5 MÓZES
21-25. FEJEZET
A 21.-ik fejezetben:
Ha egy meggyilkolt embert találnak azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked birtokul, aki ott
fekszik a mezõn, és nem lehet tudni, hogy ki ölte meg,
akkor menjenek ki véneid és bíráid, és mérjék meg, milyen messze van a meggyilkolt a környezõ
városoktól.
Amelyik város legközelebb van a meggyilkolthoz, annak a városnak a vénei fogjanak egy üszõt, amellyel
még nem dolgoztattak, amely még nem húzott igát.
Vigyék az üszõt a város vénei egy állandó vizû patakhoz, ahol nem mûvelik és nem vetik be a földet, és
szegjék nyakát az üszõnek ott a pataknál.
Azután lépjenek elõ a papok, Lévi fiai, mert õket választotta ki Istened, az ÚR, hogy szolgáljanak neki, és
áldást mondjanak az ÚR nevével, és hogy az õ utasításuk szerint intézzenek el minden pert és minden testi
sértést.
A meggyilkolthoz legközelebb esõ város vénei mossák meg kezüket az üszõ fölött, amelynek a nyakát
szegték a pataknál.
Azután szólaljanak meg, és mondják: Nem a mi kezünk ontotta ki ezt a vért, és a szemünkkel sem láttuk.
Bocsáss meg, URam, népednek, Izráelnek, amelyet megváltottál, és ne tulajdonítsd az ártatlan vért
népednek, Izráelnek! Így bocsánatot nyernek a vérért.
Te pedig úgy tisztítod meg magad az ártatlan vértõl, ha megteszed, amit helyesnek lát az ÚR.
Ha háborúba vonulsz ellenséged ellen, és kezedbe adja azt Istened, az ÚR, és foglyokat is ejtesz,
ha látsz a foglyok között egy szép termetû nõt, akit megkedvelsz, és feleségül akarsz venni,
akkor vidd be a házadba, és az nyírja le a haját, és vágja le a körmét.
Azután vesse le magáról azt a ruhát, amelyben foglyul ejtették, és lakjék a házadban, de hadd sirassa
apját és anyját egy hónapig, és csak azután menj be hozzá. Így légy a férje, õ pedig a feleséged.
Ha pedig késõbb nem tetszik neked, bocsásd õt szabadon! Pénzért nem adhatod el, és ne bánj vele durván,
hiszen a magadévá tetted.
Akkoriban a foglyokat általában eladták rabszolgának. De a volt feleségedet nem adhattad el pénzért.
Ha valakinek két felesége van, és az egyiket szereti, a másikat pedig gyûlöli, és ha fiút szül neki mind a
szeretett, mind a gyûlölt, de a gyûlöltnek a fia az elsõszülött,
akkor - ha majd felosztja birtokát a fiai között - nem teheti elsõszülöttjévé a szeretett feleség fiát a
gyûlöltnek a fiával szemben, aki elsõnek született,
hanem a gyûlölt feleség fiát kell elsõszülöttnek elismernie, és annak kétszeres részt kell adnia mindenébõl,
mert férfierejének elsõ termése az; õt illeti az elsõszülöttségi jog.
Ha valakinek engedetlen és konok fia van, nem hallgat sem apjának, sem anyjának a szavára, és még ha
megfenyítik, akkor sem hallgat rájuk,
ragadja meg õt apja és anyja, vigyék ki a város véneihez a helység kapujába,
és így szóljanak a város véneihez: Ez a fiú engedetlen és konok, nem hallgat a szavunkra, dorbézoló és
részeges.
Akkor kövezzék azt halálra a város férfiai mind. Így takarítsd ki a gonoszt a magad körébõl! Az egész
Izráel hallja meg ezt, és féljen!
Ha valaki fõbenjáró vétket követ el, és kivégzik, ha fára akasztod,
ne maradjon a holttest éjjelre a fán. Okvetlenül temesd el még azon a napon, mert átkozott Isten elõtt az
akasztott ember. Ne tedd tisztátalanná földedet, amelyet Istened, az ÚR ad neked örökségül!

