
VAHID YOUSEFI – KÓBORI JUDIT

NQalakok a Bibliában II. 
NQk a bírák korától – Júda és Izrael hanyatlásáig

A Kr. e. 13. században jelentek meg Kánaán területén azok a sémi törzsek, amelynek laza 
szövetségét Izraélnek nevezték. Az itt talált kis városkirályságokat fokozatosan meghódí-
tották, lakóikat el_zték, megsemmisítették, vagy asszimilálták.

Ezzel együtt Józsué (A Bibliában Józsué elsQsorban Mózes utódaként szerepel, aki át-
vezette népét a Jordán folyón és ragyogó diadalok sorával meghódította Kánaán földjét. 
Élete vége felé magához gy_jtötte a törzseket Sikemben, szövetséget kötött a néppel, és 
feleskette Qket az Úr h_ségére [Mózes 24:25–27]) vezette honfoglalás nem végzQdött 
Kánaán maradéktalan meghódításával. A harcok tovább folytak, részben a Kánaáni Qs-
lakók, részben pedig a kívülrQl betörQ „idegen” népek, különösen a filiszteusok ellen. E 
mintegy 250 évig tartó korszakból Kr. e. 13–10. század) körül egyes hagyományokat a 
Kr. e. 7. század végén keletkezett Bírák könyve, változatos, egymáshoz lazán kapcsolódó 
elbeszélések formájában tartalmazza.

A legnevezetesebb bírák, akikrQl a Biblia megemlékezik Debora, Gedeon, Jefte és 
Sámson.

DEBÓRA
Ebben az idQben […] Debóra �rófétaasszony bíráskodott Izraelben.

                                                                                                                     Bírák 4:4

Debóra az egyetlen nQ a bírák sorában, és az egyetlen olyan bíró, akirQl a bibliai szöveg 
megemlíti, hogy ténylegesen bíráskodott peres ügyekben. Az Ószövetség szerint Debóra 
prófétanQ egy pálmafa alatt ülve várta a hozzá fordulókat valahol Ráma és Bétel között 
(Bír 4:5). Az ókori Izrael sivatagi oázisainak, síkságainak és völgyeinek jellemzQ fája, 
az efráimi a hegyek között ritka növénynek számított. Debórát bizonyára rátermettsége, 
tudása és pártatlansága miatt választották meg bírónak, a prófétanQi rang pedig arra utal, 
hogy a nép természetfölötti képességeket is tulajdonított neki.

Debóra idejében az izraelitákat Jábin kánaáni király sanyargatta, „aki Hacorban ural-
kodott” (Bír 4:2). A Biblia látszólag világosan fogalmaz az elnyomó személyét illetQen, 
csakhogy egy Jábin nev_ hácóri királyt már Józsue megölt, amikor Hácórt az izraeliták 
honfoglalásakor lerombolta (Józsue 11:10). Az is gyanús, hogy Debóra történetében Jábin 
semmilyen szerepet nem játszik, a tényleges ellenség Sziszera hadvezére, aki a „népek 
Harosetje” nev_, nem azonosítható városban lakott.

A hagyományos felfogás szerint a Bírák könyvének 4. és az 5. fejezete gyönyör_ gyQ-
zelmi éneke az utolsó nagy összecsapás emlékét Qrzi a kánaánita városállamok koalíciója 
és az izraelita törzsek között. A döntQ csatára a Jezreel-völgyben került sor. A lovakkal és 
harci szekerekkel felvonuló kánaánitákat elsodorta felhQszakadás miatt megáradt Kisón 
patak (Bír 5:20-21).

Természetesen nem lehetetlen, hogy valóban így történt, de a történet számtalan bo-
nyolult kérdést vet fel, nem utolsósorban, ami a 4. és az 5. fejezet viszonyát illeti. A gyQ-
zelmi ének öt törzset – Efráimot, Benjámint, Mahirt (Manasszét), Zebulont, Isszákárt és 
Naftálit – magasztal hQsiessége miatt, Rúbent, Gileádot, Dánt és Ásért viszont megrója, 
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amiért távol maradtak (Júdát meg sem említi). A 4. fejezet viszont azt állítja, hogy csak 
Naftáli és Zebulon harcosai gy_ltek össze Debóra hívására a Tábor-hegyen, és vettek részt 
a csatában. Mindkét változat hitelessége mellett lehet érveket felsorakoztatni, de a kérdés 
végsQ soron eldönthetetlen.

Az izraelita sereg vezetését Debóra egy Bárák nev_ hadvezérre bízta, akit a prófétanQ 
elkísért a csatába. A történet igazi hQse mégis egy másik asszony, Jáél, a kenita Héber fe-
lesége, aki becsalogatta sátrába a vesztes csata után menekülQ Sziszerát, és álmában vég-
zett vele. Nyilvánvaló, hogy ezúttal a közkedvelt helyi hQsök és hQsnQk legendáit Qrizte 
meg az Ótestamentum szövege.

Kivételes bölcsességének köszönhetQen Debóra választott bíróként ítélkezik peres 
ügyekben, és gyQzelemre vezeti a népet a háborúban, noha a tényleges harcot a férfiakra 
hagyja. Jáél intelligenciája és nQi ravaszsága segítségével öli meg a zsarnokot, ügyesen 
élve a kínálkozó lehetQséggel. HQstetteik valódiságában nincs okunk kételkedni, noha a 
pontos körülmények bizonytalanok.

