jeleztem, de a történeti könyvekben nem 

idézett prófétai szakaszoknak (és könyveknek) csak az igehelyei 

szerepelnek a történéseknek megfelelő helyén a szövegnek. Ennek a 

kronológiailag pontos kivitelezése volt a legnehezebb feladat, itt többször 

saját igei látásomra tudtam csak hagyatkozni, mivel sok esetben a 

különböző szakirodalmi források egymásnak ellentmondó véleményeket 

tartalmaznak az egyes részek keletkezési idejeivel kapcsolatban. 

Remélem, hogy ez a szinopszis minden tökéletlensége ellenére is 

áldására lesz a Bibliát és annak mondanivalóját jobban megérteni 

vágyóknak. 

 

 Dr. Tóth Bence 

Budapest, 2014. október 31. 



 

Jelmagyarázat 

 

1S – Sámuel első könyve 

2S – Sámuel második könyve 

1K – Királyok első könyve 

2K – Királyok második könyve 

1C – Krónikák első könyve 

2C – Krónikák második könyve 

Zs – Zsoltárok könyve 

A tömörség kedvéért a könyvek neveinek fenti módon történő jelzése 

mellett a fejezetek sorszáma a könyv nevével egybeírva szerepel, a 

vers(ek) sorszámát pedig a fejezet sorszámától kettőspont választja 

el. 

 Pl.: 1K2:3-4 – Királyok első könyve, 2. fejezet, 3-4. versek. 

Sámuel–Királyok saját, Krónikákban meg nem található anyaga 

a Krónikák saját, Sámuel–Királyok-ban meg nem található anyaga 

Sámuel–Királyok és a Krónikák közös anyaga 

Zs00 

dedikált zsoltár szövege;  

ha azonos Sámuel–Királyok anyagával is; 

ha azonos a Krónikák anyagával is 

SÁMUEL–KIRÁLYOK-BAN IS MEGJELENŐ PRÓFÉTAI SZAKASZ; 

KRÓNIKÁKBAN IS MEGJELENŐ PRÓFÉTAI SZAKASZ; 

MINDKETTŐBEN MEGJELENŐ PRÓFÉTAI SZAKASZ; 
PRÓFÉTAI SZAKASZ RÉSZLETE, AMI SEHOL MÁSHOL NEM FORDUL ELŐ, DE FONTOS RÉSZE A SZÖVEGNEK 

NEM IDÉZETT PRÓFÉTAI SZAKASZ 

VAGY KÖNYV IGEHELYE 
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1S16 
1
Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek: Meddig bánkódsz még Saul 

miatt? Hiszen elvetettem őt, és nem marad Izráel királya! Töltsd meg 

olajjal a szarudat, és indulj! Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert az ő 

fiai közül választottam magamnak királyt! 
2
Hogyan mehetnék oda? – 

kérdezte Sámuel. – Ha meghallja Saul, megöl engem. De az Úr ezt felelte: 

Vigyél magaddal egy üszőt, és mondd ezt: Azért jöttem, hogy áldozatot 

mutassak be az Úrnak. 
3
Azután hívd meg Isait az áldozati lakomára! Én 

pedig majd a tudtodra adom, hogy mit kell tenned: azt kend fel, akit én 

mondok neked! 
4
Sámuel úgy is tett, ahogyan megmondta neki az Úr. 

Amikor megérkezett Betlehembe, remegve mentek eléje a város vénei, és 

azt kérdezték: Békés szándékkal jöttél-e? 
5
Békés szándékkal – felelte. – 

Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. Szenteljétek meg 

magatokat, és jöjjetek el velem az áldozati lakomára! Miután szentnek 

találta Isait és fiait, meghívta őket az áldozati lakomára. 
6
Amikor 

megérkeztek, és meglátta Elíábot, ezt gondolta: Biztosan ez lesz a felkent, 

aki most itt áll az Úr előtt. 
7
De az Úr ezt mondta Sámuelnek: Ne tekints a 

megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a 

fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az 

Úr azt nézi, ami a szívben van. 
8
Ekkor Abínádábot szólította Isai, és 

odavezette Sámuel elé, de ő ezt mondta: Őt sem választotta az Úr. 
9
Azután 

Sammát vezette oda Isai, de Sámuel ezt mondta: Őt sem választotta az Úr. 
10

Hét fiát vezette így oda Isai Sámuel elé, de Sámuel ezt mondta Isainak: 

Ezeket nem választotta az Úr. 
11

Majd megkérdezte Sámuel Isaitól: Itt van 

az összes fiad? Hátra van még a legkisebb – felelte ő –, de ő éppen a 

juhokat őrzi. Erre Sámuel ezt mondta Isainak: Üzenj neki azonnal, és 

hozasd ide, mert addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. 
12

Érte 

küldött tehát, és elhozatta. Ő pedig pirospozsgás, szép szemű és jó 

megjelenésű volt. Akkor ezt mondta az Úr: Rajta! Kend föl királlyá, mert 

ő az! 
13

Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és testvérei körében fölkente 

őt. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. 

Sámuel pedig elindult, és elment Rámába. 
14

Saultól viszont eltávozott az 

Úr lelke, és egy gonosz szellem kezdte gyötörni, amelyet az Úr küldött. 
15

Akkor ezt mondták a szolgái Saulnak: Látod, Istennek egy gonosz 

szelleme gyötör téged. 
16

De a mi urunknak csak szólnia kell, és szolgáid 

készek keresni egy embert, aki ért a lantpengetéshez. És ha majd Istennek 

a gonosz szelleme megszáll, akkor ő játszik majd valamit, és jobban leszel. 
17

Saul így felelt a szolgáinak: Keressetek hát nekem egy embert, aki 

szépen tud játszani a lanton, és hozzátok ide hozzám! 
18

Ekkor megszólalt 

az egyik legény, és ezt mondta: Én láttam a betlehemi Isai egyik fiát, aki 

tud lanton játszani; derék férfi, harcra termett, okos beszédű, daliás 

ember, és vele van az Úr. 
19

Saul tehát követeket küldött Isaihoz ezzel az 
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üzenettel: Küldd el hozzám Dávidot, a fiadat, aki a juhokat szokta őrizni! 
20

Isai pedig fogott egy szamarat, arra kenyeret, egy tömlő bort meg egy 

kecskegidát rakott, és elküldte Saulnak a fiával, Dáviddal. 
21

Dávid 

megérkezett Saulhoz, és a szolgálatába szegődött. Ő pedig igen 

megszerette, és a fegyverhordozója lett. 
22

Akkor ezt üzente Saul Isainak: 

Hadd szolgáljon engem Dávid, mert igen megkedveltem! 
23

És 

valahányszor Istennek az a szelleme megszállta Sault, fogta Dávid a 

lantot, és játszott rajta valamit. Saul ilyenkor megkönnyebbült, jobban 

lett, a gonosz szellem pedig eltávozott tőle. 

 

1S17 
1
A filiszteusok összevonták seregeiket a harcra. A júdai Szókónál 

gyülekeztek, és tábort ütöttek Szókó és Azéká között Efesz-Dammímnál. 
2
Saul és az izráeliek is összegyűltek, tábort ütöttek az Élá-völgyben, és 

csatarendbe álltak a filiszteusok ellen. 
3
Az innenső hegyen álltak a 

filiszteusok, a túlsó hegyen pedig az izráeliek, és közöttük húzódott a völgy. 
4
Ekkor kilépett a filiszteusok seregéből egy kiváló harcos, név szerint 

Góliát, Gát városából. Magassága hat könyök és egy arasz volt. 
5
Fején 

rézsisak volt, öltözete pikkelyes páncél, ötezer sekel súlyú rézből volt a 

páncélja. 
6
Lábán rézvért és vállán rézdárda volt. 

7
Lándzsájának a nyele 

olyan vastag volt, mint a szövőszék tartófája, lándzsájának a hegye pedig 

hatszáz sekel súlyú vasból volt, és egy pajzshordozó ment előtte. 
8
Így állt ki, 

és odakiáltott Izráel csatasorainak: Miért vonultatok ki, és készültetek fel a 

harcra? Nézzétek, én filiszteus vagyok, ti pedig Saul szolgái! Válasszatok ki 

magatok közül egy embert, hogy kiálljon ellenem! 
9
Ha le tud győzni, és 

megöl engem, akkor mi leszünk a ti szolgáitok; de ha én győzöm le, és én 

ölöm meg őt, akkor ti lesztek a mi szolgáink, és ti szolgáltok nekünk. 
10

Ezt 

is mondta a filiszteus: Én itt most kigúnyolom Izráel csatasorait. Állítsatok 

hát ki ellenem valakit, hogy megvívjunk egymással! 
11

Amikor meghallotta 

Saul és egész Izráel a filiszteusnak ezeket a szavait, megrettentek, és nagy 

félelem fogta el őket. 
12

Dávid annak az efrátai embernek volt a fia, aki a 

júdai Betlehemben élt, és akit Isainak hívtak. Ennek az embernek nyolc fia 

volt, és Saul idejében már túl öreg volt ahhoz, hogy a többiekkel 

bevonuljon. 
13

De Isai három legnagyobb fia elment, és követte Sault a 

harcba. Annak a három fiának, akik hadba vonultak, ez volt a neve: az 

elsőszülötté Elíáb, a másodiké Abínádáb, a harmadiké pedig Sammá. 
14

Dávid volt a legkisebb. A három nagyobb elment Saullal. 
15

Dávid 

időnként elment Saulhoz, de visszatért, hogy apjának juhait legeltesse 

Betlehemben. 
16

A filiszteus pedig megjelent minden reggel és minden este, 

és kiállt negyven napon át. 
17

Egyszer ezt mondta Isai a fiának, Dávidnak: 

Vidd el testvéreidnek ezt a véka pörkölt gabonát meg ezt a tíz kenyeret, és 
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szaladj el a táborba testvéreidhez. 
18

Ezt a tíz sajtot pedig vidd el az 

ezredesnek, és tudd meg, hogy jól vannak-e a testvéreid, és hozz tőlük 

valami jelet! 
19

Az Élá-völgyben vannak, ahol Saul és az izráeli férfiak 

harcban állnak a filiszteusokkal. 
20

Felkelt tehát Dávid korán reggel, 

rábízta a nyájat egy bojtárra, felszedelőzködött, és elment, ahogyan Isai 

parancsolta neki. Éppen akkor érkezett a szekértáborhoz, amikor a sereg 

harci zaj közepette csatarendbe fejlődött. 
21

Csatarendbe állt Izráel is, meg a 

filiszteusok is: egyik csatasor a másikkal szemben. 
22

Dávid rábízta holmiját 

arra, aki a fölszerelést őrizte, és a csatasor felé futott. Odaérve megkérdezte 

bátyjait, hogy jól vannak-e. 
23

Miközben velük beszélgetett, előállt a 

filiszteusok csatasorából egy kiváló harcos: egy Góliát nevű filiszteus Gát 

városából, és most is ugyanúgy beszélt, Dávid pedig meghallotta. 
24

Amikor 

az izráeli férfiak meglátták azt az embert, mindnyájan elfutottak előle, mert 

nagyon féltek. 
25

Ezt mondták az izráeliek: Láttátok ezt az embert, aki 

előállt? Azért állt elő, hogy kigúnyolja Izráelt. Ha akadna valaki, aki 

megölné, azt gazdagon megajándékozná a király, még a leányát is 

hozzáadná, és fölmentené apjának a házát Izráelben minden szolgálat alól. 
26

Akkor Dávid megkérdezte a mellette állóktól: Mi lesz a jutalma annak, 

aki megöli ezt a filiszteust, és megmenti Izráelt a gyalázattól? Mert ki ez a 

körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázni meri az élő Isten seregét? 
27

A nép 

pedig elmondta neki is szóról szóra, hogy mi lesz a jutalma annak, aki 

levágja Góliátot. 
28

Amikor a legidősebb bátyja, Elíáb hallotta, hogy Dávid 

az emberekkel beszélget, haragra gerjedt Elíáb, és ezt mondta: Minek jöttél 

ide, és kire bíztad azt a néhány juhot a pusztában? Tudom, hogy szeretsz 

hősködni, és mindig valami rosszban töröd a fejed. Csatát akarsz látni, 

azért jöttél ide! 
29

Dávid ezt felelte: Ugyan mit követtem el? Hiszen csak 

beszélgetek! 
30

Azután odafordult valaki máshoz, és tőle is ugyanazt 

kérdezte. A hadinép pedig ugyanúgy válaszolt neki, mint azelőtt. 
31

Amikor 

híre ment, hogy mit beszél Dávid, jelentették Saulnak, ő pedig magához 

rendelte. 
32

Dávid ezt mondta Saulnak: Senki se csüggedjen el emiatt, 

elmegy a te szolgád, és megvív ezzel a filiszteussal. 
33

De Saul ezt mondta 

Dávidnak: Nem mehetsz el, hogy megvívj ezzel a filiszteussal, mert még 

fiatal vagy, ő pedig harchoz szokott ember ifjúkora óta. 
34

Dávid azonban 

így felelt Saulnak: Pásztor volt a te szolgád apja juhai mellett, és ha jött egy 

oroszlán vagy medve, és elragadott egyet a nyájból, 
35

utánamentem, 

leterítettem, és kiragadtam a szájából. Ha pedig ellenem támadt, 

megragadtam a szakállánál fogva, leterítettem és megöltem. 
36

Leterítette a 

te szolgád az oroszlánt is, a medvét is: úgy jár majd ez a körülmetéletlen 

filiszteus is, mint azok, mivel csúfolta az élő Isten seregét. 
37

Azután ezt 

mondta Dávid: Az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve 

karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is. Saul így 

felelt Dávidnak: Hát menj, az Úr legyen veled! 
38

És felöltöztette Saul 

Dávidot a saját ruhájába, a fejére rézsisakot tett, és páncélba öltöztette. 
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39
Felkötötte Dávid Saul kardját is a ruhája fölé, és megpróbált járni benne, 

mert nem volt hozzászokva. Ekkor azonban Dávid ezt mondta Saulnak: 

Nem tudok én ezekben járni, mert nem vagyok én ilyenekhez szokva. Le is 

vetette Dávid ezeket. 
40

Kezébe vette hát a botját, és kiválasztott a patakból öt 

sima kövecskét; beletette azokat a pásztortáskájába, a tarisznyájába, és 

parittyával a kezében közeledett a filiszteushoz. 
41

A filiszteus is elindult, 

egyre közelebb jött Dávidhoz, és előtte ment a pajzshordozója. 
42

Amikor a 

filiszteus rátekintett, megvetően nézett Dávidra, mert fiatal volt, 

pirospozsgás és jó megjelenésű. 
43

Ezt kérdezte a filiszteus Dávidtól: Hát 

kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem? És szidni kezdte a filiszteus 

Dávidot Istenével együtt. 
44

Ezt mondta a filiszteus Dávidnak: Gyere csak 

ide, hadd adjam a testedet az égi madaraknak és a mezei vadaknak! 
45

Dávid így felelt a filiszteusnak: Te karddal, lándzsával és dárdával jössz 

ellenem, de én a Seregek Urának, Izráel csapatai Istenének a nevében 

megyek ellened, akit te kicsúfoltál. 
46

Még ma kezembe ad az Úr, leváglak, 

és a fejedet veszem, a filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi 

madaraknak és a mezei vadaknak adom, hadd tudja meg mindenki a 

földön, hogy van Isten Izráelben. 
47

És megtudja ez az egész egybegyűlt 

sokaság, hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az Úr. Mert az Úr 

kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. 
48

Amikor a filiszteus 

nekikészült, és egyre közeledett Dávidhoz, Dávid is kifutott gyorsan a 

csatasorból a filiszteus elé. 
49

Belenyúlt Dávid a tarisznyájába, kivett belőle 

egy követ, a parittyájával elröpítette, és úgy homlokon találta a filiszteust, 

hogy a kő belefúródott a homlokába, és arccal a földre zuhant. 
50

Dávid 

tehát erősebb volt a filiszteusnál, bár csak parittyája és köve volt: legyőzte a 

filiszteust, és megölte, pedig még kard sem volt Dávidnál. 
51

Azután 

odafutott Dávid, rálépett a filiszteusra, fogta annak a kardját, kihúzta a 

hüvelyéből, megölte vele, és levágta a fejét. Amikor látták a filiszteusok, 

hogy meghalt a vitézük, megfutamodtak. 
52

Ekkor az izráeliek és júdaiak 

nekilódultak, és csatakiáltás közepette üldözték a filiszteusokat a völgy 

irányában, egészen Ekrón kapujáig. Ott feküdtek az elesett filiszteusok a 

Saarajimba vezető úton egészen Gátig és Ekrónig. 
53

Azután visszatértek 

Izráel fiai a filiszteusok üldözéséből, és kifosztották a táborukat. 
54

Dávid 

pedig fogta a filiszteus fejét, és Jeruzsálembe vitte, fegyvereit pedig otthon 

helyezte el. 
55

Amikor látta Saul, hogy kiállt Dávid a filiszteus ellen, ezt 

kérdezte a hadseregparancsnoktól, Abnértól: Abnér, kinek a fia ez az ifjú? 

Abnér így felelt: Az életemre mondom, ó, király, hogy nem tudom. 
56

Akkor 

ezt mondta a király: Kérdezz hát utána, hogy kinek a fia ez az ifjú! 
57

És 

amikor visszajött Dávid azután, hogy levágta a filiszteust, fogta őt Abnér, 

és Saul elé vezette. A filiszteus feje még a kezében volt. 
58

Saul megkérdezte 

tőle: Kinek a fia vagy, te ifjú? Dávid így felelt: Szolgádnak, a betlehemi 

Isainak a fia vagyok. 
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1S18 
1
Miután véget ért a beszélgetés Saullal, Jónátán lelke összeforrt Dávid 

lelkével. Úgy megszerette őt Jónátán, mint önmagát. 
2
Saul pedig 

magához vette őt azon a napon, és nem engedte, hogy visszatérjen apja 

házába. 
3
És szövetséget kötött Jónátán Dáviddal, mert úgy szerette őt, 

mint önmagát. 
4
Levette Jónátán a köpenyét, és Dávidnak adta, sőt a 

ruháját meg a kardját, az íját és az övét is. 
5
És ha Dávid harcba indult, 

sikerrel járt mindenütt, bárhová küldte Saul. Ezért a harcosok élére 

állította őt Saul. Tetszett ez az egész népnek, még Saul udvari 

embereinek is. 
6
Egyszer amint hazajöttek, amikor Dávid a filiszteusoktól 

győztesen tért vissza, kivonultak az asszonyok Saul király elé Izráel 

városaiból énekszóval, körtáncot lejtve, dobolva, örömkiáltások 

közepette, és háromhúrú hangszeren játszva. 
7
A táncoló asszonyok így 

énekeltek: Megölt Saul ezer embert, Dávid meg tízezer embert! 
8
Saul 

erre igen megharagudott, mert nem tetszett neki ez a dolog. Ezt gondolta 

ugyanis: Dávidnak tízezret tulajdonítanak, nekem meg csak ezret 

tulajdonítanak! A végén még a királyság is az övé lesz! 
9
Ettől fogva 

állandóan rossz szemmel nézett Saul Dávidra. 
10

Másnap megszállta Sault 

Istennek az a gonosz szelleme, és révületbe esett a házában, Dávid pedig, 

ahogy ilyenkor mindig, játszani kezdett a lanton. Saul kezében lándzsa 

volt. 
11

Saul feléje dobta a lándzsát, mert ezt gondolta: A falhoz szegezem 

Dávidot! Dávid azonban két ízben is kitért előle. 
12

És félni kezdett Saul 

Dávidtól, mert vele volt az Úr, Saultól pedig eltávozott. 
13

Ezért 

eltávolította őt Saul maga mellől, és ezredessé tette, hogy ő vezesse 

csatába és haza a hadinépet. 
14

Dávid minden útján sikerrel járt, mert 

vele volt az Úr. 
15

Amikor látta Saul, hogy milyen nagy sikereket ér el, 

rettegni kezdett tőle. 
16

De egész Izráel és Júda szerette Dávidot, mert ő 

vezette csatába és vissza a hadinépet. 
17

Egyszer így szólt Saul Dávidhoz: 

Nézd, neked adom feleségül idősebb lányomat, Mérabot, csak légy az én 

vitézem, és harcold az Úr harcait! Mert így gondolkozott Saul: Ne én 

végezzek vele, hanem a filiszteusok. 
18

Dávid ezt felelte Saulnak: Ki 

vagyok én, mi az én életem és apám családja Izráelben, hogy veje legyek 

a királynak? 
19

De amikor hozzá kellett volna adni Dávidhoz Saul 

leányát, Mérabot, mégis a mehólái Adríélhez adták feleségül. 
20

Saul 

leánya, Míkal azonban megszerette Dávidot. Megmondták ezt Saulnak, 

és ő helyeselte a dolgot. 
21

Ezt gondolta ugyanis Saul: Neki adom őt, mert 

ez lesz a csapda, és végeznek vele a filiszteusok. Ezért ezt mondta Saul 

Dávidnak: Itt az újabb alkalom, ezúttal csakugyan a vőm leszel! 
22

És 

megparancsolta Saul az udvari embereinek, hogy így beszéljenek 

bizalmasan Dáviddal: Nézd, a király kedvel téged, és az udvari emberei is 

mind szeretnek. Légy hát a király veje! 
23

Saul udvari emberei el is 

mondták Dávidnak ezeket, de Dávid így felelt: Olyan csekélységnek 
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tartjátok, hogy valaki a király veje legyen? Hiszen én szegény és 

jelentéktelen ember vagyok. 
24

És jelentették az udvari emberek Saulnak, 

hogy miket mondott Dávid. 
25

Akkor ezt mondta Saul: Mondjátok meg 

Dávidnak, hogy nem kíván a király mátkapénzt, csak száz filiszteus 

előbőrét. Így állj bosszút a király ellenségein! Saul ugyanis azt gondolta, 

hogy a filiszteusok által öleti meg Dávidot. 
26

Amikor aztán az udvari 

emberek elmondták Dávidnak ezeket, Dávid is helyeselte a dolgot, hogy a 

király veje legyen. Még mielőtt letelt volna a kitűzött idő, 
27

elindult és 

elment Dávid az embereivel együtt, és levágott kétszáz férfit a filiszteusok 

közül. Elhozta Dávid az előbőrüket, és odaadta az összeset a királynak, 

hogy a király veje lehessen. Ekkor hozzáadta Saul a leányát, Míkalt 

feleségül. 
28

Saul azonban látta és tudta, hogy az Úr Dáviddal van, és 

hogy Míkal, Saul leánya szereti őt. 
29

Ezért még jobban félt Saul Dávidtól, 

és ellensége lett Dávidnak egész életére. 
30

A filiszteusok vezérei 

kivonultak harcolni. Valahányszor kivonultak, Dávid mindig nagyobb 

sikert ért el, mint Saul többi udvari embere, ezért igen nagy hírnévre tett 

szert. 

 

1S19 
1
Saul elmondta fiának, Jónátánnak és összes udvari emberének, hogy 

meg akarja ölni Dávidot. Jónátán, Saul fia azonban nagyon kedvelte 

Dávidot. 
2
És megmondta Jónátán Dávidnak: Apám, Saul meg akar ölni. 

Ezért vigyázz magadra holnap reggelig, maradj a rejtekhelyen, és rejtőzz 

el! 
3
Én pedig kimegyek, és ott állok meg apám mellett a mezőn, ahol te 

leszel, és beszélni fogok apámmal rólad. Majd meglátom, hogy mi lesz, és 

elmondom neked. 
4
Jónátán beszélt is apjával, Saullal Dávid érdekében. 

Ezt mondta neki: Ne vétkezzen a király a szolgája, Dávid ellen, hiszen ő 

nem vétett ellened, sőt sok jót tett neked. 
5
Kockára tette az életét, 

leterítette a filiszteust, és nagy szabadulást szerzett az Úr egész Izráelnek. 

Te láttad ezt, és örültél. Miért vétkeznél ártatlan vért ontva, miért akarod 

ok nélkül megölni Dávidot? 
6
Saul hallgatott Jónátán szavára; meg is 

esküdött Saul: Az élő Úrra mondom, hogy nem kell meghalnia! 
7
Ekkor 

hívatta Jónátán Dávidot, és elmondta neki Jónátán mindezeket. Majd 

Jónátán odavezette Dávidot Saulhoz, aki ismét olyan lett hozzá, mint 

azelőtt. 
8
Közben a háború tovább folytatódott. Dávid kivonult a 

filiszteusok ellen, nagy vereséget mért rájuk, és azok megfutamodtak 

előle. 
9
Egyszer az Úrnak az a gonosz szelleme megszállta Sault, amikor 

házában ült lándzsával a kezében. Dávid a lanton játszott. 
10

Ekkor Saul 

lándzsájával a falhoz akarta szegezni Dávidot, de ő félrehajolt Saul elől, 

és a lándzsa a falba fúródott. Dávid pedig kiszaladt, és elmenekült még 

azon az éjszakán. 
11

Ekkor követeket küldött Saul Dávid házához, hogy 
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tartsák szemmel, és reggel majd öljék meg. De a felesége, Míkal 

megmondta Dávidnak: Ha nem mented meg ma éjjel az életedet, holnap 

meg kell halnod! 

 

Zs59 
 

1
A karmesternek: A „Ne veszíts el” 

kezdetű ének dallamára. Dávid 

bizonyságtétele abból az időből, amikor 

Saul embereket küldött, hogy tartsák 

szemmel a házát, és öljék meg. 
2
Ments meg 

ellenségeimtől, Istenem, védj meg 

támadóimtól! 
3
Ments meg a 

gonosztevőktől, szabadíts meg a 

vérszomjas emberektől! 
4
Mert ólálkodnak 

körülöttem, életemre törnek a hatalmasok, 

pedig se bűnöm, se vétkem, ó, Uram! 
5
Bár 

nincs semmi bűnöm, sietnek, hogy rám 

rontsanak. Serkenj föl, jöjj ide, láss meg! 
6
Hiszen te vagy, Uram, a Seregek Istene, 

Izráel Istene! Ébredj föl, büntesd meg e 

népeket, ne kegyelmezz az alávaló 

gonoszoknak! (Szela.) 
7
Esténként 

visszatérnek, morognak, mint a kutyák, 

csatangolnak a városban. 
8
Szájuk 

tajtékzik, ajkuk között mintha kardok 

volnának. Azt gondolják, nem hallja őket 

senki. 
9
De te, Uram, nevetsz rajtuk, csúffá 

teszed e népeket. 
10

Te vagy az én erőm, rád 

figyelek, Isten az én erős váram. 
11

Szeretetével jön felém Istenem. Még 

megengedi Isten, hogy lássam ellenségeim 

vesztét. 
12

Ne öld meg őket, hogy népem ne 

felejtsen! Tedd őket bujdosókká 

hatalmaddal, taszítsd el őket, Uram, mi 

pajzsunk! 
13

Ejtse őket csapdába gőgjük, 

vétkes szájuk és ajkuk beszéde, hiszen 

csupa átok és hazugság, amit beszélnek! 
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14
Végezz velük haragodban! Végezz velük, 

hogy ne legyenek! Hadd tudják meg az 

egész földön, hogy Isten uralkodik 

Jákóbon! (Szela.) 
15

Esténként visszatérnek, 

morognak, mint a kutyák, csatangolnak a 

városban. 
16

Ennivaló után kóborolnak, és 

ha nem laknak jól, vonítanak. 
17

Én pedig 

hatalmadról énekelek, magasztalom 

minden reggel hűségedet. Mert erős váram 

vagy, menedékem, mikor bajba jutok. 
18

Te 

vagy az én erőm, rólad zeng énekem. Erős 

váram az Isten, az én hűséges Istenem! 
 

 
12

És leeresztette Míkal Dávidot az ablakon át. Ő pedig futásnak eredt, és 

elmenekült. 
13

Ekkor fogta Míkal a házibálványt, belefektette az ágyba, a 

fejéhez odatett egy kecskeszőr párnát, és betakarta egy ruhával. 
14

Saul 

tehát elküldte követeit, hogy fogják el Dávidot, de az asszony azt mondta 

nekik, hogy beteg. 
15

Ekkor Saul ismét elküldte a követeket, hogy nézzék 

meg Dávidot, és vigyék el hozzá ágyastul, hogy megölesse. 
16

Amikor a 

követek odamentek, kitűnt, hogy a házibálvány volt az ágyban, és egy 

kecskeszőr párna volt ott a fejénél. 
17

Ezért Saul ezt mondta Míkalnak: 

Miért csaptál be így engem? Miért engedted, hogy ellenségem 

elmeneküljön? Míkal ezt felelte Saulnak: Ő mondta nekem: Engedj el, 

különben megöllek! 
18

Dávid tehát futva elmenekült. Elment Sámuelhez 

Rámába, és elmondta neki mindazt, amit Saul tett vele. Azután Sámuellel 

együtt Nájótba ment, és ott tartózkodtak. 
19

De jelentették Saulnak, hogy 

Dávid Nájótban van, Rámá mellett. 

 

 

Zs143 ? 
 

 
20

Akkor Saul követeket küldött, hogy fogják el Dávidot. De amikor 

meglátták a próféták csoportját, akik révületben voltak, Sámuel pedig ott 

állt mellettük, akkor Isten lelke szállt Saul követeire, és ők is révületbe 

estek. 
21

Jelentették ezt Saulnak. Erre újabb követeket küldött, de azok is 

révületbe estek. Harmadszor is küldött Saul követeket, de azok is 

révületbe estek. 
22

Ekkor maga is elment Rámába, és amikor a Szekúban 

levő nagy kúthoz érkezett, így kérdezősködött: Hol van Sámuel és Dávid? 

Ezt felelték: Nájótban, Rámá mellett. 
23

Elindult tehát a Rámá melletti 
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Nájótba. De Isten lelke szállt őrá is, úgyhogy amíg ment, folyton 

révületben volt, amíg csak meg nem érkezett a Rámá melletti Nájótba. 
24

Akkor ő is ledobta a ruháját, és révületben volt ő is Sámuel előtt, és ott 

feküdt meztelenül egész nap és egész éjjel. Ezért mondják: Hát már Saul 

is a próféták között van? 

 

1S20 
1
Dávid ezután elmenekült a Rámá mellett levő Nájótból. Elment, és ezt 

mondta Jónátánnak: Mit követtem el, mi az én bűnöm, mi az én vétkem 

apáddal szemben, hogy az életemre tör? 
2
Ő azt felelte neki: Dehogy fogsz 

meghalni! Hiszen nem tesz apám semmit sem, amit föl ne tárna előttem. 

Miért titkolná el apám előlem éppen ezt a dolgot? Az nem lehet! 
3
De 

Dávid meg is esküdött, és ezt mondta: Jól tudja apád, hogy te jóindulattal 

vagy irántam, ezért azt gondolta: Ne tudja meg ezt Jónátán, mert 

elszomorodik. De az élő Úrra és az életemre mondom, hogy csak egy 

lépés választ el engem a haláltól! 
4
Jónátán így felelt Dávidnak: Amit 

csak kívánsz, megteszem érted! 
5
Akkor Dávid ezt mondta Jónátánnak: 

Nézd, holnap újhold lesz, és nekem az étkezésnél ott kellene ülnöm a 

király mellett. Engedj el, hadd rejtőzzem el a mezőn holnapután estig! 
6
Ha apád kérdezősködik utánam, ezt mondd: Engedélyt kért tőlem Dávid, 

hogy hazaszaladhasson a városába, Betlehembe, mert egész nemzetsége 

most tartja az évenkénti áldozati lakomát. 
7
Ha erre azt mondja, hogy jól 

van, akkor békében lehet szolgád. De ha nagyon megharagszik, abból 

megtudod, hogy eldöntött dolog nála a pusztulásom. 
8
Akkor mutasd meg 

hűségedet szolgádhoz, hiszen te kötöttél szövetséget az Úr előtt 

szolgáddal! De ha van bennem valami bűn, te ölj meg, miért vinnél 

apádhoz? 
9
De Jónátán ezt felelte: Semmiképpen sem! Ha megtudom, 

hogy apám veled szemben ilyen gonoszságra határozta el magát, akkor 

megmondom neked. 
10

Dávid megkérdezte Jónátánt: Ki mondja meg 

nekem, ha keményen válaszol apád? 
11

Jónátán így felelt Dávidnak: 

Gyere, menjünk ki a mezőre! És kimentek mindketten a mezőre. 
12

Akkor 

ezt mondta Jónátán Dávidnak: Az Úrra, Izráel Istenére fogadom, hogy 

holnap vagy holnapután ilyenkorra kipuhatolom apámtól, jóakarattal 

van-e Dávid iránt; és ha nem, akkor elküldök valakit hozzád, és 

megüzenem neked. 
13

Úgy segítse meg az Úr Jónátánt most és ezután is, 

hogy a tudomásodra hozom, ha apám gonoszságot tervez ellened! Akkor 

elengedlek, menj el békével! Legyen veled az Úr, ahogyan apámmal volt. 
14

Ha életben maradok, bánj velem az Úr szeretetével, de ha meghalok, 
15

ne vond meg soha szeretetedet az én házam népétől akkor sem, amikor 

az Úr kiirtja Dávid valamennyi ellenségét a föld színéről. 
16

Így kötött 

Jónátán szövetséget Dávid házával, tudva, hogy Dávid ellenségein 
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bosszút fog állni az Úr. 
17

Jónátán ismét megeskette Dávidot, hogy 

szeretni fogja őt. Mert ő is egész lelkével szerette Dávidot. 
18

Azután ezt 

mondta neki Jónátán: Holnap újhold lesz, és kérdezősködni fognak 

utánad, mert a helyed üres lesz. 
19

Holnapután jöjj ide sietve, és menj 

arra a helyre, ahol elrejtőztél a múlt alkalommal, és várj ott az Ezel nevű 

kő mellett. 
20

Én pedig három nyilat lövök arrafelé, mintha célba lőnék. 
21

Azután majd utánuk küldök egy fiút: Eredj, keresd meg a nyilakat! És 

ha ezt mondom a fiúnak: Mögötted vannak a nyilak, szedd föl őket! – 

akkor előjöhetsz, mert az élő Úrra mondom, hogy biztonságban vagy, és 

nincs semmi baj. 
22

Ha azonban ezt mondom a fiúnak: A nyilak messze 

előtted vannak! – akkor menj el, mert az Úr elküld téged. 
23

Abban a 

dologban pedig, amit megbeszéltünk egymással, az Úr legyen a tanú 

közöttünk mindörökre. 
24

Dávid tehát elrejtőzött a mezőn. És amikor eljött 

az újhold, a király asztalhoz ült, hogy egyék. 
25

Leült a király a székére, 

mint máskor, a fal melletti székre; vele szembe Jónátán, Saul mellé pedig 

Abnér ült; Dávid helye azonban üresen maradt. 
26

De Saul semmit sem 

szólt azon a napon, mert azt gondolta: Történhetett vele valami, ezért 

nem tiszta. Igen, biztosan nem tiszta! 
27

Amikor azonban másnap, az 

újhold utáni napon is üresen maradt Dávid helye, ezt kérdezte Saul a 

fiától, Jónátántól: Miért nem jött el Isai fia se tegnap, se ma az 

étkezésre? 
28

Jónátán így felelt Saulnak: Engedélyt kért tőlem Dávid, 

hogy elmehessen Betlehembe. 
29

Ezt mondta ugyanis: Engedj el engem, 

mert áldozati lakomája van nemzetségünknek a városban, és rám 

parancsolt a bátyám. Azért, ha jóindulattal vagy hozzám, engedd meg, 

hogy elmenjek megnézni a testvéreimet. Ezért nem jött el a király 

asztalához. 
30

Akkor elöntötte Sault a düh Jónátán miatt, és ezt mondta 

neki: Te romlott és engedetlen fajzat! Jól tudom, hogy te Isai fiát 

pártolod a magad szégyenére és anyád gyalázatára. 
31

Mert míg Isai fia él 

a földön, nem lesz belőled és a királyságodból semmi. Azért küldj érte, és 

hozasd ide hozzám, mert a halál fia ő! 
32

Jónátán azonban így válaszolt 

apjának, Saulnak: Miért kell meghalnia? Mit követett el? 
33

Erre Saul 

feléje dobta a lándzsáját, és át akarta vele ütni. Ekkor megértette 

Jónátán, hogy apja elhatározta Dávid megölését. 
34

Majd fölkelt Jónátán 

az asztaltól izzó haraggal. Nem evett semmit az újhold második napján, 

mert bánkódott Dávid miatt, akit gyalázott az apja. 
35

Reggel azután 

kiment Jónátán a mezőre a Dáviddal megbeszélt időben, és egy kisfiú 

volt vele. 
36

Ezt mondta a fiúnak: Szaladj, és keresd meg a nyilakat, 

amelyeket kilövök! A fiú elfutott, ő pedig úgy lőtt ki egy nyilat, hogy 

túlmenjen rajta. 
37

Amikor a fiú arra a helyre ért, ahova Jónátán a nyilat 

lőtte, Jónátán utánakiáltott a fiúnak: Messze előtted van a nyilam! 
38

Még ezt is utánakiáltotta Jónátán a fiúnak: Siess, fuss, meg ne állj! A 

fiú fölkapta Jónátán nyilát, és visszament az urához. 
39

A fiú semmiről 

sem tudott, így csak Jónátán és Dávid értette a dolgot. 
40

Azután odaadta 
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Jónátán a vele levő fiúnak a fegyvereket, és ezt mondta neki: Eredj, vidd 

be a városba. 
41

A fiú elment, Dávid pedig fölkelt a kő déli oldala mellől, 

arcával a földig hajolt, és háromszor leborult. Azután megcsókolták 

egymást, megsiratták egymást, míg csak Dávid erőt nem vett magán. 
42

Akkor ezt mondta Jónátán Dávidnak: Menj el békével! Abban pedig, 

amiről mindketten megesküdtünk az Úr nevére, legyen az Úr a tanú 

közöttünk és utódaink között mindörökre! 

 

 

Zs31 ? 
 

1S21 
1
Dávid ezután útnak indult, Jónátán pedig visszament a városba. 

2
Dávid 

Ahímelek paphoz ment Nóbba. Ahímelek remegve ment Dávid elé, és ezt 

kérdezte tőle: Miért vagy egyedül, és miért nincs veled senki? 
3
Dávid ezt 

felelte Ahímelek papnak: A király megbízásában járok, de azt mondta, 

hogy senki se tudjon meg semmit arról, amiért elküldött, és amivel 

megbízott. A legényeket is ezért rendeltem máshová. 
4
Most azért mi van 

kéznél? Adj nekem öt kenyeret, vagy ami éppen akad! 
5
A pap ezt felelte 

Dávidnak: Közönséges kenyér nincs nálam, van azonban szent kenyér, 

de csak akkor, ha a legények megtartóztatták magukat az asszonytól. 
6
Dávid pedig ezt válaszolta a papnak: Valóban el volt tiltva tőlünk az 

asszony egy ideje. Amikor elindultam, szent volt a legények teste. Ez az út 

közönséges ugyan, de a testük meg van szentelve. 
7
Ekkor odaadta neki a 

pap a szent kenyereket, mert nem volt ott más, csak áldozati kenyér, amit 

el szoktak venni az Úr színe elől, és frissen sült kenyeret tesznek oda, ha 

amazt elvették. 
8
Saul egyik udvari embere, név szerint az edómi Dóég 

azon a napon éppen ott volt, mert el volt különítve az Úr színe előtt. Ő 

volt Saul pásztorainak a felügyelője. 
9
Dávid azután megkérdezte 

Ahímelektől: Nincs itt kéznél lándzsa vagy kard? Mert nem hoztam 

magammal sem a kardomat, sem a fegyvereimet, olyan sürgős volt a 

király megbízatása. 
10

A pap így felelt: A filiszteus Góliát kardja, akit te 

vágtál le az Élá-völgyben, köpenybe csavarva itt van az éfód mögött. Ha 

el akarod vinni, vidd el, de ezen kívül nincs itt egyéb. Dávid ezt mondta: 

Nincs annál megfelelőbb. Add ide! 
11

Dávid még aznap elindult, és Saul 

elől Ákíshoz, Gát királyához menekült. 
12

Ákísnak ezt mondták udvari 

emberei: Hiszen ez Dávid, az ország királya! Róla énekelték a 

körtáncban: Megölt Saul ezer embert, Dávid meg tízezer embert! 
13

Amikor Dávidnak tudomására jutott ez a beszéd, nagyon félni kezdett 

Ákístól, Gát királyától. 
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Zs56 
 

1
A karmesternek: „A messzi fák galambja” 

kezdetű ének dallamára. Dávid 

bizonyságtétele abból az időből, amikor a 

filiszteusok elfogták Gátban. 
2
Légy 

kegyelmes hozzám, Istenem, mert bosszút 

lihegnek ellenem, szüntelenül támadnak és 

gyötörnek engem. 
3
Ellenségeim szüntelenül 

bosszút lihegnek, sokan támadnak rám 

kevélyen. 
4
Ha félek is, benned bízom! 

5
Istenben, akinek igéjét dicsérem, Istenben 

bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?! 
6
Szüntelenül elferdítik szavaimat, minden 

gondolatukkal rosszat akarnak nekem. 
7
Összefognak, lesben állnak, lépteimet 

figyelik, mert az életemre törnek. 
8
Megmenekülhetnek-e gazságuk ellenére? 

Taszítsd el haragodban e népséget, Istenem! 
9
Te számon tartod bolyongásomat. Gyűjtsd 

könnyeimet tömlődbe, legyenek benne 

könyvedben! 
10

Meghátrálnak majd 

ellenségeim, amikor hozzád kiáltok. Ebből 

tudom meg, hogy Isten velem van. 
11

Istenben, 

akinek igéjét dicsérem, az Úrban, akinek 

igéjét dicsérem, 
12

Istenben bízom, nem félek, 

ember mit árthat nekem?! 
13

Tartozom 

neked, Istenem, fogadalmaimmal, megadom 

hálaáldozatomat. 
14

Hiszen megmentettél 

engem a haláltól, lábamat az elbukástól, hogy 

járhassak Isten színe előtt az élet 

világosságában. 
 
14

Félkegyelműnek tettette hát magát előttük, és amikor köztük volt, úgy 

viselkedett, mint egy eszelős: firkálgatott az ajtószárnyakra, nyálát pedig 

a szakállára csurgatta. 
15

Akkor ezt mondta Ákís az udvari embereinek: 

Hát nem látjátok, hogy ez az ember bolond? Minek hoztátok ide? 
16

Nincs 

itt elég bolond, idehoztátok még ezt is, hogy a bolondját járja előttem? 

Egy ilyen kerüljön a házamba? 
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Zs34 
 

1
Dávidé, abból az időből, amikor eszelősnek 

tettette magát Abímeleknél, aki aztán 

elkergette, ő pedig elment. 
2
Áldom az Urat 

mindenkor, állandóan őt dicséri szám. 
3
Az 

Úrral dicsekszik lelkem. Hallják ezt az 

alázatosak, és örülnek. 
4
Hirdessétek velem 

az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő 

nevét! 
5
Az Úrhoz folyamodtam, és ő 

meghallgatott, megmentett mindattól, 

amitől rettegtem. 
6
Örömre derülnek, kik 

rátekintenek, nem pirul az arcuk. 
7
Kiáltott 

az elesett, az Úr meghallgatta, és minden 

bajából kiszabadította. 
8
Az Úr angyala őrt 

áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. 
9
Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr! 

Boldog az az ember, aki hozzá menekül. 
10

Féljétek az Urat, ti, szentjei, mert nem 

szűkölködnek az istenfélők. 
11

Az oroszlánok 

is sínylődnek és éheznek, de akik az Úrhoz 

folyamodnak, nem nélkülözik a jót. 
12

Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, 

megtanítalak benneteket az Úr félelmére. 
13

Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és 

szeretne jó napokat látni? 
14

Vigyázz, hogy 

nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne 

beszéljen csalárdságot! 
15

Hagyj fel a rosszal, 

és cselekedj jót, törekedj békességre, és 

kövesd azt! 
16

Az Úr szeme látja az igazakat, 

füle meghallja kiáltásukat. 
17

Az Úr a 

gonosztevők ellen fordul, emléküket is 

kiirtja a földről. 
18

Akik az Úrhoz kiáltanak, 

azokat meghallgatja, és kimenti őket 

minden bajból. 
19

Közel van az Úr a megtört 

szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. 
20

Sok baj éri az igazat, de valamennyiből 

kimenti az Úr. 
21

Megőrzi minden csontját, 
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egy sem törik el közülük. 
22

Halálos 

veszedelem éri utol a bűnöst, 

megbűnhődnek, akik gyűlölik az igazat. 
23

Az Úr megváltja szolgái életét, és nem kell 

bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül. 
 

1S22 
1
Elment azért onnan Dávid, és az Adullám-barlangba menekült. Amikor 

meghallották testvérei és apjának egész rokonsága, elmentek hozzá. 

 

Zs142 
 

1
Dávid tanítókölteménye. Imádság abból az 

időből, amikor a barlangban volt. 
2
Hangosan kiáltok az Úrhoz, hangosan 

könyörgök az Úrhoz. 
3
Kiöntöm előtte 

panaszomat, elmondom neki 

nyomorúságomat. 
4
Amikor elcsügged a 

lelkem, te akkor is ismered utamat. Tőrt 

vetettek nekem az ösvényen, amelyen járok. 
5
Tekints jobb kezem felé, és lásd meg, hogy 

senki sem akar észrevenni! Elveszett minden 

menedékem, senki sem törődik velem. 
6
Hozzád kiáltok, Uram, és ezt mondom: Te 

vagy oltalmam, te vagy osztályrészem az 

élők földjén. 
7
Figyelj esedezésemre, mert 

igen elesett vagyok! Ments meg üldözőimtől, 

mert hatalmasabbak nálam! 
8
Hozz ki engem 

a börtönből, hogy magasztalhassam 

nevedet! Körém sereglenek majd az igazak, 

amikor jót teszel velem. 
 

 
2
Odasereglett még hozzá mindenféle elnyomott, eladósodott és elkeseredett 

ember, ő pedig a vezérük lett. Mintegy négyszáz ember volt vele. 
3
Onnan a 

móábi Micpébe ment Dávid, és ezt mondta Móáb királyának: Hadd jöjjön 

közétek apám és anyám, amíg meg nem tudom, hogy Isten mit akar tenni 

velem. 
4
És odavitte őket Móáb királyához, és ott maradtak nála 
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mindaddig, amíg Dávid a sziklavárban volt. 
5
Gád próféta azonban ezt 

mondta Dávidnak: Ne maradj a sziklavárban, hanem eredj, menj el Júda 

földjére! Dávid el is ment, és megérkezett a hereti erdőbe. 
6
Saul pedig 

tudomást szerzett erről, mert felismerték Dávidot és az embereit. Saul 

ekkor Gibeában volt a magaslaton, a tamariszkuszfa alatt. Lándzsája a 

kezében volt, és udvari emberei mind mellette álltak. 
7
Akkor ezt mondta 

Saul a mellette álló udvari embereknek: Idehallgassatok, Benjámin fiai! 

Hát Isai fia adott itt mindenkinek mezőt és szőlőt, és ő tett talán 

benneteket ezredesekké és századosokká? 
8
Hiszen ti mind összeesküdtetek 

ellenem, mert senki sem leplezte le előttem, hogy a tulajdon fiam kötött 

szövetséget Isai fiával. Senki sem szánt meg engem, és nem mondta meg 

nekem, hogy a tulajdon fiam lázította ellenem a szolgámat, hogy 

leselkedjék rám. Bizony, így van ez! 
9
Megszólalt erre az edómi Dóég, aki 

ott állt Saul udvari emberei mellett, és azt mondta: Én láttam, amikor Isai 

fia Nóbba érkezett Ahímelekhez, Ahítúb fiához. 

 

Zs52 
 

1
A karmesternek: Dávid tanítókölteménye, 

2
abból az időből, amikor az edómi Dóég 

Saulhoz ment, és jelentette neki, hogy Dávid 

Ahímelek házába érkezett. 
3
Mit dicsekszel 

gonoszságoddal, te nagy hős? Hiszen Isten 

szeretete mindig megmarad! 
4
Romlásomra 

törsz, te cselszövő! Nyelved olyan, mint az 

éles borotva. 
5
A rosszat szereted, nem a jót, a 

hazugságot, nem az igaz beszédet. (Szela.) 
6
Szeretsz bántóan beszélni, álnok a nyelved. 

7
Össze is tör téged az Isten végleg, megragad, 

kiránt sátradból, kitép gyökerestül az élők 

földjéből. (Szela.) 
8
Látják ezt az igazak, és 

félnek, rajta meg nevetni fognak. 
9
Ez az az 

ember – mondják –, akinek nem kellett Isten 

oltalma, hanem nagy gazdagságában bízott, 

és csalárdságban volt erős. 
10

De én olyan 

vagyok, mint a viruló olajfa, Isten házában 

lehetek, bízom Isten szeretetében most és 

mindenkor. 
11

Hálát adok neked mindenkor, 

mert te munkálkodsz. Nevedben 

reménykedem, mert jó vagy híveidhez. 
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10
Ő megkérdezte érdekében az Urat, ellátta útravalóval, sőt a filiszteus 

Góliát kardját is odaadta neki. 
11

Ekkor hívatta a király Ahímelek papot, 

Ahítúb fiát és egész rokonságát, a nóbi papokat. Azok el is jöttek 

mindnyájan a királyhoz. 
12

És ezt mondta Saul: Hallgass ide, Ahítúb fia! 

Ő pedig így felelt: Itt vagyok, uram. 
13

Saul megkérdezte tőle: Miért 

esküdtetek össze ellenem Isai fiával, amikor kenyeret és kardot adtál 

neki, sőt az ő érdekében Istent is megkérdezted?! Azért, hogy fellázadjon 

ellenem, és leselkedjék rám? Bizony, így van ez! 
14

Erre így felelt 

Ahímelek a királynak: Van-e olyan megbízható ember összes szolgád 

között, mint Dávid, a király veje, testőrséged parancsnoka, akit nagyra 

becsülnek udvarodban? 
15

Vajon most kérdeztem meg először az Istent 

vele kapcsolatban? Egyáltalán nem! Ne vádold mással sem szolgádat, 

sem egész rokonságomat, királyom, mert szolgád mindezekről a 

dolgokról semmit sem tudott. 
16

A király azonban így szólt: Halállal kell 

lakolnod, Ahímelek, neked és egész rokonságodnak! 
17

A mellette álló 

fegyvereseknek pedig ezt mondta a király: Fogjátok körül és öljétek le az 

Úr papjait, mert ők is Dávidot segítették. Hiszen tudták, hogy szökésben 

van, mégsem jelentették nekem! A király szolgái azonban nem akartak 

kezet emelni és rátámadni az Úr papjaira. 
18

Ekkor Dóégnak parancsolta 

a király: Gyere ide, és támadj rá te a papokra! Az edómi Dóég oda is 

ment, rátámadt a papokra, és megölt azon a napon nyolcvanöt embert, 

akik gyolcs éfódot viseltek. 
19

Fegyverrel tört Nóbra, a papok városára is: 

kardélre hányt férfit és nőt, gyermeket és csecsemőt, ökröt, szamarat és 

bárányt. 
20

Ahítúb fiának, Ahímeleknek egyik fia azonban, akit 

Ebjátárnak hívtak, elmenekült, és Dávidhoz szökött. 
21

Ebjátár hírül vitte 

Dávidnak, hogy Saul megölette az Úr papjait. 
22

Dávid ezt mondta 

Ebjátárnak: Tudtam én már aznap, amikor ott volt az edómi Dóég, hogy 

el fog ez árulni Saulnak. Én okoztam apád egész háza népének a vesztét. 
23

Maradj nálam, ne félj, mert aki az én életemre tör, az tör a te életedre 

is. Ezért biztonságban leszel nálam. 

 

1S23 
1
Jelentették egyszer Dávidnak, hogy a filiszteusok megtámadták Keílát, 

és fosztogatják a szérűket. 
2
Ekkor megkérdezte Dávid az Urat: Elmenjek, 

és megverjem a filiszteusokat? Az Úr ezt felelte Dávidnak: Menj el, verd 

meg a filiszteusokat, és szabadítsd föl Keílát! 
3
De az emberei ezt mondták 

Dávidnak: Még itt, Júdában is félünk! Csakugyan menjünk el Keílába, a 

filiszteusok csapatai ellen? 
4
Dávid ismét megkérdezte az Urat. Az Úr 

pedig így válaszolt neki: Indulj, és menj el Keílába, mert kezedbe adom a 

filiszteusokat. 
5
Elment tehát Dávid az embereivel Keílába, harcba szállt a 

filiszteusokkal, elhajtotta jószágaikat, és nagy vereséget mért rájuk. Így 
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szabadította fel Dávid Keíla lakóit. 
6
Amikor Ebjátár, Ahímelek fia 

Dávidhoz menekült Keílába, az éfódot is magával vitte. 
7
Ezután 

jelentették Saulnak, hogy Dávid Keílába ment. Akkor ezt mondta Saul: 

Kezembe adta őt az Isten, hiszen saját magát zárta be azzal, hogy egy 

kapuval és zárral felszerelt városba ment. 
8
Ezért mozgósította Saul az 

egész hadinépet, hogy Keíla ellen vonuljon, és körülzárja Dávidot 

embereivel együtt. 
9
Dávid azonban megtudta, hogy Saul rosszat forral 

ellene. Ezt mondta Ebjátár papnak: Hozd ide az éfódot! 
10

Majd ezt 

mondta Dávid: Uram, Izráel Istene! Azt a hírt hallotta szolgád, hogy 

Saul ide akar jönni Keílába, hogy elpusztítsa miattam a várost. 
11

Kiszolgáltatnak-e neki Keíla polgárai? Idejön-e Saul, ahogyan szolgád 

hallotta? Uram, Izráel Istene, jelentsd ki szolgádnak! Az Úr így felelt: 

Idejön. 
12

Akkor ezt kérdezte Dávid: Kiszolgáltatnak-e engem és 

embereimet Saulnak Keíla polgárai? Az Úr így felelt: Kiszolgáltatnak. 
13

Felkerekedett tehát Dávid mintegy hatszáz emberével, kivonult 

Keílából, és mentek, amerre mehettek. Amikor jelentették Saulnak, hogy 

Dávid elmenekült Keílából, lemondott arról, hogy ellene vonuljon. 
14

Dávid a pusztában sziklavárakban tartózkodott. Amikor a Zíf-

pusztában, a hegyvidéken lakott, Saul mindennap kereste, de Isten nem 

adta őt a kezébe. 
15

Dávid látva, hogy Saul kivonult ellene, és az életére 

tör, a Zíf-pusztában az erdőségbe vette be magát. 

 

 

Zs23 ? 
 

 
16

Ekkor elindult Jónátán, Saul fia, és elment Dávidhoz az erdőségbe, és 

erősítette az Istenbe vetett bizalmát. 
17

Ne félj – mondta neki –, nem ér 

utol apámnak, Saulnak a keze! Te leszel Izráel királya, én pedig a 

második ember leszek melletted. Apám, Saul is tudja, hogy így lesz. 
18

És 

szövetséget kötöttek egymással az Úr színe előtt. Dávid az erdőségben 

maradt, Jónátán pedig hazament. 
19

De a zífiek elmentek Saulhoz 

Gibeába, és ezt mondták: Nálunk rejtőzködik Dávid a sziklavárakban, az 

erdőségben, a Hakílá-halmon, a sivatagtól délre. 

 

 

Zs54 
 

1
A karmesternek: Húros hangszerre. Dávid 

tanítókölteménye, 
2
abból az időből, amikor 

a zífiek Saulhoz mentek, és ezt mondták 

neki: Nem tudod, hogy Dávid nálunk 
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rejtőzködik? 
3
Istenem, segíts meg 

neveddel, szolgáltass nekem igazságot 

hatalmaddal! 
4
Istenem, hallgasd meg 

imádságomat, figyelj beszédemre! 
5
Mert 

idegenek támadtak rám, erőszakos 

emberek törtek életemre, akik nem 

törődnek Istennel. (Szela.) 
6
De Isten 

megsegít engem, az Úr megtartja életemet. 
7
Szálljon a baj támadóimra, semmisítsd 

meg őket igazságoddal! 
8
Készségesen 

áldozok neked, magasztalom neved, Uram, 

mert jó vagy. 
9
Mert minden 

nyomorúságból kimentettél engem, 

megvetéssel nézek ellenségeimre. 
 

 

 
20

Ha tehát az a legfőbb kívánságod, ó, király, hogy eljöjj, akkor gyere el, 

és a mi dolgunk lesz, hogy kiszolgáltassuk őt a királynak. 
21

Saul ezt 

mondta: Az Úr is megáld titeket, hogy megszántatok engem. 
22

Menjetek, 

és bizonyosodjatok meg újból! Derítsetek fel és ellenőrizzetek minden 

helyet, amerre meg szokott fordulni, és azt is, hogy ki látta ott, mert azt 

mondták nekem, hogy nagyon ravasz ember. 
23

Ellenőrizzetek és 

derítsetek fel minden búvóhelyet, ahol csak elbújhatott, és ha biztos 

híreitek vannak, térjetek vissza hozzám, akkor elmegyek veletek. Ha az 

országban van, felkutatom őt, Júda bármely nemzetségében is legyen! 
24

Azok elindultak, és elmentek Saul előtt Zífbe. Dávid ekkor embereivel 

együtt a Máón-pusztában volt, a síkságon, a sivatagtól délre. 
25

Saul is 

elment embereivel, hogy megkeresse őt. Dávidnak azonban jelentették a 

dolgot, ezért elment ahhoz a sziklához, amely a Máón-pusztában van. 

Meghallotta ezt Saul, és üldözőbe vette Dávidot a Máón-pusztában. 
26

Saul a hegy egyik oldalán vonult, Dávid és emberei pedig a hegy másik 

oldalán. Dávid sietve próbált elmenekülni Saul elől, mert Saul és 

emberei már kezdték bekeríteni Dávidot és embereit, hogy elfogják őket. 
27

De követ érkezett Saulhoz ezzel az üzenettel: Siess, gyere, mert betörtek 

a filiszteusok az országba! 
28

Ekkor visszatért Saul Dávid üldözéséből, és 

a filiszteusok ellen vonult. Ezért hívják azt a helyet Mahlekót-sziklának. 
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1S24 
1
Ezután elvonult onnan Dávid, és Én-Gedí sziklavárában tartózkodott. 

 

Zs57 
 

1
A karmesternek: A „Ne veszíts el” kezdetű 

ének dallamára. Dávid bizonyságtétele abból 

az időből, amikor Saul elől a barlangba 

menekült. 
2
Könyörülj, Istenem, könyörülj 

rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem! 

Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, 

míg elvonul a veszedelem. 
3
A felséges 

Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll. 
4
Segítséget küld nekem a mennyből, csúffá 

teszi üldözőimet. (Szela.) Isten elküldi 

szeretetét és hűségét. 
5
Oroszlánok között 

fekszem, amelyek felfalják az embereket. 

Foguk lándzsa és nyíl, nyelvük éles kard. 
6
Magasztaljanak téged a mennyben, 

Istenem, dicsőítsenek az egész földön! 
7
Hálót 

vetettek lábaim elé, megalázták lelkemet. 

Vermet ástak nekem, de maguk estek bele. 

(Szela.) 
8
Kész a szívem, Istenem, kész a 

szívem arra, hogy énekeljek és zengedezzek! 
9
Ébredj, lelkem, ébredj, lant és hárfa, hadd 

ébresszem a hajnalt! 
10

Magasztallak, Uram, 

a népek közt, zsoltárt zengek rólad a 

nemzetek közt, 
11

mert szereteted az égig ér, 

hűséged a magas fellegekig. 
12

Magasztaljanak téged a mennyben, 

Istenem, dicsőítsenek az egész földön! 
 

 

Zs144 ? 
 

 
2
Amikor visszatért Saul a filiszteusok üldözéséből, jelentették neki, hogy 

Dávid Én-Gedí pusztájában van. 
3
Maga mellé vett Saul egész Izráelből 
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háromezer válogatott embert, és elment, hogy megkeresse Dávidot és 

embereit a Zerge-szikláknál. 
4
Amikor az út menti juhaklokhoz ért, volt 

ott egy barlang. Saul bement oda, hogy a szükségét elvégezze. Dávid 

pedig embereivel együtt éppen a barlang legmélyén tartózkodott. 
5
Akkor 

az emberei ezt mondták Dávidnak: Nézd, ez az a nap, amelyről azt 

mondta neked az Úr, hogy kezedbe adja ellenségedet. Tégy vele, amit 

jónak látsz! Erre fölkelt Dávid, és lopva levágta Saul köpenyének a 

sarkát. 
6
Dávidnak azonban megesett rajta a szíve, miután levágta Saul 

köpenyének a sarkát, 
7
és ezt mondta embereinek: Mentsen meg az Úr 

attól, hogy ilyen dolgot kövessek el az én uram, az Úr fölkentje ellen, és 

kezet emeljek rá, hiszen az Úr fölkentje ő! 
8
Így fékezte meg Dávid az 

embereit, és nem engedte, hogy Saulra támadjanak. Saul pedig kiment a 

barlangból, és útjára indult. 
9
Ezután Dávid is fölkelt, kiment a 

barlangból, és Saul után kiáltott: Uram, királyom! Saul ekkor 

hátratekintett, Dávid pedig arccal a földig hajolt, és leborult előtte. 
10

Akkor ezt mondta Dávid Saulnak: Miért hallgatsz olyanok szavára, 

akik azt állítják, hogy Dávid a vesztedre tör?! 
11

Hiszen most a saját 

szemeddel láthattad, hogy kezembe adott az Úr a barlangban. Mondták 

is, hogy öljelek meg, de én megszántalak, és ezt mondtam: Nem emelek 

kezet az én uramra, mert az Úr fölkentje ő. 
12

Nézd csak, atyám, itt van a 

köpenyed sarka a kezemben. Amikor levágtam a köpenyed sarkát, nem 

gyilkoltalak meg. Értsd meg ebből, és lásd be, hogy nem akarok semmi 

rosszat vagy hűtlenséget elkövetni ellened, és nem vétkeztem ellened, bár 

te a vesztemre törsz, hogy elvedd az életemet. 
13

Az Úr tegyen igazságot 

köztünk, az Úr álljon értem bosszút rajtad, de én nem emelek rád kezet. 
14

Ahogy az ősi példabeszéd mondja: Gonoszoktól ered a gonoszság. Nem 

emelek hát kezet rád! 
15

Ki ellen vonult ki Izráel királya? Kit üldözöl? 

Egy döglött kutyát vagy egy árva bolhát? 
16

Legyen azért az Úr a bíró, és 

tegyen igazságot közöttünk! Vizsgálja meg és perelje peremet, és 

szolgáltasson nekem igazságot veled szemben! 
17

Miután Dávid 

mindezeket elmondta Saulnak, megkérdezte Saul: A te hangod ez, Dávid 

fiam? És Saul hangosan sírni kezdett. 
18

Azután ezt mondta Dávidnak: Te 

igazabb vagy nálam, mert te jól bántál velem, bár én rosszul bántam 

veled. 
19

Te most tudtomra adtad, milyen jót tettél velem: az Úr a kezedbe 

adott, és mégsem öltél meg. 
20

Ha valaki rátalál ellenségére, sértetlenül 

bocsátja-e útjára? Jóval fizessen neked az Úr azért, amit ma tettél velem! 
21

Mert magam is tudom, hogy te biztosan király leszel, és te teszed majd 

Izráel királyságát maradandóvá. 
22

Esküdj meg most az Úrra, hogy ha 

meghalok, nem irtod ki utódaimat, és nem törlöd ki nevemet a 

nemzetségemből! 
23

Dávid megesküdött Saulnak. Saul akkor hazament, 

Dávid pedig embereivel együtt fölment a sziklavárba. 
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1S25 
1
Amikor Sámuel meghalt, összegyűlt egész Izráel, meggyászolták, és 

eltemették őt otthon, Rámában. Dávid pedig elindult, és elment Párán 

pusztájába. 
2
Élt egy ember Máónban, akinek a gazdasága Karmelban 

volt. Igen jómódú volt; háromezer juhot és ezer kecskét tartott. Éppen a 

juhokat nyírta Karmelban. 
3
A férfit Nábálnak, a feleségét Abígajilnak 

hívták. Az asszony okos és szép, a férfi azonban durva és rossz 

természetű volt, Káléb nemzetségéből való. 
4
Amikor meghallotta Dávid a 

pusztában, hogy Nábál a juhait nyírja, 
5
elküldött tíz legényt. Ezt mondta 

Dávid a legényeknek: Menjetek el Karmelba, és ha megérkeztek 

Nábálhoz, köszöntsétek a nevemben békességgel. 
6
Ezt mondjátok neki: 

Békesség neked, békesség házad népének, békesség mindenednek! 
7
Most 

hallom, hogy juhaidat nyírják. Tudod, hogy amikor velünk voltak a 

pásztoraid, mi nem bántottuk őket. Semmijük sem tűnt el az alatt az idő 

alatt, amíg Karmelban voltak. 
8
Kérdezd meg a szolgáidat, ők is 

megmondják neked. Nézz jóindulattal ezekre a legényekre, hiszen 

örömnapra érkeztünk. Adj azért ajándékot tehetséged szerint szolgáidnak 

és fiadnak, Dávidnak! 
9
Amikor megérkeztek Dávid legényei, elmondták 

mindezeket Nábálnak Dávid nevében, azután várakoztak. 
10

Nábál 

azonban így válaszolt Dávid szolgáinak: Ki az a Dávid, ki az az Isai fia? 

Olyan sok szolga van manapság, aki elszökött urától. 
11

Talán fogjam a 

kenyeremet, vizemet, levágott marháimat, amelyeket a nyíróknak vágtam 

le, és adjam olyan embereknek, akikről azt sem tudom, hová valók? 
12

Erre megfordultak Dávid legényei, és visszatértek. Amikor 

megérkeztek, elmondták neki mindezeket. 
13

Akkor ezt mondta Dávid az 

embereinek: Kösse fel mindenki a kardját! És felkötötte mindenki a 

kardját, Dávid is felkötötte a kardját, és felvonult Dávid után mintegy 

négyszáz ember, kétszáz pedig ott maradt a fölszerelésnél. 
14

Abígajilnak, 

Nábál feleségének azonban megmondta az egyik legény, hogy Dávid 

követeket küldött a pusztából, hogy áldással köszöntsék urukat, de ő 

rájuk förmedt. 
15

Pedig azok az emberek igen jók voltak hozzánk. Nem is 

volt bántódásunk, és semmink sem tűnt el az alatt az idő alatt, amíg 

velük jártunk, amikor a mezőn voltunk. 
16

Olyanok voltak nekünk éjjel-

nappal, mint egy várfal, amíg a közelükben őriztük a nyájat. 
17

Most már 

neked kell tudnod és látnod, hogy mitévő légy, mert kész a veszedelem 

urunk és egész háza népe ellen. De ő olyan megátalkodott ember, hogy 

nem lehet beszélni vele. 
18

Akkor Abígajil sietve vett kétszáz kenyeret, két 

tömlő bort és öt juhot elkészítve, öt mérték pörkölt búzát, száz csomó aszú 

szőlőt, kétszáz fügekalácsot, és szamarakra rakta. 
19

A legényeinek ezt 

mondta: Menjetek előttem, én is megyek utánatok. De a férjének, 

Nábálnak nem szólt semmit. 
20

Amikor a szamáron ülve egy hegy 

takarásában ment lefelé, Dávid éppen szembejött lefelé embereivel 
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együtt, és hirtelen összetalálkozott velük. 
21

Dávid azt mondta: Bizony, 

hiába vigyáztam ennek az embernek mindenére a pusztában, hogy 

semmi se vesszen el abból, ami az övé, mert ő a jót rosszal viszonozta. 
22

Úgy bánjon Isten Dávid ellenségeivel most és mindenkor, hogy 

reggelre egyetlen férfit sem hagyok meg mindabból, ami az övé! 
23

Amikor Abígajil megpillantotta Dávidot, sietve leszállt a szamárról, 

arcra esett Dávid előtt, és a földre borult. 
24

Lábai elé borult, és ezt 

mondta: Uram, én vagyok a bűnös! Hadd szóljon mégis hozzád 

szolgálóleányod, és hallgasd meg szolgálóleányod szavát! 
25

Kérlek, 

uram, ne törődj Nábállal, ezzel a megátalkodott emberrel, mert olyan ő, 

amilyen a neve. Bolond a neve, hát bolondságot csinál. A te 

szolgálóleányod azonban nem látta az én uram legényeit, akiket küldtél. 
26

Most pedig, uram, az élő Úrra és az életemre mondom, hogy az Úr 

tartott téged vissza a vérontástól és attól, hogy te magad állj bosszút. Úgy 

járjanak ellenségeid, mint Nábál, és akik vesztedre törnek, uram! 
27

Ezt 

az ajándékot pedig, amelyet szolgálóleányod hozott neked, uram, adják a 

legényeknek, akik az én urammal járnak együtt! 
28

Bocsásd meg azért 

szolgálóleányod hibáját, mert a te házadat, uram, bizonyosan 

maradandóvá teszi az Úr, hiszen az Úr harcait harcolod, uram, és nincs 

benned semmi rossz, mióta élsz. 
29

És ha akad, aki üldöz, és az életedre 

tör, az életed, uram, akkor is az élők erszényébe lesz kötve Istenednél, az 

Úrnál. Ellenségeid életét pedig parittyája közepéből hajítja el. 
30

Ha majd 

az Úr véghezviszi az én urammal mindazt a jót, amit megígért, és Izráel 

fejedelmévé tesz meg téged, 
31

akkor ne legyen egy ilyen botlásod, és ne 

furdaljon, uram, a lelkiismeret, hogy ok nélkül ontottál vért, és te magad 

álltál bosszút, uram! És ha majd az Úr jót tesz veled, uram, ne feledkezz 

meg szolgálóleányodról! 
32

Akkor ezt mondta Dávid Abígajilnak: Áldott 

az Úr, Izráel Istene, hogy elém küldött most téged. 
33

Áldott a te 

okosságod, és áldott vagy te magad is, mert megakadályoztál ma a 

vérontásban és abban, hogy én magam álljak bosszút. 
34

Bizony, az élő 

Úrra, Izráel Istenére mondom, aki visszatartott attól, hogy rosszat tegyek 

veled: ha nem jössz elém sietve, akkor reggelre egyetlen férfi sem maradt 

volna Nábál házában! 

 

 

Zs39 ? 
 

 
35

Azután átvette Dávid az asszonytól, amit hozott, és ezt mondta neki: 

Menj haza békességgel! Lásd, hallgattam a szavadra, és 

megbocsátottam. 
36

Amikor Abígajil visszaérkezett Nábálhoz, olyan 

lakoma volt a házában, akár egy király lakomája. Nábál jó hangulatban 

volt, de annyira részeg, hogy az asszony egyáltalán nem mondott el neki 
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semmit egészen reggelig. 
37

Reggel azután, amikor Nábál kijózanodott, a 

felesége elmondta neki ezeket a dolgokat. Erre elhalt a szíve, és szinte 

kővé dermedt. 
38

Mintegy tíz nap múlva aztán megverte az Úr Nábált, és 

meghalt. 
39

Amikor meghallotta Dávid, hogy meghalt Nábál, így szólt: 

Áldott az Úr, mert perbe szállt helyettem Nábállal, aki gyalázott engem; 

visszatartotta szolgáját a gonoszságtól, és visszafordította az Úr a 

gonoszságot Nábál fejére! Azután üzenetet küldött Dávid Abígajilnak, 

hogy el akarja venni feleségül. 
40

Dávid szolgái elmentek Abígajilhoz 

Karmelba, és így szóltak hozzá: Dávid küldött bennünket hozzád, mert el 

akar venni feleségül. 
41

Az asszony fölkelt, arccal a földre borult, és ezt 

mondta: A te szolgálóleányod rabszolga lesz, és uram szolgáinak a lábát 

fogja mosni. 
42

Azután Abígajil sietve készülődött, és szamárra ült, öt 

cselédlány kísérte. Elment Dávid követeivel, és a felesége lett. 
43

A jezréeli 

Ahínóamot már korábban elvette Dávid, így ez a kettő lett a felesége. 
44

Saul pedig a leányát, Míkalt, Dávid feleségét a Gallímból való Paltíhoz, 

Lajis fiához adta. 

 

1S26 
1
A zífiek elmentek Saulhoz Gibeába, és jelentették neki: Dávid a Hakílá-

halmon rejtőzik, a sivatagtól keletre. 

 

Zs63 
 

1
Dávid zsoltára, abból az időből, amikor 

Júda pusztájában volt. 
2
Ó, Isten, te vagy 

Istenem, hozzád vágyakozom! Utánad 

szomjazik lelkem, utánad sóvárog testem, 

mint kiszikkadt, kopár, víztelen föld. 
3
Így 

nézek rád a szentélyben, hogy lássam 

hatalmadat és dicsőségedet. 
4
Mert szereteted 

az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít. 
5
Ezért 

téged áldalak, amíg élek, nevedet imádva 

emelem föl kezem. 
6
Mintha zsíros falatokkal 

laktam volna jól, úgy ujjong az ajkam, és 

dicsér a szám. 
7
Fekvőhelyemen is rád 

gondolok, minden őrváltáskor rólad 

elmélkedem. 
8
Mert te voltál a segítségem, 

szárnyad árnyékában ujjongok. 
9
Ragaszkodik hozzád lelkem, jobboddal 
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támogatsz engem. 
10

De akik pusztulásomra 

törnek, a föld mélyébe kerülnek. 
11

Kardélre 

hányják őket, sakálok eledelévé lesznek. 
12

De 

a király örül Isten előtt. Dicséretet 

mondanak, akik rá esküsznek, a hazugok 

szája azonban bezárul. 
 

 
2
Ezért elindult Saul, és elment a Zíf-pusztába háromezer válogatott 

izráeli emberrel, hogy megkeresse Dávidot a Zíf-pusztában. 
3
Saul a 

Hakílá-halmon, a sivatagtól keletre, az út mellett ütött tábort. Dávid is a 

pusztában tartózkodott. Amikor megtudta, hogy Saul utánajött a 

pusztába, 
4
kémeket küldött ki Dávid, és megtudta, hogy csakugyan 

megérkezett Saul. 
5
Ekkor elindult Dávid, és odament arra a helyre, ahol 

Saul táborozott, és megnézte Dávid azt a helyet, ahol Saul és 

hadseregparancsnoka, Abnér, Nér fia feküdt. Saul ugyanis a 

szekértáborban feküdt, a hadinép pedig körülötte táborozott. 
6
Dávid 

ekkor megkérdezte a hettita Ahímelektől és Abísajtól, Cerújá fiától, Jóáb 

testvérétől: Ki jön el velem Saul táborába? Abísaj így felelt: Én elmegyek 

veled. 
7
Amikor Dávid és Abísaj éjjel bement a hadinép közé, látták, hogy 

Saul ott fekszik és alszik a szekértáborban, lándzsája pedig a földbe 

szúrva ott van a fejénél. Abnér és a hadinép pedig körülötte feküdt. 
8
Akkor ezt mondta Abísaj Dávidnak: Most kezedbe juttatta Isten az 

ellenségedet. Hadd szögezzem hát a földhöz a lándzsámmal! Egyetlen 

döfés is elég, másikra már nem lesz szükség! 
9
Dávid azonban ezt felelte 

Abísajnak: Ne öld meg, mert ki emelhet büntetlenül kezet az Úr 

fölkentjére?! 
10

Majd ezt mondta Dávid: Az élő Úrra mondom, hogy 

megveri őt az Úr: vagy úgy, hogy eljön halála napja, vagy úgy, hogy 

harcba megy, és ott vész el. 
11

Az Úr őrizzen meg attól, hogy kezet emeljek 

az Úr fölkentjére! Csak a lándzsát vedd el a feje mellől meg a 

vizeskorsót, és menjünk! 
12

Fogta hát Dávid a lándzsát meg a vizeskorsót 

Saul feje mellől, és elmentek. Senki sem látta, senki sem vette észre, 

senki sem ébredt fel, hiszen mindenki aludt, mert az Úr mély álmot 

bocsátott rájuk. 
13

Ezután átment Dávid a túlsó oldalra, megállt messze a 

hegy tetején, úgyhogy nagy volt a távolság köztük. 
14

Így kiáltott Dávid a 

hadinépnek és Abnérnak, Nér fiának: Abnér, nem válaszolsz? Abnér így 

válaszolt: Ki vagy te, hogy így kiáltozol a királynak? 
15

Dávid ezt felelte 

Abnérnak: Te lennél az az ember, akihez fogható nincsen Izráelben? 

Miért nem vigyáztál uradra, a királyra? Hiszen bement valaki a nép 

közül, hogy megölje uradat, a királyt! 
16

Bizony, nem végezted jól a 

dolgodat! Az élő Úrra mondom, hogy halál fiai vagytok, mert nem 

őriztétek uratokat, az Úr fölkentjét! Nézd csak meg, hová lett a király 



 

csak Sámuel-Királyok  csak Zsoltárok  CSAK PRÓFÉTÁK
 csak Krónikák 

(+ PRÓFÉTÁK) (+ Zsolt) közös anyag (+ PRÓFÉTÁK IS) (+ PRÓF.) (+ Zsolt) 
 

29 

 

lándzsája és a vizeskorsó a feje mellől? 
17

Saul megismerte Dávid 

hangját, és ezt kérdezte: Nem a te hangod ez, Dávid fiam? Dávid így 

felelt: De az én hangom, uram, királyom. 
18

Miért üldözi szolgáját az én 

uram? – kérdezte. – Mit követtem el, vagy miféle gonoszságon járna az 

eszem? 
19

Most azért hallgassa meg, uram, királyom, szolgájának a 

szavát! Ha az Úr ingerelt föl ellenem, ő kiengesztelhető áldozattal. De ha 

emberek, akkor legyen rajtuk az Úr átka, mert elűztek engem, hogy ne 

tartozzam az Úr örökségéhez, és ezt mondták: Eredj, szolgálj más 

isteneknek! 
20

Ne hulljon azért vérem a földre az Úr színétől távol! Mert 

hadba vonult Izráel királya, hogy megkeressen egy árva bolhát; mint 

fogolymadarat, üldöz a hegyeken. 
21

Akkor ezt mondta Saul: Vétkeztem! 

Térj vissza, Dávid fiam! Nem követek el többé ellened gonoszságot, 

hiszen megkímélted ma az életem! Bizony, ostoba voltam, és súlyos hibát 

követtem el. 
22

Dávid így válaszolt: Itt van a király lándzsája. Jöjjön át 

egy legény, és vigye el! 
23

Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága 

és hűsége szerint, mert az Úr a kezembe adott ma téged, de én nem 

akartam kezet emelni az Úr fölkentjére. 
24

Ahogy én ma megkíméltem a te 

életed, úgy kímélje meg az én életemet is az Úr, és mentsen meg engem 

minden nyomorúságtól! 
25

Akkor ezt mondta Saul Dávidnak: Légy áldott, 

Dávid fiam! Bármibe fogsz, véghez fogod vinni. Akkor Dávid elment a 

maga útjára, Saul pedig visszatért a maga lakóhelyére. 

 

1S27 
1
Dávid azonban ezt gondolta: Egy napon mégis el kell pusztulnom Saul 

kezétől. Legjobb lesz gyorsan elmenekülnöm a filiszteusok földjére. Akkor 

majd hiába üldöz engem Saul Izráel egész területén, megmenekülök a 

kezéből. 
2
Elindult azért Dávid, és átment hatszáz emberével együtt Ákíshoz, 

Máók fiához, Gát királyához. 
3
Letelepedett Dávid Ákísnál Gátban 

embereivel együtt, mindegyik a maga háza népével, Dávid is a két 

feleségével: a jezréeli Ahínóammal és a karmeli Abígajillal, Nábál volt 

feleségével. 
4
Amikor jelentették Saulnak, hogy Dávid Gátba menekült, nem 

kereste tovább. 
5
Egyszer azt mondta Dávid Ákísnak: Ha jóindulattal vagy 

hozzám, adj nekem helyet az egyik mezővárosban, hogy ott lakjam! Miért 

lakjék szolgád veled együtt a király városában? 
6
Akkor nekiadta Ákís 

Ciklágot – így lett Ciklág Júda királyaié mindmáig. 
7
Az az idő, amíg Dávid 

a filiszteusok mezején lakott, egy esztendő és négy hónap volt. 
8
Egyszer 

felvonult Dávid embereivel együtt, és megtámadták a gesúriakat, a 

gézerieket és az amálékiakat. Ezek voltak ősidőktől fogva annak a földnek a 

lakói Súr felé menet Egyiptom országáig. 
9
Valahányszor Dávid betört egy 

területre, sem férfit, sem asszonyt nem hagyott életben, és elvitt juhot és 

marhát, szamarat, tevét és ruhaneműt, azután visszament Ákíshoz. 
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10
Amikor Ákís ilyenkor megkérdezte, hogy most éppen hová törtek be, 

Dávid ilyeneket felelt: Júda déli részére! A jerahmeéliek déli területeire! A 

kéniek déli területére! 
11

Dávid nem hagyott életben, és nem vitt Gátba sem 

férfit, sem asszonyt, hogy ne mondhassák el: Ezt meg ezt csinálta Dávid! Ez 

volt a szokása egész idő alatt, amíg a filiszteusok mezején lakott. 
12

Ákís 

pedig bizalmába fogadta Dávidot, mert ezt gondolta: Nagyon meggyűlöltette 

magát a népével, Izráellel, ezért örökre az én szolgám marad. 

 

1S28 
1
Abban az időben a filiszteusok összevonták a csapataikat, hogy 

megütközzenek Izráellel. Ákís ezt mondta Dávidnak: Tudd meg, hogy 

velem együtt neked is hadba kell vonulnod embereiddel együtt! 
2
Dávid ezt 

felelte Ákísnak: Akkor te már azt is tudod, hogy mit kell tennie szolgádnak. 

Ákís ezt mondta Dávidnak: Úgy van! Testőrömmé teszlek erre az időre. 
3
Közben meghalt Sámuel. Meggyászolta egész Izráel, és eltemették 

városában, Rámában. Saul pedig eltávolította az országból a halottidézőket 

és jövendőmondókat. 
4
A filiszteusok tehát összegyűltek, benyomultak, és 

Súném mellett ütöttek tábort. Saul is összegyűjtötte egész Izráelt, és tábort 

ütött a Gilbóa-hegyvidéken. 
5
Amikor azonban Saul meglátta a filiszteusok 

táborát, megijedt, és hevesen kezdett verni a szíve. 
6
Megkérdezte Saul az 

Urat, de az Úr nem válaszolt neki sem álomban, sem az úrímmal, sem a 

próféták által. 
7
Akkor ezt mondta Saul a szolgáinak: Keressetek nekem egy 

halottidéző asszonyt! Elmegyek hozzá, és őt kérdezem meg. Szolgái ezt 

felelték neki: Van itt Én-Dórban egy halottidéző asszony. 
8
Saul ekkor 

elváltoztatta a külsejét, más ruhát vett magára, és elment két emberével. 

Amikor éjjel odaértek az asszonyhoz, ezt mondta: Kérj jövendölést a 

halottaktól, és idézd meg nekem, akit mondok neked! 
9
De az asszony ezt 

felelte: Magad is tudod, mit tett Saul, hogyan irtotta ki az országból a 

halottidézőket és a jövendőmondókat. Miért akarsz csapdába ejteni és 

megöletni engem? 
10

De megesküdött neki Saul az Úrra: Az élő Úrra 

mondom, hogy nem ér téged büntetés emiatt. 
11

Az asszony ekkor 

megkérdezte: Kit idézzek meg neked? Ő így felelt: Sámuelt idézd meg 

nekem! 
12

Amikor az asszony meglátta Sámuelt, hangosan felkiáltott, és ezt 

mondta Saulnak: Miért szedtél rá? Hiszen te vagy Saul! 
13

De a király ezt 

mondta neki: Ne félj! Mit láttál? Az asszony ezt felelte Saulnak: Istenfélét 

látok feljönni a földből. 
14

Saul megkérdezte tőle: Hogyan néz ki? Az 

asszony így felelt: Egy öregember jön fölfelé, palástba burkolózva. Ebből 

megtudta Saul, hogy Sámuel az; ezért arccal a földig hajolt, és leborult 

előtte. 
15

Sámuel ezt mondta Saulnak: Miért háborgattál és idéztél meg 

engem? Saul így felelt: Igen nagy bajban vagyok. Megtámadtak a 

filiszteusok; Isten pedig eltávozott tőlem, és nem felel többé sem próféták 
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által, sem álomban. Téged hívtalak tehát, hogy tudasd velem, mit kell 

tennem. 
16

De Sámuel ezt mondta: Miért kérdezel engem, ha az Úr 

eltávozott tőled, és az ellenséged lett?! 
17

Úgy cselekedett az Úr, ahogyan 

általam megmondta: kiragadta kezedből a királyságot az Úr, és másnak, 

Dávidnak adta. 
18

Mivel nem hallgattál az Úr szavára, és nem izzó haragja 

szerint bántál Amálékkal, azért bánik most veled így az Úr. 
19

Sőt az Úr 

veled együtt Izráelt is a filiszteusok kezébe adja, te pedig holnap fiaiddal 

együtt velem leszel. Még Izráel táborát is a filiszteusok kezébe adja az Úr. 
20

Ekkor Saul hirtelen teljes hosszában elzuhant a földön, annyira 

megrémült Sámuel szavaitól. Semmi erő sem volt benne, mert egész nap és 

egész éjjel nem evett semmit. 
21

Az asszony pedig odament Saulhoz, és látva, 

hogy nagyon megrémült, ezt mondta neki: Látod, szolgálóleányod 

hallgatott szavadra. Kockára tettem az életemet, és hallgattam arra, amit 

mondtál nekem. 
22

Most azért te is hallgass szolgálóleányod szavára! Hadd 

tegyek eléd egy falat kenyeret, és egyél, hogy legyen erőd, amikor útra 

kelsz. 
23

Ő azonban vonakodva ezt mondta: Nem eszem. De udvari emberei, 

sőt az asszony is addig unszolták, míg végre szót fogadott nekik, fölkelt a 

földről, és az ágyra ült. 
24

Volt az asszony házánál egy hízott borjú. Sietve 

levágta, majd lisztet vett elő, meggyúrta, és megsütötte kovásztalan 

lepénynek. 
25

Odavitte Saulnak és udvari embereinek, azok pedig ettek. 

Azután fölkeltek, és elmentek még azon az éjszakán. 

 

1S29 
1
A filiszteusok Aféknál vonták össze csapataikat, Izráel pedig Jezréelben, a 

forrásnál táborozott. 
2
Amikor a filiszteusok városfejedelmei ezredeikkel és 

századaikkal együtt fölvonultak, Dávid a maga embereivel Ákís mögött 

vonult. 
3
De a filiszteusok vezérei ezt kérdezték: Mit keresnek itt ezek a 

héberek? Ákís így felelt a filiszteusok vezéreinek: Dávid ez, Izráel 

királyának, Saulnak az udvari embere, aki már jó ideje, évek óta nálam 

van. Nem találtam benne semmi kivetnivalót attól a naptól fogva, hogy 

átpártolt hozzánk, mindmáig. 
4
A filiszteusok vezérei azonban felháborodva 

ezt mondták neki: Küldd el ezt az embert, térjen vissza a maga helyére, 

amelyet kijelöltél neki! Ne jöjjön velünk a csatába, nehogy az ellenfelünk 

legyen, amikor harcra kerül a sor! Mert mivel nyerhetné vissza jobban ura 

kegyeit, mint ezeknek az embereknek a fejével? 
5
Hiszen ez az a Dávid, 

akiről így énekelnek a körtáncban: Megölt Saul ezer embert, Dávid meg 

tízezer embert! 
6
Ákís ezért magához hívatta Dávidot, és ezt mondta neki: Az 

élő Úrra mondom, hogy én becsületes embernek tartalak, és jónak látom, 

hogy velem együtt járj-kelj a táborban, mert semmi rosszat sem találtam 

benned attól a naptól fogva, hogy eljöttél hozzám, mindmáig. De a 

városfejedelmek nem bíznak benned. 
7
Most azért térj vissza békével, és ne 
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tégy semmit, amit rosszallanának a filiszteusok városfejedelmei! 
8
Dávid ezt 

felelte Ákísnak: Mit követtem el, és mi kivetnivalót találtál szolgádban 

azóta, hogy nálad vagyok, mindmáig? Miért nem mehetek el harcolni az 

én uram, királyom ellenségei ellen? 
9
Ákís ezt felelte Dávidnak: Tudom, 

hogy te megbízható vagy, akár az Isten angyala, de a filiszteusok vezérei 

megmondták, hogy nem vonulhatsz velünk a harcba. 
10

Most azért kelj föl 

korán reggel urad szolgáival együtt, akik veled jöttek! Keljetek föl korán 

reggel, mihelyt kivilágosodik, és menjetek el! 
11

Dávid tehát korán fölkelt 

embereivel együtt, hogy még reggel elmenjen, és visszatérjen a filiszteusok 

földjére. A filiszteusok pedig fölvonultak Jezréelbe. 

 

1S30 
1
Mire Dávid harmadnapra embereivel együtt Ciklágba érkezett, az 

amálékiak betörtek a Délvidékre meg Ciklágba, földúlták és fölperzselték 

Ciklágot. 
2
Fogságba vitték az ottani asszonyokat; nem öltek meg sem 

kicsinyt, sem nagyot, hanem elhajtották őket, és elmentek útjukra. 
3
Amikor Dávid embereivel együtt megérkezett a városba, látták, hogy azt 

fölperzselték, feleségeiket, fiaikat és leányaikat pedig fogságba hurcolták. 
4
Ekkor hangos sírásra fakadt Dávid és a vele levő nép, míg végül erejük 

sem maradt a sírásra. 
5
Dávid két feleségét is fogságba hurcolták: a jezréeli 

Ahínóamot és Abígajilt, a karmeli Nábál volt feleségét. 
6
Dávid nagyon 

szorult helyzetbe jutott: a nép már arról beszélt, hogy megkövezi, annyira 

el volt keseredve az egész nép a fiai és leányai miatt. Dávid azonban erőt 

kapott Istenétől, az Úrtól. 
7
Ezt mondta Dávid Ebjátár papnak, Ahímelek 

fiának: Hozd ide az éfódot! És Ebjátár odavitte Dávidnak az éfódot. 
8
Dávid pedig megkérdezte az Urat: Üldözzem-e azt a rablócsapatot? 

Utolérem-e őket? Ő pedig így felelt neki: Üldözd, mert biztosan utoléred 

őket, és kiszabadíthatod a tieidet. 
9
Akkor elindult Dávid hatszáz emberével 

együtt. Amikor a Beszór-patakhoz értek, egy részük megállt. 
10

Dávid 

négyszáz emberrel folytatta az üldözést, hiszen kétszázan megálltak: ezek 

túl fáradtak voltak már ahhoz, hogy átkelhessenek a Beszór-patakon. 
11

Akkor találtak a mezőn egy egyiptomi embert, és Dávidhoz vitték. Adtak 

neki kenyeret, hogy egyék, és megitatták vízzel. 
12

Adtak neki egy 

fügekalácsot és két szőlőkalácsot. Ő evett, és magához tért, mert három 

nap és három éjjel sem kenyeret nem evett, sem vizet nem ivott. 
13

Dávid ezt 

kérdezte tőle: Ki a gazdád, és hová való vagy? Ő így felelt: Egyiptomi ifjú 

vagyok, egy amáléki ember szolgája, de itthagyott a gazdám, mert három 

nappal ezelőtt megbetegedtem. 
14

Betörtünk a kerétiek déli vidékére meg 

Júda és Káléb déli területére, és felperzseltük Ciklágot. 
15

Dávid 

megkérdezte tőle: Elvezetsz bennünket ahhoz a rablócsapathoz? Az így 

felelt: Esküdj meg nekem az Istenre, hogy nem ölsz meg, és nem 
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szolgáltatsz vissza engem a gazdámnak, és akkor elvezetlek ahhoz a 

rablócsapathoz. 
16

El is vezette hozzájuk; azok pedig az egész vidéken 

elszéledve ettek-ittak és táncoltak, mert igen nagy volt a zsákmány, 

amelyet a filiszteusok földjén és Júda földjén szereztek. 
17

Dávid virradattól 

másnap estig vágta őket, és senki sem menekült meg közülük, csak 

négyszáz ifjú, akik tevére ülve elvágtattak. 
18

Így mentett meg Dávid 

mindent, amit az amálékiak elvittek. Két feleségét is megmentette Dávid. 
19

Semmijük sem hiányzott a zsákmányból, sem kicsiny, sem nagy, sem 

fiúk, sem lányok, semmi, amit elvettek tőlük; mindent visszaszerzett Dávid. 
20

A juhokat és marhákat is mind visszavette Dávid. Ezt a jószágot előtte 

terelték, és azt mondták: Ez Dávid zsákmánya! 
21

Dávid visszaért ahhoz a 

kétszáz emberhez, akik fáradtak voltak ahhoz, hogy Dávidot kövessék, és 

ezért otthagyta őket a Beszór-pataknál; ezek elébe mentek Dávidnak és a 

vele levő népnek. Dávid odalépett hozzájuk, és békességgel köszöntötte 

őket. 
22

Akkor néhány gonosz és elvetemült ember azok közül, akik 

elmentek Dáviddal, így kezdett beszélni: Mivel ezek nem jöttek velünk, ne 

adjunk nekik a zsákmányból, amit megmentettünk, hanem mindegyiknek 

csak a feleségét és a gyermekeit. Vigyék el őket, és menjenek! 
23

Dávid 

azonban így felelt: Testvéreim! Ne bánjatok így azzal, amit az Úr adott 

nekünk! Mert ő őrzött meg bennünket, és ő adta kezünkbe a bennünket 

kifosztó rablócsapatot. 
24

Hogy is hallgathatnánk rátok ebben? Hanem 

amekkora a része annak, aki elment a harcba, akkora legyen annak is a 

része, aki a fölszerelésnél maradt; egyforma részt kapjanak! 
25

És így lett 

ez attól a naptól fogva azután is: rendelkezéssé és szokássá tették ezt 

Izráelben mindmáig. 
26

Amikor megérkezett Dávid Ciklágba, küldött a 

zsákmányból Júda véneinek, a barátainak, ezzel az üzenettel: Nektek szóló 

ajándék ez az Úr ellenségeinek zsákmányából! 
27

Küldött a Bételben, 

Rámót-Negebben és Jattírban lakóknak, 
28

az Aróérban, Szifmótban és 

Estemóában lakóknak, 
29

a Rákálban, a jerahmeéliek városaiban és a 

kéniek városaiban lakóknak, 
30

a Hormában, Bór-Ásánban és Atákban 

lakóknak, 
31

a Hebrónban és mindazokon a helyeken lakóknak, ahol 

megfordult Dávid az embereivel. 