Ez azért érdekes, mert azt írja, hogy átkozott Isten elõtt az akasztott ember. Pál azt írta, hogy Krisztus átok
lett értünk, mert meg van írva, hogy átkozott az, aki fán függ. Pál erre a versre utal, megmutatván, hogy
Krisztus azért lett átok értünk, mert magára vette a mi bűneinket, amikor keresztre feszítették. Isten átkát
vette magára, mert Isten elátkozza a bűnt.
Ádám bűnbe esése Isten átkát vonta maga után, amely átok az emberekre és a földre is vonatkozott. Isten
ezt mondta:
Mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyrõl azt parancsoltam, hogy ne egyél,
legyen a föld átkozott miattad, fáradsággal élj belõle egész életedben!
Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mezõ növényét eszed.
Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél.
Addig a pontig a föld önmagától termett, és csak le kellett szedni, és élvezni a gyümölcsöket.
Az átok az asszony számára a gyermekszülés fájdalma, a földnek pedig az, hogy töviset és bogáncsot fog
teremni, a kígyó is megkapta a maga átkát, hogy egész életében porban csúszva kell közlekedjen.
Krisztus megváltott minket a törvény átkától, mert átok lett éretünk. Valójában a tövény átkozott meg
minket, mert ha akkor éltem volna, akkor már eddig halálra köveztek volna.
A római katonák töviskoronát tettek Krisztus fejére: ez az átok jele volt.
A 22.-ik fejezetben láthatjuk, hogy akkoriban megbüntették azokat, akik nem siettek embertársaik
segítségére.
Ne nézd el, ha embertársadnak a marhája vagy juha elcsatangol, ne menj el mellettük közömbösen,
hanem tereld vissza embertársadhoz!
Ha pedig nem lakik hozzád közel az embertársad, vagy nem ismered õt, akkor helyezd el a jószágot a
magad házánál, és legyen nálad, amíg embertársad nem keresi; akkor add vissza neki!
Ezt tedd embertársad szamarával, ezt tedd a ruhájával, és ezt tedd minden elveszett holmijával, amelyet
megtalálsz. Nem szabad közömbösen elmenned mellette.
Ne nézd el, ha embertársadnak a szamara vagy marhája kidõl az úton. Ne menj el mellettük közömbösen,
hanem segíts neki lábra állítani!
Nõ ne viseljen férfiholmit, férfi se öltözzék nõi ruhába, mert utálja Istened, az ÚR mindazokat, akik ilyet
tesznek.
Furcsa időket élünk, mert egyes férfiak nem elégednek meg azzal, hogy férfinak születtek, és nővé
operáltatják magukat, vagy éppen nőnek öltöznek és kifestik magukat. Néha arra vágyom, hogy az
Ótestamentumi időkben éljek..., mert ezek utálatosak az Úr szemében.
És mi van a női nadrágokkal? Semmi. Én még sosem viseltem ilyen női nadrágot, mert azt kifejezetten
nőknek készítették.
Az egész a leszbikus és homoszexuális dolgok ellen szól, ezt érti ezalatt az Úr.
Ha útközben valamely fán vagy a földön madárfészket találsz, amelyben fiókák vagy tojások vannak, és az
anya rajta ül a fiókákon vagy a tojásokon, ne vedd el az anyát a fiókákról.
Az anyát okvetlenül ereszd el, és csak a fiókákat fogd meg, hogy jó dolgod legyen, és hosszú ideig élj!
Ha új házat építesz, készíts korlátot a háztetõre, hogy vérontással ne szennyezd be házadat, ha valaki
leesnék róla.

Ne vess kétfélét szõlõdbe, különben az elvetett mag is, meg a szõlõ termése is mindenestül a szentély
tulajdona lesz.
