
MEMORITEREK 

4Móz 27,18-21: Az Úr ezt mondta Mózesnek: Vedd magad mellé Józsuét, Nún fiát, aki rátermett 

ember. Tedd rá kezedet, állítsd Eleázár pap és az egész közösség elé, és előttük iktasd be tisztébe. Adj 

át neki a méltóságodból, hogy hallgasson rá Izráel fiainak egész közössége. De Józsué álljon majd 

mindig Eleázár pap elé, és ő kérjen neki az úrímmal döntést az Úrtól. A kapott parancs szerint induljon 

majd harcba, és a kapott parancs szerint térjen haza Izráel fiaival, az egész közösséggel együtt. 

5Móz 20,3-4: Halld meg, Izráel! Arra készültök most, hogy megütközzetek ellenségeitekkel. Ne 

lágyuljon meg a szívetek, ne féljetek, ne rettegjetek, és ne rémüljetek meg tőlük! Mert Istenetek, az Úr 

veletek megy, harcol értetek ellenségeitek ellen, és megsegít benneteket. 

Józs 1,6-9: Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről 

megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. Csak légy erős és igen bátor, tartsd meg és teljesítsd 

mindenben azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el attól se jobbra, 

se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az 

olvasását, arról elmélkedj éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. 

Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, 

és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz. 

Józs 22,5b: Szeressétek az Urat, a ti Isteneteket, és mindenben az ő útjain járjatok; tartsátok meg 

parancsolatait, ragaszkodjatok hozzá, és őt szolgáljátok teljes szívetekből és teljes lelketekből! 

Józs 24,14-15: Most azért az Urat féljétek, és őt szolgáljátok hűen és feddhetetlenül! Távolítsátok el 

azokat az isteneket, amelyeket atyáitok szolgáltak a folyamon túl meg Egyiptomban, és az Urat 

szolgáljátok! De ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit 

akartok szolgálni: akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak 

isteneit, akiknek most a földjén laktok. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk! 

Bír 2,1-2a: Az Úr angyala fölment Gilgálból Bókímba, és ezt mondta: Kivezettelek benneteket 

Egyiptomból, és behoztalak erre a földre, amelyet esküvel ígértem atyáitoknak, és azt mondtam: Nem 

bontom fel szövetségemet veletek soha, de ti se kössetek szövetséget ennek a földnek a lakosaival, 

romboljátok le oltáraikat! 

Róm 2,15-16: Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete a szívükbe van írva, bizonysága ennek 

lelkiismeretük és gondolataik, melyek hol vádolják, hol felmentik őket azon a napon, amelyen megítéli 

Isten az emberek titkait az én evangéliumom szerint Krisztus Jézus által. 

2Tim 2,11-13: Igaz beszéd ez: Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele 

együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, 

mert önmagát meg nem tagadhatja. 

2Tim 4,2: …hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass 

teljes türelemmel és tanítással. 

Zsid 11,1-2: A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való 

meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. 



JUBILEUMI KOMMENTÁR 

Józsué könyve - Bevezetés 

A könyv címe, szerzője. 

Mózes utóda, Józsué, Nun fia a honfoglalásról szóló elbeszélések vezéralakja: az ő nevét kapta címül 

ez a bibliai könyv jehósúa’. A zsidó hagyomány Józsuét egyben a könyv szerzőjének is tekinti, ez az 

állítás azonban a kritikai vizsgálódások során tarthatatlannak bizonyult. Belső bizonyság nem 

tanúskodik Józsué szerzősége mellett (a 24:26 utalása semmiképpen sem vonatkoztatható a könyv 

egészére). Nyilvánvaló, hogy a saját halála utáni eseményekről szóló beszámolót nem ő maga írta meg 

(24:29–33). Az események előadásának módjából részletes elemzés nélkül is kitűnik, hogy a könyv 

szerzője későbbi korban él, történeti távlatból értékelve foglalja össze mondanivalóját. (Jellemző a 

könyvben gyakran előforduló „mind e mai napig” kifejezés.) A könyv szerzőjéről két előzetes 

megállapítást tehetünk: 1. Nem a címet adó Józsué; – 2. Évszázadokkal később élt. 