 

1S31, 1C10:1-14 

1
Eközben a filiszteusok megütköztek Izráellel, és az izráeliek 

megfutamodtak a filiszteusok elől. Elesettek borították a Gilbóa-hegyet. 
2
A filiszteusok Saulnak és fiainak a nyomába szegődtek, és megölték a 

filiszteusok Jónátánt, Abínádábot és Malkísúát, Saul fiait. 
3
Heves 

küzdelem dúlt Saul körül, de végül eltalálták az íjászok. Megsebesítették 

az íjászok, 
4
ezért azt mondta Saul a fegyverhordozójának: Húzd ki a 

kardod, és szúrj le vele, hogy ha ideérnek ezek a körülmetéletlenek, ne ők 
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szúrjanak le, és ne űzzenek gúnyt belőlem! De a fegyverhordozó nem 

akarta megtenni, mert nagyon félt. Ekkor fogta Saul a kardját, és beledőlt. 
5
Amikor látta a fegyverhordozója, hogy meghalt Saul, ő is a kardjába dőlt, 

és meghalt. vele együtt. 
6
Így halt meg Saul azon napon, vele együtt a 

három fia, a fegyverhordozója meg az összes embere és vele együtt egész 

háza népe is meghalt. 
7
Amikor látták mindazok az izráeliek, akik a 

völgyben és a Jordánon túl laktak, hogy azok az izráeliek 

megfutamodtak, és hogy Saul is meghalt fiaival együtt, elhagyták 

városoaikat, és elmenekültek, a filiszteusok pedig odajöttek, és 

letelepedtek azokban. 
8
Másnap eljöttek a filiszteusok, hogy kifosszák az 

elesetteket. Megtalálták Sault és három fiáit is, amint ott feküdtek a 

Gilbóa-hegyen. 
9
Levágták a fejét, megfosztották fegyverzetétől, 

kifosztották őt, magukkal vitték a fejét és a fegyvereit, és körbeküldték a 

filiszteusok földjén, hogy megvigyék az örömhírt bálványaik templomába 

és a népnek. 
10

Fegyverzetét isteneik, az Astarte templomában helyezték el, 

holttestét pedig kiakasztották Bét-Seán várfalára, koponyáját pedig 

kiakasztották Dágón templomában. 
11

Amikor azonban meghallották a 

Jábés-Gileád lakói, hogy mit tettek Saullal a filiszteusok, 
12

harcosaik 

elindultak, egész éjjel meneteltek, és leszedték Saulnak és fiainak a 

holttestét Bét-Seán várfaláról, és elvitték Jábésba. Hazamentek Jábésba, 

és ott elégették azokat. 
13

Csontjaikat pedig összeszedték, és ott temették el 

a jábési tölgy/tamariszkuszfa alatt, majd hétnapos böjtöt tartottak. 
 

Így halt meg Saul a hűtlensége miatt, mert hűtlen lett az Úrhoz, és nem 

fogadta meg az Úr szavát. Sőt szellemet idéztetett, és azt kérdezte meg, 

nem az Urat kérdezte meg. Ezért ölette meg őt, a királyságot pedig 

Dávidra, Isai fiára ruházta. 

 

2S1 
1
Saul halála után Dávid, legyőzve az amálékiakat, visszatért, és két napig 

Ciklágban tartózkodott. 
2
A harmadik napon egy férfi jött Saul táborából 

megszaggatott ruhában, porral beszórt fejjel. Amint Dávidhoz ért, a 

földre vetette magát, és leborult előtte. 
3
Dávid megkérdezte tőle: Honnan 

jössz? Az így felelt neki: Izráel táborából menekültem el. 
4
Dávid ezt 

kérdezte tőle: Mi történt? Mondd el nekem! Ő pedig ezt mondta: 

Megfutamodott a hadinép a csatában, sokan elestek és meghaltak a nép 

közül; meghalt Saul és a fia, Jónátán is. 
5
Ekkor Dávid így szólt a hírhozó 

legényhez: Honnan tudod, hogy meghalt Saul és a fia, Jónátán? 
6
A 

hírhozó legény ezt felelte: Éppen a Gilbóa-hegyen voltam, és láttam, 

hogy Saul a lándzsájára támaszkodik, a hadi szekerek és a lovasok pedig 

feléje nyomulnak. 
7
Ekkor hátrafordult Saul, meglátott, odahívott 
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magához, én pedig ezt mondtam: Itt vagyok! 
8
Ki vagy? – kérdezte, és én 

így feleltem: Egy amáléki. 
9
Akkor ezt mondta nekem: Állj ide mellém, és 

ölj meg, mert szédülés fogott el, bár még magamnál vagyok. 
10

Odaálltam 

hát mellé, és megöltem, mert tudtam, hogy úgysem fogja túlélni a 

bukását. Azután levettem a fejdíszét meg a karkötőjét, és elhoztam az én 

uramnak. 
11

Akkor Dávid megragadta a ruháját és megszaggatta; 

ugyanígy a vele levő emberek is. 
12

Zokogva gyászoltak és böjtöltek 

egészen estig Saul és a fia, Jónátán miatt meg az Úr népe miatt; Izráel 

háza miatt, mert fegyver által hullottak el. 
13

Majd megkérdezte Dávid a 

hírhozó legénytől: Hová való vagy? Ő így felelt: Egy amáléki 

jövevénynek vagyok a fia. 
14

Erre ezt kérdezte tőle Dávid: Hogy mertél 

kezet emelni az Úr felkentjére, és megölni őt?! 
15

Azután odahívta Dávid 

az egyik legényt, és ezt mondta: Jöjj, és végezz vele! Az pedig ledöfte, 

úgyhogy meghalt. 
16

Majd ezt mondta neki Dávid: Magadnak 

köszönheted, hogy így jártál, hiszen a saját szád vallott ellened, amikor 

ezt mondtad: Én öltem meg az Úr felkentjét. 
17

Dávid ezzel a 

siratóénekkel siratta el Sault és fiát, Jónátánt, 
18

és meghagyta, hogy 

tanítsák meg Júda fiait is erre az íj-dalra, amely meg van írva a Jásár 

könyvében: 
19

Izráel ékessége elesett halmaidon! Jaj, hogy elhullottak a 

hősök! 
20

Ne mondjátok el Gátban, ne hirdessétek Askelón utcáin; ne 

örüljenek a filiszteusok lányai, ne vigadjanak a körülmetéletlenek 

lányai! 
21

Gilbóa hegyei, halottak mezeje! Ne hulljon rátok harmat, ne 

érjen titeket eső! Mert ott érte szégyen a hősök pajzsát, Saul pajzsát nem 

kenik többé olajjal. 
22

Sebesültek vérétől, hősök kövérjétől Jónátán íja 

nem rettent vissza, Saul kardja nem tért vissza dolgavégezetlen. 
23

Saul és 

Jónátán, kik egymást szerették, éltükben kedvelték, a halálban sem 

váltak el. Gyorsabbak voltak a sasoknál, erősebbek az oroszlánoknál. 
24

Izráel lányai! Sirassátok Sault, ki gyönyörű bíborba öltöztetett, 

ruhátokat arannyal ékesítette. 
25

Jaj, elestek hőseink a harcban! Jónátánt 

halmaidon sebezték halálra! 
26

Elszorul a szívem, testvérem, Jónátán, oly 

kedves voltál nekem! Csodásabb volt a szereteted a nők szerelménél. 
27

Jaj, elestek hőseink, elpusztultak a fegyverek! 

 

2S2 
1
Ezek után megkérdezte Dávid az Urat: Elmenjek-e Júda egyik 

városába? Az Úr ezt felelte neki: Menj! Hová menjek? – kérdezte Dávid. 

Az Úr ezt felelte: Hebrónba. 
2
Odament tehát Dávid két feleségével, a 

jezréeli Ahínóammal és Abígajillal, a karmeli Nábál volt feleségével. 
3
Embereit is fölvitte Dávid, mindegyiket a háza népével, és letelepedtek 

Hebrón városaiban. 
4
És eljöttek a júdaiak, és fölkenték ott Dávidot Júda 

házának királyává. Amikor jelentették Dávidnak, hogy a jábés-gileádiak 
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eltemették Sault, 
5
követeket küldött Dávid a jábés-gileádiakhoz, és ezt 

üzente nekik: Az Úr áldottai vagytok, amiért hűségesek voltatok 

uratokhoz, Saulhoz, és eltemettétek őt. 
6
Ezért majd az Úr is szeretettel és 

hűséggel bánik veletek. Én is jót teszek veletek, amiért ezt tettétek. 
7
Most 

pedig legyetek erősek, és legyetek bátrak! Mert uratok, Saul meghalt 

ugyan, de engem már királlyá kent Júda háza. 
8
Közben Abnér, Nér fia, 

Saul hadseregparancsnoka magához vette Ísbósetet, Saul fiát, átvitte 

Mahanajimba, 
9
és Gileádnak, az ásériaknak, Jezréelnek, Efraimnak és 

Benjáminnak, tehát egész Izráelnek a királyává tette őt. 
10

Negyvenéves 

volt Ísbóset, Saul fia, amikor Izráel királya lett, és két esztendeig 

uralkodott. Csak Júda háza csatlakozott Dávidhoz. 
11

Dávid hét 

esztendeig és hat hónapig volt Júda házának királya Hebrónban. 
12

Egyszer Abnér, Nér fia és Ísbósetnek, Saul fiának a szolgái kivonultak 

Mahanajimból Gibeón felé. 
13

Jóáb, Cerújá fia is kivonult Dávid 

szolgáival, és összetalálkoztak a gibeóni tónál. Ezek a tavon innen, azok 

pedig a tavon túl helyezkedtek el. 
14

Akkor ezt mondta Abnér Jóábnak: 

Rajta, álljanak ki a legények, és tartsanak nekünk egy kis harci 

bemutatót! Jóáb ezt felelte: Rendben! 
15

Előálltak tehát néhányan, és 

átmentek Benjáminból, Saul fiának, Ísbósetnek a seregéből szám szerint 

tizenketten, és Dávid emberei közül is tizenketten. 
16

Mindegyik 

megragadta ellenfelének a fejét, kardját pedig ellenfelének az oldalába 

döfte, úgyhogy együtt estek össze. Ezért nevezték el azt a helyet Helkat-

Haccúrímnak; ez Gibeónban van. 
17

Ekkor igen heves harc bontakozott 

ki, Dávid szolgái pedig megverték Abnért és az izráelieket. 
18

Ott volt 

Cerújá három fia: Jóáb, Abísaj és Aszáél. Aszáél gyors futó volt, akár a 

mezőn szökellő gazella. 
19

Aszáél üldözőbe vette Abnért, és nem tágított 

semerre Abnér mögül. 
20

Abnér hátrafordult, és ezt mondta: Te vagy az, 

Aszáél? Ő így felelt: Én vagyok. 
21

Akkor ezt mondta neki Abnér: Eredj 

máshová, ragadj meg egyet a legények közül, és annak vedd el a 

fegyverét! De Aszáél nem tágított mögüle. 
22

Abnér újra mondta 

Aszáélnak: Maradj el tőlem, mert leterítelek a földre, és akkor hogyan 

nézzek bátyádnak, Jóábnak a szemébe? 
23

De ő csak nem akart 

elmaradni. Ekkor Abnér a lándzsa végével úgy hasba döfte, hogy a 

lándzsa a hátán jött ki, összerogyott, és azonnal meghalt. És akik arra a 

helyre értek, ahol Aszáél összerogyott és meghalt, mind megálltak. 
24

Jóáb és Abísaj azonban tovább üldözte Abnért. A nap már lemenőben 

volt, amikor eljutottak Gibat-Ammáig, amely Gíahtól keletre, Gibeón 

pusztája felé van. 
25

Ekkor összegyűltek a benjáminiak Abnér mögött, és 

zárt alakzatba rendeződve felsorakoztak egy domb tetején. 
26

Odakiáltott 

Abnér Jóábnak: Hát szüntelenül vágnia kell a kardnak? Nem tudod, 

hogy keserves vége lesz ennek? Mikor mondod már a hadinépnek, hogy 

térjen vissza, és ne üldözze tovább testvéreit? 
27

Jóáb így felelt: Az élő 

Istenre mondom, hogy ha nem szóltál volna, a hadinép reggelig sem 
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hagyott volna fel testvérei üldözésével! 
28

Jóáb akkor a kürtjébe fújt, és 

megállt az egész hadinép. Nem üldözték tovább Izráelt, és nem folytatták 

a harcot. 
29

Abnér és emberei pedig egész éjszaka meneteltek az Arábá-

völgyben, majd átkeltek a Jordánon, és végigmenve a völgyszoroson 

megérkeztek Mahanajimba. 
30

Jóáb is visszatért Abnér üldözéséből. 

Összegyűjtötte az egész hadinépet, és Dávid szolgái közül tizenkilencen 

hiányoztak, meg Aszáél. 
31

De Dávid szolgái is vágtak le benjáminiakat, 

úgyhogy Abnér embereiből háromszázhatvanan haltak meg. 
32

Aszáélt 

pedig magukkal vitték, és eltemették apja sírjába Betlehemben. Jóáb és 

emberei pedig egész éjjel meneteltek, és virradatkor értek Hebrónba. 

 

2S3 
1
Hosszúra nyúlt a háború Saul háza és Dávid háza között. Dávid egyre 

jobban erősödött, Saul háza pedig egyre jobban gyengült. 
2
Dávidnak 

Hebrónban ezek a fiai születtek: elsőszülöttje Amnón volt, a jezréeli 

Ahínóam fia, 
3
a második Kiláb, Abígajilnak, a karmeli Nábál volt 

feleségének a fia, a harmadik Absolon, Maaká fia, aki Gesúr királyának, 

Talmajnak a leánya volt, 
4
a negyedik Adónijjá, Haggít fia, az ötödik 

Sefatjá, Abítál fia, 
5
a hatodik Jitreám, Eglának, Dávid feleségének a fia. 

Ezek születtek Dávidnak Hebrónban. 
6
Míg a hadakozás tartott Saul háza 

és Dávid háza között, Abnér erősen kitartott Saul háza mellett. 
7
De volt 

Saulnak egy Ricpá nevű másodfelesége, aki Ajjá leánya volt. Egyszer ezt 

mondta Ísbóset Abnérnak: Miért mentél be apám másodfeleségéhez?! 
8
Abnér nagyon megharagudott Ísbóset szavai miatt, és ezt mondta: Hát a 

júdai kutyák feje vagyok én? Én hűségesen bánok apádnak, Saulnak a 

háza népével, rokonságával és híveivel, téged sem engedtelek Dávid 

kezébe jutni, te meg számon kéred bűnömet ezzel az asszonnyal? 
9
Úgy 

segítse meg az Isten Abnért most és ezután is, hogy én is aszerint 

cselekszem, amit esküvel megígért Dávidnak az Úr: 
10

Elveszem a 

királyságot Saul házától, és felállítom Dávid trónját Izráelben és 

Júdában Dántól Beérsebáig. 
11

Ísbóset semmit sem mert felelni 

Abnérnak, mert félt tőle. 
12

Követeket küldött azért Abnér Dávidhoz, hogy 

ezt mondják a nevében: Kié az ország? Köss velem szövetséget, én is 

veled leszek, és hozzád fordítom egész Izráelt. 
13

Dávid ezt felelte: Jó, én 

szövetséget kötök veled. De egy dolgot kérek tőled: nem jelenhetsz meg 

előttem, ha el nem hozod Míkalt, Saul leányát, amikor eljössz, és 

megjelensz előttem. 
14

Majd követeket küldött Dávid Ísbósethez, Saul 

fiához ezzel az üzenettel: Add ki nekem a feleségemet, Míkalt, akit száz 

filiszteus előbőrével jegyeztem el! 
15

Ísbóset elküldött érte, és elvette 

Paltíéltól, a férjétől, Lajis fiától. 
16

Vele ment a férje is Bahurímig, egyre 

csak siratva őt. Ott aztán ezt mondta neki Abnér: Eredj haza! Ő pedig 
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hazatért. 
17

Azután megbeszélést tartott Abnér Izráel véneivel, és ezt 

mondta: Már korábban is azt akartátok, hogy Dávid legyen a királyotok. 
18

Most azért cselekedjetek! Hiszen az Úr mondta Dávidnak: Szolgámnak, 

Dávidnak a kezével szabadítom meg népemet, Izráelt a filiszteusoknak és 

minden ellenségének a hatalmából. 
19

Azután a benjáminiakkal is beszélt 

Abnér. Majd elment Abnér Hebrónba, hogy Dáviddal is megbeszélje 

mindazt, amit Izráel és Benjámin egész háza jónak látott. 
20

Amikor 

Abnér húsz emberével együtt megérkezett Dávidhoz Hebrónba, lakomát 

rendezett Dávid Abnérnak és embereinek. 
21

Abnér ezt mondta Dávidnak: 

Elindulok és elmegyek, hogy idegyűjtsem egész Izráelt az én uram, 

királyom elé. Kössenek veled szövetséget, és légy király mindenütt, ahol 

csak kívánod. Ezzel elbocsátotta Dávid Abnért, és ő elment békével. 
22

Amikor Dávid szolgái meg Jóáb megjöttek a portyából, sok zsákmányt 

hozva magukkal, Abnér már nem volt Dávidnál Hebrónban, mert 

elbocsátotta őt, és elment békével. 
23

Amikor Jóáb és egész serege 

megérkezett, jelentették Jóábnak: Abnér, Nér fia itt járt a királynál, de ő 

elbocsátotta, és elment békével. 
24

Jóáb bement a királyhoz, és 

megkérdezte: Mit tettél? Hiszen itt járt nálad Abnér! Miért bocsátottad 

el, hogy nyugodtan elmenjen?! 
25

Ismerheted Abnért, Nér fiát! Csak azért 

jött ide, hogy rászedjen, hogy kiismerje hadmozdulataidat, és mindent 

megtudjon, amit tenni akarsz. 
26

Ezzel Jóáb kiment Dávidtól. De 

követeket küldött Abnér után, akik a Szirá-kúttól visszahozták őt. Dávid 

azonban nem tudott erről. 
27

Amikor Abnér visszatért Hebrónba, Jóáb 

félrevonta őt a kapuban, mintha titokban akarna vele beszélni, és ott 

hasba döfte. Így halt meg Aszáélnak, Jóáb testvérének a véréért. 
28

Amikor ezt Dávid később meghallotta, kijelentette: Örökre ártatlan 

vagyok az Úr előtt országommal együtt Abnér, Nér fia vérének a 

kiontásában. 
29

Szálljon ez Jóáb fejére és egész családjára: ne fogyjon ki 

Jóáb házából a folyásos, a kiütéses, a mankón járó, a fegyverrel 

legyilkolt és a kenyérben szűkölködő! 
30

Azért gyilkolta meg Abnért Jóáb 

és testvére, Abísaj, mert az harc közben megölte testvérüket, Aszáélt 

Gibeónban. 
31

Akkor Dávid ezt parancsolta Jóábnak és az egész 

hadinépnek: Szaggassátok meg a ruhátokat, öltözzetek zsákruhába, és 

gyászoljátok Abnért! Dávid király pedig ott ment a halottvivők mögött. 
32

Így temették el Abnért Hebrónban. A király hangosan sírt Abnér 

sírjánál, és sírt az egész hadinép is. 
33

A király ezzel az énekkel siratta el 

Abnért: Milyen gyalázatos halál jutott Abnérnak! 
34

Nem volt megkötve 

kezed, lábad nem volt bilincsbe verve: úgy estél el, mint akit álnok 

emberek ejtettek el. Ekkor még jobban siratta őt az egész nép. 
35

Még 

aznap eljött az egész nép, hogy étellel erősítsék Dávidot. Dávid azonban 

megesküdött: Úgy segítsen Isten most és ezután is, hogy napnyugtáig 

nem eszem sem kenyeret, sem semmi mást! 
36

Amikor megtudta ezt az 

egész nép, helyeselte, ahogyan helyeselte az egész nép mindazt, amit a 
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király tett. 
37

És megértette az egész nép, egész Izráel, hogy nem volt köze 

a királynak Abnér, Nér fia meggyilkolásához. 
38

A király ezt mondta 

szolgáinak: Tudjátok meg, hogy ma nagy fejedelem esett el Izráelben! 
39

Én ugyan már fölkent király vagyok, de gyenge; ezek az emberek, 

Cerújá fiai hatalmasabbak nálam. De megfizet az Úr a gonosztevőnek a 

maga gonoszsága szerint! 

 

2S4 
1
Amikor Saul fia meghallotta, hogy meghalt Abnér Hebrónban, 

elcsüggedt, és megrémült egész Izráel. 
2
Volt Saul fiának két embere, 

portyázó csapatok vezérei: az egyiknek Baaná, a másiknak Rékáb volt a 

neve. A beéróti Rimmón fiai voltak, Benjámin fiai közül. Mert Beérót is 

Benjáminhoz tartozott, 
3
később aztán a beérótiak Gittajimba menekültek, 

és ott élnek jövevényként mindmáig. 
4
Volt Jónátánnak, Saul fiának egy 

mindkét lábára béna fia, aki ötesztendős volt, amikor megjött a hír 

Jezréelből Saulról és Jónátánról. Akkor fölkapta dajkája, és elfutott. De 

mivel a dajka gyorsan futott, a gyermek leesett és megsántult. Mefíbóset 

volt a neve. 
5
Elmentek tehát a beéróti Rimmón fiai, Rékáb és Baaná, és 

bementek Ísbóset házába, a legnagyobb hőség idején, amikor ő déli 

álmát aludta. 
6
Bementek a ház belsejébe, mintha búzát vittek volna, és 

hasba döfték. Azután elmenekült Rékáb és testvére, Baaná. 
7
Amikor 

ugyanis bementek a házba, ő hálószobájában az ágyon feküdt. Ledöfték, 

megölték, és levágták a fejét. Azután magukhoz vették a fejét, és egész 

éjjel meneteltek az Arábá-völgyön át. 
8
Elvitték Ísbóset fejét Dávidhoz 

Hebrónba, és ezt mondták a királynak: Saul, a te ellenséged az életedre 

tört: íme, itt van az ő fiának, Ísbósetnek a feje! Bosszút állt az Úr a mai 

napon uramért, a királyért Saulon és utódain. 
9
Dávid azonban így felelt 

Rékábnak és testvérének, Baanának, a beéróti Rimmón fiainak: Az élő 

Úrra mondom, aki kiváltott engem minden nyomorúságból, 
10

hogy én 

elfogattam és megölettem Ciklágban azt, aki hírül hozta nekem, hogy 

meghalt Saul, és azt gondolta, hogy örömhírt hozott, és ezért majd 

megjutalmazom. 
11

Hát akkor most, amikor gonosz emberek 

meggyilkoltak egy igaz embert a saját házában, a fekvőhelyén, hogyne 

kérném számon tőletek a vérontást, hogyne irtanálak ki benneteket az 

országból?! 
12

Akkor Dávid parancsára legényei felkoncolták őket. 

Kezüket, lábukat levágták, és felakasztották őket Hebrónban a tó mellett. 

Ísbóset fejét pedig elvitték, és eltemették Abnér sírjába Hebrónban. 
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2S5, 1C11:1-9 
1
Ezután egész Izráel összegyűlt és elment Dávidhoz Izráel összes törzse 

Hebrónba, és ezt mondta: Nézd, mi a csontod és húsod vagyunk! 
2
Azelőtt 

is, amikor Saul volt a királyunk, te vezetted harcba és hoztad vissza 

Izráelt, és ezt mondta neked Istened, az Úr: Te leszel népemnek, Izráelnek 

a pásztora, te leszel Izráel fejedelme! 
3
Megjelentek tehát Izráel valamennyi 

vénei a király előtt Hebrónban, és Dávid király szövetséget kötött velük 

Hebrónban az Úr színe előtt, ők pedig fölkenték Dávidot Izráel királyává, 

ahogyan kijelentette Sámuel által az Úr. 
 
4
Harmincesztendős volt Dávid, amikor királlyá lett, és negyven 

esztendeig uralkodott. 
5
Júda királya volt Hebrónban hét esztendeig és 

hat hónapig, Jeruzsálemben pedig harminchárom esztendeig volt egész 

Izráel és Júda királya. 
 
6
Ezután Dávid király pedig embereivel és egész Izráellel együtt fölvonult 

és elment Jeruzsálem, azaz Jebúsz alá, ahol a jebúsziak voltak az ország 

őslakói, az országban lakó jebúsziak ellen. Azok, Jebúsz lakói, azonban 

ezt mondták Dávidnak: Ide ugyan nem jössz be! Hiszen még a vakok és 

sánták is elűznek téged! Mert azt gondolták, hogy Dávid nem tud 

bemenni oda. 
7
Dávid azonban elfoglalta Sion sziklavárát, és ez lett Dávid 

városa. 
8
És ezt mondta Dávid azon a napon: Mindenki, aki öli a 

jebúsziakat, nyomuljon a csatornához! Mert ezeket a sántákat és vakokat 

szívből gyűlöli Dávid. Ezért mondják: Vak és sánta ne menjen be a 

templomba! Aki elsőnek vág le egy jebúszit, az lesz a fővezér! Mivel 

elsőnek Jóáb, Cerújá fia jutott föl, ő lett a fővezér. 
9
Ezután letelepedett 

Dávid a sziklavárban, és elnevezte azt Dávid városának. Körülötte 

építkezni kezdett Dávid, a Milló-erődtől fogva befelé. És Dávid kiépítette 

a várost körös-körül, a Milló-erődöt és környékét, Jóáb pedig a város többi 

részét állította helyre. 
10

Dávid egyre jobban emelkedett és növekedett, 

mert vele volt az Úr, a Seregek Istene. 

 

2S5, 1C14:1-17 
11

Hírám, Tírusz királya követeket küldött Dávidhoz, azután cédrusfákat, 

ácsmestereket és kőműveseket, akik palotát építettek Dávidnak. 
12

Ekkor 

megértette Dávid, hogy az Úr megerősítette királyságát Izráelben, és hogy 

naggyá és magasztossá tette királyságának uralkodását népének, Izráelnek 

a javára. 
13

Miután Dávid Hebrónból Jeruzsálembe költözött, még ott is 

vett el másodfeleségeket és feleségeket, és még születtek Dávidnak fiai és 

leányai. Több nőt is feleségül vett még Jeruzsálemben, és további fiakat és 

leányokat nemzett. 
14

Ez a nevük azoknak, akik Jeruzsálemben születtek 
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neki: Sammúa, Sóbáb, Nátán és Salamon, 
15

Jibhár, Elísúa, Elpelet, Nógah, 

Nefeg és Jáfía, 
16

Elísámá, BeEljádá és Elífelet. 
17

Amikor meghallották a 

filiszteusok, hogy Dávidot fölkenték Izráel királyává, fölvonultak a 

filiszteusok mind, hogy megkeressék Dávidot. Meghallotta ezt Dávid, és 

levonult ellenük a sziklavárhoz. 
18

A filiszteusok megérkeztek, és ellepték 

a Refáím-völgyet. 
19

Akkor megkérdezte Dávid az Úr Istent: Fölvonuljak-e 

a filiszteusok ellen? Kezembe adod-e őket? Az Úr ezt felelte Dávidnak: 

Vonulj föl, mert kezedbe adom a filiszteusokat! 
20

Benyomult tehát Dávid 

Baal-Perácímba, megverte ott őket Dávid, és akkor ezt mondta Dávid: 

Áttört az Úr Isten általam ellenségeimen, mint víz a gáton! Ezért nevezték 

el azt a helyet Baal-Perácímnak. 
21

A filiszteusok otthagyták 

bálványisteneiket, Dávid és emberei pedig összeszedték azokat, Dávid 

pedig azt parancsolta, hogy égessék el azokat. 
22

Később ismét fölvonultak 

a filiszteusok, és ellepték a filiszteusok a Refáím-völgyet. 
23

Ekkor Dávid 

újra megkérdezte az Úr Istent, Isten pedig ezt felelte neki: Ne vonulj 

szembe ellenük közvetlenül utánuk, hanem kerüld meg őket, kerülj a 

hátuk mögé, és a szederfák felől vonulj ellenük! 
24

Majd ha lépések neszét 

hallod a szederfák teteje felől, akkor szállj csatába, törj rájuk, mert akkor 

előtted megy az Úr Isten, hogy megverje a filiszteusok táborát. 
25

Dávid 

úgy tett, ahogyan megparancsolta neki az Úr Isten, és vágták a filiszteusok 

seregét Gebától egészen a Gézerbe vezető útig. Dávidnak híre ment 

minden országban, és az Úr rettegést keltett iránta valamennyi nép között. 

 

1C13:1-4 
1
Dávid tanácsot tartott az ezredesekkel, századosokkal, valamennyi 

vezérével, 
2
majd ezt mondta Dávid Izráel egész gyülekezetének: Ha jónak 

látjátok, és ha Istenünknek, az Úrnak úgy tetszik, üzenjük meg otthon 

maradt testvéreinknek Izráel egész területén, meg a papoknak és a 

lévitáknak a legelőkkel ellátott városaikban, hogy gyűljenek ide hozzánk, 
3
és hozzuk el magunkhoz Istenünk ládáját, mert Saul idejében nem 

törődtünk vele. 
4
Erre azt mondta az egész gyülekezet, hogy így kell tenni, 

tetszett ugyanis a dolog az egész népnek. 

 

2S6, 1C13:5-14 
1
Ezért ezután összegyűjtötte Dávid egész Izráel legkiválóbb ifjait, 

harmincezer embert az egyiptomi Síhórtól egészen a Hamátba vezető útig, 

hogy hozzák el az Isten ládáját Kirjat-Jeárímból. 
2
Felvonult tehát, elindult 

és elment Dávid Izráellel az egész hadinéppel együtt Baalé-Jehúdába, 

azaz a Júdában levő Kirjat-Jeárímba, hogy elhozzák onnan az Istennek, a 
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kerúbokon trónoló Úrnak a  ládáját, akinek a nevét segítségül szokták 

hívni, amelyet a rajta levő kerúbokon trónoló Seregek Uráról neveztek el. 
3
Az Isten ládáját egy új szekéren szállították, és elvitték Abínádáb házából, 

amely a dombon állt. Abínádáb fiai, Uzzá és Ahjó vezették az új szekeret. 
4
Elvitték az Isten ládáját Abínádáb házából, amely a dombon állt. Ahjó 

ment a láda előtt. 
5
Dávid és Izráel egész háza pedig szent táncot járt az Úr 

Isten színe előtt teljes erővel, énekelve, mindenféle ciprusfa hangszernek, 

citerának, lantnak, dobnak, csörgőnek és cintányérnak és harsonának a 

kíséretével. 
6
Amikor Nákón/Kídón szérűjéhez értek, Uzzá kinyújtotta a 

kezét, az Isten ládájához kapott, és megfogta a ládát, mert megbotlottak 

az ökrök. 
7
Ezért fellángolt az Úr haragja Uzzá ellen. Nyomban lesújtott rá 

az Isten meggondolatlanságáért, mivel kinyújtotta kezét a láda felé, és 

meghalt ott, az Isten ládája mellett, az Isten színe előtt. 
8
Dávid pedig 

megdöbbent attól, hogy az Úr összetörte Uzzát. Ezért nevezik azt a helyet 

Pérec-Uzzának mindmáig. 
9
Akkor félni kezdett Dávid az Úr Istentől, és 

ezt gondolta: Hogy hozathatnám magamhoz és jöhetne hozzám az Úr Isten 

ládája? 
10

Nem akarta hát Dávid magához vitetni az Úr ládáját, ezért 

Dávid nem magához vitette a ládát, Dávid városába, hanem elvitette a gáti 

Óbéd-Edóm házába. 
11

Három hónapig volt az Úr Isten ládája a gáti Óbéd-

Edóm családjánál, az ő házában, és megáldotta az Úr Óbéd-Edómot és 

egész háza népét és mindenét. 
12a

Jelentették Dávid királynak, hogy 

megáldotta az Úr Óbéd-Edóm háza népét és mindenét az Isten ládájáért. 

 

1C15:1-24 
1
Dávid házakat épített magának városában, helyet jelölt ki az Isten 

ládájának, és sátort vont föléje. 
2
Akkor mondta ezt Dávid: Nem szabad 

másnak hordoznia az Isten ládáját, csak a lévitáknak, mert őket választotta 

ki az Úr, hogy állandóan hordozzák és gondozzák az Úr ládáját. 
3
Összegyűjtötte azért Dávid Jeruzsálemben egész Izráelt, hogy az Úr 

ládáját arra a helyre vitesse, amelyet kijelölt számára. 
4
Összegyűjtötte 

Dávid Áron fiait és a lévitákat is: 
5
Kehát fiainak a vezetőjét, Úríélt és 

százhúsz rokonát, 
6
Merárí fiainak a vezetőjét, Aszáját és kétszázhúsz 

rokonát, 
7
Gérsón fiainak a vezetőjét, Jóélt és százharminc rokonát, 

8
Elícáfán fiainak a vezetőjét, Semaját és kétszáz rokonát, 

9
Hebrón fiainak a 

vezetőjét, Elíélt és nyolcvan rokonát, 
10

Uzzíél fiainak a vezetőjét, 

Ammínádábot és száztizenkét rokonát. 
11

Ezután hívatta Dávid Cádók és 

Ebjátár papokat, a léviták közül pedig Úríélt, Aszáját, Jóélt, Semaját, Elíélt 

és Ammínádábot, 
12

és ezt mondta nekik: Ti vagytok a léviták családfői; 

szenteljétek meg magatokat testvéreitekkel együtt, és vigyétek föl Izráel 

Istenének, az Úrnak a ládáját arra a helyre, amelyet kijelöltem számára! 
13

Mivel az előző alkalommal nem voltatok jelen, ránk tört Istenünk, az Úr, 
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mert nem az előírások szerint közeledtünk hozzá. 
14

Megszentelték azért 

magukat a papok és a léviták, hogy fölvigyék Izráel Istenének, az Úrnak a 

ládáját. 
15

És a léviták rudakkal a vállukra vették az Isten ládáját, ahogyan 

Mózes parancsolta az Úr beszéde szerint. 
16

Dávid megparancsolta a léviták 

vezetőinek, hogy állítsák föl testvéreiket, az énekeseket hangszerekkel, 

lantokkal, citerákkal és cintányérokkal, és zendítsenek hangos 

öröménekre. 
17

A léviták föl is állították Hémánt, Jóél fiát és testvérei közül 

Ászáfot, Berekjá fiát, továbbá testvéreik, Merárí fiai közül Étánt, Kúsájá 

fiát. 
18

Velük együtt másodrangú beosztásban testvéreiket: Zekarját, Bént, 

Jaazíélt, Semírámótot, Jehíélt, Unnít, Elíábot, Benáját, Maaszéját, 

Mattitját, Elíflét, Miknéját, Óbéd-Edómot és Jeíélt mint őröket. 
19

Az 

énekesek: Hémán, Ászáf és Étán a cintányérokat szólaltatták meg. 
20

Zekarjá, Azíél, Semírámót, Jehíél, Unní, Elíáb, Maaszéjá és Benájá a 

magas hangú lantokat, 
21

Mattitjá, Elíflé, Miknéjá, Óbéd-Edóm, Jeíél és 

Azazjá a mélyebb hangú citerákat kezelték. 
22

Kenanjá volt a léviták 

vezetője az éneklésben, ő irányította az éneklést, mivel értett hozzá. 
23

Berekjá és Elkáná őrködtek a ládánál, 
24

Sebanjá, Jósáfát, Netanél, 

Amászaj, Zekarjá, Benájá és Elíézer papok fújták a harsonákat az Isten 

ládája előtt, Óbéd-Edóm és Jeíél pedig őrködtek a ládánál. 

 

2S6, 1C15:25-29 
12b

Elment ezért Dávid, Izráel vénei és az ezredparancsnokok hogy 

elhozzák és örvendezve elvitték az Úr Isten szövetségládáját Óbéd-Edóm 

házából Dávid városába. 
13

Amikor hat lépést tettek azok, akik az Úr 

ládáját vitték, ő egy/hét bikát és egy hízott borjút/hét kost áldozott mivel 

Isten megsegítette a lévitákat, akik az Úr szövetségládáját vitték. 
14

Dávid 

lenvászon palástot terített magára, csakúgy, mint a ládát vivő összes lévita, 

az énekesek meg Kenanjá, az éneklés vezetője is; Dávid teljes erővel 

táncolt az Úr színe előtt, és gyolcs éfódot kötött magára és viselt Dávid. 

 

 

Zs30 
 
1
Zsoltár, templomszentelési ének. Dávidé. 

2
Magasztallak, Uram, mert megmentettél. 

Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek 

bajomon. 
3
Uram, Istenem, hozzád 

kiáltottam, és meggyógyítottál engem. 
4
Uram, kihoztál engem a holtak hazájából, 

életben tartottál, nem roskadtam a sírba. 
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5
Zengjetek az Úrnak, ti, hívei, 

magasztaljátok szent nevét! 
6
Mert csak egy 

pillanatig tart haragja, de egész életen át a 

kegyelme. Este szállást vesz a sírás, 

reggelre itt az ujjongás. 
7
Míg jó dolgom 

volt, azt gondoltam: Nem tántorodom meg 

soha. 
8
Uram, kegyelmedből hatalmas 

hegyre állítottál. De mikor elrejtetted 

orcádat, nagyon megrettentem. 
9
Ekkor 

hozzád kiáltottam, Uram, és így esedeztem 

az Úrhoz: 
10

Mit használ neked a vérem, ha 

leszállok a sírgödörbe? Hálát ad-e neked, 

aki porrá lett, hirdeti-e hűségedet? 
11

Hallgass meg, Uram, kegyelmesen, légy 

segítségemre, Uram! 
12

Te pedig gyászomat 

örömre fordítottad, leoldoztad 

gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. 
13

Ezért szüntelen zeng neked a szívem, 

örökké magasztallak, Uram, Istenem! 
 

 
15

Így vitte el Dávid és Izráel egész háza az Úr szövetségládáját ujjongva, 

örömrivalgással és kürtzengéssel, harsonák, cintányérok, lantok és citerák 

hangja mellett. 
16

De Míkal, Saul leánya éppen akkor tekintett ki az 

ablakon, amikor az Úr szövetségládája Dávid városába ért, és látta, ahogy 

Dávid király ugrándozva járja a szent táncot az Úr színe előtt, ezért szívből 

megvetette őt. 

 

2S6, 1C16:1-3 
17

Az Úr Isten ládáját bevitték, és odatették a helyére, annak a sátornak a 

közepére, amelyet Dávid vont fel. Akkor Dávid égőáldozatokat és 

békeáldozatokat mutatott be az Úr Isten színe előtt. 
18

Miután Dávid 

bemutatta az égőáldozatokat és a békeáldozatokat, megáldotta a népet a 

Seregek Urának nevében. 
19a

Majd az egész népnek, Izráel egész 

sokaságának, minden férfinak és nőnek osztott egy-egy darab 

kenyérlepényt, préselt datolyát és aszú szőlőt. 
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2S6, 1C16:43 
19b

Azután az egész nép hazament. 
20a

Dávid is hazatért, hogy megáldja háza 

népét. 

 

 

2S6 
20b

De Míkal, Saul leánya kijött Dávid elé, és ezt mondta: Milyen dicső 

volt ma Izráel királya! Úgy mutogatta magát az udvari emberek 

szolgálóleányai előtt, ahogyan csak féleszű ember szokta magát 

mutogatni! 
21

Dávid ezt felelte Míkalnak: Az Úr színe előtt jártam szent 

táncot, aki engem választott apád helyett és egész háza népe helyett, és 

engem rendelt az Úr népének, Izráelnek a fejedelmévé. Igen, az Úr színe 

előtt! 
22

És ha még ennél is jobban megalázkodom, és még alávalóbb 

leszek is a magam szemében, akkor is tisztelni fognak a szolgálóleányok, 

akiket te emlegetsz. 
23

Ezért nem lett gyermeke Míkalnak, Saul leányának 

holta napjáig. 

 

1C16:4-7 
4
Dávid szolgálattevő lévitákat rendelt az Úr ládája mellé szolgálatra, hogy 

hirdessék, magasztalják és dicsérjék az Urat, Izráel Istenét. 
5
Ászáf volt a 

vezetőjük, a helyettese Zekarjá, továbbá Jeíél, Semírámót, Jehíél, Mattitjá, 

Elíáb, Benájá és Óbéd-Edóm. Jeíél lanton és citerán, Ászáf pedig 

cintányéron játszott. 
6
Benájá és Jahazíél papok voltak az állandó 

harsonások az Úr szövetségládája előtt. 
7
Azon a napon bízta meg először 

Dávid Ászáfot és annak rokonságát, hogy magasztalják az Urat. 

 

 

1C16:8-22 Zs105:1-15 
[csak az 1C16:8-22-ben, csak a Zs105:1-15-ben, közös anyag] 

 
8
Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, 

hirdessétek tetteit a népek közt! 
9
Énekeljetek, zengjetek 

zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját! 
10

Dicsőítsétek 

szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat! 
11

Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek 
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orcáját szüntelen! 
12

Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket 

véghezvitt, csodáira és döntéseire, 
13

ti, Izráel/Ábrahám 

utódai, kik szolgái vagytok, Jákóbnak fiai, kiket kiválasztott! 
14

Ő, az Úr, a mi Istenünk, az egész földnek szólnak döntései. 
15

Örökké emlékezik szövetségére, ezer nemzedéken át is az 

adott szavára, 
16

amelyet Ábrahámmal kötött, ahogy 

Izsáknak megesküdött. 
17

Jákób elé tárta, elrendelte, 

Izráelnek örök szövetségül: 
18

Neked adom – mondta – 

Kánaán földjét kiosztott örökségül! 
19

Akkor még alig 

néhányan voltatok, kevesen éltetek ott mint jövevények. 
20

Nemzettől nemzetig vándoroltak, egyik országból a másik 

néphez. 
21

De senkinek sem engedte elnyomni őket, sőt 

királyokat is megintett miattuk: 
22

Ne nyúljatok 

fölkentjeimhez, prófétáimat se bántsátok! 

 

 

1C16:23-33 Zs96 
[csak az 1C16:23-33-ban, csak a Zs96-ban, közös anyag] 

 
23

Énekeljetek új éneket az Úrnak, énekelj az Úrnak, te egész 

föld!  Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek 

szabadítását nap mint nap! 
24

Beszéljétek el dicsőségét a 

nemzeteknek, csodáit minden népnek! 
25

Mert nagy az Úr, 

méltó, hogy dicsérjék, félelmetesebb minden más istennél. 
26

Hiszen a népek istenei csak bálványok, az Úr pedig az ég 

alkotója. 
27

Fenség és méltóság jár előtte, erő és öröm ékesség 

van szentélyében, lakóhelyén. 
28

Népek törzsei! Magasztaljátok 

az Urat! Magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát! 
29

Magasztaljátok az Úr dicső nevét, ajándékot hozva jöjjetek 

udvaraiba színe elé! Boruljatok le az Úr előtt szent öltözetben! 
30

Reszkess tőle, te egész föld! Bizony szilárdan áll a világ, nem 

inog. Igazságosan ítéli a népeket. 
31

Örüljön az ég, örvendjen a 

föld, és mondják el a népeknek, hogy uralkodik az Úr! 
32

Zúgjon a tenger a benne levőkkel, Ujjongjon, vigadjon a mező 

és minden, ami rajta van! 
33

Ujjongnak majd az erdő fái mind 

az Úr előtt, amikor eljön, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. 

Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. 
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1C16:34 Zs106:1, 118:1,29 136:1 
 
34

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! 
 

Zs106:2-46 
 
2
Ki tudná elmondani, milyen hatalmas az Úr, 

ki beszélhetné el minden dicső tettét? 
3
Boldogok, akik megtartják a törvényt, 

akiknek tettei mindenkor igazak. 
4
Gondolj 

rám, Uram, amikor megkegyelmezel 

népednek, gondoskodj rólam, amikor 

megszabadítod! 
5
Hadd láthassam 

választottaid jólétét, örülhessek néped 

örömének, és dicsőíthesselek örökségeddel 

együtt! 
6
Vétkeztünk őseinkkel együtt, bűnt, 

gonoszságot követtünk el. 
7
Őseink 

Egyiptomban nem értették meg csodáidat, 

nem gondoltak nagy szeretetedre, hanem 

engedetlenek voltak a tengernél, a Vörös-

tengernél. 
8
De az Úr megszabadította őket 

nevéért, hogy megismertesse hatalmát. 
9
Megdorgálta a Vörös-tengert, és az 

kiszáradt, átvezette őket a mély vízen, akár a 

pusztában. 
10

Megszabadította őket gyűlölőik 

kezéből, megváltotta az ellenség kezéből. 
11

Üldözőiket víz borította el, egy sem maradt 

meg közülük. 
12

Akkor hittek ígéreteiben, és 

dicséretet énekeltek. 
13

De csakhamar 

megfeledkeztek tetteiről, nem bíztak 

tervében. 
14

Sóvárgás fogta el őket a 

pusztában, próbára tették Istent a 

sivatagban. 
15

Teljesítette ugyan kérésüket, de 

csömört támasztott bennük. 
16

Féltékenyek 

lettek a táborban Mózesre és Áronra, az Úr 

szent emberére. 
17

Megnyílt a föld, és elnyelte 

Dátánt, eltemette Abírám csoportját. 
18

Tűz 

gyulladt ki csoportjukban, láng pusztította el 



 

csak Sámuel-Királyok  csak Zsoltárok  CSAK PRÓFÉTÁK
 csak Krónikák 

(+ PRÓFÉTÁK) (+ Zsolt) közös anyag (+ PRÓFÉTÁK IS) (+ PRÓF.) (+ Zsolt) 
 

48 

 

a bűnösöket. 
19

Borjút készítettek a Hóreb-

hegynél, leborultak a bálványszobor előtt. 
20

Fölcserélték dicsőséges Istenüket növényevő 

bika képmásával. 
21

Megfeledkeztek szabadító 

Istenükről, aki hatalmas dolgokat vitt véghez 

Egyiptomban, 
22

csodákat Hám földjén, 

félelmetes dolgokat a Vörös-tengernél. 
23

Elhatározta, hogy elpusztítja őket, de 

választottja, Mózes, közbelépett értük, és 

elfordította pusztító haragját. 
24

Megvetették 

a kívánatos földet, nem hittek ígéretének, 
25

hanem zúgolódtak sátraikban, nem 

hallgattak az Úr szavára. 
26

Ezért rájuk 

emelte kezét, és elhullottak a pusztában, 
27

utódaikat a pogányok közé juttatta, és 

szétszórta országaikba. 
28

Azután 

odaszegődtek Baal-Peórhoz, és holt 

bálványoknak szóló áldozatokból ettek. 
29

Ingerelték tetteikkel az Urat, ezért csapás 

szakadt rájuk. 
30

De előállt Fineás, 

végrehajtotta az ítéletet, és megszűnt a 

csapás. 
31

Igaz tettnek számít ez neki 

nemzedékről nemzedékre mindörökké. 
32

Meríbá vizeinél is haragra ingerelték, 

Mózes is rosszul járt miattuk, 
33

mert 

elkeserítették lelkét, és meggondolatlanul 

beszélt. 
34

Nem pusztították ki a népeket sem, 

pedig meghagyta nekik az Úr. 
35

Sőt 

összekeveredtek a pogányokkal, és eltanulták 

tetteiket. 
36

Bálványaikat tisztelték, amelyek 

csapdába ejtették őket. 
37

Feláldozták fiaikat 

és leányaikat a szellemeknek. 
38

Ártatlan vért 

ontottak, fiaik és leányaik vérét, akiket a 

kánaáni bálványoknak áldoztak, vérontással 

gyalázták meg az országot. 
39

Beszennyezték 

magukat cselekedeteikkel, erkölcstelen 

tetteikkel. 
40

Ezért haragra gerjedt népe ellen 
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az Úr, és megutálta örökségét. 
41

Pogányok 

kezébe adta őket, gyűlölőik uralkodtak 

rajtuk. 
42

Sanyargatták őket ellenségeik, és 

meg kellett alázkodniuk előttük. 
43

Sokszor 

megmentette őket, de ők önfejűen 

engedetlenek maradtak, és mélyre süllyedtek 

bűneik miatt. 
44

Mégis rájuk tekintett 

nyomorúságukban, meghallgatta 

esedezésüket. 
45

Visszaemlékezett a velük 

kötött szövetségre, nagy szeretettel 

megkönyörült rajtuk. 
46

Irgalmasságra 

indította mindazokat, akik fogságba vitték 

őket. 

 

 

1C16:35-36 Zs106:47-48 

[csak az 1C16:35-36-ban, csak a Zs106:47-48-ban, közös anyag] 
 

35
Mondjátok: Segíts meg minket, Urunk, szabadító Istenünk, 

ments meg és gyűjts össze a népek közül, hogy hálát 

adhassunk szent nevednek, és dicsőítve magasztalhassunk 

téged! 
36

Áldott az Úr, Izráel Istene öröktől fogva mindörökre! 

És az egész nép így felelt és mondja: Ámen! Dicséret az Úrnak! 
 

 

1C16:37-42 
37

Otthagyta azért Dávid az Úr szövetségládája előtt Ászáfot és rokonságát, 

hogy állandóan végezzék a szolgálatot a ládánál a mindennapi rend szerint, 
38

továbbá Óbéd-Edómot és hatvannyolc rokonát. Óbéd-Edóm, Jedútún fia 

és Hószá voltak a kapuőrök. 
39

Cádók főpapot és annak rokonait, a papokat 

az Úr hajléka előtt hagyta a gibeóni áldozóhalmon, 
40

hogy égőáldozatot 

mutassanak be állandóan az Úrnak az égőáldozati oltáron: reggel meg este 

egészen úgy, ahogyan meg van írva az Úr törvényében, amelyet Izráelnek 

parancsolt. 
41

Velük volt Hémán, Jedútún és a többi kiválasztott is, akiket 

név szerint jelöltek ki, hogy így adjanak hálát az Úrnak: Örökké tart 

szeretete! 
42

Hémánnál és Jedútúnnál voltak a harsonák, a cintányérok és az 

istenes énekeket kísérő hangszerek. Jedútún fiai a kapunál voltak. 
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2S7, 1C17:1-27 

1
Amikor Dávid király már a palotájában lakott, és az Úr mindenfelől 

nyugalmat adott neki ellenségeitől, 
2
ezt mondta Dávid király Nátán 

prófétának: Nézd, én cédruspalotában lakom, az Úr Isten szövetségládája 

pedig sátorlapok között lakik. 
3
Nátán ezt mondta Dávid királynak: Tedd 

meg mindazt, ami szándékodban van, mert veled van az Úr Isten! 
4
De még 

azon az éjszakán az történt, hogy így szólt az Úr Isten igéje Nátánhoz: 
5
Menj, és mondd meg szolgámnak, Dávidnak, hogy ezt mondtja az Úr: Te 

házat akarsz nekem építeni, hogy abban lakjam? 
6
Nem te építesz nekem 

házat, hogy abban lakjam, hiszen attól kezdve, hogy fölhoztam Izráel fiait 

Egyiptomból, nem laktam házban mindmáig, hanem egy sátorral sátorból 

sátorba, egyik hajlékból a másikba mentem, vándoroltam ide-oda, az volt 

a hajlékom. 
7
Amíg Izráel fiai között vándoroltam, együtt egész Izráellel, 

mondtam-e egy szóval is Izráel bármelyik bírájának, akit népem, Izráel 

pásztorául rendeltem: Miért nem építettetek nekem egy házat cédrusfából? 
8
Most azért ezt mondd szolgámnak, Dávidnak: Ezt mondja a Seregek Ura: 

Én hoztalak el a legelőről, a juhnyáj mellől, hogy fejedelme légy 

népemnek, Izráelnek. 
9
Veled voltam mindenütt, amerre csak jártál, 

kiirtottam előled minden ellenségedet. Olyan nagy nevet szereztem neked, 

amilyen neve csak a legnagyobbaknak van a földön. 
10

Helyet készítettem 

népemnek, Izráelnek is, és úgy ültettem el ott, hogy a maga helyén lakhat. 

Nem kell többé rettegnie, és nem nyomorgatják többé a gonoszok, mint 

kezdetben, 
11

attól a naptól fogva, hogy bírákat rendeltem népemnek, 

Izráelnek, és megaláztam minden ellenségedet és nyugalmat adtam neked 

minden ellenségedtől. Azt is kijelentettem neked az Úr, hogy az Úr akarja 

a te házadat építeni. 
12

Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, 

fölemelem majd utódodat, az egyik fiadat, aki a te véredből származik, és 

szilárddá teszem az ő királyságát. 
13

Ő épít nekem házat nevem tiszteletére, 

én pedig megerősítem királyi trónját örökre. 
14

Atyja leszek, és ő az én fiam 

lesz. Ha bűnt követ el, megfenyítem férfihoz illő bottal, embereknek 

kijáró csapásokkal. 
15

De nem vonom meg tőle szeretetemet, ahogyan 

megvontam elődödtől, Saultól, akit eltávolítottam előled, 
16

hanem házam 

és királyságom szolgálatába állítom örökre, így a te házad és királyságod 

örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz. 
17

Nátán pontosan e 

beszéd és látomás szerint beszélt Dáviddal. 
18

Ekkor bement Dávid király 

az Úr színe elé, leült, és ezt mondta: Ki vagyok én, Uram, ó, Uram 

Istenem? És mi az én házam népe, hogy eljuttattál engem idáig? 
19

Sőt még 

ezt is kevesellted, Uram, ó, Uram Istenem, és a távoli jövőre is tettél 

ígéretet szolgád házának, ezzel is az embert tanítva, Uram, ó, Uram, és 

megmutattad nekem azt az embert, akit még nálam is magasabb 

méltóságra emelsz majd, Uram, Istenem! 
20

De miért beszélne tovább és 

mit is mondhatna még Dávid, ha ennyire megtisztelted szolgádat? Hiszen 
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te ismered szolgádat, Uram, ó, Uram! 
21

A te szolgádért, a te ígéreted és 

szándékod szerint vitted véghez mindezeket a hatalmas dolgokat, hogy 

megismertesd azokat a hatalmas dolgokat szolgáddal. 
22

Ezért vagy te oly 

nagy, Uram, ó, Uram! Senki sincs hozzád fogható, sőt nincs is rajtad kívül 

isten, egészen úgy, ahogyan magunk is hallottuk. 
23

Van-e még egy olyan 

nemzet a földön, mint a te néped, Izráel, amelyért elment az Isten, és 

kiváltotta, hogy az ő népe legyen, és nevet szerzett magának azzal, hogy 

nagy és félelmetes dolgokat vitt véghez, mint ahogyan te kiűztél 

nemzeteket és isteneiket néped elől, amelyet kiváltottál magadnak 

Egyiptomból? 
24

Így erősítetted meg magadnak népedet, Izráelt, és tetted 

hogy örökké a te magad népe legyen, te pedig, Uram, az Istenük lettél. 
25

Most azért, Uram Isten, maradjon meg és tartsd meg örökre azt az 

ígéretet, amelyet szolgádnak és háza népének tettél, és tégy úgy, ahogy 

megígérted! 
26

Akkor megmarad és nagy lesz a te neved örökké, mert ezt 

mondják: A Seregek Ura Izráel Istene, ő az Istene Izráelnek! Szolgádnak, 

Dávidnak a háza pedig szilárd lesz színed előtt. 
27

Te, ó, Seregek Ura, 

Izráel Istene, én Istenem, ezt a kijelentést adtad szolgádnak: Megépítem 

házadat! Ezért volt bátorsága szolgádnak, hogy ilyen imádsággal 

imádkozzék hozzád. 
28

Valóban, Uram, ó, Uram, te vagy az Isten, és 

igazak a te ígéreteid. Te ígérted szolgádnak ezt a jót. 
29

Áldd meg azért 

kegyelmesen szolgád házát, hogy örökké színed előtt legyen, mert te 

ígérted ezt, Uram, ó, Uram! Mert a te, Uram, áldásoddal megáldod, 

szolgádnak háza örökké áldott lesz! 

 

 

Zs131 
 

1
Zarándokének. Dávidé. Uram, nem 

fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a 

tekintetem. Nem törekszem arra, ami túl 

nagy és elérhetetlen nekem. 
2
Inkább 

csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint 

anya a gyermekét. Mint a gyermek, olyan 

most a lelkem. 
3
Bízzál, Izráel, az Úrban 

most és mindörökké! 
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2S8, 1C18:1-17 
1
Ezután történt, hogy Dávid megverte a filiszteusokat, leigázta őket, és 

elvette Dávid a filiszteusoktól Meteg-Ammát és Gátot falvaival együtt. 
2
Megverte Móábot is. Lefektette a móábiakat a földre, és kötéllel mérte 

meg őket: két kötélnyit kivégeztetett, egy kötélnyit pedig életben hagyott. 
És a móábiak adófizető szolgái lettek Dávidnak. 

3
Megverte Dávid 

Hamátnál Hadadezert, Rehób fiát, Cóbá királyát is, aki az Eufrátesz 

folyamig akarta kiterjeszteni hatalmát. 
4
Elfogott közülük Dávid ezer harci 

kocsit, ezerhétszáz/hétezer lovast és húszezer gyalogost, és megbénította 

Dávid a harci kocsik lovait, csak száz harci kocsit hagyott meg belőlük. 
5
Amikor a damaszkuszi arámok eljöttek, hogy megsegítsék Hadadezert, 

Cóbá királyát, levágott Dávid huszonkétezer arám embert. 
6
Majd 

helyőrséget helyezett Dávid az arám Damaszkuszba, és az arámok 

adófizető szolgái lettek Dávidnak. Így segítette meg az Úr Dávidot 

mindenütt, ahova csak ment. 
7
Elvette Dávid az aranypajzsokat is, 

amelyeket Hadadezer szolgái hordtak, és Jeruzsálembe vitette azokat. 
8
Dávid király igen sok rezet hozott el Betahból és Bérótajból, Tibhatból és 

Kúnból, Hadadezer városaiból. Abból készíttette Salamon a rézmedencét, 

az oszlopokat és a rézedényeket. 
9
Amikor meghallotta Tóí, Hamát királya, 

hogy megverte Dávid Hadadezernek, Cóbá királyának egész haderejét, 
10

elküldte Tóí a fiát, Jórámot/Hadórámot Dávid királyhoz mindenféle 

arany-, ezüst- és réztárggyal, hogy békességgel és áldással köszöntse azért, 

mert hadat viselt Hadadezerrel, és megverte őt. Hadadezer ugyanis Tóíval 

is harcban állt. 
11

Dávid király ezeket is az Úrnak szentelte azzal az ezüsttel 

és arannyal együtt, amelyet a meghódított más népektől zsákmányolva 

már odaszentelt: 
12

amit az arámoktól, az edómiaktól, a móábiaktól, az 

ammóniaktól, a filiszteusoktól, az amálékiaktól és Hadadezertől, Rehób 

fiától, Cóbá királyától zsákmányolt és elhozott. 
13

Akkor is hírnevet 

szerzett magának Dávid, amikor visszatért azután, hogy Abísaj, Cerújá 

fia a Sós-völgyben megvert tizennyolcezer edómit. 
14

Dávid Edómba is 

helyőrséget helyezett. Helyőrséget helyezett el egész Edómban, úgyhogy 

egész Edóm Dávid szolgája lett. Így segítette meg az Úr Dávidot 

mindenütt, ahova csak ment. 
15

Így uralkodott Dávid egész Izráelen, jogot 

és igazságot szolgáltatva egész népének. 
16

A hadsereg parancsnoka Jóáb, 

Cerújá fia, a főtanácsos pedig Jósáfát, Ahílúd fia volt. 
17

Cádók, Ahítúb fia 

és Ahímelek, Ebjátár fia voltak a papok, Szerájá/Savsá pedig a kancellár. 
18

Benájá, Jójádá fia a kerétiek és a pelétiek parancsnoka volt Dávid fiai a 

legelsők voltak a király mellett; Dávid fiai is papok voltak. 
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2S9 
1
Egyszer megkérdezte Dávid: Maradt-e még valaki Saul háza népéből, 

aki iránt hűséggel tartozom Jónátánért? 
2
Volt egy Saul házából való 

szolga, akinek Cíbá volt a neve. Őt hívatták Dávidhoz, és megkérdezte a 

király: Te vagy Cíbá? Ő így felelt: Én vagyok, a te szolgád. 
3
Akkor ezt 

mondta a király: Maradt-e még valaki Saul háza népéből, akinek 

hűséggel tartozom Isten előtt? Cíbá ezt felelte a királynak: Van még 

Jónátánnak egy fia, aki mindkét lábára béna. 
4
A király megkérdezte: 

Hol van? Cíbá így felelt a királynak: Lódebárban van, Ammíél fiának, 

Mákírnak a házában. 
5
Akkor üzent érte Dávid király, és elhozatta őt 

Lódebárból, Mákírnak, Ammíél fiának a házából. 
6
Amikor megérkezett 

Dávidhoz Mefíbóset, Saul fiának, Jónátánnak a fia, arccal a földig 

hajolt, és leborult előtte. Dávid megszólította: Mefíbóset! Ő így felelt: Itt 

van a te szolgád. 
7
Dávid ezt mondta neki: Ne félj, hiszen én hűséggel 

tartozom neked apádért, Jónátánért, és visszaadom neked nagyapádnak, 

Saulnak minden földbirtokát, te pedig mindenkor az én asztalomnál 

étkezel. 
8
Ekkor Mefíbóset leborult, és ezt mondta: Micsoda a te szolgád, 

hogy hozzám fordultál? Hiszen én olyan vagyok, mint egy döglött kutya! 
9
Ezután hívatta a király Cíbát, Saul szolgáját, és ezt mondta neki: Amije 

csak volt Saulnak és egész háza népének, mindent urad fiának adtam. 
10

Te műveld a földjét fiaiddal és szolgáiddal együtt, és takarítsd be, hogy 

legyen mit ennie urad fia házának. Mefíbóset azonban, urad fia 

állandóan az én asztalomnál fog étkezni. Cíbának tizenöt fia és húsz 

szolgája volt. 
11

Cíbá így felelt a királynak: Mindent megtesz szolgád, 

amit uram, királyom parancsol szolgájának. Mefíbóset pedig az én 

asztalomnál fog étkezni, akár egy herceg! – mondta Dávid. 
12

Volt 

Mefíbósetnek egy Míká nevű kisfia. Cíbá házának a lakói mindnyájan 

Mefíbóset szolgái voltak. 
13

Maga Mefíbóset Jeruzsálemben lakott, mert 

állandóan a király asztalánál étkezett. Ő mindkét lábára sánta volt. 

 

2S10, 1C19:1-19 
1
Történt ezek után, hogy meghalt Náhás, az ammóniak királya, és utána a 

fia, Hánún lett a király. 
2
Dávid így gondolkodott: Szeretettel bánok 

Hánúnnal, Náhás fiával, mert az ő apja is szeretettel bánt velem. Elküldte 

ezért tehát Dávid az udvari embereit, követeket, hogy megvigasztalják 

apja halála miatt. Amikor megérkeztek Dávid udvari emberei az 

ammóniak országába Hánúnhoz, hogy megvigasztalják, 
3
ezt mondták az 

ammóniak vezérei uruknak, Hánúnnak: Azt hiszed, apádat akarja 

megtisztelni Dávid, hogy vigasztalókat küldött hozzád? Inkább azért 

küldte hozzád Dávid az udvari embereit, azért jöttek ide a szolgák, hogy 
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ezt a várost kifürkésszék, kikémleljék és feldúlják és elpusztítsák az 

országot! 
4
Elfogatta azért Hánún Dávid embereit, szakálluk felét 

lenyíratta, ruhájuk felét fenekükig levágatta, és visszaküldte őket. 
5
Ezek 

elmentek, de amikor ezt jelentették Dávidnak, hogy mi történt az 

embereivel, eléjük küldött, és mivel igen csúffá tették azokat az 

embereket, ezt üzente nekik a király: Maradjatok Jerikóban, amíg meg 

nem nő a szakállatok; azután térjetek vissza! 
6
Amikor látták az ammóniak, 

hogy meggyűlöltették magukat Dáviddal, követeket küldtek Hánún és 

Ammón fiai ezer talentum ezüstöt Arám-Naharajimba, Arám-Maakába és 

Cóbába, hogy harci kocsikat és lovakat fogadjanak zsoldjukba. És 

zsoldjukba fogadták harminckétezer harci kocsit, a bét-rehóbi arámokat 

és a cóbái arámokat, húszezer gyalogost, továbbá Maaká királyát 

hadinépével együtt ezer embert és Tóbból tizenkétezer embert. Ezek 

megérkeztek, és tábort ütöttek Médebá előtt. Az ammóniak is összegyűltek 

városaikból, és kivonultak a csatába. 

 

Zs60 
 

1
A karmesternek: A „Liliomok” kezdetű 

ének dallamára. Intelem, Dávid tanító 

bizonyságtétele 
2
abból az időből, amikor a 

naharajimi és a cóbái arámok ellen 

harcolt, Jóáb pedig visszafordult, és 

levágott a Sós-völgyben tizenkétezer edómi 

embert. 
3
Ó, Isten! Elvetettél, szétszórtál 

bennünket! Megharagudtál ránk, állíts 

helyre minket! 
4
Megrendítetted, 

megrepesztetted a földet. Gyógyítsd be 

sebeit, mert megindult. 
5
Szörnyű dolgokat 

láttattál népeddel, bódító borral itattál 

minket. 
6
De jelt adtál az istenfélőknek, 

hogy megmeneküljenek az íj elől. (Szela.) 
7
Segítsen jobbod, és hallgass meg minket, 

hogy megmenekülhessenek kedveltjeid! 
8
Isten így szólt szentélyében: Örömmel 

adom örökségül Sikemet, és kiosztom a 

Szukkót-völgyet. 
9
Enyém Gileád, enyém 

Manassé, Efraim sisak a fejemen, Júda a 

kormánypálcám, 
10

Móáb pedig a 

mosdómedencém, Edómra teszem 
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sarumat, Filiszteán diadalmaskodom! 
11

Ki 

visz el az erős városba, ki vezet el engem 

Edómba? 
12

Csak te, Istenünk, noha 

elvetettél minket, te, Istenünk, bár nem 

jársz seregeinkkel! 
13

Adj nekünk mégis 

segítséget az ellenség ellen, mert az emberi 

segítség mit sem ér! 
14

Isten segítségével 

hatalmas dolgokat viszünk véghez, 

ellenségeinket ő tapossa el. 
 

 
7
Amint meghallotta ezt Dávid, elküldte Jóábot egy egész sereggel, a 

legvitézebbekkel. 
8
Kivonultak az ammóniak is, és csatarendbe álltak a 

városkapu bejáratánál. A királyok pedig, akik segítségükre jöttek, külön 

álltak fel a mezőn. A cóbái és rehóbi arámok meg Tób és Maaká emberei 

külön álltak fel a mezőn. 
9
Jóáb látta, hogy elöl is, hátul is támadás 

fenyegeti, ezért kiválogatta egész Izráel színe-javát, és csatarendbe állította 

őket az arámokkal szemben, 
10

a hadinép maradékát pedig testvérének, 

Abísajnak a vezetésére bízta, és ezeket az ammóniakkal szemben állította 

csatarendbe. 
11

Ezt mondta: Ha az arámok erősebbek lesznek nálam, jöjj 

segítségemre! Ha pedig az ammóniak lesznek erősebbek nálad, akkor én 

megyek segíteni neked. 
12

Légy erős, szedjük össze az erőnket népünkért és 

Istenünk városaiért! Az Úr pedig tegye azt, amit jónak lát! 
13

Akkor Jóáb 

rohamra indult hadinépével az arámok ellen, azok pedig megfutamodtak. 
14

Amikor az ammóniak látták, hogy az arámok futnak, ők is 

megfutamodtak Jóáb testvére, Abísaj elől, és bementek a városba. Akkor 

pedig Jóáb visszatért az ammóniaktól, és Jeruzsálembe ment. 
15

Amikor az 

arámok látták, hogy vereséget szenvedtek Izráeltől, összegyűltek. 
16

Akkor 

elküldött követeket Hadadezer, és fegyverbe szólította és fölvonultatták a 

folyamon túli arámokat. Ezek megérkeztek Hélámba, élükön Sóbfakkal, 

Hadadezer hadseregparancsnokával. 
17

Jelentették ezt Dávidnak, aki 

összegyűjtötte egész Izráelt, átkelt a Jordánon, és megérkezett hozzájuk, 

Hélám alá és fölsorakozott velük szemben. Csatarendbe állt Dávid az 

arámokkal szemben, az arámok csatarendbe álltak Dáviddal szemben, és  

azok megütköztek vele. 
18

De megfutamodtak az arámok Izráel elől, és 

megölt Dávid az arámok közül hétszáz/hétezer harci kocsin küzdő embert 

és negyvenezer lovast/gyalogost. Sóbfakot, a hadseregparancsnokot is 

megölte: levágta, és ott halt meg. 
19

Amikor látták mindazok a királyok, 

akik Hadadezer szolgái voltak, hogy vereséget szenvedtek Izráeltől, békét 

kötöttek Dáviddal és Izráellel, és szolgáltak neki. Ezután az arámok nem 

merték, nem voltak hajlandók többé segíteni az ammóniakat. 
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2S11, 1C20:1a 

Egy esztendő múlva, abban az időben, amikor a királyok háborúba szoktak 

vonulni, elküldte Dávid Jóábot szolgáival meg egész Izráellel együtt, 

mozgósította Jóáb a hadsereget, és elpusztította az ammóniak országát. 

Megérkezett Rabbához, és körülzárta. Dávid azonban Jeruzsálemben 

maradt. 

 

2S11 
2
Egyszer estefelé, amikor Dávid fölkelt a fekhelyéről, és a királyi palota 

tetején sétált, meglátott a tetőről egy asszonyt, aki éppen fürdött. Az 

asszony igen szép volt. 
3
Dávid elküldött, és kérdezősködött az asszony 

felől. Ezt mondták neki: Betsabé ez, Elíám leánya, a hettita Úriás 

felesége. 
4
Akkor követeket küldött Dávid, és magához vitette őt. Az 

asszony, aki éppen azelőtt tisztult meg tisztátalanságából, bement hozzá, 

ő pedig vele hált. Azután hazament az asszony. 
5
De az asszony teherbe 

esett. Megüzente hát Dávidnak: Teherbe estem! 
6
Akkor Dávid ezt üzente 

Jóábnak: Küldd el hozzám a hettita Úriást! Jóáb el is küldte Úriást 

Dávidhoz. 
7
Amikor Úriás megérkezett hozzá, megkérdezte Dávid, hogy 

jól van-e Jóáb, jól van-e a hadinép, és jól folyik-e a háború. 
8
Azután ezt 

mondta Dávid Úriásnak: Menj haza, és mosd meg a lábadat! Úriás 

elhagyta a királyi palotát, és vitték utána a király ajándékát. 
9
De Úriás a 

királyi palota bejárata előtt feküdt le ura többi szolgájával együtt, és nem 

ment haza. 
10

Amikor jelentették Dávidnak, hogy Úriás nem ment haza, 

ezt kérdezte Dávid Úriástól: Hiszen hosszú útról érkeztél! Miért nem 

mentél hát haza? 
11

Úriás így felelt Dávidnak: A láda meg Izráel és Júda 

sátrakban laknak; az én uram, Jóáb és uramnak a szolgái pedig a nyílt 

mezőn táboroznak. Hogyan mehetnék akkor én haza, hogy egyem, 

igyam, és a feleségemmel háljak? Az életemre, a lelkemre mondom, hogy 

nem teszem ezt! 
12

Akkor ezt mondta Dávid Úriásnak: Maradj itt még ma, 

és holnap elbocsátlak! Ott maradt tehát Úriás Jeruzsálemben aznap és 

másnap is. 
13

Azután hívatta őt Dávid, hogy vele egyék és igyék, és leitatta 

őt. De este urának a szolgáival ment ki lefeküdni a fekvőhelyére, és nem 

ment haza. 
14

Reggel azután levelet írt Dávid Jóábnak, melyet Úriással 

küldött el. 
15

Ezt írta a levélben: Állítsátok Úriást az arcvonalba, ahol a 

leghevesebb a küzdelem, azután húzódjatok vissza, hogy levágják, és 

halálát lelje! 
16

Így történt a város ostrománál, hogy Jóáb Úriást arra a 

helyre állította, amelyről tudta, hogy ott kemény harcosok állnak. 
17

Amikor kitörtek a városbeli férfiak, és megütköztek Jóábbal, néhányan 

elestek a hadinépből Dávid szolgái közül. Meghalt a hettita Úriás is. 
18

Jelentést küldött azért Jóáb Dávidnak az ütközet egész lefolyásáról. 
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19
Ezt parancsolta a küldöncnek: Ha elbeszéled az ütközet egész lefolyását 

a királynak, 
20

és ha a király haragra lobban, és ezt mondja neked: Miért 

mentetek harc közben olyan közel a városhoz? Hát nem tudtátok, hogy a 

várfalról lőni fognak rátok? 
21

Ki ütötte agyon Abímeleket, Jerubbeset 

fiát? Egy asszony dobott rá a várfalról egy malomkövet, és ezért halt meg 

Tébécben! Miért mentetek olyan közel a várfalhoz? Akkor így válaszolj: 

Szolgád, a hettita Úriás is meghalt. 
22

A küldönc tehát elment, és amikor 

megérkezett, jelentette Dávidnak mindazt, amit rábízott Jóáb. 
23

A 

küldönc ezt mondta Dávidnak: Először erősebbek voltak nálunk azok az 

emberek, ránk törtek a mezőn, de mi visszaszorítottuk őket a kapu 

bejáratáig. 
24

A várfalról azonban lövöldözni kezdtek szolgáidra az 

íjászok, és meghaltak néhányan a király szolgái közül. Szolgád, a hettita 

Úriás is meghalt. 
25

Akkor ezt parancsolta Dávid a küldöncnek: Mondd 

meg Jóábnak: Ne tekintsd ezt olyan nagy bajnak, mert a fegyver hol ezt, 

hol azt pusztítja el. Harcolj még erősebben a város ellen, és rombold le! 

Így biztasd őt! 
26

Amikor meghallotta Úriás felesége, hogy meghalt a 

férje, Úriás, elsiratta az urát. 
27

A gyász letelte után érte küldött Dávid, 

palotájába vitette; az pedig a felesége lett, és fiút szült neki. De az Úrnak 

nem tetszett, amit Dávid elkövetett. 

 

2S12 
1
Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki: 

Volt egy városban két ember, egy gazdag meg egy szegény. 
2
A gazdagnak 

igen sok juha és marhája volt. 
3
A szegénynek nem volt egyebe, csak egy 

báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt 

fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha 

csak a leánya lett volna. 
4
Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, 

de ez sajnált a maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a 

hozzá érkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt 

készítette el annak, aki hozzá érkezett. 
5
Dávid nagy haragra lobbant az 

ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak: Az élő Úrra mondom, 

hogy halál fia az az ember, aki ezt elkövette! 
6
A bárányért négyszer 

annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. 
7
Akkor ezt 

mondta Nátán Dávidnak: Te vagy az az ember! Ezt mondja az Úr, Izráel 

Istene: Én kentelek föl Izráel királyává, és én mentettelek meg Saul 

kezéből. 
8
Neked adtam uradnak a házát, és öledbe adtam urad feleségeit. 

Neked adtam Izráel és Júda házát is. És ha ezt kevesellted volna, még 

sok mindent adtam volna neked. 
9
Miért vetetted meg az Úr szavát, miért 

tettél olyat, ami nem tetszik neki?! A hettita Úriást fegyverrel vágattad le, 

hogy a feleségét feleségül vehesd; őt magát pedig meggyilkoltattad az 

ammóniak fegyverével! 
10

Ezért nem távozik el soha a fegyver a házadtól, 
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mivel megvetettél engem, és elvetted a hettita Úriás feleségét, hogy a te 

feleséged legyen. 
11

Ezt mondja az Úr: A tulajdon házadból fogok bajt 

hozni rád. Feleségeidet szemed láttára elveszem, és másnak adom, aki 

fényes nappal fog a feleségeiddel hálni. 
12

Te ugyan titokban cselekedtél, 

én azonban egész Izráel előtt, napvilágnál cselekszem meg ezt! 
13

Akkor 

ezt mondta Dávid Nátánnak: Vétkeztem az Úr ellen! Nátán így felelt 

Dávidnak: Az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. 

 

Zs51 
 

1
A karmesternek: Dávid zsoltára, 

2
abból az 

időből, mikor nála járt Nátán próféta, mert 

bement Dávid Betsabéhoz. 
3
Könyörülj 

rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el 

hűtlenségemet nagy irgalmaddal! 
4
Teljesen 

mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts 

meg engem! 
5
Mert tudom, hogy hűtlen 

voltam, és vétkem mindig előttem van. 
6
Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit 

rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, 

és jogos az ítéleted. 
7
Lásd, én bűnben 

születtem, anyám vétekben fogant engem. 
8
Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, 

és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. 
9
Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, moss 

meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. 
10

Engedd, hogy vidámságot és örömöt 

halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket 

összetörtél. 
11

Rejtsd el orcádat vétkeim elől, 

töröld el minden bűnömet! 
12

Tiszta szívet 

teremts bennem, Istenem, és az erős lelket 

újítsd meg bennem! 
13

Ne vess el orcád elől, 

szent lelkedet ne vedd el tőlem! 
14

Vidámíts 

meg újra szabadításoddal, támogass, hogy 

lelkem készséges legyen, 
15

hogy taníthassam 

utaidra a hűtleneket, és a vétkesek 

megtérjenek hozzád. 
16

Ments meg, mert vért 

ontottam, ó, Isten, szabadító Istenem! És 

igazságodat ujjongva hirdeti nyelvem. 
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17
Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet 

hirdeti szám. 
18

Hiszen a véresáldozatot nem 

kedveled, és ha égőáldozatot adnék is, nem 

vennéd szívesen. 
19

Isten előtt a töredelmes 

lélek a kedves áldozat. A töredelmes és 

megtört szívet nem veted meg, Istenem! 
20

Tégy jót a Sionnal kegyelmesen, építsd fel 

Jeruzsálem kőfalait! 
21

Akkor majd kedveled 

a helyesen bemutatott áldozatokat, az 

égőáldozatot és a teljesen elégő áldozatot. 

Akkor majd áldozhatnak oltárodon bikákat. 
 

 
14

Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a 

gyalázkodásra, meg kell halnia a fiadnak, aki született neked. 
15

Ezután 

hazament Nátán. Az Úr pedig súlyos betegséggel verte meg a gyermeket, 

akit Úriás volt felesége szült Dávidnak. 
16

Dávid könyörgött Istenhez a 

gyermekért; böjtöt tartott Dávid, és amikor hazament, a földön fekve 

töltötte az éjszakát. 
17

Udvarának a vénei odaálltak melléje, hogy 

fölemeljék a földről, de ő nem engedte, és nem is evett velük semmit. 
18

A 

hetedik napon meghalt a gyermek. A szolgák azonban nem merték 

megmondani Dávidnak, hogy meghalt a gyermek, mert ezt gondolták: 

Hiszen amikor még élt a gyermek, és szóltunk hozzá, akkor sem 

hallgatott a szavunkra. Hogyan mondjuk meg neki, hogy meghalt a 

gyermek?! Még valami bajt csinál! 
19

Dávid azonban látta, hogy szolgái 

maguk között sugdolóznak, és rájött Dávid, hogy meghalt a gyermek. 

Megkérdezte Dávid a szolgáit: Meghalt a gyermek? Meghalt – felelték. 
20

Ekkor fölkelt Dávid a földről, megfürdött, megkente magát, ruhát 

váltott, majd bement az Úr házába, és leborult. Azután hazament, és 

kérte, hogy tegyenek eléje ételt, és evett. 
21

Akkor ezt kérdezték a szolgái: 

Miért tetted ezt? Amíg élt a gyermek, böjtöltél és sírtál, de most, hogy 

meghalt a gyermek, fölkelsz és eszel? 
22

Ő így felelt: Amíg a gyermek élt, 

böjtöltem és sírtam, mert ezt gondoltam: Ki tudja, talán megkönyörül 

rajtam az Úr, és életben marad a gyermek. 
23

De most, hogy meghalt, 

miért böjtöljek? Vissza tudom-e még hozni őt? Én megyek majd őhozzá, 

de ő nem tér vissza hozzám. 
24

Ezután megvigasztalta Dávid a feleségét, 

Betsabét: bement hozzá, és vele hált. Az asszony fiút szült, és 

Salamonnak nevezték, az Úr pedig a szeretetébe fogadta őt. 
25

Dávid 

Nátán prófétára bízta őt, aki Jedídjának nevezte az Úr akarata szerint.” 

 

 



 

csak Sámuel-Királyok  csak Zsoltárok  CSAK PRÓFÉTÁK
 csak Krónikák 

(+ PRÓFÉTÁK) (+ Zsolt) közös anyag (+ PRÓFÉTÁK IS) (+ PRÓF.) (+ Zsolt) 
 

60 

 

Zs32 
 
1
Dávid tanítókölteménye. Boldog, akinek 

hűtlensége megbocsáttatott, vétke 

eltöröltetett. 
2
Boldog az az ember, akinek 

az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében 

álnokság. 
3
Míg hallgattam, kiszáradtak 

csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. 
4
Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, 

erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. 

(Szela.) 
5
Megvallottam neked vétkemet, 

bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, 

hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és 

te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. 

(Szela.) 
6
Ezért hozzád imádkozzék minden 

hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek 

áradnak is, nem érik el őt. 
7
Te vagy az 

oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a 

szabadulás örömével. (Szela.) 
8
Bölccsé 

teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell 

járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a 

szemem. 
9
Ne legyetek olyan oktalanok, 

mint a ló vagy az öszvér, amelynek 

kantárral és zablával kell fékezni 

szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. 
10

Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az 

Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. 
11

Örüljetek az Úrnak, ujjongjatok, ti, 

igazak! Vigadjatok mind, ti, igaz szívűek! 
 

2S12, 1C20:1b-3 

26
Jóáb eközben az ammóni Rabbá ellen harcolt, hogy elfoglalja. És 

lerombolta a királyi várost. 
 
27

De követeket küldött Jóáb Dávidhoz, és ezt üzente: Harcolok Rabbá 

ellen, és a vízivárost már elfoglaltam. 
28

Most azért gyűjtsd össze a 

hadinép többi részét, vedd ostrom alá a várost, és foglald el, különben én 

foglalom el a várost, és akkor rólam nevezik majd el. 
29

Ekkor 
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összegyűjtötte Dávid az egész hadinépet, Rabbá alá vonult, harcolt 

ellene, és elfoglalta. 
 
30

Dávid levette királyuk fejéről a koronát, amelyről kiderült, hogy egy 

talentum súlyú aranyból készült, és drágakövekkel volt kirakva, és Dávid a 

saját fejére helyezte azt. A városból is igen sok zsákmányt vitt el. 
31

A 

benne levő népet pedig kihozatta, és fűrésszel, vascsákánnyal és 

vasfejszével/baltával dolgoztatta, meg téglaégető kemencékhez rendelte ki 

őket. Így járt el Dávid valamennyi ammóni várossal. Azután visszatért 

Dávid egész hadinépével együtt Jeruzsálembe. 

 

2S13 
1
Ezek után a következő dolog történt: volt Absolonnak, Dávid fiának egy 

szép húga, akinek Támár volt a neve. Megszerette őt Amnón, Dávid fia. 
2
Amnón annyira epekedett húgáért, Támárért, hogy szinte belebetegedett, 

mert a leány szűz volt, és Amnón lehetetlennek látta, hogy valamit is 

tehessen vele. 
3
Volt azonban Amnónnak egy Jónádáb nevű barátja, 

Sammának, Dávid testvérének a fia. Jónádáb agyafúrt ember volt. 
4
Ezt 

mondta neki: Mi az oka, hercegem, hogy napról napra levertebb vagy? 

Nem mondanád meg nekem? Amnón ezt felelte neki: Támárba, Absolon 

öcsém húgába vagyok szerelmes. 
5
Jónádáb ezt mondta neki: Feküdj ágyba, 

és tettesd magad betegnek! Ha eljön apád, hogy meglátogasson, ezt mondd 

neki: Hadd jöjjön ide Támár húgom, hogy ennem adjon! Szemem láttára 

készítse el az ételt, hogy lássam, és az ő kezéből egyem! 
6
Lefeküdt tehát 

Amnón, és betegnek tettette magát. Amikor elment a király, hogy 

meglátogassa, ezt mondta Amnón a királynak: Hadd jöjjön ide Támár 

húgom, és süssön szemem láttára néhány süteményt, az ő kezéből szeretnék 

enni! 
7
Akkor üzenetet küldött Dávid Támárnak a palotába: Menj el Amnón 

bátyád házába, és készíts neki valami ennivalót! 
8
El is ment Támár 

bátyjának, Amnónnak a házába, aki ágyban volt. Fogta a tésztát, 

meggyúrta, a szeme láttára kiszaggatta, és megsütötte a süteményt. 
9
Azután 

fogta a serpenyőt, és feltálalta neki, de ő nem akart enni. Majd azt mondta 

Amnón: Küldjetek ki innen mindenkit! Ki is ment onnan mindenki. 
10

Akkor ezt mondta Amnón Támárnak: Hozd be az ételt a hálószobába, a 

kezedből szeretnék enni! Fogta tehát Támár a süteményt, amelyet készített, 

és bevitte a hálószobába bátyjának, Amnónnak. 
11

Amikor odanyújtotta 

neki, hogy egyék, az megragadta őt, és ezt mondta neki: Gyere, húgom, hálj 

velem! 
12

Ő azonban ezt mondta neki: Jaj, bátyám, ne kövess el rajtam 

erőszakot, mert nem szabad így cselekedni Izráelben! Ne kövess el ilyen 

gyalázatot! 
13

Én hová menjek majd szégyenemben? Téged pedig 

gyalázatosnak fognak tartani Izráelben. Inkább beszélj a királlyal, 
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bizonyára nem tagad meg engem tőled. 
14

De ő nem akart hallgatni rá, és 

mert erősebb volt nála, erőszakot követett el rajta, és vele hált. 
15

Utána 

azonban annyira meggyűlölte őt Amnón, hogy nagyobb lett a gyűlölete, 

amellyel gyűlölte, annál a szerelemnél, amellyel szerette, és ezt mondta neki 

Amnón: Kelj fel, eredj innen! 
16

De ő ezt felelte neki: Ha elküldesz, akkor 

még nagyobb gonoszságot követsz el annál, amit már elkövettél rajtam. De 

ő nem akart hallgatni rá, 
17

sőt kiáltott a szolgálatára álló legénynek, és ezt 

parancsolta: Kergessétek ki innen ezt a lányt az utcára, és zárd be utána az 

ajtót! 
18

Támáron tarka ruha volt, mert ilyen köntösbe szoktak öltözni a 

király szűz lányai. A szolga kivezette őt az utcára, és bezárta utána az ajtót. 
19

Támár ekkor hamut hintett a fejére, és megszaggatta a tarka ruhát, amely 

rajta volt. Kezét a fejére kulcsolta, és jajveszékelve járt-kelt. 
20

Akkor a 

bátyja, Absolon ezt mondta neki: Talán Amnón bátyád volt veled? Légy 

csendben most, húgom, mert a testvéred ő! Ne vedd a szívedre ezt a dolgot! 

Ezután Támár magára hagyatva lakott testvérének, Absolonnak a házában. 
21

Dávid király azonban meghallotta mindezeket, és nagyon megharagudott. 
22

Absolon pedig nem szólt Amnónhoz sem jót, sem rosszat. De meggyűlölte 

Absolon Amnónt, mert erőszakot követett el a húgán, Támáron. 
23

Két 

esztendő múlva Absolon juhait nyírták az Efraimhoz tartozó Baal-

Hácórban. Absolon meghívta a király valamennyi fiát. 
24

Absolon ugyanis a 

király elé járult, és ezt mondta: Éppen most nyírják szolgád juhait. Jöjjön el 

azért a király udvari embereivel együtt a te szolgádhoz! 
25

De a király ezt 

felelte Absolonnak: Ne menjünk el, fiam, mindnyájan, hogy ne legyünk a 

terhedre! És bár unszolta őt, nem akart elmenni, hanem megáldotta őt. 
26

Akkor ezt mondta Absolon: Ha nem jössz, akkor jöjjön el velünk Amnón, 

a testvérem! A király így felelt: Miért menjen el veled? 
27

De amikor 

unszolni kezdte Absolon, elengedte vele Amnónt és a többi fiát. 
28

Akkor 

Absolon megparancsolta a legényeinek: Jól figyeljetek! Amikor Amnón 

jókedvű lesz a bortól, ezt mondom nektek: Vágjátok le Amnónt! Ti pedig 

öljétek meg, ne féljetek, hiszen én adom nektek a parancsot! Legyetek 

erősek és bátrak! 
29

Úgy is tettek Absolon legényei Amnónnal, ahogyan 

Absolon parancsolta. A király fiai pedig mind felugrottak, öszvérre ültek, és 

elmenekültek. 
30

Még úton voltak, amikor ez a hír jutott el Dávidhoz: 

Megölette Absolon a király valamennyi fiát, egy sem maradt meg közülük! 
31

Akkor fölkelt a király, megszaggatta a ruháját, és a földre feküdt. Szolgái 

is mind megszaggatott ruhában álltak mellette. 
32

De megszólalt Jónádáb, 

Sammának, Dávid testvérének a fia, és ezt mondta: Ne gondolja az én 

uram, hogy mind megölték az ifjakat, a király fiait, mert egyedül Amnón 

halt meg. Föltett szándéka volt ez Absolonnak már akkor, amikor Amnón 

erőszakot követett el húgán, Támáron. 
33

Ne higgye azért az én uram, 

királyom, hogy a király valamennyi fia meghalt, mert csak Amnón halt 

meg. 
34

Absolon pedig elmenekült. Az őrálló legény föltekintett, és látta, 

hogy nagy sokaság közeledik nyugat felől a hegyoldalon. 
35

Akkor ezt 
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mondta Jónádáb a királynak: Ott jönnek a király fiai! Úgy történt, ahogyan 

megmondta szolgád. 
36

Amint befejezte szavait, már meg is érkeztek a király 

fiai, és hangos sírásba kezdtek. Maga a király és összes udvari embere is 

keserves sírásra fakadt. 
37

Absolon tehát elmenekült, és elment Talmajhoz, 

Ammíhúr fiához, Gesúr királyához. Dávid pedig egyre csak gyászolta fiát. 
38

Absolon három esztendeig maradt Gesúrban, miután odamenekült. 
39

Dávid király végül felhagyott azzal a szándékával, hogy Absolon ellen 

vonuljon, mert megvigasztalódott Amnón halála miatt. 

 

2S14 
1
Jóáb, Cerújá fia észrevette, hogy a király gondolatai Absolonon járnak. 

2
Elküldött azért Jóáb Tekóába, hozatott onnan egy bölcs asszonyt, és ezt 

mondta neki: Tégy úgy, mintha gyászolnál: öltözz gyászruhába, ne kend 

meg magad olajjal, és viselkedj úgy, mint egy olyan asszony, aki régóta 

gyászolja halottját! 
3
Így menj be a királyhoz, és ezt meg ezt mondd neki! 

Jóáb ugyanis a szájába adta, hogy mit beszéljen. 
4
A tekóai asszony bement 

a királyhoz, arcával a földet érintve leborult, és ezt mondta: Segíts rajtam, 

ó, király! 
5
A király ezt kérdezte tőle: Mi a panaszod? Ő így felelt: Ó, jaj! 