Ne szánts együvé fogott ökörrel és szamárral!
Ne öltözz olyan ruhába, amelyet gyapjúból és lenbõl szõttek egybe!
Készíts bojtokat felsõruhád négy sarkára, amellyel takarózol!
Ha valaki feleséget vesz, és bemegy hozzá, de azután meggyûlöli,
és álnokul megvádolja, rossz hírét terjeszti, és ezt mondja: Feleségül vettem ezt a nõt, de amikor
bementem hozzá, nem találtam szûznek,
akkor fogja a lány apja és anyja a lány szüzességének a bizonyítékait, és vigyék a város véneihez a
kapuba.
Mondja ezt a lány apja a véneknek: Feleségül adtam lányomat ehhez az emberhez, de meggyûlölte,
és most álnokul azzal vádolja, hogy nem találta szûznek a lányt, pedig itt vannak lányom szüzességének a
bizonyítékai.
Abban az időben a nászéjszaka lepedőjét, amely a lány szüzességét bizonyította, a lány szülei megőrizték,
és ha később a férfi tagadta a nő házasság előtti szüzességét, akkor a szülők elővették a lepedőt, és
kiterítették a vének előtt.
A város vénei pedig fogják meg azt az embert, és büntessék meg.
Bírságolják meg száz ezüstre, és adják azt a lány apjának, mert rossz hírét terjesztette egy izráeli szûznek.
A nõ maradjon a felesége, és nem szabad elbocsátania egész életében.
De ha igaz volt a vád, és a lány nem volt szûz,
akkor vigyék a lányt apja házának a bejáratához, és kövezzék halálra a város férfiai, mivel gyalázatot
követett el Izráelben azzal, hogy paráználkodott apja házában. Így takarítsd ki a gonoszt a magad
körébõl!
Ha rajtakapnak valakit, hogy férjes asszonnyal hál, mindkettõjüknek meg kell halniuk: a férfinak is, aki az
asszonnyal hált, meg az asszonynak is. Így takarítsd ki a gonoszságot Izráelbõl!
Ha valaki a városban találkozik egy jegyben járó szûz leánnyal, és vele hál,
vigyétek ki mindkettõjüket annak a városnak a kapujába, és kövezzétek õket halálra! A lányt azért, mert
nem kiáltott a városban, a férfit pedig azért, mert erõszakot követett el a más asszonyán. Így takarítsd ki a
gonoszságot a magad körébõl!
De ha a mezõn találkozik egy férfi egy jegyben járó lánnyal, és megragadja a férfi, és vele hál, akkor csak
a férfinak kell meghalnia, aki vele hált.
A lányt azonban ne bántsátok, mert a lánynak nincs halálos vétke. Olyan dolog ez, mint amikor valaki
rátámad embertársára, és meggyilkolja azt.
Hiszen a mezõn találkozott vele; ha kiáltott is a jegyben járó lány, nem volt, aki megszabadítsa.
Ha valaki egy el nem jegyzett szûz lánnyal találkozik, megragadja, és vele hál, és rajtakapják õket,
akkor az a férfi, aki vele hált, adjon a lány apjának ötven ezüstöt, a lány pedig legyen a felesége, mivel
erõszakot követett el rajta; nem is szabad elbocsátania egész életében.
A 23.-ik fejezetben azokról olvashatunk, akik nem léphettek be a templomba:
Ne vegye el senki apja feleségét, és ne emelje fel apja takaróját!
Nem tartozhat az ÚR gyülekezetéhez a zúzott heréjû, vagy kimetszett.
Nem tartozhat az ÚR gyülekezetéhez a kevert vérû, még a tizedik nemzedéke sem tartozhat az ÚR
gyülekezetéhez.
Nem tartozhat az ÚR gyülekezetéhez ammóni vagy móábi ember, még a tizedik nemzedékük sem tartozhat
az ÚR gyülekezetéhez, sohasem.