JÁEL
Az asszony, aki egy sátorcövekkel gyilkolta meg Sziszerát,

a legyQzött kánaánita hadvezért
BIBLIAI HIVATKOZÁS: Bírák 4,17–22; 5,24–27

Jáel a nomád keniták egyik tagjának, Hébernek a felesége volt, aki elhagyta törzsét, és a 
Kedes közelében verte fel sátrát. Sziszera a kedesi csatában vereséget szenvedett, gyalogo-
san menekült, és menedéket kért Héber táborában – Sziszera ura, Hacor királya, Jábin és a 
kenita Héber háza között ugyanis béke volt. Jáel kijött Sziszera elé, és azt mondta neki, hogy 
nincs mitQl félnie: felkínálta szállásul a sátrát, és betakarta egy szQnyeggel. Amikor a férfi 
egy kis vizet kért tQle, mert szomjas volt, adott neki aludttejet, és újból betakarta. Sziszera 
azután azt mondta Jáelnek, hogy álljon a sátor elé, és kioktatta, hogy ha valaki azt kérdezi, 
hogy van-e férfi a sátorban, akkor mondja azt, hogy nincs. De Jáel fogott egy sátorcölöpöt 
és egy kalapácsot, és halkan visszaosont Sziszerához, aki a kimerültségtQl mély álomba 
zuhant. A sátorcöveket az alvó férfi halántékán keresztül kalapáccsal a koponyájába verte, 
úgy, hogy odaszegezte a földhöz. Amikor Bárák Sziszerát üldözve odaért, Jáel kiment elé, 
és így szólt hozzá: „Gyere, megmutatom neked azt az embert, akit keresel.”

Bárák követte Qt sátrába, és ott meglátta Sziszerát a halántékából kiálló cövekkel. 
(4,17–22) Mint ahogy Debóra megjósolta, Isten Sziszerát egy nQ kezébe adta. Debóra 
éneke tömör nyelven dicsQíti tettéért Jáelt, és kiemeli a több ezres sereg élén álló vezér 
csúfos halálát. (5,26–27) Pedig Jáel megszegte a vendégszeretet Qsi törvényét, amely 
szerint a házigazda felelQs vendége(i) biztonságáért. Egy katona számára a lehetQ legna-
gyobb gyalázatnak számított, ha nQ kezétQl hal meg.

JIFTACH LÁNYA
Hogyan került egy gyors ígéret Jiftach szeretett lányának az életébe?

BIBLIAI HIVATKOZÁS: Bírák 11,30–40

Jiftach lányának története abban az idQben játszódik, amikor az izraeliek megint magukra 
vonták Isten haragját a pogány istenek imádásával. Isten büntetésbQl az ammoniták kezére 
adta Qket, akik „sanyargatták és elnyomták Izrael … minden fiát, aki az amoriták földjén, 
Gileádban lakott.” Ammon fiai a Jordánon is átkeltek, hogy megtámadják Júdát, Benjamint 
és Efraim házát. (10,8–9) A rájuk mért büntetés hatására az izraeliek megbánták tetteiket, 
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félredobták a pogány isteneket, és Istenhez imádkoztak, hogy mentse meg Qket elnyomójuk-
tól. De megszabadulásukhoz hozzáértQ katonai vezetQre volt szükségük, így Gileád vénei 
fölkerestek egy bizonyos Jiftachot, aki Tob földjén élt. Jiftach egy szajha fia volt, de atyjá-
nak felesége is szült fiakat, akik, amikor felnQttek, elkergették Jiftachot, és megtagadták tQle 
örökségét. Tob földjére menekült, ahol egy nincstelenekbQl álló banda élén portyázott, és 
ide jöttek érte Gileád vénei, hogy megkérjék, vezesse Qket az ammoniták ellen.

MielQtt harcba szállt volna az ammonitákkal, Jiftach fogadalmat tett az Úrnak, és ezt 
mondta: „Ha kezembe adod Ammon fiait, akkor, aki elsQnek lép ki házam kapuján, hogy 
elém jöjjön, amikor gyQztesen visszatérek az Ammon fiaival vívott csatából, az legyen az 
Úré, azt bemutatom égQáldozatul. „Jiftach valóban legyQzte az ammonitákat, de amikor ha-
zatért, az elsQ ember, aki kijött a házából, hogy üdvözölje Qt, saját lánya, egyedüli gyermeke 
volt. Amint meglátta, megszaggatta ruháit az Istennek tett fogadalma miatt. Amikor Jiftach 
elmagyarázta lányának bánata okát, lánya készségesen elfogadta sorsát, de csak azzal a 
feltétellel, ha apja megengedi neki, hogy elQbb két hónapra felmehessen a hegyekbe társnQ-
ivel, és megsirathassa, hogy hajadonként és gyermektelenül kell meghalnia. KésQbb Izrael 
lányainak körében elterjedt az a szokás, hogy évente négy napra a hegyekbe mentek, hogy 
megsirassák Jiftach lányának sorát. Apja hat éven keresztül volt Izrael bírája.