Özvegyasszony vagyok, meghalt a férjem. 
6
Volt a te szolgálóleányodnak két 

fia, akik összevesztek a mezőn, és mivel nem volt, aki szétválasztotta volna 

őket, az egyik leütötte a másikat, és megölte. 
7
Erre az egész nemzetség 

rátámadt a te szolgálóleányodra, és ezt mondták: Add ki a testvérgyilkost, 

hogy megöljük a testvéréért, akit meggyilkolt, sőt elpusztítjuk még az 

örökösét is! Így akarják kioltani még a megmaradt szikrát is, hogy ne 

maradjon a férjemnek se neve, se utódja a földön. 
8
Akkor a király ezt 

mondta az asszonynak: Menj haza, én majd rendelkezem az ügyedben! 
9
A 

tekóai asszony ezt felelte a királynak: Uram, királyom, a bűn terhe rám és 

családomra nehezedik, a király és az ő trónja azonban sérthetetlen! 
10

Erre 

a király ezt mondta: Hozd ide elém, aki ellened szót emel, és nem bánt 

többé téged. 
11

Az asszony így felelt: Esküdj meg, ó, király, Istenedre, az 

Úrra, hogy ne folytathassa a pusztítást a vérbosszúra vágyó, és ne 

pusztítsák el a fiamat! A király így felelt: Az élő Úrra mondom, hogy egy 

haja szála sem görbül meg a fiadnak. 
12

De az asszony ezt mondta: Szabad 

még a te szolgálóleányodnak egy szót szólnia hozzád, uram, királyom? Ő 

így felelt: Beszélj! 
13

Az asszony ezt mondta: Hát te miért gondoltál ilyet az 

Isten népe ellen? Hiszen a király, aki ezt a szót kimondta, maga is vétkes, 

mert nem hozatja vissza a király, akit eltaszított magától. 
14

Mert bizony 

meghalunk, és olyanok leszünk, mint a víz, amelyet ha a földre öntenek, 

nem lehet összeszedni. De amíg Isten nem veszi el az életet, az a szándéka, 

hogy még az eltaszított se maradjon tőle eltaszítva. 
15

Most, hogy bejöttem 

elbeszélni ezt a dolgot az én uramnak, a királynak, bizony ijesztgetett a nép. 
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De azt gondolta a te szolgálóleányod: Beszélek én mégis a királlyal, hátha 

megteszi a király, amit a szolgálóleánya mond. 
16

Biztosan meghallgatja a 

király, és megmenti szolgálóleányát annak a kezéből, aki fiammal együtt ki 

akar pusztítani az Isten tulajdon népe közül. 
17

Még ezt is mondta a te 

szolgálóleányod: Az én uram, királyom beszéde megnyugtató lesz a 

számomra, mert olyan az én uram, királyom, mint az Isten angyala, 

meghallja mind a jót, mind a rosszat. Az Úr, a te Istened legyen veled! 
18

A 

király azonban megszólalt, és ezt mondta az asszonynak: Ne titkolj el 

előttem semmit, ha most kérdezek tőled valamit! Az asszony így felelt: 

Beszéljen csak az én uram, királyom! 
19

A király ezt kérdezte: Nem Jóáb 

keze van mindebben? Az asszony így felelt: Az életemre mondom, uram, 

királyom, hogy nem lehet kitérni sem jobbra, sem balra az elől, amit az én 

uram, királyom mond. Valóban a te szolgád, Jóáb adott parancsot nekem, 

és ő adta mindezeket a szavakat a te szolgálóleányod szájába. 
20

Azért tette 

ezt a te szolgád, Jóáb, hogy a dolog más fordulatot vegyen. De az én uram 

bölcs, olyan a bölcsessége, mint az Isten angyaláé, mindent tud, ami az 

országban történik. 
21

Akkor ezt mondta a király Jóábnak: Rendben van, 

megteszem ezt a dolgot. Eredj, hozd vissza azt a fiút, Absolont! 
22

Ekkor 

Jóáb arcával a földet érintve leborult, és áldotta a királyt. Azután ezt 

mondta Jóáb: Ma tudta meg a te szolgád, uram, királyom, hogy 

jóindulattal vagy hozzám, mert teljesítetted, ó, király, a te szolgád kérését. 
23

Elindult hát Jóáb, elment Gesúrba, és hazahozta Absolont Jeruzsálembe. 
24

De a király ezt parancsolta: Vonuljon vissza a maga házába, nem láthat 

engem! Absolon tehát visszavonult a házába, és nem láthatta a királyt. 
25

Egész Izráelben nem volt olyan szép ember, akit annyira dicsértek volna, 

mint Absolon. Nem volt benne semmi hiba tetőtől talpig. 
26

És amikor 

levágatta a haját – időnként ugyanis levágatta, mert olyan nehéz volt a 

haja, hogy le kellett vágatnia –, kétszáz sekel volt hajának a súlya, a királyi 

súlymérték szerint. 
27

Három fia született Absolonnak meg egy leánya, név 

szerint Támár. Ez igen szép nő volt. 
28

Két esztendeje lakott már Absolon 

Jeruzsálemben, de a királyt nem láthatta. 
29

Üzent azért Absolon Jóábnak, 

hogy elküldje a királyhoz, de ő nem akart elmenni hozzá. Üzent másodszor 

is, de ő mégsem akart elmenni. 
30

Akkor így szólt szolgáinak: Nézzétek, 

Jóáb birtoka az enyém mellett van, és ott árpája van neki. Menjetek és 

gyújtsátok föl! Föl is gyújtották Absolon szolgái azt a birtokot. 
31

Ekkor 

fölkelt Jóáb, elment Absolonhoz, és ezt kérdezte tőle: Miért gyújtották föl 

szolgáid az én birtokomat?! 
32

Absolon így felelt Jóábnak: Azért, mert 

üzentem neked, hogy jöjj ide; el akarlak küldeni a királyhoz, hogy mondd 

meg neki: Miért jöttem haza Gesúrból? Jobb volna nekem még mindig ott 

lennem. Most már látni akarom a királyt! Ha bűnös vagyok, ölessen meg! 
33

Elment tehát Jóáb a királyhoz, és elmondta neki ezt, ő pedig magához 

hívatta Absolont. Az elment a királyhoz, és arcával a földet érintve leborult 

előtte; a király pedig megcsókolta Absolont. 
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2S15 
1
Történt ezek után, hogy Absolon szerzett magának egy harci kocsit, 

lovakat és ötven embert, akik előtte futottak. 
2
Reggelenként odaállt 

Absolon a kapuba az út mellé, és megszólított mindenkit, aki valamilyen 

peres ügyben ment a királyhoz ítéletért. Megkérdezte: Melyik városból 

való vagy? És ha az ezt felelte: Izráelnek ebből vagy abból a törzséből való 

a te szolgád, 
3
akkor ezt mondta neki Absolon: Nézd, a te ügyed helyes és 

jogos, de nincs a királynál senki, aki meghallgasson téged. 
4
Majd így 

folytatta Absolon: Bárcsak engem tennének bíróvá ebben az országban! 

Akkor bárki jönne hozzám, akinek peres ügye van, én igazságot 

szolgáltatnék neki. 
5
És ha valaki közeledett hozzá, hogy leboruljon előtte, 

akkor kinyújtotta a kezét, magához szorította, és megcsókolta. 
6
Így tett 

Absolon egész Izráelből mindazokkal, akik ítéletért mentek a királyhoz. 

Így lopta be magát Absolon az izráeli emberek szívébe. 
7
Négy esztendő 

elteltével ezt mondta Absolon a királynak: Hadd menjek el, hogy 

teljesítsem Hebrónban az Úrnak tett fogadalmamat! 
8
Mert ezt a 

fogadalmat tette a te szolgád, amikor az arámi Gesúrban lakott: Ha 

egyszer visszavisz engem az Úr Jeruzsálembe, áldozattal fogok szolgálni az 

Úrnak. 
9
A király azt mondta neki: Menj el békességgel! Elindult tehát, és 

elment Hebrónba. 
10

Közben titkos megbízottakat küldött Absolon Izráel 

minden törzséhez ezzel az üzenettel: Ha meghalljátok a kürt szavát, 

kiáltsátok ezt: Király lett Absolon Hebrónban! 
11

Kétszáz férfi ment 

Absolonnal Jeruzsálemből, akik jóhiszeműen mentek a hívására, nem 

tudva semmit a dologról. 
12

Absolon bemutatta az áldozatot, közben pedig 

magához hívatta a gilói Ahítófelt, Dávid tanácsosát is Gilóból, a maga 

városából. Az összeesküvés pedig erősödött, és egyre többen csatlakoztak 

Absolonhoz. 
13

Egy hírnök érkezett Dávidhoz, és jelentette: Absolonhoz 

hajolt az izráeliek szíve! 
14

Akkor ezt parancsolta Dávid udvari emberei 

közül mindazoknak, akik Jeruzsálemben mellette voltak: Gyertek, 

fussunk, mert másképpen nem tudunk elmenekülni Absolon elől! Sietve 

menjetek, mert ő is siet, és ha utolér bennünket, veszedelmet zúdít ránk, és 

kardélre hányja a várost. 
15

A király emberei ezt felelték a királynak: 

Minden úgy legyen, ahogyan akarod, uram, királyom; mi a te szolgáid 

vagyunk! 
16

Ekkor elindult a király, és nyomában egész háza népe. Tíz 

másodfeleségét azonban hátrahagyta a király, hogy őrizzék a palotát. 
17

Így 

vonult ki a király, és nyomában egész hadinépe. De a legszélső háznál 

megálltak, 
18

és elvonult előtte valamennyi szolgája: a kerétiek és a 

pelétiek, valamint az a hatszáz gáti ember, akik vele jöttek Gátból. 

Mindezek elvonultak a király előtt. 
19

Akkor ezt mondta a király a gáti 

Ittajnak: Miért jössz te is velünk? Térj vissza, és maradj a király mellett! 

Hiszen te idegen vagy itt, száműzve lakóhelyedről. 
20

Nemrég jöttél, és 

máris bujdosóvá tegyelek azzal, hogy velünk jössz? Én megyek, ahová 
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mehetek. De te térj vissza, és vidd magaddal testvéreidet is; szeretet és 

hűség legyen veled! 
21

Ittaj azonban így válaszolt a királynak: Úgy igaz, 

ahogy él az Úr és az én uram, királyom, hogy bárhol is lesz az én uram, 

királyom, ott lesz a te szolgád is, akár élve, akár halva. 
22

Erre Dávid ezt 

mondta Ittajnak: Akkor hát gyere, és vonulj velünk! Elvonult tehát a gáti 

Ittaj is valamennyi emberével és azok hozzátartozóival együtt. 
23

Mindenki 

hangosan sírt az országban, amikor elvonult az egész hadinép. A király 

átkelt a Kidrón-patakon, és az egész hadinép elvonult a pusztába vezető 

úton. 
24

Ott volt Cádók is, és vele az összes lévita, akik az Isten 

szövetségládáját vitték. Letették az Isten ládáját, Ebjátár pedig áldozott, 

amíg csak ki nem vonult a városból az egész hadinép. 
25

Akkor a király ezt 

mondta Cádóknak: Vidd vissza az Isten ládáját a városba! Ha kegyelmes 

lesz hozzám az Úr, akkor visszahoz engem, és látnom engedi még azt és 

annak lakóhelyét. 
26

De ha ezt mondaná: Nem gyönyörködöm benned, 

akkor itt vagyok, tegye velem, amit jónak lát! 
27

Majd ezt mondta Cádók 

papnak a király: Nézd csak! Térj vissza a városba békességgel, és veletek 

együtt két fiatok is: a te fiad, Ahímaac meg Ebjátár fia, Jónátán. 
28

Figyeljetek! Én majd a puszta felé eső gázlónál tartózkodom, amíg 

valami hír nem érkezik hozzám tőletek. 
29

Cádók és Ebjátár tehát 

visszavitték az Isten ládáját Jeruzsálembe, és ott maradtak. 
30

Dávid azután 

elindult fölfelé az Olajfák hegyének lejtőjén, és amíg ment, egyre csak sírt. 

Betakart fejjel, mezítláb ment, és vele együtt az egész hadinép is betakarta 

a fejét, és ahogy mentek fölfelé, egyre csak sírtak. 
31

Amikor jelentették 

Dávidnak, hogy Ahítófel is az összeesküvők között van Absolonnál, ezt 

mondta Dávid: Kérlek, Uram, hiúsítsd meg Ahítófel tanácsát! 

 

Zs55 
 
1
A karmesternek: Húros hangszerre. Dávid 

tanítókölteménye. 
2
Istenem, figyelj 

imádságomra, ne zárkózz el könyörgésem 

elől! 
3
Figyelj rám, hallgass meg engem! 

Bánatomban bolyongok, és sóhajtozom 
4
az 

ellenség hangoskodása, a bűnösök 

nyomorgatása miatt. Mert bajt zúdítanak 

rám, és haraggal támadnak rám. 
5
Szívem 

vergődik keblemben, halálos rémület fogott 

el. 
6
Félelem és reszketés lepett meg, 

borzongás járt át. 
7
Ezért így szóltam: Miért 

is nincs szárnyam, mint a galambnak, hogy 

elrepülhetnék, és nyugton lehetnék? 
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8
Messzire bujdosnék, a pusztában laknék. 

(Szela.) 
9
Sietve keresnék menedéket a 

szélvész és a vihar elől. 
10

Kergesd szét őket, 

Uram, zavard össze nyelvüket! Csak 

erőszakot és viszályt látok a városban; 
11

ez 

megy éjjel-nappal falai közt, vész és nyomor 

van benne. 
12

Romlás uralkodik benne, nem 

távozik tereiről a zsarnokság és a csalás. 
13

Nem az ellenség gyaláz engem, azt 

elszenvedném. Nem gyűlölőm hatalmaskodik 

rajtam, előle elrejtőzném. 
14

Hanem te, 

magamfajta ember, bizalmas jó barátom, 
15

akivel meghitt barátságban voltam; az Isten 

házába együtt jártunk a gyülekezet körében. 
16

Törjön rájuk a halál! Szálljanak elevenen a 

holtak hazájába, mert gonoszsággal van tele 

lakóhelyük. 
17

Én pedig Istenhez kiáltok, és az 

Úr megsegít engem. 
18

Bár reggel, délben, este 

gondban vagyok, és sóhajtozom, ő meghallja 

hangomat. 
19

Megszabadít engem 

támadóimtól, hogy békességem legyen, bár 

sokan vannak ellenem. 
20

Meghallgat Isten, és 

megalázza őket az, aki ősidők óta trónján ül. 

(Szela.) Mert nem akarnak megváltozni, és 

nem félik az Istent. 
21

Kezet emelt jó 

barátjára, és meggyalázta a szövetséget. 
22

Szája simább a vajnál, de viszálykodáson 

jár az esze. Beszéde lágyabb az olajnál, pedig 

olyan, mint a kivont kard. 
23

Vesd az Úrra 

terhedet, és ő gondot visel rád! Nem engedi 

sohasem, hogy ingadozzon az igaz. 
24

Istenem, 

te taszítod őket a sírnak mélyére. A 

véreskezű és álnok emberek az emberélet 

felét sem érik el. De én benned bízom! 
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32
Amikor fölért Dávid a hegy tetejére, ahol Istenhez szokott imádkozni, 

éppen szembejött vele az arki Húsaj megszaggatott ruhában, földet 

szórva a fejére. 
33

Dávid ezt mondta neki: Ha velem tartasz, csak terhemre 

leszel, 
34

de ha visszatérsz a városba, és ezt mondod Absolonnak: Én a te 

szolgád leszek, ó, király! Azelőtt apád szolgája voltam, de mostantól 

fogva a te szolgád vagyok – akkor meg tudod hiúsítani Ahítófel tanácsát. 
35

Ott lesznek veled a papok, Cádók és Ebjátár is. Azért mindent, amit a 

királyi palotából hallasz, jelentsd Cádók és Ebjátár papoknak. 
36

Ott van 

velük a két fiuk is: Cádóké Ahímaac, Ebjátáré pedig Jónátán. Velük 

mindent megüzenhettek nekem, amit csak hallotok. 
37

Húsaj, Dávid 

barátja be is ment a városba. Absolon is megérkezett Jeruzsálembe. 

 

Zs3 
 
1
Dávid zsoltára, abból az időből, amikor fia, 

Absolon elől menekült. 
2
Uram, mily sok 

ellenségem van, mily sokan támadnak rám! 
3
Sokan mondják rólam: Nem segít rajta 

Isten! (Szela.) 
4
De te, Uram, pajzsom vagy 

nekem, dicsőségem, aki fölemeled fejem. 
5
Hangosan kiáltok az Úrhoz, és ő meghallgat 

szent hegyén. (Szela.) 
6
Lefekszem, alszom és 

fölébredek, mert az Úr támogat engem. 
7
Nem félek a sok ezernyi néptől, amely 

körülvett engem. 
8
Állj mellém, Uram, 

szabadíts meg, Istenem! Hiszen te vered 

arcul minden ellenségemet, kitördeled a 

bűnösök fogait! 
9
Az Úrtól jön a szabadítás. 

Legyen áldásod népeden! (Szela.) 
 

 

Zs4 ? 
 

2S16 
1
Alig jutott túl Dávid a hegytetőn, szembejött vele Cíbá, Mefíbóset szolgája, 

két fölszerszámozott szamárral. Volt rajtuk kétszáz kenyér, száz csomó aszú 

szőlő, száz adag érett gyümölcs és egy tömlő bor. 
2
A király megkérdezte 

Cíbától: Mit akarsz ezzel? Cíbá így felelt: A szamarak legyenek a király 

háza népéé, hogy azokon járjanak, a kenyér és az érett gyümölcs legyen a 

szolgák eledele, a bor pedig itala annak, aki ellankad a pusztában. 
3
Ekkor 
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megkérdezte a király: Hol van uradnak a fia? Cíbá így felelt a királynak: 

Ő Jeruzsálemben maradt, mert azt gondolja, hogy Izráel háza most 

visszaadja neki apja királyságát. 
4
A király ezt mondta Cíbának: Legyen 

minden a tied, ami Mefíbóseté volt! Cíbá erre így felelt: Leborulok előtted, 

légy hozzám ezután is jóindulattal, uram, királyom! 
5
Amikor Dávid király 

Bahúrím mellé ért, kijött onnan egy ember, aki Saul rokonságából való 

volt, név szerint Simí, Gérá fia, és amint ment, egyre ócsárolta őket. 
6
Sőt 

kővel hajigálta Dávidot és Dávid király embereit, bár jobbról és balról ott 

volt az egész hadinép és az egész testőrség. 
7
Simí így szidalmazta őt: Gyere 

csak, gyere, te vérengző, elvetemült ember! 
8
Megtorolja rajtad az Úr Saul 

házának minden kiontott vérét, aki helyett te király lettél, és odaadta az Úr 

a királyságot fiadnak, Absolonnak. Most te kerültél bajba, mert vérengző 

ember vagy! 
9
Akkor ezt mondta a királynak Abísaj, Cerújá fia: Hogy meri 

ócsárolni az én uramat, királyomat ez a döglött kutya?! Hadd menjek oda, 

hogy levágjam a fejét! 
10

A király azonban ezt mondta: Nem rám és nem 

rátok tartozik ez, Cerújá fiai. Mert ha ócsárol, és ha az Úr mondta neki, 

hogy ócsárolja Dávidot, akkor ki mondhatná neki: Miért tetted ezt? 
11

Majd 

ezt mondta Dávid Abísajnak és összes emberének: Ha még a fiam is az 

életemre tör, aki pedig az én véremből származik, mennyivel inkább ez a 

benjámini! Hagyjátok, hadd ócsároljon, hiszen az Úr parancsolta neki. 
12

Bárcsak rám tekintene nyomorúságomban az Úr, és javamra fordítaná 

azt, hogy ma ócsároltak engem! 
13

Dávid továbbment embereivel az úton, 

Simí pedig vele átellenben a hegyoldalon menve egyre ócsárolta, kövekkel 

dobálta, és port szórt feléje. 

 

Zs7 
 
1
Dávid éneke, amelyet a benjámini Kús 

miatt énekelt az Úrnak. 
2
Uram, Istenem, 

hozzád menekülök! Szabadíts meg 

üldözőimtől, és ments meg engem, 
3
hogy 

szét ne tépjenek, mint az oroszlán, szét ne 

szaggassanak menthetetlenül. 
4
Uram, 

Istenem, ha ilyeneket tettem: ha álnokságot 

követtem el, 
5
ha rosszul bántam 

jóakarómmal, ha kifosztottam, aki ok 

nélkül bántott, 
6
akkor ellenség üldözzön és 

érjen utol engem, tiporja földre életemet, 

tapossa porba dicsőségemet! (Szela.) 
7
Uram, lépj elő haragodban, szállj szembe 

dühös ellenségeimmel! Kelj föl, szolgáltass 
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igazságot nekem! 
8
Gyülekezzenek köréd a 

népek, te pedig foglalj helyet fölöttük a 

magasban! 
9
Az Úr ítéletet tart a népek 

fölött. Adj nekem igazat, Uram, hiszen igaz 

és feddhetetlen vagyok! 
10

Vess véget a 

bűnösök gazságának, és bátorítsd az igazat, 

szívek és vesék vizsgálója, igazságos Isten! 
11

Az én pajzsom az Isten, aki megszabadítja 

a tiszta szívűeket. 
12

Igaz bíró az Isten, olyan 

Isten, aki mindennap büntethet. 
13

Már 

megint kardját élesíti a gonosz, íját feszíti, 

és céloz. 
14

Pedig őt találja el a halálos 

fegyver, a tüzes nyilak, amelyeket készít. 
15

Ha rosszakarat fogan meg benne, 

nyomorúságot hordoz, és csalódást 

szül!
16

Vermet ás, jó mélyet, de maga esik a 

gödörbe, melyet készített. 
17

Visszahárul 

fejére a nyomorúság, erőszakossága saját 

fejére száll. 
18

Hálát adok az Úrnak, mert 

igaz, zengem a felséges Úr nevét. 
 

 
14

Így jutott el a király és a vele levő hadinép fáradtan a Jordánhoz, és ott 

pihenőt tartottak. 
15

Absolon és az egész izráeli hadinép megérkezett 

Jeruzsálembe. Vele volt Ahítófel is. 
16

Amikor az arki Húsaj, Dávid barátja 

bement Absolonhoz, ezt mondta Húsaj Absolonnak: Éljen a király! Éljen 

a király! 
17

De Absolon ezt kérdezte Húsajtól: Hát csak ennyire vagy 

hűséges a barátodhoz? Miért nem mentél el a barátoddal? 
18

Húsaj ezt 

felelte Absolonnak: Azért nem, mert én azé leszek, és annál maradok, akit 

az Úr és ez a hadinép meg az összes izráeli választott. 
19

Másodszor pedig: 

kinek szolgáljak én, ha nem az ő fiának? Ahogyan apádat szolgáltam, 

ugyanúgy foglak téged is. 
20

Absolon ezt mondta Ahítófelnek: Adjatok 

tanácsot, hogy mit tegyünk! 
21

Ahítófel ezt mondta Absolonnak: Menj be 

apád másodfeleségeihez, akiket itthagyott a palota őrzésére. Ha meghallja 

egész Izráel, hogy meggyűlöltetted magad apáddal, annál inkább 

fölbátorodnak mindazok, akik veled tartanak. 
22

Így hát sátrat vontak fel 

Absolonnak a háztetőn, Absolon pedig bement apja másodfeleségeihez 

egész Izráel szeme láttára. 
23

Abban az időben olyannak tartották Ahítófel 

tanácsát, amit adott, mintha Isten szavát kérdezték volna meg. Ilyennek 

tartotta Ahítófel minden tanácsát Dávid is, Absolon is. 
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2S17 
1
Azután ezt mondta Ahítófel Absolonnak: Kiválasztok tizenkétezer 

embert, elindulok, és üldözöm Dávidot még ma éjjel. 
2
Megtámadom, 

amíg fáradt és erőtlen, megriasztom, és szétszalad az egész hadinép, 

amely vele van. Egyedül a királyt ölöm meg. 
3
Az egész hadinépet 

visszahozom hozzád, mert az egésznek a visszatérése attól az egy 

embertől függ, akit te halálra keresel, és ez az egész népnek javára lesz.
 

 

 

Zs71 ? 
 

 
4
Tetszett ez a beszéd Absolonnak és Izráel véneinek. 

5
De Absolon ezt 

mondta: Hívjátok ide az arki Húsajt is, hallgassuk meg, mi 

mondanivalója van neki. 
6
Amikor Húsaj megérkezett Absolonhoz, így 

szólt hozzá Absolon: Ahítófel ezt meg ezt mondta. Úgy tegyünk-e, 

ahogyan ő mondta, vagy ne? Mondd meg! 
7
Húsaj ezt mondta 

Absolonnak: Ez egyszer nem jó tanácsot adott Ahítófel. 
8
Azt mondta 

Húsaj: Magad is tudod, hogy apád és emberei kiváló harcosok, és olyan 

elkeseredettek, mint a kölykeitől megfosztott medve a mezőn. Azonfelül 

apád harchoz értő ember, aki nem engedi aludni a hadinépet. 
9
Ő maga 

valamilyen üregben rejtőzködhet, vagy más helyen. Megtörténhet, hogy 

mindjárt kezdetben elesnek néhányan, és ha ennek hallatára azt kezdik 

beszélni, hogy vereség érte az Absolonnal tartó népet, 
10

akkor kétségbe 

fog esni még a legbátrabb harcos is, akinek olyan a szíve, mint az 

oroszláné. Hiszen egész Izráel tudja, hogy apád kiváló katona, és csupa 

bátor ember van vele. 
11

Én bizony azt tanácsolom, hogy inkább gyűjtsd 

magadhoz egész Izráelt Dántól Beérsebáig, hogy annyian legyenek, mint 

tengerparton a homok, és te magad menj velük. 
12

Akkor aztán 

rátámadunk ott, ahol megtaláljuk. Úgy törünk majd rá, ahogy a harmat 

hull a földre, és nem marad meg sem ő, sem a vele levő emberek közül 

senki. 
13

Ha pedig valamelyik városba húzódna vissza, akkor egész Izráel 

köteleket húz majd a város köré, és lerántjuk azt a völgybe, hogy még egy 

kavics se marad meg ott! 
14

Erre azt mondta Absolon és az összes izráeli: 

Jobb az arki Húsaj tanácsa Ahítófel tanácsánál! Mert az Úr úgy 

rendelte, hogy meghiúsuljon Ahítófel jó tanácsa, és így az Úr Absolon 

vesztét okozza. 
15

Húsaj pedig elmondta Cádók és Ebjátár papoknak: 

Ilyen tanácsot adott Ahítófel Absolonnak és Izráel véneinek, én viszont 

ezt meg ezt tanácsoltam. 
16

Most tehát sietve küldjetek jelentést Dávidnak: 

Ne töltsd ma az éjszakát a puszta felé vezető gázlóknál, hanem azonnal 

kelj át, különben elpusztul a király és az egész vele levő hadinép. 
17

Jónátán és Ahímaac a Rógél-forrásnál álldogáltak. Oda járt egy 
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szolgálóleány, az hordta nekik a híreket, ők pedig elmentek, és hírt vittek 

Dávid királynak. A városba ugyanis nem mertek bemenni, hogy meg ne 

lássák őket. 
18

Mégis meglátta őket egy szolga, és hírül adta Absolonnak. 

Ezért mindketten gyorsan elindultak, és bementek egy bahúrími ember 

házába. Ennek az udvarában volt egy kút, oda ereszkedtek le. 
19

A 

felesége pedig fogott egy terítőt, letakarta vele a kút száját, és gabonát 

öntött rá, úgyhogy semmit sem lehetett észrevenni. 
20

Amikor megérkeztek 

az asszonyhoz Absolon szolgái, és megkérdezték, hogy hol van Ahímaac 

és Jónátán, az asszony így felelt nekik: Továbbmentek innen a vízhez. És 

keresték őket, de mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe. 
21

Miután 

eltávoztak, ezek kijöttek a kútból, elmentek, és megvitték a hírt Dávid 

királynak. Ezt mondták Dávidnak: Induljatok, keljetek át gyorsan a 

vízen, mert veszedelmes tanácsot adott Ahítófel! 
22

Elindult azért Dávid a 

vele levő egész hadinéppel együtt, és átkeltek a Jordánon. Virradatra 

senki sem maradt, aki ne kelt volna át a Jordánon. 
23

Amikor látta 

Ahítófel, hogy nem az ő tanácsát követik, fölnyergelte a szamarát, 

elindult, és hazament a városába. Végrendelkezett háza népéről, azután 

felakasztotta magát. Így halt meg, és eltemették apja sírjába. 
24

Dávid már 

Mahanajimba érkezett, amikor Absolon az összes izráelivel együtt átkelt 

a Jordánon. 
25

Absolon Jóáb helyett Amászát állította a hadsereg élére. 

Amászá egy Jitrá nevű izráeli ember fia volt, aki Abígallal, Náhás 

leányával hált; Abígal Cerújának, Jóáb anyjának a nővére volt. 
26

Izráel 

és Absolon Gileád földjén ütött tábort. 
27

Amikor Dávid Mahanajimba 

érkezett, az ammóni Rabbából való Sóbí, Náhás fia, a Lódebárból való 

Mákír, Ammíél fia és a gileádi Rógelímből való Barzillaj 
28

takarókat, 

tálakat és cserépedényeket, búzát, árpát, lisztet és pörkölt gabonát, babot 

meg pörkölt lencsét, 
29

továbbá mézet, vajat, juhtúrót és tehénsajtot vittek 

enni Dávidnak és a vele levő hadinépnek, mert ezt gondolták: Éhes, 

fáradt és szomjas lehet a hadinép a pusztában. 

 

2S18 

Zs27 ? 
 

 
1
Ezután számba vette Dávid a vele levő hadinépet, és ezredeseket meg 

századosokat állított az élükre. 
2
Dávid a hadinép egyharmadát Jóábra 

bízta, egyharmadát Abísajra, Cerújá fiára, Jóáb testvérére, egyharmadát 

pedig a gáti Ittajra. A király ezt mondta a népnek: Magam is veletek 

megyek! 
3
De a nép így felelt: Nem jöhetsz, mert ha mi megfutamodunk 

is, az nem számít; sőt ha a sereg fele meg is halna, az sem számít semmit. 

De te annyit érsz, mint tízezer magunkfajta ember. Jobb tehát, ha a 
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városból segítesz bennünket. 
4
A király ezt mondta nekik: Úgy teszek, 

ahogy jónak látjátok. Majd odaállt a király a kapu mellé, az egész 

hadinép pedig kivonult századonként és ezredenként. 
5
Jóábnak, 

Abísajnak és Ittajnak megparancsolta a király: Az én kedvemért 

bánjatok kíméletesen azzal a fiúval, Absolonnal! Hallotta az egész 

hadinép is, hogy mit parancsolt a király Absolon felől minden vezérének. 
6
Azután kivonult a hadinép a mezőre Izráel ellen, de az ütközetre az 

efraimi erdőben került sor. 
7
Ott verték meg az izráeli sereget Dávid 

emberei. Nagy vereség érte ott őket azon a napon: elesett húszezer 

ember. 
8
Kiterjedt a harc arra az egész vidékre, és a hadinépből sokkal 

többet pusztított el az erdő azon a napon, mint ahányan a csatatéren 

pusztultak el. 
9
Dávid emberei egyszer csak rábukkantak Absolonra: 

Absolon egy öszvéren nyargalt; az öszvér beszaladt egy nagy tölgyfa sűrű 

ágai alá, Absolon pedig hajánál fogva fennakadt a tölgyfán. Ott lógott ég 

és föld között, mert az öszvér kiszaladt alóla. 
10

Meglátta ezt valaki, és 

jelentette Jóábnak. Ezt mondta: Láttam, hogy Absolon egy tölgyfán 

függ! 
11

Jóáb ezt mondta annak, aki a hírt hozta: Ha láttad, miért nem 

terítetted mindjárt a földre? Gondom lett volna rá, hogy tíz ezüstöt meg 

egy övet adjak neked. 
12

De az az ember így felelt Jóábnak: Ha ezer ezüst 

ütné is a markomat, akkor sem emelnék kezet a király fiára. Hiszen 

fülünk hallatára parancsolta meg a király neked, Abísajnak meg 

Ittajnak, hogy vigyázzatok arra a fiúra, Absolonra! 
13

Ha pedig 

alattomban elbántam volna vele, te sem fogtad volna a pártomat, hiszen 

a király előtt semmi sem marad titokban. 
14

Jóáb erre így felelt: Mit is 

vesztegetem veled az időmet?! Majd három dárdát kapott a kezébe, és 

beledöfte őket Absolon szívébe, aki még életben volt a tölgyfán. 
15

Azután 

körülfogta Absolont Jóáb tíz fegyverhordozó legénye, levágták és 

megölték. 
16

Ekkor Jóáb megfújta a kürtöt, mire a hadinép felhagyott 

Izráel üldözésével, mert Jóáb megállást parancsolt a népnek. 
17

Absolont 

pedig fogták, beledobták az erdőben egy nagy gödörbe, és egy igen nagy 

kőrakást hánytak rá. Az izráeliek pedig mind elfutottak, mindenki a 

maga otthonába. 
18

Absolon még életében vett magának egy 

emlékoszlopot, és felállította azt a Király-völgyben, mert ezt gondolta: 

Nincs fiam, aki fenntartaná nevem emlékét. Ezért saját magáról nevezte 

el az oszlopot; Absolon emlékoszlopának hívják azt még ma is. 
19

Ahímaac, Cádók fia ezt mondta: Futok, megviszem az örömhírt a 

királynak, hogy igazságot szolgáltatott neki ellenségeivel szemben az Úr. 
20

De Jóáb ezt mondta neki: Ne légy te ma hírvivő, majd máskor vihetsz 

örömhírt. Ma nem örömhírt vinnél, hiszen meghalt a király fia! 
21

Egy 

etióp embernek azonban ezt parancsolta Jóáb: Menj, jelentsd a 

királynak, amit láttál! Az etióp ember leborult Jóáb előtt, azután 

futásnak eredt. 
22

Ahímaac, Cádók fia megint ezt mondta Jóábnak: 

Bármi történjék is, elfutok én is az etióp után! De Jóáb ezt felelte: Miért 
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futnál éppen te, fiam? Nem örömhír ez, amelyért jutalmat kapnál. 
23

Bármi történjék is – mondta –, elfutok! Erre azt mondta neki Jóáb: Hát 

fuss! Futásnak eredt tehát Ahímaac a kikkári úton, és megelőzte az 

etiópot. 
24

Dávid ott ült a két kapu között, az őrálló pedig fölment a kapu 

tetejére a bástyára, és amikor körülnézett, látta, hogy egy ember fut 

egyedül. 
25

Az őr lekiáltott, és jelentette ezt a királynak. A király ezt 

mondta: Ha egyedül van, örömhírt hoz. Közben az az ember egyre 

közeledett. 
26

Azután meglátta az őr, hogy fut egy másik ember is. 

Lekiáltott hát az őr a kapuba: Jön még valaki, az is egyedül fut! A király 

ezt mondta: Az is örömhírt hoz. 
27

Majd ezt mondta az őr: Úgy látom a 

futása alapján, mintha az első Ahímaac, Cádók fia volna. Akkor ezt 

mondta a király: Jó ember ő, biztosan jó hírt hoz. 
28

Ahímaac ezt kiáltotta 

a királynak: Békesség! Azután leborult a király elé arccal a földre, és ezt 

mondta: Áldott az Úr, a te Istened! Kezedbe adta azokat, akik kezet 

emeltek az én uramra, királyomra. 
29

De a király ezt kérdezte: Épségben 

van-e az a fiú, Absolon? Ahímaac így felelt: Láttam egy nagy tömeget, de 

Jóáb elküldte a király egyik szolgáját meg a te szolgádat is, ezért nem 

tudom, mi történt. 
30

A király erre ezt mondta: Eredj odébb, állj félre! Ő 

tehát odébbment, és félreállt. 
31

Közben megérkezett az etióp ember is, és 

így szólt: Jó hírt küldenek, uram, királyom! Igazságot szolgáltatott ma 

neked az Úr mindazokkal szemben, akik fölkeltek ellened. 
32

De a király 

ezt kérdezte az etióptól: Épségben van-e az a fiú, Absolon? Az etióp így 

felelt: Úgy járjanak az én uram, királyom ellenségei és mindazok, akik a 

vesztedre törnek, mint az a fiú! 

 

2S19 
1
A király megrendült, és sírva ment föl a kapu fölötti helyiségbe. 

Miközben ment, ezt mondogatta: Fiam, Absolon! Fiam, fiam, Absolon! 

Bárcsak én haltam volna meg helyetted, fiam, fiam, Absolon! 
2
Jóábnak 

azonban jelentették, hogy a király sírva gyászolja Absolont. 
3
Gyászra 

fordult ezért a győzelem azon a napon az egész nép számára, mert 

meghallotta a nép, hogy bánkódik a király a fia miatt. 
4
Úgy lopakodott be 

a hadinép aznap a városba, ahogyan a szégyent vallott hadinép szokott 

belopakodni, ha a csatában megfutamodott. 
5
A király pedig betakarta az 

arcát, és hangosan jajgatott a király: Fiam, Absolon, fiam, fiam, Absolon! 
6
Akkor Jóáb bement a királyhoz a házba, és ezt mondta: 

Megszégyenítetted ma minden emberedet, pedig ők megmentették az 

életedet, fiaidnak és leányaidnak az életét, feleségeidnek és 

másodfeleségeidnek az életét. 
7
Hiszen te azokat szereted, akik gyűlölnek, 

és azokat gyűlölöd, akik szeretnek. Ma kimutattad, hogy neked nem 

számítanak vezéreid és embereid! Bizony most már tudom, hogy jobban 
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szeretnéd, ha mi mindnyájan meghaltunk volna ma, csak Absolon élne. 
8
De most már kelj föl, menj ki, és beszélj szolgáidhoz szívhez szólóan, mert 

az Úrra esküszöm, hogy ha nem jössz ki, éjjelre már egy ember sem marad 

melletted! Ez pedig rosszabb lesz neked minden bajnál, ami ifjúságodtól 

fogva mostanáig ért téged. 
9
Erre fölkelt a király, és leült a kapuban. Az 

egész hadinépnek pedig kihirdették, hogy a király a kapuban ül, és az 

egész hadinép a király elé járult. Izráel tehát menekült, ki-ki a maga 

otthonába. 
10

És civakodás kezdődött Izráel népének törzsei között, és ezt 

mondták: A király mentett meg bennünket ellenségeink kezéből. Ő 

szabadított meg bennünket a filiszteusok kezéből is, és most el kellett 

menekülnie az országból Absolon miatt. 
11

De Absolon, akit mi fölkentünk, 

meghalt a harcban. Mire vártok hát, miért nem hozzuk vissza a királyt? 
12

Dávid király pedig ezt az üzenetet küldte Cádók és Ebjátár papoknak: 

Így beszéljetek Júda véneihez: Miért akartok utolsók lenni a király 

hazahozásában? Eljutott ugyanis a királyi udvarba annak a híre, amiről 

egész Izráel beszél. 
13

Ti az én testvéreim vagytok, az én húsom és vérem. 

Miért akartok utolsók lenni a király visszahozásában? 
14

Mondjátok meg 

Amászának: Te az én húsom és vérem vagy. Úgy segítsen meg engem az 

Isten most és ezután is, hogy te leszel Jóáb helyett a 

hadseregparancsnokom egész életedben. 
15

Így nyerte meg egy emberként 

minden júdai szívét, úgyhogy üzenetet küldtek a királynak: Térj vissza 

minden embereddel együtt! 
16

Visszaindult tehát a király, és elérkezett a 

Jordánhoz. A júdaiak pedig Gilgálba érkeztek, hogy elébe menjenek a 

királynak, és segítsenek a királynak átkelni a Jordánon. 
17

A benjámini 

Simí, Gérá fia is sietve elment Bahúrímból a júdaiakkal együtt Dávid 

király elé. 
18

Ezer benjámini ember volt vele, továbbá Cíbá, Saul házának a 

szolgája, tizenöt fiával és húsz szolgájával együtt. Még a király előtt 

odaértek a Jordánhoz, 
19

átkeltek a gázlón, hogy áthozzák a király háza 

népét, és megtegyék, amit csak jónak lát. Simí, Gérá fia pedig leborult a 

király előtt, amikor átkelt a Jordánon. 
20

Ezt mondta a királynak: Ne rója 

fel bűnül az én uram, és ne emlékezz arra, hogy milyen bűnt követett el a 

te szolgád akkor, amikor eltávozott az én uram, királyom Jeruzsálemből! 

Ne vegye azt szívére a király! 
21

Tudja a te szolgád, hogy vétkezett, de látod, 

én jöttem ma elsőnek József egész házából, hogy elébe menjek az én 

uramnak, királyomnak! 
22

De megszólalt Abísaj, Cerújá fia, és ezt mondta: 

Hát nem kell Simínek meghalnia azért, hogy szidalmazta az Úr fölkentjét? 
23

Dávid azonban ezt mondta: Nem rám és nem rátok tartozik ez, Cerújá 

fiai! Még kísértésbe visztek ma engem! Miért kellene ma bárkinek is 

meghalnia Izráelben? Hiszen tudom én, hogy ma lettem ismét Izráel 

királya! 
24

Simínek pedig ezt mondta a király: Nem kell meghalnod! Meg 

is esküdött neki a király. 
25

Mefíbóset, Saul fia is elment a király elé. Nem 

gondozta a lábát, nem gondozta a szakállát, és nem mosatta a ruháját attól 

fogva, hogy a király elment, egészen addig, amíg békességben meg nem 
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érkezett. 
26

Amikor aztán Jeruzsálemben a király elé érkezett, megkérdezte 

tőle a király: Miért nem jöttél velem, Mefíbóset? 
27

Ő így felelt: Uram, 

királyom, becsapott engem a szolgám. Mert én, a te szolgád, ezt mondtam: 

Fölnyergeltetek egy szamarat, felülök rá, és úgy megyek a királlyal, mert 

béna a te szolgád. 
28

Ő azonban rágalmazta szolgádat az én uram, királyom 

előtt. De az én uram, királyom olyan, mint az Isten angyala. Tégy azért 

úgy, ahogyan jónak látod! 
29

Mert apám egész háza népe nem várhatott 

mást az én uramtól, királyomtól, mint halált, te mégis azok közé ültetted 

szolgádat, akik asztalodnál esznek. Mi jogom volna tehát, hogy még 

panaszkodjam a királynak? 
30

Akkor ezt mondta neki a király: Nem is kell 

többet mondanod! Kijelentem, hogy te és Cíbá osztozni fogtok a mezőn! 
31

Mefíbóset ezt felelte a királynak: Akár az egészet is elveheti, csakhogy az 

én uram, királyom békességben hazajött! 
32

A gileádi Barzillaj is elment 

Rógelímből, hogy átkeljen a királlyal a Jordánon, és elbúcsúzzék tőle a 

Jordánnál. 
33

Barzillaj nagyon öreg volt már, nyolcvanesztendős. Ő tartotta 

el a királyt, amikor az Mahanajimban lakott; ugyanis igen tehetősember 

volt. 
34

A király ezt mondta Barzillajnak: Jöjj át velem, és én majd 

eltartalak Jeruzsálemben. 
35

De Barzillaj ezt felelte a királynak: Ugyan, 

mennyi van még hátra az én életemből? Nem érdemes már nekem 

fölmenni a királlyal Jeruzsálembe! 
36

Most nyolcvanesztendős vagyok, 

nem tudok már különbséget tenni jó és rossz között, nem érzi szolgád 

annak az ízét, amit eszik és iszik, és nem gyönyörködöm az énekesek és 

énekesnők hangjában. Csak terhedre lenne a te szolgád, uram, királyom! 
37

Éppen csak átkel a te szolgád a Jordánon a királlyal. Miért akar engem 

a király ennyire megjutalmazni? 
38

Engedd vissza a te szolgádat, hadd 

haljak meg az én városomban, ahol apám és anyám sírja van! De itt a 

fiam, Kimhám, a te szolgád. Keljen át ő veled, uram, királyom, és vele 

bánj jóindulattal. 
39

A király ezt mondta: Velem jöhet Kimhám, és majd 

úgy bánok vele, ahogyan szeretnéd. Mindent megteszek a kedvedért, amit 

csak kívánsz tőlem. 
40

Azután átkelt a Jordánon az egész nép, és a király is 

átkelt. Akkor a király megcsókolta és megáldotta Barzillajt, ő pedig 

visszatért lakóhelyére. 
41

Így kelt át a király Gilgálba, és Kimhám is átkelt 

vele együtt. Júda egész népe és Izráel népének a fele segített átkelni a 

királynak. 
42

De azután odament a királyhoz az összes izráeli, és ezt 

mondták a királynak: Miért loptak el téged júdai testvéreink, akik 

segítettek átkelni a Jordánon a királynak és háza népének meg a Dáviddal 

levő többi embernek? 
43

A júdaiak így válaszoltak az izráelieknek: Azért, 

mert a király hozzánk áll közelebb. Miért kell ezért haragudnotok? Talán 

megettük a királyt? Vagy volt valami hasznunk belőle? 
44

De az izráeliek 

ezt mondták a júdaiaknak: Tízszer akkora jogunk van nekünk a királyhoz, 

Dávidhoz, mint nektek! Miért becsültetek le bennünket? Nem mi mondtuk 

először, hogy hozzuk vissza a királyt? De a júdaiak szava erősebb volt az 

izráeliek szavánál. 
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2S20 
1
Akadt ott egy elvetemült ember, név szerint Seba, egy benjámini 

embernek, Bikrínek a fia. Ez belefújt a kürtjébe, és kihirdette: Nincs 

semmi közünk Dávidhoz, semmi örökségünk Isai fiával! Sátrába térjen 

minden izráeli! 
2
Ekkor Sebához, Bikrí fiához pártolt Dávidtól minden 

izráeli. De a júdaiak hűségesen követték királyukat a Jordántól 

Jeruzsálemig. 
3
Amikor Dávid megérkezett jeruzsálemi palotájába, 

előhívatta másodfeleségeit, azt a tíz asszonyt, akiket otthon hagyott a 

király a palota őrzésére. Ezeket házi őrizetbe vetette, és gondoskodott 

róluk, de nem ment be hozzájuk. Haláluk napjáig elkülönítve maradtak, 

és úgy éltek, mintha özvegyek lettek volna. 
4
Azután ezt parancsolta a 

király Amászának: Szólítsd fegyverbe a júdaiakat három nap alatt, és 

légy készen magad is! 
5
El is ment Amászá, hogy fegyverbe szólítsa Júdát, 

de nem tudta azt végrehajtani a kijelölt határidőre. 
6
Akkor ezt mondta a 

király Abísajnak: Ez a Seba, Bikrí fia még Absolonnál is nagyobb bajt 

hozhat ránk. Vedd magad mellé urad embereit, és üldözd őt, még mielőtt 

erődített városokat talál, és elmenekül előlünk! 
7
Kivonultak tehát vele 

Jóáb emberei, a kerétiek, a pelétiek és a testőrök mind. Kivonultak 

Jeruzsálemből, hogy üldözzék Sebát, Bikrí fiát. 
8
Amikor ahhoz a nagy 

kőhöz érkeztek, amely Gibeónnál van, eléjük jött Amászá. Jóábnak a 

ruhája alatt páncél volt, és arra kardot kötött úgy, hüvelyestül a csípőjére 

erősítve, hogy azt onnan könnyen ki lehetett húzni. 
9
Jóáb megkérdezte 

Amászát: Hogy vagy, testvérem? Azután Jóáb megfogta jobb kezével 

Amászának a szakállát, hogy megcsókolja. 
10

Amászá nem is ügyelt a 

kardra, amely Jóáb kezében volt. Az pedig a hasába döfte, és kiontotta 

belét a földre. Nem kellett még egyszer döfnie, mert Amászá 

meghalt.Azután Jóáb és testvére, Abísaj tovább üldözték Sebát, Bikrí fiát. 
11

Jóáb egyik embere pedig odaállt Amászá mellé, és ezt kiáltotta: Aki 

szereti Jóábot és Dávidot, kövesse Jóábot! 
12

Amászá vérbe fagyva feküdt 

ott az országút közepén. Amikor az az ember látta, hogy az egész nép 

megáll ott, félrehúzta Amászát az útról a mezőre, és rádobott egy ruhát, 

mert látta, hogy mindenki megáll, aki odaér. 
13

Miután elvitték az 

országútról, mindenki Jóáb után vonult, hogy üldözzék Sebát, Bikrí fiát. 
14

Seba átvonult Izráel minden törzsén Ábél-Bét-Maakáig. A bikríek mind 

összegyűltek, és követték őt. 
15

De utolérték és körülzárták Ábél-Bét-

Maakában, és sáncot emeltek a város ellen, a bástyával szemben. Az 

egész nép, amely Jóábbal volt, nekiállt bontani a várfalat, hogy ledöntse. 
16

Akkor egy okos asszony így kiáltott ki a városból: Hallgassatok ide! 

Hallgassatok ide! Mondjátok meg Jóábnak, hogy jöjjön ide, hadd 

beszéljek vele! 
17

Amikor ő odament hozzá, megkérdezte az asszony: Te 

vagy Jóáb? Én vagyok – felelte. Az asszony ezt mondta neki: Hallgasd 

meg szolgálóleányod szavát! Ő így felelt: Hallgatom. 
18

Az asszony ezt 
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mondta: Hajdanában ez a mondás járta: Ábélben kérjetek tanácsot, 

akkor célhoz értek! 
19

Én Izráel egyik békeszerető városa vagyok, te pedig 

meg akarsz ölni egy izráeli várost, egy anyát? Miért akarod elpusztítani 

az Úr örökségét? 
20

Jóáb így válaszolt: Dehogy akarom, dehogy akarom 

elpusztítani és lerombolni! 
21

Nem erről van szó! De egy ember Efraim 

hegyvidékéről, név szerint Seba, Bikrí fia kezet emelt Dávid királyra. 

Csak őt magát adjátok ki, és akkor elvonulok a város alól. Az asszony ezt 

felelte Jóábnak: Mindjárt kidobjuk neked a fejét a várfalon! 
22

Az 

asszony bölcsen eljárt az egész népnél, fejét vétette Sebának, Bikrí 

fiának, és kidobták azt Jóábnak. Jóáb pedig megfúvatta a kürtöt, és 

szétoszlottak a város alól, mindenki a maga lakóhelyére. Jóáb is 

visszatért Jeruzsálembe a királyhoz. 
23

Jóáb állt Izráel egész seregének az 

élén. Benájá, Jójádá fia volt a kerétiek és a pelétiek parancsnoka. 
24

Adórám a kényszermunkák felügyelője, Jósáfát, Ahílúd fia pedig a 

főtanácsadó volt. 
25

Sejá kancellár, Cádók és Ebjátár pedig papok voltak. 
26

A jáírí Írá is Dávid papja volt. 

 

2S21 
1
Dávid idejében egyszer éhínség volt három egymás utáni évben. Amikor 

Dávid kérdést intézett az Úrhoz, ezt mondta neki az Úr: Saul és vérengző 

háza népe miatt van ez, mivel megölette a gibeóniakat. 
2
Hívatta tehát a 

király a gibeóniakat, és beszélt velük. A gibeóniak ugyanis nem Izráel 

fiai közül valók voltak, hanem az emóriak maradékai, akikkel esküvel 

kötöttek szövetséget Izráel fiai. Saul azonban a kiirtásukra törekedett 

Izráel és Júda iránti buzgalmában. 
3
Dávid ezt kérdezte a gibeóniaktól: 

Mit tegyek értetek, és mivel engeszteljelek ki, hogy áldjátok az Úr 

örökségét? 
4
A gibeóniak így feleltek neki: Nem követelünk mi Saultól és 

a háza népétől sem ezüstöt, sem aranyat, és nem kívánhatjuk, hogy 

megöljenek valakit Izráelben. De Dávid megkérdezte: Mit gondoltok 

mégis, mit tegyek értetek? 
5
Ők ezt felelték a királynak: Annak az 

embernek, aki ki akart irtani, és meg akart semmisíteni bennünket, hogy 

sehol se maradhassunk meg Izráel területén, 
6
annak a fiai közül adjanak 

ki nekünk hét férfit, hogy fölakasszuk őket az Úr előtt, az Úr 

választottjának, Saulnak Gibeájában. A király így felelt: Kiadom őket. 
7
A 

király azonban megkímélte Mefíbósetet, Saul fiának, Jónátánnak a fiát, 

mert esküvel kötött szövetséget az Úr előtt Dávid és Jónátán, Saul fia. 
8
Viszont elfogatta a király Ricpának, Ajjá leányának a két fiát, akiket az 

Saulnak szült, Armónít és Mefíbósetet; továbbá Míkalnak, Saul 

leányának az öt fiát, akiket ő Adríélnek, a mehólái Barzillaj fiának szült. 
9
Ezeket a gibeóniak kezébe adta, akik fölakasztották őket a hegyen az Úr 

előtt. Így estek áldozatul egyszerre heten. Az aratás első napjaiban kellett 
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meghalniuk, az árpaaratás kezdetén. 
10

Ricpá, Ajjá leánya azonban fogott 

egy zsákruhát, készített belőle magának a kősziklán egy sátrat az aratás 

kezdetén, és ott maradt mellettük, amíg az őszi esők el nem kezdték 

áztatni őket. Nem engedte, hogy hozzájuk férjenek nappal az égi 

madarak, éjjel pedig a mezei vadak. 
11

Dávidnak azonban jelentették, 

hogy mit tett Ricpá, Ajjá leánya, Saul másodfelesége. 
12

Akkor Dávid 

elment, és elhozatta Saulnak és fiának, Jónátánnak a csontjait Jábés-

Gileád polgáraitól; ők ugyanis ellopták azokat Bét-Seán teréről, ahol 

fölakasztották őket a filiszteusok, miután megverték Sault a Gilbóa-

hegyen. 
13

Elhozták tehát onnan Saulnak és fiának, Jónátánnak a 

csontjait, és összeszedték azoknak a csontjait is, akiket most akasztottak 

föl. 
14

Azután eltemették Saulnak és fiának, Jónátánnak a csontjait 

Benjámin földjén, Célában, apjának, Kísnek a sírjába. Mindent 

megtettek, amit a király parancsolt. Ezután megkönyörült Isten az 

országon. 
15

Újból harc tört ki a filiszteusok és Izráel között. Dávid is 

elment embereivel együtt, és megütközött a filiszteusokkal. Dávid 

azonban elfáradt. 
16

Akkor Jisbí-Benób, a refáiak leszármazottja, akinek 

a lándzsája háromszáz sekel súlyú rézből készült, és vadonatúj 

fölszerelése volt, azt gondolta, hogy leteríti Dávidot. 
17

Segítségére sietett 

azonban Abísaj, Cerújá fia, aki leterítette és megölte a filiszteust. Akkor 

ilyen esküt tettek Dávidnak a hívei: Nem jöhetsz többé velünk az 

ütközetbe, hogy ki ne oltsd Izráel mécsesét. 

 

2S21, 1C20:4-7 
18

Majd ezután újabb ütközetre került sor a filiszteusokkal 

Góbnál/Gézernél. Akkor vágta le a húsái Szibbekaj a refáiak 

leszármazottai közül való Szafot/Szippajt, és azok behódoltak. 
19

Ezután 

újabb ütközetre került sor a filiszteusokkal Góbnál, és ekkor Elhánán, a 

betlehemi Jáír/Jaré-Óregím fia levágta Lahmít, a gáti Góliát testvérét, 

akinek a lándzsanyele olyan vastag volt, mint a szövőszék tartófája. 
20

Gátnál is sor került egy ütközetre. Volt ott egy nagy termetű férfi, akinek 

a kezén is meg a lábán is hat-hat ujja volt, összesen huszonnégy. Ő is a 

refáiak leszármazottja volt. 
21

Ez gyalázta Izráelt, de levágta őt Jónátán, 

Dávid bátyjának, Sammának a fia. 
22

Ez a négy ember a gáti refáiak 

leszármazottja volt, és Dávidnak vagy embereinek a keze által estek el. 
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2S22 Zs18 
[csak a 2S22-ben, csak a Zs18-ban, közös anyag] 

1
A karmesternek: Dávidé, az Úr szolgájáé, aki akkor 

mondta el ennek az éneknek a szavait az Úrnak, amikor az 

Úr kimentette őt minden ellenségének hatalmából és 

Saulnak a kezéből. 
2
Ezt mondta: Szeretlek, Uram, 

erősségem! Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm, 
3
Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat. Pajzsom, 

hatalmas szabadítóm és fellegváram, menedékem és 

szabadítóm, megszabadítasz az erőszaktól. 
4
Az Úrhoz kiáltok, 

aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. 
5
Mert körülvettek a halál örvényei/kötelei, pusztító áradat 

rettent engem. 
6
A sír kötelei fonódtak körém/rám, a halál 

csapdái meredtek rám. 
7
Nyomorúságomban az Úrhoz 

kiáltottam, segítségért kiáltottam az én Istenemhez. 

Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom fülébe 

jutott. 
8
Megrendült és rengett a föld, az egek alapjai 

megremegtek, megrendültek, mert haragra gyúlt. 
9
Füst 

jött ki orrából, szájából emésztő tűz, parázs izzott benne. 
10

Lehajlította az eget, és leszállt, homály volt lába alatt. 
11

Kerúbon ülve repült, szelek szárnyán jelent meg, suhant. 
12

A sötétséget tette rejtekévé maga körül; mint egy sátrat 

vonta magának a sötét víztömegeket, a gomolygó fellegeket. 
13

Fényözön jár előtte, parázsló tűz izzik. 
13

Az előtte levő 

fényözönből előtörtek fellegei jégesővel és tüzes parázzsal. 
14

Dörgött az Úr az égben, mennydörgött a Felséges 

jégesővel és tüzes parázzsal. 
15

Kilőtte nyilait és szétszórta, 

kiröpítette tömérdek villámait. 
16

Láthatóvá vált a 

tengerfenék, a vizek medrei, és föltárultak a világ alapjai az 

Úr dorgálásától, Uram, haragos szelednek fúvásától. 
17

Lenyúlt a magasból, és fölvett, a nagy vizekből kihúzott 

engem. 
18

Megmentett engem ellenségem hatalmától, 
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gyűlölőimtől, bár erősebbek voltak nálam. 
19

Rám törhetnek 

a veszedelem napján, de az Úr az én támaszom. 
20

Tágas 

térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik 

bennem. 
21

Igazságom szerint bánt velem az Úr, kezem 

tisztasága szerint jutalmazott engem. 
22

Hiszen vigyáztam 

az Úr útjára, és Istenemet nem hagytam el hűtlenül. 
23

Minden törvényére ügyeltem, rendelkezéseitől nem 

tértem el. 
24

Feddhetetlen voltam előtte, és őrizkedtem a 

bűntől. 
25

Igazságom szerint jutalmazott meg az Úr, kezem 

tisztasága szerint, amit jól lát. 
26

A hűségeshez hűséges 

vagy, a feddhetetlen emberhez feddhetetlen. 
27

A tisztához 

tiszta vagy, de a hamisnak ellenállsz. 
28

Az elesett népet 

megsegíted, de ha kevély tekintetű embereket látsz, azt 

megalázod. 
29

Mert te gyújtasz nekem mécsest, Uram; te 

vagy, Uram, a mécsesem, az én Istenem az Úr fénysugarat küld 

nekem a sötétbe. 
30

Veled a rablóknak is nekirontok; ha 

Isten segít, a kőfalon is átugrom. 
31

Isten útja tökéletes, az 

Úr beszéde színigaz. Pajzsa ő mindazoknak, akik hozzá 

menekülnek. 
32

Van-e Isten az Úron kívül, és van-e 

kőszikla Istenünkön kívül? 33
Isten az én erős menedékem, ő 

vezeti útján a feddhetetlent. 
33

Isten ruház föl engem erővel, ő 

teszi tökéletessé utamat. 
34

Lábamat a szarvaséhoz 

hasonlóvá teszi, magaslatokra állít engem. 
35

Ő tanítja 

kezemet a harcra, karjaim ércíjat feszítenek. 
36

Oltalmazó 

pajzsodat átadtad nekem, és sokszor meghallgattál engem, 

lehajoltál hozzám. 
37

Biztossá teszed lépteimet, nem inognak 

bokáim. 
38

Üldözöm és utolérem és elpusztítom ellenségeimet, 

nem térek vissza, míg nem végzek velük. 
39

Végeztem velük, 

szétzúztam őket. Nem tudnak fölkelni, nem kelnek föl többé, 

lábaim elé hullanak. 
40

Felruháztál erővel a harcra, térdre 

kényszerítetted támadóimat. 
41

Megfutamítottad 

ellenségeimet, és gyűlölőimet elpusztíthattam. 
42

Széjjelnéznek, kiáltoznak, de nincs szabadító, az Úrra 
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néznek, az Úrhoz kiáltanak, de ő nem válaszol. 
43

Összezúzom őket, mint a föld szélhordta porát, összetiprom, 

széttaposom, mint az utca sarát. 
44

Megmentettél a lázadó 

népemtől, megőrzöl, népek fejévé teszel engem, olyan nép 

szolgál nekem, amelyhez nem volt közöm. 
45

Idegenek 

hízelegnek nekem, ↔ engedelmesen hallgatnak rám, 
46

mert elepednek az idegenek, és reszketve bújnak elő 

rejtekükből. 
47

Él az Úr, áldott az én kősziklám, 

magasztaltassék Isten, szabadító kősziklám! 
48

Bosszút áll 

értem az Isten, és népeket vet/rendel alám. 
49

Megmentesz 

ellenségeimtől, kiszabadítasz ellenségeim közül, sőt támadóim 

fölé emelsz, és megszabadítasz, megmentesz az 

erőszakosoktól. 
50

Ezért magasztallak, Uram, a népek 

között, zsoltárt éneklek nevednek, 
51

mert nagy győzelmet 

adtál királyodnak, hűséges maradtál fölkentedhez, 

Dávidhoz és utódaihoz örökké. 
 

2S23 
1
Ezek voltak Dávid utolsó szavai: Így szól Dávid, Isai fia, így szól a 

magasra emelt férfi, Jákób Istenének felkentje, Izráel énekeinek kedveltje: 
2
Az Úr lelke beszélt általam, az ő szava volt nyelvemen. 

3
Izráel Istene ezt 

mondta, Izráel kősziklája így szólt hozzám: Az emberek igaz uralkodója, 

az istenfélő uralkodó 
4
olyan, mint a fölkelő nap reggeli fénye, mint a 

felhőtlen reggel, melynek sugarától eső után kisarjad a fű a földön. 
5
Nem 

ilyen-e házam Isten színe előtt? Örök szövetségre lépett énvelem, benne 

elrendezett és biztosított mindent. Minden javam, minden örömöm őtőle 

származik. 
6
De az elvetemültek mind olyanok, mint a szélhordta tövis, 

melyet nem fognak meg kézzel: 
7
aki hozzájuk akar nyúlni, vasat ragad, 

lándzsanyelet; égő tűzzel égeti meg őket, ahol rájuk talál. 

 

2S23, 1C11:10-47 

Ezek voltak Dávid legkiválóbb vitézei, akik támogatták őt az 

uralkodásban, és egész Izráellel együtt királlyá tették az Úr igéje szerint, 

melyet Izráelről mondott. 
8
Ezek voltak név/szám szerint Dávid vitézei: a 
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tahkemóni Jóséb-Bassebet/Josobám, Hakmóní fia, egy főtiszt, aki úgy 

forgatta a lándzsáját, hogy egy alkalommal nyolcszáz/háromszáz embert 

döfött le. 
9
Azután Eleázár, Ahóhí fiának, Dódónak a fia,/az ahóhi 

Dódónak a fia, egyike annak a három vitéznek, akik Dávid mellett voltak, 

amikor csúffá tették a harcra gyülekezett filiszteusokat. Az izráeliek már 

visszavonultak, 
10

de ő ott maradt, és vágta a filiszteusokat, míg csak bele 

nem fáradt, és hozzá nem ragadt a keze a kardhoz. Nagy győzelmet adott 

az Úr azon a napon. Azután a hadinép is visszatért hozzá, de csak 

fosztogatni. 
11

A következő volt Sammá, a harári Ágé fia. Ő volt Dávid 

mellett amikor összegyűltek a filiszteusok Lehínél/Efesz-Dammímban, 

ahol a mező egy darabja lencsével/árpával volt bevetve. Amikor a hadinép 

már megfutamodott a filiszteusok elől, 
12

de ők megálltak annak a darab 

földnek a közepén, megvédték azt, és megverték a filiszteusokat. Így adott 

az Úr nagy győzelmet. 
13

Egyszer a harminc vezér közül hárman elmentek 

Dávidhoz a kősziklára, és aratáskor érkeztek meg az Adullám-barlangba, 

amikor a filiszteusok serege a Refáím-völgyben táborozott. 
14

Dávid akkor 

a sziklavárban volt, a filiszteusok előőrse pedig ugyanakkor Betlehemnél. 
15

Dávid eltikkadt, és ezt mondta: Ó, bárcsak valaki vizet hozna nekem a 

betlehemi kútból, onnan a kapu mellől! 
16

Erre ez a három ember, a három 

vitéz, áttört a filiszteus táboron, vizet merített Betlehemben a kapu melletti 

kútból, elhozták, és odavitték Dávidnak. Dávid azonban nem akarta 

meginni, hanem kiöntötte áldozatul az Úrnak, 
17

és ezt mondta: Az Úr Isten 

mentsen meg attól, hogy ilyet tegyek! Hiszen azoknak az embereknek a 

vére ez, igyam meg azoknak az embereknek a vérét, akik kockára tették az 

életüket?! Mert az életüket tették kockára, amikor azt elhozták. Ezért nem 

akarta meginni. Ilyeneket vitt véghez ez a három vitéz. 
18

Abísaj, Jóáb 

testvére, Cerújá fia volt a harminc vezérnek/ennek a háromnak a 

parancsnoka. Ő úgy forgatta a lándzsáját, hogy háromszáz embert döfött 

le. Ő volt a leghíresebb a harmincak/három között. 
19

A harmincak/három 

között ő volt a legtekintélyesebb/a másik kettőnél tekintélyesebb volt, 

ezért lett a parancsnokuk; ám az előző háromnak nem ért a nyomába. 
20

A 

Kabceélból való Benájá, Jójádá fia is kiváló ember volt, és nagy tetteket 

vitt véghez. Ő vágta le Móáb két bajnokát. Ő ment le egy verembe, és 

megölt egy oroszlánt, amikor egyszer hó esett. 
21

Ugyanő vágott le egy 

nagy termetű, öt könyök magas egyiptomi embert, bár az egyiptomi 

kezében akkora lándzsa volt, mint a szövőszék tartófája, ő meg csak bottal 

ment rá. De kiragadta az egyiptomi kezéből a lándzsát, és a saját 

lándzsájával ölte meg. 
22

Ilyeneket vitt véghez Benájá, Jójádá fia. Ő is 

nevezetes volt, mint az a három vitéz. 
23

Tekintélyes volt a harminc között, 

de a háromnak nem ért a nyomába. Dávid a testőrök vezetőjévé tette. 
24

Kiváló vitézek voltak: Aszáél, Jóáb testvére is kivált a harminc közül, 

akik a következők voltak: Elhánán, a betlehemi Dódó fia, 
25

a harórdi 

Sammát, a haródi Elíká, 
26

a peleti/pelóni Helec, a tekóai Írá, Ikkés fia, 
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27
az anátóti Abíezer, a húsái Mebunnaj/Szibbekaj, 

28
az ahóhi Calmón/Ílaj, 

a netófái Mahraj, 
29

a netófái Hélebd, Baaná fia, a benjámini Gibeából való 

Ittaj, Ríbaj fia, 
30

a pirátóni Benájá, a nahalé-gaasi Hiddaj/Húraj, 
31

az arbai 

Abíalbón/Abíél, a bahúrími Azmávet, 
32

a saalbóni Eljahbá, a gizóni 

Hásém fiai, a harári Jónátán, Jásén/Ságé fia, 
33

a harári Sammá, az arári 

Ahíám, Sárár/Szákár fia, 
34

a maakái Elífelet, Ahaszbaj fia, a gilói Elíám, 

Ahítófel fia, Elífal, Úr fia, a mekérai Héfer, a pelóni Ahijjá, 
35

a karmeli 

Hecró, az arbai Paaraj, Naaraj, Ezbaj fia, 
36

a cóbái Jigál, Nátán fia, Jóél, 

Nátán testvére, a gádi Bání, Mibhár, Hagrí fia, 
37

az ammóni Celek meg a 

beéróti Nahraj, Jóábnak, Cerújá fiának a fegyverhordozója, 
38

a jeteri Írá, a 

jeteri Gáréb 
39

és a hettita Úriás, Zábád, Ahlaj fia, Adíná, a rúbeni Sízá fia, 

a rúbeniek egyik főembere és vele még harmincan; Hánán, Maaká fia, és a 

mitni Jósáfát, az asterái Uzzijjá, az aróéri Hótám fiai: Sámá és Jeíél, Simrí 

fia, Jedíaél és testvére, a tíci Jóhá, a mahavimi Elíél, Elnaam fiai: Jeríbaj és 

Jósavjá, a móábi Jitmá, Elíél, Óbéd és a mecóbájái Jaaszíél. Összesen 

tehát harmincheten voltak. 

1C12:1-41 
1
Ezek voltak azok, akik Dávidhoz mentek Ciklágba akkor, amikor bujdosnia 

kellett Saul, Kís fia elől. Ők is a hősök közé tartoztak, akik segítették a 

harcban. 
2
Íjjal voltak fölszerelve, jobb és bal kézzel egyaránt tudtak 

parittyával köveket, íjjal pedig nyilakat lőni. Ezek Saul benjámini 

rokonságához tartoztak. 
3
Vezérük Ahíezer volt és Jóás, a gibeai Semáá fiai, 

és Jezíél meg Pelet, Azmávet fiai, továbbá Beráká és az anátóti Jéhú, 
4
a 

gibeóni Jismajá, a harminc vitéz egyike és ennek a harmincnak a vezetője. 
5
Jirmejá, Jahazíél, Jóhánán és a gedérái Józábád. 

6
Elúzaj, Jerímót, Bealjá, 

Semarjáhú és a hárífi Sefatjáhú, 
7
Elkáná, Jissijjá, Azarél, Jóezer és Josobám, 

a kórahiak 
8
és a gedóri Jeróhám fiai: Jóélá és Zebadjá. 

9
Gádiak is 

csatlakoztak Dávidhoz, amikor a sziklavárban, a pusztában volt. Kiváló 

vitézek, katonának elszegődött emberek, pajzzsal és dárdával fölszerelve; 

arcuk olyan volt, mint az oroszláné, és olyan gyorsak voltak, mint a zergék a 

hegyen. 
10

Ézer volt az első, Óbadjá a második, Elíáb a harmadik, 
11

Mismanná a negyedik, Jirmejá az ötödik, 
12

Attaj a hatodik, Elíél a hetedik, 
13

Jóhánán a nyolcadik, Elzábád a kilencedik, 
14

Jirmejá a tizedik, Makbannaj 

a tizenegyedik. 
15

Ezek a gádiak csapatparancsnokok voltak. A legkisebb is 

fölért százzal, a legnagyobb meg ezerrel. 
16

Ezek keltek át a Jordánon az első 

hónapban, amikor színültig volt a medre, és megfutamították a völgy egész 

lakosságát keletre és nyugatra. 
17

Benjáminiak és júdaiak is mentek Dávid 

sziklavárához. 
18

Dávid azonban kivonult eléjük, és így kezdett beszélni 

hozzájuk: Ha békés szándékkal jöttetek hozzám, hogy segítségemre 

legyetek, szívesen leszek együtt veletek. De ha el akartok árulni 

ellenségeimnek, holott az én kezemhez nem tapad erőszak, látni fog és 



 

csak Sámuel-Királyok  csak Zsoltárok  CSAK PRÓFÉTÁK
 csak Krónikák 

(+ PRÓFÉTÁK) (+ Zsolt) közös anyag (+ PRÓFÉTÁK IS) (+ PRÓF.) (+ Zsolt) 
 

85 

 

megbüntet atyáink Istene! 
19

Ekkor Amászaj, a harmincak vezére lélekkel 

eltelve így szólt: Tied vagyunk, Dávid, veled tartunk, Isai fia! Békesség, 

békesség neked! Békesség segítőidnek, mert megsegít téged Istened!Erre 

magához fogadta őket Dávid, és csapatparancsnokokká tette őket. 
20

Manassébeliek is pártoltak át Dávidhoz, amikor a filiszteusokkal hadba 

vonult Saul ellen. De nem segítette őket, mert elküldték őt a filiszteusok 

városfejedelmei, miután tanácsot tartottak, és azt mondták: Ha ez visszatér 

az urához, Saulhoz, az a fejünkbe kerül! 
21

Ciklág felé menetelt, amikor 

átpártoltak hozzá Manasséból Adnah, Józábád, Jedíaél, Míkáél, Józábád, 

Elíhú és Cilletaj, akik Manassé ezredeinek a vezetői voltak. 
22

Ezek 

segítették Dávidot a csapatok élén, mert mindnyájan kiváló vitézek voltak, 

és parancsnokok lettek a hadseregben. 
23

Napról napra mentek ilyenek 

Dávidhoz, hogy segítsék, míg aztán olyan nagy nem lett a tábora, mint az 

Istené. 
24

Ennyi volt azoknak a harcra fölfegyverzett embereknek a száma, 

akik Dávidhoz mentek Hebrónba, hogy ráruházzák Saul királyságát az Úr 

parancsa szerint: 
25

Júda fiai, akik pajzsot és dárdát viseltek, hatezer-

nyolcszázan voltak, fölfegyverkezve a harcra. 
26

Simeon fiai közül való volt 

hétezer-száz kiváló, harcra termett vitéz. 
27

A Lévi fiai közül valók négyezer-

hatszázan voltak, 
28

továbbá Jójádá, az ároniták fejedelme háromezer-hétszáz 

emberrel 
29

és az ifjú Cádók, kiváló vitéz, atyja háza népével, huszonkét 

vezető emberrel. 
30

Benjámin fiai közül való volt Saulnak háromezer rokona, 

mert akkor még a többségük megmaradt Saul házának a szolgálatában. 
31

Efraim fiai közül való volt húszezer-nyolcszáz kiváló vitéz, családjuk 

leghíresebb tagjai. 
32

Manassé fél törzséből való volt tizennyolcezer ember, 

akiket név szerint jelöltek ki, hogy menjenek el és tegyék királlyá Dávidot. 
33

Issakár fiai közül ott voltak, akik felismerték az alkalmas időt, és tudták, 

mit kell tennie Izráelnek: kétszáz főember és parancsnokságuk alatt egész 

rokonságuk. 
34

Zebulonból egy akarattal fölsereglett ötvenezer hadköteles, 

teljes fegyverzettel fölszerelt sorkatona. 
35

Naftáliból jött ezer vezető ember, 

és velük együtt harminchétezren pajzzsal és lándzsával; 
36

a dániak közül 

huszonnyolcezer-hatszáz sorkatona; 
37

Ásérból negyvenezer hadköteles 

sorkatona, 
38

a Jordánon túlról pedig a rúbeniek és a gádiak közül meg 

Manassé törzse másik feléből százhúszezer ember harcra készen, teljes 

fegyverzetben. 
39

Mindezek a harcosok csatasorba rendezve, tiszta szívvel 

érkeztek Hebrónba, hogy egész Izráel királyává tegyék Dávidot, de Izráel 

többi része is kész volt egy akarattal királlyá tenni Dávidot. 
40

És ott 

maradtak Dáviddal három napig, ettek-ittak, mert testvéreik gondoskodtak 

róluk. 
41

Sőt még a környékbeliek is, el egészen Issakárig, Zebulonig és 

Naftáliig, bőven hoztak kenyeret szamarakon, tevéken, öszvéreken és 

marhákon, élelmet, lisztet, préselt fügét és aszú szőlőt, bort és olajat, marhát 

és juhot, mert öröm volt Izráelben. 
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2S24, 1C21:1-27 
1
Újból megharagudott az Úr Izráelre. A Sátán Izráel ellen támadt: 

felingerelte ellenük Dávidot, és ezt mondta: Menj, vedd számba Izráelt és 

Júdát! 
2
Dávid király pedig ezt mondta Jóábnak, hadserege 

parancsnokának és a hadinép parancsnokainak: Menjetek, Járjátok be 

Izráel minden törzsét Dántól Beérsebáig, és számláljátok meg Izráel népét, 

és terjesszétek elém, hadd tudjam meg a számukat, mekkora a nép! 
3
Jóáb 

azonban ezt felelte a királynak: Szaporítsa meg Istened, az Úr a népet 

százannyira, mint amennyi most, és gyönyörködjék benne az én uram, 

királyom! De uram, királyom, hiszen mindnyájan az én uram szolgái ők. 

Miért firtatja hát ezt az én uram és miért leli kedvét az ilyen dologban az én 

uram, királyom? Miért bűnhődjék ezért Izráel?! 
4
A király szava azonban 

erősebb volt Jóábénál és a csapatparancsnokokénál. Elindult tehát Jóáb a 

csapatparancsnokokkal együtt a királytól, hogy megszámlálják Izráel 

népét. 
5
Átkeltek a Jordánon, és Aróérnál ütöttek tábort, a várostól délre, 

Gád völgye közepén, majd Jazérba mentek. 
6
Azután Gileádba és Tahtím 

földjére, Hodsíba mentek, majd Dán-Jaanba és Szidón környékére, 
7
továbbá a megerősített Tíruszhoz mentek, meg a hivviek és kánaániak 

összes városába. Végül elérkeztek Júda déli vidékére, Beérsebába. 
8
Miután bejárták Izráel egész országát, kilenc hónap és húsz nap elteltével 

visszaérkeztek Jeruzsálembe. 
9
Jóáb jelentette Dávid királynak a 

népszámlálás eredményét: egész Izráelben nyolcszázezer/egymillió-

egyszázezer kardforgató ember volt, Júdában pedig 

ötszázezer/négyszázhetvenezer kardforgató ember. Lévit és Benjámint 

azonban nem vette számba közöttük, mert utálatosnak tartotta Jóáb a király 

parancsát. De Isten rossznak látta ezt, és megverte Izráelt. 
10

Dávidot 

azonban furdalni kezdte a lelkiismeret, miután megszámláltatta a népet, 
ezért ezt mondta Dávid az Úr Istennek: Nagyot vétettem azzal, hogy ezt 

tettem! Most azért bocsásd meg, Uram, a te szolgád bűnét, mert igen 

esztelenül cselekedtem! 
11

Reggel, amikor Dávid fölkelt, így szólt az Úr 

igéje Gád prófétához, Dávid látnokához: 
12

Eredj, és mondd meg Dávidnak: 

Ezt mondja az Úr: Három lehetőséget adok neked; válassz ki közülük egyet, 

és én azt teszem veled. 
13

Bement tehát Gád Dávidhoz, és tudtára adta ezt 

neki. Megkérdezte tőle: Így szól az Úr: Válassz! Hét/Három esztendeig 

tartó éhínség jöjjön országodra? Vagy három hónapig dúljanak támadóid, 

és érjen utol ellenséged fegyvere és kelljen menekülnöd a téged üldöző 

ellenség elől? Vagy három napig az Úr fegyvere, a dögvész legyen az 

országodban, és pusztítson az Úr angyala Izráel egész területén? Most azért 

gondold végig, és döntsd el, milyen választ vigyek annak, aki engem 

küldött! 
14

Dávid ezt felelte Gádnak: Igen nehéz helyzetben vagyok. Inkább 

essünk/essem az Úr kezébe, mert nagy az ő irgalma. Csak ember kezébe ne 

essem! 
15

Az Úr tehát dögvészt bocsátott Izráelre aznap reggeltől fogva a 
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kiszabott időig, és meghalt Izráel népe közül hetvenezer ember Dántól 

Beérsebáig. 
16

De amikor az angyal Jeruzsálem ellen nyújtotta ki a kezét, 

alighogy belekezdett, hogy elpusztítsa, odanézett az Úr, bánkódni kezdett a 

veszedelem miatt, és ezt parancsolta az angyalnak, aki a nép között 

pusztított: Elég! Most már hagyd abba! Az Úr angyala ekkor éppen a 

jebúszi Arauná/Ornán szérűje mellett állt. 
17

Amikor Dávid fölemelte a 

tekintetét, és meglátta az Úr angyalát, amint ott áll az ég és a föld között, 

kezében kivont karddal, amelyet Jeruzsálem ellen nyújtott ki, amint a népet 

irtotta, Dávid és a vének zsákruhába burkolózva arcra borultak. Dávid pedig 

ezt mondta az Úr Istennek: Hiszen én mondtam, hogy számlálják meg a 

népet! Bizony én magam vagyok az, aki vétkeztem, és én követtem el bűnt, 

és nagy gonoszságot követtem el, de az én nyájam nem követett el semmit. 

Uram, Istenem, sújtson le kezed inkább énrám és az én rokonságomra, de a 

népedet ne bántsd! 
18

Ekkor az Úr angyala üzent Gáddal Dávidnak és Gád 

még aznap elment Dávidhoz, és ezt mondta neki: Menj, és állíts oltárt az 

Úrnak a jebúszi Arauná/Ornán szérűjén! 
19

Elment tehát Dávid Gád szavai 

szerint, amelyet az Úr nevében mondott, ahogyan megparancsolta az Úr. 

Amikor Ornán arra fordult, meglátta az angyalt; négy fia, akik vele voltak, 

erre elrejtőzött. Ornán éppen búzát csépelt. Dávid ekkor odament Ornánhoz. 
 
20

Amikor Arauná/Ornán kitekintett, és meglátta, hogy udvari embereivel 

Dávid király közeledik hozzá, kiment Arauná a szérűről, és arccal a földre 

borult Dávid király előtt. 
21

Azután megkérdezte Arauná: Miért jött 

szolgájához az én uram, királyom? Dávid így felelt és így szólt Ornánhoz: 

Azért, hogy megvegyem tőled ezt a szérűt; oltárt akarok itt építeni az 

Úrnak. Add nekem ezt a szérűt, teljes áron add nekem, hogy megszűnjék a 

népet ért csapás. 
22

Arauná/Ornán ezt mondta és így felelt Dávidnak: 

Fogadja el, azután tegyen az én uram, királyom, és áldozzon, ahogyan 

jónak látja! Nézd, van itt marha is, odaadom az égőáldozathoz, a 

cséplőeszközök meg a marhák szerszámai pedig jók lesznek tűzifának, a 

búza pedig ételáldozatnak. 
23

Mindezt a királynak adja Arauná, ó, király! 

Majd így szólt Arauná a királyhoz: Legyen kegyelmes hozzád Istened, az 

Úr! 
24

De Dávid király ezt felelte Araunának/Ornánnak: Így nem! Csak 

pénzért, teljes áron fogadom el tőled, mert nem akarom az Úrnak adni a 

tiedet, és nem akarok ingyen kapott égőáldozatot bemutatni Istenemnek, 

az Úrnak. Megvette tehát Dávid azt a szérűt és a marhákat ötven sekel 

ezüstért és adott Dávid Ornánnak azért a helyért hatszáz sekel súlyú 

aranyat. 
25

Majd oltárt épített ott Dávid az Úrnak, és égőáldozatokat meg 

békeáldozatokat mutatott be, és az Úrhoz kiáltott, ő pedig feleletül tüzet 

adott az égből az égőáldozati oltárra. Az Úr pedig megengesztelődött az 

ország iránt, szólt az angyalnak, és az visszatette kardját a hüvelyébe, és 

megszűnt a csapás Izráelben. 
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1C21:28-22:1 
28

Abban az időben Dávid, látva, hogy az Úr a jebúszi Ornán szérűjén 

válaszolt neki, ott mutatta be az áldozatokat. 
29

Az Úr hajléka ugyanis, 

amelyet Mózes készített a pusztában, valamint az égőáldozati oltár abban 

az időben a gibeóni áldozóhalmon volt. 
30

Dávid azonban nem mert többé 

odajárulni, hogy ott keresse fel az Istent, úgy megrettent az Úr angyalának 

a kardjától, 
22:1

hanem ezt mondta Dávid: Itt lesz Istennek, az Úrnak a háza, és itt lesz 

Izráel égőáldozati oltára! 

1K1 
1
Amikor Dávid élemedett korú öregember lett, hiába takargatták be 

ruhákkal, nem tudott fölmelegedni. 
2
Akkor ezt mondták neki udvari 

emberei: Keresni kell urunknak, a királynak egy fiatal szüzet, hogy a 

király szolgálatára álljon, és ápolja őt. Ha ez a karjaidban fekszik, akkor 

majd fölmelegszel, uram, királyom! 
3
Keresni kezdtek tehát Izráel egész 

területén egy szép leányt. Így találtak rá a súnémi Abiságra, és bevitték a 

királyhoz. 
4
Ez a leány igen szép volt; ő ápolta a királyt, és ő viselte 

gondját, de a király nem élt vele. 
5
Adónijjá, Haggít fia elbizakodottan ezt 

mondta: Én leszek a király! És szerzett magának harci kocsikat, lovasokat 

és ötven férfit, akik előtte futottak. 
6
Apja azonban soha életében nem 

vetette a szemére, hogy miért tesz ilyet. Absolon után szülte őt anyja, és ő is 

igen szép ember volt. 
7
Tárgyalt Jóábbal, Cerújá fiával és Ebjátár pappal, 

ezek segítették Adónijját, és vele tartottak. 
8
Viszont Cádók pap, Benájá, 

Jójádá fia, Nátán próféta, Simí és Réí meg Dávid vitézei nem támogatták 

Adónijját. 
9
Egyszer Adónijjá juhokból, marhákból és hizlalt borjúkból 

áldozati lakomát rendezett a Zóhelet-kőnél, a Rógél-forrás mellett, és 

meghívta minden testvérét, a király fiait meg a király szolgálatában álló 

összes júdait. 
10

Nem hívta meg viszont Nátán prófétát, Benáját, a vitézeket 

meg a testvérét, Salamont sem. 
11

Akkor ezt mondta Nátán Betsabénak, 

Salamon anyjának: Nem hallottad, hogy Adónijjá, Haggít fia lett a király, 

úgy, hogy urunk, Dávid nem is tud róla?! 
12

Gyere hát, hallgasd meg a 

tanácsomat, hogyan mentsd meg életedet és fiadnak, Salamonnak az 

életét. 
13

Eredj, menj be Dávid királyhoz, és mondd ezt neki: Uram, 

királyom, te megesküdtél szolgálóleányodnak: A te fiad, Salamon lesz 

utánam a király, és ő fog a trónomra ülni. Miért lett akkor Adónijjá a 

király? 
14

Amíg te a királlyal beszélsz, én is bemegyek utánad, és 

megerősítem szavaidat. 
15

Betsabé be is ment a királyhoz a belső szobába, 

ahol a súnémi Abiság viselte gondját a megvénült királynak. 
16

Betsabé 

meghajolt, és leborult a király előtt, a király pedig ezt kérdezte: Mit 

kívánsz? 
17

Az így felelt neki: Uram, te megesküdtél szolgálóleányodnak az 
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Úrra, a te Istenedre: A te fiad, Salamon lesz utánam a király, ő fog a 

trónomra ülni. 
18

Most mégis Adónijjá lett a király, te pedig, uram, 

királyom, még csak nem is tudsz róla. 
19

Mert bikákból, hizlalt borjakból és 

juhokból gazdag áldozati lakomát rendezett, és meghívta rá a király 

valamennyi fiát, Ebjátár papot és Jóábot, a hadsereg parancsnokát; csak 

szolgádat, Salamont nem hívta meg. 
20

Most azért, uram, királyom, rajtad 

van egész Izráel szeme, neked kell kihirdetned, hogy ki ül utánad a trónra, 

uram, királyom! 
21

Mert ha majd őseidhez térsz pihenni, uram, királyom, 

akkor engem és fiamat, Salamont lázadóknak fognak tekinteni. 
22

Még 

beszélt a királlyal, amikor megérkezett Nátán próféta. 
23

Jelentették a 

királynak: Itt van Nátán próféta. Erre ő bement a király elé, és arccal a 

földre borult a király előtt. 
24

Ezt mondta Nátán: Uram, királyom! Te 

mondtad azt, hogy Adónijjá lesz utánad a király, és ő fog a trónodra ülni? 
25

Mert ő ma elment, és bikákból, hizlalt borjakból és juhokból gazdag 

áldozati lakomát rendezett; meghívta a király valamennyi fiát, a hadsereg 

parancsnokát meg Ebjátár papot, és ezek most vele esznek-isznak, és ezt 

kiáltozzák: Éljen Adónijjá király! 
26

De engem, a te szolgádat nem hívott 

meg, sem Cádók papot, sem Benáját, Jójádá fiát, sem szolgádat, 

Salamont. 
27

Ha az én uramtól, a királytól való ez az intézkedés, akkor 

miért nem tudattad szolgáiddal, hogy ki ül a trónra utánad, uram, 

királyom? 
28

Dávid király erre így válaszolt: Hívjátok ide Betsabét! Ő 

bement a királyhoz, és megállt a király előtt. 
29

Akkor a király megesküdött, 

és ezt mondta: Az élő Úrra mondom, aki megváltott engem minden 

nyomorúságból, 
30

hogy amiképp megesküdtem neked az Úrra, Izráel 

Istenére, hogy a te fiad, Salamon lesz utánam a király, és ő ül a trónomra, 

úgy azt meg is cselekszem még a mai napon. 
31

Erre Betsabé arccal a földig 

hajolva leborult a király előtt, és ezt mondta: Örökké éljen az én uram, 

Dávid király! 
32

Azután ezt mondta Dávid király: Hívjátok ide Cádók 

papot, Nátán prófétát és Benáját, Jójádá fiát! Ezek be is mentek a király 

elé. 
33

A király ezt mondta nekik: Vegyétek magatok mellé uratok embereit! 

Ültessétek fiamat, Salamont az én öszvéremre, és vezessétek le a 

Gíhónhoz! 
34

Cádók pap és Nátán próféta kenje ott fel Izráel királyává, 

azután fújjátok meg a kürtöt, és kiáltsátok: Éljen Salamon király! 
35

Azután vonuljatok fel mögötte, ő pedig jöjjön ide, üljön a trónomra, és ő 

legyen helyettem a király! Mert azt parancsoltam, hogy ő legyen Izráel és 

Júda fejedelme. 
36

Akkor Benájá, Jójádá fia válaszolt a királynak: Az Úr, 

az én uramnak, királyomnak Istene mondjon áment rá! 
37

Ahogyan vele 

volt az Úr az én urammal, királyommal, úgy legyen Salamonnal is, és 

tegye nagyobbá trónját még az én uramnak, Dávid királynak a trónjánál 

is! 
38

Elment tehát Cádók pap, Nátán próféta és Benájá, Jójádá fia meg a 

kerétiek és a pelétiek; Salamont Dávid király öszvérére ültették, és 

levezették a Gíhónhoz. 
39

Cádók pap pedig kihozta a sátorból az 
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olajosszarut, és fölkente Salamont. Majd megfújták a kürtöt, és az egész 

nép ezt kiáltozta: Éljen Salamon király! 
 

Zs2 
 
1
Miért tombolnak a népek, milyen 

hiábavalóságot terveznek a nemzetek? 
2
Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek 

együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje 

ellen: 
3
Dobjuk le magunkról bilincseiket, 

tépjük le köteleiket! 
4
A mennyben lakozó 

kineveti, az Úr kigúnyolja őket. 
5
Majd így 

szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában 

így rémíti meg őket: 
6
Én kentem föl 

királyomat szent hegyemen, a Sionon! 
7
Kihirdetem az Úr végzését. Ezt mondta 

nekem: Az én fiam vagy! Fiammá tettelek 

ma téged! 
8
Kérd tőlem, és neked adom 

örökségül a népeket, birtokul a 

földkerekséget. 
9
Összetöröd őket 

vasvesszővel, szétzúzod, mint a 

cserépedényt! 
10

Azért ti, királyok, térjetek 

észhez, okuljatok, ti, bírái a földnek! 
11

Félelemmel szolgáljátok az Urat, reszketve 

vigadjatok! 
12

Csókoljátok a fiút, hogy meg 

ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az 

úton. Mert hamar föllángol haragja, de 

mind boldog, aki hozzá menekül! 
 

 
40

Azután fölvonult mögötte az egész nép, sípokkal sípoltak, és olyan 

lelkesen ujjongtak, hogy majd meghasadt a föld a kiáltozásuktól. 
41

Meghallotta ezt Adónijjá és a nála levő meghívottak mind, amikor a 

lakoma végén jártak. Jóáb is meghallotta a kürtszót, és ezt kérdezte: 

Miért van ilyen nagy zaj a városban? 
42

Még beszélt, amikor megérkezett 

Jónátán, Ebjátár pap fia. Adónijjá ezt mondta: Jöjj be, te derék ember 

vagy, és biztosan jó hírt hozol. 
43

Jónátán így válaszolt Adónijjának: Nem, 

mert a mi urunk, Dávid király Salamont tette királlyá. 
44

Elküldte vele a 

király Cádók papot, Nátán prófétát és Benáját, Jójádá fiát meg a 

kerétieket és a pelétieket, őt pedig felültették a király öszvérére, 
45

majd 



 

csak Sámuel-Királyok  csak Zsoltárok  CSAK PRÓFÉTÁK
 csak Krónikák 

(+ PRÓFÉTÁK) (+ Zsolt) közös anyag (+ PRÓFÉTÁK IS) (+ PRÓF.) (+ Zsolt) 
 

91 

 

Cádók pap Nátán prófétával együtt királlyá kente őt a Gíhónnál. Onnan 

vonultak föl örvendezve, ezért zajos a város, ennek a hangját hallottátok. 
46

Salamon már ott is ül a királyi trónon. 
47

Sőt a király udvari emberei is 

odamentek, és így áldják urunkat, Dávid királyt: Szerezzen Istened 

Salamonnak még nagyobb hírnevet, mint a tiéd, és tegye az ő trónját még 

a te trónodnál is nagyobbá! A király mélyen meghajolt a fekvőhelyén, 
48

majd még ezt is mondta a király: Áldott az Úr, Izráel Istene, aki 

megadta nekem a mai napon, hogy szemem láttára ült utódom a trónra. 
49

Ekkor megrémülve fölkelt Adónijjá összes meghívottja, és elsiettek 

mindnyájan, amerre láttak. 
50

Adónijjá azonban félt Salamontól, ezért 

elment, és megragadta az oltár szarvait. 
51

Jelentették Salamonnak, hogy 

Adónijjá fél Salamon királytól, ezért megragadta az oltár szarvait, és ezt 

mondja: Esküdjék meg nekem most Salamon király, hogy nem öli meg 

fegyverrel a szolgáját! 
52

Erre így szólt Salamon: Ha derék embernek 

bizonyul, haja szála sem fog meggörbülni, de ha valami rosszat tesz, 

akkor meg kell halnia. 
53

Ekkor érte küldött Salamon király, és elhozták 

az oltártól; ő pedig amint megérkezett, leborult Salamon király előtt. 