Mert nem jöttek elétek kenyérrel és vízzel az úton, amikor kijöttetek Egyiptomból, és mert felbérelték
ellened Bálámot, Beór fiát, az arám-naharaimi Petórból, hogy átkozzon meg téged.

De Istened, az ÚR, nem akarta Bálámot meghallgatni; sõt Istened, az ÚR, áldásra fordította az átkot,
mivel szeret téged Istened, az ÚR.
Ne törõdj békességükkel és javukkal soha, egész életedben!
Ne utáld az edómiakat, mert testvéreid õk! Ne utáld az egyiptomiakat, mert jövevény voltál országukban!
Ezeknek a harmadik nemzedékben született fiai az ÚR gyülekezetéhez tartozhatnak.
Nagyon gyakorlati tisztálkodási szabályok következnek, amelyeket nem szükséges elismételjek
számotokra.
A 16.-ik verstől:
Ne küldd vissza urához a rabszolgát, ha hozzád menekül urától!
Hadd lakjék közötted azon a helyen, amelyet választ magának városaid közül, ahol jó neki. Ne
nyomorgasd õt!
Ne legyen szent helyeden parázna nõ Izráel leányai közül, se parázna férfi Izráel fiai közül!
Ne vidd a parázna nõ bérét, se a parázna férfi keresményét Istenednek, az ÚRnak a házába, semmiféle
fogadalom címén, mert mindkettõ utálatos Istened, az ÚR elõtt.
Ne végy kamatot atyádfiától se pénz, se élelem, se más egyéb után, amit kamatra szokás adni!
Az idegentõl vehetsz kamatot, de atyádfiától ne végy kamatot! Akkor megáld téged Istened, az ÚR minden
vállalkozásodban azon a földön, ahová most bemégy, hogy birtokba vedd.
Ha fogadalmat teszel Istenednek, az ÚRnak, ne halogasd annak a teljesítését, mert úgyis számon kéri
tõled Istened, az ÚR, és vétek fog terhelni.
Ha nem teszel fogadalmat, azzal nem vétkezel.
Vigyázz azért, hogy megtedd, amit kimondasz, ha önkéntes áldozatot fogadsz Istenednek, az ÚRnak,
ahogyan azt megígéred.
Ha bemégy embertársad szõlõjébe, ehetsz szõlõt, ha megkívánod, és jóllakhatsz, de edénybe ne rakj!
Ha bemégy embertársad gabonája közé, szakíthatsz a kezeddel kalászokat, de sarlóval ne vágj
embertársad gabonájából!
Ha valaki feleségül vesz egy lányt, és férje lesz annak, de késõbb nem találja kedvére valónak, mert
valami ellenszenveset talál benne, akkor írjon válólevelet, adja azt az asszony kezébe, és úgy küldje el a
házából.
Mi az amiért elválhat, mi a tisztátalanság? A rabbik egyik iskolája ezt a szűzességre értette, de ez nem
igaz, mert ezzel az esettel már foglalkozott a törvény. Ezért ez egy nyitott kérdés, és volt olyan rabbi
iskola, amely nagyon liberálisan kezelte ezt a kérdést, és azt mondta, hogy ha a feleség reggelire nem
olyan tojásrántottát főzött, amilyent a férj szeret, akkor már ez is elég indok a válásra. Abban az időben a
válás könnyen ment, mert csak annyit kellett leírni a férjnek, hogy: „Elválok tőled”, odaadta a kezébe, és
már kész is volt.
Jézust ezzel a kérdéssel kapcsolatban próbára tették egy beugratós kérdéssel.
Ekkor farizeusok mentek oda hozzá, hogy kísértsék, és megkérdezték tõle: „Szabad-e az embernek
bármilyen okból elbocsátania a feleségét?”
Õ így válaszolt: „Nem olvastátok-e, hogy a Teremtõ kezdettõl fogva férfivá és nõvé teremtette õket?”
Majd így folytatta: „Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy
testté.
Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza.”