Kapcsolata az Ószövetség többi könyveivel. 

A honfoglalás Izráel történetében jelentős fordulópont volt. Az Ábrahámnak tett ígéret beteljesedett. 

Ugyanekkor az ÚR szövetséges népévé formálódott és hazát talált Izráel számára új életforma keretei 

között ígéretes lehetőségek távlata nyílt meg. Ha a beteljesedett ígéretet tekintjük, akkor Józsué könyve 

a Pentateuchos folytatásának látszik. Voltak exegeták, akik e tartalmi összefüggés mellett egyéb rokon 

vonásokat is találtak a Pentateuchos és Józsué könyve között. Úgy látták, hogy a Pentateuchos 

könyveiben felismerhető négy fő forrás (J, E, D, P) Józsué könyvében is kimutatható. Meg kell 

említenünk, hogy azok az írásmagyarázók, akik ebből a tételből indultak ki, az egyes forrásokhoz 

tartozó szakaszok meghatározásában eltérő, sőt ellentétes eredményre jutottak. 

A hagyomány elválasztja Józsué könyvét a Pentateuchostól. A zsidó kánonban Józsué a „korai 

próféták” csoportjának első könyve. A samaritánusok és Tórát szent iratnak tekintik, Józsuét már nem. 

Ezt a különválasztást az újabb kritikai kutatások eredményei is alátámasztják, megállapítva, 

hogy Józsué könyve anyagának előtörténete a Pentateuchosétól különbözik. 

Szervesebb a kapcsolat Józsué könyve és az utána következő bibliai könyvek között. Nemcsak az 

egységes téma köti össze őket, kapcsolatukra utal a bennük felfedezhető sajátos szemlélet és 

történelemértékelés is. E hasonlóság alapján terjedt el a „Deuteronomista történeti mű”, vagy 

„Deuteronomista Pentateuchos” összefoglaló cím a Deut, Józs, Bír és 1–2Kir könyvekre 

vonatkoztatva. 

A szereztetés módja és ideje. 

A „Deuteronomista” néven emlegetett ismeretlen történetíró munkáját Lukács evangélistáéhoz 

hasonlíthatjuk (Lk 1:1–4). A honfoglalás témájával kapcsolatba hozható összes fellelhető 

forrásanyagot összegyűjtötte, és úgy rendezte el, hogy a különböző korokból származó és eredetük 

szerint igen eltérő jellegű részletek szerves egységet alkossanak. Az anyag eredetét vizsgálva kiderül, 

hogy találunk közte „hieros logos”-t (– valamely kultuszhelyet legitimizáló adat), etiologikus mondát 

(– amely valamilyen topográfiai, vagy etnikai adottság meglétét, vagy pedig valamilyen szokás 

gyakorlatát okolja meg), hősi elbeszélést, törzsi határok, városok, legyőzött ellenségek felsorolását, 

történelmi tanulságokat leszűrő prédikációt… stb. 

A könyvben feldolgozott források előtörténete nagy vonalakban a következőképpen vázolható: A 

szájhagyományként élő törzsi, vagy helyi jelentőségű anyag továbbadásában, írásba foglalásában és 

írott formában való megőrzésében fontos szerepük volt a kultuszi központoknak (Gilgál, Sikem, Bétél, 

Hebrón…). Idők során nagyobb összefüggő egységek, gyűjtemények alakultak ki. Végül – legkésőbb 

Jósiás kultuszközpontosításának idején – az összes forrásanyag Jeruzsálembe került. Az 

írásmagyarázók által ajánlott „Gyüjtő”, „Átdolgozó”, „Szerkesztő”, „Kiadó” nevek mögé nehéz 

meghatározott történeti személyeket odaképzelnünk, e nevek abban vannak segítségünkre, hogy az 

anyag formálódásának egyes szakaszait szemléltetik. Nem lehet megállapítani, hogy a gyűjtés, 



feldolgozás, szerkesztés és az anyag végső formába öntése egyes személyek, vagy csoportok műve 

volt-e. 