Salamon ezt mondta neki: Eredj haza! 

 

1C22:1-18 
1
Hanem ezt mondta Dávid: Itt lesz Istennek, az Úrnak a háza, és itt lesz 

Izráel égőáldozati oltára! 
2
Dávid ekkor megparancsolta, hogy gyűjtsék 

össze a jövevényeket Izráel területén, és kőfejtésre rendelte őket, hogy 

kőtömböket fejtsenek Isten házának az építéséhez. 
3
Bőven szerzett Dávid 

vasat a kapuszárnyakhoz való szegeknek és sarokvasaknak meg rezet is 

mérhetetlenül sokat, 
4
továbbá tömérdek cédrusfát, mert a szidóniak és a 

tírusziak bőségesen szállítottak Dávidnak cédrusfát. 
5
Dávid ugyanis ezt 

gondolta: Az én fiam, Salamon még tapasztalatlan ifjú, az Úrnak pedig 

olyan házat kell építeni, hogy hírneve és ékessége mindent fölülmúljon az 

egész földön. Ezért én mindent megszerzek neki. Meg is szerzett Dávid 

mindent bőven még halála előtt. 
6
És hívatta a fiát, Salamont, és 

megparancsolta neki, hogy építsen házat az Úrnak, Izráel Istenének. 
7
Ezt 

mondta Dávid Salamonnak: Fiam, én magam szándékoztam házat építeni 

Istenem, az Úr nevének tiszteletére. 
8
De az Úr igéje így szólt hozzám: Sok 

vért ontottál, nagy háborúkat viseltél. Nem építhetsz házat az én nevem 

tiszteletére, mert sok vért ontottál ki színem előtt a földre. 
9
De fiad fog 

születni, ő a nyugalom embere lesz, mert mindenfelől nyugalmat adok 

neki ellenségeitől. Salamon lesz a neve, mert békességet és nyugalmat 

adok Izráelnek az ő idejében. 
10

Ő épít majd házat nevem tiszteletére. Ő 

fiam lesz, és én atyja leszek, és örökre megszilárdítom királyi trónját 

Izráelben. 
11

Most hát, fiam, az Úr legyen veled, hogy sikeresen fölépíthesd 
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Istenednek, az Úrnak a házát, ahogyan kijelentette rólad. 
12

Adjon neked az 

Úr értelmet és bölcsességet, amikor Izráel fölé rendel, hogy megtartsd 

Istenednek, az Úrnak a törvényét! 
13

Akkor jársz sikerrel, ha megtartod és 

végrehajtod azokat a rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket az Úr 

Mózes által parancsolt Izráelnek. Légy erős és bátor, ne félj, és ne rettegj! 
14

Látod, én nagy fáradsággal szereztem az Úr házához százezer talentum 

aranyat, egymillió talentum ezüstöt; a rezet és vasat már meg sem lehet 

mérni, olyan sok van. Épületfát és követ is szereztem; te gyarapítsd ezeket! 
15

Bőven van munkásod: kőfejtő, kőfaragó és ács meg számos, egyéb 

munkához értő mester. 
16

Az aranynak, az ezüstnek, a réznek és a vasnak se 

szeri, se száma. Láss munkához, az Úr legyen veled! 
17

Izráel összes 

főemberének pedig megparancsolta Dávid, hogy segítsenek a fiának, 

Salamonnak: 
18

Bizony, veletek volt Istenetek, az Úr, és nyugalmat adott 

nektek mindenfelől! Mert kezembe adta az ország lakóit, és meghódolt az 

ország az Úr előtt és az ő népe előtt. 
19

Most azért keressétek szívvel-

lélekkel Isteneteket, az Urat! Lássatok hozzá, és építsétek föl Istennek, az 

Úrnak a szentélyét, hogy bevihessétek az Úr szövetségládáját és az Isten 

szentélyének az edényeit abba a templomba, amely az Úr nevének 

tiszteletére épül. 
1
C

231
Amikor Dávid megöregedett, és betelt az élettel, a 

fiát, Salamont tette meg Izráel királyává. 
2
Összegyűjtötte tehát Izráel 

összes főemberét meg a papokat és a lévitákat. 
3
Számba vették a lévitákat 

a harmincévesektől fölfelé, és a férfiak száma harmincnyolcezer fő volt. 
4
Ezek közül huszonnégyezren intézzék az Úr házának a teendőit, az 

elöljárók és bírák hatezren legyenek, 
5
a kapuőrök négyezren, négyezren 

pedig dicsérjék az Urat azokon a hangszereken, amelyeket én készíttettem 

az Úr dicséretére. 
6
Azután Dávid csoportokba osztotta őket Lévi fiai: 

Gérsón, Kehát és Merárí szerint. 
7
Gérsóniak voltak Ladán és Simí. 

8
Ladán 

fiai hárman voltak: az első Jehíél, továbbá Zétám és Jóél. 
9
Simí fiai 

hárman voltak: Selómít, Hazíél és Hárán. Ezek voltak Ladán családfői. 
10

Simí fiai voltak: Jahat, Zízá, Jeús és Beríá, ezek négyen voltak Simí fiai. 
11

Jahat volt az első, és Zízá a második. Mivel Jeúsnak és Beríának nem sok 

fia volt, egy családnak, egy csoportnak számítottak. 
12

Kehát fiai négyen 

voltak: Amrám, Jichár, Hebrón és Uzzíél. 
13

Amrám fia volt Áron és 

Mózes. De Áront különválasztották, hogy fölszenteljék a szentek 

szentjének szolgálatára, őt és fiait örökre, hogy illatáldozatot mutassanak 

be az Úr színe előtt, hogy őt szolgálják, és az ő nevében mondjanak áldást 

mindenkor. 
14

Mózesnek, Isten emberének a fiait szintén Lévi törzséhez 

számították. 
15

Mózes fia volt Gérsóm és Elíézer. 
16

Gérsóm fiai között 

Sebúél volt az első. 
17

Elíézer első fia Rehabjá volt. Elíézernek nem lett 

több fia, de Rehabjá fiai igen megsokasodtak. 
18

Jichár fiai között Selómít 

volt az első. 
19

Hebrón fiai között Jerijjá volt az első, Amarjá a második, 

Jahazíél a harmadik, és Jekamám a negyedik. 
20

Uzzíél fiai között Míká 

volt az első, és Jissijjá a második. 
21

Merárí fia volt Mahlí és Músí. Mahlí 
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fia volt Eleázár és Kís. 
22

Eleázár úgy halt meg, hogy nem voltak fiai, csak 

leányai, akiket saját rokonaik, Kís fiai vettek el. 
23

Músí fiai hárman voltak: 

Mahlí, Éder és Jerémót. 
24

Ezek voltak Lévi fiai családjaik és családfőik 

szerint, ahogyan számba vették őket, külön-külön névjegyzékbe véve. Ők 

végezték az Úr háza szolgálatának a munkáját, húszévestől fölfelé. 
25

Mert 

Dávid ezt mondta: Nyugalmat adott népének az Úr, Izráel Istene, és örökre 

Jeruzsálemben lakik. 
26

Ezért a lévitáknak nem kell többé hordozniuk sem a 

hajlékot, sem a szolgálatukhoz szükséges egyéb fölszerelést. 
27

Mert Dávid 

utolsó rendelkezése szerint állították össze Lévi fiainak a jegyzékét 

húszévestől fölfelé. 
28

Álljanak Áron fiainak a rendelkezésére az Úr 

házának szolgálatában az udvaroknál, a kamráknál és minden szent dolog 

tisztán tartásánál és az Isten háza körüli szolgálat teljesítésében, 
29

a sorba 

rakott kenyereknél, az ételáldozathoz való finomlisztnél, a kovásztalan 

lepényeknél, a sütőlapoknál, a tésztagyúrásnál és minden űr- és 

hosszmértéknél. 
30

Álljanak ott minden reggel, hogy hálát és dicséretet 

mondjanak az Úrnak, ugyanígy esténként is, 
31

és ha égőáldozatot mutatnak 

be az Úrnak szombatonként, újholdkor és az ünnepeken, megszabott 

számban álljanak állandóan az Úr előtt. 
32

Végezzék a kijelentés sátra 

körüli tennivalókat, a szentély körüli tennivalókat meg testvéreik, Áron 

fiai mellett a tennivalókat, amikor az Úr házában szolgálnak. 

 

1C23:1-32 
1
Amikor Dávid megöregedett, és betelt az élettel, a fiát, Salamont tette 

meg Izráel királyává. 
2
Összegyűjtötte tehát Izráel összes főemberét meg a 

papokat és a lévitákat. 
3
Számba vették a lévitákat a harmincévesektől 

fölfelé, és a férfiak száma harmincnyolcezer fő volt. 
4
Ezek közül 

huszonnégyezren intézzék az Úr házának a teendőit, az elöljárók és bírák 

hatezren legyenek, 
5
a kapuőrök négyezren, négyezren pedig dicsérjék az 

Urat azokon a hangszereken, amelyeket én készíttettem az Úr dicséretére. 
6
Azután Dávid csoportokba osztotta őket Lévi fiai: Gérsón, Kehát és 

Merárí szerint. 
7
Gérsóniak voltak Ladán és Simí. 

8
Ladán fiai hárman 

voltak: az első Jehíél, továbbá Zétám és Jóél. 
9
Simí fiai hárman voltak: 

Selómít, Hazíél és Hárán. Ezek voltak Ladán családfői. 
10

Simí fiai voltak: 

Jahat, Zízá, Jeús és Beríá, ezek négyen voltak Simí fiai. 
11

Jahat volt az 

első, és Zízá a második. Mivel Jeúsnak és Beríának nem sok fia volt, egy 

családnak, egy csoportnak számítottak. 
12

Kehát fiai négyen voltak: 

Amrám, Jichár, Hebrón és Uzzíél. 
13

Amrám fia volt Áron és Mózes. De 

Áront különválasztották, hogy fölszenteljék a szentek szentjének 

szolgálatára, őt és fiait örökre, hogy illatáldozatot mutassanak be az Úr 

színe előtt, hogy őt szolgálják, és az ő nevében mondjanak áldást 

mindenkor. 
14

Mózesnek, Isten emberének a fiait szintén Lévi törzséhez 
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számították. 
15

Mózes fia volt Gérsóm és Elíézer. 
16

Gérsóm fiai között 

Sebúél volt az első. 
17

Elíézer első fia Rehabjá volt. Elíézernek nem lett 

több fia, de Rehabjá fiai igen megsokasodtak. 
18

Jichár fiai között Selómít 

volt az első. 
19

Hebrón fiai között Jerijjá volt az első, Amarjá a második, 

Jahazíél a harmadik, és Jekamám a negyedik. 
20

Uzzíél fiai között Míká 

volt az első, és Jissijjá a második. 
21

Merárí fia volt Mahlí és Músí. Mahlí 

fia volt Eleázár és Kís. 
22

Eleázár úgy halt meg, hogy nem voltak fiai, csak 

leányai, akiket saját rokonaik, Kís fiai vettek el. 
23

Músí fiai hárman voltak: 

Mahlí, Éder és Jerémót. 
24

Ezek voltak Lévi fiai családjaik és családfőik 

szerint, ahogyan számba vették őket, külön-külön névjegyzékbe véve. Ők 

végezték az Úr háza szolgálatának a munkáját, húszévestől fölfelé. 
25

Mert 

Dávid ezt mondta: Nyugalmat adott népének az Úr, Izráel Istene, és örökre 

Jeruzsálemben lakik. 
26

Ezért a lévitáknak nem kell többé hordozniuk sem a 

hajlékot, sem a szolgálatukhoz szükséges egyéb fölszerelést. 
27

Mert Dávid 

utolsó rendelkezése szerint állították össze Lévi fiainak a jegyzékét 

húszévestől fölfelé. 
28

Álljanak Áron fiainak a rendelkezésére az Úr 

házának szolgálatában az udvaroknál, a kamráknál és minden szent dolog 

tisztán tartásánál és az Isten háza körüli szolgálat teljesítésében, 
29

a sorba 

rakott kenyereknél, az ételáldozathoz való finomlisztnél, a kovásztalan 

lepényeknél, a sütőlapoknál, a tésztagyúrásnál és minden űr- és 

hosszmértéknél. 
30

Álljanak ott minden reggel, hogy hálát és dicséretet 

mondjanak az Úrnak, ugyanígy esténként is, 
31

és ha égőáldozatot mutatnak 

be az Úrnak szombatonként, újholdkor és az ünnepeken, megszabott 

számban álljanak állandóan az Úr előtt. 
32

Végezzék a kijelentés sátra 

körüli tennivalókat, a szentély körüli tennivalókat meg testvéreik, Áron 

fiai mellett a tennivalókat, amikor az Úr házában szolgálnak. 

 

1C24:1-31 
1
Áron fiainak a beosztása: Áron fiai Nádáb és Abíhú, Eleázár és Ítámár 

voltak. 
2
Nádáb és Abíhú még apjuk előtt meghalt. Fiaik nem voltak, ezért 

Eleázár és Ítámár végezte a papi szolgálatot. 
3
Ezeket osztotta be Dávid az 

Eleázár fiai közül való Cádókkal, valamint az Ítámár fiai közül való 

Ahímelekkel együtt a megbízatásuknak megfelelő szolgálatra. 
4
Mivel 

Eleázár fiai között több férfi volt, mint Ítámár fiai között, ezért Eleázár fiai 

közül tizenhat családfőt osztottak be, Ítámár fiai közül pedig nyolc 

családfőt. 
5
Sorsolással osztották be őket, ezeket is, meg azokat is. Így lettek 

Eleázár és Ítámár fiai szent és Istentől kijelölt vezető emberek. 
6
Semajá, 

Netanél fia, a léviták közül való kancellár írta fel őket a király és a vezérek, 

Cádók főpap és Ahímelek, Ebjátár fia, továbbá a papok és a léviták 

családfői jelenlétében. Egy családot húztak ki Eleázárnak, majd még egyet, 

azután Ítámárnak is húztak egyet. 
7
Az első sorshúzás Jójáríbra esett, a 
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második Jedajára, 
8
a harmadik Hárimra, a negyedik Szeórímra, 

9
az ötödik 

Malkijjára, a hatodik Mijjámínra, 
10

a hetedik Hakkócra, a nyolcadik 

Abijjára, 
11

a kilencedik Jésúára, a tizedik Sekanjára, 
12

a tizenegyedik 

Eljásíbra, a tizenkettedik Jákímra, 
13

a tizenharmadik Huppára, a 

tizennegyedik Jesebábra, 
14

a tizenötödik Bilgára, a tizenhatodik Immérre, 
15

a tizenhetedik Hézírre, a tizennyolcadik Happiccécre, 
16

a tizenkilencedik 

Petahjára, a huszadik Jehezkélre, 
17

a huszonegyedik Jákínra, a 

huszonkettedik Gámúlra, 
18

a huszonharmadik Delájára, a huszonnegyedik 

pedig Maazjára. 
19

Ezek kaptak megbízást arra a szolgálatra, hogy bejárjanak 

az Úr házába aszerint a rendtartás szerint, amelyet atyjuktól, Árontól kaptak, 

ahogyan Izráel Istene, az Úr megparancsolta neki. 
20

Lévi többi fiai voltak: 

Amrám fia volt Súbáél, Súbáél fia volt Jehdejá. 
21

Rehabjától származott 

Jissijjá, Rehabjá első fia. 
22

Jichártól származott Selómót, Selómót fia volt 

Jahat. 
23

Hebrón fiai voltak: az első Jerijjá, a második Amarjá, a harmadik 

Jahazíél, és a negyedik Jekamám. 
24

Uzzíél fia volt Míká, Míká fia Sámír. 
25

Míká testvére Jissijjá volt, Jissijjá fia pedig Zekarjá. 
26

Merárí fia volt 

Mahlí és Músí. Jaazijjá fia Benó volt. 
27

Merárí fiai voltak: fiától, Jaazijjától 

származott Sóham, Zakkúr és Ibrí. 
28

Mahlítól származott Eleázár. Neki nem 

voltak fiai. 
29

Kístől származott Jerahmeél, Kís fia. 
30

Músí fiai voltak: Mahlí, 

Éder és Jerímót. Ezek a léviták, családjaik szerint. 
31

Ezekre is ugyanúgy 

sorsot vetettek, mint testvéreikre, Áron fiaira, Dávid király, Cádók és 

Ahímelek, továbbá a papok és a léviták családfői jelenlétében; a családfőkre 

ugyanúgy, mint legkisebb testvérükre. 

 

1C25:1-31 
1
Dávid és a hadseregparancsnokok a szolgálatra különválasztották Ászáf, 

Hémán és Jedútún fiai közül azokat, akik prófétai ihlettel játszottak citerán, 

lanton és cintányéron. Ez volt azoknak a férfiaknak a jegyzéke, akik ezt az 

istentiszteleti szolgálatot végezték: 
2
Ászáf fiai közül Zakkúr, Jószéf, Netanjá 

és Aszarélá, Ászáf fiai. Őket a prófétai ihlettel játszó Ászáf irányította, aki a 

király felügyelete alá tartozott. 
3
A jedútúniak közül Jedútún hat fia: Gedaljá, 

Cerí, Jesajá, Simí, Hasabjá és Mattitjá, akik apjuknak, Jedútúnnak az 

irányítása mellett prófétai ihlettel játszottak a citerán, hálát adva az Úrnak, 

és dicsérve őt. 
4
A hémániak közül Hémán fiai: Bukkijjá, Mattanjá, Uzzíél, 

Sebúél, Jerímót, Hananjá, Hanání, Elíátá, Giddaltí, Rómamtí-Ezer, 

Josbekásá, Mallótí, Hótír és Mahazíót. 
5
Ezek mind Hémán fiai voltak, aki a 

király látnoka volt, hogy Isten ígéretéhez híven még nagyobbá tegye a 

hatalmát. Az Isten tizennégy fiút és három leányt adott Hémánnak. 
6
Ezek 

mindnyájan apjuk, Ászáf, Jedútún és Hémán irányításával énekeltek az Úr 

házában, cintányérok, lantok és citerák kíséretében végezve az 

istentiszteletet az Isten házában, a király irányítása szerint. 
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7
Kétszáznyolcvannyolc volt a száma rokonaikkal együtt azoknak, akiket 

megtanítottak az Úr énekeire; ezek mindnyájan képzettek voltak. 
8
Sorsvetéssel osztották ki a tennivalókat a fiatalokra és az öregekre, a 

képzettekre és a még gyakorlatlanokra egyaránt. 
9
A sorsolás először az 

ászáfi Jószéfre esett, másodszor Gedaljára, aki testvéreivel és fiaival együtt 

tizenkettedmagával volt. 
10

Harmadszor Zakkúrra, aki fiaival és testvéreivel 

együtt tizenkettedmagával volt. 
11

Negyedszer Jicríre, aki fiaival és 

testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt. 
12

Ötödször Netanjára, aki fiaival 

és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt. 
13

Hatodszor Bukkijjára, aki 

fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt. 
14

Hetedszer 

Jeszarélára, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt. 
15

Nyolcadszor Jesajára, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával 

volt. 
16

Kilencedszer Mattanjára, aki fiaival és testvéreivel együtt 

tizenkettedmagával volt. 
17

Tizedszer Simíre, aki fiaival és testvéreivel 

együtt tizenkettedmagával volt. 
18

Tizenegyedszer Azarélra, aki fiaival és 

testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt. 
19

Tizenkettedszer Hasabjára, aki 

fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt. 
20

Tizenharmadszor 

Súbáélra, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt. 
21

Tizennegyedszer Mattitjára, aki fiaival és testvéreivel együtt 

tizenkettedmagával volt. 
22

Tizenötödször Jerémótra, aki fiaival és 

testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt. 
23

Tizenhatodszor Hananjára, aki 

fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt. 
24

Tizenhetedszer 

Josbekására, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt. 
25

Tizennyolcadszor Hanáníra, aki fiaival és testvéreivel együtt 

tizenkettedmagával volt. 
26

Tizenkilencedszer Mallótíra, aki fiaival és 

testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt. 
27

Huszadszor Elijjátára, aki 

fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt. 
28

Huszonegyedszer 

Hótírra, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt. 
29

Huszonkettedszer Giddaltíra, aki fiaival és testvéreivel együtt 

tizenkettedmagával volt. 
30

Huszonharmadszor Mahazíótra, aki fiaival és 

testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt. 
31

Huszonnegyedszer Rómamtí-

Ezerre, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt. 

 

1C26:1-32 
1
A kapuőrök beosztása: a kórahiak közül Meselemjá, Kóré fia, aki Ászáf fiai 

közül való volt. 
2
Meselemjá fiai közül Zekarjá volt az elsőszülött, Jedíaél a 

második, Zebadjá a harmadik, Jatníél a negyedik, 
3
Élám az ötödik, Jóhánán a 

hatodik, Eljehóénaj a hetedik. 
4
Óbéd-Edóm fiai közül Semajá volt az 

elsőszülött, Józábád a második, Jóáh a harmadik, Szákár a negyedik, Netanél 

az ötödik, 
5
Ammíél a hatodik, Jisszákár a hetedik, Peulletaj a nyolcadik, mert 

Isten megáldotta őt. 
6
Fiának, Semajának is születtek fiai, akik családjukban 
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elöljárók lettek, mivel vitéz férfiak voltak. 
7
Semajá fiai voltak: Otní, Refáél, 

Óbéd és Elzábád, akinek a testvérei, Elíhú és Szemakjá is bátor harcosok 

voltak. 
8
Ezek mindnyájan Óbéd-Edóm fiai. Ők maguk is, fiaik és testvéreik 

is bátor emberek voltak, alkalmasak a szolgálatra. Hatvanketten származtak 

Óbéd-Edómtól. 
9
Meselemjá fiai és testvérei is bátor harcosok voltak, mind a 

tizennyolcan. 
10

Merárí fiai közül Hószának is voltak fiai. Simrí volt az első; 

bár nem ő volt az elsőszülött, apja őt tette meg elsőnek. 
11

Hilkijjá volt a 

második, Tebaljá a harmadik, Zekarjá a negyedik. Hószá fiai és testvérei 

összesen tizenhárman voltak. 
12

Ezeket a kapuőröket osztották be őrségbe 

rokonságukkal együtt a férfiak száma szerint, hogy az Úr háza szolgálatára 

álljanak. 
13

Majd sorsvetéssel kijelöltek egy-egy kaput a családoknak, a 

kisebbeknek és a nagyobbaknak egyaránt. 
14

A keleti kaput Selemjának 

sorsolták ki. Fiának, Zekarjának, aki bölcs tanácsadó volt, szintén sorsot 

vetettek, neki jutott sorsolással az északi kapu. 
15

Óbéd-Edómnak jutott a déli 

kapu, fiainak pedig a raktár. 
16

Suppímnak és Hószának jutott a nyugati kapu 

a Salleket-kapuval együtt a fölfelé vezető úton. Őrhelyeik, egyik a másik 

után, ezek voltak: 
17

keleten hat lévita volt, északon naponként négy, délen is 

naponként négy, a raktárnál pedig kettő-kettő; 
18

nyugaton, a csarnoknál négy 

volt az út mellett, kettő pedig a csarnok mellett. 
19

Ez volt a Kórah fiai és 

Merárí fiai közül való kapuőrök beosztása. 
20

A léviták közül Ahijjá volt az 

Isten háza kincstárának és a szent ajándékok kincstárának a felügyelője. 
21

Ladán fiai, a gérsóni Ladán fiai, a gérsóni Ladán családfői ezek voltak: 

Jehíélí 
22

meg Jehíélí fiai, Zétám és testvére, Jóél, az Úr háza kincstárának a 

felügyelői. 
23

Az amrámiak, a jicháriak, a hebróniak és az uzzíéliek közül 
24

Sebúél, Gérsómnak, Mózes fiának a leszármazottja volt a kincsek 

felügyelőinek az elöljárója. 
25

Az ő rokonai voltak Elíézer ágán: fia, Rehabjá, 

ennek a fia Jesajá, ennek a fia Jórám, ennek a fia Zikrí és ennek a fia 

Selómít. 
26

Ez a Selómít volt testvéreivel együtt a felügyelője mindazoknak a 

szent kincseknek, amelyeket Dávid király, a családfők, az ezredesek, a 

századosok és a hadseregparancsnokok az Úrnak szenteltek. 
27

A 

hadizsákmányt szentelték oda az Úr házának a fenntartására. 
28

Mindaz, amit 

odaszentelt Sámuel, a látó, Saul, Kís fia, Abnér, Nér fia és Jóáb, Cerújá fia, 

minden, amit csak odaszenteltek, Selómítra és testvéreire volt bízva. 
29

A 

jicháriak közül Kenanjára és fiaira bízták Izráel közügyeit: ők lettek az 

elöljárók és a bírák. 
30

A hebróniak közül Hasabjára és rokonságára, 

ezerhétszáz bátor harcosra bízták Izráel igazgatását a Jordántól nyugat felé az 

Urat illető minden dologban és a király szolgálatában. 
31

A hebróniak közül 

Jerijjá volt az első, a hebróni családok származási jegyzéke szerint. Amikor 

Dávid uralkodásának a negyvenedik évében felkeresték őket, és találtak 

köztük kiváló vitézeket Jazér-Gileádban, 
32

Jerijját és rokonságát, 

kétezerhétszáz családfőt, ezeket a bátor harcosokat bízta meg Dávid király a 

rúbeniek, a gádiak és a manassébeliek fél törzsének a felügyeletével az Istent 

és a királyt illető minden dologban. 
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1C27:1-34 
1
Izráel fiai, akik családfők, ezredesek, századosok és elöljárók vezetésével a 

király szolgálatára álltak a csapattestek minden teendőjében, amelyek 

hónapról hónapra, az év minden hónapjában felváltva álltak szolgálatba, 

mindegyik csapattestben szám szerint huszonnégyezren voltak. 
2
Az első 

hónapban szolgáló, első csapattest élén Josobám, Jabdíél fia állt. 

Csapattestéhez huszonnégyezer ember tartozott. 
3
Ő Pérec leszármazottja 

volt; ő az első hónapban szolgáló csapatok parancsnokainak a feje. 
4
A 

második hónapban szolgáló csapattest élén az ahóhi Dódaj állt. Egyik 

csapatának a vezére Miklót volt. Csapattestéhez huszonnégyezer ember 

tartozott. 
5
A harmadik hónapban szolgáló, harmadik csapat vezére Benájá 

volt, Jójádá főpap fia. Csapattestéhez huszonnégyezer ember tartozott. 
6
Ez a 

Benájá a harminc hős közé tartozott, ő volt a harmincak parancsnoka. 

Csapattestéhez tartozott fia, Ammízábád is. 
7
A negyedik hónapban szolgáló, 

negyedik csapattest vezére Aszáél, Jóáb testvére volt, helyettese pedig a fia, 

Zebadjá. Csapattestéhez huszonnégyezer ember tartozott. 
8
Az ötödik 

hónapban szolgáló, ötödik csapattest vezére a jizráhi Samhút volt. 

Csapattestéhez huszonnégyezer ember tartozott. 
9
A hatodik hónapban 

szolgáló, hatodik csapattest vezére a tekóai Írá, Ikkés fia volt. 

Csapattestéhez huszonnégyezer ember tartozott. 
10

A hetedik hónapban 

szolgáló, hetedik csapattest vezére a pelóni Helec volt, Efraim fiai közül. 

Csapattestéhez huszonnégyezer ember tartozott. 
11

A nyolcadik hónapban 

szolgáló, nyolcadik csapattest vezére a húsái Szibbekaj volt, a zerahiak 

közül. Csapattestéhez huszonnégyezer ember tartozott. 
12

A kilencedik 

hónapban szolgáló, kilencedik csapattest vezére az anátóti Abíezer volt, a 

benjáminiak közül. Csapattestéhez huszonnégyezer ember tartozott. 
13

A 

tizedik hónapban szolgáló, tizedik csapattest vezére a netófái Mahraj volt, a 

zerahiak közül. Csapattestéhez huszonnégyezer ember tartozott. 
14

A 

tizenegyedik hónapban szolgáló, tizenegyedik csapattest vezére a pirátóni 

Benájá volt, Efraim fiai közül. Csapattestéhez huszonnégyezer ember 

tartozott. 
15

A tizenkettedik hónapban szolgáló, tizenkettedik csapattest 

vezére a netófái Heldaj volt, aki Otníéltól származott. Csapattestéhez 

huszonnégyezer ember tartozott. 
16

Izráel törzsei élén a következők álltak: a 

rúbeniek fejedelme Elíézer volt, Zikrí fia; a simeoniaké Sefatjá, Maaká fia; 
17

a lévitáké Hasabjá, Kemúél fia, az áronitáké Cádók, 
18

Júdáé Elíhú, Dávid 

testvérei közül; Issakáré Omrí, Míkáél fia; 
19

Zebuloné Jismajá, Óbadjá fia; 

Naftálié Jerímót, Azríél fia; 
20

Efraim fiaié Hóséa, Azazjá fia; Manassé 

törzse egyik feléé Jóél, Pedájá fia; 
21

Manassé törzse gileádi feléé Jiddó, 

Zekarjá fia; Benjáminé Jaaszíél, Abnér fia; 
22

Dáné Azarél, Jeróhám fia. 

Ezek voltak Izráel törzseinek a vezérei. 
23

Nem vette számba Dávid a 

húszéveseket és az azon aluliakat, mert az Úr megígérte, hogy úgy 

megsokasítja Izráelt, hogy annyian lesznek, mint égen a csillag. 
24

Jóáb, 
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Cerújá fia elkezdte ugyan a számlálást, de nem fejezte be, mivel emiatt 

gyúlt haragra Isten Izráel ellen. Ezért nem került be ezeknek a száma Dávid 

király történetének a számadatai közé. 
25

A királyi kincstár gondnoka 

Azmávet volt, Adíél fia. A mezők, a városok, a falvak és az őrtornyok 

raktárainak a gondnoka Jónátán, Uzzijjá fia volt. 
26

A mezei munkások és a 

földművelők felügyelője Ezrí, Kelúb fia volt. 
27

A szőlők felügyelője a rámái 

Simí, a szőlők borkészleteinek a felügyelője a sefemi Zabdí volt. 
28

A Sefélá-

alföld olajfa- és fügefakertjeinek a felügyelője a gádéri Baalhánán volt, az 

olajraktárak felügyelője Jóás. 
29

A Sárónon legelő marhák felügyelője a 

sáróni Sitraj volt, a völgyekben legelő marhák felügyelője pedig Sáfát, 

Adlaj fia. 
30

A tevék felügyelője a jismáéli Óbíl, a szamarak felügyelője a 

mérónóti Jehdejá, 
31

a juhnyájak felügyelője pedig a hagri Jázíz volt. 

Mindezek Dávid király vagyonának a felügyelői voltak. 
32

Jónátán, Dávid 

nagybátyja tanácsadó volt, értelmes és írástudó ember, Jehíél, Hakmóní fia 

pedig a király fiainak a nevelője volt. 
33

Ahítófel a király tanácsadója volt, az 

arki Húsaj pedig a király barátja. 
34

Ahítófel helyettese Jójádá, Benájá fia és 

Ebjátár volt, a királyi hadsereg parancsnoka pedig Jóáb. 
 

1C28:1-21 
1
Dávid összegyűjtötte Jeruzsálembe Izráel összes főemberét, a törzsek 

vezetőit, a király szolgálatára álló csapatok parancsnokait, az ezredeseket, a 

századosokat, a király és fiai minden vagyonának és jószágának a 

kormányzóit, az udvarnokokkal, a testőrökkel és az összes kiváló vitézzel 

együtt. 
2
Ekkor fölállt Dávid király, és így szólt: Hallgassatok meg, testvéreim 

és népem! Én magam szerettem volna házat építeni az Úr szövetségládájának, 

Istenünk lába zsámolyának az elhelyezésére. Elő is készítettem az építést. 
3
De 

Isten így szólt hozzám: Nem építhetsz házat az én nevem tiszteletére, mert 

háborúskodó ember voltál, és sok vért ontottál. 
4
Mégis engem választott ki 

Izráel Istene, az Úr atyám egész háza népéből, hogy Izráel királya legyek 

mindvégig. Mert Júdát választotta ki a fejedelemségre, Júda házából pedig az 

én atyám háza népét, apámnak a fiai között pedig bennem telt öröme, hogy 

egész Izráel királyává tegyen. 
5
Valamennyi fiam közül – pedig az Úr sok fiút 

adott nekem – Salamon fiamat választotta ki, hogy ő üljön az Úr 

királyságának a trónjára Izráelben. 
6
És ezt mondta nekem: Fiad, Salamon 

építi majd föl házamat és udvaraimat, mert kiválasztottam őt, hogy fiam 

legyen, én pedig atyja leszek. 
7
Örökre megszilárdítom királyságát, ha 

állhatatosan teljesíti parancsolataimat és törvényeimet, ahogyan eddig tette. 
8
Most azért egész Izráelnek, az Úr gyülekezetének a szeme láttára és Istenünk 

füle hallatára mondom: Tartsátok meg és kutassátok Isteneteknek, az Úrnak 

minden parancsolatát, hogy birtokotokban maradjon ez a jó föld, és örökségül 

hagyhassátok utódaitokra örökre! 
9
Te pedig, fiam, Salamon, ismerd meg 

atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert 
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megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden szándékot és indulatot. 

Ha keresed, megtalálhatod. De ha elhagyod őt, akkor félreállít téged végleg. 
10

Lásd meg azért, hogy téged választott ki az Úr, hogy házat építs szentélyül. 

Légy hát erős, és készítsd el! 
11

Akkor átadta Dávid a fiának, Salamonnak a 

csarnoknak és épületeinek, a kincstárnak, a felső szobáknak, a belső 

szobáknak és az engesztelés helyének a tervrajzát, 
12

mindazét, amit a Lélek 

adott neki: az Úr háza udvarainak és körös-körül valamennyi kamrának meg 

az Isten háza kincstárainak és a szent ajándékok kincstárainak a tervrajzát, 
13

továbbá a papok és léviták beosztásának, az Úr házában végzendő 

istentisztelet minden teendőjének és az Úr házában szükséges összes 

istentiszteleti fölszerelésnek a tervezetét. 
14

Minden egyes istentiszteleti 

aranyeszközt az arany súlymértéke szerint, minden egyes istentiszteleti 

ezüsteszközt pedig annak súlymértéke szerint adott meg. 
15

Ugyanígy az arany 

lámpatartók és aranymécsesek súlyát, minden egyes lámpatartónak és 

mécseseiknek a súlya szerint; az ezüst lámpatartóknál is a lámpatartó és 

mécsesei súlya szerint, a különböző lámpatartók rendeltetése szerint. 
16

Megadta, hogy mennyi legyen az arany súlya a sorba rakott kenyerek 

asztalánál asztalonként és az ezüsté az ezüstasztaloknál; 
17

továbbá a 

villákhoz, hintőedényekhez és kancsókhoz való színaranynak meg az 

aranykelyheknek a súlyát kelyhenként meg az ezüstkelyheknek a súlyát 

kelyhenként, 
18

az illatáldozati oltárhoz szükséges tiszta arany súlyát, az 

aranykerúbok kocsijának a tervrajzát, akik kiterjesztett szárnyakkal befedték 

az Úr szövetségládáját. 
19

Minderre, a tervrajzban előírt valamennyi munkára 

az Úr kezéből származó írás oktatott ki engem. 
20

Ezek után Dávid azt mondta 

fiának, Salamonnak: Légy erős és bátor, és fogj hozzá! Ne félj, és ne rettegj, 

mert az Úristen, az én Istenem veled van, nem hagy cserben és nem hagy el, 

amíg be nem fejezed mindazt a munkát, amely az Úr házában végzett 

szolgálathoz szükséges. 
21

Nézd, itt vannak a papok és a léviták csapatai az 

Isten házában végzendő mindenféle szolgálatra. Veled vannak, készen 

bármilyen munkára, értenek mindenféle szolgálathoz. A vezetők meg az 

egész nép is mindenben a rendelkezésedre áll! 
 

1C29:1-25 
1
Dávid király így szólt az egész gyülekezethez: Egyedül Salamon fiamat 

választotta ki az Isten, de ő még tapasztalatlan ifjú, a munka pedig nagy, 

mert nem emberé lesz ez a hajlék, hanem az Úristené. 
2
Ezért minden 

erőmmel azon voltam, hogy Istenem házához aranyat szerezzek az 

aranyeszközökhöz, ezüstöt az ezüsteszközökhöz, rezet a rézhez, vasat a 

vashoz, fát a famunkához, ónixköveket, foglalatba való köveket, sötét és 

tarka színű köveket, mindenféle drágakövet és fehér márványt bőséggel. 
3
Mindezen fölül az én Istenem háza iránti szeretetből a saját aranyamat és 

ezüstömet is odaadom Istenem házára azon felül, amit a szent ház számára 
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szereztem: 
4
háromezer talentum aranyat, mégpedig ófíri aranyat és hétezer 

talentum tiszta ezüstöt a templom falainak a beborítására, 
5
aranyat az 

aranyeszközökhöz és ezüstöt az ezüsteszközökhöz, a mesteremberek 

mindenféle munkájához. Ki akar még önként, bőkezűen adakozni ma az 

Úrnak? 
6
Ekkor a családfők, Izráel törzseinek a vezetői, az ezredesek és a 

századosok meg a királyi udvartartás vezetői önként adakozni kezdtek. 
7
Összeadtak az Isten házának munkálataira ötezer talentum aranyat, tízezer 

dárikot, tízezer talentum ezüstöt, tizennyolcezer talentum rezet és százezer 

talentum vasat. 
8
Akinek drágaköve volt, odaadta az Úr házának a 

kincseihez, a gérsóni Jehíél felügyelete alá. 
9
És örült a nép az önkéntes 

adakozásnak, mert tiszta szívből, önként adakoztak az Úrnak. Dávid király 

is nagyon megörült. 
10

Dávid ekkor áldotta az Urat az egész gyülekezet 

előtt. Ezt mondta: Áldott vagy te, Uram, ősatyánknak, Izráelnek Istene, 

öröktől fogva mindörökké! 
11

Tied, Uram, a méltóság, a hatalom és a 

tisztelet, a hírnév és a fenség, bizony minden, ami a mennyben és a földön 

van! Tied, Uram, az ország, magasztos vagy te, mindenség fejedelme! 
12

Tőled ered a gazdagság és a dicsőség, te uralkodsz mindenen. A te 

kezedben van az erő és a hatalom, a te kezed tehet bárkit naggyá és erőssé. 
13

Most azért, Istenünk, hálát adunk neked, és dicsérjük a te fenséges 

nevedet. 
14

Mert ki vagyok én, és mi az én népem, honnan volt erőnk ennyit 

adakozni? Bizony, tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit a te 

kezedből kaptunk! 
15

Mi jövevények és zsellérek vagyunk előtted, mint 

minden ősünk. Napjaink olyanok a földön, mint a múló árnyék. 
16

Urunk, 

Istenünk! Ez az egész halom kincs, amelyet összeadtunk, hogy neked, a te 

szent neved tiszteletére templomot építsünk, a te kezedből való, és a tied 

lesz mindez! 
17

Tudom, Istenem, hogy te megvizsgálod a szíveket, és az 

őszinteségben leled gyönyörűségedet. Én mindezt őszinte szívvel, önként 

adtam, és most örömmel látom, hogy önként adakozott neked néped, 

amely itt összegyűlt. 
18

Uram, őseinknek, Ábrahámnak, Izsáknak és 

Izráelnek Istene, tartsd meg örökre néped szívében ezt a szándékot és 

indulatot, és kösd magadhoz szívüket! 
19

Fiamnak, Salamonnak pedig add 

meg, hogy tiszta szívből tartsa meg parancsolataidat, intelmeidet és 

rendelkezéseidet, és vigyen véghez mindent, fölépítve azt a hajlékot, 

amelyet én előkészítettem. 
20

Azután ezt mondta Dávid az egész 

gyülekezetnek: Áldjátok az Urat, a ti Isteneteket! És az egész gyülekezet 

áldotta az Urat, ősei Istenét, meghajolt és leborult az Úr előtt és a király 

előtt. 
21

Másnap reggel véresáldozatokat mutattak be, és égőáldozatokat 

áldoztak az Úrnak: ezer bikát, ezer kost, ezer bárányt a hozzájuk tartozó 

italáldozatokkal együtt, és tömérdek véresáldozatot egész Izráelért. 
22

Ettek 

és ittak az Úr színe előtt azon a napon nagy örömmel. Azután másodszor is 

királlyá tették Salamont, Dávid fiát, és fölkenték az Úr fejedelmévé; 

Cádókot pedig pappá. 
23

Így ült Salamon az Úr trónjára apja, Dávid után. 

Eredményesen uralkodott, és egész Izráel hallgatott rá. 
24

A vezérek, a 
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testőrök és Dávid király fiai is mind kezet adtak, hogy Salamon király 

alattvalói lesznek. 
25

Az Úr pedig igen naggyá tette Salamont egész Izráel 

szemében, és olyan királyi méltóságot adott neki, amilyen nem volt előtte 

egy királynak sem Izráelben. 
 

1K2 
1
Amikor közeledett Dávid halálának az ideje, ezeket hagyta meg fiának, 

Salamonnak: 
2
Én most elmegyek azon az úton, amelyen minden földi 

halandó elmegy. Légy erős, légy férfi! 
3
Tartsd meg, amit elrendelt Istened, 

az Úr! Járj az ő útján, tartsd meg rendelkezéseit, parancsolatait, törvényeit 

és intelmeit, ahogyan meg vannak írva Mózes törvényében. Akkor 

boldogulsz mindenben, amit teszel, és mindenütt, amerre fordulsz. 
4
Akkor 

beteljesíti az Úr a nekem adott ígéretét, amikor ezt mondta: Ha vigyáznak 

fiaid útjukra, és állhatatosan előttem járnak teljes szívvel és teljes lélekkel, 

akkor nem vesznek ki utódaid Izráel trónjáról. 
5
Te is tudod, mit követett el 

ellenem Jóáb, Cerújá fia, mit tett Izráel két hadseregparancsnokával, 

Abnérral, Nér fiával és Amászával, Jeter fiával, amikor meggyilkolta őket; 

mert úgy ontott vért béke idején, mintha háború lett volna, és úgy 

mocskolta be vérrel dereka övét és lába saruját, mintha háború lett volna. 
6
Bánj vele bölcsességed szerint, és ne engedd, hogy békességben 

megőszülve jusson a holtak hazájába! 
7
De a gileádi Barzillaj fiaival bánj 

szeretettel! Legyenek azok között, akik asztalodnál étkeznek, mert ők is 

mellém álltak, amikor testvéred, Absolon elől menekültem. 
8
Itt van még 

melletted a benjámini Simí, Gérá fia Bahúrímból, aki gyalázatosan 

szidalmazott, amikor Mahanajimba mentem. Ő ugyan elém jött a 

Jordánhoz, ezért megesküdtem az Úrra, hogy nem öletem meg fegyverrel. 
9
Te azonban ne hagyd őt büntetlenül! Bölcs ember vagy, tudod, mit kell 

tenned, hogy ősz fejét vérbe borítva juttasd a holtak hazájába. 
 

1K2, 1C29:26-30 

Dávid, Isai fia egész Izráel királya volt. 
10

Azután pihenni tért Dávid őseihez, 

és eltemették Dávid városában. 
11

Dávid negyven évig uralkodott Izráelben. 

Hebrónban uralkodott hét évig, Jeruzsálemben pedig harminchárom évig 

uralkodott. 
12

És meghalt késő vénségében, betelve az élettel, gazdagsággal és 

dicsőséggel. Azután a fia, Salamon lett a király, ő ült apjának, Dávidnak a 

trónjára, és uralma nagyon megerősödött. Dávid király dolgai elejétől a 

végéig meg vannak írva Sámuel látó, Nátán próféta és Gád látnok történetében 

egész uralkodásával, hőstetteivel és mindazokkal az eseményekkel együtt, 

amelyek vele, Izráellel és a többi ország királyságaival végbementek. 
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1K2 
13

Adónijjá, Haggít fia egyszer megjelent Betsabénál, Salamon anyjánál, 

aki megkérdezte: Békés szándékkal jössz-e? Ő így felelt: Békés szándékkal. 
14

Majd ezt mondta: Beszédem volna veled. Ő így felelt: Beszélj! 
15

Adónijjá 

ezt mondta: Te is tudod, hogy nekem járt volna a királyság, és már egész 

Izráel engem tekintett királyának. De aztán úgy alakultak a dolgok, hogy a 

testvéremé lett a királyság, mert neki adta az Úr. 
16

Most azért, hogy 

kéréssel fordulok hozzád, ne utasíts el! Betsabé így válaszolt: Beszélj! 
17

Ő 

erre így folytatta: Kérlek, mondd meg Salamon királynak, téged biztosan 

nem utasít el, hogy adja nekem feleségül a súnémi Abiságot. 
18

Betsabé azt 

felelte: Jó, majd beszélek érdekedben a királlyal. 
19

El is ment Betsabé 

Salamon királyhoz, hogy beszéljen vele Adónijjá érdekében. A király elébe 

ment, meghajolt előtte, majd a trónjára ült, és hozatott egy széket az 

anyakirálynőnek, aki a jobbjára ült. 
20

Akkor Betsabé ezt mondta: Egy apró 

kéréssel fordulok hozzád, ne utasíts el! A király így felelt neki: Mondd csak 

el a kérésedet, anyám, nem foglak elutasítani. 
21

Erre ő ezt mondta: Hadd 

kapja meg feleségül testvéred, Adónijjá a súnémi Abiságot! 
22

Salamon 

király így válaszolt anyjának: Miért csak a súnémi Abiságot kéred 

Adónijjának? Kérd neki mindjárt a királyságot is, hiszen a bátyám ő! 

Legyen csak az övé meg Ebjátár papé és Jóábé, Cerújá fiáé! 
23

Akkor 

megesküdött Salamon király az Úrra: Úgy segítsen engem Isten most és 

ezután is, hogy ez az életébe kerül Adónijjának! 
24

Most azért az élő Úrra 

mondom, aki engem idehelyezett, és apámnak, Dávidnak a trónjára 

ültetett, és aki ígérete szerint uralkodóházat alapított nekem, hogy meg kell 

halnia Adónijjának még ma. 
25

Elküldte azért Salamon király Benáját, 

Jójádá fiát, aki leterítette őt, úgyhogy meghalt. 
26

Ebjátár papnak pedig ezt 

parancsolta a király: Menj Anátótba, a földbirtokodra, különben halál fia 

vagy! Nem akarlak ma téged is megöletni, mivel te hordoztad az én 

Uramnak, az Úrnak a ládáját apám, Dávid előtt, és együtt szenvedted el 

mindazt, amit apám elszenvedett. 
27

Így űzte el Salamon Ebjátárt, nem 

lehetett többé az Úr papja. Ezzel beteljesedett az Úr igéje, amelyet Éli 

házáról mondott Sílóban. 
28

Eljutott ennek a híre Jóábhoz. Jóáb ugyanis 

Adónijjához csatlakozott, bár azelőtt Absolonhoz nem csatlakozott. Ezért 

bemenekült Jóáb az Úr sátrába, és megragadta az oltár szarvait. 
29

Amikor 

jelentették Salamon királynak, hogy Jóáb az Úr sátrához menekült, és ott 

áll az oltár mellett, elküldte Salamon Benáját, Jójádá fiát ezzel a 

paranccsal: Eredj, és öld meg őt! 
30

Benájá el is ment az Úr sátrához, és ezt 

mondta Jóábnak: A király azt parancsolja, hogy gyere ki! Ő azonban így 

felelt: Nem megyek, itt akarok meghalni! Benájá jelentette a királynak, 

hogy mit beszélt Jóáb, és mit felelt neki. 
31

Erre azt mondta neki a király: 

Tedd meg, amit kíván, öld meg, és temesd el! Így hárítod el rólam és apám 

házáról a Jóáb által ok nélkül kiontott vért. 
32

Csak őt fogja hibáztatni érte 
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az Úr, hiszen megölt két magánál igazabb és derekabb embert. Fegyverrel 

gyilkolta meg őket, apámnak, Dávidnak a tudta nélkül: Abnért, Nér fiát, 

Izráel hadseregparancsnokát és Amászát, Jeter fiát, Júda 

hadseregparancsnokát. 
33

Szálljon kiontott vérük Jóáb és utódai fejére 

mindörökre! Dávidnak és utódainak, házának és trónjának pedig adjon az 

Úr békét örökre! 
34

Elment tehát Benájá, Jójádá fia, rátámadt Jóábra, és 

megölte. Hazájában, a pusztában temették el. 
35

Helyette a király Benáját, 

Jójádá fiát állította a hadsereg élére, Ebjátár helyére pedig Cádók papot 

állította a király. 
36

Majd elküldött a király, hívatta Simít, és ezt mondta 

neki: Építs magadnak házat Jeruzsálemben, és lakj ott, de nem mehetsz el 

onnan sehová! 
37

Mert tudd meg, hogy ha elmégy, és átléped a Kidrón-

patakot, meg fogsz halni, és abban csakis te leszel a hibás! 
38

Simí ezt felelte 

a királynak: Jól van. Úgy cselekszik szolgád, ahogyan parancsolja az én 

uram, királyom. Jó ideig nem is hagyta el Simí Jeruzsálemet. 
39

Három év 

múlva azonban Simínek két rabszolgája elszökött Ákíshoz, Maaká fiához, 

Gát királyához. Simínek hírül hozták, hogy a rabszolgái Gátban vannak. 
40

Elindult tehát Simí, fölnyergelte a szamarát, és elment Gátba Ákíshoz, 

hogy megkeresse a rabszolgáit. Elment Simí, és visszahozta a rabszolgáit 

Gátból. 
41

Jelentették azonban Salamonnak, hogy Simí elment 

Jeruzsálemből Gátba, és vissza is tért. 
42

Ekkor hívatta a király Simít, és ezt 

mondta neki: Hát nem eskettelek meg téged az Úrra, és nem 

figyelmeztettelek, hogy ha elmégy, és bárhová távozol, tudd meg, hogy meg 

kell halnod?! Te azt felelted nekem: Jól van, engedelmeskedem. 
43

Miért 

nem tartottad meg az Úrra tett esküt és a parancsot, amelyet én adtam 

neked? 
44

Majd ezt mondta a király Simínek: Tudod te, hisz emlékszel te is 

mindarra a rosszra, amit apámmal, Dáviddal szemben elkövettél. Most 

majd megfizet neked az Úr a gonoszságodért! 
45

Salamon király pedig áldott 

lesz, és Dávid trónja erősen fog állni az Úr előtt örökké. 
46

Majd parancsot 

adott a király Benájának, Jójádá fiának, az pedig kiment, leterítette Simít, 

és az meghalt.És megerősödött a királyi hatalom Salamon kezében. 

 

1K3, 2C1:1-13 

Salamonnak, Dávid fiának a királyi hatalma megerősödött, mert Istene, az 

Úr vele volt, és egyre nagyobbá tette. 
1
Salamon veje lett a fáraónak, 

Egyiptom királyának, mert elvette a fáraó leányát. Dávid városába vitte, 

míg be nem fejezte palotájának, az Úr házának és a Jeruzsálemet 

körülvevő várfalnak az építését. 
2
A nép akkor még az áldozóhalmokon 

áldozott, mert addig még nem építettek házat az Úr nevének. 
3
Salamon 

szerette ugyan az Urat, és apjának, Dávidnak a rendelkezései szerint élt, de 

ő is az áldozóhalmokon mutatott be áldozatot. Összehívta Salamon egész 

Izráelt, az ezredeseket, a századosokat, a bírákat és egész Izráel minden 
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főemberét, a családfőket, 
4
és elment Salamon király Gibeónba, az egész 

gyülekezettel együtt a gibeóni áldozóhalomra, oda szokott elmenni, hogy ott 

áldozzék, mert ott volt Isten kijelentésének a sátra, amelyet Mózes, az Úr 

szolgája készíttetett a pusztában, ez volt a legnagyobb áldozóhalom. Egyszer 

ezer égőáldozatot mutatott be Salamon azon az oltáron. Az Isten ládáját 

Dávid már fölvitette Kirjat-Jeárímból, amikor helyet készített annak, ugyanis 

egy sátrat állíttatott föl neki Jeruzsálemben, a rézoltár azonban, amelyet 

Becalél, Úrí fia, Húr unokája készített, még ott állt az Úr hajléka előtt. Ezt 

kereste föl Salamon és a gyülekezet. Fölment tehát Salamon az Úr színe előtt 

álló rézoltárhoz, amely a kijelentés sátránál volt, és ezer égőáldozatot 

mutatott be rajta. 
5
Akkor éjjel megjelent Gibeónban az Úr Isten Salamonnak 

álmában, és ezt mondta neki Isten: Kérj valamit, én megadom neked! 
6
Salamon ezt felelte Istennek: Te nagy szeretettel bántál szolgáddal, 

Dáviddal, az én apámmal, ahogyan ő is hűségesen, igazán és egyenes 

szívvel élt előtted. Ezt a nagy szeretetet megtartottad iránta, és fiút adtál 

neki, aki a trónján ül ma is. 
7
Most pedig, Uram, Istenem, apám, Dávid után 

királlyá tettél engem, a te szolgádat. De én még egészen fiatal vagyok, nem 

értek a kormányzáshoz. Most pedig, Uram, Istenem, váljék valóra apámnak, 

Dávidnak adott ígéreted, mert te tettél engem e nép királyává, 
8
és a te 

szolgád választott néped között van, amely olyan nagy nép, hogy meg sem 

lehet számolni; oly sokan vannak, mint a föld pora, nem lehet számba venni 

sokasága miatt. 
9
Adj azért a te szolgádnak bölcsességet és értelmet, hogy 

tudjam ennek a népnek az ügyeit intézni és engedelmes szívet, hogy tudja 

kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között. Ki tudná 

különben kormányozni a te nagy népedet?! 
10

Tetszett az Úrnak, hogy ezt 

kérte Salamon. 
11

Azért ezt mondta neki Isten: Mivel ez a szíved vágya, és 

ezt kérted, és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, 

vagyont vagy dicsőséget és nem kérted gyűlölőid, ellenségeid életét vagy 

hosszú életet hanem bölcsességet és értelmet kértél, hogy törvényemnek 

engedelmeskedve tudd kormányozni népemet, amelynek a királyává tettelek, 
12

ezért teljesítem kérésedet: olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy 

hozzád fogható nem volt előtted, és nem támad utánad sem. 
13

Sőt azt is 

megadom neked, amit nem kértél: olyan gazdagságot, vagyont és dicsőséget 

is adok egész életedben, amelyhez fogható nem volt és nem lesz senkinek a 

királyok között sem előtted, sem utánad. 
14

Ha az én utaimon jársz, és 

megtartod rendelkezéseimet és parancsolataimat, ahogyan apád, Dávid 

tette, akkor hosszú életet adok neked. 
15

Azután fölébredt Salamon, és látta, 

hogy álmodott. Amikor azután visszament Salamon Jeruzsálembe a gibeóni 

áldozóhalomról, a kijelentés sátra elől, odaállt az Úr szövetségládája elé, és 

égőáldozatokat mutatott be, békeáldozatokat készített, és udvari 

embereinek lakomát rendezett. És uralkodott Izráelen. 
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1K3, 2C1:14-17 
14

Gyűjtött Salamon harci kocsikat és lovasokat. Ezernégyszáz harci kocsija 

és tizenkétezer lova lett, amelyeket a harci kocsik városaiba rendelt és a 

király mellé, Jeruzsálembe. 
15

A király elérte, hogy annyi lett 

Jeruzsálemben az ezüst és az arany, mint a kő, és annyi lett a cédrus, mint 

amennyi vadfügefa van az alföldön. 
16

Salamonnak Egyiptomból, 

méghozzá Kevéből hozták a lovakat, a király kereskedői szerezték azokat 

Kevéből megszabott áron: 
17

egy harci kocsit hatszáz sekel ezüstért hoztak 

Egyiptomból, egy lovat pedig százötvenért. Ugyancsak az ő 

közvetítésükkel szállították tovább ezeket a hettita királyoknak és az arám 

királyoknak. 

 

1K3 
16

Abban az időben elment két parázna nő a királyhoz, és elébe járult. 
17

Az egyik nő ezt mondta: Kérlek, uram, én ezzel a nővel egy házban 

lakom, és én ott szültem nála abban a házban. 
18

Három nappal azután, 

hogy szültem, ez a nő is megszült. Csak magunk voltunk a házban, nem 

volt velünk senki idegen; kettőnkön kívül senki sem volt a házban. 
19

De 

egy éjjel meghalt ennek a nőnek a fia, mert ráfeküdt. 
20

Fölkelt erre 

éjfélkor, elvette mellőlem a fiamat, amíg a te szolgálóleányod aludt, és a 

keblére fektette, az ő halott fiát pedig az én keblemre fektette. 
21

Amikor 

reggel fölkeltem, hogy megszoptassam a fiamat, láttam, hogy halott. De 

amikor reggel jól megnéztem, kiderült, hogy nem az a fiú volt, akit én 

szültem. 
22

Ekkor a másik nő ezt mondta: Nem úgy van! Az én fiam él, a 

te fiad az, aki meghalt! Amaz viszont ezt mondta: Nem igaz! A te fiad 

halt meg, és az én fiam az, aki él! Így vitatkoztak a király előtt. 
23

Akkor 

ezt mondta a király: Ez azt állítja: az én fiam él, a te fiad halt meg. Amaz 

meg ezt mondja: nem igaz, a te fiad halt meg, és az én fiam az, aki él. 
24

Hozzatok hát ide egy kardot! – mondta a király. Oda is hoztak egy 

kardot a királynak, 
25

a király pedig megparancsolta: Vágjátok ketté az 

élő gyermeket, és adjátok oda egyik felét az egyiknek, másik felét a 

másiknak! 
26

Ekkor azt mondta az élő gyermek anyja a királynak, mivel 

megesett a szíve a fián: Kérlek, uram, adjátok neki inkább az élő 

gyermeket, csak meg ne öljétek! A másik azonban ezt mondta: Ne legyen 

se az enyém, se a tiéd, vágjátok ketté! 
27

Ekkor megszólalt a király, és ezt 

mondta: Adjátok annak az élő gyermeket, és ne öljétek meg, mert ő az 

anyja! 
28

Egész Izráel meghallotta ezt az ítéletet, amelyet a király hozott, 

és félelemmel tekintettek a királyra, mert látták, hogy isteni bölcsesség 

van benne, és azzal szolgáltat igazságot. 
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1K4 
1
Salamon király egész Izráel királya volt. 

2
Legfőbb tisztviselői ezek voltak: 

Azarjá, Cádók fia volt a főpap, 
3
Elíhóref és Ahijjá, Sísá fiai a kancellárok, 

Jósáfát, Ahílúd fia pedig a főtanácsadó. 
4
Benájá, Jójádá fia állt a 

hadsereg élén, Cádók és Ebjátár pedig papok voltak. 
5
Azarjá, Nátán fia 

állt a helytartók élén, Zábúd pap, Nátán fia volt a király bizalmasa, 
6
Ahísár volt a háznagy, Adónírám, Abdá fia pedig a kényszermunkák 

felügyelője. 
7
Salamon egész Izráel fölé tizenkét helytartót helyezett: ők 

látták el a királyt és udvarát. Mindegyiknek az esztendő egy hónapjában 

kellett az ellátásról gondoskodnia. 
8
Név szerint ezek voltak: Húr fia 

Efraim hegyvidékén, 
9
Deker fia Mákacban, Saalbímban, Bét-Semesben, 

Élónban és Bét-Hánánban, 
10

Heszed fia Arubbótban, hozzá tartozott 

Szókó és Héfer egész vidéke. 
11

Abínádáb fiáé volt Dór egész dombvidéke. 

Az ő felesége lett Salamon leánya, Táfat. 
12

Baanához, Ahílúd fiához 

tartozott Taanak, Megiddó és egész Bét-Seán, amely Cáretán mellett van 

Jezréel alatt, és Bét-Seántól egész Ábél-Mehóláig, sőt Jokmoámon túl is. 
13

Geber fia a gileádi Rámótban volt helytartó. Hozzá tartoztak Jáírnak, 

Manassé fiának sátorfalvai Gileádban, továbbá Argób körzete Básánban: 

hatvan nagy, várfallal és érczárakkal megerősített város. 
14

Ahínádáb, Iddó 

fia Mahanajimban, 
15

Ahímaac pedig Naftáliban kormányzott. Ő is 

Salamon egyik leányát, Boszmatot vette feleségül. 
16

Baaná, Húsaj fia 

Ásérban és Álótban, 
17

Jósáfát, Párúah fia Issakárban, 
18

Simí, Élá fia 

Benjáminban kormányzott, 
19

Geber, Úrí fia pedig Gileád földjén, amely 

Szíhónnak, az emóriak királyának és Ógnak, Básán királyának az országa 

volt. Azonkívül volt egy országos helytartó is. 
20

Júdának és Izráelnek sok 

lakója volt, olyan sok, mint a tenger partján a homok: ettek és ittak, 

boldogok voltak. 

 

1K5 
1
Salamon uralkodott mindazokon az országokon, amelyek az 

Eufrátesztől a filiszteusok földjéig és az egyiptomi határig terültek el. 

Ezek adót fizettek, és szolgáltak Salamonnak egész életében. 
2
Salamon 

udvarának ennyi élelemre volt szüksége naponként: harminc kór 

finomlisztre és hatvan kór kenyérlisztre, 
3
tíz hizlalt marhára, húsz 

legelőn tartott marhára és száz juhra a szarvasokon, gazellákon, őzeken 

és hizlalt szárnyasokon kívül. 
4
Mivel ő uralkodott mindenütt az 

Eufráteszen innen Tifszahtól Gázáig, minden királyon az Eufráteszen 

innen, ezért mindenfelől békesség volt körülötte. 
5
Júda és Izráel 

biztonságban lakott, ki-ki a maga szőlője és fügefája alatt Dántól 

Beérsebáig Salamon egész életében. 
6
Salamonnak volt négyezer harci 
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kocsihoz való lova az istállókban, és volt tizenkétezer embere a kocsikra. 
7
A helytartók, ki-ki a maga hónapjában, ellátták Salamon királyt és 

mindazokat, akik Salamon király asztalához jártak; nem volt hiány 

semmiben. 
8
Árpát és szalmát is szállított mindegyik a lovak és paripák 

számára arra a helyre, ahová kellett, előírás szerint. 
9
Isten igen nagy 

bölcsességet és értelmet adott Salamonnak. Olyan sok bölcs gondolata 

volt, mint a tenger partján a homok. 
10

Nagyobb volt Salamon bölcsessége 

az összes Keleten lakó ember bölcsességénél és az egyiptomiak minden 

bölcsességénél. 
11

Bölcsebb volt Salamon minden embernél, még az 

ezráhi Étánnál, Hémánnál, Kalkólnál és Dardánál, Máhól fiainál is, 

úgyhogy nagy hírnévre tett szert mindenütt a környező népek körében. 
12

Háromezer példabeszédet mondott, és ezeröt éneket szerzett. 
13

Beszélt a 

fákról, a libánoni cédrustól kezdve a falból kinövő izsópig, és beszélt az 

állatokról, a madarakról, a csúszómászókról és a halakról. 
14

Jöttek is az 

emberek minden nép közül, hogy hallgassák Salamon bölcsességét, sőt a 

föld királyai közül is mindazok, akik hallottak bölcsességéről. 

 

2C1:18-2:1 
18

Salamon megparancsolta, hogy építsenek házat az Úr nevének 

tiszteletére, neki magának pedig egy királyi palotát. 
1
Kirendelt Salamon a hegyekbe hetvenezer teherhordót és nyolcvanezer 

kőfejtőt, és melléjük háromezer-hatszáz felügyelőt. 

 

1K5, 2C2:2a 
15

Hírám, Tírusz királya elküldte szolgáit Salamonhoz, amikor 

meghallotta, hogy őt kenték fel királlyá apja után, mert Hírám mindig 

szerette Dávidot. 
16

Salamon pedig ezt üzente Hírámnak, Tírusz királyának: 

 

1K5 
17

Te tudod, hogy apám, Dávid nem építhetett házat Istene, az Úr 

nevének, mert háborúskodnia kellett mindenfelé, míg az Úr lábai alá 

nem vetette ellenségeit. 
18

De most az Úr, az én Istenem nyugalmat adott 

nekem mindenfelől, nem fenyeget sem ellenség, sem veszedelem. 
19

Én 

tehát azt gondoltam, hogy házat építek Istenem, az Úr nevének, ahogyan 

az Úr apámnak, Dávidnak megmondta: A te fiad, akit utánad helyezek a 

trónra, az épít majd nevemnek házat. 
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2C2:2b-6 
2b

Apámnak, Dávidnak is megtetted, hogy küldtél neki cédrusfát palotája 

építésére, hogy abban lakjék. 
3
Lásd, én meg templomot akarok építeni az 

én Istenem, az Úr nevének a tiszteletére, és azt neki szentelem, hogy jó 

illatú füstölőszereket áldozzanak neki, és a sorba rakott kenyerek 

állandóan ott legyenek előtte, és égőáldozatot mutassanak be reggel és 

este, minden szombaton, újholdkor és Istenünknek, az Úrnak az ünnepein. 

Örök kötelessége lesz ez Izráelnek. 
4
A templomnak, amelyet építeni 

akarok, nagynak kell lennie, mert a mi Istenünk nagyobb minden istennél. 
5
De kinek is lenne ereje ahhoz, hogy templomot építsen neki? Hiszen az ég 

és az egek egei sem tudják magukba fogadni őt! És ki vagyok én, hogy 

templomot akarok építeni? Csak azért teszem, hogy ott áldozhassanak 

neki. 
6
Küldj azért hozzám egy olyan embert, aki ért az arany, az ezüst, a 

réz és a vas megmunkálásához, a piros bíborhoz, a karmazsinhoz és a kék 

bíborhoz, és el tudja készíteni a véseteket azokkal a mesterekkel együtt, 

akik nálam, Júdában és Jeruzsálemben vannak, akiket apám, Dávid 

alkalmazott. 

 

1K5, 2C2:7-17 
20

Most azért parancsold meg, hogy vágjanak ki és küldjenek cédrust, 

ciprust és ébenfát a Libánonról, mert tudom, hogy szolgáid értenek a 

libánoni fák kivágásához! Az én szolgáim is ott lesznek, együtt a te 

szolgáiddal, mellettük, és annyi bért adok szolgáidnak, amennyit csak 

kívánsz. Jól tudod, hogy miköztünk senki sem ért úgy a favágáshoz, mint 

a szidóniak. 
 

Mert sok fát kell előkészíteniük, hiszen nagynak és csodálatosnak kell 

lennie annak a templomnak, amelyet építek. Én viszont adok szolgáidnak, 

a favágóknak, akik a fákat kidöntik, húszezer kór csépelt búzát, húszezer 

kór árpát, húszezer bat bort és húszezer bat olajat. 
 
21

Amikor Hírám, Tírusz királya meghallotta Salamon üzenetét, nagyon 

megörült és ezt mondta: Áldott legyen ma az Úr, mert bölcs fiat adott 

Dávidnak e nagy nép élére! 
22

És Hírám ezt az üzenetet küldte 

Salamonnak és így felelt erre abban a levélben, amelyet Salamonnak 

küldött: Mivel szerette népét az Úr, azért tett téged királyukká. És Hírám 

így folytatta: Áldott legyen az Úr, Izráel Istene, aki az eget és a földet 

alkotta, hogy ilyen bölcs fiat adott Dávid királynak, aki okos és értelmes, 

aki az Úrnak templomot, magának pedig királyi palotát akar építeni. 

Meghallgattam, amit üzentél nekem. Teljesítem mind a cédrusfákra, 

mind a ciprusfákra vonatkozó minden kívánságodat. 
23

Szolgáim 
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leszállítják a Libánonról a tengerre, én pedig tutajokká kapcsoltatom 

össze azokat, és levitetem a tengeren arra a helyre, amelyet megüzensz 

nekem. Ott szétszedetem azokat, te pedig vitesd el! Te viszont teljesítsd az 

én kívánságomat, és adj élelmet házam népének! 
 

Ezért küldök egy hozzáértő és értelmes mestert, Hírámot, egy Dánból 

származó asszony fiát, akinek tíruszi az apja. Ő ért az arany, az ezüst, a 

réz, a vas, a kő, a fa, a piros és kék bíbor, a len és a karmazsin 

feldolgozásához, a különféle vésetek készítéséhez és mindenféle terv 

megvalósításához, amivel csak megbízzák, a te mestereiddel és az én 

uramnak, apádnak, Dávidnak a mestereivel együtt. Most azért küldje el az 

én uram szolgáinak azt a búzát, árpát, olajat és bort, amelyet megígért, mi 

pedig annyi fát vágunk a Libánonon, amennyire csak szükséged lesz, és 

tutajokon elszállítjuk azt a tengeren Jáfóba; te aztán vitesd el 

Jeruzsálembe! 
 
24

Adott tehát Hírám Salamonnak cédrus- és ciprusfát, amennyit csak 

kívánt. 
25

Salamon pedig adott Hírámnak háza népe ellátására húszezer 

kór búzát és húszezer kór sajtolt olajat. Ezt adta Salamon Hírámnak 

évről évre. 
26

Az Úr tehát bölcsességet adott Salamonnak, ahogyan 

megígérte neki. Békességben élt Hírám Salamonnal, és szövetséget 

kötöttek egymással. 
27

Salamon király kényszermunkásokat küldött föl 

egész Izráelből: harmincezer ember lett a kényszermunkása. 
28

Ezeket 

felváltva küldte a Libánonra, havonként tízezer embert: egy hónapig a 

Libánonon voltak, két hónapig pedig otthon. A kényszermunkások 

felügyelője Adónírám volt. 
29

Salamonnak volt hetvenezer teherhordója 

és nyolcvanezer kőfejtője is a hegységben. 
30

Salamonnak a 

munkavezetőin kívül, akik a munkát irányították, háromezer-háromszáz 

felügyelője is volt, akik a munkát végeztették a néppel. 
31

A király 

parancsára nagy és értékes kőtömböket fejtettek, mert faragott kövekből 

akarták lerakni a templom alapjait; 
32

ezeket Salamon és Hírám 

építőmunkásai meg a gebáliak faragták méretre. Így készítették elő a 

gerendákat meg a köveket a templom építéséhez. 

 

Salamon számba vette mindazokat az embereket, akik jövevények voltak 

Izráel országában – miután apja, Dávid egyszer már számba vette őket –, 

százötvenháromezer-hatszáz ilyen embert találtak. Hetvenezret 

teherhordónak tett meg közülük, nyolcvanezret kőfejtőnek a hegyekben, 

háromezer-hatszázat pedig felügyelőnek, hogy dolgoztassák a népet. 
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1K6, 2C3:1-4 

Azután elkezdte építeni Salamon az Úr házát Jeruzsálemben, a Mórijjá-

hegyen, ahol az Úr megjelent apjának, Dávidnak, azon a helyen, amelyet 

Dávid kijelölt, a jebúszi Ornán szérűjén. 
1
Négyszáznyolcvan évvel azután, 

hogy Izráel fiai kijöttek Egyiptomból, amikor Salamon már negyedik éve 

uralkodott Izráelben, ziv hónapban, azaz a második hónapban, a hónap 

második napján kezdték el építeni az Úr templomát. 
2
Így szabta meg 

Salamon az Isten háza építésekor az alapméreteket: az a templom, amelyet 

Salamon király épített az Úrnak, hatvan könyök hosszú, húsz könyök 

széles és harminc könyök magas volt a régi könyökmérték szerint. 
3
A 

templomépület elé épített előcsarnok húsz könyök hosszú volt, a templom 

szélességének megfelelően, magassága százhúsz könyök, szélessége pedig 

tíz könyök volt a templom előtt. A belsejét színarannyal borította be. 

 

1K6 
4
Készíttetett a templomra ablakokat is, kőkerettel és ráccsal. 

5
A templom 

falaihoz körös-körül oldalszárnyakat építtetett, körös-körül a templom 

falain, a szentélynél és a szentek szentjénél is; körös-körül 

oldalkamrákat csináltatott. 
6
Az oldalszárny szélessége legalul öt könyök, 

középen a szélessége hat könyök, a harmadik szinten pedig a szélessége 

hét könyök volt; a templomot ugyanis kívülről körös-körül lépcsőzetesre 

építtette, hogy a gerendák ne nyúljanak be a templom falaiba. 
7
Mivel a 

templom építésekor már készre faragott kövekből dolgoztak, sem 

kalapácsnak, sem vésőnek, sem egyéb vasszerszámnak nem hallatszott a 

zaja a templom építésekor. 
8
Az alsó oldalkamra ajtaja a templom jobb 

oldalán volt, és csigalépcsőn jártak föl a középsőre, a középsőről pedig a 

harmadikra. 
9
Amikor befejezték a templom építését, beburkolták a 

templomot cédrusgerendákkal és cédrusdeszkákkal. 
10

Megépítették az 

oldalszárnyakat az egész templomhoz, emeletenként öt-öt könyök 

magasra, és cédrusgerendákkal kapcsolták a templomhoz. 
11

Így szólt az 

Úr igéje Salamonhoz: 
12

Ezt mondom a templomról, amelyet most építesz: 

Ha az én rendelkezéseim szerint élsz, törvényeimet teljesíted, ha 

megtartod minden parancsolatomat, és azok szerint élsz, akkor én is 

megtartom ígéretemet, amelyet apádnak, Dávidnak tettem: 
13

Izráel fiai 

között lakom, és nem hagyom el népemet, Izráelt. 
14

Amikor befejezte 

Salamon a templom építését, 
15

beburkolta a templom falait belülről 

cédrusdeszkával; a templom padlójától egészen a mennyezetig 

faburkolattal látta el belül, a templom padlóját pedig ciprusfa deszkával 

borította be. 
16

A templom végétől húszkönyöknyire épített egy deszkafalat 

cédrusfából a padlótól fel a mennyezetig; ezt építette ki belül a 
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legszentebb résznek, a szentek szentjének. 
17

Az előtte levő 

templomcsarnok, azaz a szentély negyven könyök volt. 
18

Belülről az egész 

templomot cédrusfa borította, s erre gömb alakú díszeket és 

virágfüzéreket faragtak; minden csupa cédrusfa volt, a követ nem is 

lehetett látni. 

 

1K6, 2C3:5-14 

20
A szentek szentje hosszúsága a templom szélességének megfelelően húsz 

könyök, szélessége is húsz könyök és húsz könyök magas volt. És hatszáz 

talentum finom színarannyal vonatta be azt, az oltárt pedig cédrusfával 

borította be. 
21

A templom belsejét is színarannyal vonatta be Salamon, és 

aranyláncokat húzatott ki a szentek szentje elé. Arannyal vonatta be a 

templomot, 
22

az egész templomot arannyal vonatta be, végig az egész 

templomot. A szentek szentjénél levő oltárt is mindenütt bevonatta 

arannyal. A szegek súlya ötven aranysekel volt. A felső szobákat is 

arannyal vonatta be. 
23

Készíttetett olajfából a szentek szentjének az 

épületébe két kerúbszobrot, tíz-tíz könyök magasat, és arannyal vonatta be 

azokat. A kerúbok szárnyainak a hosszúsága együttvéve húsz könyök volt. 
24

A kerúb egyik szárnya is öt könyök, a másik szárnya is öt könyök volt, 

úgyhogy az egyik szárny vége a másik szárny végétől tízkönyöknyire volt. 
25

A másik kerúb is tízkönyöknyi volt; mindkét kerúbnak ugyanaz volt a 

mérete és a formája. 
26

Az egyik kerúb magassága tíz könyök volt, és 

ugyanannyi volt a másik kerúbé is. 
27

A kerúbokat a templom legbelső 

részébe helyezték. A kiterjesztett szárnyú kerúbok közül az egyiknek a 

szárnya az egyik falig, a másik kerúb szárnya pedig a másik falig ért, és 

szárnyuk a templom közepén egymáshoz ért. Az első kerúb egyik öt 

könyök hosszú szárnyával a templom falát, a másik öt könyök hosszú 

szárnyával a második kerúb szárnyát érintette. A második kerúb egyik öt 

könyök hosszú szárnyával szintén a templom falát, a másik öt könyök 

hosszú szárnyával pedig az első kerúb szárnyát érintette. Ezeknek a 

kerúboknak a szárnyai kiterjesztve tehát húsz könyököt tettek ki. Lábukon 

álltak, és befelé tekintettek. 
28

A kerúbokat is bevonták arannyal. 
29

A 

templom falára, körös-körül mindenütt, a belső és külső részre egyaránt 

domborműveket faragtak: kerúbokat, pálmákat és virágfüzéreket. 
30

A 

templom padlóját arannyal vonták be a belső és a külső részben egyaránt. 
31

A szentek szentjének bejáratára ajtószárnyakat készítettek olajfából. A 

szemöldökfák és az ajtófélfák ötszöget alkottak. 
32

Mind a két ajtószárny 

olajfából volt. Kerúb-, pálma- és virágfüzér-domborműveket faragtak 

rájuk, majd bevonták arannyal; a kerúbokat és a pálmákat is befuttatták 

arannyal. 
33

Ugyanígy készítettek a templom bejáratához is ajtófélfákat 

olajfából, négyszögletes formára. 
34

Mindkét ajtószárny ciprusfából volt. 
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Az egyik ajtószárny is két táblából állt, amelyek csapon forogtak, meg a 

másik ajtószárny is két táblából állt, amelyek csapon forogtak. 
35

Kerúbokat, pálmákat és virágfüzéreket faragtak rájuk, és beborították 

arannyal, amely még a véseteket is befedte. Kárpitot is készíttetett kék és 

piros bíborból, karmazsinból és lenből, amelyekbe kerúbokat szövetett. 
 
36

Azután megépítették a belső udvart három sor faragott kőből és egy sor 

cédrusgerendából. 
37

A negyedik évben rakták le az Úr házának alapját, 

ziv hónapban, 
38

és a tizenegyedik évben, búl hónapban, azaz a nyolcadik 

hónapban készült el a templom minden része és minden tartozéka. Hét 

esztendeig építették. 

 

1K7 
1
A maga palotáját tizenhárom évig építette Salamon; akkor készült el 

teljesen a palota. 
2
Felépítette tehát a Libánon-erdő palotát: száz könyök 

volt a hossza, ötven könyök a szélessége, harminc könyök a magassága. 

Négy sorban cédrusoszlopok voltak, az oszlopokon pedig 

cédrusgerendák, 
3
és cédrusfa mennyezet az oszlopokon nyugvó 

keresztgerendákon. Összesen negyvenöt oszlop volt, soronként tizenöt. 
4
Kerettel ellátott ablakok voltak három sorban, az ablakok egymással 

szemben voltak három sorban. 
5
Az ajtófélfák meg az ablakkeretek mind 

négyszögűek voltak. Az ablakok egymással szemben voltak három 

sorban. 
6
Azután elkészíttette az oszlopcsarnokot, melynek a hossza ötven 

könyök, szélessége harminc könyök volt, és ez elé még egy oszlopos 

csarnokot és egy lépcsőt. 
7
Elkészíttette a tróntermet is, az ítélethozatal 

csarnokát, hogy ott ítélkezzék, és cédrusfával burkoltatta be a padlótól a 

mennyezetig. 
8
A saját palotája pedig, amelyben lakott, a hátsó udvarban, 

a csarnokon belül hasonlóan készült el. Ehhez a csarnokhoz hasonló 

palotát készített Salamon a fáraó leányának is, akit feleségül vett. 
9
Mindezek bent is, kint is méret szerint kifaragott, fűrésszel kivágott 

értékes kövekből készültek; az alaptól az oromzatig, kívül is a nagy 

udvari részen. 
10

Az alapok is értékes, nagy kövekből készültek, tíz könyök 

és nyolc könyök nagyságú kövekből. 
11

Ezekre méret szerint kifaragott 

értékes kövek és cédrusgerendák kerültek. 
12

A nagy udvart három sor 

faragott kő és egy sor cédrusgerenda vette körül, az Úr temploma belső 

udvarához meg a templom csarnokához hasonlóan. 
13

Ezután Salamon 

király elhozatta Tíruszból Hírámot, 
14

aki egy Naftáli törzséből származó 

özvegyasszony fia volt, az apja azonban tíruszi rézműves volt. Ő teljes 

bölcsességgel, értelemmel és tudással el tudott készíteni bármilyen 

rézeszközt. Eljött Salamon királyhoz, és készített mindenféle eszközt. 
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1K7, 2C3:15-17 

15
A templom elé formált két rézoszlopot, az egyik oszlop magassága 

tizennyolc/harmincöt könyök volt, és tizenkét könyök hosszú zsinór érte 

körül. Ugyanígy a másik oszlopot is. 
16

Majd pedig két oszlopfőt készített 

rézből öntve, és az oszlopok tetejére helyezte azokat. Öt könyök magas 

volt az egyik oszlopfő, és öt könyök magas volt a másik oszlopfő is. 
17

Készíttetett az oszlopok tetején levő oszlopfőknek hálószerű recézete 

volt lánc formájú zsinórokkal, és rárakatta azokat az oszlopfőkre. Hét volt 

az egyik oszlopfőn, és hét volt a másik oszlopfőn is. 
18

Azután száz 

gránátalmát készített és rárakatta azokat a füzérekre; két sor volt belőlük 

mindegyik háló körül, hogy befedje az oszlopfőket, amelyek az oszlopok 

tetején voltak. Ugyanígy járt el a másik oszlopfőnél is. 
19

A csarnoknál 

álló oszlopok tetején az oszlopfők liliom alakúak voltak, négy könyök 

magasak. 
20

Oszlopfők voltak tehát a két oszlop tetején; a 

kidomborodásuk mentén, a háló fölött kétszáz gránátalma volt több 

sorban körös-körül, mindkét oszlopfőnél. 
21

Azután felállította az 

oszlopokat a templommal szemben, a templom csarnoka elé, egyiket jobb 

felől, másikat bal felől. Felállította a jobb oldali oszlopot, és elnevezte 

Jákínnak, azután felállította a bal oldali oszlopot, és elnevezte Bóáznak. 
22

Az oszlopok teteje liliom alakú volt. Így fejeződött be az oszlopok 

elkészítése. 

 

1K7, 2C4:1-5 

Készíttetett egy rézoltárt, melynek a hosszúsága húsz könyök, szélessége 

húsz könyök, magassága pedig tíz könyök volt. 
23

Azután elkészítette az 

öntött medencét, amelynek egyik pereme a másik peremétől 

tízkönyöknyire volt, kör alakú és öt könyök magas volt, és harminc 

könyök hosszú zsinór érte körül. 
24

A pereme alatt körös-körül gömb alakú 

díszek/bikaalakok voltak, könyökönként tíz-tíz, ezek vették körül a 

medencét. A gömb alakú díszek/bikaalakok két sorban helyezkedtek el, 

amelyeket az öntvénnyel együtt öntöttek. 
25

A medencét tizenkét bika 

tartotta: három északra, három nyugatra, három délre, három pedig keletre 

nézett; mindegyik a hátsó részével fordult befelé, és ezeken volt a 

medence. 
26

Egy tenyér volt a vastagsága, a pereme pedig kifelé hajlott, 

ahogy a poharak pereme, mint a liliomvirág. Kétezer/Háromezer bat víz 

fért bele. 

 

 

 

 



 

csak Sámuel-Királyok  csak Zsoltárok  CSAK PRÓFÉTÁK
 csak Krónikák 

(+ PRÓFÉTÁK) (+ Zsolt) közös anyag (+ PRÓFÉTÁK IS) (+ PRÓF.) (+ Zsolt) 
 

115 

 

1K7 
27

Készített rézből tíz mosóállványt is; mindegyik állvány négy könyök 

hosszú, négy könyök széles és három könyök magas volt. 
28

Az 

állványokat így készítették el: oldallapok voltak rajtuk, és az oldallapok 

foglalatok között voltak. 
29

A foglalatok közötti oldallapokon oroszlánok, 

bikák és kerúbok voltak, ugyanígy a foglalatokon is, az oroszlánok és 

bikák fölött és alatt pedig koszorúmintázat. 
30

Négy rézkereke volt 

mindegyik állványnak, réztengelyekkel. Az állvány négy sarkán 

támasztékok voltak; a mosómedence aljára voltak öntve a támasztékok, 

mindegyik oldalon koszorúkkal. 
31

A perem a támasztékokon belül fölfelé 

egy könyök magasan volt, és a perem másfél könyöknyire le volt 

kerekítve. Domborművek voltak a peremen is, a hozzá tartozó oldallapok 

pedig négyszögűek voltak, nem gömbölyűek. 
32

A négy kerék az 

oldallapok alatt volt, a kerekek tengelyei pedig az állványhoz voltak 

erősítve. Mindegyik kerék másfél könyök magas volt. 
33

A kerekeket úgy 

készítették, mint a szekérkerekeket szokták, tengelyeiket, abroncsaikat, 

küllőiket és kerékagyaikat mind úgy öntötték. 
34

Mindegyik állvány négy 

sarkán négy támaszték volt, ezek a támasztékok az állványból nyúltak ki. 
35

Az állvány tetején félkönyöknyi kerek kiemelkedés volt körös-körül, és 

az állvány tetején levő tartókarok és oldallapok az állvánnyal egy 

darabból készültek. 
36

A tartókarok felületére és a bordázatokra 

kerúbokat, oroszlánokat és pálmákat vésetett, és koszorúkat körös-körül, 

ahogyan a hely engedte. 
37

Így készítette el a tíz állványt, mindegyiket 

egyformán öntve, egyforma méretűre és egyforma mintázattal. 
 

1K7, 2C4:6 

38
Azután készített rézből tíz mosófazekat. Negyven bat víz fért mindegyik 

fazékba, és mindegyik fazék átmérője négy könyök volt. Mind a tíz 

állványon volt egy ilyen mosófazék. 
39

Öt állványt a templom jobb 

oldalára, ötöt pedig a templom bal oldalára helyezett, hogy azokban 

mossák és öblítsék le azt, amit az égőáldozathoz előkészítettek, a 

medencét, amiben pedig a papok mosakodtak, a templom jobb oldalán, 

délkelet felől helyezte el. 
 

1K7 
40

Készített azután Hírám üstöket, lapátokat és hintőedényeket. Ezzel 

befejezte Hírám az egész munkát, amit az Úr házához kellett készítenie 

Salamon király megbízásából: 
41

a két oszlopot és a két kerek oszlopfőt, 
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amelyek az oszlopok tetején voltak, a két hálót az oszlopok tetején levő 

két kerek oszlopfő beborítására, 
42

meg négyszáz gránátalmát a két 

hálóra, két sor gránátalmát egy-egy hálóra, az oszlopokon levő két kerek 

oszlopfő beborítására; 
43

a tíz állványt és az állványokra tíz mosófazekat; 
44

a medencét meg tizenkét bikát a medence alá; 
45

továbbá fazekakat, 

lapátokat, hintőedényeket és mindazt a fölszerelést, amit az Úr háza 

számára Salamon király megbízásából fényesre csiszolt rézből kellett 

elkészítenie Hírámnak. 
46

A Jordán környékén öntette ezeket a király 

földbe vájt formákban, Szukkót és Cáretán között. 
47

Ezt az egész 

fölszerelést Salamon méretlenül hagyta a réz roppant bősége miatt. 
48

Elkészíttette Salamon a többi fölszerelést is az Úr házához: az 

aranyoltárt, az aranyasztalt, amelyen a szent kenyerek voltak. 
 

1K7, 2C4:7 

49
Tíz lámpatartót színaranyból készíttetett a szentek szentje elé a megadott 

minta szerint, és elhelyezte azokat a templomban: ötöt jobbról, ötöt balról; 
 

2C4:8-20 
8
Készíttetett tíz asztalt is, és elhelyezte azokat a templomban: ötöt jobb 

felől, ötöt pedig bal felől. Készíttetett száz arany hintőedényt is. 
9
Elkészíttette a papok udvarát, és egy nagy bekerített helyet. Ajtókat is 

csináltatott a bekerített helynek, és az ajtókat rézzel boríttatta be, 
10

a 

medencét pedig jobb felől, délkeletre helyezte el. 
11

Készített Hírám 

fazekakat, lapátokat és hintőedényeket.Ezzel befejezte Hírám azt a munkát, 

amelyet az Isten házában kellett készítenie Salamon király megbízásából: 
12

a két oszlopot és a két kerek oszlopfőt, amelyek az oszlopok tetején 

voltak, a két hálót az oszlopok tetején levő két kerek oszlopfő beborítására, 
13

meg négyszáz gránátalmát a két hálóra, két sor gránátalmát egy-egy 

hálóra, az oszlopokon levő két kerek oszlopfő beborítására. 
14

Elkészítette az 

állványokat és az állványokra a mosófazekakat, 
15

a medencét és alá tizenkét 

bikát; 
16

továbbá fazekakat, lapátokat és villákat. Mindezt a fölszerelést tiszta 

rézből kellett elkészítenie Hírám mesternek az Úr háza számára Salamon 

király megbízásából. 
17

A Jordán környékén öntette ezeket a király az 

agyagos földben, Szukkót és Cerédá között. 
18

Mindezt a fölszerelést nagy 

mennyiségben csináltatta Salamon, a réz roppant bősége miatt. 
19

Elkészíttette Salamon a többi fölszerelést is az Isten házához: az 

aranyoltárt, az asztalokat, amelyeken a szent kenyerek voltak; 
20

a 

lámpatartókat és azok mécseseit színaranyból, hogy ott égjenek 

rendeltetésük szerint a szentek szentje előtt; 
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1K7, 2C4:21-5:1 

a virágokat, a mécseseket és a koppantókat is aranyból, mégpedig 

színaranyból; 
50

azután a tálakat, késeket, hintőedényeket, kanalakat és 

szenesserpenyőket színaranyból; valamint a templom bejáratát, a 

sarokpántokat a templom belsejében, a templom bejáratát, a szentek 

szentjébe vezető ajtókhoz és a templom szentélyébe vezető ajtókhoz 

aranyból. 
51

Amikor befejezték mindazt a munkát, amit Salamon király 

végeztetett az Úr háza számára, bevitte Salamon azt az ezüstöt, aranyat és 

egyéb tárgyakat, amelyeket apja, Dávid szentelt oda ajándékul, és 

elhelyezte az Úr Isten házának a kincsei közé.  

 

1K8, 2C5:2-14 
1
Akkor összegyűjtötte Salamon Izráel véneit és minden törzsfőjét, Izráel 

fiainak családfőit Jeruzsálembe, hogy elvigyék az Úr szövetségládáját 

Dávid városából, azaz Sionból. 
2
Összegyülekeztek tehát Salamon 

királyhoz mindezek az izráeli férfiak étáním havában, azaz a hetedik 

hónapban, az ünnepen. 
3
Amikor Izráel vénei mind megérkeztek, a 

papok/léviták fölemelték a ládát, 
4
és fölvitték az Úr ládáját meg a 

kijelentés sátrát meg a szentély egész fölszerelését, amely a sátorban volt. 

A papok és a léviták vitték azokat. 
5
Salamon király és Izráel egész 

közössége, amely megjelent nála, ott állt a láda előtt. Olyan sok juhot és 

marhát áldoztak, hogy sem megszámlálni, de még csak megbecsülni sem 

lehetett azokat. 
6
Azután bevitték a papok az Úr szövetségládáját a helyére, 

a templom legbelső részébe, a szentek szentjébe, a kerúbok szárnyai alá. 
7
A kerúbok ugyanis kiterjesztették szárnyaikat a láda helye fölé, és 

betakarták a kerúbok fölülről a ládát és annak rúdjait. 
8
A rudak olyan 

hosszúak voltak, hogy a ládához tartozó rudak végei láthatók voltak a 

szentek szentje előtt levő szentély felől, de kívülről már nem voltak 

láthatók. Ott vannak még ma is. 
9
Nem volt a ládában más, csak a két 

kőtábla, amelyeket Mózes adott át és tett bele a Hóreben, amikor az Úr 

szövetséget kötött Izráel fiaival, miután kijöttek Egyiptomból. 

 

Zs24 
 
1
Dávid zsoltára. Az Úré a föld és ami 

betölti, a földkerekség és a rajta lakók. 
2
Mert ő vetette meg alapját a tengereken, ő 

rögzítette a folyókon. 
3
Ki mehet föl az Úr 

hegyére, és ki állhat meg szent helyén? 
4
Az 
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ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem 

sóvárog hiábavalóság után, és nem 

esküszik hamisan. 
5
Áldást nyer az ilyen az 

Úrtól, igazságot a szabadító Istentől. 
6
Ilyen 

az a nemzedék, amely hozzá folyamodik, 

akik Jákób Istenének orcáját keresik. 

(Szela.) 
7
Emeljétek föl fejeteket, ti, kapuk, 

emelkedjetek föl, ti, ősi ajtók, hogy 

bemehessen a dicső király! 
8
Ki az a dicső 

király? Az erős és hatalmas Úr, az Úr, aki 

hatalmas a harcban. 
9
Emeljétek föl 

fejeteket, ti, kapuk, emeljétek föl, ti, ősi 

ajtók, hogy bemehessen a dicső király! 
10

Ki 

az a dicső király? A Seregek Ura, ő a dicső 

király! (Szela.) 
 