Erre azt mondták neki: „Akkor miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon válólevelet
neki?”
Jézus így válaszolt nekik: „Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok
feleségeteket, de ez kezdettõl fogva nem így volt.

Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét - a paráznaság esetét kivéve -, és mást vesz feleségül, az
házasságtörõ.”
Isten eredeti terve az volt, hogy a férj-feleség kapcsolat egy életre szóljon. Ez Isten szándéka most is
minden párkapcsolattal kapcsolatban. Jézus a törvény előtti időkre megy vissza és rámutat Isten eredeti
szándékára. De mivel az ember kemyényszívű volt, és nem tudta betöltei Isten ideális szándékát, ezért
adta Isten a törvényben ezt a könnyítést.
Véleményem szerint vannak olyan házasságok, amelyeket az első pillanattól kezdve hiba volt megkötni.
A fiataloknak gyakran nagyon téves elképzelésük van a házasságról. Pl. elegem van otthon lakni, nem
akarom a szülei parancsolgatását eltűrni, elmenekülök, házasságot kötök, szabad akarok lenni stb.
Gyorsan megragadják az első alkalmat, anélkül, hogy végiggondolnák értelmesen, hogy kit válasszanak
házastársuknak.
Ha a srác jóképű, sikeres sportoló, akkor már bele is szerettem. De a fickó kemény és kegyetlen, és
elfelejt otthon másképp viselkedni, nincs benne szeretet, gyengédség. A házasság már az első pillanattól
kezdve rossz alapokon köttetett. A fickó homokzsáknak használja a feleségét, és minden agresszióját rajta
tölti ki.
Vajon Isten azt mondja, hogy „fiatal hölgyem, hibát követtél el, de most ebbe kell élj és egész életedben
ennek a durva alaknak a homokzsákja kell legyél.” Nem hiszem, hogy Isten ezt akarja, nem hiszem, hogy
a házasságot egy állandó terrornak tervezte. Isten azt mondta a feérjeknek, hogy „Úgy szeressétek
feleségeteket, mint Krisztus szerette az egyházat, és életét adta érte.”
Vannak olyan emberek, akiknek nagyon kemény szívük van Istennel szemben, és ezért nagyon silány
házasfelek lehetnek. Isten tudja, hogy nem minden ember tudja elérni az Ő ideálját, ezért adott lehetőséget
a válás törvényén keresztül a házasságból való kilépésre. De tudnotok kell, hogy ez nem Isten legjobb
alternatívája. Az első és legjobb szándéka minden ember számára az egy életre szóló házassági kapcsolat.
Ha az elmegy a házából, és egy másik emberhez megy feleségül,
de a másik férj is meggyûlöli, válólevelet ír neki, a kezébe adja, és elküldi a házából, vagy ha meghal a
második férj, aki feleségül vette,
akkor nem veheti újra feleségül az elsõ férje, aki elküldte õt, mert az õ számára tisztátalanná vált az
asszony. Utálatos dolog az ilyen az ÚR elõtt. Ne kövess el ilyen vétket azon a földön, amelyet Istened, az
ÚR ad neked örökségül!
Ha valaki új házas, ne vonuljon hadba, és ne vessenek rá semmiféle terhet. Maradjon otthon kötelezettség
nélkül egy évig, és örüljön feleségével, akit elvett.
Ne vegyen zálogba senki kézimalmot vagy felsõ malomkövet, mert életet venne zálogba!
A malomkövet a búza örlésére használták, tehát ha elvetted tőlük, akkor oda a megélhetésük, mert nem
tudnak kenyeret sütni.
Ha valakit rajtakapnak azon, hogy elrabol egy embert testvérei, Izráel fiai közül, és durván bánik vele, sõt
eladja, az ilyen rabló haljon meg! Így takarítsd ki a gonoszt a magad körébõl!