A vélemények eltérnek arról, hogy Jiftach tényleg feláldozta-e lányát, vagy sem, mi-
vel az emberáldozat a zsidó nép körében kárhozatos dolognak számított. Egyes tudósok 
ragaszkodnak ahhoz, hogy a szöveg egyértelm_en azt jelzi, hogy Jiftach ezt meg is tette, 
míg mások azt sugalmazzák, hogy egy állatot szánt égQ áldozatul, és annyiban tényleg 
„feláldozta” a lányát, hogy Istennek szánta Qt, tehát lánya egész életét sz_zen töltötte a 
templom szolgálatában.

MÁNOAH FELESÉGE
Egy meddQ asszony, aki Sámson anyja lett

BIBLIAI HIVATKOZÁS: Bírák 13,2–24; 142–49

Amikor „Izrael fiai újra azt tették, ami gonosznak számít az Úr szemében”, s ezért Isten a 
filiszteusok kezére adta Qket. Ekkoriban egy angyal jelent meg egy Szoreából, Dán törzsé-
bQl való férfi, Mánoah feleségének, és azt mondta neki, hogy noha sok éve meddQ, foganni 
fog, és fiút szül. „Most azonban – mondta az angyal – vigyázz magadra, ne igyál se bort, 
se szeszes italt, és tisztátalant se egyél, mert fogansz és fiút szülsz. Borotva ne érintse fejét, 
mert ez a gyermek Isten nazírja (Istennek szánt ember) lesz anyja méhétQl fogva. P lesz, aki 
majd elkezdi Izraelt kiszabadítani a filiszteusok kezébQl.” Az asszony elmondta férjének, 
amit az angyal mondott, és férje könyörgött az Úrhoz, hogy tanítsa meg Qket, hogyan ne-
veljék fel gyermeküket. Az angyal megint megjelent nekik, és tanította az asszonyt és férjét 
is. Amikor fia megszületett, az asszony Sámsonnak nevezte Qt. (13,2–24) 

SÁMSON ÉS DELILA
Delila ekkor látta, hogy kitárta egész szívét. Hívatta hát a filiszteusok fejedelmeit, és ezt 

mondta nekik: „Most gyertek, mert kitárta elQttem egész szívét.” A filiszteusok fejedelmei 
elmentek hozzá, s magukkal vitték a �énzt is. Erre Q elaltatta Sámsont a térdén, odahíva-
tott egy embert, az lenyírta fejérQl a hét hajfürtöt. Elkezdett gyengülni és ereje elhagyta.

Bírák 16:18–19

Hangsúlyozni kell, hogy zsidóság történetében a bibliai nQk nem mind voltak zsidók. 
Ismerünk olyan nem zsidó nQket, akik meghatározó befolyással bírtak történelmük jelen-
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tQs alakjaira. Voltak, akiknek befolyásuk pozitív volt és a Biblia nagy tisztelettel és meg-
becsüléssel beszél róluk, és voltak negatív figurák. Ezek között talán az elsQ a filiszteus 
Delila, Sámson szeretQje volt, aki elárulta Qt.

Sámson ben Mánoách, a Bírák korának egyik jelentQs alakja volt. Húsz éven keresztül 
bíráskodott Izrael felett és ez a periódus a filiszteusok elleni küzdelem jegyében telt el. 
Sámson alakja sokkal érdekesebb és jelentQsebb, mint Deliláé, aki egyik mellékalakja volt 
csupán a Sámson-eposznak.

Sámson és Delila történetét mindenki ismeri, de ez csak egyik epizódja az egész, rendkí-
vül fordulatos elbeszélésciklusnak. Sámson alakjára egy sor különbözQ hagyományt ráag-
gatott az utókor, ezért az Q története a leghosszabb a Bírák könyvének elbeszélései között.

A bibliai elbeszélés
A történet Dán földjén kezdQdik, mielQtt még a törzs északra vándorolt volna (vö. Bír 
18). Dán egy keskeny földsávot foglalt el, amelyet egyik oldalon a tenger, a másikon a 
filiszteusok földje és Júda határolt. Ez a vidék lehetett a színhelye az elsQ – gyakran ellen-
séges – találkozásoknak a filiszteusok és izraelita szomszédaik között a Kr. e. 11. század 
második felében.

Az elbeszélés nyitó fejezete még nem tartalmaz népmesei elemeket. Sámson szülei ke-
gyes, gyermektelen emberek, akiket meglátogat az Úr angyala, és megígéri nekik, hogy szü-
letendQ fiúk nazír lesz (’kiválasztott’, ’Istennek szentelt’), ha a terhes asszony tartózkodik 
a bortól és a szeszes italoktól. A fiú kiválasztottságának jeleként haját soha nem érintheti 
borotva. Hamarosan kiderül, hogy a kiválasztottság korántsem jelenti azt, hogy Sámson 
erkölcsileg mindig példamutató módon viselkedik.

Sámson születésétQl fogva fogadalmat tevQ volt (názir, akinek soha nem vágták le a haját, 
és tilos volt bort vagy szeszesitalt innia, vagy akár szQlQt és mazsolát ennie).

Gyerekkorától kezdve két gyengéje volt: a filiszteusok és a nQk. Az elQbbieket verte, 
míg az utóbbiakat szerette, szinte válogatás nélkül. Ha filiszteus nQ került útjába – akkor a 
jó Isten Qrizze meg, mind Sámsont, mind mindenki mást, aki a környéken van. Ez történt 
akkor is, amikor Sámson Delila b_vkörébe került.