 
10

Amikor a papok kijöttek a szentélyből, – az ott levő papok ugyanis 

mindnyájan megszentelték magukat, beosztásukra való tekintet nélkül –, 

fölsorakozott az oltártól keletre valamennyi énekes lévita, tehát Ászáf, 

Hémán és Jedútún a fiaikkal és testvéreikkel együtt, fehér ruhába öltözve, 

cintányérokkal, lantokkal és citerákkal, és velük együtt százhúsz harsonát 

fújó pap. A harsonásoknak meg az énekeseknek egyaránt az volt a tisztük, 

hogy összehangolva zengjék az Úr dicséretét és magasztalását. Amikor 

felzendültek a harsonák, a cintányérok és a hangszerek, és dicsérték az 

Urat, mert ő jó, és örökké tart szeretete, akkor felhő töltötte be a házat, az 

Úr házát, 
11

úgyhogy a papok a felhő miatt nem tudtak odaállni, hogy 

szolgálatukat végezzék, mert az Úr dicsősége betöltötte az Úr Isten házát. 

 

1K8, 2C6:1-40 
12

Akkor ezt mondta Salamon: Az Úr mondta, hogy homályban kíván lakni. 
13

Örömmel építettem neked lakóházat, maradandót, örök lakóhelyül. 
14

Azután megfordult a király, és megáldotta Izráel egész gyülekezetét, 

miközben Izráel egész gyülekezete állt. 
15

Ezt mondta: Áldott az Úr, Izráel 

Istene, aki ígéretet tett apámnak, Dávidnak, és azt hatalmával be is 

teljesítette. Ezt mondta: 
16

Attól a naptól fogva, hogy kihoztam népemet, 

Izráelt Egyiptom földjéből, nem választottam ki egyetlen várost sem Izráel 

törzseiből, hogy házat építsenek ott az én nevemnek, és nem választottam ki 

senkit, hogy fejedelme legyen népemnek, Izráelnek. De most kiválasztottam 
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Jeruzsálemet, hogy ott legyen a nevem, és kiválasztottam Dávidot, hogy 

népemnek, Izráelnek a vezetője legyen. 
17

De amikor apám, Dávid házat 

akart építeni Izráel Istene, az Úr nevének tiszteletére, 
18

akkor ezt mondta 

apámnak, Dávidnak az Úr: Azzal, hogy házat akartál építeni a nevem 

tiszteletére, jót akartál. 
19

De te nem építheted föl azt a házat, hanem a fiad, 

aki a te véredből származik, ő építi majd föl azt a házat nevem tiszteletére. 
20

Az Úr beteljesítette ígéretét, amelyet tett, mert amikor apámnak, Dávidnak 

a helyébe léptem, és Izráel trónjára ültem, ahogyan megígérte az Úr, 

fölépítettem ezt a házat Izráel Istene, az Úr nevének tiszteletére. 
21

És helyet 

készítettem és elhelyeztem ott a ládát; abban van az Úr szövetsége, amelyet 

őseinkkel, Izráel fiaival kötött, amikor kihozta őket Egyiptomból. 
22

Azután 

odaállt Salamon az Úr oltára elé, szemben Izráel egész gyülekezetével, és 

kitárta kezeit. Salamon ugyanis egy emelvényt készíttetett rézből, és azt a 

bekerített hely közepén helyeztette el. Hossza öt könyök, szélessége öt 

könyök, magassága pedig három könyök volt. Föllépett rá, majd térdre esett, 

szemben Izráel egész gyülekezetével, kezeit az ég felé tárta, 
23

és ezt mondta: 

Uram, Izráel Istene! Nincs hozzád hasonló Isten sem fent az égben, sem lent 

a földön! Hűségesen megtartod a szolgáiddal kötött szövetséget, ha teljes 

szívvel előtted járnak. 
24

Megtartottad, amit ígértél a te szolgádnak, 

Dávidnak, az én apámnak. Amit megígértél, hatalmaddal be is teljesítetted a 

mai napon. 
25

Most azért, Uram, Izráel Istene, tartsd meg, amit a te 

szolgádnak, Dávidnak, apámnak ígértél, amikor ezt mondtad: Nem vesznek 

ki színem elől utódaid, akik Izráel trónján ülnek, de csak akkor, ha fiaid 

ügyelnek útjukra, és előttem törvényem szerint járnak, ahogyan előttem 

jártál te is. 
26

Most azért, Uram, Izráel Istene, váljék valóra ígéreted, amelyet 

a te szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak tettél! 
27

De vajon lakhat-e Isten 

a földön, együtt az emberekkel? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem 

fogadhatnak magukba téged, hát még ez a ház, amelyet én építettem! 
28

Mégis tekints a te szolgád imádságára és könyörgésére, Uram, Istenem, és 

hallgasd meg a kiáltást és az imádságot, amikor ma a te szolgád a te színed 

előtt imádkozik. 
29

Nézz nyitott szemmel erre a házra éjjel és nappal, arra a 

helyre, amelyről ezt mondtad: Ott lesz az én nevem! Hallgasd meg az 

imádságot, amikor a te szolgád ezen a helyen imádkozik! 
30

Hallgasd meg a 

te szolgádnak és népednek, Izráelnek a könyörgését, amikor ezen a helyen 

imádkoznak! Hallgasd meg lakóhelyeden, a mennyben, hallgasd meg, és 

bocsáss meg nekik! 
31

Ha majd valaki vétkezik felebarátja ellen, és arra 

kényszerül, hogy esküt tegyen, ő pedig idejön, és esküt tesz oltárod előtt 

ebben a házban, 
32

te halld meg a mennyből, és tégy igazságot a te szolgáid 

ügyében: bizonyítsd rá a bűnösre bűnösségét, fizess meg a bűnösnek, és 

olvasd fejére a tettét; az igaznak pedig bizonyítsd be igazságát, és bánj vele 

igazsága szerint! 
33

Ha majd néped, Izráel vereséget szenved ellenségétől, 

mert vétkezett ellened, de azután megtér hozzád, és vallást tesz nevedről, 

hozzád imádkozik és könyörög színed előtt ebben a házban, 
34

te hallgasd 
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meg a mennyből, bocsásd meg népednek, Izráelnek a vétkét, és hozd vissza 

arra a földre, amelyet neki és őseinek adtál! 
35

Ha majd bezárul az ég, és nem 

lesz eső, mert vétkeztek ellened, de azután imádkoznak ezen a helyen, 

vallást tesznek nevedről, és megtérnek vétkükből, mert megaláztad őket, 
36

te 

hallgasd meg őket a mennyből, és bocsásd meg szolgáidnak és népednek, 

Izráelnek a vétkét, sőt tanítsd őket a jó útra, amelyen járniuk kell, és adj esőt 

földedre, amelyet népednek adtál örökségül! 
37

Ha majd éhínség támad az 

országban, ha dögvész, aszály, rozsda, sáska vagy cserebogár pusztít, vagy 

ha ellenség ostromolja az ország városait, vagy bármilyen csapás és 

betegség támad, 
38

akkor minden imádságot és könyörgést, amelyet akár egy 

ember, akár egész néped, Izráel mond el, és ha valaki elismeri, hogy miatta 

van a csapás és a fájdalom, és kitárja a kezét e ház felé, 
39

te hallgasd meg 

lakóhelyedről, a mennyből, bocsáss meg, cselekedj és bánj mindenkivel 

tettei szerint, ahogyan megismerted a szívét, hiszen egyedül te ismered 

minden embernek a szívét, 
40

hogy féljenek téged és járjanak a te utaidon 

egész életükben, amíg csak azon a földön élnek, amelyet őseinknek adtál. 
41

Még az idegent is, aki nem a te népedből, Izráelből való, de eljön messze 

földről a te nagy nevedért, erős kezedért és kinyújtott karodért, 
42

mert 

hallani fognak nagy nevedről, erős kezedről és kinyújtott karodról, ha 

eljön és imádkozik ebben a házban, 
43

te hallgasd meg lakóhelyedről, a 

mennyből, és tedd meg mindazt, amit az idegen kér tőled, hogy a föld 

minden népe megismerje nevedet, és úgy féljenek téged, ahogyan néped, 

Izráel, és tudják meg, hogy rólad nevezték el ezt a házat, amelyet építettem. 
44

Ha majd néped hadba vonul ellensége ellen, olyan úton, amelyen te 

küldöd, és hozzád imádkozik, az Úrhoz, e város felé fordulva, amelyet 

kiválasztottál, és e ház felé, amelyet neved tiszteletére építettem, 
45

te 

hallgasd meg a mennyből imádságukat és könyörgésüket, és pártold 

ügyüket! 
46

Ha majd vétkeznek ellened – mert nincs ember, aki ne vétkeznék 

–, és megharagszol rájuk, kiszolgáltatod őket ellenségeiknek, azok pedig 

fogságba hurcolják őket az ellenség földjére, akár messzi, akár közeli 

országba, 
47

de aztán szívből megtérnek azon a földön, ahova fogságba vitték 

őket, ha megtérnek és így könyörögnek hozzád azoknak a földjén, akik 

fogságba vitték őket: Vétkeztünk, bűnt követtünk el, gonoszul cselekedtünk! 

– 
48

ha tehát teljes szívükből és teljes lelkükből megtérnek hozzád 

ellenségeik földjén, akik fogságba vitték őket, és imádkoznak hozzád 

fogságuk földjén, ahol őket fogva tartják, országuk felé fordulva, amelyet 

őseiknek adtál, a város felé, amelyet kiválasztottál, és e ház felé, amelyet 

neved tiszteletére építettem, 
49

te hallgasd meg imádságukat és 

könyörgésüket lakóhelyedről, a mennyből, és pártold ügyüket! 
50

Bocsásd 

meg népednek, amit ellened vétettek, és minden hűtlenségüket, amiben 

hűtlenek voltak hozzád, és támassz irgalmat irántuk azokban, akik 

fogságba viszik őket, hogy irgalmazzanak nekik. Most azért, Istenem, 

legyen nyitva a szemed, és füleddel figyelj az imádságra ezen a helyen! 
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Zs132 
 

1
Zarándokének. Emlékezz, Uram, Dávidra, 

minden viszontagságára! 
2
Mert esküt tett az 

Úrnak, fogadalmat Jákób erős Istenének: 
3
Nem megyek be addig házamba, nem 

fekszem le fekvőhelyemre, 
4
szememet nem 

hagyom aludni, szempilláimat nyugodni, 
5
míg nem találok helyet az Úrnak, 

lakóhelyet Jákób erős Istenének! 
6
Hallottuk, hogy a láda Efrátában van, és 

rátaláltunk Jaar mezőin. 
7
Menjünk el 

lakóhelyére, boruljunk le lába zsámolyánál! 
 

2C6:41-42 Zs132:8-10 

[csak a 2C6:41-42-ben, csak a Zs132:8-10-ben, közös anyag] 
 

41
Most pedig indulj el Örökkévaló, Isten, nyugalmad helyére, te 

és hatalmad ládája! Papjaidat, Örökkévaló Isten, vedd körül 

igazságoddal, szabadításoddal, híveid pedig hadd 

örvendezzenek a te jóságodnak! 
42

Örökkévaló Isten, a te szolgádért, 

Dávidért ne fordulj el fölkent királyodtól, gondolj arra, milyen 

kegyelmes voltál szolgádhoz, Dávidhoz! 
 

Zs132 
 

11
Megesküdött az Úr Dávidnak igazán, nem 

másítja azt meg: Véredből való utódot 
ültetek trónodra. 

12
Ha fiaid megtartják 

szövetségemet és intelmeimet, amelyekre 
tanítottam őket, akkor még az ő fiaik is 
trónodon ülnek mindvégig. 

13
Mert a Siont 

választotta ki az Úr, azt kívánta lakóhelyéül: 
14

Ez lesz lakóhelyem örökre, itt fogok lakni, 
mert így kívánom! 

15
Gazdagon megáldom 

eledelét, szegényeit jól tartom kenyérrel, 
16

papjait körülveszem szabadításommal, 
hívei vígan ujjonganak. 

17
Ott növelem meg 

Dávid hatalmát, gondom lesz felkentem 
mécsesére. 

18
Ellenségeire szégyent borítok, 

őrajta azonban ragyogni fog koronája. 
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1K8 
54

Amikor Salamon befejezte ezt az egész imádságot és könyörgést, 

amellyel az Úrhoz imádkozott, fölkelt az Úr oltára elől, ahol eddig 

térdelt, és kitárta kezeit az ég felé. 
55

Fölállt tehát, és fennhangon így 

áldotta meg Izráel egész gyülekezetét: 
56

Áldott az Úr, aki nyugalmat adott 

népének, Izráelnek egészen úgy, ahogyan megígérte. Egyetlen szó sem 

veszett el azokból az ígéretekből, amelyeket Mózes, az ő szolgája által 

megígért. 57Legyen velünk Istenünk, az Úr, ahogyan őseinkkel volt. Ne 

hagyjon el bennünket, és ne vessen el magától! 
58

Fordítsa oda magához 

szívünket, hogy mindenben az ő útjain járjunk, és megtartsuk 

parancsolatait, rendelkezéseit és törvényeit, amelyeket őseinknek adott. 
59

Ezek a szavak pedig, amelyekkel az Úr színe előtt könyörögtem, 

legyenek éjjel-nappal Istenünk, az Úr előtt, hogy pártolja az ő 

szolgájának és népének, Izráelnek az ügyét, amiben csak napról napra 

szükséges. 
60

Hadd tudja meg a föld minden népe, hogy az Úr az Isten, 

nincs más. 
61

Legyen a szívetek teljesen az Úré, a mi Istenünké, járjatok 

rendelkezései szerint, és tartsátok meg parancsolatait úgy, mint ma! 
 

1K8, 2C7:1-10 

Amikor Salamon befejezte az imádságot, tűz szállt alá az égből, és 

megemésztette az égőáldozatot és a véresáldozatokat, az Úr dicsősége pedig 

betöltötte a templomot. A papok nem tudtak bemenni az Úr házába, mert az Úr 

dicsősége betöltötte az Úr házát. Izráel fiai mindnyájan látták, amikor leszállt a 

tűz és az Úr dicsősége a templomra, ezért arcukkal a földet érintve letérdeltek a 

kőpadlóra. Imádták és magasztalták az Urat, mert jó, és örökké tart szeretete. 
 
62

Azután a király és vele együtt egész Izráel népe áldozatot mutatott be az 

Úrnak. 
63

Salamon király békeáldozatot mutatott be: huszonkétezer marhát 

és százhúszezer juhot áldozott fel az Úrnak véresáldozatul. Így avatta fel 

az Örökkévaló Isten házát a király az egész néppel, Izráel fiaival együtt. A 

papok pedig a helyükre álltak, a léviták is az Úr minden hangszerével, 

amelyeket Dávid király készíttetett, hogy magasztalják az Urat, mert 

örökké tart szeretete. Miközben ők előadták Dávid dicséretét, a papok 

velük szemben trombitáltak, és egész Izráel ott állt. 

 

Zs30 
 
1
Zsoltár, templomszentelési ének. Dávidé. 

2
Magasztallak, Uram, mert megmentettél. 

Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek 
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bajomon. 
3
Uram, Istenem, hozzád 

kiáltottam, és meggyógyítottál engem. 
4
Uram, kihoztál engem a holtak hazájából, 

életben tartottál, nem roskadtam a sírba. 
5
Zengjetek az Úrnak, ti, hívei, 

magasztaljátok szent nevét! 
6
Mert csak egy 

pillanatig tart haragja, de egész életen át a 

kegyelme. Este szállást vesz a sírás, 

reggelre itt az ujjongás. 
7
Míg jó dolgom 

volt, azt gondoltam: Nem tántorodom meg 

soha. 
8
Uram, kegyelmedből hatalmas 

hegyre állítottál. De mikor elrejtetted 

orcádat, nagyon megrettentem. 
9
Ekkor 

hozzád kiáltottam, Uram, és így esedeztem 

az Úrhoz: 
10

Mit használ neked a vérem, ha 

leszállok a sírgödörbe? Hálát ad-e neked, 

aki porrá lett, hirdeti-e hűségedet? 
11

Hallgass meg, Uram, kegyelmesen, légy 

segítségemre, Uram! 
12

Te pedig gyászomat 

örömre fordítottad, leoldoztad 

gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. 
13

Ezért szüntelen zeng neked a szívem, 

örökké magasztallak, Uram, Istenem! 
 

 
64

Ugyanazon a napon szentelte föl Salamon király az udvar középső 

részét az Úr háza előtt, mert ott készítette el az égőáldozatokat, az 

ételáldozatot és a békeáldozatok kövérjét. Az Úr színe előtt álló rézoltár 

ugyanis, amelyet Salamon készíttetett, kicsi volt ahhoz, hogy ráférjen az 

égőáldozat, az égőáldozat, az ételáldozat és a békeáldozat kövérje. 
65

Így 

ünnepelt akkor Salamon hét napig egész Izráellel együtt. Igen sokan 

gyűltek össze a Hamátba vezető úttól egészen Egyiptom patakjáig 

Istenünknek, az Úrnak a színe elé hét napra meg hét napra, azaz 

tizennégy napra. 
66

A nyolcadik napon záróünnepet tartottak, mert az oltár 

fölavatását hét napig végezték, és az az ünnep is hét napig tartott. A 

hetedik hónap huszonharmadik napján elbocsátotta a népet. Azok áldották 

a királyt, és örvendezve, vidám szívvel tértek haza, amiért oly sok jót tett 

az Úr az ő szolgájával, Dáviddal, Salamonnal és népével, Izráellel. 
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1K9, 2C7:11-22 

1
Amikor Salamon befejezte az Úr templomának és a királyi palotának az 

építését és mindazt, amit még kívánt és meg akart csináltatni, aminek az 

elkészítését elhatározta Salamon az Úr házában és a maga palotájában, 
2
megjelent az Úr Salamonnak éjjel, másodszor is úgy, ahogyan 

Gibeónban megjelent neki. 
3
Ezt mondta neki az Úr: Meghallgattam 

imádságodat és könyörgésedet, amelyet elém tártál, és kiválasztottam 

magamnak ezt a helyet az áldozat házául. Ha majd bezárom az eget, és 

nem lesz eső, vagy parancsolok a sáskáknak, hogy tarolják le a földet, 

vagy ha dögvészt bocsátok népemre, de megalázza magát népem, amelyet 

rólam neveztek el, ha imádkoznak, keresnek engem és megtérnek gonosz 

utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és 

meggyógyítom országukat. Bizony, a szemem nyitva lesz, és a fülemmel 

figyelni fogok az imádságra ezen a helyen! Kiválasztottam és 

megszentelem ezt a templomot, amelyet építettél, hogy itt legyen az én 

nevem mindörökké; itt lesz a szemem és a szívem is mindenkor! 
4
És ha 

előttem jársz, ahogyan apád, Dávid is tette, tiszta szívvel és őszintén, és 

megteszel mindent, amit megparancsoltam neked, megtartva 

rendelkezéseimet és törvényeimet, 
5
akkor állandóvá teszem királyi 

trónodat Izráelben örökké, ahogyan megígértem apádnak, Dávidnak: Nem 

vesznek ki utódaid Izráel trónjáról, és ők uralkodnak majd Izráelben. 
6
Ha 

azonban konokul elfordultok tőlem, ti és utódaitok, és elhagyjátok, és nem 

tartjátok meg parancsolataimat és rendelkezéseimet, amelyeket elétek 

tártam, hanem más isteneket tiszteltek és azokat imádjátok, 
7
akkor kiirtom 

Izráelt földemből, arról a földről, amelyet nekik adtam, ezt a templomot, 

amelyet nevemnek szenteltem, elvetem színem elől, őket pedig elrettentő 

példává és gúny tárgyává teszem minden nép előtt. Izráelt példálózva, 

maró gúnnyal emlegetik majd minden nép között. 
8
És bármilyen felséges 

is ez a templom, mégis, aki csak elmegy majd mellette, elborzadva 

szisszen föl, és ezt kérdezi: Miért bánt el így az Úr ezzel az országgal és 

ezzel a templommal? 
9
Akkor majd ezt fogják felelni: Azért, mert 

elhagyták az Urat, az ő Istenüket, őseik Istenét, aki őseiket kihozta 

Egyiptomból, és más istenekhez ragaszkodtak, azokat imádták, és azokat 

tisztelték. Ezért hozta rájuk az Úr mindezt a veszedelmet. 

 

1K9, 2C8:1-18 
10

Miután eltelt az a húsz esztendő, ameddig Salamon ezt a két házat, az Úr 

templomát és a maga királyi palotáját fölépítette, 
11

mialatt Hírám, Tírusz 

királya annyi cédrusfát, ciprusfát és aranyat szállított Salamonnak, 

amennyit csak kívánt, Salamon király húsz várost adott Hírámnak 
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Galilea földjén. 
12

Amikor azonban Hírám elment Tíruszból, hogy 

megnézze a városokat, amelyeket Salamon adott neki, nem volt 

megelégedve velük. 
13

Ezért azt mondta: Miféle városokat adtál nekem, 

testvérem?! Ezért nevezik azokat Kábúl földjének mindmáig. 
14

Pedig 

Hírám százhúsz talentum aranyat küldött a királynak. 
15

Ilyen 

kényszermunkát vetett ki Salamon király, hogy megépíthesse az Úr 

templomát és a maga palotáját meg a Milló-erődöt és Jeruzsálem 

várfalát, továbbá Hácórt, Megiddót és Gézert, azokat a városokat is 

kiépíttette Salamon, amelyeket Hírám adott Salamonnak, és izráelieket 

telepített oda. 
16

Fölvonult ugyanis a fáraó, Egyiptom királya, elfoglalta 

és fölperzselte Gézert, a városban lakó kánaániakat pedig legyilkolta, 

majd leányának, Salamon feleségének adta nászajándékul. Azután 

Salamon Hamát-Cóbá ellen vonult, és hatalmába kerítette. Kiépíttette 

Tadmórt is a pusztában és mindazokat a raktárvárosokat, amelyeket 

Hamátban kezdett építeni. 
17

Ezért építette föl azután Salamon Gézert, 

továbbá Felső-Bét-Hórónt és Alsó Bét-Hórónt erődített városokká, 

várfalakkal, kapukkal és zárakkal. 
18

Baalátot és Tadmórt az ország puszta 

részén, 
19

és az összes raktárvárost, amely Salamoné volt, a harci kocsik és 

lovak városait, és amit csak építeni kívánt Salamon, kiépíttetett 

Jeruzsálemben, a Libánonon és birodalma egész területén. 
20

Mindazokat, 

akik az emóriak, a hettiták, a perizziek, a hivviek és a jebúsziak népéből 

megmaradtak, akik tehát nem Izráel fiai közül valók voltak, 
21

meg fiaikat, 

akik utánuk az országban megmaradtak, mert nem tudták kiirtani őket 

Izráel fiai, Salamon kényszermunkásokká tette; azok még ma is. 
22

Izráel 

fiai közül azonban senkit sem kényszerített Salamon rabszolgasorba az 

építkezéseken; ők harcosok voltak, udvari emberei, vezérei, tisztjei meg 

harci kocsijainak és kocsihajtóinak a parancsnokai. Salamon király 

helyőrségeinek a parancsnokai kétszázötvenen voltak, ezek álltak a 

hadinép élén. 
23

Azok a munkavezetők, akik Salamon munkáit 

irányították, ötszázötvenen voltak; ők végeztették a munkát a néppel. 
Azután fölvitte Salamon a fáraó leányát Dávid városából abba a palotába, 

amelyet neki építtetett, mert ezt mondta: Ne lakjék a feleségem Izráel 

királyának, Dávidnak a palotájában, mert szent hely az, mivel oda került 

az Úr ládája. 
24

Amikor a fáraó leánya fölment Dávid városából abba a 

palotába, amelyet Salamon épített neki, akkor építette meg a Milló-

erődöt is. 
25

Salamon akkor égőáldozatokat mutatott be az Úrnak, az Úrnak 

azon az oltárán, amelyet a csarnok elé építtetett. Salamon évenként 

háromszor mutatott be égőáldozatokat és békeáldozatokat azon az 

oltáron, amelyet az Úrnak építtetett, és azon füstölögtetett az Úr színe 

előtt, miután befejezte a templomépítést. Minden hétköznapon meg 

szombatonként, újholdkor és az évenként tartandó három fő ünnepen, a 

kovásztalan kenyerek ünnepén, a hetek ünnepén és a lombsátrak ünnepén, 

az adott napra vonatkozó előírások szerint kellett áldozni, ahogyan Mózes 
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parancsolta. Megállapította apjának, Dávidnak a rendtartása szerint a 

papok szolgálati beosztását és a léviták tennivalóját, hogy dicséretet 

énekeljenek, és végezzék szolgálatukat a papok mellett mindennap, annak 

a napnak az előírása szerint; meg a kapuőrség beosztását az egyes 

kapuknál, mert így szólt Dávidnak, Isten emberének a parancsa. 

Semmiben sem tértek el attól, amit a király parancsolt a papoknak és a 

lévitáknak, még a kincsek dolgában sem. Így készült el Salamon az egész 

munkával az Úr temploma megalapozásától az Úr templomának teljes 

befejezéséig. 
26

Akkor elment és hajókat is csináltatott Salamon király 

Ecjón-Geberben, amely Élót mellett a Vörös-tenger partján, Edóm földjén 

van. 
27

 Hírám ugyanis hajókat küldött neki szolgáival: elküldte Hírám a 

hajókon Salamon szolgáival együtt a maga szolgáit, ezek a szolgák 

hajósok voltak, és ismerték a tengert. 
28

Salamon szolgáival együtt 

eljutottak Ófírba; hoztak onnan négyszázhúsz/négyszázötven talentum 

aranyat, és elvitték Salamon királynak. 

 

1K10, 2C9:1-28 
1
Sába királynője hallotta a hírét Salamonnak és az Úr nevének, ezért eljött, 

hogy próbára tegye őt találós kérdésekkel. 
2
Megérkezett Jeruzsálembe 

Salamonhoz igen tekintélyes kísérettel és tevékkel, amelyek balzsamot, 

igen sok aranyat és drágakövet hoztak. Elment Salamonhoz, és beszélt 

vele mindenről, amit kigondolt. 
3
De Salamon megfelelt minden szavára; 

nem volt egyetlen olyan rejtvény sem, amelyikre Salamon király ne tudott 

volna megfelelni. 
4
Amikor Sába királynője látta Salamon nagy 

bölcsességét és a palotát, amelyet építtetett, 
5
az asztalán levő ételeket, az 

udvari emberek ülésrendjét, a felszolgálók magatartását és öltözetét, 

pohárnokait és azok öltözetét, továbbá a följáróját, amelyen az Úr házába 

szokott följárni, valamint égőáldozatát, amelyet az Úr házában szokott 

bemutatni, még a lélegzete is elállt, 
6
és ezt mondta a királynak: Igaz volt, 

amit országomban hallottam dolgaidról és bölcsességedről, 
7
de nem hittem 

azoknak a beszédeknek, míg magam el nem jöttem, és saját szememmel 

meg nem láttam. Még a felét sem mondták el nekem nagy 

bölcsességednek: bölcsességed és gazdagságod felülmúlja azokat a 

híreket, amelyek hozzám eljutottak. 
8
Boldogok az embereid, és boldogok 

azok a szolgák, akik állandóan előtted állnak, és hallgatják bölcs 

szavaidat! 
9
Áldott legyen Istened, az Úr, aki kedvét lelte benned, és Izráel 

trónjára ültetett az Úrnak, a te Istenednek a királyaként! Mivel Istened, az 

Úr örökké szereti Izráelt, és fenn akarja tartani örökké, azért tett 

királyukká téged, hogy jogot és igazságot szolgáltass. 
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Zs72 
 
1
Salamoné. Isten! Add törvényeidet a 

királynak, és igazságodat a király fiának, 
2
hogy igazságosan ítélje népedet, és 

törvényesen az elesetteket. 
3
Teremjenek a 

hegyek békét a népnek, és a halmok 

igazságot! 
4
Szolgáltasson igazságot a nép 

elesettjeinek, segítse meg a szegényeket, de 

tiporja el az elnyomókat! 
5
Éljen addig, míg 

nap és hold lesz, nemzedékről nemzedékre! 
6
Mint amikor eső hull a rétre, és zápor 

áztatja a földet: 
7
úgy virágozzék napjaiban 

az igazság, és legyen nagy békesség, amíg 

meg nem szűnik a hold. 
8
Uralkodjék 

tengertől tengerig, és a Folyamtól a föld 

széléig. 
9
Hajtsanak térdet előtte a 

pusztalakók, nyalják a port ellenségei! 
10

Tarsísnak és a szigeteknek királyai 

hozzanak ajándékot, Sába és Szebá 

királyai fizessenek adót! 
11

Boruljon le 

előtte minden király, őt szolgálja minden 

nemzet! 
12

Mert megmenti a segítséget kérő 

szegényt és az elesettet, akinek nincsen 

támasza. 
13

Megmenti a nincstelent és a 

szegényt, a szegény embereket megsegíti. 
14

Elnyomástól és erőszaktól megváltja őket, 

mert drága számára a vérük. 
15

Éljen ő, és 

adjanak neki sábai aranyat, imádkozzanak 

érte szüntelen, és áldják őt mindennap! 
16

Legyen bőven gabona az országban, a 

hegyek tetején hullámzó kalászok legyenek 

olyanok, mint a Libánon; virágozzanak a 

városok, mint földön a fű! 
17

Maradjon meg 

neve örökké, terjedjen híre, amíg a nap 

ragyog! Nevével mondjanak egymásra 

áldást; mondja őt boldognak minden nép! 
18

Áldott az Úristen, Izráel Istene! Egyedül 
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ő tud csodákat tenni! 
19

Áldott legyen dicső 

neve örökre, töltse be dicsősége az egész 

földet! Ámen, ámen. 20
Itt végződnek Dávidnak, 

Isai fiának az imádságai. 

 

 
10

Azután adott a királynak százhúsz talentum aranyat, igen sok balzsamot 

és drágakövet. Sohasem hoztak annyi balzsamot, és nem volt ahhoz 

fogható balzsam, mint amennyit és amilyet Sába királynője adott Salamon 

királynak. 
11

Hírám hajói/szolgái meg Salamon szolgái, amelyek aranyat 

hoztak Ófírból, igen sok ébenfát meg drágakövet is hoztak Ófírból. 
12

A 

király az ébenfából oszlopokat/lépcsőket készíttetett az Úr templomába és 

a királyi palotába, az énekeseknek pedig citerákat és lantokat. Sohasem 

hoztak, és nem is láttak ilyet azelőtt Júda országában és nem is láttak 

annyi ébenfát azóta mind a mai napig. 
13

Salamon király is adott Sába 

királynőjének mindent, ami megtetszett neki, és amit csak kért, de mást, 

mint amit ő hozott a királynak. még azon kívül, amit Salamon királyi 

módon ajándékozott neki. Azután visszatért országába szolgáival együtt. 
14

Annak az aranynak a súlya, amely Salamonhoz évente befolyt, 

hatszázhatvanhat talentum volt, 
15

azon kívül, ami az árusoktól és a 

kereskedők jövedelméből, valamint az arab királyoktól és a birodalom 

helytartóitól befolyt. 
16

Csináltatott Salamon király kétszáz hosszú pajzsot 

vert aranyból: mindegyik hosszú pajzshoz hatszáz sekel vert aranyat 

használtak fel, 
17

továbbá háromszáz kerek pajzsot vert aranyból: 

mindegyik kerek pajzshoz három mina aranyat használtak fel; ezeket a 

király a Libánon-erdő palotában helyezte el. 
18

Csináltatott a király egy 

nagy elefántcsont trónt, és bevonatta színarannyal. 
19

Hat lépcső vezetett a 

trónhoz. A trón háttámlája felül kerek volt, egy aranyzsámoly volt a 

trónhoz erősítve, az ülőhely két oldalán pedig karfák voltak, és két 

oroszlánszobor állt a karfáknál. 
20

Tizenkét oroszlánszobor állt a hat lépcső 

mindkét oldalán. Nem készült ilyen egyetlen más országban sem. 
21

Salamon király minden ivóedénye aranyból volt, a Libánon-erdő palota 

minden edénye is tiszta aranyból volt, nem ezüstből, mert azt semmire 

sem becsülték Salamon idejében. 
22

A király Tarsís-hajói ugyanis a 

tengeren Hírám hajóival/szolgáival együtt jártak. Háromévenként 

érkeztek vissza a Tarsís-hajók, és aranyat, ezüstöt, elefántcsontot, 

majmokat meg pávákat hoztak. 
23

Salamon király felülmúlta gazdagságban 

és bölcsességben a föld összes királyát. 
24

Az egész föld királyai igyekeztek 

Salamonhoz eljutni, hogy hallhassák bölcsességét, amelyet Isten adott a 

szívébe. 
25

Ajándékot is hozott mindenki: ezüst- és aranytárgyakat, díszes 

ruhákat és fegyvereket, balzsamot meg lovakat és öszvéreket. Így ment ez 

évről évre. 
26

Gyűjtött Salamon harci kocsikat és lovasokat. Salamonnak 

lettek istállói,  ezernégyszáz/négyezer harci kocsija és tizenkétezer lova 
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lett, amelyeket a harci kocsik városaiba meg maga mellé, Jeruzsálembe 

rendelt a király. Így uralkodott minden király felett az Eufrátesztől a 

filiszteusok földjén át Egyiptom határáig. 
27

A király elérte, hogy annyi lett 

Jeruzsálemben az ezüst, mint a kő, és annyi lett a cédrus, mint amennyi 

vadfügefa van az alföldön. 
28

Salamonnak Egyiptomból, méghozzá 

Kevéből, és egyéb országokból hozták a lovakat. A király kereskedői 

megszabott áron szerezték Kevéből: 
29

egy harci kocsit hatszáz ezüstért 

hoztak el Egyiptomból, egy lovat pedig százötvenért. Ugyancsak az ő 

közvetítésükkel szállították tovább ezeket a hettita királyoknak és az arám 

királyoknak. 
 

1K11 
1
Salamon király sok idegen asszonyt szeretett a fáraó leányán kívül, 

móábiakat, ammóniakat, edómiakat, szidóniakat és hettitákat, 
2
olyan 

népekből valókat, amelyekről ezt mondta az Úr Izráel fiainak: Ne 

keveredjetek közéjük, és ők se keveredjenek közétek, mert saját 

isteneikhez fordítják szíveteket! Ezekhez ragaszkodott Salamon 

szerelemmel. 
3
Volt neki hétszáz főrangú és háromszáz másodrangú 

felesége. Feleségei elfordították a szívét. 
4
Így történt, hogy Salamon 

szívét feleségei vénségére más istenekhez fordították, és szíve nem 

maradt teljesen Istenéé, az Úré, mint volt apjának, Dávidnak a szíve. 
5
Mert Salamon Astóretet, a szidóniak istenét és Milkómot, az ammóniak 

bálványát követte. 
6
Így olyan dolgot tett Salamon, amit rossznak lát az 

Úr, és nem követte olyan hűségesen az Urat, mint apja, Dávid. 
7
Akkoriban Salamon áldozóhalmot épített a Jeruzsálemmel szemben levő 

hegyen Kemósnak, a móábiak bálványának és Moloknak, az ammóniak 

bálványának. 
8
Így tett Salamon a többi, idegenből szerzett felesége 

kedvéért is, akik a maguk isteneinek tömjéneztek és áldoztak. 
9
Megharagudott azért az Úr Salamonra, mivel elfordult szíve az Úrtól, 

Izráel Istenétől, aki kétszer is megjelent neki, 
10

és erre nézve azt 

parancsolta neki, hogy ne kövessen más isteneket; de ő nem tartotta meg, 

amit az Úr parancsolt. 
11

Akkor ezt mondta az Úr Salamonnak: Mivel ez 

történt veled, és nem tartottad meg a velem kötött szövetséget, sem 

rendelkezéseimet, amelyeket adtam neked, azért én ki fogom szakítani 

kezedből az országot, és a te szolgádnak adom. 
12

De apádért, Dávidért 

nem a te napjaidban teszem meg ezt: majd a fiad kezéből fogom 

kiszakítani. 
13

De nem az egész országot szakítom ki: adok a fiadnak egy 

törzset szolgámért, Dávidért és Jeruzsálemért, amelyet kiválasztottam. 
14

Azután ellenfelet támasztott az Úr Salamonnak: az edómi Hadadot, aki 

királyi származású volt Edómban. 
15

Amikor Dávid megtámadta Edómot, 

Jóáb, a hadseregparancsnok fölment, hogy eltemesse az elesetteket, és 
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levágott minden Edómban található férfit. 
16

Hat hónapig maradt ott 

Jóáb egész Izráellel, míg ki nem irtott minden Edómban található férfit. 
17

Akkor menekült el Hadad néhány edómi férfival együtt, akik apjának 

az emberei voltak, és Egyiptomba mentek. Hadad akkor még kisfiú volt. 
18

Elindultak Midjánból, és Páránba jutottak; Páránból is vittek 

magukkal férfiakat, és elmentek Egyiptomba a fáraóhoz, Egyiptom 

királyához. Ő házat adott neki, gondoskodott az ellátásáról, és földet is 

adott neki. 
19

Hadad nagy jóindulatra talált a fáraónál, aki hozzáadta 

feleségének, Tahpenész királynénak a húgát. 
20

Tahpenész húga szülte 

neki fiát, Genubatot. Tahpenész a fáraó palotájában választotta el, és 

Genubat ott maradt a fáraó palotájában, a fáraó fiai között. 
21

Amikor 

Hadad meghallotta Egyiptomban, hogy Dávid őseihez tért pihenni, és 

hogy Jóáb, a hadseregparancsnok is meghalt, így szólt Hadad a 

fáraóhoz: Bocsáss el engem, hadd menjek el a hazámba! 
22

A fáraó ezt 

mondta neki: Miben szenvedsz itt hiányt, hogy most a hazádba akarsz 

menni? Ő ezt felelte: Semmiben, de azért mégis bocsáss el engem! 
23

Támasztott Isten másik ellenfelet is: Rezónt, Eljádá fiát, aki urától, 

Hadadezertől, Cóbá királyától menekült el. 
24

Ez férfiakat gyűjtött maga 

mellé, és egy rablócsapat vezére lett. De amikor Dávid öldökölni kezdte 

őket, Rezón Damaszkuszba ment, ott letelepedett, majd király lett 

Damaszkuszban. 
25

Ellenfele volt Izráelnek Salamon egész életében, és 

olyan veszedelmet okozott, mint Hadad. Megvetette Izráelt, és Arámban 

uralkodott. 
26

Jeroboám, az efrátai Nebát fia, Cerédából, Salamon egyik 

udvari embere, akinek egy özvegyasszony volt az anyja, név szerint 

Cerúá, föllázadt a király ellen. 
27

Az pedig, hogy föllázadt a király ellen, 

így történt: Salamon megépíttette a Milló-erődöt, és berakatta apja, 

Dávid városának a réseit. 
28

Ez a férfi, Jeroboám derék ember volt. 

Amikor Salamon látta, hogy ez a fiatalember jól végzi munkáját, 

megtette József házában az összes kényszermunkás felügyelőjévé. 
29

Abban az időben Jeroboám elment Jeruzsálemből. Útközben találkozott 

a sílói Ahijjá prófétával, aki egy új köpenybe volt burkolózva. Csak ők 

ketten voltak a mezőn. 
30

Ahijjá megragadta a rajta levő új köpenyt, 

tizenkét darabra hasította, 
31

és ezt mondta Jeroboámnak: Végy 

magadhoz tíz darabot! Mert ezt mondta az Úr, Izráel Istene: Íme, 

kiszakítom az országot Salamon kezéből, és tíz törzset neked adok. 
32

Egy 

törzs azonban az övé marad szolgámért, Dávidért és Jeruzsálem 

városáért, amelyet kiválasztottam Izráel összes törzse közül. 
33

Azért lesz 

ez így, mert elhagyott engem, és Astóretet, Szidón istenét, Kemóst, a 

móábiak istenét és Milkómot, az ammóniak istenét imádta; nem az én 

utaimon járt, rendelkezéseimet és törvényeimet, amelyeket én helyesnek 

látok, nem teljesítette úgy, ahogyan az apja, Dávid. 
34

De nem veszem ki a 

kezéből az egész országot. Megtartom őt fejedelemnek egész életében 

szolgámért, Dávidért, akit kiválasztottam, és aki megtartotta 
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parancsolataimat és rendelkezéseimet. 
35

Fiának a kezéből veszem ki az 

országot, és tíz törzset neked adok. 
36

Csak egy törzset adok a fiának, hogy 

maradjon előttem mindenkor mécsese szolgámnak, Dávidnak 

Jeruzsálem városában, amelyet kiválasztottam magamnak, hogy ott 

legyen a nevem. 
37

Téged pedig fölemellek, és uralkodni fogsz mindenen, 

amit megkívánsz. Te leszel Izráel királya! 
38

És ha hallgatsz mindarra, 

amit parancsolok neked, ha az én utaimon jársz, és azt teszed, amit én 

helyesnek látok, ha megtartod rendelkezéseimet és parancsolataimat, 

ahogyan tette azt szolgám, Dávid, akkor veled leszek, és maradandó 

házat építek neked, amilyet Dávidnak építettem, és neked adom Izráelt. 
39

Így alázom meg Dávid utódait, bár nem örökre. 
40

Salamon meg akarta 

öletni Jeroboámot. Jeroboám azonban útra kelt, és Egyiptomba 

menekült Sisákhoz, Egyiptom királyához; ott is maradt Egyiptomban 

Salamon haláláig. 

 

1K11, 2C9:29-30 

41
Salamon történetének a többi része, mindaz, amit véghezvitt, továbbá a 

bölcsessége, elejétől a végéig meg van írva Salamon történetének a 

könyvében, Nátán próféta történetében, a sílói Ahijjá próféciájában és Jedó 

látnoknak Jeroboámról, Nebát fiáról írt látomásaiban. 
42

Salamon 

Jeruzsálemben negyven esztendeig uralkodott egész Izráel felett. 
43

Azután 

Salamon pihenni tért őseihez, és eltemették apjának, Dávidnak a 

városában. Utána a fia, Roboám lett a király. 

 

1K12, 2C10:1-19 

1
Roboám elment Sikembe, mert egész Izráel Sikembe ment, hogy királlyá 

tegye őt. 
2
Amikor Jeroboám, Nebát fia ezt meghallotta, még Egyiptomban 

volt, ahová Salamon király elől menekült. Jeroboám ott is maradt volna 

Egyiptomban, de visszatért Jeroboám Egyiptomból, 
3
mert érte küldtek, és 

hazahívták őt. Jeroboám Izráel egész gyülekezetével együtt eljött, és így 

beszélt Roboámhoz: 
4
Apád súlyos igát rakott ránk, te azért most könnyíts 

azon a súlyos szolgálaton és nehéz igán, amelyet apád ránk rakott, akkor 

szolgálunk neked. 
5
Ő így felelt nekik: Menjetek el három napra, azután 

térjetek vissza hozzám. A nép tehát elment. 
6
Ekkor Roboám király 

tanácskozott a vénekkel, akik apja, Salamon szolgálatában álltak, amíg élt, 

és ezt kérdezte: Mit tanácsoltok, milyen választ adjak ennek a népnek? 
7
Azok így szóltak hozzá: Ha te most kedvében jársz ennek a népnek, és 

engedsz nekik, jó leszel ehhez a néphez, kegyesen fogadod őket, és ha 

válaszodban jóságos szavakkal beszélsz velük, akkor örökre a szolgáid 
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lesznek. 
8
De ő nem fogadta meg a tanácsot, amelyet a vének adtak neki, 

hanem tanácskozott az ifjakkal is, akik vele együtt nőttek fel, és az ő 

idejében álltak szolgálatba. 
9
Ezt kérdezte tőlük: Mit tanácsoltok, milyen 

választ adjunk ennek a népnek, amely így szólt hozzám: Tedd könnyebbé az 

igát, amelyet apád rakott ránk! 
10

Az ifjak, akik vele együtt nőttek fel, így 

szóltak hozzá: Ezt mondd ennek a népnek, amely így szólt hozzád: Apád 

megnehezítette igánkat, te azért könnyítsd meg azt rajtunk! Így beszélj 

velük: Nekem a kisujjam is vastagabb apám derekánál! 
11

Ha tehát apám 

nehéz igával terhelt meg benneteket, én még nehezebbé teszem igátokat. 

Apám ostorral tanított fegyelemre benneteket, én pedig szeges korbáccsal 

foglak megtanítani! 
12

Harmadnapra elment Jeroboám az egész néppel 

együtt Roboámhoz, ahogyan a király elrendelte: Térjetek vissza hozzám 

harmadnapra! 
13

Ám a király keményen válaszolt a népnek. Nem fogadta 

meg Roboám király a tanácsot, amit a vének adtak neki, 
14

hanem az ifjak 

tanácsa szerint így szólt hozzájuk: Apám nehéz igát rakott rátok, én még 

nehezebbé teszem igátokat. Apám ostorral tanított fegyelemre benneteket, 

én pedig szeges korbáccsal foglak megtanítani. 
15

Nem hallgatott a király a 

népre, mert az Örökkévaló Isten rendelte így, hogy beteljesítse az 

Örökkévaló azt az igét, amelyet a sílói Ahijjá által mondott az Úr 

Jeroboámnak, Nebát fiának. 
16

Amikor látta egész Izráel, hogy a király nem 

hallgat rájuk, így válaszolt a nép a királynak: Mi közünk nekünk Dávidhoz? 

Nincs közösségünk Isai fiával! Térj sátraidba, Izráel, törődj, Dávid, a magad 

házával! Izráel tehát hazament, 
17

Roboám pedig Izráel fiai közül csak 

azoknak maradt a királya, akik Júda városaiban laktak. 
18

Roboám király 

ugyan kiküldte HAdórámot, a kényszermunkák felügyelőjét, de megkövezte 

őt egész Izráel fiai, és meghalt. Ekkor Roboám király gyorsan harci 

kocsijára szállt, és Jeruzsálembe menekült. 
19

Izráel tehát elpártolt Dávid 

házától. Így van ez még ma is. 
20

Amikor meghallotta egész Izráel, hogy 

visszatért Jeroboám, érte küldtek, a közösség elé hívták, és egész Izráel 

királyává tették. Nem maradt Dávid háza mögött más, csak Júda törzse. 

 

1K12, 2C11:1-4 

21
Miután Roboám visszaért Jeruzsálembe, összegyűjtötte Júda egész házát és 

Benjámin törzsét, száznyolcvanezer válogatott harcost, hogy megtámadják 

Izráel házát, és visszaszerezzék az országot Roboámnak, Salamon fiának. 
22

De így szólt az Örökkévaló Isten igéje Semajához, az Isten emberéhez: 
23

Mondd meg Roboámnak, Salamon fiának, Júda királyának és egész 

Izráelnek Júda meg Benjámin egész házában, a megmaradt népnek: 
24

Így 

szól az Úr: Ne vonuljatok fel, és ne harcoljatok testvéreitekkel, Izráel fiaival! 

Térjen haza mindenki, mert én akartam ezt így! Ők hallgattak is az Úr 

szavára, és hazatértek az Úr szava szerint és nem vonultak ki Jeroboám ellen. 
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1K12 
25

Jeroboám kiépítette az Efraim hegyvidékén levő Sikemet, és ott lakott. 

Majd elköltözött onnan, és kiépítette Penúélt. 
26

Eközben Jeroboám így 

gondolkozott: Még mindig visszakerülhet Dávid házához a királyság! 
27

Ha feljár ez a nép, hogy Jeruzsálemben, az Úr házában mutassa be 

áldozatait, akkor ennek a népnek a szíve urukhoz, Roboámhoz, Júda 

királyához hajlik, engem pedig megölnek, és visszatérnek Roboámhoz, 

Júda királyához. 
28

Ezért elhatározta a király, hogy készíttet két 

aranyborjút. Majd ezt mondta: Eleget jártatok már Jeruzsálembe! Itt 

vannak isteneid, ó, Izráel, akik fölhoztak téged Egyiptomból! 
29

Az 

egyiket Bételbe helyezte el, a másikat pedig Dánba vitette. 
30

És vétekbe 

vitték ezek a népet, mivel ezekhez járt: Bételben az egyikhez, Dánban 

pedig a másikhoz. 
31

Azután templomokat is készíttetett az 

áldozóhalmokon, és papokat rendelt a nép köréből, akik nem Lévi fiai 

közül valók voltak. 
32

Elrendelt Jeroboám egy ünnepet is a nyolcadik 

hónap tizenötödik napján, a Júdában tartott ünnepnek megfelelően, és 

áldozott az oltáron. Ugyanígy járt el Bételben is; áldozatot mutatott be a 

borjúknak, amelyeket ő készíttetett. Bételben is papokat rendelt az 

áldozóhalmokra, amelyeket létesített. 
33

A Bételben csináltatott oltáron is 

áldozott a nyolcadik hónap tizenötödik napján; abban a hónapban, 

amelyben önkényesen rendelt el egy ünnepet Izráel fiai számára. 

Áldozott az oltáron és tömjénezett. 

 

1K13 
1
Ám miközben Jeroboám ott állt az oltárnál és tömjénezett, Isten egy 

embere Júdából Bételbe érkezett az Úr parancsára, 
2
és ezt hirdette az Úr 

parancsára az oltárnál: Oltár! Oltár! Így szól az Úr: Egy fiú születik 

majd Dávid családjából, akinek Jósiás lesz a neve, ő majd föláldozza 

rajtad az áldozóhalmok papjait, akik most rajtad tömjéneznek, és emberi 

csontokat fognak elégetni rajtad! 
3
Még csodát is tett azon a napon. 

Megmondta ugyanis: Ez a csoda lesz a bizonyíték arra, hogy az Úr 

szólott: Íme, ez az oltár majd meghasad, és szétszóródik a hamu, ami 

rajta van. 
4
Amikor a király meghallotta Isten emberének a beszédét, 

amelyet a bételi oltárról hirdetett, kinyújtotta a kezét Jeroboám az oltár 

mellől, és ezt mondta: Fogjátok el! De megbénult a keze, amelyet 

kinyújtott felé, és nem tudta visszahúzni. 
5
Az oltár pedig meghasadt, és 

szétszóródott a hamu az oltárról. Ez volt az a csoda, amelyet Isten 

embere tett az Úr parancsára. 
6
Ekkor megszólalt a király, és ezt mondta 

Isten emberének: Engeszteld ki Istenedet, az Urat, és imádkozz értem, 

hogy visszahúzhassam a kezem! Isten embere pedig kiengesztelte az 
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Urat, úgyhogy a király vissza tudta húzni a kezét, és az olyan lett, mint 

azelőtt. 
7
Azután a király így szólt Isten emberéhez: Gyere haza velem, 

egyél valamit, én pedig adok neked valamit ajándékba! 
8
De Isten embere 

ezt mondta a királynak: Ha a palotád felét nekem adnád, akkor sem 

megyek el veled; én ezen a helyen nem eszem és nem iszom semmit. 
9
Mert ezt parancsolta nekem igéje által az Úr: Ne egyél és ne igyál 

semmit, és ne azon az úton térj vissza, amelyen mentél! 
10

Ezért más úton 

távozott; nem azon az úton tért vissza, amelyen Bételbe érkezett. 
11

Lakott 

azonban Bételben egy öreg próféta, akihez elmentek a fiai, és elmondtak 

neki mindent, amit Isten embere tett aznap Bételben, és amit a királynak 

mondott. Elbeszélték ezeket apjuknak, 
12

apjuk pedig megkérdezte tőlük: 

Melyik úton ment el? A fiai megmutatták neki, hogy melyik úton ment el 

Isten embere, aki Júdából érkezett. 
13

Akkor ezt mondta a fiainak: 

Nyergeljétek föl a szamaramat! Azok fölnyergelték a szamarát, ő pedig 

elnyargalt rajta. 
14

Elment az Isten embere után, és rátalált, amint egy 

cserfa alatt ült. Azt kérdezte tőle: Te vagy-e az Isten embere, aki Júdából 

érkezett? Ő így felelt: Én vagyok. 
15

Akkor ezt mondta neki: Gyere haza 

velem, és egyél valamit! 
16

De az így felelt: Nem térhetek vissza veled, és 

nem mehetek be hozzád. Ezen a helyen nem eszem és nem iszom semmit 

sem. 
17

Mert ezt a parancsot kaptam az Úr igéje által: Ne egyél és ne igyál 

ott semmit, és ne azon az úton térj vissza, amelyen odamégy! 
18

De a 

másik ezt mondta neki: Én is olyan próféta vagyok, mint te, és egy 

angyal így szólt hozzám az Úr parancsára: Hozd vissza őt magaddal a 

házadhoz, hogy egyen és igyon! Így hazudott neki. 
19

Az pedig visszatért 

vele, majd evett és ivott annak a házában. 
20

Még az asztalnál ültek, 

amikor az Úr igéje szólt ahhoz a prófétához, aki visszahozta őt, 
21

és így 

kiáltott Isten emberének, aki Júdából érkezett: Így szól az Úr: Mivel 

ellene szegültél az Úr szavának, és nem tartottad meg azt a parancsot, 

amelyet Istened, az Úr adott neked, 
22

hanem visszatértél, és ettél meg ittál 

azon a helyen, amelyről megparancsolta neked, hogy ott ne egyél és ne 

igyál, ezért holttested nem kerül őseid sírjába! 
23

Miután evett és ivott, 

fölnyergelték neki annak a prófétának a szamarát, aki visszahozta őt, 
24

és elment. De az úton egy oroszlán talált rá, és megölte. Holtteste ott 

hevert az úton, mellette állt a szamár, de az oroszlán is a holtteste mellett 

állt. 
25

Akik arra jártak, meglátták az úton heverő holttestet meg az 

oroszlánt, amint a holttest mellett áll. Bementek a városba, ahol az öreg 

próféta lakott, és elbeszélték ezt. 
26

Amikor meghallotta ezt az öreg 

próféta, aki visszahozta őt az útról, így szólt: Az Isten embere ez. Ellene 

szegült az Úr szavának, ezért az Úr egy oroszlán prédájává tette; az rátört 

és megölte. Így teljesedett be az Úr igéje, amelyet megmondott neki. 
27

Azután így szólt fiaihoz: Nyergeljétek föl a szamaramat! Föl is 

nyergelték, 
28

ő pedig elment, és megtalálta az úton heverő holttestet meg 

a szamarat és az oroszlánt, amint ott álltak a holttest mellett. Az oroszlán 
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nem ette meg a holttestet, és a szamarat sem tépte szét. 
29

A próféta 

fölemelte Isten emberének a holttestét, rátette a szamárra, és visszavitte. 

Bement a városba az öreg próféta, hogy elsirassa és eltemesse. 
30

Holttestét a saját sírjába helyezte, és így siratták el: Jaj, testvérem! 
31

Miután eltemette, ezt mondta fiainak: Ha meghalok, engem is ebbe a 

sírba temessetek, ahová az Isten emberét temettük. Az ő csontjai mellé 

helyezzétek az én csontjaimat is! 
32

Mert bizonyosan be fog teljesedni az 

az ige, amelyet ő hirdetett az Úr parancsára a bételi oltárról és az 

áldozóhalmok templomairól Samária városaiban. 
33

De Jeroboám ezek 

után sem tért meg gonosz útjáról. Továbbra is a nép köréből rendelt 

papokat az áldozóhalmokra, és beiktatott bárkit, aki pap akart lenni az 

áldozóhalmokon. 
34

Ez volt Jeroboám házának a vétke; emiatt irtották ki 

a föld színéről, és emiatt semmisítették meg. 

 

1K14 
1
Abban az időben megbetegedett Abijjá, Jeroboám fia. 

2
Ekkor Jeroboám 

ezt mondta a feleségének: Kelj föl, öltözz álruhába, hogy ne tudják meg, 

hogy Jeroboám felesége vagy! Menj el Sílóba, mert ott van Ahijjá 

próféta, aki megmondta nekem, hogy ennek a népnek a királya leszek. 
3
Vigyél magaddal tíz kenyeret és kalácsot meg egy korsó mézet, úgy menj 

el hozzá; ő majd megmondja neked, mi történik a fiúval. 
4
Jeroboám 

felesége így is tett: fölkelt, elment Sílóba, és bement Ahijjá házába. 

Ahijjá azonban már nem látott, mert az öregség miatt hályog támadt a 

szemén. 
5
De az Úr ezt mondta Ahijjának: Jeroboám felesége eljön 

hozzád, hogy kijelentést kérjen tőled a beteg fiáról. Te majd így meg így 

beszélj hozzá, ha megérkezik, mert idegennek tetteti magát. 
6
Amikor 

Ahijjá meghallotta az ajtajához érkező asszony lépteit, így szólt: Jöjj be, 

Jeroboám felesége! Miért tetteted magad idegennek? Kemény üzenetet 

küldtek velem hozzád. 
7
Menj és mondd meg Jeroboámnak, hogy ezt 

mondja az Úr, Izráel Istene: Én kiemeltelek a nép közül, és népemnek, 

Izráelnek a fejedelmévé tettelek. 
8
Elszakítottam ezt az országot Dávid 

házától, és neked adtam. Te azonban nem voltál olyan, mint az én 

szolgám, Dávid, aki megtartotta parancsolataimat, teljes szívből követett 

engem, és csak azt tette, amit helyesnek látok. 
9
Rosszabbat tettél 

mindazoknál, akik előtted voltak, mert arra vetemedtél, hogy más 

isteneket csinálj magadnak: öntött bálványokat az én bosszantásomra, 

nekem pedig hátat fordítottál. 
10

Ezért veszedelmet hozok Jeroboám 

házára, és kiirtom Izráelből Jeroboám férfiutódait, apraját-nagyját, és 

teljesen kisöpröm Jeroboám háza népét úgy, ahogy a szemetet szokták. 
11

Aki Jeroboám családjából a városban hal meg, azt a kutyák falják fel; 

aki pedig a mezőn hal meg, azt az égi madarak eszik meg, mert így 
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mondta meg az Úr! 
12

Te pedig készülj, menj haza; mire belépsz a 

városba, halott lesz a gyermek. 
13

Egész Izráel elsiratja, és eltemetik. 

Jeroboám hozzátartozói közül csak őt teszik sírba, mert Jeroboám háza 

népéből csak benne talált valami jót az Úr, Izráel Istene. 
14

Támaszt majd 

az Úr egy királyt Izráelben, aki kiirtja Jeroboám háza népét egy napon. 

És még más is következik: 
15

Megveri az Úr Izráelt, és ingadozni fog, mint 

a nád a vízben. Kitépi majd Izráelt ebből a jó földből, amelyet őseiknek 

adott, és az Eufráteszen túl szórja szét őket, mivel bálványoszlopokat 

készítettek az Úr bosszantására. 
16

És kiszolgáltatja Izráelt a vétkek miatt, 

amelyeket Jeroboám elkövetett, és amelyekkel Izráelt is vétekbe vitte. 
17

Akkor Jeroboám felesége elindult, és hazament Tircába. Amint belépett 

a ház küszöbén, meghalt a fia. 
18

Eltemették őt, és elsiratta egész Izráel az 

Úr szava szerint, amelyet kijelentett szolgája, Ahijjá próféta által. 
19

Jeroboám egyéb dolgai, hogy milyen háborúkat viselt és hogyan 

uralkodott, meg vannak írva az Izráel királyainak történetéről szóló 

könyvben. 
20

Jeroboám uralkodásának az ideje huszonkét esztendő volt, 

majd pihenni tért őseihez. Utána a fia, Nádáb lett a király. 

 

2C11:5-23 
5
Roboám Jeruzsálemben lakott, de több várost erődítménnyé építtetett ki 

Júdában. 
6
Így építette ki Betlehemet, Étámot és Tekóát, 

7
Bét-Cúrt, Szókót 

és Adullámot, 
8
Gátot, Márésát és Zífet, 

9
Adórajimot, Lákíst és Azékát, 

10
Corát, Ajjálónt és Hebrónt. Ezek voltak az erődített városok Júdában és 

Benjáminban. 
11

Megerősítette az erődítményeket, és parancsnokokat 

helyezett oda, ellátta élelem-, olaj- és borraktárakkal, 
12

továbbá mindegyik 

várost hosszú pajzsokkal és kopjákkal, és rendkívül megerősítette azokat. 

Így maradt az övé Júda és Benjámin. 
13

Az összes pap és lévita, akik csak 

Izráelben voltak, mindenünnen átálltak hozzá. 
14

A léviták elhagyták 

legelőiket és birtokukat, és átmentek Júdába meg Jeruzsálembe, mert 

elkergették őket Jeroboám és fiai, nem maradhattak az Úr papjai; 
15

Jeroboám pedig a saját papjait rendelte az áldozóhalmokra, a gonosz 

szellemek szolgálatára meg a borjakéra, amelyeket csináltatott. 
16

Követték 

a papokat Jeruzsálembe Izráel valamennyi törzséből azok is, akiket szívük 

arra indított, hogy Izráel Istenét, az Urat keressék, és továbbra is őseik 

Istenének, az Úrnak áldozzanak. 
17

Ezek erősítették Júda országát, 

támogatták Roboámot, Salamon fiát három évig, mert csak három évig 

jártak Dávid és Salamon útján. 
18

Roboám feleségül vette Mahalatot, 

Jerímótnak, Dávid fiának a leányát meg Abíhajilt, Elíábnak, Isai fiának a 

leányát. 
19

Ez fiúkat szült neki: Jeúst, Semarját és Zahamot. 
20

Azután 

elvette Maakát, Absolon leányát, aki Abijját, Attajt, Zízát és Selómítot 

szülte neki. 
21

Maakát, Absolon leányát jobban szerette Roboám 
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valamennyi feleségénél és másodfeleségénél, bár tizennyolc feleséget és 

hatvan másodfeleséget tartott, és nemzett huszonnyolc fiút és hatvan 

leányt. 
22

Roboám Abijját, Maaká fiát tette meg testvérei között az elsővé, 

mint trónörököst, mert őt akarta királlyá tenni. 
23

Ezért bölcsen szétosztotta 

a többi fia között Júda és Benjámin egész területét meg az összes erődített 

várost. Bőségesen ellátta őket élelemmel, és sok feleséget szerzett nekik. 

 

1K14, 2C12:1-2 
21

Roboám, Salamon fia Júdában uralkodott. Negyvenegy éves volt 

Roboám, amikor uralkodni kezdett, és tizenhét évig uralkodott 

Jeruzsálemben, abban a városban, amelyet kiválasztott az Úr Izráel 

valamennyi törzse közül, hogy oda helyezze nevét. Anyjának a neve 

Naamá volt, Ammónból származott. Amikor Roboám királysága 

megszilárdult és megerősödött, elhagyta az Úr törvényét, és vele együtt 

egész Izráel. 
22

De a júdaiak is azt tették, amit rossznak lát az Úr, és 

vétkeikkel, amelyeket elkövettek, még sokkal jobban felingerelték őt, 

mint őseik a maguk tetteivel. 
23

Ők is építettek áldozóhalmokat, szent 

oszlopokat és szent fákat minden magas halmon és minden zöldellő fa 

alatt. 
24

Még férfiparáznák is voltak az országban. Elkövették azoknak a 

népeknek minden utálatosságát, amelyeket kiűzött az Úr Izráel fiai elől. 
25

Roboám uralkodásának ötödik évében fölvonult Sisák, Egyiptom királya 

Jeruzsálem ellen, mert hűtlenné váltak az Úrhoz. 

 

2C12:3-9a 
3
Ezerkétszáz harci kocsi, hatvanezer lovas, megszámlálhatatlan líbiai, 

szukki és etióp katona jött vele Egyiptomból. 
4
Elfoglalta Júda erődített 

városait, és Jeruzsálem alá érkezett. 
5
Akkor Semajá próféta odament 

Roboámhoz és Júda vezéreihez, akik Jeruzsálembe gyülekeztek Sisák elől, 

és így szólt hozzájuk: Ezt mondja az Úr: Mivel ti elhagytatok engem, azért 

én Sisák kezébe adlak benneteket. 
6
Akkor megalázták magukat Izráel 

főemberei meg a király, és ezt mondták: Igazságos az Úr! 
7
Amikor látta az 

Úr, hogy megalázták magukat, így szólt az Úr igéje Semajához: Mivel 

megalázták magukat, nem pusztítom el őket, hanem rövidesen 

megszabadítom őket, és nem zúdul haragom Sisák által Jeruzsálemre. 
8
De 

azért az ő szolgái lesznek, és megtudják, hogy mit jelent nekem szolgálni, 

és mit jelent földi királyságokat szolgálni! 
9
Sisák, Egyiptom királya tehát 

fölvonult Jeruzsálem ellen, és elvitte az Úr templomának meg a királyi 

palotának a kincseit; mindent elvitt. Még a kerek aranypajzsokat is elvitte, 

amelyeket Salamon csináltatott. 
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1K14, 2C12:9b-16 

26
Elvitte az Úr templomának meg a királyi palotának a kincseit; mindent 

elvitt. Még a kerek aranypajzsokat is mind elvitte, amelyeket Salamon 

csináltatott. 
27

Ezek helyett rézpajzsokat csináltatott Roboám király, és 

azoknak a testőröknek a parancsnokaira bízta, akik a királyi palota bejáratát 

őrizték. 
28

Valahányszor bement a király az Úr templomába, bementek a 

testőrök is és bevitték azokat, majd visszavitték a testőrök őrszobájába. 
 

Amikor tehát Roboám megalázta magát, elfordult róla az Úr haragja; nem 

volt ok a teljes pusztulásra, hiszen csak volt Júdában is valami jó. zután 

megerősödött Roboám király uralma Jeruzsálemben. Negyvenegy éves 

volt Roboám, amikor uralkodni kezdett, és tizenhét évig uralkodott 

Jeruzsálemben, abban a városban, amelyet kiválasztott az Úr Izráel 

valamennyi törzse közül, hogy oda helyezze nevét. Anyjának a neve 

Naamá volt, és Ammónból származott. Gonoszságot cselekedett, mert nem 

kereste állhatatos szívvel az Urat. 

 
29

Roboám egyéb dolgai, minden tette története elejétől a végéig meg van 

írva a Júda királyainak történetéről szóló könyvben, Semajá próféta és 

Iddó látnok történetében, leszármazásával együtt. 
30

Állandó háborúskodás 

folyt Roboám és Jeroboám közt egész életükben. 
31

Azután Roboám pihenni 

tért őseihez, és eltemették ősei mellé Dávid városában. Anyjának a neve 

Naamá volt, Ammónból származott. Utána a fia, Abijjá lett a király. 

 

1K15, 2C13:1-2 

1
Jeroboám királynak, Nebát fiának a tizennyolcadik évében Abijjá lett 

Júda királya. 
2
Három évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve 

Maaká/Míkájá volt, Abísálóm/Úríél leánya, Gibeából. 

 

2C13:2b-21 

3
Abijjá indította meg a háborút négyszázezer válogatott harcosból álló 

haderővel, Jeroboám pedig nyolcszázezer válogatott harcossal vonult a 

csatába ellene. 
4
Abijjá kiállt a Cemárajim-hegyre, amely Efraim 

hegyvidékén volt, és így szólt: Hallgassatok ide, Jeroboám és egész Izráel! 
5
Tudnotok kellene, hogy az Úr, Izráel Istene Dávidnak és fiainak adta Izráel 

királyságát, örökké megmaradó szövetséggel. 
6
De fölkelt Jeroboám, Nebát 

fia, Salamonnak, Dávid fiának a szolgája, és föllázadt ura ellen. 
7
Hitvány és 

elvetemült emberek gyűltek oda hozzá, és ellene szegültek Roboámnak, 
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Salamon fiának, mivel Roboám még ifjú és lágyszívű volt, és nem tudott 

szembeszállni velük. 
8
Ti most azt gondoljátok, hogy elég erősek vagytok az 

Úr királyságával szemben, amely Dávid fiainak a kezében van, mert nagy 

tömeggel vagytok, és veletek vannak az aranyborjak, amelyeket Jeroboám 

csináltatott, hogy azok legyenek a ti isteneitek. 
9
Elkergettétek az Úr papjait, 

Áron fiait és a lévitákat! Olyan papokat szereztetek magatoknak, mint más 

országok népei: akárki eljött egy fiatal bikával vagy hét kossal, hogy 

fölavassák, papja lehetett azoknak, amik nem is istenek. 
10

Mi azonban 

megmaradtunk Istenünk, az Úr mellett, nem hagytuk el őt. A papok az Úr 

szolgálatában állnak, Áron fiai és a léviták is munkában vannak. 
11

Minden 

reggel és minden este égőáldozatokat és jó illatú füstölőszereket áldoznak az 

Úrnak. Sorba rakják a kenyeret a tiszta asztalon, meggyújtják az arany 

lámpatartó mécseseit minden este, mert mi elvégezzük Istenünk, az Úr előtt a 

tennivalókat, de ti elhagytátok őt. 
12

Bizony, velünk van vezérünk, az Isten, és 

papjai zengő trombitákkal fújnak riadót ellenetek! Izráel fiai, ne harcoljatok 

őseitek Istene, az Úr ellen, mert nem boldogultok! 
13

Jeroboám azonban 

kiküldött egy csapatot, hogy álljanak lesbe mögöttük; a serege ott volt 

Júdával szemben, a lesben álló csapat pedig mögötte. 
14

Amikor a júdaiak 

körülnéztek, látták, hogy elöl is, hátul is harc vár rájuk, ezért az Úrhoz 

kiáltottak segítségért, a papok megfújták a trombitákat, 
15

a júdaiak pedig 

harci kiáltásban törtek ki. És miközben a júdaiak harci kiáltása hangzott, 

megverte az Isten Jeroboámot és egész Izráelt Abijjá és Júda előtt. 
16

Futásnak eredtek Izráel fiai Júda elől, de Isten a kezükbe adta őket. 
17

Abijjá 

és hadinépe nagy vereséget mért rájuk, úgyhogy ötszázezer válogatott férfi 

esett el halálra sebzetten Izráelből. 
18

Ilyen megaláztatás érte Izráel fiait abban 

az időben, Júda fiai viszont megerősödtek, mert az Úrra, őseik Istenére 

támaszkodtak. 
19

Abijjá üldözőbe vette Jeroboámot, és a következő városokat 

foglalta el tőle: Bételt falvaival együtt, Jesánát falvaival együtt és Efravint 

falvaival együtt. 
20

Nem is tudta Jeroboám összeszedni többé az erejét Abijjá 

idejében. Az Úr megverte őt, és meghalt. 
21

Abijjá pedig megerősödött. Vett 

magának tizennégy feleséget, és nemzett huszonkét fiút és tizenhat leányt. 

 

1K15 

3
Folytatta apjának a vétkeit, amelyeket az őelőtte elkövetett, és szíve nem 

volt olyan teljesen Istené, az Úré, mint ősatyjának, Dávidnak a szíve. 
4
Csak Dávidért adott neki Istene, az Úr mécsest Jeruzsálemben, amikor 

fiában utódot támasztott, és megtartotta Jeruzsálemet. 
5
Dávid ugyanis azt 

tette, amit helyesnek lát az Úr, és egész életén át semmiben sem tért el 

attól, amit parancsolt neki, kivéve a hettita Úriás esetét. 
6
A Jeroboám és 

Roboám közötti háború tovább tartott Abijjá életében is.  
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1K15, 2C13:22-14:4 

7
Abijjá történetének a többi része, életútja és viselt dolgai, egyéb dolgai és 

minden tette meg van írva a Júda királyai történetéről szóló könyvben és 

Iddó próféta magyarázatában. Háború volt Abijjá és Jeroboám között. 
8
Azután Abijjá pihenni tért őseihez, és eltemették Dávid városában. Utána 

a fia, Ászá lett a király; az ő idejében béke volt az országban tíz 

esztendeig. 
9
Jeroboámnak, Izráel királyának a huszadik évében Ászá lett 

Júda királya. 
10

Negyvenegy évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a 

neve Maaká volt, Abísálóm leánya. 
11

Ászá azt tette, amit helyesnek lát az 

Úr, ősatyjához, Dávidhoz hasonlóan. 
12

Kiűzte a férfiparáznákat az 

országból, és eltávolíttatta az összes bálványt, az idegen oltárokat és az 

áldozóhalmokat amelyet elődei készítettek, összetörette a szent oszlopokat 

és kivágatta a szent fákat. A júdaiaknak pedig megparancsolta, hogy őseik 

Istenét, az Urat keressék, és teljesítsék a törvényt és a parancsolatokat. 

Eltávolította Júda összes városából az áldozóhalmokat és a tömjénező 

oltárokat, és uralkodása alatt béke volt az országban. 
 

1K15, 2C15:16-19 
13

Ászá király még anyját, Maakát is megfosztotta anyakirálynői 

méltóságától, mert egy undorító bálványt csináltatott Aséra tiszteletére. 

Ászá azonban összetörette ezt az undorító bálványt, darabokra zúzatta, és 

elégettette a Kidrón-pataknál. 
14

Bár az áldozóhalmok nem szűntek meg 

Izráelben, Ászá tiszta szíve teljesen az Úré volt egész életében. 
15

Bevitte 

az Örökkévaló Isten házába apja szent adományait és a maga szent 

adományait: ezüstöt, aranyat és egyéb tárgyakat. Nem is volt háború Ászá 

uralkodásának harmincötödik évéig. 
 

2C14:5-14 

5
Épített Júdában erődített városokat, mert béke volt az országban. Nem 

viseltek ellene háborút azokban az években, mert nyugalmat adott neki az Úr. 
6
Ezt mondta a júdaiaknak: Építsük ki ezeket a városokat, vegyük őket körül 

fallal, lássuk el tornyokkal, kapukkal és zárakkal, amíg a mienk az ország, 

mert kerestük Istenünket, az Urat, és ő nyugalmat adott nekünk mindenfelől. 

El is végezték sikeresen az építkezést. 
7
Ászá haderejét háromszázezer júdai 

pajzsos és kopjás, továbbá kétszáznyolcvanezer benjámini könnyű pajzsot 

viselő íjász alkotta. Ezek mind vitéz harcosok voltak. 
8
Kivonult ellenük az 

etióp Zerah egymilliós haderővel és háromszáz harci kocsival, és megérkezett 

Márésá alá. 
9
Ászá is kivonult ellene, és csatarendbe álltak a Cefatá-völgyben 
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Márésánál. 
10

Akkor Ászá így kiáltott Istenéhez, az Úrhoz: Uram, neked nem 

nehéz megsegíteni az erőtlent a sokasággal szemben! Segíts meg bennünket, 

Urunk, Istenünk, mert rád támaszkodunk, és a te nevedben vonultunk e tömeg 

ellen! Uram, te vagy a mi Istenünk, mutasd meg, hogy ember nem tehet 

ellened semmit! 
11

És megverte az Úr az etiópokat Ászá és Júda előtt. 

Megfutamodtak az etiópok, 
12

Ászá és hadinépe pedig egészen Gerárig 

üldözte őket. Elestek az etiópok, senki sem maradt életben közülük, mert 

összetörtek az Úr és az ő serege előtt. A júdaiak igen sok zsákmányt ejtettek. 
13

Megvertek Gerár környékén minden várost, mert az Úrtól való rettegés 

fogta el azokat. Kifosztottak minden várost, mert sok zsákmány volt bennük. 
14

A jószágok aklait is lerombolták, és rengeteg juhot és tevét hajtottak el. Így 

tértek vissza Jeruzsálembe. 
 

2C15:1-15 

1
Azután Isten lelke kiáradt Azarjára, Ódéd fiára, 

2
aki kiment Ászá elé, és ezt 

mondta neki: Hallgassatok rám, Ászá, és egész Júda meg Benjámin! Az Úr 

veletek lesz, ha ti is ővele lesztek. Ha keresitek őt, megtaláljátok, de ha 

elhagyjátok, ő is elhagy benneteket. 
3
Hosszú ideig élt Izráel az igaz Isten 

nélkül, a papok tanítása és a törvény nélkül. 
4
De ha nyomorúságában megtért 

az Úrhoz, Izráel Istenéhez, és kereste őt, meg is találta. 
5
Azokban az időkben 

nem volt biztonságban sem a városból kimenő, sem a hazatérő, mert sok 

gyötrelem szakadt mindazokra, akik ezekben a tartományokban laktak. 
6
Egyik nép a másik népet, egyik város a másik várost zúzta szét, mert Isten 

gyötörte őket mindenféle nyomorúsággal. 
7
Ti azonban legyetek erősek, ne 

lankadjatok el, mert tetteiteknek meglesz a jutalma! 
8
Amikor Ászá 

meghallotta ezeket a szavakat, Ódéd próféta próféciáját, összeszedte az erejét, 

és eltávolította az utálatos bálványokat Júda és Benjámin egész földjéről meg 

azokból a városokból, amelyeket elfoglalt Efraim hegyvidékén. Ezután 

felújította az Úr oltárát, amely az Úr csarnoka előtt állt. 
9
Majd összegyűjtötte 

egész Júdát, Benjámint és azokat, akik Efraim, Manassé és Simeon törzséből 

jövevényként közöttük laktak. Mert sokan átpártoltak hozzá Izráelből, amikor 

látták, hogy vele van Istene, az Úr. 
10

Összegyűltek tehát Jeruzsálemben, Ászá 

uralkodása tizenötödik évében, a harmadik hónapban, 
11

és hétszáz marhát 

meg hétezer juhot áldoztak az Úrnak azon a napon a hazavitt zsákmányból. 
12

Majd szövetséget kötöttek arra nézve, hogy őseik Istenét, az Urat keresik 

teljes szívvel és teljes lélekkel; 
13

és hogy meg kell halnia mindenkinek, aki 

nem az Urat, Izráel Istenét keresi, kicsinek és nagynak, férfinak és nőnek 

egyaránt. 
14

És megesküdtek az Úrra fennhangon ujjongva, trombita- és 

kürtszó mellett. 
15

Örvendezett egész Júda az eskünek, mert őszinte szívvel 

tettek esküt, és egy akarattal keresték Istent, és meg is találták. Az Úr pedig 

nyugalmat adott nekik mindenfelől. 
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1K15, 2C16:1-6 

16
Háború folyt Ászá és Izráel királya, Baasá között egész életükben. 

17
Ászá uralkodásának harminchatodik évében Baasá, Izráel királya Júda 

ellen vonult, és kiépítette Rámát, hogy ne lehessen Ászához, Júda 

királyához átmenni vagy tőle átjönni. 
18

Ekkor Ászá fogta mindazt az 

ezüstöt és aranyat, ami megmaradt az Úr templomának a kincstárában, és a 

királyi palota kincseivel együtt udvari embereire bízta, és elküldte Ászá 

király Benhadadhoz, Tabrimmón fiához, Hezjón unokájához, Arám 

királyához, aki Damaszkuszban lakott, ezzel az üzenettel: 
19

Szövetségesek 

vagyunk, azok voltak már apám és apád is. Nézd, küldök neked ajándékul 

ezüstöt és aranyat. Menj, bontsd fel a Baasával, Izráel királyával kötött 

szövetségedet, hogy vonuljon vissza innen. 
20

Benhadad hallgatott Ászá 

királyra, és hadserege vezéreit Izráel városai ellen küldte. Leverte Ijjónt, 

Dánt, Ábél-Bét-Maakát/-Majimot és egész Kinneretet, Naftáli egész 

földjével együtt és Naftáli városainak valamennyi raktárát. 
21

Amikor ezt 

Baasá meghallotta, abbahagyta Rámá építését, beszüntette a munkát és 

Tircában telepedett le. 
22

Ászá király pedig összehívta és munkára fogta 

egész Júdát, senkit sem mentett föl, és elhordták Rámá köveit és gerendáit, 

amelyekkel Baasá építkezett. Ezekkel építette ki Ászá király Benjáminban 

Gebát és Micpát. 

 

2C16:7-12 
7
Abban az időben elment Hanání látó Ászához, Júda királyához, és ezt 

mondta neki: Mivel Arám királyára támaszkodtál, nem pedig Istenedre, az 

Úrra, ezért csúszott ki a kezedből Arám királyának a hadserege. 
8
Nem 

volt-e az etiópoknak és a líbiaiaknak roppant hadereje, igen sok harci 

kocsija és lovasa? Mégis kezedbe adta őket az Úr, mivel rá támaszkodtál. 
9
Mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét 

azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. Ostobán viselkedtél ebben a dologban, 

és emiatt mostantól fogva háborúkban lesz részed! 
10

Ászá azonban bosszús 

lett a látóra, és kalodába záratta, olyan dühös lett rá emiatt. Sőt akkoriban 

Ászá a nép közül is bántalmazott egyeseket. 
11

Ászának a története elejétől 

a végéig meg van írva Júda és Izráel királyainak a könyvében. 
12

Uralkodása harminckilencedik évében megbetegedett Ászának a lába, és 

a betegsége egyre súlyosbodott. Ám betegségében sem az Úrhoz 

folyamodott, hanem az orvosokhoz. 
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1K15 
23

Ászá egyéb dolgai, összes hőstette, mindaz, amit tett, és hogy milyen 

városokat építtetett, meg van írva a Júda királyai történetéről szóló 

könyvben, kivéve azt, hogy öregségére megbetegedett a lába. 

 

 

1K15, 2C16:14-17:1a 

24
Azután Ászá pihenni tért őseihez, és ősei mellé temették el abba a sírba, 

amelyet ősatyja, Dávid városában vágatott magának. Nyugvóhelyére 

fektették, amelyet teleraktak balzsammal és különféle jó illatú kenetekkel. 

És igen nagy tüzet gyújtottak a tiszteletére. Utána a fia, Jósáfát lett a 

király. 

 

 

1K15 
25

Ászának, Júda királyának a második évében Nádáb, Jeroboám fia lett 

Izráel királya. Két évig uralkodott Izráelben. 
26

Azt tette, amit rossznak lát 

az Úr, apjának az útján járt, és abban a vétekben, amellyel az vétekbe 

vitte Izráelt. 
27

De az Issakár házából való Baasá, Ahijjá fia összeesküvést 

szőtt ellene, és levágta őt Baasá Gibbetónnál, a filiszteusok városánál, 

amikor Nádáb egész Izráellel együtt Gibbetónt ostromolta. 
28

Ászának, 

Júda királyának a harmadik évében ölte meg őt Baasá, és lett helyette 

király. 
29

Amint király lett, kiirtotta Jeroboám egész háza népét. Egy lelket 

sem hagyott meg Jeroboám családjából, mind elpusztította őket az Úr 

szava szerint, amelyet megmondott szolgája, a sílói Ahijjá által. 
30

Jeroboám vétkei miatt történt ez, aki vétkezett, és Izráelt is vétekbe 

vitte; meg a bosszúság miatt, amit az Úrnak, Izráel Istenének okozott. 
31

Nádáb egyéb dolgai, mindaz, amit véghezvitt, meg van írva az Izráel 

királyai történetének könyvében. 
32

Háború folyt Ászá és Baasá, Izráel 

királya között egész életükben. 
33

Ászának, Júda királyának a harmadik 

évében lett az egész Izráel királya Baasá, Ahijjá fia Tircában, 

huszonnégy évig. 
34

Azt tette, amit rossznak lát az Úr. Jeroboám útján 

járt, és abban a vétekben, amellyel az vétekbe vitte Izráelt. 
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1K16 
1
Az Úr igéje így szólt Jéhúhoz, Hanání fiához Baasáról: 

2
Noha én 

kiemeltelek téged a porból, és népemnek, Izráelnek a fejedelmévé 

tettelek, te mégis Jeroboám útján jársz, és vétekbe viszed népemet, 

Izráelt, akik vétkeikkel bosszantanak engem. 
3
Ezért én elsöpröm Baasát 

és háza népét. Olyanná teszem házadat, mint Jeroboámnak, Nebát 

fiának a házát. 
4
Aki Baasá családjából a városban hal meg, azt a kutyák 

falják fel, aki pedig a mezőn hal meg, azt az égi madarak eszik meg! 
5
Baasá egyéb dolgai, amelyeket véghezvitt, és hőstettei meg vannak írva 

az Izráel királyainak történetéről szóló könyvben. 
6
Azután Baasá pihenni 

tért őseihez, és eltemették Tircában. Utána a fia, Élá lett a király. 
7
Nemcsak azért szólt az Úr igéje Jéhú próféta, Hanání fia által Baasá és 

háza népe ellen, mert mindazt elkövette, amit rossznak lát az Úr, és 

bosszantotta őt cselekedeteivel, és olyan volt, mint Jeroboám háza népe, 

hanem azért is, mert azt kiirtotta. 
8
Ászának, Júda királyának a 

huszonhatodik évében Élá, Baasá fia lett Izráel királya Tircában, két 

esztendeig. 
9
De összeesküvést szőtt ellene Zimrí, az egyik embere, a harci 

kocsik felének parancsnoka. Élá ugyanis Tircában részegre itta magát 

Arcának, a tircái palota felügyelőjének a házában. 
10

Eljött Zimrí, levágta 

és megölte őt Ászának, Júda királyának huszonhetedik évében, és ő lett 

utána a király. 
11

Miután pedig király lett, és trónra ült, kiirtotta Baasá 

egész háza népét, nem hagyott meg egy férfit se belőle, se rokont, se 

barátot. 
12

Így pusztította ki Zimrí Baasá egész háza népét az Úr szava 

szerint, amelyet megmondott Baasáról Jéhú próféta által, 
13

Baasá 

minden vétkéért és fiának, Élának a vétkeiért; mert vétkeztek, és vétekbe 

vitték Izráelt, tehetetlen bálványaikkal bosszantva az Urat, Izráel Istenét. 
14

Élának egyéb dolgai és mindaz, amit véghezvitt, meg van írva az Izráel 

királyainak történetéről szóló könyvben. 
15

Ászának, Júda királyának a 

huszonhetedik évében hét napig volt király Zimrí Tircában. A hadinép 

ekkor a filiszteusokhoz tartozó Gibbetónt ostromolta. 
16

Amikor az 

ostromló hadinép meghallotta, hogy összeesküvést szőtt Zimrí, és hogy a 

királyt is megölte, akkor egész Izráel a hadseregparancsnokot, Omrít 

tette meg Izráel királyává még azon a napon a táborban. 
17

Azután 

fölvonult Omrí egész Izráellel együtt Gibbetónból, és körülzárták Tircát. 
18

Zimrí pedig látva, hogy a várost elfoglalják, fölment a királyi palota 

tornyába, magára gyújtotta a királyi palotát, és meghalt. 
19

Vétkei miatt 

történt ez. Vétkezett, amikor azt tette, amit rossznak lát az Úr. Jeroboám 

útján járt, és vétkével, amit elkövetett, Izráelt is vétekbe vitte. 
20

Zimrí 

egyéb dolgai és az általa szőtt összeesküvés meg van írva az Izráel 

királyainak történetéről szóló könyvben. 
21

Izráel népe ekkor két pártra 

szakadt. A nép egyik fele Tibní, Gínat fia pártjára állt, és őt akarta 

királlyá tenni, a másik fele pedig Omrí pártjára állt. 
22

De az Omríval 
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tartó nép erősebb volt, mint az a nép, amely Tibní, Gínat fiának a 

pártjára állt. Meghalt hát Tibní is, és Omrí lett a király. 
23

Ászának, Júda 

királyának a harmincegyedik évében lett Omrí Izráel királya, tizenkét 

évig. Hat évig Tircában uralkodott. 
24

Akkor megvette Samária hegyét 

Semertől két talentum ezüstért, majd beépítette a hegyet, és azt a várost, 

amelyet épített, a hegy gazdájáról, Semerről Samáriának nevezte el. 
25

De 

Omrí azt tette, amit rossznak lát az Úr, rosszabb volt minden elődjénél. 
26

Mindenben Jeroboámnak, Nebát fiának az útján járt, és abban a 

vétekben, amellyel vétekbe vitte Izráelt, tehetetlen bálványokkal 

bosszantva az Urat, Izráel Istenét. 
27

Omrí egyéb dolgai, amelyeket 

művelt, és hőstettei, amelyeket véghezvitt, meg vannak írva az Izráel 

királyainak történetéről szóló könyvben. 
28

Azután Omrí pihenni tért 

őseihez, és eltemették Samáriában. Utána a fia, Aháb lett a király. 
29

Aháb, Omrí fia Ászának, Júda királyának a harmincnyolcadik évében 

lett Izráel királya. Huszonkét évig volt Aháb, Omrí fia Izráel királya 

Samáriában. 
30

Aháb, Omrí fia azt tette, amit rossznak lát az Úr, még 

inkább, mint valamennyi elődje. 
31

Nemcsak folytatta Jeroboámnak, 

Nebát fiának a vétkeit, hanem feleségül vette Jezábelt, a szidóniak 

királyának, Etbaalnak a leányát, és Baalt kezdte tisztelni és imádni. 
32

Oltárt is állított neki a Baal-templomban, amelyet Samáriában épített. 
33

Készíttetett Aháb egy Aséra-szobrot is, és többet bosszantotta tetteivel 

Aháb az Urat, Izráel Istenét, mint őelőtte Izráel bármelyik királya. 
34

Az ő 

idejében építette újjá a bételi Híél Jerikót. Elsőszülött fián, Abírámon 

vetette meg annak az alapját, és legkisebb fián, Szegúbon állította fel a 

kapuját, az Úr szava szerint, amelyet megmondott Józsué, Nún fia által. 

 

1K17 
1
A Gileádban lakó tisbei Illés ezt mondta Ahábnak: Az élő Úrra, Izráel 

Istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az 

esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, amíg én azt nem mondom. 
2
Ezután így szólt hozzá az Úr igéje: 

3
Eredj el innen, menj kelet felé, és 

rejtőzz el a Kerít-patak mellett, a Jordántól keletre! 
4
A patakból majd 

ihatsz, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott 

rólad. 
5
Elment tehát, és az Úr igéje szerint járt el. Odaérve letelepedett a 

Kerít-patak mellett, a Jordántól keletre. 
6
A hollók hordtak neki kenyeret 

és húst reggel, kenyeret és húst este, a patakból pedig ihatott. 
7
Egy idő 

múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban. 
8
Ekkor így szólt hozzá az Úr igéje: 

9
Kelj föl, és menj el a Szidónhoz 

tartozó Sareptába, és maradj ott! Én megparancsoltam ott egy 

özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. 
10

Fölkelt tehát, és elment 

Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy 



 

csak Sámuel-Királyok  csak Zsoltárok  CSAK PRÓFÉTÁK
 csak Krónikák 

(+ PRÓFÉTÁK) (+ Zsolt) közös anyag (+ PRÓFÉTÁK IS) (+ PRÓF.) (+ Zsolt) 
 

146 

 

özvegyasszony, aki fát szedegetett. Odakiáltott neki, és ezt mondta: Hozz 

nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam! 
11

Amikor az 

elment, hogy vizet hozzon, utánakiáltott, és ezt mondta: Hozz nekem egy 

falat kenyeret is magaddal! 
12

De az asszony így felelt: A te Istenedre, az 

élő Úrra mondom, hogy nincs miből. Csak egy marék liszt van a 

fazekamban, és egy kevés olaj a korsómban. Éppen most szedegetek pár 

darab fát, hogy hazamenve kisüssem azt magamnak és a fiamnak. Azt 

most megesszük, azután meghalunk. 
13

Illés azonban ezt mondta neki: Ne 

félj, csak menj, és tégy úgy, ahogyan mondtad; de előbb készíts belőle 

egy kis lepényt, és hozd ki nekem! Magadnak és a fiadnak csak azután 

készíts! 
14

Mert így szól az Úr, Izráel Istene: A lisztesfazék nem ürül ki, és 

az olajoskorsó nem fogy ki addig, amíg az Úr esőt nem bocsát a földre. 
15

Az asszony elment, és Illés szavai szerint járt el. És evett ő is meg az 

asszony és a háza népe is mindennap. 
16

A lisztesfazék nem ürült ki, az 

olajoskorsó sem fogyott ki az Úr ígérete szerint, ahogy igéjében, Illés 

által, megmondta az Úr. 
17

Történt ezek után, hogy megbetegedett az 

asszonynak, a ház úrnőjének a fia, és betegsége olyan súlyossá vált, hogy 

már nem is lélegzett. 
18

Az asszony így szólt Illéshez: Mi bajod van velem, 

Isten embere? Azért jöttél hozzám, hogy emlékeztess bűnömre, és megöld 

a fiamat? 
19

Ő ezt mondta neki: Add ide a fiadat! És kivette az öléből, 

felvitte a felső szobába, ahol lakott, és az ágyra fektette. 
20

Majd az Úrhoz 

kiáltott, és ezt mondta: Istenem, Uram! Még bajt is hozol erre az 

özvegyre, akinek én a vendége vagyok, és megölöd a fiát?! 
21

Azután 

háromszor ráborult a gyermekre, és így kiáltott az Úrhoz: Istenem, 

Uram! Térjen vissza a lélek ebbe a gyermekbe! 
22

Az Úr meghallgatta 

Illés szavát, a lélek pedig visszatért a gyermekbe, és az föléledt. 
23

Illés 

ekkor fogta a gyermeket, levitte a felső szobából a házba, odaadta az 

anyjának, és ezt mondta Illés: Nézd, él a fiad! 
24

Az asszony így felelt 

Illésnek: Most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te 

szádban az Úr igéje! 

 

1K18 
1
Hosszú idő múlva, a harmadik esztendőben így szólt az Úr igéje 

Illéshez: Eredj, jelenj meg Ahábnál, mert esőt akarok adni a földre! 
2
Illés tehát elment, hogy megjelenjen Ahábnál. Samáriában súlyos 

éhínség volt. 
3
Ekkor Aháb hívatta Óbadját, a palota felügyelőjét. Óbadjá 

igen félte az Urat. 
4
Mert amikor Jezábel ki akarta irtani az Úr prófétáit, 

Óbadjá magához vett száz prófétát, és elrejtette őket ötvenenként egy-egy 

barlangba, és ellátta őket kenyérrel és vízzel. 
5
Aháb ezt mondta 

Óbadjának: Menj el az ország összes forrásához és minden patakjához! 