Általánosan elfogadott vélemény az, hogy a deuteronomista szellemben történt feldolgozás formálta 

egységes művé a különféle forrásanyagokat. Józsué könyve tehát lényegében az ismeretlen 

„Deuteronomista” alkotásának tekinthető, akinek munkáját az egységes mondanivalót hatásoan 

hangsúlyozó céltudatos szerkesztés jellemzi. 

Nem egyöntetű a magyarázók állásfoglalása a tekintetben, hogy a könyv névtelen szerzője mely 

korban élt. Vannak, akik a fogság alatti vagy fogság utáni időre helyezik Józsué könyvének megírását, 

mások viszont Ezékiás, vagy Jósiás uralkodásának idejével, az író próféták tanításával hozzák 

kapcsolatba. Döntő bizonyíték egyik feltevés mellett sincs. Nem bocsátkozunk végletes túlzásba, ha a 

Deuteronomista munkálkodásának időszakát a Kr. e. VII–VI. sz. fordulójára tesszük. Ez azt jelenti, 

hogy a jórészt XI–IX. sz.-ból keltezhető források alapján 600 körül készült el Józsué könyve 

lényegében véve a ma ismert formájában. E megállapítás nem zárja ki annak lehetőségét, hogy kisebb 

változtatások később ne történhettek volna. Feltehető, hogy egyes részek a déli országrész 

fogságbavitele utáni időből származnak, és utóbb kerültek bele a könyv szövegébe. 

Történeti értéke. 

Megszokott felosztásunk szerint Józsué könyve történeti könyv. A zsidó kánon a prófétai művek közé 

sorolja. Tárgyát tekintve történeti könyvnek tarthatjuk, hiszen történeti eseményeket beszél el, sajátos 

prófétai szemlélete miatt azonban nem egyszerűen Izráel népe történelmének egyik részletét 

ismerhetjük meg belőle, hanem az üdvtörténet egy szakaszát. A történelem és 

üdvtörténet dialektikus viszonyából következik, hogy az üdvtörténet eseményei jellegüknél fogva a 

történelemtudomány eszközeivel tárhatók fel, az üdvtörténet mögött álló isteni terv viszont a profán 

történettudomány eszközeivel nem közelíthető meg. 

Józsué könyve történeti értékét tekintve éles véleménykülönbség alakult a magyarázók között. 

Egyesek, arra hivatkozva, hogy a Bírák könyve a honfoglalást lassú beszivárgás formájában írja le, 

kétségbe vonják a Józsué nagyszabású hadjáratairól és győzelmeiről szóló tudósításokat, és Józsué 

személyének történetiségét is vitatják. Úgy vélik, hogy a múlt iránti nosztalgia szülte a hősi 

történeteket, vagy pedig egy-egy régi szokás, név, vagy tárgy etiológiai mondája szélesedett ki népi 

elbeszéléssé, s az így keletkezett hagyományanyag később került kapcsolatba Józsué nevével. 

A Biblián kívűli forrásokból ismeretes, hogy a Kr. e. XIII. században Palesztina területe az Egyiptomi 

birodalom érdekkörébe tartozott. (Vö. a Jubileumi Kommentár 31–33. lapjain olvasható történeti 

áttekintéssel). Kánaán lakói sok kis városállamban éltek. Mindegyik városállamnak saját „királya” 

volt, egymástól függetlenek voltak, de ez a függetlenség nem jelentett elszigeteltséget. A karavánutak 

forgalma révén a hírek minden irányban hamar elterjedtek. Ha a fáraó halálát, vagy hatalmának 

gyengülését hírűl vették a városállamok királyai, megegyeztek egymással és egyszerre tagadták meg 

az adófizetést. Közös veszedelem hírére védelmi szövetségre léptek egymással. Az ilyen időleges 

kapcsolatokon kívül ismerünk olyan tartós jellegű városszövetségeket is, amelyekben négy-öt, néha 

egymástól elég nagy távolságra eső államocska vett részt. 