Az elsQ epizódban (Bír 14:1–15:8) már megtalálható a Sámson-ciklus összes visszatérQ 
témája: a hQs hatalmas fizikai ereje, a találós kérdések iránti rajongása és kiszolgáltatottsága 
a nQi bájaknak. Sámson eljegyez egy filiszteus lányt, és még az esküvQje elQtt puszta kézzel 
széttép egy oroszlánt. Miután felfedezi, hogy a vadállat tetemében méhek telepedtek meg, 
feltesz egy találós kérdést a lakodalom filiszteus vendégeinek: „Eledel jött ki az evQbQl, s 
édesség került ki az erQsbQl” (Bír 14:14). A vendégek megfenyegetik Sámson feleségét, 
hogy megégetik, ha nem árulja el a megoldást. A lány kicsalja Sámsonból a választ, és 
elmondja rokonainak, így Sámson elveszti a fogadást, és harminc váltóruhát kell adnia a 
rokonságnak.

A következQ incidens (Bír 15:9–20) rávilágít a korszak a történelmi realitásaira. Dán 
törzse után Júda volt földrajilag legközelebb a filiszteusok országához, és az ellenség köny-
nyen utat talált a törzs területének szívébe a Seféla dombvidéken keresztül. A filiszteusok 
bizonyára befolyásuk alá vonták Júdát, inkább az a meglepQ, hogy a Biblia máshol nem 
említi ezt a tényt.

A filiszteusok
A filiszteusok felszólítják a júdaiakat, hogy adják ki a vadonba menekült Sámsont. 
Sámson engedelmeskedik az elfogására felvonult férfiaknak azzal a feltétellel, hogy 
nem ölik meg. Amikor átadják a filiszteusoknak, az új kötelek, amelyekkel megkötözték, 



100 VAHID YOUSEFI – KÓBORI JUDIT: NPALAKOK A BIBLIÁBAN II.

azonnal lepattannak a testérQl, és Sámson egy szamár állkapcsával agyonver újabb ezer 
embert. A harcban megszomjazott hQsnek Isten forrást fakaszt a sziklából. A filiszteusok 
legyilkolásának helye héberül a Rámát-Lehi (’állkapcsdomb’), a forrás az Én-Hakkoré (’a 
segélykérQ forrás’) nevet kapta.

Ezután következik Sámson és Delila története (16. fejezet). A Biblia csak annyit árul 
el Deliláról, hogy Sámson beleszeretett a Szórak völgyében élQ nQbe. Delila megpróbálja 
kicsalni Sámsonból emberfeletti fizikai erejének a titkát. Az elsQ próbálkozások kudarcot 
vallanak. De Sámson idQvel nem tud ellenállni a nQ könyörgésének és mesterkedésének. 
Hajának levágása után a történet tragikus fordulatot vesz: a filiszteusok fogságába esik, 
megvakítják, és rabszolgaként dolgoztatják. A szomorú véget csak dicsQséges halála eny-
híti, mivel hajával együtt az erejét is fokozatosan visszanyeri, és egy ünnepség alkalmá-
ból romba dönti Dágón templomát. „Sokkal többet ölt meg akkor, amikor meghalt, mint 
amennyit akkor ölt meg, amikor élt” – mondja a Biblia (Bír 16,30).

Sámson rendkívül népszer_ hQs lehetett az ókori Izraelben, ahogy azóta is, hiszen 
története olyan örök témákat dolgoz fel, mint a kérlelhetetlen bosszú, az emberfeletti 
fizikai erQ és az erQs férfi kiszolgáltatottsága a nQi ravaszságnak. A legenda évszázado-
kon át megihlette a m_vészeket és a költQket, legismertebb feldolgozása Milton A küzdQ 
Sámson cím_ nagyszer_ drámai költeménye. A Sámson-ciklus tartalmazza a legtöbb cso- cím_ nagyszer_ drámai költeménye. A Sámson-ciklus tartalmazza a legtöbb cso-
dás hQstettet a Bírák könyvében: a fQhQs széttép egy oroszlánt, megfog háromszáz rókát, 
egy szamár állkapcsával agyonver ezer embert, és rábeszéli Isten, hogy fakasszon vizet 
a sziklából. Vajon milyen valós történelmi események állhatnak a legenda hátterében?

Történelem a legendák mögött
A „történelmi Sámson” talán egy Dán törzsébQl való helyi hQs volt, aki jelentQs károkat 
okozott a filiszteusoknak, de végül az ellenség fogságába esett. A köztudatban hozzá 
kötQdQ helyek sajátos neveket viseltek, ami hozzájárult a legenda színesedéséhez. Nem 
valószín_, hogy Sámson tényleg megölt puszta kézzel egy oroszlánt, vagy elveszítette 
az erejét, amikor a haját levágták. A legenda kialakulására hatással lehetett a Héraklész-
mítosz, és ezt a folyamatot egyes kutatók szerint elQsegítette, hogy a Sámson név leve-
zethetQ a ’nap’ jelentés_ héber szóból.

NOÉMI, RUT ÉS ORPA
BIBLIAI HIVATKOZÁS: Rut

Noha Rut története ugyanabban a királyságot megelQzQ korban játszódik, mint a Bírák 
könyve, idilli, romantikus hangulata erQs ellentétben áll a Bírák könyvének végén szereplQ 
véres eseményekkel. SQt, míg a Bírák könyvében nyílt ellenségesség tapasztalható a nem-
izraelitákkal szemben, Rut könyvében bizonyos fokú rokonszenv nyilvánul meg irántuk, 
különösen azok iránt, akik – Ruthoz hasonlóan – Isten védelme alá helyezik magukat.