Talán akad fű, és életben hagyhatjuk a lovakat és öszvéreket, és nem kell 
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levágnunk az állatokat. 
6
Fölosztották azért maguk között az országot, 

hogy ki mit járjon be. Aháb külön ment az egyik úton, Óbadjá is külön 

ment egy másikon. 
7
Miközben Óbadjá úton volt, egyszer csak előtte 

termett Illés. Óbadjá fölismerte, arcra borult, és ezt kérdezte: Te vagy az, 

uram, Illés? 
8
Ő így felelt neki: Én vagyok. Eredj, mondd meg uradnak, 

hogy itt van Illés. 
9
De ő ezt mondta: Mit vétettem, hogy Aháb kezébe 

akarod adni a te szolgádat, hogy megöljön? 
10

Az élő Úrra, a te Istenedre 

mondom, hogy nincs nép, sem ország, ahová el ne küldött volna az én 

uram, hogy felkutasson téged. Ha azt mondták, nincs itt, akkor meg is 

eskette azt az országot és népet, hogy nem találtak meg téged. 
11

És most 

te mondod: Eredj, és mondd meg a te uradnak, hogy itt van Illés!? 
12

Megeshet, hogy amikor elmegyek tőled, elragad téged az Úr lelke, nem 

is tudom hová. Ha én megyek, és hírt viszek Ahábnak, ő pedig nem talál 

itt téged, akkor megöl engem; pedig a te szolgád féli az Urat ifjúkorától 

fogva. 
13

Nem mondták meg neked, uram, hogy mit tettem, amikor 

Jezábel öldökölte az Úr prófétáit? Elrejtettem az Úr prófétái közül százat, 

ötvenenként egy-egy barlangba, és elláttam őket kenyérrel és vízzel. 
14

Most mégis ezt mondod: Eredj, és mondd meg a te uradnak, hogy itt 

van Illés?! Ő meg fog ölni engem. 
15

De Illés így felelt: A Seregek élő 

Urára mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy még ma megjelenek 

előtte. 
16

Elment tehát Óbadjá Aháb elé, hogy jelentést tegyen neki, Aháb 

pedig Illés elé ment. 
17

Amikor Aháb meglátta Illést, ezt mondta neki 

Aháb: Te vagy az, Izráel megrontója?! 
18

Ő így felelt: Nem én döntöm 

romlásba Izráelt, hanem te és a te atyád háza, mert elhagytátok az Úr 

parancsolatait, és te a Baalokat követed. 
19

Most azért üzenj, gyűjtsd ide 

hozzám a Karmel-hegyre egész Izráelt meg Baal négyszázötven 

prófétáját Aséra négyszáz prófétájával együtt, akik Jezábel asztaláról 

élnek. 
20

Akkor elküldött Aháb Izráel fiaiért, és összegyűjtötte a 

prófétákat a Karmel-hegyre. 
21

Illés pedig odalépett az egész nép elé, és 

így szólt: Meddig sántikáltok még kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek 

őt, ha pedig Baal, akkor őt kövessétek! De a nép nem felelt egy szót sem. 
22

Akkor Illés ezt mondta a népnek: Én maradtam az Úr egyetlen 

prófétája, Baal prófétái pedig négyszázötvenen vannak. 
23

Adjanak 

nekünk két bikát; ők válasszák ki maguknak az egyik bikát, darabolják 

föl, és rakják a fahasábokra, de tüzet ne gyújtsanak! Én is elkészítem a 

másik bikát, rárakom a fahasábokra, de tüzet én sem gyújtok. 
24

Ezután 

hívjátok segítségül a ti istenetek nevét, és én is segítségül hívom az Úr 

nevét. Amelyik isten tűzzel felel, az az Isten. Erre az egész nép 

megszólalt, és ezt mondta: Jó lesz így! 
25

Illés ezután így szólt Baal 

prófétáihoz: Válasszátok ki az egyik bikát, és készítsétek el először ti, 

mert ti vagytok többen! És hívjátok segítségül istenetek nevét, de tüzet ne 

gyújtsatok! 
26

Ők fogták a nekik jutott bikát, elkészítették, és segítségül 

hívták Baal nevét, így szólongatva őt reggeltől egészen délig: Ó, Baal, 
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felelj nekünk! De nem jött válasz, és nem felelt senki. Eközben ott 

sántikáltak az oltár körül, amelyet készítettek. 
27

Délben aztán Illés 

gúnyolni kezdte őket, és ezt mondta: Kiáltsatok hangosabban, hiszen 

isten ő! Talán elmélkedik, vagy a dolgát végzi, vagy úton van, vagy talán 

alszik, és majd fölébred. 
28

Erre elkezdtek hangosan kiáltozni, és 

szokásuk szerint összevagdosták magukat kardjukkal és dárdájukkal, 

míg el nem borította őket a vér. 
29

Dél elmúltával révületbe estek, egészen 

az áldozat idejéig, de nem jött válasz: nem felelt és nem figyelt rájuk 

senki. 
30

Akkor Illés ezt mondta az egész népnek: Gyertek ide hozzám! 

Erre odament hozzá az egész nép, ő pedig helyreállította az Úr lerombolt 

oltárát. 
31

Fogott Illés tizenkét követ a Jákób fiaitól származó törzsek 

száma szerint; Jákóbhoz szólt így az Úr szava: Izráel lesz a neved. 
32

A 

kövekből oltárt épített az Úr nevében, azután árkot húzott az oltár körül, 

amelybe két véka vetőmag is belefért volna. 
33

Azután elrendezte a 

fahasábokat, földarabolta a bikát, és rárakta a fahasábokra. 
34

Majd ezt 

mondta: Töltsetek meg négy vödröt vízzel, és öntsétek az áldozatra meg a 

fahasábokra! Azután ezt mondta: Ismételjétek meg! És megismételték. 

Újra mondta: Harmadszor is tegyétek meg! Megtették harmadszor is, 
35

úgyhogy a víz már folyt az oltár körül, és az árok is megtelt vízzel. 
36

Az 

áldozat bemutatása idején odalépett Illés próféta, és ezt mondta: Uram, 

Ábrahámnak, Izsáknak és Izráelnek Istene! Hadd tudják meg a mai 

napon, hogy te vagy az Isten Izráelben, én pedig a te szolgád vagyok, és 

mindezt a te parancsodra tettem! 
37

Felelj nekem, Uram, felelj nekem, 

hadd tudja meg ez a nép, hogy te, az Úr vagy az Isten, és fordítsd vissza a 

szívüket! 
38

Akkor lecsapott az Úr tüze, és fölemésztette az égőáldozatot és 

a fahasábokat, a köveket és a port, az árokban levő vizet pedig felnyalta. 
39

Amikor látta ezt az egész nép, arcra borult, és ezt mondogatta: Az Úr az 

Isten, az Úr az Isten! 
40

Illés pedig ezt mondta nekik: Ragadjátok meg 

Baal prófétáit, senki se menekülhessen el közülük! És megragadták őket. 

Illés levitette őket a Kísón-patak mellé, és ott lemészárolta őket. 
41

Ezután 

Illés ezt mondta Ahábnak: Menj föl, egyél és igyál, mert eső zúgása 

hallatszik. 
42

Aháb fölment, hogy egyék és igyék. Illés pedig fölment a 

Karmel tetejére, a földre kuporodott, és arcát a térdei közé rejtette. 
43

Így 

szólt a szolgájához: Menj föl, és figyeld a tengert! Az fölment, figyelte 

egy darabig, majd ezt mondta: Nincs ott semmi. Illés ezt mondta: Menj 

vissza hétszer! 
44

Hetedszerre ezt mondta a szolga: Most egy tenyérnyi kis 

felhő emelkedik föl a tengerből. Ő azt felelte: Eredj, és mondd meg 

Ahábnak: Fogass be és indulj, míg föl nem tartóztat az eső! 
45

Mindeközben viharfelhők sötétítették el az eget, és zuhogni kezdett az 

eső. Aháb ekkor harci kocsira szállt, és Jezréelbe ment. 
46

Az Úr keze 

pedig Illéssel volt, és ő, feltűrve övébe a ruhája alját, Aháb előtt futott a 

Jezréelbe vezető útig. 
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1K19 
1
Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a 

prófétákat megölte karddal, 
2
Jezábel követet küldött Illéshez ezzel az 

üzenettel: Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap 

ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt! 
3
Illés megijedt, 

felkerekedett és ment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai 

Beérsebába. Legényét ott hagyta, 
4
ő pedig elment a pusztába egynapi 

járóföldre. Odaért egy rekettyebokorhoz, és leült alá. Azt kívánta, 

bárcsak meghalna, és így szólt: Elég most már, Uram! Vedd el az 

életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél! 
5
Azután lefeküdt, és elaludt 

a rekettyebokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt 

mondta neki: Kelj föl, egyél! 
6
Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél ott 

van egy forró kövön sült lángos és egy korsó víz. Evett, ivott, majd újra 

lefeküdt. 
7
Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt 

mondta: Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted! 
8
Ő fölkelt, 

evett és ivott, majd annak az ételnek az erejével ment negyven nap és 

negyven éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. 
9
Itt bement egy barlangba, és 

ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje: Mit 

csinálsz itt, Illés? 
10

Ő így felelt: Sokat buzgólkodtam az Úrért, a Seregek 

Istenéért, mert Izráel fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták 

oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam 

meg, de az én életemet is el akarják venni. 
11

Az Úr ezt mondta: Gyere ki, 

és állj a hegyre az Úr színe elé! És amikor elvonult az Úr, nagy és erős 

szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt; de az Úr nem 

volt ott a szélben. A szél után földrengés következett; de az Úr nem volt 

ott a földrengésben. 
12

A földrengés után tűz támadt; de az Úr nem volt 

ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. 
13

Amikor Illés ezt 

meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment, és megállt a barlang 

bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá: Mit csinálsz itt, Illés? 
14

Ő 

így felelt: Sokat buzgólkodtam az Úrért, a Seregek Istenéért, mert Izráel 

fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig 

fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el 

akarják venni. 
15

Ekkor azt mondta neki az Úr: Menj, kelj ismét útra a 

pusztán át Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kend fel Hazáélt Arám 

királyává. 
16

Azután Jéhút, Nimsí fiát kend fel Izráel királyává; Elizeust, 

az ábél-mehólái Sáfát fiát pedig kend fel prófétává magad helyett! 
17

És 

aki majd megmenekül Hazáél kardjától, azt Jéhú öli meg, és aki 

megmenekül Jéhú kardjától, azt Elizeus öli meg. 
18

De meghagyok 

Izráelben hétezer embert: minden térdet, amely nem hajolt meg Baal 

előtt, és minden szájat, amely nem csókolta meg őt. 
19

Amikor elment 

onnan, rátalált Elizeusra, Sáfát fiára, aki éppen szántott. Tizenkét pár 

ökör ment előtte, ő maga a tizenkettediknél volt. Amikor Illés elment 
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mellette, rádobta a palástját. 
20

Akkor ő otthagyta az ökröket, Illés után 

futott, és ezt mondta: Hadd csókoljam meg apámat és anyámat, azután 

követlek! Ő azt felelte: Menj, de térj vissza; ne feledd, hogy mit tettem 

veled. 
21

Elizeus otthagyta őt, de aztán vette az egyik pár ökröt, levágta, és 

az ökrök szerszámából rakott tűzön megfőzte a húst, odaadta a népnek, 

és ettek. Ő pedig elindult, követte Illést, és a szolgálatába állt. 

 

1K20 
1
Benhadad, Arám királya összegyűjtötte egész haderejét. Harminckét 

király volt vele lovakkal és harci kocsikkal, így vonult Samária ellen, 

körülzárta, és ostrom alá vette. 
2
Követeket küldött Ahábhoz, Izráel 

királyához a városba, 
3
és ezt üzente neki: Így szól Benhadad: Ezüstöd és 

aranyad az enyém, legszebb feleségeid és fiaid is enyémek! 
4
Izráel 

királya így válaszolt: Ahogy mondod, uram, királyom, tied vagyok én és 

mindenem. 
5
A követek megint eljöttek, és ezt mondták: Így szól 

Benhadad: Megüzentem neked, hogy add nekem ezüstödet, aranyadat, 

feleségeidet és fiaidat. 
6
Ezért holnap ilyenkor elküldöm hozzád az 

embereimet. Azok átkutatják palotádat és embereid házait, és ami csak 

kedves a számodra, mindazt magukhoz veszik, és elhozzák. 
7
Akkor Izráel 

királya összehívta az ország véneit, és ezt mondta: Értsétek meg, lássátok 

be, hogy a vesztemet akarja! Pedig amikor elküldött hozzám a 

feleségeimért, fiaimért, ezüstömért és aranyomért, semmit sem tagadtam 

meg tőle. 
8
A vének meg az egész nép ezt mondta neki: Ne hallgass rá, és 

ne engedj neki! 
9
Ekkor ő így szólt Benhadad követeihez: Mondjátok meg 

az én uramnak, a királynak: Mindazt megteszem, amit először üzentél a 

te szolgádnak, de ezt a másik dolgot nem tehetem meg. A követek 

elmentek, és megvitték a választ. 
10

Akkor Benhadad ezt az üzenetet 

küldte neki: Úgy segítsenek engem az istenek most és ezután is, hogy 

Samáriának a porából még egy-egy marékkal sem fog jutni az utánam 

jövő hadinépnek! 
11

Izráel királya így válaszolt: Mondjátok meg neki, 

hogy aki kardot köt, ne kérkedjék úgy, mintha már lecsatolta volna! 
12

Amint ezt a választ meghallotta Benhadad, aki éppen a királyokkal 

együtt dőzsölt a sátrakban, sorakozót rendelt el az embereinek. Azok föl 

is sorakoztak a város ellen. 
13

Akkor egy próféta lépett Aháb izráeli király 

elé, és így szólt: Ezt mondja az Úr: Látod ezt a nagy tömeget? Én ma a 

kezedbe adom ezt, és akkor megtudod, hogy én vagyok az Úr! 
14

Aháb ezt 

kérdezte: Kik által? Ő így felelt: Ezt mondja az Úr: A tartományi vezérek 

katonái által. Ki kezdje meg a harcot? – kérdezte Aháb. Ő így felelt: Te 

magad! 
15

Ekkor Aháb számba vette a tartományi vezérek katonáit, ők 

kétszázharmincketten voltak; azután számba vette az egész hadinépet, 

csupa izráelit, ők hétezren voltak. 
16

Amikor délben kivonultak, Benhadad 
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már részegre itta magát a sátrakban azzal a harminckét királlyal együtt, 

akik segítették. 
17

Először a tartományi vezérek katonái vonultak ki. 

Benhadad embereket küldött oda, s azok jelentették, hogy Samáriából 

emberek vonultak ki. 
18

Ő azt mondta: Ha békés szándékkal jöttek, 

fogjátok el őket élve, ha pedig harcolni jöttek, akkor is élve fogjátok el 

őket! 
19

Közben a tartományi vezérek katonái kivonultak a városból, 

utánuk pedig a haderő. 
20

Mindenki levágta a maga ellenfelét, és 

megfutamodott Arám, Izráel pedig üldözőbe vette. Arám királyának, 

Benhadadnak sikerült lóháton elmenekülnie, harci kocsijának a lovain. 
21

Kivonult Izráel királya is, vágta a lovakat és a harci kocsikat, és nagy 

vereséget mért Arámra. 
22

Akkor a próféta odalépett Izráel királyához, és 

ezt mondta neki: Menj, és készülődj! Értsd meg és lásd be, hogy mit kell 

tenned, mert egy év múlva Arám királya ismét ellened vonul! 
23

Arám 

királyának ezt mondták az emberei: A hegyek Istene az ő Istenük, azért 

voltak erősebbek nálunk. De ha a síkságon ütközünk meg velük, biztosan 

mi leszünk az erősebbek. 
24

Tégy azért a következőképpen: Távolítsd el 

mindegyik királyt, és helytartókat nevezz ki a helyükre! 
25

Azután szervezz 

magadnak olyan haderőt, amilyet elvesztettél, továbbá ugyanannyi lovat 

és harci kocsit, mint amennyi volt! Azután ütközzünk meg velük a 

síkságon, és biztosan mi leszünk az erősebbek. Benhadad hallgatott a 

szavukra, és úgy tett. 
26

Egy esztendő múlva Benhadad számba vette az 

arámokat, azután Afék ellen vonult, hogy megütközzék Izráellel. 
27

Izráel 

fiait is összeszámlálták, ellátták őket élelemmel, és így indultak az 

arámok ellen. Izráel fiainak a tábora olyan volt amazokhoz képest, mint 

két kis kecskenyáj, az arámok viszont ellepték a földet. 
28

Akkor előlépett 

az Isten embere, és ezt mondta Izráel királyának: Így szól az Úr: Mivel 

azt mondták az arámok, hogy az Úr a hegyek Istene, de a völgyeknek 

nem Istene, azért ezt az egész nagy tömeget a kezedbe adom, és akkor 

megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. 
29

Hét napig táboroztak egymással 

szemben, a hetedik napon azután csatára került sor. Izráel fiai levágtak 

százezer arám gyalogost egyetlen napon. 
30

A megmaradtak Afék 

városába menekültek, de a várfal rászakadt a megmaradt huszonhétezer 

emberre. Benhadad is a városba menekült, és szobáról szobára bujkált. 
31

Emberei ezt mondták neki: Azt hallottuk, hogy Izráel házának a 

királyai könyörületes királyok. Vegyünk zsákruhát a derekunkra és 

kötelet a fejünkre, úgy menjünk Izráel királya elé: talán megkíméli az 

életed. 
32

Zsákruhát öltöttek tehát a derekukra, a fejükre pedig kötelet 

kötöttek, és úgy járultak oda Izráel királyához. Így szóltak: Szolgád, 

Benhadad ezt üzeni: Kíméld meg az életem! Aháb megkérdezte: Hát él 

még? Testvérem ő! 
33

Azok ezt jó jelnek vették, és sietve bizonygatni 

kezdték: Igen, a te testvéred Benhadad! Ő ezt mondta: Menjetek, 

hozzátok ide! Benhadad kijött hozzá, ő pedig felsegítette maga mellé a 

harci kocsira. 
34

Benhadad ezt mondta neki: Visszaadom azokat a 
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városokat, amelyeket apám elvett a te apádtól, és rendezz be magadnak 

bazárutcákat Damaszkuszban, amilyeneket az én apám rendezett be 

Samáriában! Én pedig – felelte Aháb – szövetséggel bocsátlak el téged. 

Szövetséget kötött tehát vele, és elbocsátotta őt. 
35

Egy prófétatanítvány ezt 

mondta társának az Úr parancsára: Üss meg engem! De az nem akarta 

megütni. 
36

Akkor ezt mondta neki: Mivel nem hallgattál az Úr szavára, 

egy oroszlán terít le téged, amint eltávozol tőlem. Miután eltávozott tőle, 

rá is talált egy oroszlán, és leterítette. 
37

Talált azután egy másik férfit, és 

ezt mondta: Üss meg engem! Ez a férfi úgy megütötte, hogy meg is 

sebesült. 
38

Akkor elment a próféta, és várt a királyra az úton, de 

felismerhetetlenné tette magát egy kötéssel a szemén. 
39

Amikor a király 

arra ment, ő így kiáltott a királyhoz: A te szolgád részt vett az ütközetben. 

Egyszer csak arra jött valaki, és odahozott hozzám egy embert, és ezt 

mondta: Őrizd ezt az embert! De ha nem vigyázol rá, életeddel felelsz az 

életéért, vagy fizetsz egy talentum ezüstöt. 
40

Szolgádnak azonban itt is, ott 

is akadt tennivalója, az az ember pedig eltűnt. Izráel királya ezt mondta 

neki: Ez a te ítéleted, magad döntöttél! 
41

Ekkor az gyorsan levette 

szeméről a kötést, Izráel királya pedig fölismerte, hogy a próféták közül 

való. 
42

A próféta ezt mondta neki: Így szól az Úr: Mivel kiengedted 

kezedből azt az embert, akit én kiirtásra szántam, életéért életeddel, 

népéért népeddel felelsz! 
43

Izráel királya ezután elkeseredve és 

haragosan hazament, és megérkezett Samáriába. 

 

1K21 
1
Ezek után a következő dolog történt: A jezréeli Nábótnak szőlője volt 

Jezréelben, Samária királyának, Ahábnak a palotája mellett. 
2
Egyszer 

Aháb így szólította meg Nábótot: Add nekem a szőlődet, hadd legyen az 

veteményeskertem, mert közel van a házamhoz! Adok helyette jobb 

szőlőt, vagy ha jónak látod, pénzben adom meg az árát. 
3
Nábót így felelt 

Ahábnak: Az Úr őrizzen meg attól, hogy odaadjam neked atyai 

örökségemet! 
4
Aháb elkeseredve és haragosan ment haza a válasz miatt, 

amelyet a jezréeli Nábót adott neki, amikor ezt mondta: Nem adom 

neked atyai örökségemet. Lefeküdt az ágyára, a falnak fordult, és nem 

evett semmit. 
5
A felesége, Jezábel azonban odament hozzá, és így szólt: 

Min keseredett el úgy a lelked, hogy semmit sem eszel? 
6
Ő így válaszolt: 

Beszéltem a jezréeli Nábóttal. Kértem, hogy adja el nekem a szőlőjét, 

vagy ha úgy tetszik neki, szőlőt is adhatok helyette. De ő azt mondta, 

hogy nem adja nekem a szőlőjét. 
7
A felesége, Jezábel ezt mondta neki: 

Hát nem te uralkodsz most Izráelben? Kelj föl, egyél, ne búslakodj! Majd 

én megszerzem neked a jezréeli Nábót szőlőjét. 
8
Ekkor leveleket írt Aháb 

nevében, lepecsételte annak gyűrűjével, és elküldte a leveleket azoknak a 
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véneknek és nemeseknek, akik Nábóttal egy városban laktak. 
9
A 

levelekben ezt írta: Hirdessetek böjtöt, és ültessétek Nábótot a nép élére! 
10

Vele szembe pedig ültessetek két hitvány embert, akik így 

tanúskodjanak ellene: Átkoztad Istent és a királyt! Azután vigyétek ki, és 

kövezzétek agyon! 
11

A város polgárai, a vének és a nemesek, akik abban 

a városban laktak, úgy is tettek, ahogyan Jezábel megüzente nekik, 

ahogyan a nekik küldött levelekben írta. 
12

Böjtöt hirdettek, és Nábótot a 

nép élére ültették. 
13

Odajött a két hitvány ember is, leültek vele szemben, 

és ezek a hitvány emberek így tanúskodtak Nábót ellen a nép előtt: 

Átkozta Nábót Istent és a királyt! Ezért kivitték őt a városból, és halálra 

kövezték. 
14

Azután megüzenték Jezábelnek: Halálra kövezték Nábótot. 
15

Amikor Jezábel meghallotta, hogy halálra kövezték Nábótot, így szólt 

Jezábel Ahábhoz: Kelj föl, vedd birtokba a jezréeli Nábót szőlőjét, 

amelyet nem akart eladni neked, mert nem él már Nábót, hanem 

meghalt. 
16

Amikor Aháb meghallotta, hogy Nábót meghalt, fölkelt Aháb, 

lement a jezréeli Nábót szőlőjébe, és birtokba vette azt. 
17

Ekkor így szólt 

az Úr igéje a tisbei Illéshez: 
18

Eredj, menj el Aháb izráeli király elé, aki 

Samáriában lakik, de most éppen Nábót szőlőjében van, ahová azért 

ment, hogy birtokba vegye. 
19

Így beszélj hozzá: Ezt mondja az Úr: Öltél, 

és még birtokot is szereztél? Azután így beszélj hozzá: Ezt mondja az Úr: 

Ahol a kutyák felnyalták Nábót vérét, ugyanott nyalják fel a kutyák a te 

véredet is! 
20

Aháb így felelt Illésnek: Rám találtál, ellenségem?! Ő ezt 

mondta: Rád találtam, mivel arra vetemedtél, hogy olyat tégy, amit 

rossznak lát az Úr. 
21

Ezért én veszedelmet hozok rád, és kisöpörlek téged. 

Kiirtom Izráelből Aháb férfiutódait, apraját-nagyját! 
22

Olyanná teszem 

házadat, mint Jeroboámnak, Nebát fiának a házát, és mint Baasának, 

Ahijjá fiának a házát a bosszúságért, amelyet nekem okoztál, és vétekbe 

vitted Izráelt. 
23

Jezábelről pedig így szól az Úr: A kutyák eszik meg 

Jezábelt Jezréel falánál! 
24

Aki Aháb családjából a városban hal meg, azt 

a kutyák eszik meg, aki pedig a mezőn hal meg, azt az égi madarak eszik 

meg. 
25

Nem volt senki, aki annyira elvetemült lett volna, mint Aháb, aki 

folyton csak azt tegye, amit rossznak lát az Úr, mert félrevezette a 

felesége, Jezábel. 
26

Igen sok utálatosságot követett el azzal is, hogy a 

bálványokat követte, éppen úgy, ahogyan az emóriak tették, akiket 

kiűzött az Úr Izráel fiai elől. 
27

Amikor Aháb meghallotta ezeket a 

szavakat, megszaggatta ruháját, zsákruhát vett magára, böjtölt, 

zsákruhában is hált, és csöndesen járt-kelt. 
28

Ekkor így szólt az Úr igéje 

a tisbei Illéshez: 
29

Látod, mennyire megalázta magát előttem Aháb? 

Mivel megalázta magát előttem, az ő idejében nem hozom rá azt a 

veszedelmet; majd csak a fia idejében hozok veszedelmet a házára. 
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1K22, 2C18:1-19:3 
1
Három esztendeig békében éltek: nem volt háború Arám és Izráel között. 

Jósáfátnak már nagy volt a gazdagsága és dicsősége, amikor Ahábnak a 

sógora lett. 
2
Néhány év múlva azonban, a harmadik esztendőben, amikor 

Jósáfát, Júda királya elment Izráel királyához, Ahábhoz Samáriába, és 

Aháb sok juhot és marhát vágatott le neki meg a vele levő hadinépnek, 
3
Izráel királya így szólt udvari embereihez: Jól tudjátok, hogy Rámót-

Gileád a mienk, és mi mégis tétlenkedünk, ahelyett hogy visszavennénk 

Arám királyától! 
4
Jósáfátot pedig arra biztatta, hogy vonuljon vele együtt 

Rámót-Gileád ellen. Aháb, Izráel királya ezt kérdezte Jósáfáttól, Júda 

királyától: Eljössz-e velem harcolni Rámót-Gileádért? Jósáfát így felelt 

Izráel királyának: Elmegyek én éppúgy, mint te, az én népem éppúgy, mint 

a te néped, az én lovaim éppúgy, mint a te lovaid: veled leszünk a harcban! 
5
De Jósáfát ezt mondta Izráel királyának: Kérdezd meg előbb az Úr igéjét! 

6
Izráel királya ezért összegyűjtötte a prófétákat, mintegy négyszáz embert, 

és megkérdezte tőlük: Elmenjek-e harcolni Rámót-Gileádért, vagy letegyek 

róla? Ők így feleltek: Vonulj föl, mert az Örökkévaló Isten a király kezébe 

adja azt! 
7
Jósáfát azonban ezt kérdezte: Nincs itt az Úrnak több prófétája, 

akit megkérdezhetnénk? 
8
Izráel királya így felelt Jósáfátnak: Van még 

valaki, aki által megkérdezhetnénk az Urat, de én gyűlölöm őt, mert 

sohasem prófétál nekem jót, hanem csak rosszat. Míkájehú, Jimlá fia az. 

Jósáfát erre így szólt: Ne mondjon ilyet a király! 
9
Ekkor Izráel királya 

odahívta az egyik udvarnokát, és ezt mondta: Siess Míkájehúért, Jimlá 

fiáért! 
10

Izráel királya és Jósáfát, Júda királya ott ült díszruhába öltözve egy-

egy trónon Samária kapujában, a bejárat előtti téren, a próféták pedig mind 

ott prófétáltak előttük. 
11

Cidkijjá, Kenaaná fia vasszarvakat készített 

magának, és ezt mondta: Így szól az Úr: Ezekkel ökleled Arámot, míg csak 

el nem pusztítod. 
12

A próféták mindnyájan így prófétáltak: Vonulj föl 

Rámót-Gileád ellen, és sikerrel jársz! Az Úr a király kezébe adja azt. 
13

A 

követ pedig, aki elment, hogy elhívja Míkájehút, így szólt hozzá: Nézd, a 

próféták egyhangúlag jót ígérnek a királynak. Mondd azért te is ugyanazt, 

amit ők, és ígérj jót! 
14

De Míkájehú így felelt: Az élő Úrra esküszöm, hogy 

csak azt fogom mondani, amit az Örökkévaló, az én Istenem mond nekem. 
15

Amikor odaért a királyhoz, a király megkérdezte tőle: Míkájehú! 

Elmenjünk-e harcolni Rámót-Gileádért, vagy letegyünk róla? Ő így felelt 

neki: Vonuljatok föl, és járjatok szerencsével! Az Úr a király kezébe adja 

azt, a kezetekbe kerül. 
16

A király azonban ezt mondta neki: Hányszor 

eskesselek meg, hogy csak igazat mondj nekem az Úr nevében?! 
17

Erre az 

így felelt: Láttam egész Izráelt szétszóródva a hegyeken: mint a juhok, 

melyeknek nincsen pásztora. Az Úr pedig ezt mondta: Nincs ezeknek 

gazdájuk, térjen haza mindenki békével! 
18

Ekkor Izráel királya így szólt 

Jósáfáthoz: Ugye megmondtam neked, hogy nem prófétál ez nekem jót, 
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csak rosszat! 
19

Míkájehú pedig ezt mondta: Halld meg az Úr igéjét! Láttam 

az Urat trónján ülve, és az egész mennyei sereg ott állt a jobbján és balján. 
20

És ezt mondta az Úr: Ki fogja rászedni Ahábot, Izráel királyát, hogy 

felvonuljon és elessék Rámót-Gileádnál? Erre az egyik ezt mondta, a másik 

azt mondta. 
21

De előlépett egy lélek, megállt az Úr előtt, és így szólt: Majd 

én rászedem őt! Az Úr ezt kérdezte tőle: Hogyan? 
22

Az így felelt: Elmegyek 

és hazug lélek leszek minden prófétája szájában. Az Úr pedig így szólt: Így 

csakugyan rá tudod szedni. Menj és tégy így! 
23

Íme, így adott az Úr hazug 

lelket valamennyi prófétád szájába. Az Úr kimondta vesztedet. 
24

Ekkor 

odalépett Cidkijjá, Kenaaná fia, arcul ütötte Míkájehút, és ezt mondta: Talán 

eltávozott tőlem az Úr lelke, és csak veled beszél? 
25

Míkájehú így felelt: 

Majd meglátod azon a napon, amikor rejtekhelyet keresve szobáról szobára 

mész. 
26

Akkor ezt parancsolta Izráel királya: Fogjátok Míkájehút, vigyétek 

Ámón városparancsnokhoz és Jóáshoz, a király fiához, 
27

és mondjátok: Ezt 

parancsolja a király: Vessétek börtönbe, és ételből meg italból csökkentett 

adagot adjatok neki, amíg vissza nem térek sértetlenül! 
28

Míkájehú így szólt: 

Ha csakugyan visszatérsz sértetlenül, akkor nem az Úr beszélt általam! És 

hozzátette: Halljátok meg mind, ti népek! 
29

Azután fölvonult Izráel királya 

és Jósáfát, Júda királya Rámót-Gileád ellen. 
30

Izráel királya ezt mondta 

Jósáfátnak: Én álruhába öltözöm, és úgy megyek a csatába, de te csak öltözz 

a magad ruhájába! Izráel királya tehát álruhába öltözött, és úgy ment a 

csatába. 
31

Arám királya pedig ezt parancsolta a harci kocsik 

parancsnokainak, akik harmincketten voltak: Ne támadjatok se kicsit, se 

nagyot, csak Izráel királyát! 
32

Amikor a harci kocsik parancsnokai 

meglátták Jósáfátot, ezt gondolták: Csak ő lehet Izráel királya. Ellene 

fordultak és körülfogták tehát, hogy megtámadják. Jósáfát azonban kiáltozni 

kezdett, és az Úr megsegítette; Isten másfelé terelte őket. 
33

Ekkor a harci 

kocsik parancsnokai ugyanis látták, hogy nem ő Izráel királya, és 

elfordultak tőle. 
34

Egy ember pedig csak úgy, találomra kilőtt egy 

nyílvesszőt, és eltalálta Izráel királyát a szíjak és a páncél között. Ekkor 

megparancsolta a kocsi hajtójának: Fordulj meg, és vigyél ki a táborból, 

mert megsebesültem! 
35

Mivel azonban az ütközet egyre hevesebbé vált azon 

a napon, Izráel királyának állva kellett maradnia harci kocsijában az 

arámokkal szemben estig. Estére, napnyugtakor azután meghalt, mert a 

vére elfolyt sebéből a harci kocsi belsejébe. 
36

Napnyugtakor ez a kiáltás 

futott végig a táboron: Mindenki a városába, mindenki a hazájába, 
37

mert 

meghalt a király! Miután megérkeztek Samáriába, eltemették a királyt 

Samáriában. 
38

A harci kocsit Samária tavában mosták le; vérét kutyák 

nyalták fel, és parázna nők mosakodtak ott – az Úr igéje szerint, ahogyan 

megmondta előre. Jósáfát, Júda királya pedig sértetlenül tért vissza 

jeruzsálemi palotájába. Ekkor elébe ment Jéhú látnok, Hanání fia, és ezt 

mondta Jósáfát királynak: A bűnöst kellett segítened, és az Úr gyűlölőit 

szeretned? Ezért szállt rád az Úr haragja. Bár volt benned valami jó is, mert 
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kiirtottad az országból a szent fákat, és állhatatos szívvel kerested az Istent. 
39

Ahábnak egyéb dolgai, mindaz, amit véghezvitt, az elefántcsont palota, 

amelyet építtetett, és mindazok a városok, amelyeket felépíttetett, le vannak 

írva az Izráel királyainak történetéről szóló könyvben. 
40

Azután Aháb 

pihenni tért őseihez; utána a fia, Ahazjá lett a király. 
41

Jósáfát, Ászá fia 

Ahábnak, Izráel királyának a negyedik évében lett Júda királya. 

 

1K22, 2C20:31-33 

42
Így uralkodott Jósáfát Júdában. Harmincöt éves volt Jósáfát, amikor 

király lett, és huszonöt évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve 

Azúbá volt, Silhí leánya. 
43

Mindenben apjának, Ászának az útján járt, nem 

tért le róla. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr. 
44

Csak az áldozóhalmok 

nem szűntek meg, a nép továbbra is áldozott és tömjénezett az 

áldozóhalmokon, mert a nép nem ragaszkodott szívből ősei Istenéhez. 

 

2C17:1b-19 
1b

Jósáfát erősen tartotta magát Izráellel szemben. 
2
Csapatokat rendelt Júda 

erődített városaiba, és helyőrséget helyezett el Júda országában meg 

Efraimnak azokban a városaiban, amelyeket apja, Ászá foglalt el. 
3
Az Úr 

Jósáfáttal volt, mert azon az úton járt, amelyen korábban az ő ősatyja, 

Dávid, és nem kereste a Baalokat, 
4
hanem atyja Istenét kereste, és az ő 

parancsolatai szerint élt, nem pedig Izráel cselekedetei szerint. 
5
Ezért az Úr 

megerősítette kezében a királyi hatalmat. Egész Júda ajándékot adott 

Jósáfátnak, úgyhogy gazdagsága és dicsősége igen nagyra nőtt. 
6
Mivel az 

Úr útjain járt, egyre bátrabb lett, és újból eltávolította Júdából az 

áldozóhalmokat és a szent fákat. 
7
Uralkodása harmadik évében kiküldte 

vezéreit, Ben-Hajilt, Óbadját, Zekarját, Netanélt és Míkeját, hogy tanítsanak 

Júda városaiban. 
8
Léviták is voltak velük: Semajá, Netanjá, Zebadjá, 

Aszáél, Semírámót, Jónátán, Adónijjá, Tóbijjá és Tób-Adónijjá léviták, és 

velük együtt Elísámá és Jórám papok. 
9
Tanítottak tehát Júdában, náluk volt 

az Úr törvénykönyve is, amikor bejárták Júda valamennyi városát, tanítva a 

népet. 
10

Ezért az Úr rettegést támasztott a Júda körüli országok királyaiban, 

és nem mertek háborút indítani Jósáfát ellen. 
11

A filiszteusok is hoztak 

Jósáfátnak ajándékot hódolatuk jeléül meg adót ezüstben, az arabok pedig 

nyájakat hoztak neki, hétezer-hétszáz kost és hétezer-hétszáz kecskebakot. 
12

Jósáfátnak egyre nagyobb lett a hatalma. Várakat és raktárvárosokat épített 

Júdában. 
13

Nagy készletei voltak Júda városaiban, Jeruzsálemben pedig 

vitéz férfiakból álló katonasága volt. 
14

Beosztásuk családonként a következő 

volt: a Júdához tartozó ezredek parancsnokai ezek voltak: Adná parancsnok, 
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akihez háromszázezer vitéz férfi tartozott. 
15

Hozzá volt beosztva Jóhánán 

parancsnok, kétszáznyolcvanezer emberrel. 
16

Hozzá volt beosztva Amaszjá, 

Zikrí fia, aki önként állt az Úr szolgálatába; kétszázezer vitéz férfi tartozott 

hozzá. 
17

Benjáminból való volt Eljádá: vitéz férfi, akihez kétszázezer íjjal és 

kerek pajzzsal fölszerelt katona tartozott. 
18

Hozzá volt beosztva Józábád, 

akihez száznyolcvanezer, a katonai szolgálatra fölszerelt ember tartozott. 
19

Ezek teljesítettek szolgálatot a király mellett azokon kívül, akiket a király 

a megerősített városokban helyezett el egész Júdában. 

 

2C19:4-11 
4
Ezután Jósáfát Jeruzsálemben maradt. De újra meg újra kiment a nép közé, 

Beérsebától fogva egészen Efraim hegyvidékéig, és megtérítette őket őseik 

Istenéhez, az Úrhoz. 
5
Bírákat nevezett ki az országban, Júda minden 

erődített városában, városról városra, 
6
és ezt mondta a bíráknak: 

Gondoljátok meg jól, hogyan jártok el, mert nem embereknek, hanem az 

Úrnak a megbízásából ítélkeztek, és ő ott lesz mellettetek, amikor ítéletet 

hoztok. 
7
Rettegjetek hát az Úrtól, és vigyázzatok, hogyan jártok el, mert 

Istenünk, az Úr nem tűri a hamisságot, a személyválogatást és a vesztegetés 

elfogadását! 
8
Jeruzsálemben is nevezett ki Jósáfát lévitákat, papokat és 

izráeli családfőket az Úrra tartozó ügyeknek és a jeruzsálemi lakosok peres 

ügyeinek az intézésére. 
9
Ezt parancsolta nekik: Így járjatok el az Úr 

félelmében, hűséggel és tiszta szívvel: 
10

Bármilyen peres ügyet terjesztenek 

elétek honfitársaitok, akik a maguk városaiban laknak, legyen az vérontás, 

törvény, parancsolat, rendelkezés vagy ítélkezés, figyelmeztessétek őket, 

hogy vétkessé ne váljanak az Úr előtt, és az ő haragja rátok és 

honfitársaitokra ne szálljon. Így járjatok el, és akkor nem vétkeztek! 
11

Az 

Úrra tartozó minden dologban Amarjá pap lesz a vezetőtök, a királyra 

tartozó minden dologban pedig Zebadjá, Jismáél fia, a Júda házából való 

fejedelem. Tisztviselőként a léviták állnak rendelkezésetekre. Tegyétek a 

dolgotokat bátran, az Úr pedig legyen a jókkal! 

 

2C20:1-30 
1
Történt ezek után, hogy hadba vonultak Jósáfát ellen a móábiak és az 

ammóniak a meúniak egy részével együtt. 
2
Amikor megérkeztek, és 

jelentették Jósáfátnak, hogy a tenger túlsó széléről nagy sokaság jön ellene 

Edóm felől, és már Hacecón-Támárban, azaz Én-Gedíben vannak, 
3
megijedt 

Jósáfát, az Urat kezdte keresni, és böjtöt hirdetett egész Júdában. 
4
Összegyülekeztek a júdaiak, hogy segítséget kérjenek az Úrtól. Júda összes 

városából is eljöttek, hogy az Úr segítségét kérjék. 
5
Jósáfát pedig kiállt Júda 
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és Jeruzsálem egész gyülekezete elé az Úr házánál, az új udvar előtt, 
6
és ezt 

mondta: Uram, őseink Istene! Te vagy az Isten az égben, és te uralkodsz a 

népek minden királyságán! A te kezedben van az erő és a hatalom, és senki 

sem állhat meg veled szemben. 
7
Istenünk, te űzted ki ennek az országnak a 

lakóit néped, Izráel elől, és örökre odaadtad azt barátod, Ábrahám 

utódainak. 
8
És itt laktak, itt építettek neved tiszteletére szentélyt, és ezt 

mondták: 
9
Ha majd veszedelem, fegyver, ítélet, dögvész vagy éhínség tör 

ránk, megállunk ez előtt a templom előtt és te előtted, mert a te neved ebben 

a templomban van; és ha segítségért kiáltunk hozzád nyomorúságunkban, 

hallgass meg, és szabadíts meg minket! 
10

De látod, az ammóniak és 

móábiak, a Széír-hegység lakói, akik között nem engedted átvonulni az 

izráelieket, amikor Egyiptomból jöttek, és így kikerülték, és nem 

pusztították el őket, 
11

ezek most azzal fizetnek nekünk, hogy ellenünk 

támadnak, és el akarnak űzni a birtokodról, amit nekünk adtál. 
12

Istenünk, 

büntesd meg őket! Mert tehetetlenek vagyunk ezzel a nagy tömeggel 

szemben, amely ellenünk támadt; nem tudjuk, hogy mit tegyünk. Csak rád 

tekintünk! 
13

Eközben a júdaiak valamennyien ott álltak az Úr színe előtt 

kicsiny gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal együtt. 
14

Akkor kiáradt az 

Úr lelke a gyülekezet jelenlétében Jahazíélre, aki Zekarjá fia, az Benájá fia, 

az Jeíél fia, az Mattanjá fia, Ászáf fiai közül való lévita volt, 
15

és 

megszólalt: Figyeljetek, egész Júda és Jeruzsálem lakói meg te, Jósáfát 

király! Ezt mondja nektek az Úr: Ne féljetek és ne rettegjetek ettől a nagy 

tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem az Istené! 
16

Holnap induljatok 

ellenük! Ők a Cíc-hágón vonulnak majd föl, és a völgy végénél, a Jerúél-

puszta előtt találkoztok velük. 
17

Nektek nem is kell majd harcolnotok, csak 

veszteg állnotok és néznetek, hogyan szabadít meg benneteket az Úr. Ne félj 

és ne rettegj, Júda és Jeruzsálem! Holnap vonuljatok ellenük, mert veletek 

lesz az Úr! 
18

Ekkor Jósáfát arccal a földig hajolt, és Júda meg Jeruzsálem 

lakói mindnyájan leborultak az Úr színe előtt, és imádták az Urat. 
19

A keháti 

és kórahi léviták pedig fölálltak, és egyre hangosabban dicsérték az Urat, 

Izráel Istenét. 
20

Kora reggel fölkeltek és kivonultak Tekóa pusztájába. 

Amikor kivonultak, előállt Jósáfát, és ezt mondta: Hallgassatok rám, Júda és 

Jeruzsálem lakói! Higgyetek Istenetekben, az Úrban, és megmaradtok! 

Higgyetek prófétáinak, és boldogultok! 
21

Miután tanácskozott a néppel, 

fölállította az Úr énekeseit, akik szent öltözetben dicsérték őt, és az arcvonal 

előtt vonulva így énekeltek: Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké tart 

szeretete! 
22

Amikor elkezdték az ujjongást és a dicséretet, az Úr lázadókat 

támasztott a Júdára támadó ammóniak, móábiak és a Széír-hegység lakói 

között, és ezért vereséget szenvedtek. 
23

Az ammóniak és a móábiak a Széír-

hegység lakóira támadtak, hogy kiirtsák és elpusztítsák őket. Amikor 

végeztek Széír lakóival, egymás pusztulását segítették elő. 
24

Mire a júdaiak 

a pusztai őrhelyhez érkeztek, és a sokaság felé fordultak, már csak az 

elesettek holttesteit látták ott a földön; nem menekült meg senki sem. 



 

csak Sámuel-Királyok  csak Zsoltárok  CSAK PRÓFÉTÁK
 csak Krónikák 

(+ PRÓFÉTÁK) (+ Zsolt) közös anyag (+ PRÓFÉTÁK IS) (+ PRÓF.) (+ Zsolt) 
 

159 

 

25
Akkor odament Jósáfát és hadinépe, hogy összeszedjék a zsákmányt. 

Tömegével találtak náluk fölszerelést, ruhákat és értéktárgyakat. Annyi 

zsákmányt szereztek, hogy el sem bírták. Három napig szedték össze a 

zsákmányt, olyan sok volt. 
26

A negyedik napon összegyülekeztek a Beráká-

völgyben, hogy ott áldják az Urat. Ezért hívják azt a helyet Beráká-

völgynek még ma is. 
27

Azután Jósáfát vezetésével visszatért valamennyi 

júdai és jeruzsálemi. Örömmel tértek vissza Jeruzsálembe, mert örömöt 

szerzett nekik az Úr: megszabadította őket ellenségeiktől. 
28

Lantokkal, 

citerákkal és harsonákkal vonultak be Jeruzsálembe az Úr házához. 
29

Az 

Istentől való rettegés fogta el valamennyi ország királyságát, amikor 

meghallották, hogy az Úr harcolt Izráel ellenségei ellen. 
30

Ezért békében élt 

Jósáfát országa, mert Istene nyugalmat adott neki mindenfelől. 

 

1K22, 2C20:34-21:3 

45
Jósáfát békességben élt Izráel királyával. 

46
Jósáfát egyéb dolgai és 

hőstettei, amelyeket véghezvitt, és hogy milyen háborúkat viselt, elejétől a 

végéig meg vannak írva a Júda királyainak történetéről szóló könyvben és 

Jéhúnak, Hanání fiának történeteiben, amelyeket fölvettek az Izráel 

királyairól szóló könyvbe. 
47

Kisöpörte az országból a férfiparáznák 

maradékát, akik még megmaradtak apjának, Ászának az idejéből. 
48

Edómban akkor nem volt király, csak királyi helytartó. 
49

Azután társult 

Jósáfát, Júda királya Ahazjával, Izráel királyával, aki bűnös dolgokat vitt 

véghez. Azért társult vele, hogy hajókat építsenek, Jósáfát csináltatott is 

Tarsís-hajókat, amelyeknek Tarsísba kellett volna menniük, hogy 

aranyért menjenek Ófírba. A hajókat Ecjón-Geberben építették. Elíézer 

azonban, a márésái Dódaváhú fia így prófétált Jósáfát ellen: Mivel társultál 

Ahazjával, összezúzza művedet az Úr! Nem is tudtak elmenni, mert a 

hajók összetörtek Ecjón-Geberben, és nem tudtak eljutni Tarsísba. 
50

Akkor ezt mondta Ahazjá, Aháb fia Jósáfátnak: Hadd menjenek el 

szolgáim a te szolgáiddal a hajókon! De Jósáfát nem engedte meg. 
51

Azután Jósáfát pihenni tért őseihez, és eltemették ősei mellé, ősatyjának, 

Dávidnak a városában. Utána a fia, Jórám lett a király. Testvérei, Jósáfát 

fiai ezek voltak: Azarjá, Jehíél, Zekarjá, Azarjá, Míkáél és Sefatjá. Ezek 

mind Jósáfátnak, Júda királyának a fiai voltak. Apjuk sok ajándékot adott 

nekik: ezüstöt, aranyat, kincseket és erődített városokat Júdában. De a 

királyságot Jórámnak adta, mert ő volt az elsőszülött. 
52

Ahazjá, Aháb fia 

Jósáfátnak, Júda királyának a tizenhetedik évében lett Izráel királya 

Samáriában, és két évig uralkodott Izráelben. 
53

Azt tette, amit rossznak 

lát az Úr, mert apjának és anyjának az útján meg Jeroboámnak, Nebát 

fiának az útján járt, aki vétekbe vitte Izráelt. 
54

Baalt tisztelte és őt imádta, 

ezzel bosszantva az Urat, Izráel Istenét, egészen úgy, ahogyan apja tette. 
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2K1 
1
Aháb halála után Móáb elpártolt Izráeltől. 

2
Ahazjá Samáriában leesett 

felső szobájából a korláton keresztül, és megbetegedett. Ekkor elküldött 

néhány követet ezzel az utasítással: Menjetek, és kérdezzétek meg 

Baalzebúbot, Ekrón istenét, hogy meggyógyulok-e ebből a betegségből! 
3
Az Úr angyala azonban így szólt a tisbei Illéshez: Indulj, menj el 

Samária királyának a követei elé, és így szólj hozzájuk: Talán nincs 

Isten Izráelben, hogy ti Baalzebúbot, Ekrón istenét mentek 

megkérdezni? 
4
Ezért így szól az Úr: Nem kelsz föl többé abból az ágyból, 

amelyben most fekszel, hanem meg fogsz halni! Ezzel Illés elment. 
5
Amikor a követek visszatértek a királyhoz, ő megkérdezte tőlük: Miért 

tértetek vissza? 
6
Azok így feleltek neki: Egy férfi jött velünk szembe, és 

ezt mondta nekünk: Menjetek, térjetek vissza a királyhoz, aki elküldött 

benneteket, és így szóljatok hozzá: Ezt mondja az Úr: Talán nincs Isten 

Izráelben, hogy te Baalzebúbhoz, Ekrón istenéhez küldesz, hogy 

megkérdezd őt? Ezért nem kelsz föl többé abból az ágyból, amelyben 

fekszel, hanem meg fogsz halni! 
7
Ő megkérdezte tőlük: Milyen volt 

annak a férfinak a külseje, aki szembejött veletek, és ezeket mondta 

nektek? 
8
Azok így feleltek neki: Szőrből készült ruha volt rajta, és bőröv 

övezte a derekát. A király ezt mondta: A tisbei Illés volt az. 
9
Ekkor 

elküldte Illéshez az egyik parancsnokát ötven emberével. Ez fölment 

hozzá – mert Illés a hegy tetején tartózkodott –, és ezt mondta neki: Isten 

embere! A király azt parancsolja, hogy gyere le! 
10

Illés így felelt a 

parancsnoknak: Ha én az Isten embere vagyok, csapjon le tűz az égből, 

és emésszen meg téged ötven embereddel együtt! Ekkor tűz csapott le az 

égből, és megemésztette őt ötven emberével együtt. 
11

A király elküldte 

hozzá egy másik parancsnokát is ötven emberével, aki ezt mondta neki: 

Isten embere! Azt üzeni a király, hogy azonnal gyere le! 
12

De Illés így 

felelt nekik: Ha én az Isten embere vagyok, csapjon le tűz az égből, és 

emésszen meg téged ötven embereddel együtt! Ekkor Isten tüze lecsapott 

az égből, és megemésztette őt ötven emberével együtt. 
13

Még egy 

harmadik parancsnokát is elküldte ötven emberével együtt. A harmadik 

parancsnok azonban alighogy fölért, térdre rogyott Illés előtt, és így 

könyörgött hozzá: Isten embere! Kérlek, kíméld meg az életem és ötven 

szolgádnak az életét! 
14

Lásd, tűz csapott le az égből, és megemésztette az 

előbbi két parancsnokot és azok ötven emberét. De most kíméld meg az 

életem! 
15

Ekkor az Úr angyala így szólt Illéshez: Menj el vele, ne félj 

tőle! Elindult tehát, és elment vele a királyhoz. 
16

Így szólt hozzá: Ezt 

mondja az Úr: Mivel követeket küldtél, hogy megkérdezd Baalzebúbot, 

Ekrón istenét, mintha Izráelben nem volna Isten, akinek az igéjét 

megkérdezhetnéd, azért nem kelsz föl az ágyból, amelyben fekszel, 

hanem meg fogsz halni! 
17

Meg is halt az Úr igéje szerint, amelyet Illés 
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mondott. Mivel neki nem volt fia, utána Jórám lett a király, a júdai 

Jórám királynak, Jósáfát fiának a második évében. 
18

Ahazjá egyéb 

dolgai, amelyeket véghezvitt, meg vannak írva az Izráel királyainak 

történetéről szóló könyvben. 

 

2K2 
1
Amikor az Úr Illést forgószélben az égbe akarta ragadni, Illés és Elizeus 

elment Gilgálból. 
2
Illés ezt mondta Elizeusnak: Maradj itt, mert engem 

Bételbe küldött az Úr. De Elizeus így felelt: Az élő Úrra és az életemre 

mondom, hogy nem hagylak el! Elmentek tehát Bételbe. 
3
A bételi 

prófétatanítványok odamentek Elizeushoz, és ezt mondták neki: Tudod-e, 

hogy az Úr ma elragadja mellőled uradat? Ő így felelt: Én is tudom, de 

hallgassatok! 
4
Akkor ezt mondta neki Illés: Maradj itt, Elizeus, mert 

engem Jerikóba küldött az Úr. Ő azonban így felelt: Az élő Úrra és az 

életemre mondom, hogy nem hagylak el! Megérkeztek hát Jerikóba. 
5
A 

jerikói prófétatanítványok odaléptek Elizeushoz, és ezt mondták neki: 

Tudod-e, hogy az Úr ma elragadja mellőled uradat? Ő így felelt: Én is 

tudom, de hallgassatok! 
6
Azután ezt mondta neki Illés: Maradj itt, mert az 

Úr a Jordánhoz küldött engem. Ő így felelt: Az élő Úrra és az életemre 

mondom, hogy nem hagylak el! Így hát együtt, ketten mentek tovább. 
7
Velük ment ötven prófétatanítvány is, és amikor ők ketten megálltak a 

Jordánnál, tőlük távolabb azok is megálltak. 
8
Illés fogta a palástját, 

összegöngyölte, és ráütött vele a vízre, mire az kettévált, ők pedig 

mindketten szárazon mentek át rajta. 
9
Amikor átértek, Illés ezt mondta 

Elizeusnak: Kérj valamit, megteszem, mielőtt elragadtatom tőled. Elizeus 

így felelt: Jusson nekem kétszeres rész a benned munkálkodó lélekből! 
10

Ő 

erre így felelt: Nehezet kértél. Ha látsz engem, amikor elragadtatom tőled, 

akkor úgy lesz; de ha nem, akkor nem lesz úgy. 
11

Amikor azután 

beszélgetve továbbmentek, hirtelen egy tüzes harci kocsi jelent meg tüzes 

lovakkal, és elválasztotta őket egymástól. Így ment föl Illés forgószélben az 

égbe. 
12

Elizeus látta ezt, és így kiáltozott: Atyám, atyám, Izráel harci kocsija 

és annak hajtója! Azután nem látta őt többé. Ekkor megragadta a ruháját, 

és két darabra tépte. 
13

Majd fölemelte Illés leesett palástját, és megint 

odaállt a Jordán partjára. 
14

Fogta Illés leesett palástját, ráütött vele a vízre, 

és így szólt: Hol van az Úr, Illés Istene, hol van ő? Amikor ráütött a vízre, 

az kettévált, Elizeus pedig átment rajta. 
15

Látták ezt a jerikói 

prófétatanítványok, akik átellenben voltak, és ezt mondták: Az Illésben 

munkálkodó lélek Elizeusra szállt! És eléje menve a földre borultak előtte. 
16

Majd ezt mondták neki: Van itt a te szolgáid között ötven ember, bátor 

férfiak: hadd menjenek el megkeresni uradat, hátha az Úr lelke ragadta el, 

és letette valamelyik hegyre vagy völgybe. De ő így felelt: Ne küldjetek 
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senkit! 
17

Addig-addig unszolták azonban, míg végül azt mondta: Hát 

küldjetek! El is küldték az ötven embert; azok három napig keresték, de 

nem találták meg. 
18

Visszatértek azért hozzá, mert még Jerikóban 

tartózkodott. Ő így szólt hozzájuk: Mondtam nektek, hogy ne menjetek. 
19

Egyszer a városbeliek ezt mondták Elizeusnak: Uram, magad is látod, 

hogy ez a város jó lakóhely, de a vize rossz, és a földje terméketlen. 
20

Erre ő 

így felelt: Hozzatok ide egy új tálat, és tegyetek bele sót! Oda is vitték neki. 
21

Ő pedig kiment a víz forrásához, sót dobott bele, és ezt mondta: Így szól 

az Úr: Meggyógyítom ezt a vizet, nem okoz többé halált és 

terméketlenséget. 
22

És a víz meggyógyult, így van ez még ma is, Elizeus 

szava szerint, amelyet kimondott. 
23

Onnan azután elment Bételbe. 

Miközben fölfelé ment az úton, kisfiúk jöttek ki a városból, és így csúfolták 

őt: Menj föl, kopasz! Menj föl, kopasz! 
24

Ő azonban hátrafordult, rájuk 

nézett, és megátkozta őket az Úr nevében. Ekkor két nőstény medve jött ki 

az erdőből, és szétszaggatott közülük negyvenkét gyermeket. 
25

Innen 

fölment a Karmel-hegyre, onnan pedig visszatért Samáriába. 

 

2K3 
1
Jórám, Aháb fia Jósáfátnak, Júda királyának a tizennyolcadik évében 

lett Izráel királya Samáriában, és tizenkét évig uralkodott. 
2
Azt tette, amit 

rossznak lát az Úr, bár nem annyira, mint apja és anyja, mert 

eltávolította Baal szent oszlopát, amelyet apja készíttetett. 
3
De 

ragaszkodott Jeroboámnak, Nebát fiának a vétkéhez, aki vétekbe vitte 

Izráelt, nem tágított attól. 
4
Mésa, Móáb királya juhtenyésztéssel 

foglalkozott, és Izráel királyának százezer hízott bárányt meg százezer 

kost kellett szállítania gyapjastul. 
5
De amikor Aháb meghalt, Móáb 

királya fellázadt Izráel királya ellen. 
6
Jórám király ezért egy kitűzött 

napon kivonult Samáriából, és számba vette egész Izráelt, 
7
majd ezt az 

üzenetet küldte Jósáfátnak, Júda királyának: Móáb királya fellázadt 

ellenem. Eljössz-e velem harcolni Móáb ellen? Ő így felelt: Elmegyek én 

éppúgy, mint te, az én népem éppúgy, mint a te néped, az én lovaim 

éppúgy, mint a te lovaid. 
8
Majd megkérdezte: Melyik úton vonuljunk föl? 

Ő így felelt: Edóm pusztáján át. 
9
Elment tehát Izráel királya, Júda 

királya és Edóm királya. Már hét napja bolyongtak az úton, és nem volt 

vize a seregnek, sem az utánuk hajtott állatoknak. 
10

Akkor ezt mondta 

Izráel királya: Hát azért hívta össze az Úr ezt a három királyt, hogy 

Móáb kezébe adja őket? 
11

De Jósáfát így szólt: Nincs itt az Úrnak egy 

prófétája, aki által megkérdezhetnénk az Urat? Izráel királyának egyik 

embere így válaszolt: Itt van Elizeus, Sáfát fia, aki Illés tanítványa volt. 
12

Jósáfát így szólt: Valóban az Úr igéje szól általa. Elment tehát hozzá 

Izráel királya és Jósáfát meg Edóm királya. 
13

Elizeus azonban ezt 
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mondta Izráel királyának: Semmi közünk sincs egymáshoz. Eredj apád 

prófétáihoz meg anyád prófétáihoz! De Izráel királya így szólt hozzá: Ne 

mondd ezt! Hiszen az Úr hívta össze ezt a három királyt, hogy Móáb 

kezébe adja őket. 
14

Elizeus így felelt: A Seregek élő Urára mondom, 

akinek a szolgálatában állok, hogy ha nem nézném Jósáfátnak, Júda 

királyának a személyét, rád sem néznék, észre sem vennélek! 
15

De most 

hozzatok ide egy lantost! Amikor a lantos játszani kezdett, az Úr keze 

megérintette a prófétát. 
16

Így szólt: Ezt mondja az Úr: Csináljatok sok 

gödröt ebben a patakmederben! 
17

Mert ezt mondja az Úr: Nem láttok 

szelet, nem láttok esőt, mégis megtelik ez a patakmeder vízzel, és ihattok 

ti is, a nyájaitok meg a málhás állatok is. 
18

De ez csekélység az Úrnak. Ő 

még Móábot is a kezetekbe adja. 
19

Levertek minden megerősített és egyéb 

fontos várost. Kivágtok minden termő fát, betömtök minden forrást, és 

kövekkel tesztek tönkre minden jó szántóföldet! 
20

Történt másnap reggel, 

az ételáldozat idején, hogy egyszerre csak víz áradt Edóm felől, és megtelt 

az a vidék vízzel. 
21

Amikor meghallotta egész Móáb, hogy harcba 

vonultak ellenük ezek a királyok, fegyverbe szólítottak minden 

fegyverfogható embert, sőt még az idősebbeket is, és fölálltak a határon. 
22

Reggel amikor fölkeltek, a nap rásütött a vízre, és a móábiak vörösleni 

látták maguk előtt a vizet, mint a vért. 
23

Akkor ezt mondták: Ez vér! 

Bizonyosan egymásra támadtak a királyok, és leverték egymást. Most 

tehát zsákmányra, Móáb! 
24

De amikor odaértek Izráel táborához, 

megindult Izráel, megverte a móábiakat, és azok megfutamodtak előlük. 

De utánuk nyomultak, és szétverték a móábiakat. 
25

A városokat 

lerombolták, a jó szántóföldeket mind teledobálták kővel, minden forrást 

betömtek, és minden termő fát kivágtak. Csupán Kír-Hareszet kőfalai 

maradtak épek, de azt is körülvették és lőtték a parittyások. 
26

Amikor 

Móáb királya látta, hogy nem bírja tovább a harcot, maga mellé vett 

hétszáz kardforgató embert, hogy keresztültörjenek Edóm királyánál, de 

nem tudtak. 
27

Akkor fogta elsőszülött fiát, aki őutána lett volna a király, 

és feláldozta égőáldozatként a várfalon. Emiatt olyan nagy felháborodás 

támadt Izráelben, hogy fölkerekedtek, és visszatértek hazájukba. 

 

2K4 
1
Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott Elizeushoz: Férjem, a 

te szolgád meghalt; és te is tudod, hogy a te szolgád félte az Urat. Most 

eljött a hitelező, hogy elvigye magával a két gyermekemet rabszolgának. 
2
Elizeus megkérdezte tőle: Mit tehetek érted? Mondd meg nekem, mi van 

a házadban? Az asszony így felelt: Nincsen egyéb a te szolgálóleányod 

házában, csak egy korsó olaj. 
3
Elizeus ezt mondta: Menj, kérj kölcsön 

edényeket az utcában minden szomszédodtól, üres edényeket, de ne 
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keveset. 
4
Azután menj haza, zárd be magad és fiaid mögött az ajtót, és 

tölts ezekbe az edényekbe! Amelyik megtelt, tedd félre! 
5
Az asszony 

elment, és bezárta maga és fiai mögött az ajtót. Azok eléje rakták az 

edényeket, ő pedig töltögetett. 
6
Amikor megteltek az edények, ezt mondta 

az egyik fiának: Tégy elém még egy edényt! De az így felelt neki: Nincs 

több edény. Ezután nem folyt több olaj. 
7
Az asszony elment az Isten 

emberéhez, és elbeszélte ezt. Ő pedig így szólt: Eredj, add el az olajat, és 

fizesd ki az adósságodat! Ami pedig megmarad, abból élj a fiaiddal 

együtt! 
8
Egyszer Elizeus elment Súnémba. Volt ott egy jómódú asszony, 

aki marasztalni szokta őt, hogy ott egyék. Ezért ahányszor csak arra járt, 

betért hozzá enni. 
9
Az asszony így szólt a férjéhez: Nézd csak, én tudom, 

hogy Isten szent embere az, aki mindig betér hozzánk. 
10

Építsünk neki 

egy kis felső szobát, tegyünk bele ágyat, asztalt, széket és mécsest, hogy 

ott szálljon meg, amikor hozzánk jön! 
11

Történt egyszer, hogy 

odaérkezett Elizeus, megszállt a felső szobában, és lefeküdt ott. 
12

Majd 

ezt mondta Géhazinak, a szolgájának: Hívd ide ezt a súnémi asszonyt! 

Az odahívta az asszonyt, aki megállt előtte. 
13

Még ezt is mondta a 

szolgájának: Mondd meg neki: Látom, hogy milyen figyelmesen 

gondoskodsz rólunk. Mit tehetek érted? Nincs-e valami, amiről szót 

válthatnék az érdekedben a királlyal vagy a hadseregparancsnokkal? De 

ő így felelt: Hiszen itt lakom, a saját népem körében. 
14

Elizeus ezt 

mondta: Mégis mit tehetnék érted? Géhazi közbeszólt: Hiszen nincs fia, 

a férje meg öreg. 
15

Elizeus így szólt: Hívd ide az asszonyt! Amikor 

odahívta, az megállt az ajtóban. 
16

Elizeus így szólt: Egy év múlva fiút 

ölelsz. Az asszony így felelt: Ugyan, uram, Isten embere, ne ámítsd a te 

szolgálóleányodat! 
17

De teherbe esett az asszony, és egy év múlva fiút 

szült – abban az időben, amelyet Elizeus megmondott neki. 
18

Amikor 

nagyobb lett a gyermek, kiment egyszer az apja után az aratókhoz. 
19

Egyszer csak azt mondta az apjának: Jaj, a fejem, a fejem! Az apja 

megparancsolta a szolgájának, hogy vigye el az anyjához. 
20

Az föl is 

vette, és elvitte az anyjához; ott üldögélt az ölében délig, akkor aztán 

meghalt. 
21

Az anyja fölment, és lefektette Isten emberének az ágyára, 

rázárta az ajtót, és elment. 
22

Odahívta a férjét, és így szólt: Küldj ide egy 

szolgát meg egy szamarat, hadd siessek el az Isten emberéhez, aztán 

visszatérek. 
23

De az megkérdezte: Miért mégy ma hozzá? Hiszen nincs 

sem újhold, sem szombat! Az asszony így szólt: Hagyj békén! 
24

És 

fölnyergelte a szamarat, majd ezt mondta a szolgájának: Hajtsd gyorsan 

az állatot, és ne akadályozz a vágtatásban, amíg nem szólok neked! 
25

Elment tehát, és megérkezett Isten emberéhez a Karmel-hegyre. 

Amikor Isten embere távolról meglátta őt, így szólt Géhazihoz, a 

szolgájához: Nézd csak, az ott a súnémi asszony! 
26

Fuss eléje, és kérdezd 

meg, hogy jól van-e ő, jól van-e a férje, és jól van-e a gyermeke? Az 

asszony így felelt: Jól! 
27

De amikor odaért az Isten emberéhez a hegyre, 
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átkarolta a lábát. Géhazi odalépett, hogy félretaszítsa, de az Isten embere 

így szólt: Ne bántsd, hiszen el van keseredve, és az Úr eltitkolta előlem, 

nem jelentette ki ezt nekem. 
28

Az asszony ezt mondta: Uram, talán én 

kértem fiút? Nem azt mondtam, hogy ne hitegess engem?! 
29

Akkor 

Elizeus így szólt Géhazihoz: Övezd fel a derekadat, vedd kezedbe a 

botomat, és indulj! Ha valakivel találkozol, ne köszönj neki, és ha neked 

köszönnek, ne válaszolj! Tedd a botomat a fiú arcára! 
30

De a fiú anyja 

így szólt: Az élő Úrra és az életemre mondom, hogy nem hagylak itt! 

Elindult tehát Elizeus, és ment az asszony után. 
31

Géhazi már előttük 

odaért, és a botot a fiú arcára tette, de az nem szólt, és nem mutatott 

életjelet. Visszatért tehát Elizeushoz, és jelentette neki, hogy nem ébredt 

fel a fiú. 
32

Ekkor Elizeus bement a házba, ahol a fiú holtan feküdt az 

ágyán. 
33

Bement, bezárta kettőjük mögött az ajtót, és imádkozott az 

Úrhoz. 
34

Majd fellépett az ágyra, ráfeküdt a gyermekre, és rátette száját a 

szájára, szemét a szemére, tenyerét a tenyerére. Ahogy így ráhajolt, 

fölmelegedett a gyermek teste. 
35

Azután egy darabig föl-alá járkált a 

házban, majd ismét odalépett, és ráhajolt. Ekkor a fiú tüsszentett hétszer 

egymás után, és felnyitotta a szemét. 
36

Ő pedig odahívta Géhazit, és azt 

mondta: Hívd ide a súnémi asszonyt! Az odahívta, és amikor odament 

hozzá, így szólt: Viheted a fiadat. 
37

Az asszony odament, a lába elé vetette 

magát, és a földre borult. Azután fogta a fiát, és kiment. 
38

Amikor 

Elizeus visszatért Gilgálba, éhínség volt az országban. A 

prófétatanítványok ott ültek előtte, ő pedig így szólt a szolgájához: Tedd 

föl a nagy fazekat, és főzz valami főzeléket a prófétatanítványoknak! 
39

Egyikük kiment a mezőre, hogy valamilyen zöldségfélét szedjen. Talált 

is a mezőn egy indás növényt, és teleszedte a ruháját vadtökkel. Hazaérve 

belevagdalta a fazékba főzeléknek, mert nem tudták, mi az. 
40

Azután 

szedtek belőle a férfiaknak, hogy egyenek. De amikor belekóstoltak a 

főzelékbe, így kiáltottak föl: Halál van a fazékban, Isten embere! És nem 

tudták megenni. 
41

Akkor ő ezt mondta: Hozzatok lisztet! Beleszórta azt a 

fazékba, és így szólt: Szedjetek a népnek, hadd egyenek! Akkor már 

semmi ártalmas nem volt a fazékban. 
42

Egyszer egy ember jött Baal-

Sálisából, és hozott az Isten emberének első termésből készült 

kenyereket: húsz árpakenyeret meg friss gabonát a tarisznyájában. 

Elizeus ezt mondta: Add oda a népnek, hadd egyenek! 
43

A szolgája 

azonban így szólt: Hogyan adjam ezt oda száz embernek? De ő így felelt: 

Csak add oda a népnek, hadd egyenek! Mert ezt mondja az Úr: Enni 

fognak, és még marad is! 
44

Odaadta tehát nekik; azok pedig ettek, és 

még hagytak is belőle, ahogyan megmondta az Úr. 
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2K5 
1
Naamán, Arám királyának hadseregparancsnoka nagyra becsült ember 

volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az Úr Arámot. 

Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett. 
2
Egyszer kivonult néhány 

arám rablócsapat, és foglyul ejtettek Izráel országából egy kisleányt, aki 

Naamán feleségének lett a szolgálóleánya. 
3
Ez így szólt úrnőjéhez: 

Bárcsak eljutna az én uram a samáriai prófétához, az majd 

meggyógyítaná a bélpoklosságából. 
4
Naamán erre ura elé járult, és 

elmondta, hogy mit beszélt az Izráel országából való leány. 
5
Arám 

királya ezt mondta: Menj csak el, én meg küldök egy levelet Izráel 

királyának. El is ment Naamán, és vitt magával tíz talentum ezüstöt, 

hatezer aranyat meg tíz rend ruhát. 
6
Átadta Izráel királyának a levelet is, 

amely így szólt: Most, amikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy 

gyógyítsd meg bélpoklosságából szolgámat, Naamánt, akit hozzád 

küldtem! 
7
Amikor Izráel királya fölolvasta a levelet, megszaggatta a 

ruháját, és ezt mondta: Hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre 

kelthet, hogy ideküld ez énhozzám egy embert, hogy meggyógyítsam 

bélpoklosságából?! Értsétek meg, lássátok be, hogy csak ürügyet keres 

ellenem! 
8
Amikor Elizeus, Isten embere meghallotta, hogy Izráel királya 

megszaggatta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak: Miért 

szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az az ember, és majd 

megtudja, hogy van prófétája Izráelnek! 
9
Ezért Naamán elment lovaival 

és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. 
10

Elizeus egy 

követet küldött hozzá ezzel az üzenettel: Menj, és fürödj meg hétszer a 

Jordánban, akkor újra megtisztul a tested! 
11

Naamán azonban 

megharagudott, elment, és így szólt: Én azt gondoltam, hogy majd kijön, 

elém áll, és segítségül hívja Istenének, az Úrnak a nevét, azután 

végighúzza kezét a beteg helyen, és kigyógyít a bélpoklosságból. 
12

Hát 

nem többet érnek-e Damaszkusz folyói, az Abáná és a Parpar Izráel 

minden vizénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak! Azzal 

megfordult, és haragosan távozott. 
13

Szolgái azonban odamentek, és így 

szóltak hozzá: Atyám, ha a próféta valami nagy dolgot parancsolt volna, 

azt megtennéd, ugye? Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt 

mondta, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. 
14

Lement tehát, és 

megmerítkezett hétszer a Jordánban az Isten emberének a kívánsága 

szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akár egy újszülött gyermeké. 
15

Ezután Naamán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, 

bement, megállt előtte, és ezt mondta: Most már tudom, hogy nincs 

máshol Isten az egész földön, csak Izráelben. Most azért fogadj el 

ajándékot a te szolgádtól! 
16

De ő így felelt: Az élő Úrra mondom, akinek 

a szolgálatában állok, hogy nem fogadok el semmit! Bár unszolta, hogy 

fogadja el, ő hajthatatlan maradt. 
17

Akkor ezt mondta Naamán: Ha nem 
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is fogadod el, hadd kapjon a te szolgád annyi földet, amennyit egy pár 

öszvér elbír. Mert nem készít többé a te szolgád sem égőáldozatot, sem 

véresáldozatot más istennek, csak az Úrnak! 
18

Csak azt az egy dolgot 

engedje meg az Úr a te szolgádnak, hogy amikor az én uram bemegy 

Rimmón templomába, hogy ott leboruljon, és ha az én kezemre 

támaszkodik, én is leborulhassak Rimmón templomában. Azt, hogy én 

leborulok Rimmón templomában, bocsássa meg az Úr a te szolgádnak! 
19

Ő így felelt neki: Menj el békével! 
20

amikor Géhazi, Elizeusnak, Isten 

emberének a szolgája ezt gondolta: Lám, az én uram kíméletes volt 

ehhez az arámi Naamánhoz, és nem fogadta el tőle, amit hozott. Az élő 

Úrra mondom, hogy utánafutok, és szerzek tőle valamit! 
21

Utána is eredt 

Géhazi Naamánnak. Amikor Naamán meglátta, hogy fut utána, leugrott 

a kocsijáról, elébe ment, és ezt kérdezte: Jól vagytok? 
22

Az így felelt: Jól. 

De az én uram ezt az üzenetet küldi: Éppen most érkezett hozzám két 

prófétatanítvány Efraim hegyvidékéről. Adj nekik egy talentum ezüstöt 

és két rend ruhát! 
23

Naamán ezt mondta: Kérlek, fogadj el két 

talentumot! Így unszolta őt. Majd bekötött két talentum ezüstöt két 

zsákba, és két rend ruhával együtt odaadta két szolgájának, azok vitték 

Géhazi előtt. 
24

Amikor elértek a dombhoz, kivette a kezükből, és 

elhelyezte egy házban. Az embereket pedig elküldte, és azok elmentek. 
25

Azután bement, és ura elé állt. Elizeus ezt kérdezte: Honnan jössz, 

Géhazi? Ő így felelt: Nem járt a te szolgád sehol sem. 
26

De ő ezt mondta 

neki: Nem igaz! Az én szívem ott járt, amikor az az ember leszállt a 

kocsiról, és eléd ment. Hát annak az ideje van most, hogy ezüstöt szerezz, 

és ruhákat, olajfákat és szőlőket, juhokat és marhákat, szolgákat és 

szolgálóleányokat végy? 
27

Ragadjon rád és utódaidra Naamán 

bélpoklossága örökre! És az olyan poklosan ment ki előle, mint a hó. 

 

2K6 
1
Egyszer azt mondták a prófétatanítványok Elizeusnak: Nézd, szűk 

nekünk ez a hely itt nálad, ahol lakunk. 
2
Hadd menjünk el a Jordánhoz; 

ott mindegyikünk kivág egy szál fát, és készítünk magunknak egy helyet, 

ahol lakhatunk. Ő ezt mondta: Menjetek! 
3
De az egyik így szólt: Kérlek, 

jöjj el te is a szolgáiddal! Ő így felelt: Elmegyek. 
4
El is ment velük. 

Amikor megérkeztek a Jordánhoz, vágni kezdték a fákat. 
5
De amikor az 

egyik kidöntött egy szálfát, a fejsze vasa beleesett a vízbe. Akkor 

felkiáltott, és ezt mondta: Jaj, uram! Csak kölcsönben volt nálam! 
6
Az 

Isten embere megkérdezte: Hová esett? Az megmutatta neki a helyet; ő 

pedig levágott egy darab fát, és odadobta. A fejszevas ekkor feljött a víz 

tetejére. 
7
Elizeus így szólt: Emeld ki! Az pedig kinyújtotta a kezét, és 

kivette. 
8
Arám királya háborút indított Izráel ellen. Megbeszélte udvari 
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embereivel, hogy melyik helyen legyen a tábora. 
9
Az Isten embere 

azonban ezt az üzenetet küldte Izráel királyának: Vigyázz, ne vonulj át 

ezen a helyen, mert ott állnak lesben az arámok! 
10

Izráel királya ekkor 

embereket küldött arra a helyre, amelyet az Isten embere mondott neki, 

figyelmeztetve őt, hogy ott vigyázzon magára. Így történt többször is. 
11

Felháborodott emiatt Arám királya, összehívatta udvari embereit, és ezt 

mondta nekik: Miért nem jelentitek nekem, hogy ki tart a mieink közül 

Izráel királyával? 
12

Ekkor az egyik udvari embere így szólt: Senki, uram, 

királyom! De az Izráelben levő Elizeus próféta megmondja Izráel 

királyának még azokat a dolgokat is, amelyekről te a hálószobádban 

beszélsz. 
13

A király ezt parancsolta: Menjetek, és nézzetek utána, hogy 

hol van, hadd fogassam el! Jelentették neki, hogy most Dótánban van. 
14

Akkor lovakat, harci kocsikat és tekintélyes sereget küldött oda. Azok 

megérkeztek éjjel, és körülvették a várost. 
15

Amikor az Isten emberének a 

szolgája korán felkelt és kiment, a sereg már körülvette a várost lovakkal 

meg harci kocsikkal. A szolgája így szólt hozzá: Jaj, uram! Mit tegyünk? 
16

De ő így felelt: Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük! 
17

Majd Elizeus így imádkozott: Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson! 

És az Úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van 

a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. 
18

Amikor aztán az 

arámok rárontottak, Elizeus így imádkozott az Úrhoz: Verd meg ezt a 

népet vaksággal! Meg is verte őket vaksággal, ahogyan Elizeus kérte. 
19

Elizeus akkor ezt mondta nekik: Nem ez az az út, és nem ez az a város. 

Jöjjetek utánam, majd én elvezetlek benneteket ahhoz az emberhez, akit 

kerestek. És elvezette őket Samáriába. 
20

Samáriába érve így szólt 

Elizeus: Uram, nyisd meg a szemüket, hogy lássanak! Az Úr megnyitotta 

a szemüket, és akkor látták, hogy Samária közepén vannak. 
21

Amikor 

Izráel királya meglátta őket, ezt kérdezte Elizeustól: Megölessem-e őket, 

atyám? 
22

Ő így felelt: Ne ölesd meg! Meg szoktad-e öletni azokat, akiket 

foglyul ejtesz kardoddal vagy íjaddal? Adj nekik kenyeret és vizet, hadd 

egyenek és igyanak, azután menjenek el urukhoz! 
23

Nagy lakomát 

rendezett tehát nekik, és miután ettek és ittak, elbocsátotta őket. Azok 

pedig elmentek urukhoz. Nem is jöttek többé arám rablócsapatok Izráel 

országába. 
24

Történt ezek után, hogy Benhadad, Arám királya 

összegyűjtötte egész seregét, fölvonult, és ostrom alá vette Samáriát. 
25

Nagy éhínség támadt Samáriában, mert addig ostromolták, míg egy 

szamárfej nyolcvan ezüstbe, egy maréknyi galambtrágya pedig öt ezüstbe 

került. 
26

Egyszer Izráel királya a várfalon járkált, és egy asszony így 

kiáltott hozzá: Segíts rajtam, uram, királyom! 
27

De ő ezt mondta: Ha az 

Úr nem segít rajtad, én hogyan segítsek? Talán a szérűről vagy a 

sajtóból? 
28

Majd megkérdezte tőle a király: Mi bajod van? Erre ő így 

felelt: Egy asszony ezt mondta nekem: Add ide a fiadat, együk meg ma 

őt, holnap pedig megesszük az én fiamat. 
29

Meg is főztük a fiamat, és 
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megettük. Másnap mondtam neki: Add ide a te fiadat, együk meg azt is! 

Ő azonban elrejtette a fiát. 
30

A király, hallva az asszony szavait, 

megszaggatta a ruháját, és úgy ment tovább a várfalon. A nép akkor 

látta, hogy alul zsákruhát visel. 
31

Akkor ezt mondta: Úgy segítsen az 

Isten most és ezután is, hogy nem marad ma a helyén Elizeusnak, Sáfát 

fiának a feje! 
32

Elizeus a házában ült, és vele voltak a vének. A király 

előreküldte az egyik emberét, de még mielőtt a követ odaért volna hozzá, 

ezt mondta Elizeus a véneknek: Látjátok, ez a gyilkos fajzat elküldött 

valakit, hogy a fejemet vétesse! Ügyeljetek, és amikor a követ ideér, 

zárjátok be az ajtót előtte, és nyomjátok az ajtót vele szemben, mert 

urának a léptei hallatszanak a nyomában. 
33

Még beszélt velük, amikor a 

követ oda is ért hozzá, és ezt mondta: Látod, ilyen baj származott az 

Úrtól! Miért várjak még tovább az Úrra?! 

 

2K7 
1
Ekkor így szólt Elizeus: Halljátok meg az Úr igéjét! Ezt mondja az Úr: 

Holnap ilyenkor egy szeá finomliszt egy sekelbe meg két szeá árpa is egy 

sekelbe fog kerülni Samária kapujában. 
2
Erre így válaszolt Isten 

emberének az a tiszt, akinek a kezére szokott támaszkodni a király: Még 

ha az Úr megnyitná is az ég csatornáit, ez akkor sem történhetne meg! 

De ő így felelt: Majd meglátod a saját szemeddel, de nem eszel belőle. 
3
A 

kapu bejáratánál volt négy poklos ember, akik ezt mondták egymásnak: 

Mit üljünk itt, amíg meghalunk? 
4
Ha azt mondanánk, hogy menjünk be 

a városba: éhínség van a városban, meghalunk ott; de ha itt maradunk, 

akkor is meghalunk. Gyertek hát, szökjünk át az arámok táborába! Ha 

életben hagynak bennünket, élünk; ha megölnek, akkor meghalunk. 
5
Alkonyatkor elindultak, hogy az arámok táborába menjenek. De amikor 

az arámok táborának a széléhez értek, látták, hogy nincs ott senki. 
6
Mert 

az Úr azt tette, hogy az arám táborban harci kocsik, lovak és nagy 

haderő robogását hallották, mire azok ezt mondták egymásnak: Izráel 

királya bizonyára felbérelte ellenünk a hettiták királyait és Egyiptom 

királyait, hogy ránk törjenek! 
7
Ezért még alkonyatkor futásnak eredtek, 

otthagyva sátraikat, lovaikat, szamaraikat, a tábort, ahogy volt, és futva 

mentették az életüket. 
8
Amikor ezek a poklosok a tábor széléhez értek, 

bementek egy sátorba, ettek-ittak, majd összeszedték onnan az ezüstöt, 

aranyat meg a ruhákat, azután elmentek, és elrejtették azokat. Egy másik 

sátorba is bementek, onnan is összeszedtek mindent, azután elmentek, és 

elrejtették. 
9
Majd ezt mondták egymásnak: Nem helyes, amit teszünk. Ez 

a nap örömhírnek a napja. Ha hallgatunk és megvárjuk a virradatot, 

büntetés ér bennünket. Gyertek hát, menjünk, és mondjuk el ezt a királyi 

palotában! 
10

Odaérkezve szóltak a város kapuőrségének, és jelentették 
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nekik: Bementünk az arám táborba, és láttuk, hogy senki sincs ott, 

emberi szó sem hallatszik, csak kikötött lovak és szamarak vannak ott 

meg a sátrak, ahogyan voltak. 
11

A kapuőrök telekürtölték a hírrel a 

várost, s végül jelentették a dolgot benn a királyi palotában. 
12

A király 

fölkelt éjszaka, és így szólt udvari embereihez: Majd én megmondom 

nektek, hogy mit tettek velünk az arámok. Tudják, hogy éhezünk, ezért 

kivonultak a táborból, hogy elrejtőzzenek a mezőn, mert azt gondolják: 

Ha kijönnek a városból, élve fogjuk el őket, a városba pedig behatolunk. 
13

Egyik udvari embere így válaszolt: Fogjunk öt megmaradt lovat 

azokból, amelyek még megmaradtak a városban. Mindegy, hogy úgy 

járnak-e, mint akik még megmaradtak Izráel egész sokaságából, vagy 

úgy, mint akik elpusztultak Izráel egész sokaságából. Küldjük ki őket, és 

majd meglátjuk! 
14

Fogtak tehát két harci kocsit lovastul, és elküldött a 

király az arámok tábora után, hogy menjenek el, és nézzék meg. 
15

Utánuk is mentek egészen a Jordánig, és látták, hogy az egész út tele 

van ruhával és fölszereléssel, amiket az arámok sietségükben eldobáltak. 

Ekkor a kiküldöttek visszatértek, és jelentették ezt a királynak. 
16

A nép 

pedig kitódult, és kifosztotta az arámok táborát. Így történt, hogy egy 

szeá finomliszt egy sekelbe és két szeá árpa is egy sekelbe került, az Úr 

szava szerint. 
17

A király odarendelte a kapuhoz azt a tisztet, akinek a 

kezére szokott támaszkodni, a nép azonban agyontaposta a kapuban, és 

meghalt, amint az Isten embere megmondta, amikor a király elment 

hozzá. 
18

Éppen úgy történt, ahogyan Isten embere megmondta a 

királynak: „Két szeá árpa egy sekelbe meg egy szeá finomliszt is egy 

sekelbe fog kerülni Samária kapujában holnap ilyenkor.” 
19

Erre 

válaszolt így a tiszt Isten emberének: Még ha az Úr megnyitná is az ég 

csatornáit, ez akkor sem történhet meg! Ő erre így felelt: Majd meglátod 

a saját szemeddel, de nem eszel belőle! 
20

Úgy is történt: a nép 

agyontaposta a kapuban, és meghalt. 

 

2K8 
1
Egyszer Elizeus így szólt ahhoz az asszonyhoz, akinek a fiát életre 

keltette: Indulj útnak házad népével együtt, és tartózkodj jövevényként 

ott, ahol lehet, mert az Úr éhínséget támaszt az országban hét esztendőre, 

és az már kezdetét is vette. 
2
Az asszony el is indult, és azt tette, amit az 

Isten embere mondott. Elment háza népével együtt, és a filiszteusok 

földjén élt jövevényként hét esztendeig. 
3
A hetedik esztendő végén 

visszatért az asszony a filiszteusok földjéről, és elment a királyhoz, hogy 

segítséget kérjen a háza és mezeje dolgában. 
4
A király éppen Géhazival, 

Isten emberének a szolgájával beszélgetett, és ezt mondta: Beszéld el 

nekem mindazokat a nagy tetteket, amelyeket Elizeus véghezvitt! 
5
Ő 
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éppen arról beszélt a királynak, hogyan keltette életre a holtat, amikor 

megjelent az az asszony, akinek a fiát életre keltette, hogy segítséget 

kérjen a királytól háza és mezeje dolgában. Géhazi így szólt: Uram, 

királyom! Ez az az asszony és ez a fia, akit életre keltett Elizeus. 
6
A király 

kikérdezte az asszonyt, az pedig elbeszélte neki az ügyét. Ekkor a király 

egy udvarnokot adott mellé, és elrendelte, hogy adják vissza mindenét, 

sőt a mező egész jövedelmét is attól a naptól számítva, amikor elhagyta az 

országot, egész mostanáig. 
7
Elizeus ezután elment Damaszkuszba. 

Benhadad, Arám királya éppen beteg volt. Amikor jelentették neki, hogy 

az Isten embere odaérkezett, 
8
ezt mondta a király Hazáélnak: Végy 

magadhoz ajándékot, és menj az Isten embere elé! Kérdeztesd meg vele 

az Urat, hogy felépülök-e ebből a betegségből! 
9
Hazáél tehát eléje ment, 

vitt magával ajándékul mindenféle damaszkuszi drágaságot, amennyit 

negyven teve elbír. Amikor odaért, megállt előtte, és így szólt: Fiad, 

Benhadad, Arám királya küldött hozzád, hogy megkérdezze, felépül-e 

ebből a betegségből? 
10

Elizeus ezt mondta neki: Menj, és mondd azt neki, 

hogy bizonyosan felépül. Bár az Úr velem megláttatta, hogy meg fog 

halni. 
11

Akkor az Isten embere mereven maga elé nézett, azután sírva 

fakadt. 
12

Hazáél megkérdezte: Miért sírsz, uram? Ő így felelt: Mert 

tudom, hogy milyen veszedelmet hozol Izráel fiaira. Erődjeiket 

fölperzseled, ifjaikat fegyverrel ölöd meg, csecsemőiket sziklához vágod, 

és terhes asszonyaikat felhasogatod. 
13

Erre azt mondta Hazáél: Ugyan 

micsoda a te szolgád, ez a kutya, hogy ilyen nagy dolgokat vihetnék 

véghez? De Elizeus így felelt: Megláttatta velem az Úr, hogy te leszel 

Arám királya. 
14

Elizeustól eltávozva bement urához, aki megkérdezte 

tőle: Mit mondott neked Elizeus? Ő így felelt: Azt mondta nekem, hogy 

bizonyosan fölépülsz. 
15

Másnap azonban fogott egy takarót, vízbe 

mártotta, és urának az arcára terítette, úgyhogy az meghalt. Utána 

Hazáél lett a király. 
16

Jórámnak, Aháb fiának, Izráel királyának ötödik 

évében, amikor Júda királya Jósáfát volt, kezdett uralkodni Jórám, 

Jósáfátnak, Júda királyának a fia. 

 

2K8, 2C21:4-10bα 

Amikor azonban Jórám elfoglalta apja királyságát, és megszilárdult a 

hatalma, összes testvérét fegyverrel gyilkoltatta meg, sőt néhány izráeli 

vezető embert is. 
17

Harminckét éves volt Jórám, amikor király lett, és nyolc 

évig uralkodott Jeruzsálemben. 
18

Izráel királyainak az útján járt, ugyanúgy 

élt, mint Aháb háza népe, mert Aháb leánya volt a felesége. Azt tette, amit 

rossznak lát az Úr. 
19

De az Úr nem akarta elpusztítani Dávid házát és Júdát 

szolgájáért, Dávidért, mert szövetséget kötött Dáviddal, mert megígérte 

neki, hogy mécsest ad neki és fiainak mindenkor. 
20

Az ő idejében pártoltak 
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el az edómiak Júdától, és királyt választottak maguknak. 
21

Ezért Jórám 

odavonult Cáírba vezéreivel és összes harci kocsijával együtt. Éjjel fölkelt, 

átvágta magát az edómiakon, akik bekerítették őt és a harci kocsik 

parancsnokait, a hadinép pedig otthonába menekült. 
22

Így pártoltak el az 

edómiak Júdától mindmáig. Ugyanebben az időben pártolt el Libná is, 

 

2C21:10bβ-20 

mert Jórám elhagyta ősei Istenét, az Urat. 
11

Ő is csináltatott áldozóhalmokat 

Júda hegyein, és így paráznaságba vitte Jeruzsálem lakóit, és félrevezette 

Júdát. 
12

Eljutott azonban hozzá Illés próféta írása, amely így hangzott: Ezt 

mondja az Úr, ősödnek, Dávidnak az Istene: Mivel nem apádnak, Jósáfátnak 

az útján jártál, sem Ászának, Júda királyának az útján, 
13

hanem Izráel 

királyainak az útján jártál, és paráznaságba vitted Júdát meg Jeruzsálem 

lakóit, ahogyan Aháb háza népe is paráznaságba vitte népét, sőt még 

testvéreidet, apád háza népét is legyilkoltattad, akik jobbak voltak nálad, 
14

azért az Úr nagy csapással sújtja népedet, fiaidat, feleségeidet és egész 

vagyonodat. 
15

Te pedig súlyos betegségbe, bélbajba esel, annyira, hogy 

betegséged miatt mindennap kijön a beled. 
16

Majd fölingerelte az Úr Jórám 

ellen a filiszteusokat és az arabokat, akik az etiópok mellett laktak. 
17

Fölvonultak Júda ellen, betörtek oda, és elvittek minden kincset, ami csak 

található volt a király palotájában, sőt fiait és feleségeit is. Nem maradt más 

fia, csak Jóáház, a legkisebbik fiú. 
18

Mindezek után gyógyíthatatlan 

bélbajjal verte meg őt az Úr. 
19

Így ment ez napról napra, és amikor eljött 

életének a vége, két napig kizáródott a bele a betegség miatt, és szörnyű 

kínok között halt meg. Népe nem gyújtott tüzet a tiszteletére, ahogy ősei 

tiszteletére gyújtott. 
20

Harminckét éves volt, amikor király lett, és nyolc évig 

uralkodott Jeruzsálemben. Elment örömtelenül, és eltemették Dávid 

városában, de nem a királyi sírba. 