Ebbe a történeti keretbe jól beleillik az a kép, amely Józsué könyvéből tárul elénk: Izráel érkezését 

megelőzi a híre (2:2; 5:1), majd a városállamok szövetkeznek ellenük (9:1–2; 10:1–5; 11:1–5). Csak a 

szervezett ellenállás legyőzésével válik lehetővé, Izráel számára, hogy Kánaán földjén megvesse a 

lábát, majd – újabb harcok árán – lépésről-lépésre további területeket foglaljon el. 

A legutóbbi évtizedek régészeti kutatásainak eredményei is támogatják Józsué könyve történeti adatait. 

Számos helységnevet sikerült megbízható módon azonosítani. Bebizonyosodott, hogy jelentős 

települések (pl. Lákis, Debir, Hácór) háborús pusztítás áldozatai lettek a Józsué honfoglalásával 

egybeeső időben. Ha maradtak is még tisztázatlan kronológiai és topográfiai kérdések, az összkép azt 

mutatja, hogy Józsué könyve, – üdvtörténeti szemléleti módját figyelembe véve – Izráel népe 

történetének is megbízható forrása. 



Theologiája. 

Isten a történelem ura. A történelmi eseményekben saját szándékát valósítja meg. Ez a hatalmas Úr 

Ábrahámmal és utódaival szövetséget kötött. Azt ígérte, hogy Istenükké lesz, kiválasztott népét 

megajándékozza a testi és lelki áldások összességével, nekik adja azt a földet, amelyen az ősatyák 

vándoroltak. Az Úr hű szövetségesnek bizonyult. Ígéreteit sorra teljesítette. A megígért földet népének 

adta. Nem Izráel hadierényeinek köszönhető a honfoglalás sikeres végrehajtása. Ígérete szerint maga 

az Úr cselekedett értük, jelenlétét jelek által tette nyilvánvalóvá: Kánaán lakóira rettegést bocsátott, 

hogy kiűzze őket népe elől. 

Semmi baj nem történhet addig, amíg Izráel is hűséges marad Urához, és engedelmesen teljesíti 

parancsait. Ha hűtlenné válik, azonnal megtapasztalja, hogy az Úr féltékeny Isten, aki hűtlen népét 

magára hagyja és ítéletével sújtja. Kegyelmes is az Úr, mert a hűtlenség megbánása és eltávolítása után 

hajlandó megújítani a szövetséget. 

A föld, amelyen Izráel mindennapi életét éli, nyitott könyvként tanít az ígéretét teljesítő Isten 

hűségéről. A későbbi nemzedékek is láthatják a szabadító Isten tetteinek emlékjeleit. 

Kérdezősködjenek felőlük, gondolkozzanak el tanításukon, döntsenek ők is az Úr szolgálata mellett, 

tartsák meg szövetségét, hogy élhessenek a tőle kapott földön. 

Témája, szerkezete. 

Az egész könyv arról szól, hogy az ÚR ígérete szerint hogyan adott hazát szövetséges népének. A 

legkisebb részlet is szerves kapcsolatban van a főtémával, más-más oldalról megvilágítva mindig 

ráirányítja a figyelmet. Nyilván nem véletlen ez, hanem a szerző tudatosan törekedett arra, hogy a 

könyvet olvasók, vagy a felolvasást hallgató gyülekezet tagjai, figyelmét megragadja, s ezáltal a 

mondanivaló jó megértését elősegítse. A központi témát hangsúlyozó szerkesztési elv megvalósítása 

következtében háttérbe szorult a felhasznált források eredeti jellege. Önállóságukat elveszítve a 

nagyobb szerkezeti egység építőelemeivé váltak. Jelen magyarázatban a könyv egységes 

gondolatmenetét igyekszünk nyomon követni, a forrásanyag előtörténetére csupán röviden utalunk. 