A bírák idejében éhínség tört ki Izraelben, ezért egy Elimelech nev_ betlehemi ember 
feleségével, Noémivel és két fiával Machlonnal és Kiljonnal Noáb földjére költözött. Itt 
Noémi özvegységre jutott, fiai pedig moabita nQket vettek feleségül. Tíz év múlva a fiúk 
is meghaltak. Noémi ekkor, értesülvén az éhínség megsz_ntérQl, elhatározta, hogy vissza-
tér családjához. Egyik menye, Orpa, nem tartott vele, hanem otthon maradt, másik menye, 
Rut azonban nem vált el tQle, hanem kitartott mellette. „…ahova te mész, megyek én is. 
Ahol te telepszel, letelepszem én is. A te néped az én népem, a te Istened az én Istenem. 
Ahol te meghalsz, ott haljak meg én is, ott temessenek el”. (1,16–17) Noémi tehát vissza-
tért a moabita Ruttal Betlehembe.
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Rut, hogy nyomorúságukon enyhítsen, kiment a mezQre és az aratók után elmaradt 
kalászokat szedegette. Úgy adódott, hogy éppen az apósa nemzetségébQl való Boász 
földjére vetQdött. Amikor Boász kiment földjére, hogy az aratókat ellenQrizze, felfigyelt 
Ruthra, aki igen megtetszett neki. Megengedte ezért, hogy az aratás egész tartama alatt 
aratói után gy_jtögessen, akiknek pedig meghagyta, hogy bQven hullassanak el kévéikbQl 
Rut számára. Boász az ebédjét is megosztotta Ruttal.

Rut elmesélte a történteket Noéminak, aki isten irgalmának a megnyilatkozását lát-
ta a találkozásban, mert eszébe ötlött, hogy Boász olyan közeli rokonuk (goéljük, azaz 
gyámolítójuk), akinek a törvény szerint pártfogolnia kell Rutot: meg kell váltania elide-
genített családi birtokát, és ha nincs közelebbi rokon, feleségül is kell Qt vennie, hogy 
Elimelech családja ki ne haljon (levirátus = sógorházasság). (Az ilyen házasságból szüle-
tett gyermek az utód nélkül elhunyt férfi örököse lett.)

Noémi kötelességének érezte, hogy gondoskodjék özvegy menyének, Rutnak a jö-
vQjérQl és férjhez adta rokonához, Boászhoz. Ezért olyan tanácsokkal látta le, amelyek 
biztosan eredményre vezetnek, és arra késztetik Boászt, hogy eleget tegyen „gyámolítói” 
kötelezettségeinek. 

Ennek értelmében Rut kicsinosította magát, elment Boász szér_jére, ahol az az árpáját 
csépelte, s miután nyugovóra tért, a lábához feküdt a takaró alá. Boász éjféltájt vette észre, 
hogy egy asszony fekszik a lábánál. ElQbb megrémült, majd mikor Rutra ismert az asz-
szonyban, öröm töltötte el. Hajnalig magánál tartotta, magajándékozta és azt is megígér-
te, hogy teljesíti vele szembeni rokoni kötelezettségét. Rutnak volt ugyan egy közelebbi 
rokona is, ez azonban lemondott jogairól. Így semmi akadály nem állott Boász és Rut 
házasságának az útjában. Egybekeltek, Rut fogant és fiút szült, akit Obednek neveztek 
el, s akinek a fia, Izaj, Dávid király atyja lett. Noémi ölébe vette és dajkálta a gyermeket, 
ezzel is jelezve, hogy elismeri törvény szerinti leszármazottjának.

A bírák korában játszódik le az az idillikus történet, amelyet a Rut�könyv beszél el, s 
amely a világirodalom nagyjaira is hatást gyakorolt. Az elbeszélés az eszményi király, 
Dávid Qseinek az életébQl mutat be egy epizódot, hogy ezen keresztül fényt derítsen 
Dávid származására, családfájára.

HANNA (Anna)
Egy meddQ asszony, aki fogadalmat tett, hogy ha Isten abban a kegyelemben részesíti, 

hogy fia születik, akkor visszaadja Qt neki, és aki IstentQl ka�ott fiát Sámuelnek nevezte el
BIBLIAI HIVATKOZÁS: 1Sámuel 1,2–2,10; 2,21