2K8, 2C22:1-6 
23

Jórám egyéb dolgai és mindaz, amit véghezvitt, meg van írva a Júda 

királyainak történetéről szóló könyvben. 
24

Azután Jórám pihenni tért 

őseihez, és eltemették ősei mellé Dávid városában. Utána Jeruzsálem 

lakói a legkisebb fiát, Ahazját tették királlyá, mert az idősebbeket mind 

legyilkolta az a rablócsapat, amely az arabokkal a táborra tört. Így lett 

királlyá Ahazjá, Jórámnak, Júda királyának a fia. 
 
25

Jórámnak, Aháb fiának, Izráel királyának tizenkettedik évében kezdett 

uralkodni Ahazjá, Jórámnak, Júda királyának a fia. 
26

Huszonkét/Negyvenkét éves volt Ahazjá, amikor király lett, és egy évig 
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uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Ataljá volt, Omrínak, Izráel 

királyának az unokája. 
27

Ő is Aháb házának az útjain járt, mert anyja volt 

a tanácsadója, aki bűnbe vitte, és azt tette, amit rossznak lát az Úr, éppúgy, 

mint Aháb háza, mert Ahábnak a veje volt és mert vesztére apja halála 

után ugyanazok maradtak az ő tanácsadói is. 
28

Az ő tanácsukat követte 

akkor is, amikor Jórámmal, Aháb fiával, Izráel királyával együtt háborút 

viselt Hazáél, Arám királya ellen Rámót-Gileádért, de az arámok 

megsebesítették Jórámot. 
29

Ezért Jórám király visszatért Jezréelbe, hogy 

meggyógyíttassa magát a sebeiből, amelyeket az arámok ejtettek rajta 

Rámában, amikor Hazáél, Arám királya ellen harcolt. Ahazjá, Jórám fia, 

Júda királya pedig elment, hogy meglátogassa Jórámot, Aháb fiát 

Jezréelben, mert beteg volt. 

 

2K9 
1
Elizeus próféta magához hívott egy prófétatanítványt, és ezt mondta 

neki: Övezd fel derekadat, vedd kezedbe ezt az olajoskorsót, és menj el 

Rámót-Gileádba! 
2
Amikor odaérkezel, keresd meg Jéhút, Jósáfát fiát, 

Nimsí unokáját! Menj oda, hívasd ki a társai közül, és vezesd be a 

legbelső szobába! 
3
Azután fogd az olajoskorsót, önts olajat a fejére, és 

mondd: Így szól az Úr: Fölkentelek téged Izráel királyává! Azután nyisd 

ki az ajtót, és fuss el, ne késlekedj! 
4
El is ment az ifjú, az ifjú próféta 

Rámót-Gileádba. 
5
Amikor odaért, a haderő parancsnokai éppen együtt 

voltak. Ő így szólt: Beszédem van veled, parancsnok! Jéhú megkérdezte: 

Melyikünkkel? Ő így felelt: Teveled, parancsnok! 
6
Ekkor fölkelt, és 

bement a házba, amaz pedig olajat öntött a fejére, és ezt mondta neki: 

Így szól az Úr, Izráel Istene: Fölkentelek téged az Úr népének, Izráelnek 

a királyává! 
7
Irtsd ki a te urad, Aháb háza népét! Így állok bosszút 

Jezábelen szolgáimnak, a prófétáknak a véréért és az Úr minden 

szolgájának a véréért. 
8
Elpusztul Aháb egész háza népe, mert kiirtom 

Izráelből Aháb férfiutódait, apraját-nagyját. 
9
Olyanná teszem Aháb 

házát, mint Jeroboámnak, Nebát fiának a házát meg Baasának, Ahijjá 

fiának a házát. 
10

Jezábelt pedig a kutyák eszik meg a jezréeli birtokán, és 

nem fogják eltemetni! Ezután kinyitotta az ajtót, és elfutott. 
11

Amikor 

Jéhú kiment urának embereihez, azok megkérdezték tőle: Rendben van 

minden? Mit akart tőled ez a bolond? Ő így felelt nekik: Ti is ismeritek 

az ilyen fecsegőket. 
12

De ők azt mondták: Ne beszélj mellé, mondd csak 

el nekünk! Erre ő ezt mondta: Ilyesfélét mondott nekem: Így szól az Úr: 

Fölkentelek téged Izráel királyává! 
13

Akkor mindnyájan sietve fogták a 

ruhájukat, leterítették elé a lépcsőre, azután megfújták a kürtöket, és ezt 

kiáltották: Jéhú a király! 
14

Így szőtt összeesküvést Jéhú, Jósáfát fia, 

Nimsí unokája Jórám ellen. Jórám egész Izráellel együtt Rámót-Gileádot 
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védte Hazáéllel, Arám királyával szemben. 
15

Majd visszatért Jórám 

király, hogy Jezréelben gyógyíttassa a sebeit, amelyeket az arámok 

ejtettek rajta, amikor Hazáél, Arám királya ellen harcolt. Jéhú pedig ezt 

mondta: Ha velem vagytok, egyetlen szökevény sem juthat ki a városból, 

nehogy hírt vigyen Jezréelbe! 
16

Ekkor Jéhú harci kocsijára szállt, és 

elment Jezréelbe, mert ott feküdt Jórám. Ahazjá, Júda királya is 

odament, hogy meglátogassa Jórámot. 
17

A Jezréel tornyában álló őrszem 

meglátta Jéhú közeledő csapatát, és így kiáltott: Egy csapatot látok! 

Jórám ezt parancsolta: Keríts egy lovast, küldd eléjük, hogy kérdezze 

meg, békés-e a szándékuk! 
18

A lovas elébe ment, és ezt mondta: Azt 

kérdezi a király, hogy békés-e a szándékotok. Jéhú így felelt: Mit törődsz 

te a békés szándékkal? Állj mögém! Az őrszem jelentette, hogy a küldött 

odaért hozzájuk, de nem tért vissza. 
19

Elküldött akkor egy másik lovast. 

Amikor odaért hozzájuk, az is ezt mondta: Azt kérdezi a király, hogy 

békés-e a szándékotok. Jéhú így felelt: Mit törődsz te a békés 

szándékkal? Állj mögém! 
20

Az őrszem jelentette: Ez is odaért hozzájuk, 

de nem tért vissza. De aki jön, az úgy hajt, ahogyan Jéhú, Nimsí unokája 

szokott; éppolyan eszeveszetten hajt. 
21

Akkor Jórám megparancsolta, 

hogy fogjanak be. Amikor befogtak a harci kocsijába, kivonult Jórám, 

Izráel királya és Ahazjá, Júda királya, mindegyik a maga harci kocsiján. 

Kivonultak Jéhú elé, és a jezréeli Nábót birtokán találkoztak vele. 

 

2K9, 2C22:7-9 

De Isten akaratából vesztére lett Ahazjának, hogy Jórámhoz ment. Mert 

odaérve, kivonult Jórámmal együtt Jéhú, Nimsí fia ellen, akit az Úr 

fölkenetett, hogy Aháb házát kiirtsa. 
 
22

Amikor Jórám meglátta Jéhút, ezt kérdezte: Békés-e a szándékod, 

Jéhú? De ő így felelt: Hogy lehetne békés, amíg anyádnak, Jezábelnek 

paráznasága és sok varázsolgatása tart?! 
23

Ekkor Jórám megpróbált 

elmenekülni. Fordultában még odakiáltotta Ahazjának: Árulás, Ahazjá! 
24

Jéhú azonban kezébe kapta az íját, és hátba lőtte Jórámot úgy, hogy a 

szívén át elöl kijött a nyílvessző, és ő összerogyott a harci kocsiján. 
25

Jéhú ezt mondta tisztjének, Bidkarnak: Vedd föl, és dobd oda a jezréeli 

Nábót birtokára! Mert emlékezz vissza, hogy amikor én és te együtt 

követtük harci kocsin az apját, Ahábot, ezt a vészes jövendölést jelentette 

ki róla az Úr:  „Bizony láttam, amikor kiontották Nábótnak és fiainak a 

vérét, így szól az Úr, azért megfizetek neked ezen a birtokon, így szól az 

Úr!” Most azért vedd fel, és dobd erre a birtokra, az Úr szava szerint! 
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Amikor Jéhú ítéletet tartott Aháb háza fölött, ott találta Júda vezéreit és 

Ahazjá testvéreinek a fiait, akik Ahazjá szolgálatára álltak, és 

legyilkoltatta őket. Ahazját is megkerestette, és elfogták őt, mert 

Samáriában rejtőzött, 
 
27

Amikor Ahazjá, Júda királya ezt látta, megpróbált Bét-Haggán felé 

elmenekülni, de Jéhú üldözőbe vette, és megparancsolta, hogy őt is öljék 

meg. Meg is sebesítették a harci kocsiján a Gúr-hágónál, Jibleám 

mellett. Elmenekült Megiddóba, és elvitték Jéhúhoz, aki megölette ott és 

meghalt. 
28

Emberei elvitték harci kocsiján Jeruzsálembe, és eltemették őt 

sírjába ősei mellé, Dávid városában, mert ezt mondták róla: Jósáfát 

unokája volt, aki tiszta szívvel kereste az Urat. Ahazjá családjából azonban 

nem volt senki, akinek lett volna ereje magához ragadni a királyságot. 
 
29

Ahazjá Jórámnak, Aháb fiának tizenegyedik évében lett Júda királya. 
30

Azután Jéhú megérkezett Jezréelbe. Amikor Jezábel ezt meghallotta, 

kifestette a szemét, feldíszítette a haját, és úgy ült ki az ablakba. 
31

Amikor 

Jéhú bement a kapun, Jezábel ezt kérdezte: Békés-e a szándékod, Zimrí, 

uradnak gyilkosa? 
32

Ő pedig fölnézve az ablakra így szólt: Ki az, aki 

velem tart? Akkor kitekintett két-három udvarnok. 
33

Ő megparancsolta: 

Dobjátok le! Le is dobták, úgyhogy vére a falra fröccsent meg a lovakra, 

amelyekkel áthajtott velük rajta. 
34

Jéhú pedig bement, és miután evett és 

ivott, ezt mondta: Nézzetek utána ennek az átkozottnak, és temessétek el, 

mert mégiscsak egy király leánya volt! 
35

De amikor odamentek, hogy 

eltemessék, nem találtak belőle mást, csak a koponyáját, a lábait és a két 

kézfejét. 
36

Visszatértek, és jelentették neki, mire ő ezt mondta: Az Úr 

igéje ez, amelyet kijelentett szolgája, a tisbei Illés által: „A kutyák eszik 

meg Jezábel testét a jezréeli birtokon. 
37

És olyan lesz Jezábel holtteste a 

jezréeli birtokon, mint a trágya a mezőn; nem mondják meg róla, hogy ez 

volt Jezábel.” 

 

2K10 
1
Ahábnak hetven fia volt Samáriában. Jéhú tehát leveleket írt, és 

elküldte Samáriába a jezréeli parancsnokokhoz, a vénekhez és Aháb 

fiainak a nevelőihez. Ez állt a levelekben: 
2
Most, amikor ez a levél 

hozzátok érkezik, nálatok vannak uratoknak a fiai, és nálatok vannak a 

harci kocsik, a lovak és a megerősített város a hadi fölszereléssel együtt. 
3
Szemeljétek ki tehát uratok fiai közül a legjobbat és legbecsületesebbet, 

ültessétek apja trónjára, és harcoljatok uratok házáért! 
4
Ők azonban 

rettenetesen megijedtek, és ezt mondták: Hiszen két király sem állhatott 

meg vele szemben, hogyan állhatnánk meg mi?! 
5
Akkor a palota 
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felügyelője, a városparancsnok meg a vének és a nevelők ezt az üzenetet 

küldték Jéhúnak: Szolgáid vagyunk, és bármit parancsolsz nekünk, 

megtesszük. Senkit sem választunk királlyá, tedd azt, amit jónak látsz! 
6
Erre egy második levelet is írt nekik, amelyben ez állt: Ha velem 

tartotok, és hallgattok a szavamra, akkor vegyétek fejét azoknak a 

férfiaknak, uratok fiainak, és jöjjetek el hozzám Jezréelbe holnap 

ilyenkor! A király fiai ugyanis, hetvenen, a város előkelőinél laktak; 

azok nevelték őket. 
7
Amikor a levél megérkezett hozzájuk, fogták a király 

fiait, és lemészárolták mind a hetvenet, fejüket kosarakba rakták, és 

elküldték Jéhúnak Jezréelbe. 
8
Amikor a követ megérkezett, és jelentette 

neki, hogy elhozták a király fiainak a fejét, ezt mondta: Tegyétek ki 

azokat reggelre két kupacban a kapu bejáratához! 
9
Reggel aztán kiment, 

odaállt, és ezt mondta az egész népnek: Ti ártatlanok vagytok. Én 

ütöttem pártot uram ellen, és őt én öltem meg. De ki vágta le 

mindezeket? 
10

Tudjátok meg tehát, hogy semmi sem esik a földre az Úr 

igéjéből, amit kijelentett az Úr Aháb házáról! Az Úr véghezvitte azt, amit 

kijelentett szolgája, Illés által. 
11

Azután levágta Jéhú mindazokat, akik 

még megmaradtak Aháb házából Jezréelben, minden tekintélyes és 

bizalmas emberét meg a papjait. Senkit sem hagyott elmenekülni. 
12

Majd 

elindult, és elment Samáriába. Éppen Bét-Éked-Háróímnál járt, 
13

amikor találkozott Jéhú Ahazjának, Júda királyának a testvéreivel. 

Megkérdezte: Kik vagytok? Ők így feleltek: Ahazjának a testvérei 

vagyunk, és azért megyünk, hogy köszöntsük a király fiait meg az 

anyakirálynő fiait. 
14

Jéhú ezt parancsolta: Fogjátok el őket élve! El is 

fogták őket élve, és lemészárolták őket Bét-Éked kútjánál: negyvenkét 

férfit. Nem hagyott meg közülük senkit. 
15

Onnan továbbmenve 

összetalálkozott Jónádábbal, Rékáb fiával. Köszöntötte, és azt kérdezte 

tőle: Olyan őszinte szívvel vagy-e irántam, mint amilyen őszinte szívvel 

vagyok én teirántad? Jónádáb így felelt: Igen! Ha igen – mondta Jéhú –, 

add a kezed! Amikor az kezet adott, maga mellé állította a kocsijára. 
16

Majd ezt mondta: Gyere velem, és lásd meg, hogyan buzgólkodom az 

Úrért! És magával vitte a harci kocsiján. 
17

Miután megérkezett 

Samáriába, levágta Samáriában Aháb minden megmaradt 

hozzátartozóját, egészen kipusztította őket, az Úr igéje szerint, amelyet 

kijelentett Illésnek. 
18

Akkor összegyűjtötte Jéhú az egész népet, és ezt 

mondta nekik: Aháb nem tisztelte eléggé Baalt; Jéhú sokkal jobban 

akarja tisztelni őt! 
19

Most azért hívjátok ide Baal összes prófétáját, összes 

szolgáját és összes papját! Senki se hiányozzék, mert nagy áldozatot 

mutatok be Baalnak. Senki sem fog életben maradni, aki hiányzik! Jéhú 

azonban álnokságból tette ezt, hogy elpusztíthassa Baal tisztelőit. 
20

Majd 

ezt mondta Jéhú: Tartsatok szent ünnepet Baal tiszteletére! Ki is 

hirdették ezt. 
21

Jéhú üzenetet küldött egész Izráelnek, és eljöttek Baal 

tisztelői mind; nem volt senki, aki el ne jött volna. Azután bementek Baal 
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templomába, úgyhogy Baal temploma zsúfolásig megtelt. 
22

Akkor azt 

mondta a ruhatár felügyelőjének: Hozz ki ruhákat Baal tisztelőinek! Az 

kihozta nekik a ruhákat. 
23

Majd bement Jéhú és Jónádáb, Rékáb fia 

Baal templomába, és ezt mondta Baal tisztelőinek: Kutassatok, és 

nézzetek körül, hogy nincs-e itt valaki köztetek az Úr tisztelői közül. Csak 

Baal tisztelői lehetnek itt! 
24

Ezután hozzáfogtak a véresáldozatok és 

égőáldozatok előkészítéséhez. Jéhú pedig nyolcvan embert helyezett el 

kívül, és ezt mondta: Aki egyet is elszalaszt azok közül, akiket a kezetekbe 

juttatok, az életével fizet annak az életéért. 
25

Amikor befejezte az 

égőáldozat bemutatását, ezt parancsolta Jéhú a testőröknek és a 

tiszteknek: Menjetek be, és vágjátok le őket, senki se jöjjön ki közülük! A 

testőrök és a tisztek kardélre hányták őket, és kidobálták holttestüket, 

majd behatoltak a Baal-templom belsejébe. 
26

Kihordták a Baal-templom 

szent oszlopait, és elégették. 
27

Ledöntötték a Baalnak szentelt oszlopot, 

majd lerombolták Baal templomát, és árnyékszékké tették. Így van ez 

még ma is. 
28

Így pusztította ki Jéhú Baalt Izráelből. 
29

De nem tágított 

Jéhú Jeroboámnak, Nebát fiának a vétkeitől, aki vétekbe vitte Izráelt: az 

aranyborjúktól, amelyek Bételben és Dánban voltak. 
30

Az Úr ezt mondta 

Jéhúnak: Mivel maradéktalanul véghezvitted azt, amit helyesnek láttam, 

és mindenben szándékom szerint bántál Aháb házával, azért utódaid 

négy nemzedéken át ülhetnek majd Izráel trónján. 
31

Jéhú azonban nem 

vigyázott arra, hogy teljes szívvel az Úrnak, Izráel Istenének a törvénye 

szerint éljen. Nem tágított Jeroboám vétkeitől, aki vétekbe vitte Izráelt. 
32

Abban az időben kezdte az Úr megcsonkítani Izráelt, mert megverte 

őket Hazáél Izráel határa mentén mindenütt: 
33

a Jordántól napkeletre, 

Gileád egész földjén a gádiakat, a rúbenieket és a manassébelieket, az 

Arnón-patak mellett fekvő Aróértól fogva egész Gileádot és Básánt. 
34

Jéhú egyéb dolgai, minden, amit véghezvitt, összes hőstette meg van 

írva az Izráel királyainak történetéről szóló könyvben. 
35

Azután Jéhú 

pihenni tért őseihez, és eltemették Samáriában. Utána a fia, Jóáház lett a 

király. 
36

Jéhú huszonnyolc esztendeig volt Samáriában Izráel királya. 

 

2K11, 2C22:10-23:21 
1
Amikor Ataljá, Ahazjá anyja látta, hogy meghalt a fia, fogta magát, és 

kipusztított Júdában minden gyermeket, aki a királyi családból származott. 
2
De Jóseba, Jórám király lánya, Ahazjá húga fogta Jóást, Ahazjá fiát, és 

kilopta őt a király fiai közül, akiket halálra szántak, és őt meg a dajkáját a 

hálószobába vitte. Így rejtették el Ataljá elől Jósabat, Jórám király leánya, 

Jójádá főpap felesége, aki Ahazjá húga volt; így Jóást nem tudta Ataljá 

megöletni. 
3
Hat évig rejtegették maguknál, az Örökkévaló Isten házában; 

az országban pedig ez idő alatt Ataljá uralkodott. 
4
A hetedik évben 
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nekibátorodott Jójádá és magához rendelte a palotaőr- és testőrszázadok 

parancsnokait, és bevitte őket magával az Úr házába. Szövetkezett a 

századosokkal: Azarjával, Jeróhám fiával, Jismáéllal, Jóhánán fiával, 

Azarjával, Óbéd fiával, Maaszéjával, Adájá fiával és Elísáfáttal, Zikrí 

fiával. Szövetséget kötött velük, és megeskette őket az Úr házában, majd 

megmutatta nekik a király fiát. Ezek bejárták Júdát, összegyűjtötték Júda 

valamennyi városából a lévitákat meg Izráel családfőit, és Jeruzsálembe 

jöttek. Az egész gyülekezet szövetséget kötött a királlyal az Isten házában. 

Ezt mondta nekik Jójádá: A király fiának kell uralkodnia, mert az Úr 

ígérete Dávid fiainak szól! 
5
Azután megparancsolta nekik: Ezt tegyétek 

tehát: egyharmada azoknak a papoknak és lévitáknak, akik szombaton 

lépnek szolgálatba, a királyi palotánál álljon őrségen 
6
egyharmaduk a 

Szúr-kapuban őrizze az ajtókat, egyharmaduk pedig a Jeszód-kapunál, a 

testőrök mögötti kapuban legyen! Így álljatok őrt a palota körül a 

szokásnak megfelelően! 
7
De az a két szakaszotok is, amely szombaton az 

őrséget átadja, maradjon szolgálatban az Úr házánál, a király mellett! 
Az egész hadinép pedig legyen az Úr háza udvaraiban. Senki se menjen be 

az Úr házába; csak a papok és a szolgálatukat végző léviták mehetnek be, 

mert ők szentek. Az egész nép pedig tartsa meg, amit elrendelt az Úr! 
8
A 

léviták vegyék körül a királyt, legyen mindenkinek kezében a fegyvere; 

aki pedig a sorok közé be akar hatolni, hogy a templomba behatoljon, azt 

meg kell ölni! A király mellett legyetek, akármerre jár! 
9
A századosok, a 

léviták és egész Júda mindenben úgy jártak el, ahogyan Jójádá főpap 

megparancsolta. Mindegyik maga mellé vette az embereit, a szombaton 

szolgálatba lépők mellett azokat is, akik szombaton letették a szolgálatot, 

mert Jójádá főpap nem engedte el ezeket a csapatokat, és bementek Jójádá 

főpaphoz. 
10

Jójádá, a főpap pedig odaadta a századosoknak Dávid király 

lándzsáit és kis és nagy pajzsait, amelyek az Örökkévaló Isten házában 

voltak. 
11

A testőrök fegyverrel a kezükben felálltak és odaállította az egész 

hadinépet dárdával a kezükben a templom jobb oldalától a templom bal 

oldaláig az oltárhoz és a templomhoz, és körülvették a királyt. 
12

Akkor 

Jójádá kivezette a király fiát, és fejére tette a koronát; kezébe adta az 

uralkodás okmányát, és így királlyá választották, és Jójádá és a fiai pedig 

fölkenték őt. Tapsoltak, és így kiáltoztak: Éljen a király! 
13

Meghallotta 

Ataljá a testőrök és az odaözönlő nép lármáját, akik a királyt dicsőítették, 

ezért bement a nép közé az Úr házába. 
14

Amikor látta, hogy a király ott áll 

az emelvényen a bejáratnál, amint szokás, a király körül pedig ott vannak 

a parancsnokok és a kürtösök, az egész köznép meg örül, és fújja a 

kürtöket, és látta az énekeseket a hangszerekkel, akik a dicsérő énekeket 

vezették, akkor Ataljá megszaggatta a ruháját, ezt mondta és így kiáltozott: 

Összeesküvés! Összeesküvés! 
15

De Jójádá főpap megparancsolta a haderő 

élén álló századosoknak: Vezessétek ki a sorok között; ha pedig valaki 

utánamegy, azt öljétek meg fegyverrel! A főpap ugyanis nem akarta, hogy 



 

csak Sámuel-Királyok  csak Zsoltárok  CSAK PRÓFÉTÁK
 csak Krónikák 

(+ PRÓFÉTÁK) (+ Zsolt) közös anyag (+ PRÓFÉTÁK IS) (+ PRÓF.) (+ Zsolt) 
 

179 

 

az Úr házában öljék meg Atalját. 
16

Akkor kituszkolták Atalját, és amikor a 

királyi palota kocsibejárójához ért, ott megölték. 
17

Jójádá azután 

szövetséget kötött az Úr, a király és az egész nép között, hogy az Úr népe 

lesznek; ugyanígy a király és a nép között is. 
18

Azután az ország egész 

népe behatolt Baal templomába, és lerombolta azt. Oltárait és 

bálványképeit teljesen összezúzták, Mattánt, Baal papját pedig 

meggyilkolták az oltárok előtt. Ezután Jójádá főpap papokat és a lévitákat 

felügyelőnek rendelte az Úr házába, ahogyan Dávid osztotta be őket az Úr 

házához, hogy égőáldozatokat mutassanak be az Úrnak, örvendezve – 

amint az meg van írva Mózes törvényében – és énekelve, Dávid 

rendelkezése szerint. Kapuőröket rendelt az Úr háza kapuihoz, hogy ne 

mehessen be senki, aki bármi okból tisztátalan. 
19

Majd maga mellé vette a 

századosokat, a palotaőrséget, a testőröket, az előkelőket és azokat, akik a 

népen uralkodtak és az ország egész népét, és lekísérték a királyt az Úr 

házából. A testőrök kapuján,  a Felső-kapun keresztül bevonultak a királyi 

palotába, a királyt pedig a királyi trónra ültették. 
20

Az ország egész népe 

örült, a város pedig nyugodt maradt, noha Atalját fegyverrel ölték meg a 

királyi palotában. 
 

2K12, 2C24:1-25 
1
Jóás hétéves korában lett király. 

2
Jéhú hetedik évében kezdett uralkodni 

Jóás, és negyven évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Cibjá 

volt, Beérsebából származott. 
3
Jóás Jójádá főpap egész életében azt tette, 

amit helyesnek lát az Úr, mivel erre tanította Jójádá főpap. 
4
Csak az 

áldozóhalmok nem szűntek meg, a nép továbbra is áldozott és 

tömjénezett az áldozóhalmokon. Jójádá két feleséget szerzett neki, ő pedig 

fiakat meg leányokat nemzett. 
5
Ezek után elhatározta Jóás, hogy 

kijavíttatja az Úr házát. Ezért összegyűjtötte a papokat és a lévitákat, és 

Jóás ezt mondta a papoknak: A szent adományokból eredő összes pénzt, 

amit az Úr házába visznek, a forgalomban levő pénzt, azt a pénzt, 

amelyet fejenként rónak ki becslés szerint, továbbá mindazt a pénzt, amit 

az emberek szívük szerint visznek az Úr házába, 
6
vegyék magukhoz a 

papok, mindegyik a maga ismerősétől, azután javíttassák ki a templom 

rongálódásait, ahol csak ilyen rongálódás található. Menjetek el Júda 

városaiba, és gyűjtsetek pénzt egész Izráelben, hogy Istenetek házát 

esztendőről esztendőre kijavítsák. De siessetek a dologgal! A léviták 

azonban nem siettek. 
7
Jóás király huszonharmadik évéig sem javíttatták 

ki a papok a templom rongálódásait. 
8
Ezért Jóás király hívatta Jójádá 

főpapot, a vezetőjüket, meg a többi papot, és megkérdezte tőle: Miért nem 

javíttatjátok ki a templom rongálódásait? Miért nem ügyeltél arra, hogy a 

léviták behozzák Júdából és Jeruzsálemből azt a járandóságot, amelyet 
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Mózes, az Úr szolgája és a gyülekezet kirótt Izráelre a bizonyság sátra 

javára?! Mert az elvetemült Ataljá és fiai hagyták omladozni az Isten 

házát, és a Baalokra fordították mindazt, ami az Úr házának volt szentelve. 

Ezután nem tehetitek el ismerőseitek pénzét, hanem oda kell adnotok a 

templom rongálódásainak javítására. 
9
A papok beleegyeztek, hogy nem 

teszik el a nép pénzét, de a templom rongálódásait mégsem javíttatták ki. 
Ekkor azt parancsolta a király, hogy csináljanak egy ládát, és tegyék az Úr 

háza kapuja elé. 
10

Akkor Jójádá főpap vett egy ládát, a fedelére lyukat 

fúrt, és odatette az oltár mellé jobb felől, ahol be szoktak menni az Úr 

házába. Abba tették az ajtót őrző papok mindazt a pénzt, amit az Úr 

házába vittek. És kihirdették Júdában és Jeruzsálemben, hogy hozzák el az 

Úrnak azt a járandóságot, amelyet Mózes, az Isten szolgája kirótt Izráelre a 

pusztában. Akkor minden vezető ember és az egész nép örömmel vitt és 

dobott pénzt a ládába, amíg az meg nem telt. 
11

 Valahányszor bevitették a 

ládát a lévitákkal a királyi felügyelőségre, és látták, hogy sok pénz van a 

ládában, odament a király kancellárja a főpap megbízottjával együtt és 

kiürítették a ládát, csomókba kötötték, és összeszámolták az Úr házában 

talált pénzt, azután megint visszavitték a helyére. Így jártak el időről időre, 

és sok pénzt gyűjtöttek össze. 
12

A lemért pénzt azután átadta a király és 

Jójádá a munkavezetőknek, akik az Úr házához voltak kirendelve. Azok 

pedig kiadták az ácsoknak és az építőmestereknek akik az Úr házán 

dolgoztak, 
13

meg a kőműveseknek és a kőfaragóknak, hogy vásároljanak 

faanyagot és faragott köveket az Úr háza rongálódásainak a 

kijavításához, és ami csak szükséges volt a templom javításához és 

kőfaragókat fogadtak az Úr háza javítására, és vasmunkásokat meg 

rézműveseket az Úr házának felújítására. A munkások hozzáláttak, és 

kezük alatt jól haladtak a felújítás munkálatai. Helyreállították az Isten 

házát régi formájában, és megerősítették. 

 
14

De abból a pénzből, amit az Úr házába vittek, nem készíttettek az Úr háza 

számára sem ezüsttálakat, sem késeket, sem hintőedényeket, sem 

trombitákat, sem egyéb arany- vagy ezüsttárgyakat, 
15

hanem a 

munkavezetőknek adták oda, hogy javítsák ki abból az Úr házát. 
16

Nem 

kellett elszámoltatni azokat, akikre rábízták a pénzt, hogy átadják a 

munkavezetőknek, mert azt hűen kezelték. 
17

Csupán a jóvátételi áldozatra 

és a vétekáldozatra adott pénzt nem vitték be az Úr házába, ez a papoké volt. 

 

Amikor a munkát befejezték, a megmaradt pénzt elvitték a királynak és 

Jójádának. Ők pedig csináltattak abból fölszerelési tárgyakat az Úr házába, 

a szolgálathoz való eszközöket, áldozati csészéket és arany- meg 

ezüstedényeket. Ezekkel mutatták be az égőáldozatokat az Úr házában 

állandóan, Jójádá egész életében. 
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18
Akkoriban vonult fel Hazáél, Arám királya; megtámadta Gátot és 

elfoglalta. Majd elhatározta Hazáél, hogy Jeruzsálem ellen vonul. 
19

Ezért Jóás, Júda királya fogta mindazokat a szent tárgyakat, amelyeket 

elődei, Jósáfát, Jórám és Ahazjá, Júda királyai adományoztak a templom 

javára, és a maga szent adományaival meg az Úr házának és a királyi 

palotának a kincstárában található összes arannyal együtt elküldte 

Hazáélnak, Arám királyának, mire az elvonult Jeruzsálem alól. 

 

Azután megöregedett Jójádá, és betelve az élettel, meghalt. Százharminc 

éves volt halálakor. Dávid városában a királyok mellé temették, mivel jót 

cselekedett Izráelben Isten és az ő háza ügyéért. Jójádá halála után 

azonban odamentek Júda vezető emberei a királyhoz, és leborultak előtte. 

A király hallgatott rájuk, és elhagyták őseik Istenének, az Úrnak a házát, és 

szent fákat meg bálványszobrokat tiszteltek. Emiatt a vétkük miatt szállt az 

Úr haragja Júdára és Jeruzsálemre. Küldött hozzájuk prófétákat, hogy 

térítsék meg őket az Úrhoz. Azok figyelmeztették is őket, de nem figyeltek 

rájuk. Akkor az Isten felruházta lelkével Zekarját, Jójádá főpap fiát, aki a 

nép elé állt, és ezt mondta nekik: Így szól az Isten: Miért szegtétek meg az 

Úr parancsolatait? Nem válik az a javatokra! Mivel elhagytátok az Urat, ő 

is elhagyott benneteket. Erre azok összeesküdtek ellene, és a király 

parancsára ott, az Úr háza udvarában megkövezték. Nem gondolt Jóás 

király arra a szeretetre, amelyet annak az apja, Jójádá tanúsított iránta, 

hanem legyilkoltatta a fiát. Amikor Zekarjá haldoklott, azt mondta: Lássa 

meg ezt az Úr, és torolja meg! Egy év múlva fölvonult ellene Arám 

hadereje. Betörtek Júdába és Jeruzsálembe, és megölték a hadinép 

valamennyi vezérét, akik a nép élén álltak, az összes zsákmányt pedig 

elküldték Damaszkusz királyának. Bár kevés emberrel tört be az arám 

sereg, mégis igen nagy haderőt adott kezükbe az Úr, mivel ezek elhagyták 

őseik Istenét, az Urat. Így hajtották végre Jóáson az ítéletet. Amikor 

eltávoztak tőle, súlyos betegségben hagyták hátra. 

 
20

Jóás egyéb dolgai, mindaz, amit véghezvitt, meg van írva a Júda 

királyainak történetéről szóló könyvben. 
21

Udvari emberei pedig 

fölkeltek, összeesküvést szőttek ellene Jójádá főpap fiának a vére miatt, és 

megölték Jóást ágyában Bét-Millónál, amikor Szillába ment, és meghalt. 
22

Ezek esküdtek össze ellene: Józákár/Zábád, Simatnak, egy ammóni 

asszonynak a fia és Józábád, Sómérnek/Simrítnek, egy móábi asszonynak a 

fia voltak azok az udvari emberei, akik megölték, és ő meghalt. Ősei 

mellé temették el Dávid városában, de nem a királyok temetőjében. Fiai, 

az ellene szóló sok prófétai fenyegetés és az Isten házának a helyreállítása 

meg van írva a királyokról szóló könyv magyarázatában. Utána a fia, 

Amacjá lett a király. 
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2K13 
1
Jóásnak, Ahazjá fiának, Júda királyának huszonharmadik évében lett 

Izráel királya Jóáház, Jéhú fia Samáriában, tizenhét esztendőre. 
2
Azt 

tette, amit rossznak lát az Úr: követte Jeroboámnak, Nebát fiának a 

vétkeit, aki vétekbe vitte Izráelt, nem tért el azoktól. 
3
Ezért fellángolt az 

Úr haragja Izráel ellen, és egész uralkodása alatt Hazáélnak, Arám 

királyának meg Benhadadnak, Hazáél fiának a kezébe adta őket. 
4
De 

amikor Jóáház megengesztelte az Urat, az Úr meghallgatta őt, mert látta, 

hogy Arám királya mennyire sanyargatja Izráelt. 
5
Az Úr szabadítót adott 

Izráelnek, úgyhogy kikerültek Arám hatalma alól, és Izráel fiai 

otthonaikban lakhattak, ahogyan azelőtt. 
6
De mégsem tértek el 

Jeroboám házának a vétkeitől, aki vétekbe vitte Izráelt, hanem folytatták 

azokat. Az Aséra-szobor is ott maradt Samáriában. 
7
Nem maradt 

Jóáháznak több hadinépe, mint ötven ló, tíz harci kocsi és tízezer 

gyalogos, mert elpusztította őket Arám királya, és olyanná tette őket, 

amilyen csépléskor a por. 
8
Jóáház egyéb dolgai, mindaz, amit véghezvitt, 

és hőstettei meg vannak írva az Izráel királyainak történetéről szóló 

könyvben. 
9
Azután Jóáház pihenni tért őseihez, és Samáriában temették 

el. Utána a fia, Jóás lett a király. 
10

Jóásnak, Júda királyának a 

harminchetedik évében lett Izráel királya Jóás, Jóáház fia Samáriában, 

tizenhat esztendeig. 
11

Azt tette, amit rossznak lát az Úr, nem tért el 

Jeroboámnak, Nebát fiának vétkeitől, aki vétekbe vitte Izráelt, hanem 

folytatta azokat. 
12

Jóás egyéb dolgai, mindaz, amit véghezvitt, és 

hőstettei, amikor háborút viselt Amacjá júdai király ellen, meg vannak 

írva az Izráel királyainak történetéről szóló könyvben. 
13

Azután Jóás 

pihenni tért őseihez, és Jeroboám ült a trónjára. Jóást pedig eltemették 

Samáriában Izráel királyai mellé. 
14

Amikor Elizeus abba a betegségbe 

esett, amelyben később meghalt, elment hozzá Jóás, Izráel királya, 

ráborulva sírt, és ezt mondta: Atyám, atyám, Izráel harci kocsija és 

annak hajtója! 
15

Elizeus ezt mondta neki: Fogj íjat és nyilakat! Ő íjat és 

nyilakat fogott a kezébe. 
16

Majd ezt mondta Elizeus Izráel királyának: 

Feszítsd ki kezeddel az íjat! Amikor kifeszítette a kezével, Elizeus rátette 

kezét a király kezére. 
17

Azután ezt mondta: Nyisd ki a keletre néző 

ablakot! A király kinyitotta. Elizeus ezt mondta: Lőj! Ő pedig lőtt. Akkor 

így szólt: Az Úr szabadításának a nyila ez, az Arámtól megszabadító nyíl, 

mert véglegesen levered majd Arámot Aféknál! 
18

Azután ezt mondta: 

Fogd a nyilakat! Ő kézbe vette azokat. Ekkor így szólt Izráel királyához: 

Üss a földre! Ő ráütött a földre háromszor, azután megállt. 
19

Megharagudott rá ezért az Isten embere, és ezt mondta: Ötször vagy 

hatszor kellett volna ütnöd, akkor végleg levernéd Arámot! Így azonban 

csak háromszor vered meg Arámot. 
20

Azután meghalt Elizeus, és 

eltemették. A következő esztendőben móábi rablócsapatok törtek be az 
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országba. 
21

Éppen akkor temettek egy embert, de amikor meglátták a 

rablócsapatot, belökték azt az embert Elizeus sírjába, és elmentek. Az az 

ember pedig hozzáérve Elizeus teteméhez, életre kelt, és talpra állt. 
22

Hazáél, Arám királya sanyargatta Izráelt Jóáház egész idejében. 
23

De 

megkegyelmezett nekik az Úr, megkönyörült rajtuk, és feléjük fordult az 

Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal kötött szövetségért. Nem akarta őket 

elpusztítani, és nem vetette el őket maga elől mindeddig. 
24

Azután 

meghalt Hazáél, Arám királya. Utána a fia, Benhadad lett a király. 
25

Akkor Jóás, Jóáház fia visszavette Benhadadtól, Hazáél fiától azokat a 

városokat, amelyeket háborúban vettek el apjától, Jóáháztól. Háromszor 

verte meg Arámot Jóás, és visszavette Izráel városait. 

 

2K14, 2C25:1-26:2 
1
Jóásnak, Jóáház fiának, Izráel királyának a második évében lett király 

Amacjá, Jóásnak, Júda királyának a fia. 
2
Huszonöt éves korában lett 

király Amacjá, amikor uralkodni kezdett, és huszonkilenc évig uralkodott 

Jeruzsálemben. Anyjának a neve Jóaddán volt, Jeruzsálemből származott. 
3
Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, bár nem teljes szívvel, nem annyira, 

mint ősatyja, Dávid, hanem mindent csak úgy tett, ahogyan apja, Jóás. 
4
Mert az áldozóhalmok nem szűntek meg, a nép továbbra is ott áldozott és 

tömjénezett az áldozóhalmokon. 
5
Amikor királyi hatalma megszilárdult, 

kivégeztette/meggyilkoltatta azokat az udvari embereket, akik 

meggyilkolták apját, a királyt. 
6
De a gyilkosok fiait nem ölette meg, mert 

így van megírva Mózes törvénykönyvében, amit az Úr megparancsolt: „Ne 

kelljen meghalniuk az apáknak a fiakért, a fiaknak se kelljen meghalniuk az 

apákért; mindenkinek csak a maga vétkéért kelljen meghalnia!” 
 

Azután összegyűjtötte Amacjá Júdát, és felállította őket családonként 

ezredesek és századosok vezetésével, minden júdait és benjáminit. Amikor 

számba vette őket húszévestől fölfelé, háromszázezer válogatott kopjás és 

pajzsos, hadra fogható embert talált köztük. Azonfelül Izráelből százezer 

vitéz harcost fogadott zsoldjába száz talentum ezüstön. Elment azonban 

hozzá az Isten embere, és ezt mondta: Ne tartson veled, ó, király, Izráel 

serege, mert nem lesz az Úr Izráellel, az efraimiakkal, hanem menj 

egyedül a harcba! Viselkedj bátran, különben bukásodat okozza Isten az 

ellenség előtt, mert az Istennek van ereje ahhoz, hogy megsegítsen, vagy 

elbuktasson. Amacjá ezt kérdezte az Isten emberétől: De mi lesz azzal a 

száz talentummal, amit az izráeliek csapatának adtam? Az Isten embere 

így felelt: Az Úr tud annál neked többet is adni! Az Efraimból érkezett 

csapatot különválasztotta tehát Amacjá, hogy menjenek haza. Ezek nagyon 

megharagudtak Júdára, és felbőszülve indultak haza. 
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7
Amacjá pedig nekibátorodott, elindította hadinépét, elment és levert a 

Sós-völgyben tízezer edómi/széíri embert levágott, Szelát pedig bevette 

ostrommal, és elnevezte azt Jokteélnek; így hívják azt még ma is. 
 

Tízezret pedig élve fogtak el a júdaiak. Fölvitték őket egy kőszikla 

tetejére, és letaszították a szikla tetejéről, úgyhogy mindnyájan halálra 

zúzták magukat. Annak a csapatnak az emberei pedig, akiket visszaküldött 

Amacjá, és így nem mehettek vele az ütközetbe, rátörtek Júda városaira 

Samáriából egészen Bét-Hórónig, levágtak háromezer embert, és nagy 

prédára tettek szert. Amikor Amacjá visszatért az edómiak elleni csatából, 

elhozta a széíriek istenszobrait, megtette azokat a saját isteneinek, leborult 

előttük, és tömjénezett nekik. Ezért haragra gerjedt az Úr Amacjá ellen, és 

elküldött hozzá egy prófétát, aki ezt mondta neki: Miért folyamodtál ennek 

a népnek az isteneihez? Hiszen saját népüket sem mentették meg a 

kezedből! De amikor az így beszélt hozzá, ezt mondta neki a király: Talán 

a király tanácsosává tettek téged? Hagyd abba, különben megölnek! A 

próféta abbahagyta ugyan, de még annyit mondott: Tudom, hogy az Isten 

elhatározta pusztulásodat, amiért ezt tetted, és nem hallgattál a tanácsomra. 
 
8
Akkoriban tanácsot tartott, és üzenetet küldött követekkel Amacjá, Júda 

királya Jóáshoz, Izráel királyához, aki Jóáház fia, Jéhú unokája volt. Ezt 

üzente: Gyere, állj ki ellenem egy csatára! 
9
Jóás, Izráel királya ezt a választ 

küldte Amacjának, Júda királyának: A libánoni bogáncskóró ezt üzente a 

libánoni cédrusnak: Add feleségül leányodat a fiamhoz! De arra szaladt egy 

libánoni vadállat, és eltaposta a bogáncskórót. 
10

Te azt gondolod, hogy mivel 

te megverted Edómot, ezért felfuvalkodottan dicsekedhetsz, mert 

felfuvalkodtál. Érd be ezzel a dicsőséggel, és maradj csak otthon! Miért 

rohannál vesztedbe? Hiszen elesel Júdával együtt! 
11

De Amacjá nem 

hallgatott rá, mert Isten azt akarta, hogy Jóás kezébe kerüljenek, mivel Edóm 

isteneihez folyamodtak. Felvonult hát Jóás, Izráel királya, és megütköztek 

egymással, ő meg Amacjá, Júda királya, a júdai Bét-Semesnél. 
12

De Júda 

vereséget szenvedett Izráeltől, és mindenki hazamenekült. 
13

Amacját, Júda 

királyát, aki Jóás fia, Ahazjá/Jóáház unokája volt, elfogta Jóás, Izráel királya 

Bét-Semesnél, majd elvitette és bevonult Jeruzsálembe. Azután lerombolta 

Jeruzsálem várfalát az Efraim-kaputól a Szöglet-kapuig négyszáz könyök 

hosszúságban. 
14

Elvitte az Örökkévaló Isten házában és a királyi palota 

kincstárában és az Óbéd-Edómnál talált összes aranyat, ezüstöt és minden 

fölszerelést, meg a királyi palota kincseit, azonkívül túszokat is szedett, és 

így tért vissza Samáriába. 
15

Jóás egyéb dolgai, amelyeket véghezvitt, 

hőstettei, amikor Amacjá, Júda királya ellen harcolt, meg vannak írva az 

Izráel királyainak történetéről szóló könyvben. 
16

Azután Jóás pihenni tért 

őseihez, és eltemették Samáriában Izráel királyai mellé. Utána a fia, 

Jeroboám lett a király. 
17

De Amacjá, Jóás fia, Júda királya még tizenöt évig 

élt Jóásnak, Jóáház fiának, Izráel királyának a halála után. 
18

Amacjá egyéb 
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dolgai elejétől a végéig meg vannak írva a Júda és Izráel királyainak 

történetéről szóló könyvben. 
19

Attól az időtől fogva, hogy Amacjá eltért az 

Úrtól, összeesküvést szőttek ellene Jeruzsálemben, ezért Lákísba menekült. 

De utánaküldtek Lákísba, és ott megölték. 
20

Majd visszavitték lovakon, és 

eltemették ősei mellé Jeruzsálemben, Dávid városában, Júda fővárosában. 
21

Akkor Júda egész népe fogta, és a tizenhat éves Azarját/Uzzijját tette 

királlyá apja, Amacjá helyett. 
22

Ő építette ki Élatot, amelyet visszacsatolt 

Júdához azután, hogy a király pihenni tért őseihez. 
 
23

Amacjának, Jóás fiának, Júda királyának tizenötödik évében lett Izráel 

királya Jeroboám, Jóásnak a fia Samáriában, negyvenegy esztendeig. 

 
HÓS- 

 
ÁM 

 
24

Azt tette, amit rossznak lát az Úr. Nem tért el Jeroboámnak, Nebát 

fiának a vétkeitől, aki vétekbe vitte Izráelt. 
25

Ő állította vissza Izráel 

határát a Hamátba vezető úttól az Arábá-tengerig, az Úrnak, Izráel 

Istenének igéje szerint, amelyet kijelentett szolgája, a Gat-Héferből való 

Jónás próféta, Amittaj fia által. 

 
JÓN 

 
26

Mert meglátta az Úr Izráel igen keserves nyomorúságát, hogy végét 

járja már apraja-nagyja egyaránt, és nincs segítője Izráelnek. 
27

Nem 

mondta azt az Úr, hogy eltörli Izráel nevét az ég alól, ezért 

megszabadította őket Jeroboám, Jóás fia által. 
28

Jeroboám egyéb dolgai, 

mindaz, amit véghezvitt, hőstettei, amikor harcolt, és visszaszerezte 

Izráelnek Damaszkuszt és Hamátot, amely valaha Júdáé volt, mindezek 

meg vannak írva az Izráel királyainak történetéről szóló könyvben. 
29

Azután Jeroboám pihenni tért őseihez, Izráel királyaihoz. Utána a fia, 

Zekarjá lett a király. 
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2K15, 2C26:3-5 
1
Jeroboámnak, Izráel királyának huszonhetedik évében kezdett 

uralkodni Azarjá, Amacjának a fia, Júda királya. 
2
Tizenhat éves volt 

Uzzijjá, amikor uralkodni kezdett, és ötvenkét évig uralkodott 

Jeruzsálemben. Anyjának a neve Jekoljá volt, Jeruzsálemből származott. 
3
Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan apja, Amacjá 

tette. Az Istent kereste Zekarjá idejében, aki istenfélelemre tanította, és 

amíg az Urat kereste, sikert adott neki az Isten. 
4
Csak az áldozóhalmok 

nem szűntek meg, a nép továbbra is áldozott és tömjénezett az 

áldozóhalmokon. 

 

2C26:6-20bα 
6
Uzzijjá háborút indított a filiszteusok ellen, és lerombolta Gát, Jabné és 

Asdód várfalát, sőt városokat épített Asdódnál és a filiszteusok között. 
7
Isten megsegítette őt a filiszteusok, a Gúr-Baalban lakó arabok és a 

meúniak ellen. 
8
Az ammóniak is adót fizettek Uzzijjának, és eljutott a híre 

egészen Egyiptomig, mert egyre jobban megerősödött. 
9
Azután 

őrtornyokat építtetett Uzzijjá Jeruzsálemben a Szöglet-kapunál, a Völgy-

kapunál meg a Sarok fölött, és megerősítette azokat. 
10

A pusztában is 

építtetett őrtornyokat, és sok kutat ásatott, mert sok jószága volt a Sefélá-

alföldön és a síkságon. Földművesei és szőlőmunkásai voltak a hegyeken 

és a gyümölcsösben, mert szerette a földművelést. 
11

Volt Uzzijjának jól 

képzett harcosokból álló hadereje is, amely csapattestenként vonult a 

harcba. Ezeknek a számát Jeíél kancellár és Maaszéjá elöljáró segítségével 

Hananjá, a király egyik parancsnoka állapította meg. 
12

A hadköteles 

vitézek családfőinek a száma összesen kétezer-hatszáz volt. 
13

Az ő 

parancsnokságuk alá tartozó haderő háromszázhétezer-ötszáz jól képzett 

harcosból állt, akik hatalmas erővel segítették a királyt az ellenség ellen. 
14

Fölszerelte Uzzijjá az egész sereget pajzzsal, dárdával, sisakkal, 

páncéllal, íjjal és parittyakővel. 
15

Csináltatott Jeruzsálemben ötletes 

hadigépeket az őrtornyokra és a szegletbástyákra nyilak és nagy kövek 

kilövésére. Így aztán messzire eljutott a híre, mert ezekben csodálatos 

segítséget kapott; végül igen megerősödött. 
16

Amikor azonban 

megerősödött, vesztére felfuvalkodott, és vétkezett Istene, az Úr ellen. 

Bement ugyanis az Úr templomába, hogy illatáldozatot mutasson be az 

illatáldozati oltáron. 
17

De bement utána Azarjá főpap és vele együtt az Úr 

papjai, nyolcvan erős ember. 
18

Elébe álltak Uzzijjá királynak, és ezt 

mondták neki: Nem a te dolgod, Uzzijjá, hogy illatáldozatot mutass be az 

Úrnak, hanem Áron fiaié, a papoké, akiket azért szenteltek föl, hogy ők 

mutassák be az illatáldozatot. Menj ki a szentélyből, mert vétkeztél, és ez 
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nem válik dicsőségedre az Úristennél! 
19

Erre felbőszült Uzzijjá, akinek 

éppen a kezében volt az illatáldozathoz való tömjénező. De amikor 

felbőszült a papok ellen, poklos folt jelent meg a homlokán az Úr házában 

levő papok előtt, az illatáldozati oltár mellett. 
20

Amikor aztán Azarjá főpap 

és a többi pap feléje fordult, meglátták a poklos foltot a homlokán. Ekkor 

kiűzték onnan, de ő maga is sietve távozott, 

 

2K15, 2C26:20bβ-23 
5
mert az Úr verte meg őt, és poklos maradt Uzzijjá király halála napjáig. 

Ezért egy elkülönített házban lakott poklosan, mert kizárták az Úr házából, 

és Jótám, a király fia állt a királyi palota élén, ő bíráskodott az ország népe 

fölött. 
6
Azarjá/Uzzijjá egyéb dolgait elejétől a végéig megírta Ézsaiás 

próféta, Ámóc fia, mindaz, amit véghezvitt, meg van írva a Júda 

királyainak történetéről szóló könyvben. 
7
Azután Azarjá/Uzzijjá pihenni 

tért őseihez, és eltemették ősei mellé a királyi temető mezejébe, Dávid 

városában, mert megállapították róla, hogy poklos. Utána a fia, Jótám lett a 

király. 
 

 

ÉZS6 

 
8
Azarjának, Júda királyának harmincnyolcadik évében Zekarjá, 

Jeroboám fia lett Izráel királya Samáriában, hat hónapig. 
9
Azt tette, amit 

rossznak lát az Úr, ahogyan ősei tették. Nem tért el Jeroboámnak, Nebát 

fiának a vétkeitől, aki vétekbe vitte Izráelt. 
10

De összeesküvést szőtt ellene 

Sallúm, Jábés fia, és levágta őt a nép előtt, megölte, és ő lett utána a 

király. 
11

Zekarjá egyéb dolgai meg vannak írva az Izráel királyainak 

történetéről szóló könyvben. 
12

Így teljesedett be az Úr igéje, amelyet 

kijelentett Jéhúnak: „Utódaid négy nemzedéken át ülhetnek majd Izráel 

trónján.” 
13

Sallúm, Jábés fia Uzzijjának, Júda királyának 

harminckilencedik évében lett király, de csak egy hónapig uralkodott 

Samáriában. 
14

Mert felvonult Tircából Menahém, Gádí fia, behatolt 

Samáriába, és levágta Sallúmot, Jábés fiát Samáriában. Megölte, és ő 

lett utána a király. 
15

Sallúm egyéb dolgai és az általa szőtt összeesküvés 

meg van írva az Izráel királyainak történetéről szóló könyvben. 
16

Akkoriban verte le Menahém, Tircából kiindulva, Tifszahot és 

mindazokat, akik ott laktak, és az egész környékét, mivel nem nyitottak 

előtte kaput. Ezért leverte, és még a terhes asszonyait is mind 

felhasogatta. 
17

Azarjának, Júda királyának harminckilencedik évében 

lett Izráel királya Menahém, Gádí fia Samáriában, tíz esztendeig. 
18

Azt 
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tette, amit rossznak lát az Úr: nem tért el egész életén át Jeroboámnak, 

Nebát fiának a vétkeitől, aki vétekbe vitte Izráelt. 
19

Púl, Asszíria királya 

betört az országba, mert Menahém ezer talentum ezüstöt adott Púlnak, 

hogy legyen segítségére, és szilárdítsa meg királyi hatalmát. 
20

Ezt a pénzt 

Menahém kivetette Izráelre, valamennyi tehetős emberre: ötven sekel 

ezüstöt fejenként mindenkire, hogy megadhassa Asszíria királyának. 

Akkor hazatért Asszíria királya, és nem maradt ott az országban. 
21

Menahém egyéb dolgai, mindaz, amit véghezvitt, meg van írva az Izráel 

királyainak történetéről szóló könyvben. 
22

Azután Menahém pihenni tért 

őseihez. Utána a fia, Pekahjá lett a király. 
23

Azarjának, Júda királyának 

ötvenedik évében Pekahjá, Menahém fia lett Izráel királya Samáriában 

két esztendeig. 
24

Azt tette, amit rossznak lát az Úr: nem tért el 

Jeroboámnak, Nebát fiának a vétkeitől, aki vétekbe vitte Izráelt. 
25

De 

összeesküvést szőtt ellene egy tisztje, Pekah, Remaljá fia, és levágta őt 

Samáriában a királyi palota toronyszobájában, és vele együtt Argóbot 

meg Arjét és ötven gileádi embert. Miután megölte, ő lett utána a király. 
26

Pekahjá egyéb dolgai, mindaz, amit véghezvitt, meg van írva az Izráel 

királyainak történetéről szóló könyvben. 
27

Azarjának, Júda királyának 

ötvenkettedik évében Pekah, Remaljá fia lett Izráel királya Samáriában 

húsz esztendeig. 
28

Azt tette, amit rossznak lát az Úr: nem tért el 

Jeroboámnak, Nebát fiának a vétkeitől, aki vétekbe vitte Izráelt. 
29

Pekahnak, Izráel királyának az idejében tört be Tiglat-Pileszer, 

Asszíria királya, és elfoglalta Ijjónt, Ábél-Bét-Maakát, Jánóahot, Kedest, 

Hácórt, Gileádot, Galileát, Naftáli egész földjét, és fogságba hurcolta 

azok lakosait Asszíriába. 
30

De Hóséa, Élá fia, összeesküvést szőtt Pekah, 

Remaljá fia ellen, és levágta őt. Megölte, és ő lett utána a király, 

Jótámnak, Uzzijjá fiának huszadik esztendejében. 
31

Pekah egyéb dolgai, 

mindaz, amit véghezvitt, meg van írva az Izráel királyainak történetéről 

szóló könyvben. 
32

Pekahnak, Remaljá fiának, Izráel királyának második 

évében kezdett uralkodni Jótám, Uzzijjának, Júda királyának a fia. 

 

2K15, 2C27:1-8 
33

Huszonöt éves volt Jótám, amikor uralkodni kezdett, és tizenhat évig 

uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Jerúsá volt, Cádók leánya. 

 

MIK- 

 
34

Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan apja, Uzzijjá 

tette, csakhogy ő nem ment be az Úr templomába. A nép azonban továbbra 
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is romlott volt. 
35

Csak az áldozóhalmok nem szűntek meg, a nép továbbra 

is áldozott és tömjénezett az áldozóhalmokon. Ő építtette meg az Úr háza 

felső kapuját, és sokat építtetett a Várhegy kőfalán is. Júda hegyvidékén 

városokat emelt, az erdőkben pedig várakat és őrtornyokat építtetett. 

Harcolt az ammóniak királya ellen, és le is győzte. Az ammóniak abban az 

esztendőben száz talentum ezüstöt, tízezer kór búzát és tízezer kór árpát 

fizettek neki. Ugyanannyit küldtek neki az ammóniak a második és a 

harmadik évben is. Nagy hatalomra tett szert Jótám, mert állhatatosan 

Istenének, az Úrnak az útján járt. 
36

Jótám egyéb dolgai, háborúi és életútja, 

mindaz, amit véghezvitt, meg vannak írva az Izráel és Júda királyainak 

történetéről szóló könyvben. 
37

Abban az időben kezdte az Úr 

rászabadítani Júdára Recínt, Arám királyát és Pekahot, Remaljá fiát. 
38

Azután Jótám pihenni tért őseihez, és eltemették ősei mellé ősatyjának, 

Dávidnak a városában. Utána a fia, Áház lett a király. 

 

2K16, 2C28:1-5 
1
Pekahnak, Remaljá fiának a tizenhetedik évében kezdett uralkodni 

Áház, Jótámnak, Júda királyának a fia. 

 

(ÉZS1-5) 

 
1
Pekahnak, Remaljá fiának a tizenhetedik évében kezdett uralkodni 

Áház, Jótámnak, Júda királyának a fia. 
2
Húszéves volt Áház, amikor 

uralkodni kezdett, és tizenhat évig uralkodott Jeruzsálemben. De nem azt 

tette, amit ősatyja, Dávid, amit helyesnek lát Istene, az Úr, 
3
hanem Izráel 

királyainak az útján járt, sőt istenszobrokat is csináltatott a Baaloknak. 

Tömjénezett a Ben-Hinnóm-völgyben, és még a fiait is elégette áldozatul 

azoknak a népeknek az utálatos szokása szerint, amelyeket kiűzött az Úr 

Izráel fiai elől. 
4
Áldozott és tömjénezett az áldozóhalmokon, a dombokon 

és minden zöldellő fa alatt. 
5
Ezért Arám királyának a kezébe adta őt Istene, 

az Úr: akkoriban indított háborút Recín, Arám királya meg Pekah, 

Remaljá fia, Izráel királya Jeruzsálem ellen, és körülzárták Áházt, 
megverték, sok foglyot hurcoltak el tőle, és Damaszkuszba vitték őket, de 

nem tudták legyőzni. Izráel királyának is a kezébe került, és az is nagy 

vereséget mért rá. 

 

ÉZS7(-12) 
 

 



 

csak Sámuel-Királyok  csak Zsoltárok  CSAK PRÓFÉTÁK
 csak Krónikák 

(+ PRÓFÉTÁK) (+ Zsolt) közös anyag (+ PRÓFÉTÁK IS) (+ PRÓF.) (+ Zsolt) 
 

190 

 

2C28:6-15 
6
Pekah, Remaljá fia ugyanis levágott Júdában egyetlen nap alatt 

százhúszezer embert, akik mind bátor harcosok voltak, de elhagyták őseik 

Istenét, az Urat. 
7
Zikrí, egy efraimi vitéz pedig meggyilkolta Maaszéját, a 

király fiát, Azríkámot, a palota felügyelőjét és Elkánát, a király helyettesét. 
8
Az izráeliek fogságba vittek honfitársaik közül kétszázezer asszonyt, fiút 

és leányt. Gazdag zsákmányt is szereztek tőlük, és a zsákmányt elvitték 

Samáriába. 
9
De volt ott az Úrnak egy prófétája, név szerint Ódéd; ez 

kiment a Samáriához érkező sereg elé, és ezt mondta: Őseitek Istene, az Úr 

haragra gerjedt Júda ellen, és a kezetekbe adta őket, ti pedig sokat 

levágtatok közülük eget verő indulatotokban. 
10

Ezért most azt gondoljátok, 

hogy leigázhatjátok a júdaiakat és a jeruzsálemieket, hogy a rabszolgáitok 

és a rabszolganőitek legyenek, pedig vétkesekké teszitek magatokat ezzel 

Istenetek, az Úr előtt. 
11

Azért most hallgassatok rám: Engedjétek vissza a 

honfitársaitok közül ejtett foglyokat, különben az Úr izzó haragja fordul 

ellenetek! 
12

Akkor előállt néhány efraimi főember: Azarjá, Jóhánán fia, 

Berekjá, Mesillémót fia, Jehizkijjá, Sallúm fia és Amászá, Hadlaj fia 

azokkal szemben, akik a hadjáratból jöttek, 
13

és ezt mondták nekik: Ne 

hozzátok ide a foglyokat, mert amit ti akartok, az a mi vétkünk lesz az Úr 

előtt, és a mi bűneinket és vétkeinket szaporítja, pedig úgyis sok a 

vétkünk, és az Úr izzó haragja fenyegeti Izráelt. 
14

Otthagyták azért a 

fegyveresek a foglyokat és a zsákmányt a vezető emberek és az egész 

gyülekezet előtt. 
15

Ekkor a fent nevezett férfiak előálltak, és gondjaikba 

vették a foglyokat: a mezteleneket mind felöltöztették a zsákmányból, 

ruhát és sarut, ételt és italt adtak nekik, és bekenték őket olajjal. A 

gyengéket szamarakon szállították, és elvitték őket honfitársaikhoz 

Jerikóba, a pálmák városába; azután visszatértek Samáriába. 

 

2K16, 2C28:16-27 
6
Ugyanakkor szerezte vissza Recín, Arám királya Élatot Arámnak, és 

kiűzte a júdaiakat Élatból. Abban az időben követeket küldött Áház király 

Asszíria királyához, hogy segítse meg őt. Azután még az edómiak jöttek és 

betörtek Élatba, megverték Júdát, és foglyokat ejtettek, ott laknak még ma is, 
 

a filiszteusok pedig a Sefélá-alföld városaiban és Júda déli tartományában 

fosztogattak. Elfoglalták Bét-Semest, Ajjálónt, Gedérótot, Szókót és falvait, 

Timnát és falvait, Gimzót és falvait, és oda települtek. Bizony, megalázta 

Júdát az Úr Áház júdai király miatt, mert támogatta az erkölcstelenséget 

Júdában, és mert az Úr ellen egyre több hűtlenséget követett el. 
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7
Áház azonban követeket küldött Tiglat-Pileszerhez, Asszíria királyához, 

ezzel az üzenettel: A te szolgád és fiad vagyok! Vonulj fel, és szabadíts 

meg Arám királyának meg Izráel királyának a markából, akik 

megtámadtak engem. 
8
És fogta Áház az Úr házában és a királyi palota 

kincstárában található ezüstöt és aranyat, és elküldte ajándékul Asszíria 

királyának. 
9
Asszíria királya meghallgatta a kérését. Felvonult Asszíria 

királya Damaszkusz ellen, bevette, lakosait fogságba hurcolta Kírbe, 

Recínt pedig kivégeztette. 
10

Ezután elment Áház király Damaszkuszba 

Asszíria királya, Tiglat-Pileszer elé, és meglátta a damaszkuszi oltárt. 

Ekkor Áház király elküldte Úrijjá papnak ennek az oltárnak a rajzát és 

elkészítésének a pontos leírását. 
11

Úrijjá pap pedig megépíttette az oltárt, 

mindenben úgy, ahogy Áház király Damaszkuszból küldött utasítása 

szólt; úgy készítette el Úrijjá pap, mire Áház király megjött 

Damaszkuszból. 
12

Amikor a király megérkezett Damaszkuszból, és 

meglátta az oltárt, odalépett hozzá, és fölment rá. 
13

Elfüstölögtette 

égőáldozatát és ételáldozatát, kiöntötte italáldozatát, békeáldozatának a 

vérét pedig ráhintette az oltárra. 

 

Rátört azért Tiglat-Pileszer, Asszíria királya, és megostromolta ahelyett, 

hogy támogatta volna. Mert Áház kifosztotta ugyan az Úr házát és a király 

meg a vezető emberek palotáját, és Asszíria királyának adta, de ez sem 

segített rajta. De Áház király nyomorúsága idején sem hagyott fel 

hűtlenségével az Úr iránt. Damaszkusz isteneinek áldozott, akik megverték 

őt, de ezt mondta: Mivel Arám királyait megsegítik isteneik, ezért nekik 

áldozom, és így majd engem is megsegítenek! Pedig ezek okozták bukását, 

és egész Izráelét is! 

 
14

A rézoltárt pedig, amely az Úr színe előtt állt, elvitette a templom elől, a 

maga oltára és az Úr háza közül, és észak felől a maga oltára mellé 

helyeztette. 
15

Majd ezt parancsolta Áház király Úrijjá papnak: A nagy 

oltáron füstölögtesd el a reggeli égőáldozatot és az esti ételáldozatot, a 

király égőáldozatát és a hozzá tartozó ételáldozatot, az ország egész 

népének az égőáldozatát és a hozzájuk tartozó étel- és italáldozatot, és 

arra hintsd az égőáldozat meg a véresáldozat összes vérét! A rézoltáron 

még gondolkozom. 
16

És Úrijjá pap pontosan úgy járt el, ahogyan Áház 

király parancsolta. 
17

Majd Áház király letörette a mosóállványok 

peremeit, és eltávolította azokról a mosófazekakat. A medencét levétette 

az alatta levő rézbikákról, és kőtalapzatra helyeztette. 
18

A szombati fedett 

csarnokot pedig, amelyet a templomban építettek, meg a király részére 

készült kijáratot eltávolította az Úr házából Asszíria királyának a 

kedvéért. 
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Összeszedte Áház Isten házának a fölszerelését, és összetörette Isten 

házának a fölszerelését, az Úr háza ajtóit pedig bezáratta. Azután oltárokat 

csináltatott magának Jeruzsálemben minden utcasarkon. Júda minden 

egyes városában áldozóhalmokat csináltatott, és más isteneknek 

tömjénezett. Így bosszantotta ősei Istenét, az Urat. 

 
19

Áház egyéb dolgai és egész életútja, amelyeket véghezvitt, elejétől a 

végéig meg vannak írva a Júda és Izráel királyainak történetéről szóló 

könyvben. 
20

Azután Áház pihenni tért őseihez, és eltemették őt ősei mellé 

Dávid városában, a fővárosban, Jeruzsálemben, de nem Izráel királyainak 

a temetőjébe vitték. Utána a fia, Ezékiás lett a király. 

 

2K17 
1
Áháznak, Júda királyának tizenkettedik évében Hóséa, Élá fia lett Izráel 

királya Samáriában kilenc esztendeig. 
2
Azt tette, amit rossznak lát az Úr, 

bár nem annyira, mint Izráel korábbi királyai. 
3
Ellene vonult fel 

Salmaneszer, Asszíria királya, Hóséa pedig az alattvalója lett, és adót 

fizetett neki. 
4
De amikor Asszíria királya rájött, hogy Hóséa 

összeesküvést szőtt, és követeket küldött Szóhoz, Egyiptom királyához, 

Asszíria királyának pedig nem küldte meg az évenkénti adót, akkor 

Asszíria királya elfogatta őt, és megbilincselve börtönbe vetette. 
5
Majd 

felvonult Asszíria királya az egész ország ellen, felvonult Samária ellen, 

és ostromolta három évig. 
6
Hóséa uralkodásának kilencedik évében 

elfoglalta Asszíria királya Samáriát, Izráelt pedig fogságba hurcolta 

Asszíriába, és letelepítette őket Halahban és a Hábórnál, Gózán 

folyójánál meg a médek városaiban. 
7
Ez pedig azért történt, mert Izráel 

fiai vétkeztek Istenük, az Úr ellen, aki felhozta őket Egyiptom földjéről, 

Egyiptom királyának, a fáraónak a hatalma alól. Más isteneket féltek, 
8
azoknak a népeknek a szokásait követték, amelyeket kiűzött az Úr Izráel 

fiai elől, és azt tették, amit Izráel királyai. 
9
Olyan dolgokat találtak ki 

Izráel fiai, amelyek nem voltak méltók Istenükhöz, az Úrhoz: 

áldozóhalmokat építettek maguknak minden városban, az őrtornyoktól 

egészen a megerősített városokig. 
10

Szent oszlopokat és szent fákat 

állítottak maguknak minden magas halmon és minden zöldellő fa alatt. 
11

Ott tömjéneztek minden áldozóhalmon, éppúgy, mint azok a népek, 

amelyeket előttük hurcoltatott fogságba az Úr, és gonosz dolgokat 

követtek el, bosszantva az Urat. 
12

Bálványokat tiszteltek, pedig 

megmondta nekik az Úr, hogy ne tegyék. 
13

Ezért az Úr így intette Izráelt 

és Júdát összes prófétája és látnoka által: Térjetek meg gonosz 

útjaitokról! Tartsátok meg parancsolataimat és rendelkezéseimet: 

mindazokat az utasításokat, amelyeket őseiteknek adtam, és amelyeket az 
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én szolgáim, a próféták által küldtem el hozzátok! 
14

De ők nem 

hallgattak rájuk, hanem ugyanolyan keménynyakúak voltak, mint őseik, 

akik nem hittek Istenükben, az Úrban. 
15

Megvetették rendelkezéseit és 

szövetségét, amelyet őseikkel kötött, és intelmeit, amelyekkel intette őket. 

Mivel semmirevaló bálványt követtek, maguk is semmirevalók lettek, és 

követték a körülöttük levő népeket; pedig megparancsolta az Úr, hogy ne 

tegyenek úgy, mint azok. 
16

Elhagyták Istenüknek, az Úrnak minden 

parancsolatát, és öntött bálványt csináltak maguknak: két borjút. Aséra-

szobrot is készítettek, és leborultak az ég minden serege előtt, és Baalt 

szolgálták. 
17

Elégették áldozatul fiaikat és leányaikat, jóslatokért 

folyamodtak, és jelmagyarázást űztek. Arra ragadtatták magukat, hogy 

azt tegyék, amit rossznak lát az Úr; így bosszantották őt. 
18

Igen 

megharagudott ezért az Úr Izráelre, és eltávolította őket színe elől. Csak 

Júda törzse maradt meg. 
19

Bár Júda sem tartotta meg Istenének, az 

Úrnak a parancsolatait, hanem Izráel szokásai szerint élt, úgy, ahogyan 

ott viselkedtek. 
20

Ezért az Úr megvetette Izráel minden leszármazottját, 

sanyargatta, és fosztogatók kezébe adta, végül pedig elvetette őket színe 

elől. 
21

Mert elszakadt Izráel Dávid házától, és Jeroboámot, Nebát fiát 

tették királlyá. Jeroboám pedig eltérítette az Úrtól Izráelt, és nagy 

vétekbe vitte. 
22

És Izráel fiai elkövették mindazt a vétket, amit Jeroboám 

megtett, nem tértek el attól. 
23

Végül is az Úr eltávolította színe elől 

Izráelt, ahogyan megmondta szolgái, a próféták által. Ezért került 

fogságba Izráel a maga földjéről Asszíriába mindmáig. 
24

Asszíria királya 

azután másokat hozott Bábelből, Kútából, Avvából, Hamátból, 

Szefarvajimból, és letelepítette őket Samária városaiba, Izráel fiai 

helyébe. Azok birtokba vették Samáriát, és letelepedtek városaiban. 
25

Kezdetben, miután odaköltöztek, nem félték az Urat, ezért az Úr 

oroszlánokat küldött rájuk, és azok öldösték őket. 
26

Ekkor azt mondták 

Asszíria királyának: Azok a népek, amelyeket elhurcoltál, és Samária 

városaiba telepítettél, nem tudják, hogyan kell tisztelni az ország Istenét, 

ezért oroszlánokat küldött rájuk, és azok most öldösik őket, mivel nem 

tudják, hogyan kell tisztelni az ország Istenét. 
27

Asszíria királya ezért 

megparancsolta: Küldjetek oda egy papot azok közül, akiket onnan 

vittetek fogságba! Menjen el, lakjon ott, és tanítsa meg őket, hogyan kell 

tisztelni az ország Istenét! 
28

El is ment egy pap azok közül, akiket 

Samáriából fogságba vittek, és letelepedett Bételben. Ő tanította meg 

azokat, hogy hogyan féljék az Urat. 
29

De azért mindegyik pogány nép 

megcsinálta a maga istenét is, és elhelyezte az áldozóhalmokon levő 

templomokba, amelyeket még a samáriaiak készítettek: mindegyik nép 

abban a városban, amelyben lakott. 
30

A Bábelből valók elkészítették 

Szukkót-Benótot, a Kútából valók elkészítették Nérgalt, a Hamátból 

valók elkészítették Asímát; 
31

az Avvából valók elkészítették Nibhazt és 

Tartákot, a Szefarvajimból valók pedig elégették fiaikat áldozatul 
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Adrammeleknek és Anammeleknek, Szefarvajim isteneinek. 
32

Így történt, 

hogy bár félték az Urat, de az áldozóhalmokon is alkalmaztak maguk 

közül való papokat, akik az áldozóhalmokon levő templomokban 

tevékenykedtek. 
33

Félték tehát az Urat is, de tisztelték a maguk isteneit is, 

azoknak a pogány népeknek a szokása szerint, akik közül elhurcolták 

őket. 
34

A mai napig is követik a régi szokásokat. Nem félik az Urat, és 

nem követik az ő rendelkezéseit, előírásait, törvényét és parancsolatát, 

amelyet pedig az Úr parancsolt meg Jákób fiainak, akinek az Úr az 

Izráel nevet adta. 
35

Mert velük szövetséget kötött az Úr, és ezt parancsolta 

nekik: Ne féljetek más isteneket, és ne imádjátok azokat, ne tiszteljétek 

őket, és ne áldozzatok nekik! 
36

Az Urat féljétek, őt imádjátok, és neki 

áldozzatok, mert ő hozott föl benneteket Egyiptomból nagy erővel és 

kinyújtott karral. 
37

Tartsátok meg a rendelkezéseket és előírásokat, a 

törvényt és a parancsolatot, amelyeket megíratott számotokra, és 

teljesítsétek azokat mindenkor; más isteneket pedig ne féljetek! 
38

Ne 

feledkezzetek el a szövetségről, amelyet veletek kötöttem, és ne féljetek 

más isteneket! 
39

Az Urat, a ti Isteneteket féljétek, és ő megment 

benneteket minden ellenségetek kezéből! 
40

Ezek azonban nem 

engedelmeskedtek, hanem régi szokásaikat követték. 
41

Így tehát ezek a 

népek félték ugyan az Urat, de tisztelték bálványaikat is. Még a fiaik és 

unokáik is azt teszik mindmáig, amit elődeik tettek. 

 

2K18, 2C29:1-2 
1
Hóséának, Élá fiának, Izráel királyának a harmadik évében kezdett 

uralkodni Ezékiás, Áháznak a fia, Júda királya. 
2
Ezékiás huszonöt éves 

korában kezdett uralkodni, és huszonkilenc évig uralkodott Jeruzsálemben. 

Anyjának a neve Abíjjá volt, Zekarjá leánya. 
3
Azt tette, amit helyesnek lát 

az Úr, egészen úgy, ahogyan ősatyja, Dávid tette. 

 
-HÓS 

 
-MIK 

 

 

 



 

csak Sámuel-Királyok  csak Zsoltárok  CSAK PRÓFÉTÁK
 csak Krónikák 

(+ PRÓFÉTÁK) (+ Zsolt) közös anyag (+ PRÓFÉTÁK IS) (+ PRÓF.) (+ Zsolt) 
 

195 

 

2K18 
4
Megszüntette az áldozóhalmokat, összezúzta a szent oszlopokat, és 

kivágatta a szent fákat. Darabokra törette a rézkígyót is, amelyet Mózes 

készített, mert Izráel fiai mindaddig tömjéneztek neki. Ezt a kígyót 

Nehustánnak nevezték. 
5
Bízott az Úrban, Izráel Istenében; nem volt 

hozzá fogható senki Júda királyai között, sem előtte, sem utána. 
6
Ragaszkodott az Úrhoz, nem tért el tőle, hanem megtartotta 

parancsolatait, amelyeket az Úr adott Mózesnek. 
7
Ezért vele volt az Úr, 

és minden vállalkozása eredményes volt. Fellázadt Asszíria királya ellen, 

és nem szolgálta őt. 
8
Leverte a filiszteusokat egészen Gázáig és 

környékéig, őrtornyaikat és megerősített városaikat egyaránt. 

 

2C29:3-36 
3
Uralkodása első évének első hónapjában kinyittatta az Úr házának ajtajait, 

és kijavíttatta azokat. 
4
Azután visszahozatta a papokat és a lévitákat, és 

összegyűjtötte őket a Keleti téren. 
5
És ezt mondta nekik: Hallgassatok rám, 

léviták! Szenteljétek meg magatokat, és szenteljétek meg őseitek 

Istenének, az Úrnak a házát! Hordjatok ki minden undorító bálványt a 

szentélyből! 
6
Mert hűtlenné váltak őseink: azt tették, amit rossznak lát 

Istenünk, az Úr, és elhagyták őt. Elfordították arcukat az Úr hajlékától, 

hátat fordítottak neki. 
7
Még a csarnok ajtóit is bezárták, eloltották a 

mécseseket, nem hoztak illatáldozatot, és nem mutattak be égőáldozatot a 

szentélyben Izráel Istenének. 
8
Ezért haragudott meg az Úr Júdára és 

Jeruzsálemre. Ezért tette őket iszonyatossá, borzasztóvá és gúny tárgyává, 

amint magatok is látjátok. 
9
Ezért hullottak el őseink fegyver által, ezért 

vannak fogságban fiaink, leányaink és feleségeink. 
10

Azért elhatároztam, 

hogy szövetséget kötök Izráel Istenével, az Úrral, és akkor izzó haragja 

elfordul majd rólunk. 
11

Fiaim, ne tétlenkedjetek! Hiszen titeket választott 

ki az Úr, hogy az ő szolgálatára álljatok, neki szolgáljatok és áldozzatok. 
12

Akkor fogták magukat a léviták: a kehátiak közül Mahat, Amászaj fia és 

Jóél, Azarjá fia, a meráriak közül Kís, Abdí fia és Azarjá, Jehallelél fia, a 

gérsóniak közül Jóáh, Zimmá fia és Eden, Jóáh fia, 
13

Elícáfán fiai közül 

Simrí és Jeíél, Ászáf fiai közül Zekarjá és Mattanjá, 
14

Hémán fiai közül 

Jehíél és Simí, Jedútún fiai közül Semajá és Uzzíél, 
15

és összegyűjtötték 

testvéreiket; megszentelték magukat, és bementek az Úr házába a király 

parancsára az Úr szava szerint, hogy megtisztítsák. 
16

Bementek a papok az 

Úr házának legbelső részébe, hogy megtisztítsák. Kihordtak az Úr házának 

az udvarába minden tisztátalan dolgot, amit az Úr templomában találtak, a 

léviták pedig átvették, és kihordták azokat a szabadba, a Kidrón-völgybe. 
17

Az első hónap első napján kezdték el a szentelést, és a hónap nyolcadik 
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napján jutottak el az Úr csarnokáig. Nyolc napon át végezték az Úr 

házának a megszentelését, és az első hónap tizenhatodik napján fejezték be 

azt. 
18

Akkor odamentek Ezékiás királyhoz, és ezt mondták: Mindenestül 

megtisztítottuk az Úr házát, az égőáldozati oltárt és egész fölszerelését, a 

sorba rakott kenyerek asztalát és egész fölszerelését, 
19

és minden egyéb 

fölszerelést is helyreállítottunk és megszenteltünk, amelyet Áház király 

hűtlenül félredobott uralkodása alatt. Ezek újra az Úr oltára előtt vannak. 
20

Másnap reggel összegyűjtötte Ezékiás király a város vezető embereit, és 

fölment az Úr házába. 
21

Bevittek hét bikát, hét kost, hét bárányt és hét 

kecskebakot vétekáldozatul a királyságért, a szentélyért és Júdáért. Majd 

megparancsolta a király Áron fiainak, a papoknak, hogy mutassanak be 

áldozatot az Úr oltárán. 
22

Levágták tehát a marhákat, a papok átvették a 

vért, és az oltárra hintették. Azután levágták a kosokat, és a vért az oltárra 

hintették. Majd levágták a bárányokat, és a vért az oltárra hintették. 
23

Végül odavitték a vétekáldozatra szánt bakokat is a király és a 

gyülekezet elé, és rájuk tették a kezüket. 
24

Azután levágták azokat a papok, 

és a vérükkel vétekáldozatot mutattak be az oltáron, és engesztelést 

végeztek egész Izráelért; mert egész Izráel érdekében rendelte el a király 

az égőáldozatot és a vétekáldozatot. 
25

Odaállította a lévitákat az Úr házába 

cintányérokkal, lantokkal és citerákkal, Dávidnak és Gádnak, a király 

látnokának meg Nátán prófétának a parancsa szerint, mert az Úrtól jött ez 

a parancs a prófétái által. 
26

Oda is álltak a léviták Dávid hangszereivel, a 

papok pedig a trombitákkal. 
27

És megparancsolta Ezékiás, hogy mutassák 

be az égőáldozatot az oltáron. Ugyanabban az időben, amikor elkezdték az 

égőáldozat bemutatását, kezdték el az Úrnak szóló éneklést és trombitálást 

Dávidnak, Izráel királyának a hangszereivel. 
28

Ekkor leborult az egész 

gyülekezet, az ének pedig zengett, és a trombiták harsogtak. Mindez addig 

tartott, amíg vége nem lett az égőáldozatnak. 
29

Amikor befejezték az 

áldozat bemutatását, a király és mindazok, akik vele voltak, térdre estek és 

leborultak. 
30

Ezután Ezékiás király és a vezető emberek megparancsolták a 

lévitáknak, hogy dicsérjék az Urat Dávidnak és Ászáf látnoknak a 

szavaival. Ők pedig örömest mondtak dicséretet, meghajoltak és 

leborultak. 
31

Azután megszólalt Ezékiás, és ezt mondta: Most már fel 

vagytok avatva az Úr szolgálatára! Gyertek, hozzatok véresáldozatokat és 

hálaáldozatokat az Úr házába! Hozott is a gyülekezet véresáldozatokat és 

hálaáldozatokat, és akit a szíve arra indított, égőáldozatokat is. 
32

Ennyi 

égőáldozatot hozott a gyülekezet: hetven marhát, száz kost és kétszáz 

bárányt. Mindez az Úrnak szóló égőáldozat volt. 
33

Szent adományként 

hatszáz marhát és háromezer juhot vittek. 
34

Csakhogy a papok kevesen 

voltak, és nem győzték az összes áldozati állatot megnyúzni, ezért 

testvéreik, a léviták segítettek nekik, amíg ezt a munkát el nem végezték, 

illetve amíg a többi pap is meg nem szentelte magát. A léviták ugyanis 

őszintébben törekedtek a maguk megszentelésére, mint a papok. 
35

Bőven 
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volt égőáldozat a békeáldozatok kövérjével és az égőáldozatokhoz tartozó 

italáldozatokkal együtt.Így állították helyre az istentiszteletet az Úr 

házában. 
36

Ezékiás és az egész nép örvendezett, amiért Isten helyreállította 

azt a népe számára, és hogy ilyen hamar megtörtént a dolog. 

 

2C30:1-27 
1
Azután üzenetet küldött Ezékiás egész Izráelbe és Júdába, sőt Efraimba és 

Manasséba is írt leveleket, hogy jöjjenek el Jeruzsálembe az Úr házába, és 

tartsanak páskát Izráel Istenének, az Úrnak a tiszteletére. 
2
A király úgy 

határozott vezető embereivel és az egész jeruzsálemi gyülekezettel együtt, 

hogy a második hónapban tartják meg a páskát. 
3
Nem tudták ugyanis 

idejében megtartani, mert nem szentelte meg magát elég pap, és a nép sem 

gyűlt össze Jeruzsálembe. 
4
Így látta ezt helyesnek a király és az egész 

gyülekezet. 
5
Elhatározták tehát, hogy kihirdetik egész Izráelben Beérsebától 

Dánig, hogy jöjjenek Jeruzsálembe, és tartsanak páskát Izráel Istenének, az 

Úrnak a tiszteletére, mert ilyen nagy tömegben még nem tartották meg, 

pedig meg van írva. 
6
Elmentek tehát a futárok a király és a vezető emberek 

levelével egész Izráelbe és Júdába, és a király parancsa szerint ezt mondták: 

Izráel fiai! Térjetek meg az Úrhoz, Ábrahám, Izsák és Izráel Istenéhez, 

akkor ő is megtér azokhoz, akik megmenekültek Asszíria királyainak a 

markából, és megmaradtak. 
7
Ne legyetek olyanok, mint atyáitok és 

testvéreitek, akik hűtlenné váltak őseik Istenéhez, az Úrhoz. Ezért hagyta 

őket elpusztulni, amint magatok is látjátok. 
8
Ne legyetek tehát olyan 

nyakasok, mint atyáitok! Adjatok kezet az Úrnak, és jöjjetek el szentélyébe, 

amelyet örökre megszentelt! Szolgáljatok Isteneteknek, az Úrnak, akkor 

elfordul majd rólatok izzó haragja. 
9
Mert ha megtértek az Úrhoz, akkor 

irgalmasak lesznek testvéreitekhez és fiaitokhoz azok, akik fogságba vitték 

őket, úgyhogy visszatérhetnek erre a földre. Hiszen kegyelmes és irgalmas 

az Úr, a ti Istenetek, és nem fordul el tőletek, ha megtértek hozzá. 
10

A 

futárok városról városra jártak Efraim és Manassé földjén egészen 

Zebulonig. De kinevették és kigúnyolták őket. 
11

Csak néhány ember volt 

Ásérban, Manasséban és Zebulonban, aki megalázta magát, és elment 

Jeruzsálembe. 
12

Júdában azonban Isten keze munkálkodott, és egy akaratra 

juttatta őket, ezért teljesítették a király és a vezető emberek parancsát, az Úr 

szava szerint. 
13

Sok nép gyűlt össze Jeruzsálemben, igen nagy gyülekezet, 

hogy megtartsák a kovásztalan kenyerek ünnepét a második hónapban. 
14

Azon kezdték, hogy eltávolították Jeruzsálemből az oltárokat. 

Eltávolították az összes tömjénező oltárt is, és a Kidrón-völgybe dobták. 
15

Azután levágták a páskabárányt a második hónap tizennegyedik napján. A 

papok és a léviták alázatosan megszentelték magukat, és égőáldozatokat 

vittek az Úr házába. 
16

Odaálltak a helyükre, ahogyan Mózesnek, Isten 
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emberének a törvénye előírja: a papok hintették a léviták kezéből átvett vért. 
17

Sokan voltak a gyülekezetben, akik a törvény szerint nem voltak tiszták, 

ezért a lévitákra bízták, hogy levágják a páskabárányt, és hogy az Úrnak 

szenteljék mindazok helyett, akik nem voltak tiszták. 
18

Mert a nép jó része, 

sokan, akik Efraimból, Manasséból, Issakárból és Zebulonból valók voltak, 

nem tisztították meg magukat, de az előírás ellenére ettek a páskabárányból. 

Ezért Ezékiás így imádkozott értük: A jóságos Úr bocsássa meg ezt 
19

mindenkinek, aki kész volt arra, hogy az Úristenhez, ősei Istenéhez 

folyamodjék, bár nem volt olyan tiszta, ahogyan a szentélyhez illik! 
20

Az Úr 

pedig meghallgatta Ezékiást, és megkímélte a népet. 
21

Azután megtartották 

a Jeruzsálemben tartózkodó izráeliek a kovásztalan kenyerek ünnepét hét 

napon át nagy örömmel. A léviták és a papok mindennap dicsérték az Urat, 

erős hangú hangszereken játszva az Úr tiszteletére. 
22

Ezékiás pedig szívhez 

szólóan beszélt mindazokkal a lévitákkal, akik hozzáértően végezték 

feladatukat az Úr tiszteletére. Ünnepi lakomát tartottak hét napon át, 

békeáldozatokat áldozva és dicsőítve őseik Istenét, az Urat. 
23

Azután 

elhatározta az egész gyülekezet, hogy tovább folytatják még hét napig; és 

így még hét napig folytatták az örömünnepet. 
24

Mert Ezékiás, Júda királya 

ezer bikát és hétezer juhot ajánlott fel a gyülekezetnek. A vezető emberek is 

felajánlottak a gyülekezetnek ezer bikát és tízezer juhot. A papok tömegesen 

szentelték meg magukat. 
25

Örvendezett tehát Júda egész gyülekezete, a 

papok és a léviták meg az egész gyülekezet, amely Izráelből érkezett, és az 

Izráel országából érkező meg a Júdában lakó jövevények. 
26

Nagy volt az 

öröm Jeruzsálemben, mert Salamonnak, Dávid fiának, Izráel királyának az 

ideje óta nem történt ehhez hasonló Jeruzsálemben. 
27

Azután fölálltak a 

papok és a léviták, és megáldották a népet. Szavuk meghallgatásra talált, 

mert imádságuk eljutott a mennybe, az Úr szent lakóhelyére. 

 

2C31:1-21 
1
Amikor mindezek befejeződtek, egész Izráel, amely ott tartózkodott, 

kivonult Júda városaiba, és összetörték a szent oszlopokat, kivagdalták a 

szent fákat, és lerombolták az áldozóhalmokat és oltárokat egész Júdában, 

Benjáminban, Efraimban és Manasséban. Azután hazatértek Izráel fiai, 

mindenki a maga birtokára. 
2
Ezékiás megállapította a papok és a léviták 

beosztását, beosztotta őket szolgálatuk rendje szerint. A papokat és a 

lévitákat beosztotta az égőáldozat és a békeáldozat szent szolgálatára, 

magasztalásra és dicsőítésre az Úr lakóhelyének a kapuiban. 
3
A király 

jövedelmének egy részét az égőáldozatokra adta: a reggeli és az esti 

égőáldozatokra, a szombatonként, újholdanként és a megszabott 

ünnepeken bemutatandó égőáldozatokra, ahogyan meg van írva az Úr 

törvényében. 
4
A Jeruzsálemben lakó népnek pedig meghagyta, hogy adják 
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meg a papok és a léviták részét, és ragaszkodjanak az Úr törvényéhez. 
5
Amint ennek híre ment, Izráel fiai bőségesen hoztak a gabona, must, olaj, 

méz és minden mezei termény legjavából, és bőségesen meghozták a 

tizedet is mindenből. 
6
A Júda városaiban lakó izráeliek és júdaiak is 

hoztak tizedet a marhákból és a juhokból; az Istenüknek, az Úrnak szentelt 

dolgokból is elhozták a szent tizedet, és garmadákba rakták. 
7
A harmadik 

hónapban kezdték el lerakni a garmadákat, és a hetedik hónapban végeztek 

vele. 
8
Amikor Ezékiás és a vezető emberek odamentek, és látták a 

garmadákat, áldották az Urat és az ő népét, Izráelt. 
9
Ezékiás rákérdezett a 

papoknál és a lévitáknál a garmadákra. 
10

A Cádók házából való Azarjá 

főpap így felelt neki: Amióta elkezdték hordani a felajánlásokat az Úr 

házába, eleget eszünk, sőt még maradt is bőségesen, mert az Úr 

megáldotta népét, úgyhogy megmaradt ez a nagy mennyiség. 
11

Akkor 

Ezékiás elrendelte, hogy rendezzenek be kamrákat az Úr házánál. Be is 

rendezték azokat, 
12

majd behordták becsületesen a felajánlást, a tizedet és 

a szent adományokat. Ezeknek a felügyelője Kónanjá lett, a lévita, 

helyettese pedig testvére, Simí. 
13

Jehíél és Azarjá, Nahat és Aszáél, 

Jerímót és Józábád, Elíél és Jiszmakjá, Mahat és Benájá pedig Kónanjának 

és testvérének, Simínek a beosztottai voltak Ezékiás királynak és 

Azarjának, az Isten háza felügyelőjének a rendelkezése szerint. 
14

A lévita 

Kóré, Jimná fia, a keleti kapu őre az Istennek adott önkéntes adományokra 

ügyelt. Ő osztotta szét az Úrnak felajánlott és igen szent dolgokat. 
15

Mellette hűségesen szolgált Eden és Minjámín, Jésúa és Semajá, Amarjá 

és Sekanjá a papok városaiban. Ők végezték az elosztást testvéreik között, 

beosztásuk szerint, a nagyoknak és a kicsiknek egyaránt, 
16

a származási 

jegyzékbe beírt férfiaknak, hároméves kortól fölfelé mindenkinek, aki a 

számára kijelölt napon belépett az Úr házába napi teendői elvégzésére, 

hogy elvégezze szolgálatát, tennivalóinak és beosztásának megfelelően. 
17

A papokat családonként írták be a származási jegyzékbe, a lévitákat 

pedig húszévestől fölfelé kötelességük és munkabeosztásuk szerint. 
18

A 

származási jegyzékbe be kellett írni egész közösségüket minden 

családtaggal, az asszonyokkal, a fiúkkal és a leányokkal együtt, mert a 

szentélynél végzett hűséges szolgálat megszentelte őket. 
19

Áron fiainak, a 

városaikhoz tartozó legelők körzetében lakó papoknak minden városban 

voltak név szerint kijelölt embereik, akik a papság férfi tagjainak és a 

származási jegyzékbe beírt minden lévitának kiosztották a rájuk eső részt. 
20

Így járt el Ezékiás egész Júdában. Azt tette, amit jónak, helyesnek és 

igaznak lát Istene, az Úr. 
21

Minden munkáját, amelyet az Isten háza 

szolgálatában, a törvénynek és a parancsolatnak megfelelően elkezdett, 

Istenét keresve, tiszta szívből végezte, ezért sikerült neki. 
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2K18, 2C32:1-16, ÉZS
36:1-22 

9
Ezékiás király negyedik évében, amely Hóséának, Élá fiának, Izráel 

királyának hetedik éve volt, Salmaneszer, Asszíria királya Samária ellen 

vonult, és ostrom alá vette. 
10

El is foglalta három év múlva, Ezékiás 

hatodik évében; tehát Hóséának, Izráel királyának a kilencedik évében 

esett el Samária. 
11

Asszíria királya fogságba hurcolta Izráelt Asszíriába, 

és letelepítette őket Halahban és a Hábórnál, Gózán folyójánál meg a 

médek városaiban. 
12

Mert nem hallgattak Istenüknek, az Úrnak a 

szavára, megszegték szövetségét és mindazt, amit Mózes, az Úr szolgája 

parancsolt. Nem hallgattak rá, és nem teljesítették. 
 