Vigyázz arra, hogy a poklos kiütésnél gondosan megtartsd és megtedd mindazt, amire a lévita-papok
tanítanak. Vigyázzatok, és úgy tegyetek, ahogyan megparancsoltam nekik!
Emlékezz vissza, hogy mit tett Istened, az ÚR Mirjámmal útközben, amikor kijöttetek Egyiptomból!
Ha kölcsönadsz valamit felebarátodnak, ne menj be a házába, hogy zálogot végy tõle!
Állj meg kint, és az az ember, akinek kölcsönt adtál, maga vigye ki hozzád a zálogot.
De ha nyomorult az az ember, ne feküdj le a zálogul vett ruhában,

hanem még naplemente elõtt add vissza neki a zálogot, hogy a saját ruhájában fekhessék le. Õ áldani fog
téged, te pedig igaz leszel Istened, az ÚR elõtt.
Tehát semmi olyat ne tegyetek, ami miatt mások Isten segítségét kérhetik ellened, mert aztán Isten rajtad
fogja számonkérni azt.
Ne zsákmányold ki a nyomorult és szegény napszámost, akár atyádfia, akár jövevény, aki országodban,
városaidban lakik.
Még aznap add meg a bérét, mielõtt lemegy a nap, mert nyomorult õ, és sóvárog utána, és az ÚRhoz kiált
miattad; téged pedig vétek fog terhelni.
Ne kelljen meghalniuk az apáknak a fiakért, a fiaknak se kelljen meghalniuk az apákért. Mindenkinek a
maga vétkéért kell meghalnia!
Ne forgasd ki jogaiból a jövevényt és az árvát, és ne vedd zálogba az özvegy ruháját!
Emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de kiváltott onnan Istened, az ÚR. Ezért parancsolom
neked, hogy így cselekedj.
Ha learatod aratni valódat a mezõn, és ott felejtesz egy kévét a mezõn, ne menj vissza fölvenni. Legyen az
a jövevényé, árváé és özvegyé. Így megáldja Istened, az ÚR, kezed minden munkáját.
Ha levered olajfád termését, utána már ne szedegess, maradjon az a jövevénynek, árvának és özvegynek.
Ha leszüreteled szõlõdet, utána már ne böngésszél, maradjon az a jövevénynek, árvának és özvegynek.
Emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban! Ezért parancsolom neked, hogy így cselekedj.
Ez egy kitűnő segélyprogram volt, mert a szegények mindig kimehettek a mezőre, és gyűjthettek
maguknak a maradékból.
A 25.-ik fejezetben további érdekes szabályokat olvashatunk:
Ha viszály támad férfiak között, és törvény elé mennek, hogy ítélkezzenek fölöttük, és az igazat fölmentik,
a bûnöst pedig elmarasztalják,
akkor ha a bûnös verést érdemel, fektesse le a bíró, és veressen rá a jelenlétében annyit, amennyit a bûne
miatt megérdemel.
De csak negyvenet verethet rá, többet nem, mert ha ennél több ütést méret rá, akkor szemed láttára
gyalázzák meg atyádfiát.
Az ítélet száma a negyven, ezért legtöbbször csak 39 ütést mértek rájuk. Ennyire ítélték Jézus is.
Nyomtató ökörnek ne kösd be a száját!
Ha testvérek laknak együtt, és közülük az egyik meghal fiúgyermek nélkül, akkor az elhunytnak a felesége
ne menjen hozzá idegen férfihoz. A sógora menjen be hozzá, és vegye feleségül mint sógora.
A születendõ elsõ gyermek viselje az elhunyt testvér nevét, hogy ne töröljék ki annak a nevét Izráelbõl.
De ha annak a férfinak nincs kedve elvenni a sógornõjét, akkor a sógornõje menjen el a vénekhez a
kapuba, és mondja ezt: A sógorom nem akarja fenntartani a testvére nevét Izráelben, nem akar engem
elvenni.