Elvi alapja e módszernek az, hogy Józsué könyve így egészében lett kanonikus bibliai könyv, és nem 

különálló mondák, listák, tanítások… stb. formájában; – gyakorlatilag pedig a kommentár terjedelme 

nem teszi lehetővé a részletekig menő elemzést. 

Szembetűnő a könyv két főrészre tagozódása (1–12.; illetve 13–24. részek). Önálló egységnek is 

tekinthetnénk őket. Egybetartozásukat a könyv szerzője azzal juttatta kifejezésre, hogy az első főrész 

elején megkezdett témákat a második főtéma végén zárta le. A Józsué személyével és a két és fél 

törzzsel foglalkozó szakaszok mintegy keretként foglalják egybe az egész könyv anyagát. 

1. Az ország elfoglalása. 1:1–12:24. a) Előkészület a honfoglalásra. 1:1–5:15. Az Úr bátorítja Józsuét 

és népét. Jelek által mutatja meg nekik, hogy köztük van. A nép megtisztítja magát. b) Az Úr győzelmet 

ad népének. 6:1–12:24. A harcok sikere a nép engedelmességétől függ. Jelek bizonyítják, hogy az Úr 

hadakozik értük. – Ha engedetlenek, akkor magukra maradnak és vereséget szenvednek. – Az 

elbeszélésekben a „megver” és „elpusztít” vezérszavak ismétlődnek. 

2. Az ország birtokba vétele. 13:1–24:33. a) A törzsi határok kijelölése. 13:1–21:45. A már elfoglalt 

és még elfogalásra váró területeket felosztják a törzsek között. Kijelölik a léviták lakóhelyét és a 

menedékvárosokat. A sok földrajzi adat azt szemlélteti, hogy Isten ígérete mennyire valóságosan – az 

emberi érzékelés minden területén tapasztalható módon – teljesedik be. A verzérszó: „örökségül kap”. 

b) Izráel az Úr szövetségese akar maradni. 22:1–24:33. A honfoglalás történetéből meg kell tanulnia 

Izráelnek, hogy az Úr szövetsége iránti hűség élet-halál kérdése számára. Amint nem tudták volna az 

ő segítsége nélkül elfoglalni az ígéret földjét, el is veszthetik hazájukat, ha hűtlenné válnak Urukhoz. 



A bírák könyve - Bevezetés 

A könyv címe.  

A könyv elnevezését azoknak a történeti személyeknek a méltóság jelzőjétől kapta (sófetim), akik 

részben charismatikus, részben institucionális vezetőkként, mint bírák kormányozták Izráelt, vagy 

Izráel egyes törzseit, a Józsué halálától a Sámuel fellépéséig terjedő korszakban. Az ún. „nagy bírák” 

a belső zűrzavar és a kívülről fenyegető veszedelem idején Izráel szabadítóiként jelennek meg. Ilyenek 

voltak: Otniél (3:7–11), Éhud (3:12–30), Debórá és Bárák (4–5. r.), Gedeon (6–8. r.), Jefte (10:6–12:7) 

és Sámson (13–16 r.). A „nagy bírák” első renden Izráel szabadítói voltak. Arról, hogy szabadítói 

tetteiket megelőzően is bírói funkciót végeztek volna, csak Debórá (esetleg Otniél) esetében 

olvashatunk. Másképpen áll a helyzet az ún. „kis bírák” esetében. Mivel a róluk szóló elbeszélésekben 

(Sámgár 3:31; Tólá 10:1–2; Jáir 10:3–5; Ibcán 12:8–10; Élón 12:11–12; Abdón 12:13–15) nem 

olvasunk az egész Izráelre nézve jelentős szabadító tettekről, csak legfeljebb, mint pl. Sámgár és Tólá 

esetében egyéni hősiességről, fel kell tételeznünk, hogy ezek a személyek egy intézményesen létező 

bírói tiszt hivatalos viselői voltak. A Bírák könyvében tehát Izráel vezetőinek egy olyan soráról van 

szó, akik részben isteni felhatalmazás alapján charismatikus joggal, részben hivatalos, ill. intézményes 

úton kormányozták a népet, vagy annak egyes törzseit vagy törzsi szövetségeit a honfoglalás utáni 

kortól a királyi intézmény bevezetéséig.  