13

Ezek után a hűségesen véghezvitt dolgok után EZÉKIÁS KIRÁLY 
URALKODÁSÁNAK

 TIZENNEGYEDIK ÉVÉBEN FELVONULT SZANHÉRIB, ASSZÍRIA 

KIRÁLYA és betört JÚDÁba. Ostrom alá vette az ÖSSZES ERŐDÍTETT 

VÁROSÁT, ÉS BEVETTE/el akarta foglalni AZOKAT. 
 

Amikor látta Ezékiás, hogy Szanhérib megérkezett, és Jeruzsálemet is meg 

akarja támadni, vezető embereivel és vitézeivel úgy határozott, hogy 

betömik a városon kívül levő forrásokat. Azok támogatták őt: nagy 

sokaság gyűlt össze, és betömtek minden forrást és patakot, amely azon a 

földön folyt, mert ezt gondolták: Miért találják meg Asszíria királyai ezt a 

sok vizet, ha ideérnek? Majd minden erejével azon volt, hogy kijavíttassa 

az egész várfalat, ahol csak sérült volt; megnagyobbíttatta az őrtornyokat, 

építtetett kívül egy másik várfalat, és megerősíttette a Milló-erődöt Dávid 

városában. Sok gerelyt és pajzsot is csináltatott. A hadinép élére 

csapatparancsnokokat rendelt, azokat maga köré gyűjtötte a városkapu 

előtti téren, és szívhez szólóan így beszélt hozzájuk: Legyetek erősek és 

bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek Asszíria királyától meg a vele levő 

egész sokaságtól, mert velünk többen vannak, mint ővele! Ővele emberi 

erő van, mivelünk pedig Istenünk, az Úr, aki megsegít bennünket, és 

együtt harcol velünk a harcainkban. És fellelkesült a hadinép Ezékiásnak, 

Júda királyának a szavaitól. 
 
14

Akkor Ezékiás, Júda királya ezt az üzenetet küldte az asszír királyhoz 

Lákísba: Vétkeztem, vonulj vissza innen! Vállalom, amit kirósz rám. És 

Asszíria királya háromszáz talentum ezüstöt meg harminc talentum 

aranyat vetett ki Ezékiásra, Júda királyára. 
15

Ekkor odaadott Ezékiás 

minden ezüstöt, ami az Úr házában és a királyi palota kincstárában 

található volt. 
16

Ugyanekkor szedette le Ezékiás az Úr templomának 

ajtószárnyairól és ajtófélfáiról az aranyborítást is, amelyet pedig maga 

Ezékiás, Júda királya készíttetett, és azt is odaadta az asszír királynak. 
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17
EZEK UTÁN Szanhérib, AZ ASSZÍR KIRÁLY aki azonban még Lákísnál volt 

egész haderejével, ELKÜLDTE udvari embereit: hadvezérét, udvarmesterét 

és KINCSTÁRNOKÁT LÁKÍSBÓL EZÉKIÁShoz, Júda KIRÁLYa ELLEN ERŐS 

HADSEREGGEL JERUZSÁLEMBE és a Jeruzsálemben levő összes júdaihoz. 

Ezek felvonultak, és megérkeztek Jeruzsálem alá. Amikor felvonultak és 

megérkeztek, MEGÁLLTAK A FELSŐ-TÓ VÍZVEZETÉKÉNÉL, A RUHAFESTŐK 

MEZEJÉRE VEZETŐ ÚT MELLETT. 
18

Azután hívatták a királyt. KIMENT 

HOZZÁJUK ELJÁKÍM, HILKIJJÁ FIA, A PALOTA FELÜGYELŐJE, SEBNÁ 

KANCELLÁR ÉS JÓÁH, ÁSZÁF FIA, A FŐTANÁCSADÓ. 
19

A KINCSTÁRNOK EZT 

az üzenetet MONDTA NEKIK: MONDJÁTOK MEG EZÉKIÁSNAK, HOGY EZT 

ÜZENI és így szól Szanhérib, A NAGY KIRÁLY, ASSZÍRIA KIRÁLYA: MIFÉLE 

ELBIZAKODOTTSÁG EZ? MIBEN BÍZTOK, hogy az ostrom idején 

Jeruzsálemben akartok maradni? 
20

AZT HISZED, HOGY ÉSZ ÉS ERŐ NÉLKÜL, 

ÜRES SZAVAKKAL IS LEHET CSATÁT NYERNI? KIBEN BÍZTÁL, HOGY 

FÖLLÁZADTÁL ELLENEM? 
21

TALÁN EGYIPTOMNAK, ENNEK A TÖRÖTT 

NÁDSZÁLNAK A TÁMOGATÁSÁBAN BÍZTÁL? AKI ERRE TÁMASZKODIK, 

ANNAK BELEMEGY A TENYERÉBE, ÉS ÁTSZÚRJA AZT. ÍGY JÁRNAK 

EGYIPTOM KIRÁLYÁVAL, A FÁRAÓVAL MINDAZOK, AKIK BENNE BÍZNAK. 
22

VAGY EZT MONDJÁTOK NEKEM: ISTENÜNKBEN, AZ ÚRBAN BÍZUNK?! 

Félrevezet benneteket Ezékiás, éhen és szomjan akar pusztítani 

benneteket, azért mondja ezt: Megment bennünket Istenünk, az Úr az 

asszír király markából! DE HISZEN AZ Ő ÁLDOZÓHALMAIT ÉS OLTÁRAIT 

SZÜNTETTE MEG EZÉKIÁS! JÚDÁNAK ÉS JERUZSÁLEMNEK PEDIG 

MEGPARANCSOLTA: CSAK EZ ELŐTT AZ egyetlen OLTÁR ELŐTT 

BORULHATTOK LE, itt, Jeruzsálemben, és csak azon áldozhattok! 
23

FOGADJ HÁT AZ ÉN URAMMAL, ASSZÍRIA KIRÁLYÁVAL: ADOK NEKED 

KÉTEZER LOVAT, HA TUDSZ HOZZÁJUK ADNI ELÉG KOCSIHAJTÓT! 
24

HOGYAN TUDNÁL VISSZAVERNI EGYETLEN HELYTARTÓT IS AZ ÉN URAM 

LEGKISEBB SZOLGÁI KÖZÜL?! VAGY EGYIPTOM HARCI KOCSIJAIBAN ÉS 

LOVAIBAN BÍZOL? 
25

TALÁN AZ ÚR TUDTA NÉLKÜL VONULTAM FEL 
EZ ELLEN AZ 

ORSZÁG ELLEN
 és ez ellen hely ellen, HOGY ELPUSZTÍTSAM? AZ ÚR 

PARANCSOLTA NEKEM, HOGY VONULJAK FEL EZ ELLEN AZ ORSZÁG ELLEN, 

ÉS PUSZTÍTSAM EL! 
 
26

EKKOR ELJÁKÍM, Hilkijjá fia, SEBNÁ ÉS JÓÁH EZT MONDTA A 

KINCSTÁRNOKNAK: BESZÉLJ SZOLGÁIDDAL ARÁMUL, MERT MEGÉRTJÜK! 

NE BESZÉLJ VELÜNK JÚDAI NYELVEN A VÁRFALON LEVŐ HADINÉP FÜLE 

HALLATÁRA! 
27

DE A KINCSTÁRNOK ÍGY FELELT NEKIK: VAJON A TE 

URADHOZ ÉS TEHOZZÁD KÜLDÖTT ENGEM AZ ÉN URAM, HOGY EZEKET 

ELMONDJAM? SŐT INKÁBB A VÁRFALON ÜLŐ EMBEREKHEZ, AKIKNEK 

MAJD VELETEK EGYÜTT KELL MEGENNIÜK SAJÁT GANÉJUKAT, ÉS 

MEGINNIUK SAJÁT VIZELETÜKET! 
28

AZZAL ODAÁLLT A KINCSTÁRNOK, ÉS 

MÉG HANGOSABBAN, KIABÁLVA KEZDETT EL BESZÉLNI JÚDAI NYELVEN, ÉS 

EZT MONDTA: 
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HALLJÁTOK MEG A NAGY KIRÁLYNAK, ASSZÍRIA KIRÁLYÁNAK AZ 

ÜZENETÉT! 
29

EZT ÜZENI A KIRÁLY: NE HAGYJÁTOK, HOGY RÁSZEDJEN 

BENNETEKET EZÉKIÁS, MERT Ő NEM TUD MEGMENTENI BENNETEKET A 

KEZEMBŐL. 
30

ÉS NE HAGYJÁTOK, HOGY EZÉKIÁS ÍGY BIZTASSON 

BENNETEKET AZ ÚRRAL: BIZONYOSAN MEGMENT BENNÜNKET AZ ÚR, ÉS 

NEM KERÜL EZ A VÁROS ASSZÍRIA KIRÁLYÁNAK A KEZÉBE! 
31

NE 

HALLGASSATOK EZÉKIÁSRA, MERT EZT ÜZENI ASSZÍRIA KIRÁLYA: 

ADJÁTOK MEG MAGATOKAT, ÉS JÖJJETEK KI HOZZÁM! AKKOR MINDENKI A 

MAGA SZŐLŐJÉRŐL ÉS FÜGEFÁJÁRÓL EHET, ÉS MINDENKI A MAGA 

KÚTJÁNAK VIZÉT IHATJA, 
32

AMÍG EL NEM JÖVÖK, ÉS EL NEM VISZLEK 

BENNETEKET A TI FÖLDETEKHEZ HASONLÓ FÖLDRE, GABONÁT ÉS MUSTOT 

ADÓ FÖLDRE, KENYERET ÉS SZŐLŐT ADÓ FÖLDRE, olajat és mézet adó 

földre, hogy életben maradjatok, és ne haljatok meg. Ne hallgassatok 

EZÉKIÁSRA, MERT FÉLREVEZET BENNETEKET, AMIKOR EZT MONDJA: AZ 

ÚR MEGMENT BENNÜNKET! Nem tudjátok, hogy mit tettem én és elődeim 

valamennyi ország népével? 
33

Vajon a MÁS NÉPEK ISTENEI MEG tudták-e 

MENTENI 
A MAGUK

 ORSZÁGUKAT ASSZÍRIA KIRÁLYÁNAK A KEZÉBŐL, az én 

kezemből ezekben az országokban? 
34

HOL VANNAK HAMÁT ÉS ARPÁD 

ISTENEI? HOL VANNAK SZEFARVAJIM, Héna és Ivvá ISTENEI? 
MEGMENTETTÉK-E SAMÁRIÁT AZ ÉN KEZEMBŐL? 

35
Ezek közül a népek 

közül, amelyeket elődeim kiirtottak, EZEKNEK AZ ORSZÁGOKNAK SOK-SOK 

ISTENE KÖZÜL MELYIK TUDTA MEGMENTENI ORSZÁGÁT és népét AZ ÉN 

KEZEMBŐL? HÁT talán AZ ÚR, a ti istenetek, MEGMENTHET-E KEZEMBŐL 

benneteket és JERUZSÁLEMET? Ne engedjétek hát, hogy Ezékiás így 

elámítson és félrevezessen benneteket! Ne higgyetek neki, mert egyetlen 

népnek és országnak az istene sem tudta megmenteni népét a kezemből 

vagy elődeim kezéből. Bizony a ti istenetek sem ment meg benneteket a 

kezemből! Egyebeket is beszéltek még emberei az Úristen és az ő 

szolgája, Ezékiás ellen. 

 
36

DE A hadinép NÉMA MARADT, NEM VÁLASZOLTAK neki EGY SZÓT SEM, 

MERT A KIRÁLY PARANCSA AZ VOLT, HOGY NE VÁLASZOLJANAK NEKI. 
37

EZUTÁN ELJÁKÍM, HILKIJJÁ FIA, A PALOTA FELÜGYELŐJE, SEBNÁ 

KANCELLÁR ÉS JÓÁH FŐTANÁCSADÓ, ÁSZÁF FIA MEGSZAGGATOTT 

RUHÁBAN ELMENT EZÉKIÁSHOZ, ÉS JELENTETTÉK NEKI A KINCSTÁRNOK 

SZAVAIT. 
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2K19, ÉZS
37:1-13 

1
AMIKOR EZÉKIÁS KIRÁLY EZEKET MEGHALLOTTA, MEGSZAGGATTA 

RUHÁJÁT, ZSÁKRUHÁT ÖLTÖTT MAGÁRA, MAJD BEMENT AZ ÚR HÁZÁBA. 
2
AZUTÁN ELKÜLDTE ELJÁKÍMOT, A PALOTA FELÜGYELŐJÉT, SEBNÁ 

KANCELLÁRT ÉS A PAPOK VÉNEIT ZSÁKRUHÁBA ÖLTÖZVE ÉZSAIÁS 

PRÓFÉTÁHOZ, ÁMÓC FIÁHOZ. 
3
AZT MONDTÁK NEKI: EZT ÜZENI EZÉKIÁS: 

NYOMORÚSÁGNAK, BÜNTETÉSNEK ÉS SZÉGYENNEK A NAPJA EZ A NAP, MINT 

MIKOR A GYERMEK AZ ANYAMÉH SZÁJÁIG JUTott, DE NINCS ERŐ MEGSZÜLNI 

ŐT. 
4
TALÁN MEGHALLJA ISTENED, AZ ÚR A KINCSTÁRNOK minden SZAVÁT, 

AKIT IDEKÜLDÖTT URA, AZ ASSZÍR KIRÁLY, HOGY GYALÁZZA AZ ÉLŐ ISTENT, 

ÉS TALÁN MEGBÜNTETI ISTENED, AZ ÚR AZOKÉRT A SZAVAKÉRT, AMELYEKET 

MEGHALLOTT. IMÁDKOZZ A MÉG MEGLEVŐ MARADÉKÉRT! 
5
AMIKOR 

EZÉKIÁS KIRÁLY EMBEREI MEGÉRKEZTEK ÉZSAIÁSHOZ, 
6
ÍGY SZÓLT 

HOZZÁJUK ÉZSAIÁS: MONDJÁTOK MEG URATOKNAK: ÍGY SZÓL AZ ÚR: NE 

IJEDJ MEG AZOKTÓL A SZAVAKTÓL, AMELYEKET HALLOTTÁL, AMELYEKKEL 

AZ ASSZÍR KIRÁLY EMBEREI KÁROMOLTAK ENGEM. 
7
ÍME, ÉN OLYAN LELKET 

ADOK BELE, HOGY HÍRT HALLVA VISSZATÉRJEN ORSZÁGÁBA; SAJÁT 

ORSZÁGÁBAN PEDIG KARD ÁLTAL EJTEM EL. 
8
A KINCSTÁRNOK VISSZATÉRT, 

DE AZ ASSZÍR KIRÁLYT MÁR LIBNÁ ELLEN HARCOLVA TALÁLTA, MERT 

MEGHALLOTTA, HOGY ELVONULT LÁKÍSBÓL. 
9
AZ ASSZÍR KIRÁLY UGYANIS 

AZT HALLOTTA, HOGY TIRHÁKÁ, ETIÓPIA KIRÁLYA HÁBORÚBA INDULT 

ELLENE. MIKOR EZT MEGHALLOTTA, ismét KÖVETEKET KÜLDÖTT 

EZÉKIÁSHOZ EZZEL AZ ÜZENETTEL: 
10

MONDJÁTOK MEG EZÉKIÁSNAK, JÚDA 

KIRÁLYÁNAK: NE ENGEDD, HOGY RÁSZEDJEN TÉGED ISTENED, AKIBEN BÍZVA 

AZT GONDOLOD, HOGY NEM KERÜL JERUZSÁLEM AZ ASSZÍR KIRÁLY KEZÉBE! 
11

HISZEN TE IS HALLOTTAD, HOGY MIT MŰVELTEK ASSZÍRIA KIRÁLYAI A 

TÖBBI ORSZÁGBAN, KIIRTVA MINDENT. TE TALÁN MEGMENEKÜLHETSZ? 
12

MEGMENTETTÉK-E MÁS NÉPEK ISTENEI AZOKAT, AKIKET ELŐDEIM 

ELPUSZTÍTOTTAK: GÓZÁNT ÉS HÁRÁNT, RECEFET ÉS EDEN FIAIT, AKIK 

TELASSZÁRBAN VOLTAK? 
13

HOL VAN HAMÁT KIRÁLYA, ARPÁD KIRÁLYA ÉS 

SZEFARVAJIM VÁROSÁNAK A KIRÁLYA MEG HÉNA ÉS IVVÁ?
 

 

2K19, 2C32:17-23, ÉZS
37:14-38 

Leveleket is írt Szanhérib, amelyekben gyalázta Izráel Istenét, az Urat, és 

ilyeneket mondott róla: Ahogyan a népek istenei a többi országban sem 

mentették meg népüket a kezemből, ugyanúgy Ezékiás istene sem 

mentheti meg népét a kezemből! És nagy hangon felkiabáltak júdai 

nyelven a várfalra Jeruzsálem népéhez, hogy félelmet és rémületet 

keltsenek bennük, és így foglalják el a várost. Úgy beszéltek Jeruzsálem 

Istenéről, mint a föld népeinek emberkéz csinálta isteneiről. 
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14
EZÉKIÁS ÁTVETTE A LEVELET A KÖVETEK KEZÉBŐL, ÉS ELOLVASTA. MAJD 

FÖLMENT AZ ÚR HÁZÁBA, ÉS KITERÍTETTE AZT EZÉKIÁS AZ ÚR ELŐTT és 

segítségért kiáltott az ég felé. 
15

ÉS ÍGY IMÁDKOZOTT EZÉKIÁS király meg 

Ézsaiás próféta, Ámóc fia AZ ÚRHOZ: Uram, SEREGEK URA, IZRÁEL ISTENE, 

AKI A KERÚBOKON TRÓNOLSZ! EGYEDÜL TE VAGY A FÖLD MINDEN 

ORSZÁGÁNAK ISTENE, TE ALKOTTAD AZ EGET ÉS A FÖLDET! 
16

URAM, 

FORDULJ HOZZÁM FIGYELMESEN, ÉS HALLGASS MEG! URAM, NYISD KI A 

SZEMEDET, ÉS LÁSS! HALLD MEG SZANHÉRIB 
MINDEN

 BESZÉDÉT, AKI 

IDEKÜLDTE EZT AZ EMBERT, HOGY GYALÁZZA AZ ÉLŐ ISTENT! 
17

IGAZ, 

URAM, HOGY ASSZÍRIA KIRÁLYAI ELPUSZTÍTOTTÁK A POGÁNY NÉPEKET ÉS 

ORSZÁGAIKAT. 
18

ISTENEIKET TŰZRE VETETTÉK, MERT AZOK NEM IS VOLTAK 

ISTENEK, HANEM CSAK EMBERI KÉZ CSINÁLMÁNYAI, FA ÉS KŐ; EZÉRT 

PUSZTÍTHATTÁK EL ŐKET. 
19

DE MOST TE, URUNK, ISTENÜNK, SZABADÍTS 

MEG BENNÜNKET AZ Ő KEZÉBŐL, HADD TUDJA MEG A FÖLD MINDEN 

ORSZÁGA, HOGY TE VAGY, ÖRÖKKÉVALÓ, AZ EGYEDÜLI Isten! 
20

Akkor 

Ézsaiás, Ámóc fia ezt az üzenetet küldte Ezékiásnak: Így szól az Úr, Izráel 

Istene: 
MIVEL

 meghallottam, hogyan IMÁDKOZTÁL HOZZÁM SZANHÉRIB, 

ASSZÍRIA KIRÁLYA MIATT. 
21

EZT AZ IGÉT JELENTETTE KI RÓLA AZ ÚR: 

MEGVET, GÚNYOL TÉGED SION SZŰZ LEÁNYA, FEJÉT RÁZZA MÖGÖTTED 

JERUZSÁLEM LEÁNYA! 
22

KIT GYALÁZTÁL ÉS KÁROMOLTÁL, KI ELLEN 

EMELTÉL SZÓT? KIRE NÉZTÉL GŐGÖS SZEMMEL? IZRÁEL SZENTJÉRE! 
23EMBEREID,

 követeid ÁLTAL AZ URAT GYALÁZTAD, AMIKOR EZT MONDTAD: SOK 

HARCI KOCSIMMAL FÖLMENTEM A LEGMAGASABB HEGYEKRE, A MEREDEK 

LIBÁNONRA IS. KIVÁGTAM SUDÁR CÉDRUSAIT, VÁLOGATOTT CIPRUSFÁIT; 

ELJUTOTTAM LEGTÁVOLABBI tanyájára/
CSÚCSÁRA

, LEGSŰRŰBB ERDEJÉBE IS. 
24

KUTAT ÁSTAM, ÉS ITTAM másoknak a VIZÉT; LÉPTEIMMEL KISZÁRÍTOM 

EGYIPTOMBAN A NÍLUS MINDEN ÁGÁT. 
25

NEM HALLOTTAD MÉG, HOGY ÉN 

EZT RÉGÓTA ELVÉGEZTEM, JÓ ELŐRE KITERVELTEM? MOST CSAK 

VÉGHEZVISZEM, HOGY HALOMRA DŐLJENEK, ROMMÁ LEGYENEK AZ 

ERŐDÍTETT VÁROSOK. 
26

LAKOSAIKNAK EREJE ELFOGYOTT, MEGRETTENTEK, 

MEGSZÉGYENÜLTEK; OLYANOK LETTEK, MINT A MEZEI NÖVÉNY, MINT A 

GYENGE FŰSZÁL, A HÁZTETŐN NŐTT FŰ, AMELY ELSZÁRAD, MIELŐTT SZÁRBA 

SZÖKKEN. 
27

ÉN TUDOM, HA LEÜLSZ, HA KIMÉGY VAGY BEJÖSSZ, ÉS AHOGYAN 

TOMBOLSZ VELEM SZEMBEN! 
28

MIVEL TOMBOLSZ VELEM SZEMBEN, ÉS 

ELBIZAKODOTT BESZÉDED FÜLEMBE JUTOTT, HORGOMAT ORRODBA VETEM, 

ZABLÁMAT A SZÁDBA, ÉS VISSZAVISZLEK AZON AZ ÚTON, AMELYEN 

IDEJÖTTÉL! 
29

NEKED PEDIG EZT A JELET ADOM: EBBEN AZ ÉVBEN AZT 

ESZITEK, AMI A TARLÓN NŐ, A MÁSODIK ÉVBEN AZT, AMI ANNAK A 

MAGVAIBÓL HAJT; A HARMADIK ÉVBEN PEDIG VESSETEK ÉS ARASSATOK, 

ÜLTESSETEK SZŐLŐT, ÉS EGYÉTEK GYÜMÖLCSÉT! 
30

AKIK MEGMENEKÜLNEK 

ÉS MEGMARADNAK JÚDA HÁZÁBÓL, AZOK ÚJRA GYÖKERET VERNEK LENN, ÉS 

GYÜMÖLCSÖT HOZNAK FENN. 
31

MERT JERUZSÁLEMBŐL TERJED SZÉT A 

MARADÉK, ÉS A SION HEGYÉRŐL AZOK, AKIK MEGMENEKÜLNEK. A SEREGEK 
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URÁNAK FÉLTŐ SZERETETE VISZI VÉGHEZ EZT! 
32

AZÉRT EZT MONDJA AZ ÚR 

ASSZÍRIA KIRÁLYÁRÓL: NEM JUT BE 
EBBE

 A VÁROSBA, ÉS NYILAT SEM LŐ ki 

RÁ, NEM FORDÍT FELÉJE PAJZSOT, OSTROMSÁNCOT SEM ÉPÍT ELLENE. 
33

AZON AZ ÚTON TÉR VISSZA, AMELYEN JÖTT, DE EBBE A VÁROSBA NEM JUT 

BE – ÍGY SZÓL AZ ÚR. 
34

PAJZSA LESZEK ENNEK A VÁROSNAK, ÉS 

MEGSZABADÍTOM ÖNMAGAMÉRT MEG AZ ÉN SZOLGÁMÉRT, DÁVIDÉRT. 
 
35

AZON az éjszakán az Úr pedig angyalt küldött, és ELJÖTT AZ ÚR ANGYALA, 

ÉS LEVÁGOTT és megsemmisített AZ ASSZÍR KIRÁLY TÁBORáBAN minden 

vitéz harcost, fejedelmet és vezért: SZÁZNYOLCVANÖTEZER EMBERT. 

AMIKOR REGGEL FÖLKELTEK, MINDENFELÉ HOLTTESTEK HEVERTEK. 
36

EKKOR SZANHÉRIB, ASSZÍRIA KIRÁLYA FÖLKEREKEDETT, VISSZAVONULT 

NINIVÉBE, és ő megszégyenülve tért vissza országába, ÉS OTT IS MARADT. 
37

EGYSZER AZTÁN, AMIKOR ÉPPEN bement ISTENÉNEK, NISZRÓKNAK A 

TEMPLOMÁBA és IMÁDKOZOTT, A SAJÁT FIAI, ADRAMMELEK ÉS SZÁRECER 

LEVÁGTÁK KARDDAL, végeztek ott vele, MAGUK PEDIG ELMENEKÜLTEK 

ARARÁT FÖLDJÉRE. UTÁNA A FIA, ÉSZARHADDÓN LETT A KIRÁLY. 
 

Így szabadította meg az Úr Ezékiást és Jeruzsálem lakóit Szanhérib asszír 

király és minden egyéb ellensége kezéből. És nyugalmat adott nekik 

mindenfelől. Sokan hoztak Jeruzsálembe ajándékot az Úrnak és kincseket 

Ezékiásnak, Júda királyának, és ettől fogva nagy tekintélye lett minden 

nép előtt. 

Zs76 ? 
 

2K20, 2C32:24, ÉZS
38:1-8 

1
ABBAN AZ IDŐBEN EZÉKIÁS HALÁLOSAN MEGBETEGEDETT. ÉZSAIÁS 

PRÓFÉTA, ÁMÓC FIA ELMENT HOZZÁ, ÉS EZT MONDTA NEKI: ÍGY SZÓL AZ ÚR: 

RENDELKEZZ HÁZADRÓL, MERT MEGHALSZ, NEM MARADSZ ÉLETBEN! 
2
EZÉKIÁS ERRE 

ARCÁT
 A FAL FELÉ FORDÍTOTTA, és így IMÁDKOZOTT AZ 

ÚRHOZ, 
ÉS EZT MONDTA

: 
3
Ó, URAM, NE FELEDKEZZ MEG ARRÓL, HOGY ÉN 

HŰSÉGESEN ÉS TISZTA SZÍVVEL JÁRTAM SZÍNED ELŐTT, ÉS AZT TETTEM, 

AMIT JÓNAK LÁTSZ! ÉS EZÉKIÁS KESERVESEN SÍRT. 
4
ÉZSAIÁS még a palota 

belső udvarát sem hagyta el, AMIKOR ÍGY SZÓLT HOZZÁ AZ ÚR IGÉJE: 
5
MENJ 

vissza, ÉS MONDD MEG EZÉKIÁSNAK, népem fejedelmének: ÍGY SZÓL AZ ÚR, 

ŐSATYÁDNAK, DÁVIDNAK ISTENE: MEGHALLGATTAM IMÁDSÁGODAT, 

LÁTTAM, HOGY KÖNNYEZTÉL. 
EZÉRT

 csodát teszek veled meggyógyítalak, 

három nap múlva már fölmehetsz az Úr házába. 
6
MEGTOLDOM NAPJAIDAT 

MÉG TIZENÖT ÉVVEL. ASSZÍRIA KIRÁLYÁNAK A KEZÉBŐL PEDIG 

KISZABADÍTALAK TÉGED MEG EZT A VÁROST, 
ÉS

 PAJZSA LESZEK ENNEK A 

VÁROSNAK önmagamért és az én szolgámért, Dávidért. 
7
Majd ezt mondta 

Ézsaiás: Hozzatok egy csomó préselt fügét! Odavitték és a kelevényre tették; 
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a király pedig életben maradt. 
8
Ezékiás azonban megkérdezte Ézsaiástól: 

Mi lesz a jele, hogy meggyógyít az Úr, és három nap múlva fölmehetek az 

Úr házába? 
9
Ézsaiás így felelt: Kapsz jelet az Úrtól arra, hogy az Úr teljesíti 

azt az igét, amelyet kijelentett: Előre menjen az árnyék tíz fokkal, vagy 

visszafelé menjen tíz fokkal? 
10

Ezékiás ezt mondta: Könnyű az árnyéknak 

tíz fokkal megnyúlnia. Ne úgy legyen, hanem menjen az árnyék visszafelé 

tíz fokkal! 
EZ LESZ

 tehát 
ANNAK A JELE, HOGY TELJESÍTI AZ ÚR AZT AZ IGÉT, AMELYET KIJELENTETT: 

VISSZATÉRÍTEM AZ ÁRNYÉKOT TÍZ FOKKAL ÁHÁZ NAPÓRÁJÁN, AZOKON A FOKOKON, AMELYEKEN MÁR ÁTHALADT. ÉS 

VISSZATÉRT A NAPÓRÁN AZ ÁRNYÉK TÍZ FOKKAL AZOKON A FOKOKON, AMELYEKEN MÁR ÁTHALADT. 

 

ÉZS38:9-22 
9
EZÉKIÁSNAK, JÚDA KIRÁLYÁNAK A FÖLJEGYZÉSE ABBÓL AZ IDŐBŐL, 

AMIKOR BETEG VOLT, DE FÖLGYÓGYULT BETEGSÉGÉBŐL: 
10

MÁR AZT 

GONDOLTAM, HOGY ÉLETEM DELÉN KELL ÁTMENNEM A HOLTAK HAZÁJÁNAK 

KAPUIN, MEGFOSZTVA MÉG HÁTRALÉVŐ ÉVEIMTŐL. 
11

AZT GONDOLTAM, 

HOGY NEM LÁTOM TÖBBÉ AZ URAT AZ ÉLŐK FÖLDJÉN, NEM LÁTHATOK 

TÖBBÉ EMBERT A VILÁG LAKÓI KÖZÖTT. 
12

HAJLÉKOMAT LEBONTJÁK, MINT A 

PÁSZTOROK SÁTRÁT, MEGFOSZTANAK TŐLE. ÖSSZETEKERI ÉLETEMET, MINT 

TAKÁCS A KÉSZ VÁSZNAT, ELVÁGJA AZ ÚR ÉLETEM FONALÁT; MÉG EGY NAP 

TALÁN, DE AZTÁN AZ ÉJJEL BIZTOSAN VÉGEZ VELEM! 
13

REGGELIG 

IGYEKEZTEM MEGNYUGODNI, DE ÚGY TÖRTE ÖSSZE MINDEN CSONTOMAT, 

MINT AZ OROSZLÁN; MÉG EGY NAP TALÁN, DE AZTÁN AZ ÉJJEL BIZTOSAN 

VÉGEZ VELEM! 
14

CSIPOGTAM, MINT A FECSKE VAGY A RIGÓ, ÚGY NYÖGTEM, 

MINT A GALAMB. SZEMEIM BÁGYADTAN NÉZTEK A MAGASBA: URAM, 

SZENVEDEK, SEGÍTS RAJTAM! 
15

MIT SZÓLJAK? HISZEN AMIT MEGMONDOTT, 

AZT TETTE VELEM. MESSZE ELKERÜL AZ ÁLOM LELKEM KESERŰSÉGÉRE. 
16

URAM, AZ ÉLTET MINDENKIT, ÉS ENGEM IS AZ ÉLTET, HOGY TE MAJD 

MEGERŐSÍTESZ ÉS MEGGYÓGYÍTASZ ENGEM! 
17

BIZONY, JAVAMRA VÁLT A 

NAGY KESERŰSÉG. HISZEN MEGMENTETTÉL AZ ENYÉSZET VERMÉTŐL, ÉS 

HÁTAD MÖGÉ VETETTED MINDEN VÉTKEMET. 
18

MERT NEM A HOLTAK 

HAZÁJÁBAN MAGASZTALNAK TÉGED, NEM A HALOTTAK DICSŐÍTENEK, AKIK 

MÁR LESZÁLLTAK A SÍRBA, HŰSÉGEDBEN NEM REMÉNYKEDHETNEK. 
19

AZ 

ÉLŐ, CSAK AZ ÉLŐ MAGASZTALHAT TÉGED, AKÁRCSAK ÉN MOST. AZ APÁK 

TANÍTJÁK FIAIKNAK, HOGY TE HŰSÉGES VAGY. 
20

MEGSZABADÍTOTT ENGEM 

AZ ÚR, PENGESSÜK HÁT A LANTOT AZ ÚR HÁZÁBAN EGÉSZ ÉLETÜNKBEN! 
21

ÉZSAIÁS AZUTÁN EZT MONDTA: HOZZATOK EGY CSOMÓ PRÉSELT FÜGÉT, 

TEGYÉTEK RÁ A KELEVÉNYRE, ÉS ÉLETBEN FOG MARADNI. 
22

EKKOR 

KÉRDEZTE EZÉKIÁS: MI LESZ A JELE, HOGY FÖLMEHETEK AZ ÚR HÁZÁBA? 

 

Zs116 ? 
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2K20, 2C32:25-26, ÉZS
39:1-8 

Ezékiás azonban nem volt hálás az iránta tanúsított jótéteményért, mert 

felfuvalkodott, ezért az Úr haragja sújtotta őt meg Júdát és Jeruzsálemet. 
 
12

ABBAN AZ IDŐBEN MERÓDAK-BALADÁN, BALADÁNNAK, BABILÓNIA 

KIRÁLYÁNAK A FIA LEVELET ÉS AJÁNDÉKOT KÜLDÖTT EZÉKIÁSNAK, MERT 

HALLOTTA, HOGY BETEG VOLT, 
DE ÚJRA ERŐRE KAPOTT.

 
13

EZÉKIÁS 
MEGÖRÜLT A 

KÖVETEKNEK,
 meghallgatta őket, azután MEGMUTATTA NEKIK egész 

KINCSTÁRÁT, AZ EZÜSTÖT ÉS AZ ARANYAT, A BALZSAMOKAT ÉS A FINOM 

OLAJAKAT, 
EGÉSZ

 FEGYVERTÁRÁT ÉS MINDAZT, AMI KINCSTÁRÁBAN 

TALÁLHATÓ VOLT. SEMMI SEM VOLT PALOTÁJÁBAN ÉS EGÉSZ 

BIRODALMÁBAN, AMIT MEG NE MUTATOTT VOLNA NEKIK EZÉKIÁS. 
14

EKKOR ÉZSAIÁS PRÓFÉTA ELMENT EZÉKIÁS KIRÁLYHOZ, ÉS 

MEGKÉRDEZTE TŐLE: MIT MONDTAK EZEK AZ EMBEREK, ÉS HONNAN 

JÖTTEK HOZZÁD? EZÉKIÁS ÍGY FELELT: MESSZE FÖLDRŐL, 

BABILÓNIÁBÓL JÖTTEK 
HOZZÁM.

 
15

ÉZSAIÁS ÍGY SZÓLT: MIT LÁTTAK A 

PALOTÁDBAN? EZÉKIÁS ÍGY FELELT: MINDENT LÁTTAK, AMI CSAK A 

PALOTÁMBAN VAN; SEMMI SINCS KINCSTÁRAMBAN, AMIT MEG NE 

MUTATTAM VOLNA NEKIK. 
16

AKKOR ÉZSAIÁS ÍGY SZÓLT EZÉKIÁSHOZ: 

HALLD MEG AZ Örökkévaló, 
A SEREGEK URA

 IGÉJÉT: 
17

ELJÖN MAJD AZ IDŐ, 

AMIKOR MINDAZT ELVISZIK BABILÓNIÁBA, AMI A PALOTÁDBAN VAN, ÉS 

AMIT ELŐDEID GYŰJTÖTTEK MINDMÁIG, SEMMI SEM MARAD MEG. EZT 

MONDJA AZ ÚR! 
18

UTÓDAID KÖZÜL IS, AKIK TŐLED SZÁRMAZNAK, AKIKET 

TE NEMZEL, ELVISZNEK NÉHÁNYAT, ÉS UDVARONCOK LESZNEK BABILÓNIA 

KIRÁLYÁNAK A PALOTÁJÁBAN. 
 

Ekkor azután megalázta magát a felfuvalkodott Ezékiás Jeruzsálem 

lakóival együtt, és nem érte őket többé az Úr haragja Ezékiás idejében. 
 
19

EZÉKIÁS ÍGY VÁLASZOLT ÉZSAIÁSNAK: JÓ AZ ÚR IGÉJE, AMELYET 

HIRDETTÉL. MERT EZT GONDOLTA: AKKOR AZ ÉN IDŐMBEN BÉKE ÉS 

BIZTONSÁG LESZ. 
 

ÉZS40-66 
 

2K20, 2C32:27-33 

Ezékiás igen gazdag volt, és nagy tiszteletben állt. Kincstárat készíttetett 

az ezüstnek, aranynak, drágakőnek és balzsamnak, a kerek pajzsoknak és 

mindenféle értékes tárgyaknak; továbbá raktárakat a gabonatermésnek, a 

bornak és az olajnak, meg istállókat a különféle állatoknak és aklokat a 
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nyájaknak. Városokat is épített; sok juhnyája és marhacsordája is volt, 

mert az Isten igen nagy vagyonnal ajándékozta meg. 
 
20

Ezékiás egyéb dolgai, összes hőstette, és hogy miként zárta el a Gíhón 

felső forrásának a vizét, készíttetett tavat és vízvezetéket, hogy bevezesse a 

vizet a Dávid városának a nyugati részébe, meg van írva a Júda 

királyainak történetéről szóló könyvben. 
 

Ezékiásnak minden sikerült, amihez csak hozzáfogott. De amikor a 

babiloni vezető emberek elküldték hozzá megbízottjaikat, hogy 

megkérdezzék, milyen csoda történt az országban, elhagyta az Isten, hogy 

próbára tegye, és kitudódjék, mi lakik a szívében. Ezékiás egyéb dolgai és 

kegyes tettei meg vannak írva Ézsaiás prófétának, Ámóc fiának 

látomásában meg a Júda és Izráel királyairól szóló könyvben. 
21

Azután 

Ezékiás pihenni tért őseihez, és azon a dombon temették el, ahol Dávid 

fiainak a sírjai voltak. Halálakor tisztelettel adózott neki egész Júda és 

Jeruzsálem lakossága. Utána a fia, Manassé lett a király. 
 

2K21, 2C33:1-25 
1
Tizenkét éves volt Manassé, amikor uralkodni kezdett, és ötvenöt évig 

uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Hefcíbáh volt. 
2
Azt tette, amit 

rossznak lát az Úr: olyan utálatos dolgokat, mint azok a népek, amelyeket 

kiűzött az Úr Izráel fiai elől. 
3
Újra megépíttette az áldozóhalmokat, 

amelyeket apja, Ezékiás lerombolt és elpusztított, oltárokat állított a 

Baaloknak, és készíttetett egy Aséra-szobrokat is, amilyet Aháb, Izráel 

királya készíttetett. Leborult az ég minden serege előtt, és tisztelte azokat. 
4
Építtetett ilyen oltárokat az Úr házában is, amelyről pedig ezt mondta az 

Úr: Jeruzsálemben lesz a nevem örökké. 
5
Oltárokat építtetett az ég minden 

seregének az Úr háza mindkét udvarában. 
6
A fiát is elégette áldozatul a 

Ben-Hinnóm-völgyben. Varázslást és jelmagyarázást és igézést űzött, 

halottidézőket és jövendőmondókat tartott. Sok olyan dolgot vitt véghez, 

amit rossznak lát az Úr, bosszantva őt. 
7
Asérának azt a bálványszobrát, 

amelyet ő készíttetett, a templomban, az Isten házában helyezte el, pedig 

erről azt mondta az Úr Dávidnak és a fiának, Salamonnak: Ebben a 

templomban, Jeruzsálemben lesz a nevem mindörökké, mert ezt 

választottam ki Izráel valamennyi törzse közül. 
8
És soha nem kell majd 

Izráelnek kivándorolnia és elhagynia azt a földet, amelyet őseiknek 

rendeltem és adtam, de csak akkor, ha megtartják és teljesítik mindazt, 

amit Mózes által megparancsoltam nekik, az egész törvényt, amelyet az én 

szolgám, Mózes parancsolt nekik, annak összes rendelkezését és 

döntéseit. 
9
De ők nem engedelmeskedtek, mert tévelygésbe vitte őket 
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Manassé Júdát és Jeruzsálem lakóit, és még gonoszabb dolgokat követtek 

el, mint azok a népek, amelyeket Izráel fiai elől kiirtott az Úr. 
10

Akkor így 

szólt ugyan az Úr Manasséhoz és népéhez szolgái, a próféták által: 
 
11

Mivel Manassé, Júda királya ilyen utálatos dolgokat követett el, 

gonoszabbakat mindazoknál, amiket előtte elkövettek az emóriak, sőt 

bálványai révén Júdát is vétekbe vitte, 
12

ezért így szól az Úr, Izráel 

Istene: Én olyan veszedelmet hozok Jeruzsálemre és Júdára, hogy 

belecsendül mind a két füle annak, aki csak hallja! 
13

Jeruzsálemet is 

azzal a mérőzsinórral mérem, amellyel Samáriát, és azzal a mérőónnal, 

amellyel Aháb házát. Kitörlöm Jeruzsálemet, ahogy kitörlik a tálat: 

kitörlik, és aztán leborítják. 
14

Eltaszítom örökségem maradékát. 

Ellenségei kezébe adom, minden ellenségének a prédája és martaléka 

lesz, 
15

mivel azt tették, amit rossznak látok, és folyton bosszantottak attól 

a naptól fogva, hogy őseik kivonultak Egyiptomból, egészen mindmáig. 
16

Manassé nagyon sok ártatlan vért is ontott, amivel megtöltötte 

Jeruzsálemet egyik végétől a másikig, azon a vétkén kívül, amellyel 

vétekbe vitte Júdát, olyat téve, amit rossznak lát az Úr. 
 

De azok nem figyeltek rá. Ezért az Úr felhozta ellenük az asszír király 

seregének a vezéreit, akik horgot akasztottak Manasséba, bilincsbe verték, 

és elvitték Babilonba. Nyomorúságában azonban kérlelte Istenét, az Urat, és 

mélységesen megalázta magát őseinek Istene előtt. Imádkozott hozzá, ő 

pedig megkönyörült rajta; meghallgatta könyörgését, és hazavitte országába, 

Jeruzsálembe. Manassé megtanulta ebből, hogy az Úr az Isten. Ezek után 

építtetett egy külső várfalat Dávid városához: a Gíhóntól nyugatra, a 

völgyön át a Hal-kapu felé; a Várhegyet is körülvette vele, és igen magasra 

emelte. Júdában pedig minden erődített városba csapatparancsnokokat 

helyezett. Eltávolíttatta az Úr házából az idegen isteneket és a bálványokat, 

továbbá minden oltárt, amelyet az Úr házának a hegyén és Jeruzsálemben 

építtetett, kidobatott a városon kívülre. Az Úr oltárát pedig helyreállította, 

békeáldozatokat és hálaáldozatokat mutatott be rajta, és megparancsolta 

Júdának, hogy Izráel Istenét, az Urat tisztelje. A nép ugyan tovább is 

áldozott az áldozóhalmokon, de csak Istenének, az Úrnak. 
 
17

Manassé egyéb dolgai, mindaz, amit véghezvitt, Istenéhez mondott 

imádsága és a látnokok beszédei, akik Izráel Istenének, az Úrnak a nevében 

szóltak hozzá, megtalálhatók Izráel királyainak a történetében. Imádsága és 

annak a meghallgatása, és minden vétke és hűtlensége, amelyeket elkövetett, 

meg azok a helyek, ahol áldozóhalmokat építtetett, bálványoszlopokat és 

szobrokat állíttatott fel megalázkodása előtt, meg vannak írva a látnokok 

beszédeiben és a Júda királyainak történetéről szóló könyvben. 
18

Azután 

Manassé pihenni tért őseihez, és eltemették palotája kertjében, az Uzzá-

kertben. Utána a fia, Ámón lett a király. 
19

Huszonkét éves volt Ámón, 
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amikor uralkodni kezdett, és két évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a 

neve Mesullemet volt, Hárúc leánya, Jotbából. 
20

Azt tette, amit rossznak 

lát az Úr, ahogyan apja, Manassé is tette. 
21

Mindenben azon az úton járt, 

amelyen járt az apja: Ámón is tisztelte és áldozott mindazoknak a 

bálványszobroknak, amelyeket apja, Manassé készíttetett, és azokat tisztelte, 

és azokat imádta. 
22

Elhagyta az Urat, ősei Istenét, és nem az Úr útján járt. 

Nem alázta meg magát az Úr előtt, ahogyan apja, Manassé megalázta, sőt 

egyre csak halmozta a vétkeket ez az Ámón. 
23

De összeesküdtek Ámón 

ellen udvari emberei, és megölték a királyt a palotájában. 
24

Az ország népe 

azonban kiirtotta mindazokat, akik összeesküdtek Ámón király ellen. 

Azután a fiát, Jósiást tette királlyá az ország népe. 
25

Ámón egyéb dolgai, 

amelyeket véghezvitt, meg vannak írva a Júda királyainak történetéről 

szóló könyvben. 
26

Az Uzzá-kertben levő sírba temették el. Utána a fia, 

Jósiás lett a király. 

 

2K22, 2C34:1-28 
1
Nyolcéves volt Jósiás, amikor uralkodni kezdett, és harmincegy évig 

uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Jedídá volt, Adájá leánya, 

Bockatból. 
2
Azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Mindenben ősatyjának, 

Dávidnak az útján járt, és nem tért el arról sem jobbra, sem balra. 

 

Uralkodása nyolcadik évében, már ifjúkorában elkezdte keresni 

ősatyjának, Dávidnak az Istenét. Tizenkettedik évében kezdte megtisztítani 

Júdát és Jeruzsálemet az áldozóhalmoktól, az Aséra-szobroktól, a faragott 

és öntött bálványoktól. Lerombolták az ő jelenlétében a Baalok oltárait. A 

rajtuk álló tömjénező oltárokat darabokra vágatta, az Aséra-szobrokat, a 

faragott és öntött bálványokat összetörette, porrá zúzatta, és szétszóratta 

azoknak a sírjain, akik áldoztak nekik. Az oltárokon elégette papjaik 

csontjait. Így tisztította meg Júdát és Jeruzsálemet. Manassé, Efraim és 

Simeon városaiban is, egészen Naftáliig, azoknak a romjain körös-körül 

leromboltatta az oltárokat és az Aséra-szobrokat, összetörette a 

bálványokat, porrá zúzatta azokat, és minden tömjénező oltárt darabokra 

vágatott Izráel egész országában. Azután visszatért Jeruzsálembe. 

 

JER1-6 
 

SOF 
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3
Jósiás király uralkodásának a tizennyolcadik évében történt, hogy a 

király az ország és a templom megtisztítása során elküldte Sáfán 

kancellárt, aki Acaljá fia, Mesullám unokája volt, Maaszéjá 

városparancsnokot meg Jóáh főtanácsost, Jóáház fiát, az Úr házába azzal 

a megbízással, hogy javítsák ki Istenének, az Úrnak a házát: 

 
4
Menj el Hilkijjá főpaphoz, hogy szedje össze az Úr házában összegyűlt 

pénzt, amelyet az ajtóőrök gyűjtöttek a néptől. 
5
Adják oda azt a 

munkavezetőknek, akik az Úr házához vannak kirendelve, azok pedig 

adják tovább az Úr házában dolgozó munkásoknak, hogy javítsák ki a 

templom rongálódásait: 
6
az ácsoknak, az építőmestereknek és a 

kőműveseknek, hogy vásároljanak faanyagot és faragott köveket a 

templom kijavításához. 
7
De nem kell őket elszámoltatni azzal a pénzzel, 

amelyet rájuk bíztak, mert hűségesen fogják kezelni azt. 
 

Ezek elmentek Hilkijjá főpaphoz, és átadták neki az Isten házában 

összegyűjtött pénzt, amelyet az ajtót őrző léviták gyűjtöttek össze Manassé 

és Efraim lakóitól, az Izráelben megmaradtaktól, továbbá a Júdából és 

Benjáminból valóktól, meg Jeruzsálem lakóitól. És átadták azt a 

munkavezetőknek, akik az Úr házához voltak kirendelve, azok pedig 

továbbadták az Úr házában dolgozó munkásoknak, hogy állítsák helyre és 

javítsák ki a templomot. Adtak pénzt az ácsoknak és a kőműveseknek, 

hogy vásároljanak faragott köveket és faanyagot a gerendázathoz és a 

helyiségek beburkolásához, mert Júda királyai hagyták elkorhadni azokat. 

Az emberek hűségesen végezték a munkát. Merárí fiai közül Jahat és 

Óbadjá léviták, a kehátiak közül pedig Zekarjá és Mesullám voltak a 

felügyelőik, ők irányították őket. A különféle hangszerekhez értő léviták 

pedig a teherhordók élén álltak, és irányították valamennyi munkást 

mindenféle munkában. Léviták voltak az írnokok, a felügyelők és a 

kapuőrök is. Amikor kihozták az Úr házában összegyűlt pénzt, megtalálta 

Hilkijjá főpap azt a törvénykönyvet, amelyet az Úr adott Mózes által. 

 
8
Ekkor így szólt Hilkijjá főpap, és ezt mondta Sáfán kancellárnak: Ezt a 

törvénykönyvet találtam az Úr házában! És odaadta Hilkijjá a könyvet 

Sáfánnak, hogy olvassa el. 
9
Ezután pedig Sáfán kancellár elvitte a könyvet 

és bement a királyhoz, és jelentést tett a dologról a királynak. Ezt mondta: 

Elvégezték  a te szolgáid mindazt, amit rájuk bíztak. Összeszedték a 

templomban, az Úr házában található pénzt, és odaadták a 

munkavezetőknek, akik az Úr házához vannak kirendelve, a 

felügyelőknek meg a munkásoknak. 
10

Jelentette Sáfán kancellár a 

királynak azt is, hogy Hilkijjá főpap egy könyvet adott át neki, és 

felolvasott belőle Sáfán a királynak. 
11

Amikor a király meghallotta a 

törvénykönyv igéit, megszaggatta a ruháját. 
12

Majd ezt a parancsot adta a 
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király Hilkijjá főpapnak és Ahíkámnak, Sáfán fiának, 

Akbórnak/Abdónnak, Míkájá fiának meg Sáfán kancellárnak és 

Aszájának, a király udvari emberének: 
13

Menjetek, kérdezzétek meg az 

Urat, hogy mit jelentenek ennek a megtalált könyvnek az igéi rám és az 

egész népre, az Izráelben és Júdában megmaradtakra nézve! Mert nagyon 

megharagudhatott ellenünk az Úr, mivel nem tartották meg elődeink az Úr 

igéjét, nem hallgattak elődeink ennek a könyvnek az igéire, és nem tették 

meg mindazt, ami a számunkra ebben a könyvben meg van írva. 
14

Hilkijjá 

főpap és a király küldöttei: Ahíkám, Akbór, Sáfán és Aszájá tehát 

elmentek Hulda prófétanőhöz – aki Sallúmnak, Tikvá/Tokhat fiának, 

Harhasz/Haszrá unokájának, a ruhák őrzőjének volt a felesége, és 

Jeruzsálem új városrészében lakott –, és beszéltek vele. 
15

Hulda így szólt 

hozzájuk: Ezt mondja az Úr, Izráel Istene: Mondjátok meg annak az 

embernek, aki hozzám küldött benneteket: 
16

Ezt mondja az Úr: Én 

veszedelmet hozok erre a helyre és lakóira, mindazokat az átkokat, 

amelyek meg vannak írva abban a könyvben, annak a könyvnek minden 

igéje szerint, amelyet Júda királya elolvastatott. 
17

Mert elhagytak engem, 

és más isteneknek tömjéneztek, hogy bosszantsanak engem kezük 

mindenféle csinálmányával. Ezért lobbant fel és áradt ki lángoló haragom 

ez ellen a hely ellen, és nem alszik ki! 
18

De mondjátok meg Júda 

királyának, aki azért küldött benneteket, hogy megkérdezzétek az Urat: Ezt 

mondja az Úr, Izráel Istene azokról az igékről, amelyeket hallottál: 
19

Mivel 

megrendültél, és megaláztad magad az Örökkévaló Isten előtt, amikor 

meghallottad, hogy mit jelentettem ki erről a helyről és lakóiról, hogy 

milyen pusztulás és átok vár rájuk, mivel megaláztad magad előttem, 

megszaggattad a ruhádat és sírtál előttem, azért én is meghallgatlak! – így 

szól az Úr. 
20

Ezért gondoskodom róla, hogy őseid mellé temessenek, és 

békességgel kerülj a sírodba; neked nem kell meglátnod mindazt a 

veszedelmet, amelyet erre a helyre elhozok! És megvitték a választ a 

királynak. 

 

JER11-12 
 

2K23, 2C34:29-33 
1
Erre küldött a király és összegyűjtötték hozzá Jehúda és Jeruzsálem véneit 

mind. 
2
Fölment a király 

1
A király ekkor összegyűjtette magához Júda és 

Jeruzsálem véneit. 
2
Azután fölment a király az Úr házába, és vele együtt 

valamennyi júdai férfi és Jeruzsálem minden lakója, a papok és a léviták 

és a próféták meg az egész nép apraja-nagyja. És felolvasta fülük hallatára 

a szövetség könyvének minden igéjét, amelyet az Úr házában találtak. 
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3
Majd kiállt a király a helyére, az emelvényre, és szövetséget kötött az Úr 

színe előtt: hogy az Urat követik, parancsolatait, intelmeit és 

rendelkezéseit teljes szívükből és teljes lelkükből megtartják, és teljesítik a 

szövetség igéit, amelyek meg vannak írva abban a könyvben. És az egész 

nép elfogadta ezt a szövetséget. 

 

Elfogadtatta ezt mindazokkal, akik Jeruzsálemből és Benjáminból ott 

voltak. És Jeruzsálem lakói az Istennek, őseik Istenének a szövetsége 

szerint jártak el. Jósiás pedig eltávolított minden utálatos bálványt Izráel 

fiainak valamennyi tartományából, és minden Izráelben található embert 

Istenüknek, az Úrnak a szolgálatára kötelezett. Nem is tértek el az ő egész 

életében őseik Istenétől, az Úrtól. 

 
4
Ezután megparancsolta a király Hilkijjá főpapnak, a helyettesének és az 

ajtóőröknek, hogy hordjanak ki az Úr templomából minden olyan 

fölszerelést, amely Baalnak, Asérának és az ég minden seregének 

készült. Elégette azokat Jeruzsálemen kívül, a Kidrón mezején, és a 

hamut Bételbe vitette. 
5
Eltávolította a bálványpapokat, akiket Júda 

királyai alkalmaztak azért, hogy az áldozóhalmokon tömjénezzenek Júda 

városaiban és Jeruzsálem környékén, meg azokat is, akik Baalnak, a 

napnak, a holdnak, a szerencsecsillagoknak és az ég egész seregének 

tömjéneztek. 
6
Kivitette az Úr házában levő Aséra-szobrot is Jeruzsálemen 

kívülre, a Kidrón-völgybe, és elégettette a Kidrón-völgyben, porrá 

zúzatta, porát pedig a köznép temetőjébe szóratta. 
7
Leromboltatta a 

férfiparáznák házait, amelyek az Úr háza mellett voltak, ahol az 

asszonyok sátracskákat szőttek Asérának. 
8
Behozatta az összes papot 

Júda városaiból, az áldozóhalmokat pedig, amelyeken a papok 

tömjéneztek, tisztátalanná tette Gebától Beérsebáig. Leromboltatta a 

kapuknál levő áldozóhalmokat, amelyek Jósua városparancsnok 

kapujának a bejáratánál voltak, a városkapun belül, bal kéz felől. 
9
Az 

áldozóhalmok papjai azonban nem járulhattak az Úr oltárához 

Jeruzsálemben, csak kovásztalan kenyeret ehettek testvéreik között. 
10

Azután tisztátalanná tette a Tófetet a Ben-Hinnóm-völgyben, hogy 

senki se égethesse el fiát vagy leányát áldozatul Moloknak. 
11

Eltávolította az Úr házának a bejáratától a lovakat, amelyeket Júda 

királyai a nap tiszteletére állítottak oda Netan-Melek udvarnok kamrája 

mellé, egy külön csarnokba. A napnak szentelt kocsikat is elégette. 
12

Leromboltatta a király azokat az oltárokat is, amelyek az emeleten, az 

Áház-szoba tetején voltak, amelyeket Júda királyai készíttettek, meg 

azokat az oltárokat is, amelyeket Manassé készíttetett az Úr házának 

mindkét udvarában. Összezúzatta őket, és a porukat a Kidrón-patakba 

szóratta. 
13

Tisztátalanná tette a király azokat az áldozóhalmokat is, 

amelyek Jeruzsálemtől keletre, a Mashít-hegytől pedig délre voltak, 
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amelyeket még Salamon, Izráel királya építtetett Astóretnek, a szidóniak 

förtelmes bálványának, Kemósnak, a móábiak förtelmes bálványának és 

Milkómnak, az ammóniak utálatos bálványának. 
14

Összetörette a szent 

oszlopokat, és kivágatta a szent fákat, helyüket pedig emberi csontokkal 

töltötte meg. 
15

A bételi áldozóhalmon levő oltárt is, amelyet Jeroboám, 

Nebát fia készíttetett, aki vétekbe vitte Izráelt, ezt az oltárt is 

leromboltatta az áldozóhalommal együtt. Az áldozóhalmot fölperzseltette, 

porrá zúzatta, a bálványoszlopot pedig elégette. 
16

Azután körülnézett 

Jósiás, és meglátta a sírboltokat, amelyek ott voltak a hegyen. A 

sírboltokból kihozatta a csontokat, és elégette az oltáron. Így tette azt 

tisztátalanná az Úr igéje szerint, amelyet az Isten embere hirdetett, az, 

aki ezeket a dolgokat meghirdette. 
17

Majd ezt kérdezte: Miféle síremlék 

ez, amelyet itt látok? A városbeliek így feleltek neki: Isten emberének a 

sírja ez, aki Júdából érkezett, és megjövendölte ezeket a dolgokat, 

amelyeket te a bételi oltárral tettél. 
18

Erre ő azt mondta: Hagyjátok 

nyugodni, senki se bolygassa meg a csontjait! És békén hagyták a 

csontjait a Samáriából érkezett próféta csontjaival együtt. 
19

Jósiás 

Samária városaiból is eltávolította az áldozóhalmokon levő templomokat, 

amelyeket az Úr bosszantására készíttettek Izráel királyai. Mindenben 

ugyanúgy bánt velük, ahogyan azt Bételben tette. 
20

Lemészároltatta az 

áldozóhalmok összes papját, akik ott voltak az oltároknál, és emberi 

csontokat égetett el azokon. Ezután visszatért Jeruzsálembe. 
21

Majd ezt 

parancsolta a király az egész népnek: Tartsatok páskát Isteneteknek, az 

Úrnak úgy, ahogy az le van írva a szövetségnek ebben a könyvében! 
22

Bizony nem tartottak ehhez hasonló páskát a bírák, Izráel bíráinak 

ideje óta, sem Izráel, sem Júda királyainak az idejében, 
23

csak Jósiás 

király tizennyolcadik évében tartottak ilyen páskát az Úrnak 

Jeruzsálemben. 

 

2C35:1-19 
1
Jósiás páskát is tartott az Úr tiszteletére Jeruzsálemben, és levágták a 

páskabárányt az első hónap tizennegyedik napján. 
2
Szolgálatba állította a 

papokat, és az Úr házának szolgálatára buzdította őket. 
3
A lévitáknak 

pedig, akik egész Izráel tanítói voltak, és az Úrnak voltak szentelve, ezt 

mondta: Helyezzétek el a szent ládát a templomban, amelyet Salamon, 

Dávid fia, Izráel királya épített. Nem kell többé a vállatokon hordoznotok. 

Most már Isteneteknek, az Úrnak és népének, Izráelnek szolgáljatok! 
4
Készüljetek családonként és beosztásotok szerint, Dávidnak, Izráel 

királyának és fiának, Salamonnak az előírásai szerint, 
5
álljatok föl a 

szentélyben úgy, hogy testvéreiteknek, a nép családjainak a csoportjai 

szerint legyenek a lévita családok osztályai! 
6
Vágjátok le a páskabárányt, 



 

csak Sámuel-Királyok  csak Zsoltárok  CSAK PRÓFÉTÁK
 csak Krónikák 

(+ PRÓFÉTÁK) (+ Zsolt) közös anyag (+ PRÓFÉTÁK IS) (+ PRÓF.) (+ Zsolt) 
 

215 

 

miután megszenteltétek magatokat, és készítsétek el testvéreiteknek, 

teljesítve az Úrnak Mózes által adott rendelkezését! 
7
Jósiás a népnek, 

mindazoknak, akik ott voltak, juhokat, bárányokat és kecskegidákat 

ajándékozott, mindezeket a páskához, szám szerint harmincezret, továbbá 

háromezer marhát. Ezek mind a király jószágai voltak. 
8
Vezető emberei 

pedig önkéntes ajándékot adtak a népnek, a papoknak és a lévitáknak: 

Hilkijjá, Zekarjá és Jehíél, Isten házának a felügyelői kétezer-hatszáz 

páskabárányt és háromszáz marhát adtak a papoknak. 
9
Kónanjá és 

testvérei, Semajá és Netanél, továbbá Hasabjá, Jeíél és Józábád, a léviták 

vezető emberei ötezer páskabárányt és ötszáz marhát adományoztak a 

lévitáknak. 
10

Miután felkészültek a szolgálatukra, helyükre álltak a papok; 

a léviták is beosztásuk szerint, ahogyan a király parancsolta. 
11

Majd 

levágták a páskabárányt, és a papok hintették a vért, a léviták pedig 

lenyúzták a bőrt. 
12

Különválasztották az égőáldozatra való állatokat, és 

átadták csoportonként a nép családjainak, hogy vigyék oda az Úrnak, 

ahogyan meg van írva Mózes könyvében. Ugyanígy jártak el a marhákkal 

is. 
13

És megsütötték a páskabárányt előírás szerint, a szent adományokat 

pedig megfőzték fazekakban, üstökben és lábasokban, és gyorsan 

kiosztották az egész népnek. 
14

Azután maguknak és a papoknak készítették 

el, mert Áron fiai, a papok éjszakáig az égőáldozatoknak és a kövérjének a 

feláldozásával voltak elfoglalva. Ezért a léviták készítették el maguknak és 

Áron fiainak, a papoknak is. 
15

Ászáf fiai, az énekesek is a helyükön voltak 

Dávidnak, Ászáfnak, Hémánnak és Jedútúnnak, a király látnokának a 

parancsa szerint. A kapuőrök is ott voltak minden kapunál. Nem volt 

szabad letenniük a szolgálatot, ezért testvéreik, a léviták készítették el 

nekik. 
16

Így rendezték el mindenben az Úrnak szóló istentiszteletet azon a 

napon, megtartva a páskát és bemutatva az égőáldozatokat is az Úr oltárán, 

Jósiás király parancsa szerint. 
17

Megtartották tehát az ott levő izráeliek a 

páskát abban az időben meg a kovásztalan kenyerek ünnepét hét napon át. 
18

Nem tartottak ehhez hasonló páskát Izráelben Sámuel próféta ideje óta. 

Izráel királyai közül senki sem tartott olyan páskát, amilyet Jósiás tartott a 

papokkal, lévitákkal, egész Júdával, az ott levő izráeliekkel meg 

Jeruzsálem lakóival. 
19

Jósiás uralkodásának a tizennyolcadik évében 

tartottak ilyen páskát. 

 

 

NÁH 
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2K23, 2C35:20-36:5 
24

Jósiás király megtisztította Júda országát és Jeruzsálemet a 

halottidézőktől és jövendőmondóktól, a házibálványoktól és egyéb 

bálványszobroktól is, mindazoktól a förtelmes bálványoktól, amelyek ott 

láthatók voltak. Így szerzett érvényt a törvény rendelkezéseinek, amelyek 

le vannak írva abban a könyvben, amelyet Hilkijjá pap talált az Úr 

házában. 
25

Nem volt hozzá hasonló király őelőtte, aki teljes szívéből, 

teljes lelkéből és teljes erejéből megtért volna az Úrhoz, mindenben 

megfelelve Mózes törvényének, és utána sem támadt hozzá hasonló. 
26

Az 

Úr izzó nagy haragja azonban nem múlt el, mert haragra gerjedt Júda 

ellen mindazért a sok bosszúságért, amit Manassé okozott. 
27

Ezért azt 

mondta az Úr: Júdát is eltávolítom színem elől, ahogyan Izráelt 

eltávolítottam, és megvetem ezt a várost, Jeruzsálemet, amelyet pedig 

kiválasztottam, sőt a templomot is, amelyről azt mondtam, hogy ott lesz 

az én nevem! 
28

Jósiás egyéb dolgai, mindaz, amit véghezvitt, meg van 

írva a Júda királyainak történetéről szóló könyvben. 
 
29

Azok után, hogy Jósiás helyreállíttatta a templomot, az ő idejében vonult 

fel Nékó fáraó, Egyiptom királya, hogy harcoljon Karkemisnél, az 

Eufrátesz mellett Asszíria királya ellen. Jósiás király azonban szembeszállt 

vele, csatába szállt vele, de az megölte őt Megiddónál, alighogy meglátta. 

Pedig Nékó követeket küldött hozzá ezzel az üzenettel: Nem veled van 

dolgom, Júda királya! Nem ellened jöttem most, hanem az ellen a ház ellen, 

amellyel hadakozom, és Isten parancsolta, hogy siessek. Állj félre az Isten 

elől, aki velem van, hogy el ne pusztítson! Jósiás azonban nem tért ki előle, 

hanem a csatára készülve álruhába öltözött. Nem hallgatott Nékó szavaira, 

amelyek pedig az Isten szájából származtak; fölvonult, hogy megütközzék 

Megiddó síkságán. Az íjászok azonban eltalálták Jósiás királyt, és a király 

ezt mondta szolgáinak: Vegyetek le innen, mert súlyosan megsebesültem! 
30

Szolgái levették a harci kocsiról, egy másik kocsira tették, emberei holtan 

vitték el Megiddóból egy harci kocsin; Jeruzsálembe vitték, ott meghalt, és 

eltemették ősei sírjába. Egész Júda és Jeruzsálem gyászolta Jósiást. Jeremiás 

siratódalt szerzett Jósiásról, az énekesek és az énekesnők pedig máig is 

megéneklik Jósiást siratóénekeikben. El is rendelték ezt Izráelben. Fel is 

vannak jegyezve ezek a siratóénekek között. 

 

JSIR 
 

 

 

 



 

csak Sámuel-Királyok  csak Zsoltárok  CSAK PRÓFÉTÁK
 csak Krónikák 

(+ PRÓFÉTÁK) (+ Zsolt) közös anyag (+ PRÓFÉTÁK IS) (+ PRÓF.) (+ Zsolt) 
 

217 

 

Jósiás egyéb dolgai és kegyes tettei, amelyek megfeleltek annak, amit az 

Úr előír törvényében, egész története elejétől a végéig meg van írva az 

Izráel és Júda királyairól szóló könyvben. Az ország népe azután fogta 

Jóáházt, Jósiás fiát; felkenték, és királlyá tették az apja után 

Jeruzsálemben. 
31

Huszonhárom éves volt Jóáház, amikor uralkodni kezdett, és három 

hónapig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Hamútal volt, 

Jirmejá leánya, Libnából. 
32

Azt tette, amit rossznak lát az Úr, egészen 

úgy, ahogyan elődei tették. 

 

JER22:1-12 

 
33

De eltávolította őt Jeruzsálemből Egyiptom királya, Nékó fáraó, 

fogságba vetette őt Riblában, Hamát földjén, hogy ne uralkodhassék 

Jeruzsálemben, az országra pedig száz talentum ezüst és egy talentum 

arany hadisarcot vetett ki. 
 
34

Nékó fáraó, Egyiptom királya ezután Eljákímot, a testvérét, Jósiás fiát 

tette Júda és Jeruzsálem királyává apja, Jósiás után, és a nevét Jójákímra 

változtatta. Testvérét, Jóáházt pedig magával vitte Nékó, aki így 

Egyiptomba került, és ott halt meg. 
35

Jójákím megadta az ezüstöt és az 

aranyat a fáraónak, de kivetette azt az országra, hogy megadhassa a 

pénzt a fáraó parancsa szerint. Az ország népétől fejenként becslés 

szerint hajtotta be az ezüstöt és az aranyat, hogy megadhassa Nékó 

fáraónak. 
 
36

Huszonöt éves volt Jójákím, amikor uralkodni kezdett, és tizenegy évig 

uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Zebúddá volt, Pedájá leánya 

Rúmából. 
37

Azt tette, amit rossznak lát Istene, az Örökkévaló, egészen 

úgy, ahogyan elődei tették. 

 

JER7-9 

 

JER26 
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2K24, 2C36:6-10 

JER25 
 

JER45 
 

JER36:1-8 
 

JER36:9-32 
 

HAB 
 

1
Az ő idejében vonult fel ellene Nebukadneccar, Babilónia királya, és 

Jójákím az alattvalója lett három éven át; de azután elfordult tőle, és 

föllázadt ellene, ezért bilincsbe verve vitte Babilonba. 
 

 DN1. 
 

 DN2-3. 
 

JER22:13-19 
 
2
Ezért az Úr káldeus és arám meg móábi és ammóni rablócsapatokat 

küldött ellene. Azért küldte ezeket Júda ellen, hogy pusztítsák azt az Úr 

igéje szerint, amelyet kijelentett szolgái, a próféták által. 

JER35 
 
3
Bizony, az Úr parancsára történt Júdával az, hogy elvetette maga elől 

Manassé vétkei miatt, mindazért, amit az elkövetett, 
4
és az ártatlan vér 

miatt is, amelyet kiontott, hiszen ártatlan vérrel töltötte meg 

Jeruzsálemet. Ezért nem akart az Úr megbocsátani. Az Úr háza 

fölszerelésének egy részét is elvitte Nebukadneccar Babilonba, és babiloni 

templomának ajándékozta. 
5
Jójákím egyéb dolgai, utálatos tettei, mindaz, 

amit véghezvitt, és amelyek vele történtek, meg vannak írva az Izráel és 

Júda királyainak történetéről szóló könyvben. 
6
Azután Jójákím pihenni 
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tért őseihez; utána a fia, Jójákín lett a király. 
7
Egyiptom királya többé nem 

vonult ki országából, mert Babilónia királya mindent elfoglalt, ami csak 

Egyiptom patakjától az Eufrátesz folyamig Egyiptom királyáé volt. 
 

JER46-47-48-49 
 
8
Tizennyolc éves volt Jójákín, amikor uralkodni kezdett, és három hónapig 

meg tíz napig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Nehustá volt, 

Elnátán leánya Jeruzsálemből. 
9
Azt tette, amit rossznak lát az Úr, 

egészen úgy, ahogyan apja tette. 
 

JER22:20-30 
 

10
Abban az időben, az esztendő fordultával vonultak fel 

Nebukadneccarnak, Babilónia királyának a szolgái Jeruzsálem ellen, és 

ostrom alá vették a várost. 
11

Nebukadneccar, Babilónia királya is 

megérkezett a város alá, amelyet szolgái ostromoltak. Elküldött érte 

Nebukadneccar király, 
12

ekkor Jójákín, Júda királya kiment Babilónia 

királyához anyjával, udvari embereivel, parancsnokaival és főembereivel 

együtt. Babilónia királya uralkodásának nyolcadik esztendejében 

elfogatta őt és elvitette Babilonba.
 13

Elvitette onnan az Úr házának a drága 

fölszerelésével együtt, annak minden kincsét meg a királyi palota kincseit, 

és leszedetett minden aranytárgyat, amelyet Salamon, Izráel királya 

készíttetett az Úr templomában. Így jelentette ezt ki az Úr. 
14

Fogságba 

vitte a jeruzsálemieket: minden parancsnokot és a haderő minden vitézét, 

tízezer foglyot, a mesterembereket és a várépítőket is mind. Nem maradt 

más otthon, csak az ország nincstelen népe. 
15

Fogságba vitte Jójákínt 

Babilóniába. A király anyját meg a király feleségeit, főembereit és az 

ország előkelőit is fogságba vitte Jeruzsálemből Babilóniába. 
16

Minden 

tehetős embert, összesen hétezret, meg ezer mesterembert és várépítőt, és 

minden vitéz harcost fogságba hurcolt Babilónia királya Babilóniába. 
 

JER29 
 
17

Babilónia királya azután testvérét, Mattanját, Jójákín nagybátyját tette 

meg helyette Júda és Jeruzsálem királyának, és a nevét Cidkijjára változtatta. 
 

JER24 
 

JER13 
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2K24, 2C36:11-17, JER
52:1-3 

18
HUSZONEGY ÉVES VOLT CIDKIJJÁ, AMIKOR URALKODNI KEZDETT, ÉS 

TIZENEGY ÉVIG URALKODOTT JERUZSÁLEMBEN. ANYJÁNAK A NEVE 

HAMÚTAL VOLT, JIRMEJÁ LEÁNYA LIBNÁBÓL. 
 

JER46-47-48-49 

 

ABD 

 
19

AZT TETTE, AMIT ROSSZNAK LÁT Istene, AZ ÚR, EGÉSZEN ÚGY, AHOGYAN 

JÓJÁKÍM TETTE, és nem alázta meg magát Jeremiás próféta előtt, aki az Úr 

parancsát hirdette. 
 

JER27 
 

JER28 
 
20

MERT AZ ÖRÖKKÉVALÓ HARAGJA MIATT TÖRTÉNT EZ JERUZSÁLEMMEL 

ÉS JEHÚDÁVAL, MÍGNEM ELVETETTE ŐKET SZÍNE ELŐL. 
 

JER50-51 
 
20

BIZONY, AZ ÚR HARAGJA MIATT TÖRTÉNT EZ JERUZSÁLEMMEL ÉS 

JÚDÁVAL! VÉGÜL IS ELVETETTE ŐKET A SZÍNE ELŐL. Sőt CIDKIJJÁ 

AZUTÁN FELLÁZADT még Nebukadneccar BABILÓNIA KIRÁLYA ELLEN is, 

aki megeskette őt az Istenre. Keménynyakú és makacs szívű volt, és nem 

tért meg Izráel Istenéhez, az Úrhoz. 
 

JER37 
 
A papság vezetői és a nép is egyre több hűtlenséget követett el, követve a 

pogány népek minden utálatos szokását, és tisztátalanná tették az Úr házát, 

amelyet ő szentelt meg Jeruzsálemben. Pedig őseik Istene, az Úr idejében 

küldött nekik üzenetet követei által, mert szánta népét és lakóhelyét. De ők 

kigúnyolták Isten követeit, megvetették kijelentését, és gúnyt űztek 

prófétáiból, míg oly magasra nem csapott az Úr haragja népe ellen, hogy 
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már nem volt menekvés. Ezért felhozta ellenük a káldeusok királyát, aki 

fegyverrel mészároltatta le ifjaikat szent templomukban; nem szánt meg se 

ifjat, se szüzet, se vént, se aggastyánt, mindenkit a kezébe adott. 
 

 

EZ1:1-3:15 EZ3:16-5:17 EZ6 EZ7 EZ8:1-11:13 
  

EZ11:14-25 EZ12:1-7 EZ12:8-16 EZ12:17-20 EZ12:21-25 
  

EZ12:26-28 EZ13 EZ14:1-11 EZ14:12-23 EZ15 EZ16 EZ17 
  

EZ18-19 EZ20:1-44 EZ20:45-49 EZ21:1-17 EZ21:18-32 
  

EZ22:1-16 EZ22:17-22 EZ22:23-31 EZ23:1-35 EZ23:36-49 
 

2K25, JER
52:4-12 

1
URALKODÁSÁNAK KILENCEDIK ÉVÉBEN, A TIZEDIK HÓNAP TIZEDIKÉN 

MEGÉRKEZETT NEBUKADNECCAR, BABILÓNIA KIRÁLYA EGÉSZ 

HADSEREGÉVEL JERUZSÁLEM ALÁ. TÁBORT ÜTÖTT
EK

 VELE SZEMBEN, 

KÖRÜLÖTTE PEDIG OSTROMMŰVEKET ÉPÍTTETETT. 

 

 EZ24:1-14 EZ24:15-27 EZ25. 
 
2
OSTROM ALATT ÁLLT A VÁROS CIDKIJJÁ KIRÁLY TIZENEGYEDIK ÉVÉIG. 

 

JER19-21 
 

JER38 
 

JER32-34 
 

JER39:15-18 
 

 EZ29 EZ26:1-21 EZ27 EZ28:1-10 EZ28:11-19. 
  

 EZ28:20-26 EZ30:1-19 EZ30:20-26 EZ31:1-18. 
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3
A 

NEGYEDIK
 HÓNAP KILENCEDIK NAPJÁRA ELHATALMASODOTT A VÁROSBAN 

AZ ÉHÍNSÉG, MERT NEM VOLT MÁR ENNIVALÓJA AZ ORSZÁG NÉPÉNEK. 
4
AKKOR BETÖRTEK A VÁROSBA. A HARCOSOK AZONBAN ÉJSZAKA MIND 

KIMENEKÜLTEK 
A VÁROSBÓL

 A KÉT VÁRFAL KÖZÖTTI KAPUN ÁT, AMELY A 

KIRÁLY KERTJE MELLETT VAN, ÉS BÁR A KÁLDEUSOK OTT VOLTAK KÖRÖS-

KÖRÜL A VÁROS ALATT, KIJUTOTTAK AZ ARÁBÁ-VÖLGY FELÉ VEZETŐ 

ÚTRA. 

JER39:1-14 
 
5
A KÁLDEUSOK EGY CSAPATA AZONBAN ÜLDÖZŐBE VETTE A KIRÁLYT, ÉS 

UTOLÉRTÉ
K CIDKIJJÁT

 JERIKÓ SÍKSÁGÁN; EKKOR EGÉSZ CSAPATA 

SZÉTSZÓRÓDOTT MELLŐLE. 
6
EL IS FOGTÁK A KIRÁLYT, ÉS ELVITTÉK 

BABILÓNIA KIRÁLYÁHOZ RIBLÁBA, HAMÁT FÖLDJÉRE, AHOL ÍTÉLETET 

TARTOTTak FÖLÖTTE. 

JER50-51 
 
7BABILÓNIA KIRÁLYA

 CIDKIJJÁ FIAIT A SZEME LÁTTÁRA ÖLETTE MEG, 
ÉS JÚDA ÖSSZES 

VEZÉREIT IS MEGÖLETTE RIBLÁBAN,
 AZUTÁN CIDKIJJÁT MEGVAKÍTTATTA, MAJD 

BILINCSBE VERETTE, ÉS ÚGY VITETTE EL BABILONBA, 
ÉS BÖRTÖNBEN TARTOTTA 

HALÁLA NAPJÁIG.
 

8
AZ ÖTÖDIK HÓNAP hetedikén/

TIZEDIKÉN
 NEBUKADNECCAR 

KIRÁLYNAK, BABILÓNIA KIRÁLYÁNAK TIZENKILENCEDIK ÉVÉBEN ELJÖTT 

JERUZSÁLEMBE NEBUZARADÁN TESTŐRPARANCSNOK, Babilónia 

királyának az udvari embere, 
AKI BABILÓNIA KIRÁLYÁNAK A SZOLGÁLATÁBAN ÁLLT. 

 

2K25, 2C36:18-21, JER
52:13-34 

Az Isten házának valamennyi fölszerelését, a legkisebbtől kezdve a 

legnagyobbakig meg az Úr házának kincseit, továbbá a király és a vezető 

emberek kincseit mind Babilonba vitette. 
9
FELGYÚJTOTTA AZ 

ÖRÖKKÉVALÓ Isten HÁZÁT ÉS A KIRÁLYI PALOTÁT, FÖLPERZSELTE 

JERUZSÁLEM MINDEN HÁZÁT ÉS VALAMENNYI NAGY PALOTÁJÁT. 
10

A 

TESTŐRPARANCSNOKKAL LEVŐ EGÉSZ KÁLDEUS HADERŐ PEDIG KÖRÖS-

KÖRÜL LEROMBOLTA JERUZSÁLEM VÁRFALAIT, és minden drága értékét 

elpusztították. 
11A NÉP NINCSTELENJEINEK EGY RÉSZÉT ÉS

 azokat, akik az öldöklést 

átvészelték, A NÉP MARADÉKÁT – AKÁR A VÁROSBAN MARADTAK ÉLETBEN, 

AKÁR ÁTPÁRTOLÓK VOLTAK, AKIK ÁTPÁRTOLTAK BABILÓNIA KIRÁLYÁHOZ 

– A MEGMARADT KÉZMŰVESEKKEL EGYÜTT FOGSÁGBA HURCOLTA 

Babilóniába NEBUZARADÁN TESTŐRPARANCSNOK, és őt meg fiait kellett 

szolgálniuk mindaddig, amíg a perzsa királyság uralomra nem jutott, hogy 

beteljesedjék az Úrnak Jeremiás által mondott igéje: Amíg le nem telnek 
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az ország nyugalmának évei, nyugodni fog a pusztulás egész ideje alatt, 

teljes hetven évig. 
12

Csak AZ ORSZÁG NINCSTELENJEI
NEK MÁSIK RÉSZÉ

BŐL 

HAGYOTT OTTHON 
NEBUZARADÁN

 TESTŐRPARANCSNOK SZŐLŐMŰVESEKNEK 

ÉS MEZEI MUNKÁSOKNAK. 
13

ÖSSZETÖRTÉK A KÁLDEUSOK AZ ÚR HÁZÁNÁL 

LEVŐ RÉZOSZLOPOKAT, TOVÁBBÁ AZ ÚR HÁZÁHOZ TARTOZÓ 

MOSÓÁLLVÁNYOKAT MEG A RÉZMEDENCÉT, ÉS A
Z ÖSSZES

 REZET ELVITTÉK 

BABILÓNIÁBA. 
14

ELVITTÉK A FAZEKAKAT, A LAPÁTOKAT, A KÉSEKET 
ÉS A 

HINTŐEDÉNYEKET,
 A SERPENYŐKET ÉS MINDEN RÉZESZKÖZT, AMELYEKKEL A 

SZENT SZOLGÁLATOT SZOKTÁK VÉGEZNI. 
15

ELVITTE A 

TESTŐRPARANCSNOK 
A TÁLAKAT, 

A SZENESSERPENYŐKET ÉS A 

HINTŐEDÉNYEKET IS, 
A FAZEKAKAT, A MÉCSTARTÓKAT, A SERPENYŐKET ÉS AZ ÁLDOZATI 

KELYHEKET IS;
 MINDENT, AMI CSAK ARANYBÓL ÉS EZÜSTBŐL VOLT. 

16
A KÉT 

OSZLOPBAN, AZ EGYETLEN RÉZMEDENCÉBEN, 
A TALAPZATKÉNT ALATTA LEVŐ TIZENKÉT 

RÉZBIKÁBAN
 ÉS A MOSÓÁLLVÁNYOKBAN, AMELYEKET SALAMON 

KIRÁLY
 

KÉSZÍTTETETT AZ ÚR HÁZÁHOZ, MINDEZEKBEN A TÁRGYAKBAN 

MEGMÉRHETETLEN SÚLYÚ RÉZ VOLT. 
17

AZ egyik OSZLOP
OK

 TIZENNYOLC 

KÖNYÖK MAGAS VOLT, 
ÉS TIZENKÉT KÖNYÖK HOSSZÚ ZSINÓR ÉRTE KÖRÜL ŐKET, NÉGYUJJNYI 

VASTAGOK VOLTAK, BELÜL PEDIG ÜREGESEK,
 és RÉZ OSZLOPFŐ VOLT RAJTA. AZ 

EGYIK
 

OSZLOPFŐ három/
ÖT

 KÖNYÖK MAGAS VOLT, ÉS AZ OSZLOPFŐN KÖRÖS-

KÖRÜL RECÉZET MEG GRÁNÁTALMA VOLT, MIND RÉZBŐL. UGYANILYEN 
GRÁNÁTALMÁK

 VOLT
AK

 A MÁSIK OSZLOP
ON

 IS, el egészen a recézetig. 
KILENCVENHAT 

GRÁNÁTALMA VOLT A KÜLSŐ OLDALON, ÖSSZESEN SZÁZ GRÁNÁTALMA VOLT A RECÉZETEN KÖRÖS-KÖRÜL.
 

18
ELVITTE A TESTŐRPARANCSNOK SZERÁJÁ FŐPAPOT MEG CEFANJÁ 

PAPOT, A HELYETTESÉT ÉS A HÁROM AJTÓŐRT. 
19

ELVITT EGY FŐEMBERT IS 

A VÁROSBÓL, AKI A HARCOSOK PARANCSNOKA VOLT, öt/
HÉT

 EMBERT A 

KIRÁLY SZEMÉLYES KÖRNYEZETÉBŐL, AKIKET A VÁROSBAN TALÁLTAK, 

TOVÁBBÁ A HADSEREGPARANCSNOK ÍRNOKÁT, AKI FEGYVERBE SZOKTA 

SZÓLÍTANI AZ ORSZÁG HADINÉPÉT, VÉGÜL HATVAN FÉRFIT AZ ORSZÁG 

NÉPÉBŐL, AKIKET OTT TALÁLTAK A VÁROSBAN. 
20

FOGTA ÉS ELVITTE ŐKET 

NEBUZARADÁN TESTŐRPARANCSNOK BABILÓNIA KIRÁLYÁHOZ RIBLÁBA. 

 
21

BABILÓNIA KIRÁLYA PEDIG KIVÉGEZTETTE, MEGÖLETTE ŐKET 

RIBLÁBAN, HAMÁT FÖLDJÉN. ÍGY KELLETT FOGSÁGBA MENNIE JÚDÁNAK 

A SAJÁT FÖLDJÉRŐL. 

 
ENNYIEN VOLTAK AZOK, AKIKET FOGSÁGBA VITT NEBUKADNECCAR: URALKODÁSA HETEDIK ÉVÉBEN 

HÁROMEZER-HUSZONHÁROM JÚDAIT, NEBUKADNECCAR URALKODÁSÁNAK TIZENNYOLCADIK ESZTENDEJÉBEN 

JERUZSÁLEMBŐL NYOLCSZÁZHARMINCKÉT LELKET, MAJD NEBUKADNECCAR URALKODÁSÁNAK 

HUSZONHARMADIK ESZTENDEJÉBEN HÉTSZÁZNEGYVENÖT LELKET VITT FOGSÁGBA JÚDÁBÓL NEBUZARADÁN 

TESTŐRPARANCSNOK: ÖSSZESEN TEHÁT NÉGYEZER-HATSZÁZ LELKET. 

JER40 
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22
Nebukadneccar, Babilónia királya a Júda országában maradt nép fölé, 

amelyet meghagyott, Gedalját, Ahíkám fiát, Sáfán unokáját nevezte ki 

helytartónak. 
23

Amikor meghallották a csapatparancsnokok és embereik, 

hogy Babilónia királya Gedalját nevezte ki helytartónak, elmentek 

Gedaljához Micpába, mégpedig Jismáél, Netanjá fia, Jóhánán, Káréah 

fia, a netófái Szerájá, Tanhumet fia meg Jaazanjá, Maakáti fia 

embereikkel együtt. 
24

Gedaljá megesküdött nekik és embereiknek, és így 

szólt hozzájuk: Ne féljetek a káldeusok szolgáitól! Maradjatok az 

országban, és szolgáljátok Babilónia királyát, akkor jó dolgotok lesz! 
25

A 

hetedik hónapban azonban Jismáél, Netanjá fia, Elísámá unokája, aki 

királyi származású volt, elment tíz emberével, és levágta Gedalját, és az 

meg is halt. Levágták azokat a júdaiakat és káldeusokat is, akik ott 

voltak vele Micpában. 

JER41-43 
 
26

Ezután fölkerekedett az egész nép apraja-nagyja a 

csapatparancsnokokkal együtt, és elmentek Egyiptomba, mert féltek a 

káldeusoktól. 

JER44 
 

 EZ32:1-16 EZ32:17-32 EZ33:1-20 EZ33:21-33. 
  

 EZ34 EZ35 EZ36:1-15 EZ37:1-14 EZ37:15-28 EZ38:1-13. 
  

 EZ38:14-23 EZ39:1-16 EZ39:17-29 EZ40-48 EZ29:17-21. 
 

27
JÓJÁKÍN JÚDAI KIRÁLY FOGSÁGÁNAK HARMINCHETEDIK ÉVÉBEN, A 

TIZENKETTEDIK HÓNAP huszonhetedikén/
HUSZONÖTÖDIKÉN

 TÖRTÉNT, HOGY EVÍL-

MERÓDAK, BABILÓNIA KIRÁLYA, ABBAN AZ ÉVBEN, AMIKOR URALKODNI 

KEZDETT, MEGKEGYELMEZETT JÓJÁKÍN JÚDAI KIRÁLYNAK, ÉS KIENGEDTE A 

FOGHÁZBÓL. 
28

JÓINDULATTAL BESZÉLT VELE, ÉS SZÉKÉT FÖLJEBB TÉTETTE 

A TÖBBI KIRÁLY SZÉKÉNÉL, AKIK NÁLA VOLTAK BABILONBAN. 
29

LETEHETTE 

JÓJÁKÍN A RABRUHÁJÁT, ÉS ÁLLANDÓAN VELE ÉTKEZHETETT, EGÉSZ 

ÉLETÉBEN. 
30

ELLÁTMÁNYÁT ÁLLANDÓ ELLÁTMÁNYKÉNT A KIRÁLYTÓL KAPTA 

NAPI SZÜKSÉGLETE SZERINT EGÉSZ ÉLETÉBEN, 
HALÁLA NAPJÁIG.

 

 

 DN7-8. 
 

 DN5-6. 
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Ezsd1, 2C36:22-23 

DN11-12 
 

DN9. 
 
1
Círus perzsa király uralkodásának első esztendejében, azért, hogy 

beteljesedjék az Úrnak Jeremiás által mondott igéje, arra indította az Úr 

Círus perzsa király lelkét, hogy egész birodalmában kihirdettesse szóban 

és írásban a következőket: 
2
„Ezt mondja Círus perzsa király: A föld 

minden országát nekem adta az Úr, a menny Istene. Ő bízott meg engem 

azzal, hogy felépíttessem templomát a Júdában levő Jeruzsálemben. 
3
Aki 

csak az ő népéhez tartozik közületek, legyen azzal Istene, az Örökkévaló, 

és menjen el a Júdában levő Jeruzsálembe, és építse fel Izráel Istenének, 

az Úrnak a házát! Ő az Isten Jeruzsálemben. 
 

Zs126 
 
1
Zarándokének. Mikor jóra fordította Sion 

sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az 

álmodók. 
2
Akkor megtelt a szánk nevetéssel, 

és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt 

mondták akkor a népek: Hatalmas dolgot 

tett ezekkel az Úr! 
3
Hatalmas dolgot tett 

velünk az Úr, ezért örvendezünk. 
4
Fordítsd 

jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt 

patakmedrekhez hasonlóan! 
5
Akik 

könnyezve vetettek, ujjongva fognak majd 

aratni. 
6
Aki sírva indul, mikor vetőmagját 

viszi, ujjongva érkezik, mikor kévéit hozza. 

 

 DN10. 
 

AGG 
 

ZAK 
 

MAL



 

 

 