Hanna Elkana, egy Rámából való efraimita felesége volt. Hanna meddQ volt, nem voltak 
gyermekei és emiatt sokat bánkódott. Minden évben, amikor Elkana elvitte családját a 
silói szentélyhez, Peninna – Elkana gyermekeinek anyja – sértegette a férfi másik felesé-
gét, amiért gyermektelen volt. Egyszer azonban, azon a napon, amikor Elkana bemutatta 
áldozatát, Hanna sírva fakadt, és nem volt hajlandó semmit sem enni. Elkana, aki nagyon 
szerette Hannát, megkérdezte tQle: „Hanna, miért sírsz, és miért nem eszel? Miért vagy 
boldogtalan? Hát nem több vagyok én neked, mint tíz fiú?” Miután a család befejezte az 
evést, Hanna felkelt, és a szentélyhez ment, amelynek kapujánál Éli, a fQpap ült. Hanna 
keservesen sírt, és ezt a fogadalmat tette az úrnak: „Seregek Ura, ha tekintetbe veszed 
szolgálód nyomorúságát és megemlékezel rólam, ha nem feledkezel meg szolgálód-
ról, hanem megajándékozol egy fiúval, akkor az Úrnak szentelem, olló ne érje fejét.” 
Ahogyan Hanna csendben, szívében tovább imádkozott, Éli figyelte az ajkait. Látta, hogy 
mozognak, de mivel nem jött ki hang a száján, ezért Éli részegnek vélte, és megdorgálta. 
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Hanna így felelt: „Nem, uram! Szerencsétlen asszony vagyok, sem bort, sem mámorító 
italt nem ittam, csak a szívemet öntöttem ki az Úr elQtt. Ne tartsd szolgálódat semmirekel-
lQnek! Mert nagy bánatomban és szomorúságomban imádkoztam ilyen sokáig.” Aztán Éli 
azt mondta, hogy menjen békében, és hozzátette: „Izrael Istene teljesíti kérésedet, amelyet 
elé terjesztettél.” Hanna erre így felelt: „Bárcsak tetszésre találna szolgálód szemedben!” 
Ezzel útjára ment. És mivel már nem volt szomorú, evett egy kis ételt. Másnap reggel 
korán felkeltek, és miután imádkoztak az Úrhoz, hazaindultak Rámába. Elkana Hannával 
hált – és Isten megemlékezett róla, és fogant.

Isten meghallgatta a kérést: Hanna fogant és fiút szült, akit Sámuelnek nevezett el. 
Amikor a gyermek nagyobbacska lett, teljesítette ígéretét, elvitte Silóba és otthagyta, 
hogy isten szolgája legyen. A kis Sámuel Éli fQpap felügyelete alatt növekedett és szol-
gált istennek.

Történt egyszer, hogy Sámuel egy éjszaka hangot hallott és Élihez futott, mert az hit-
te, hogy Q szólította. Mikor ez harmadszor is megismétlQdött, Éli megértette, hogy isten 
akar valamit közölni a fiúval: „Beszélj, Uram, szolgád figyel!” Isten valóban megjelent 
Sámuelnek, prófétájává (szószólójává) tette és közölte vele, hogy olyan dolgokat szán-
dékozik m_velni Izraelben, hogy annak, aki meghallja, „mindkét füle csengeni fog tQle”.

Miután otthagyták Sámuelt a templomban Élinél, hogy Istent szolgálja, Hanna és 
Elkana hazatért Rámába. A következQ években, amikor Elkana Silóba ment az éves 
áldozatbemutatásra, Hanna mindig vitt magával egy kis köntöst, amit Sámuelnek készí-
tett. MielQtt visszaindultak Rámába, Éli mindig megáldotta Qket a következQ szavakkal: 
„Ajándékozzon neked az Úr ettQl az asszonytól más fiút kárpótlásul ahelyett, amit áten-
gedett az Úrnak.” A következQ évek során Hanna három fiút és két leányt szült. A kis 
Sámuel meg az Úr színe elQtt nQtt fel: (1,1–2,21) Sámuel, amikor felnQtt, Izrael prófétája 
és bírája lett. (3,19–21,15) Amikor Sámuel megöregedett, a nép hozzá jött, hogy adjon 
neki királyt, aki uralkodjék felettük, Q pedig Sault, kis fiát kente fel Izrael elsQ királyává. 
(8,1–5,10,1)

MICHAL
JELENTÉSE: KI OLYAN, MINT ISTEN?

BIBLIAI HIVATKOZÁS: 1Sámuel 18,20–28; 19,11–17; 25,44; 2Sámuel 3,13–16; 6,16–23

Michal Saul király Achinoamtól született fiatalabbik lánya volt. Beleszeretett Dávidba, és 
amikor ezt Saul meghallotta, azt gondolta, hogy a segítségével tQrbe csalhatja Dávidot, 
és megvalósíthatja azt a tervét, hogy Dávid a filiszteusok kezétQl essen el. Saul ahelyett, 
hogy közvetlenül Dáviddal beszélt volna, szolgái közvetítésével sugalmazta neki, hogy 
legyen a király veje. Amikor Dávid azt mondta neki, hogy nincs neki sem elegendQ va-
gyona, sem kellQ rangja ahhoz, hogy a király veje lehessen, Saul a szolgáival tudatta vele, 
hogy menyasszonyi váltságul csak száz filiszteus elQbQrét kéri tQle. Saul szerencsétlensé-
gére Dávid nemcsak megállta a próbát, de kétszáz filiszteus elQbQrével tért vissza. Saul 
kelletlenül hozzáadta lányát, Michalt Dávidhoz, de továbbra is azon mesterkedett, hogyan 
veszejthetné el. (1Sámuel 18,20–28)

Egy alkalommal Saul lándzsát dobott Dávid felé, amikor hárfázott neki, de elhibázta, 
és Dávid elmenekült. Aznap éjszaka Saul követeket küldött Dávid házához, hogy Qrköd-
jenek ott, mert reggel meg akarta ölni. Itt lép színre Michal, aki megtudja, hogy apja fi-
gyelteti házát és éjjel kopókat fog küldeni, akik majd elfogják Dávidot. A h_ feleség azt 
ajánlja Dávidnak, hogy meneküljön, majd leereszti Qt kötélen, a hátsó ablakon, miközben 
Saul fogdmegjei a kaput Qrzik.
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Dávid elmenekül, Sámuelhez megy Rámába, és elmondja neki, mi történt. Közben Saul 
elküldi embereit, hogy letartóztassák Dávidot. Michal azt mondja, hogy beteg, de Saul 
utasítása egyértelm_: hozzák el hozzá ágyastól.