A könyv szerkezete  

könnyen áttekinthető. Egyrészt világosan betagolódik abba a rendbe, amelyet az Ószövetség történeti 

könyvei vázolnak, másrészt önmagában is világosan tagolt, zárt egységet alkot. 1:1-ben és 2:6-ban 

utalást találunk Józsué halálára, arra az eseményre, amely jelképesen lezárja a honfoglalás első nagy 

korszakát. Ezzel az utalással kapcsolódik a Bírák könyve Józsué könyvéhez, ill. folytatja tovább a 

Józsué könyvében leírt események elbeszélését. A könyv végén viszont megtaláljuk azokat a 

félreérthetetlen utalásokat is, amelyek a Sámuel-könyvekben vázolt új korszak, a királyság kora felé 

mutatnak (17:6; 19:1; 21:25).  

A könyv első önálló egységes szakasza 1:1–2:5; amely történeti bevezetésként leírja Izráel törzseinek 

azokat a hadi vállalkozásait, amelyeket Józsué halála után kezdettek. Ezekkel a vállalkozásokkal 

igyekeztek megszilárdítani és befejezni a honfoglalás első nagy korszakának eredményeit. A könyv 

középső és egyben fő része a 2:6–16:31 által határolt szakasz, amelyben a bírákról szóló elbeszélések 

találhatók. Ennek a középső, egyben legnagyobb szerkezeti egységnek igen fontos a bekezdő része, a 

2:6–3:6 kisebb szakasza, amelyben a Bírák könyvének a theologiai alapgondolata található. Ez a 

szakasz a könyvben foglalt események üdvtörténeti magyarázatául szolgál. A harmadik önálló 

szerkezeti egység, a könyv befejező része, a 17–21 részekből álló szakasz. Ez a szakasz néhány olyan 

elbeszélést tartalmaz a törzsek életéből, amely illusztrálja a bírák korának vallási és állami téren 

rendezetlen körülményeit, és ezzel kifejezi azt a tényt, hogy a történelmi helyzet megérett a 

korszakváltozásra, az erős központi hatalommal rendelkező királyság intézményének bevezetésére.  

A könyv szerzősége és theologiai tartalma.  

A két kérdés a Bírák könyvének vizsgálatakor szorosan egyűvé tartozik. A könyvben ui. az ún. 

deuteronomista theologia jellegzetes vonásai fedezhetők fel. A deuteronomista történetírás  

legfőbb jellemző vonása az, hogy Izráel történetében az ember bűnét és az Isten bűnbocsátó kegyelmét 

jellegzetes összefüggésben és egységben szemléli. A deuteronomista történetíró theologus előbb 

vázolja Izráel szövetségszegését, engedetlenségét Isten parancsai iránt, ami főként abban nyilvánul 

meg, hogy más isteneket imád Jahve mellett. Jahve büntetésül idegen népek kezébe adja népét, akik 

megfosztják szabadságától és sanyargatják. A büntetés súlya alatt Izráel bűnbánatra indul és segítségül 

hívja Jahvét elnyomói ellen. Jahve megemlékezik szövetségi ígéreteiről, irgalmasságot gyakorol 

hűtlen népével, a bűnbocsánat jeléül egy-egy charismatikus, általa felhatalmazott és Lelke által indított 

vezető által megszabadítja Izráelt az idegen elnyomóktól. Ez az eseménysor szinte minden nemzedék 



életében megismétlődik a bírák korában. Minden nemzedéknek saját életében, történelmi sorsában kell 

megtapasztalnia a szövetségszegés, az engedetlenség pusztító erejét és az Isten bűnbocsátó, szabadító 

hatalmát és szövetségi hűségét, amely mélyebb fundamentuma a szövetségnek, mint az ember 

botladozó hűsége.  