A város vénei hívják oda a férfit, és beszéljenek vele. És ha állhatatosan azt mondja, hogy nincs kedve
elvenni,
akkor lépjen oda hozzá a sógornõje a vének szeme láttára, húzza le a sarut a férfi lábáról, köpje szembe,
és ezt mondja: Így kell bánni azzal az emberrel, aki nem akarja építeni testvére háza népét!
És nevezzék õt és háza népét Izráelben sarutlannak.
Ne legyen tarsolyodban kétféle súlymérték, nagyobb és kisebb.

Abban az időben csak egyensúly-mérlegek voltak, és gyakran külünböző súlyokat használta vásárláskor
és eladáskor.
Ne legyen házadban kétféle véka, nagyobb és kisebb.
Pontos és hiteles súlymértéked, pontos és hiteles vékád legyen, hogy hosszú ideig élhess azon a földön,
amelyet Istened, az ÚR ad neked.
Mert utálatos az ÚR elõtt, Istened elõtt mindenki, aki ilyet tesz; mindenki, aki hamisan cselekszik.
Másszóval Isten azt akarja, hogy becsületesen bánjatok egymással.
Emlékezz arra, hogy mit tett veled Amálék népe útközben, amikor kijöttetek Egyiptomból,
amikor találkozott veled útközben, és levágta azokat, akik elgyengülve hátramaradtak, mert fáradt és
kimerült voltál, az pedig nem félt az Istentõl.
Ha majd megadja neked Istened, az ÚR, hogy nyugodtan lehetsz a körülötted levõ összes ellenségedtõl
azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked örök birtokul, akkor töröld el Amálék emlékét is az ég
alól. El ne felejtsd!
Eljött az idő Izrael történelmében, amikor Sámuel azt parancsolta Saulnak, hogy teljesen pusztítsa ki
Amálékot, és ne hagyjon senkit és semmit életben, még az állatokat sem.
Amálék a testet jelképezi a Bibliában, és Isten arra utasít minket, hogy a testünk vágyait teljesen töröljük
el, ne hagyjunk semmiféle maradékot se belőle, mert ahol maradékot hagyunk, ott nagy bajba kerülünk.
Saul látta, hogy az állatok egy része erős, egészséges, és csak a betegeket írtotta ki. Ugyanakkor Agágot, a
királyt is életben hagyta. Amikor visszatért a csatából, és az öreg Sámuellel találkozott, azt mondta neki
Saul:
Amikor Sámuel Saulhoz érkezett, ezt mondta neki Saul: Az ÚR áldottja vagy te! Teljesítettem, amit az ÚR
meghagyott.
Sámuel azonban megkérdezte: Akkor mi az a juhbégetés, amely a fülembe jut, és az a marhabõgés, amit
hallok?
Saul ezt felelte: Az amálékiaktól hozták azokat, mert megkímélte a nép a legszebb juhokat és marhákat,
hogy Istenednek, az ÚRnak áldozza. De a többit kiirtottuk.
...
Bizony, többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél!
Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a bálványimádás. Mivel te
megvetetted az ÚR igéjét, õ meg elvetett téged, és nem leszel király!
Az 5Mózesben Isten elrendelte, hogy ki kell írtani az amálékiakat, és amikor eljött az idő, akkor Saul ezt
nem tette meg.
Tudjátok, hogy ki volt az utlosó amáléki a Bibliában? Eszter könyvében Hámán, aki összeesküvést
tervezett, hogy minden zsidót kiírtson.
Láthatjuk, hogy ha nem engedelmeskedünk Istennek, és nem pusztítjuk ki teljesen a testünk kívánságait,
akkor azok visszaütnek, és megpróbálnak elpusztítani minket.
Ezért rendelte el Isten, hogy minden amálékit kiírtsanak. Saul nem tette meg, és mindez majdnem a zsidó
nép kiírtását eredményezte, mert Hámán már ki is tűzte a napot erre, és csak Isten csodálatos közbenjárása
következtében Eszternek köszönhetően menekültek meg a zsidók.
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