Michal figyelmeztette Dávidot, hogy ha nem szökik el az éjjel, akkor Saul másnap 
megöli. Miután leeresztette Dávidot az ablakból, az egyik házi istenség szobrát fektette az 
ágyába – a fejéhez kecskeszQrbQl készült kócot tett haj gyanánt, majd betakarta. Amikor 
Saul felfedezte, hogy mit csinált, megkérdezte tQle, hogy miért csapta be, és miért hagyta 
elmenekülni ellenségét. „Azt mondta nekem – felelte Michal –, engedj, különben meg-
öllek!” (1Sámuel 19,11–17) Miután Dávid éppen csak megmenekült Saultól, Rámában 
Sámuelhez csatlakozott. A két férfi ekkor Najótba ment, ahonnan Dávid tovább menekült, 
elrejtQzött, és a szökevények életét élte Saul haláláig. Közben Dávid újabb két feleséget 
vett magának – Abigailt és Achinoamot –; Saul a lányát (Dávid elsQ feleségét, Michalt) 
egy Gallimból való férfinak, Lajis fiának, egy bizonyos Paltinak (’Isten megszabadít’) 
adta feleségül. (1Sámuel 25,44) Amikor Dávidból Júda királya lett, azt követelte Saultól, 
hogy Saul fia, Isbaal adja vissza neki Michalt. (Valószín_leg azért, hogy mint Saul veje, 
megerQsíthesse az elhunyt király trónjára irányuló követelését.) Michalt elvették férjétQl, 
Paltitól, aki Bahurimig követte Qt sírva. Bahurimban Abner (Dávid fQvezére) hazaküldte 
Paltit. (2Sámuel 3,13–16) Még késQbb, amikor Dávid egy királysággá egyesítette Júdát 
és Izraelt, visszahozta a szövetség ládáját Jeruzsálembe. A láda visszatérését nagy ujjon-
gással hirdették, csatakiáltások és harsonaszó kísérte, míg Dávid egy vászon ágyékkötQbe 
öltözve nagy hévvel körültáncolta. Michal, Saul király lánya éppen kinézett, amikor a 
ládát behozták a városba, és amikor meglátta Dávid királyt, amint táncol és körbeugrálja 
az Isten ládáját, megvetés ébredt benne iránta.

TÁMÁR
Dávid leánya

(2Sám 13. fejezet)

Dávid királynak a hagyomány szerint 18 felesége volt, közülük csupán hét asszonynak 
a nevét ismerjük. Minden bizonnyal több lánya is volt, de csak Támár vált ismertté, egy 
tragikus eseménybQl kifolyólag.

Dávid fiai a következQk voltak: Ámnon, Kil’áv, Ávsálom, Ádonijáhu, Sfátjá és 
Jitrá’ám. Pk Hebronban születtek, mielQtt a királyság megszilárdult volna Jeruzsálemben. 
Ott azután még tizenegy fia született, de ezek között csak Salamon, Bát-Sévá fia, volt 
említésre méltó.

Az említett Támár Ávsálom húga volt egy anyától, és Ámnon, Dávid fia pedig a fél-
testvére. A lány nagyon szép volt, és a hagyomány szerint anyja, Mááchá, Gsur királyá-
nak leánya, egy háborúban foglyul ejtett nQ (Ifát Tóár) volt, akit Dávid az elQírás szerint 
feleségül vett.

Nagyon röviden a következQ történt:
„…Volt Ávsálomnak, Dávid fiának, egy szép húga, akinek Támár volt a neve. És bele-

szeretett Ámnon, Dávid fia. Ámnon annyira gyötrQdött (epekedett) húga után, hogy bele-
betegedett, (mivel) a lány sz_z volt, és Ámnon lehetetlennek látta, hogy bármit is tegyen 
vele.” (2Sám 13,1–2)

Ennek az Ámnonnak volt egy jó barátja, egy bizonyos Jonadav, aki egyébként uno-
katestvére is volt, „Egy nagyon okos ember”, ahogy az Írás tanúsítja. Okossága abból 
állott, hogy rosszaságokon törte a fejét. Jonadav megkérdezte Ámnont, miért néz ki olyan 
rosszul, és Ámnon bevallotta, hogy szerelmes húgába, Támárba. Jonadav azt tanácsolta, 
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tettesse magát Ámnon betegnek, és amikor majd apja – Dávid – jön meglátogatni, kérje 
meg, hogy Támárt küldje hozzá, hadd ápolja betegségében.

Így is történt. A gyanútlan Dávid üzent Támárnak, menjen el a beteg Ámnonhoz. Támár 
el is ment – az apa szava parancs volt –, és elkészítette a fánkot, amit a „beteg” Ámnon 
kért.

„Ekkor azt mondta Ámnon Támárnak: hozd a fánkot a (háló)szobába, mert a kezed-
bQl szeretnék enni. Fogta tehát Támár a fánkot, amit készített és bevitte a (háló)szobába, 
bátyjának, Ámnonnak. Amikor odanyújtotta neki, hogy egyék, az megragadta Qt, és azt 
mondta neki: Gyere húgom, hálj velem! De Q azt mondta neki: Jaj, bátyám, ne kövess el 
rajtam erQszakot, mert nem szabad így tenni Izraelben! Ne tégy ilyen gyalázatos dolgot! 
Hová menjek szégyenemben? Téged pedig gyalázatosnak fognak tartani Izraelben. Inkább 
beszélj a királlyal, bizonyára nem tagad meg engem tQled!” (uo. 10–13)

Támár hiába beszélt: Ámnon erQsebb volt nála, leteperte és megerQszakolta. Utána 
meggy_lölte, sokkal jobban, mint ahogy annak elQtte szerette, és elkergette a házából. 
Támár könyörgésre fogta a dolgot, de Ámnon egyszer_en kidobatta a szolgájával.

A történet szomorúan végzQdött, erQszakot gyilkosság torolt meg. Dávid nagyon meg-
haragudott, amikor meghallotta a történteket, de Ávsálom, Támár testvére, bosszút forralt, 
és amikor sort kerített rá, megbosszulta a gyalázatot, és megölte Ámnont.

Zsuzsanna és a vének
A Dániel-könyv görög változatának a függelékében olvasható egy rövid kis legenda az 
erkölcsös Zsuzsannáról, amelynek témája az ókeresztény kortól napjainkig gyakran meg-
ihlette a képzQm_vészetet.

Zsuzsanna egy Jójakim nev_, Bábelben élQ, igen gazdag és tekintélyes férfinak volt 
a felesége. Nemcsak szép volt, hanem erkölcsös is, mert szülei a mózesi törvény szerint 
nevelték.

Az asszony mindennap déltájban férje gyümölcsöskertjében sétált. Itt látta meg Qt két 
öreg bíró, akiknek megtetszett Zsuzsanna, és fölgerjedt bennük iránta a vágy. Egymás 
elQtt titkolták szenvedélyüket, mivel azonban nap, mint nap találkoztak Zsuzsanna kertje 
körül, végül megvallották egymásnak, hogy szeretnének együtt hálni vele. EttQl kezdve 
közösen lesték Zsuzsannát, keresve a kedvezQ alkalmat, amikor egyedül találhatják és 
magukévá tehetik.

Történt egyszer, hogy Zsuzsanna a nagy melegben fürdéshez készülQdött. Szolgálóit 
elküldte olajért és kenQcsökért, meghagyván nekik, hogy zárják be a kert kapuját, hogy 
nyugodtan fürödhessen. Nem is sejtették, hogy a két vén, az alkalomra várva, elrejtQzött 
a kertben.

Amikor a vének az idQt elérkezettnek látták, elQbújtak rejtekhelyükrQl, odafutottak 
Zsuzsannához és erQszakoskodni kezdtek vele. Zsuzsanna azonban ellenállt, sikoltozni 
kezdett, de a vének is kiáltoztak és erkölcstelenséggel vádolták az asszonyt.

A törvény elQírásai szerint Zsuzsanna bíróság elé került. A két vén azzal vádolta Qt, 
hogy míg szolgálói távol voltak és rázárták a kertet, egy ifjúval szeretkezett, aminek Qk 
szemtanúi voltak. Az ifjút nem tudták elfogni, mert erQsebb volt náluk, így sikerült el-
menekülnie.

A nép elhitte a vének hamis vádját, hiszen a nép bírái voltak. Zsuzsannát halálra ítélték 
házasságtörés címen.

Egy Dániel nev_ ifjú megállította a menetet, amely a vesztQhelyre kísérte Zsuzsannát 
és hamis tanúskodással vádolta a véneket. Erre mindnyájan visszatértek az ítélkezés szín-
helyére, hogy meghallgassák Dániel ellenvetését.



VAHID YOUSEFI – KÓBORI JUDIT: NPALAKOK A BIBLIÁBAN II. 105

Dániel elkülönítette egymástól a véneket és egyenként hallgatta ki Qket. MindkettQjüktQl 
megkérdezte, hogy milyen fa alatt látták együtt Zsuzsannát az ifjúval. Az egyik azt felelte, 
hogy mézgafa alatt, a másik pedig, hogy tölgyfa alatt történt az eset.

Dániel ily módon meggyQzQen bebizonyította a vének gonoszságát és igazolta 
Zsuzsanna ártatlanságát. A jelenlévQk ujjongásba törtek ki „és áldották az Istent, aki meg-
menti a benne bízókat”. Ezután rárontottak a hamisan vádaskodó vénekre. Úgy bántak el 
velük, ahogy Qk akartak elbánni az erkölcsös Zsuzsannával: a mózesi törvény szerint meg 
kellett halniuk.

Zsuzsanna egész rokonsága dicsQítette Istent, amiért az ártatlan vér megszabadult, 
Dániel pedig nagy tekintélyre tett szert a nép elQtt.

E rövid kis elbeszélés, amely eredetileg nem tartozott a Dániel-könyvhöz, mondaniva-
lójával szervesen kapcsolódik annak tanításához. Tanítása az, hogy aki a törvényt meg-
tartja, ha átmenetileg el is kell viselnie az igazságtalanságot, a megaláztatást, sQt a halálos 
ítéletet is, végül megszabadul és diadalmaskodik.
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