A deuteronomista theologia másik jellemző vonása egy bizonyos időszámítási séma, amelyben Izráel 

legrégibb történetének eseményeit elhelyezi. E séma szerint az Egyiptomból való szabadulás a 

Salamon templomépítése között 480, azaz 12×40 esztendő telt el (vö. 1Kir 6:1). A pusztai vándorlás 

(Num 14:33), Józsué, Sámuel, Saul és Dávid kora 40–40 évet ölelnek fel (vö. 1Sám 7:2; 1Kir 2:11), 

5×40, azaz 200 esztendőt, akkor a bírák korának 7×40, azaz 280 esztendőt kell kitölteni. A Bírák 

könyvében talált adatok, a szükség és a nyugalom éveinek összege valóban 280 évet eredményez. A 

40-es szám a deuteronomista történetírásban egy Istentől elrendelt és lezárt korszakot jelent. Isten a 

rendnek az Istene, aki üdvtörténeti tervét Izráellel az általa tervezett egészében és részleteiben 

meghatározott rendben viszi előre.  

A deuteronomista történetíró theologus kezenyomát mutatja még a bírák tizenkettes száma. (Debórá 

lenne a tizenharmadik). A tizenkettes szám Izráel törzseinek a száma. Ha név szerint nem is szerepel 

minden törzs azok között, amelyekből bíró származott, mégis a tizenkettes szám jelképesen azt fejezi 

ki, hogy Isten minden törzset felhasznált Izráel megszabadításában és a szövetség rendjének 

fenntartásában vagy helyreállításában.  

A deuteronomista történetírónak ezek a theologiai kifejezési formái azonban nem szorítják ki, vagy 

teszik mellékessé azokat a kijelentéstörténeti tényeket, amelyeket a szövetség Istene a bírák korában 

népével tett. Pl. a könyv szerzője v. szerzői nem alkalmazzák mereven és sematikusan a 40-es kerek 

számot a történeti tények rovására.  

A Bírák könyvének forrásai.  

A könyv szövege a deuteronomista theologia keretben igen régi írásos és szájhagyományból származó 

anyagot tartalmaz, jól lehet a mai formájában csak a Pentateuch lezárása idején, tehát közvetlenül a 

fogság előtti korban, vagy a babiloni fogság idején állott elő. A szerző rendelkezésére állott minden 

bizonnyal Izráel bíráinak listája, a „nagy bírákról” szóló írásos vagy szájhagyomány, ezen kívül az 

egyes törzsek körében megőrzött anekdotaszerű történetek, amelyek a törzsek történetének fontosabb 

eseményével és kimagasló alakjaival foglalkoznak. A szöveg irodalmilag értékes gyöngyszemei: a 

Debórá-ének és a Jótám meséje, amelyek a héber költészet legrégibb emlékei közül valók. Ezeknek 

szövege a bennük megörökített eseményekkel egyidejű.  

A klasszikus forráselméleti kutatás jeles képviselője, Eissfeldt úgy véli, hogy a hagyományos 

Pentateuch-források, a Jahvista (J) és az Elohista (E) forrás, sőt egy ún. laikus (L) forrás is 

elkülöníthető, ill. megkülönböztethető a Bírák könyvében a deuteronomista theologia mellett. Az 

ószövetségi tudomány képviselőinek túlnyomó többsége szerint ezek a források a deuteronomista  

theológus művében olyan egységbe olvadtak, amelyben a határok már nehezen, vagy egyáltalán nem 

ismerhetők fel. A klasszikus forráselméleti kutatásnak mindenesetre annyi eredménye van, hogy 

világossá lesz: a Bírák könyvének a létrejöttében Izráel theologiai, kérygmatikus jellegű 

történetírásának nemcsak a deuteronomista, hanem a Deuteronomium előtti tradíciói is 

közrejátszottak. (A forráselmélet kifejtését 1.135.1).  

A Bírák könyve Izráel történetének kereteiben.  

A Bírák könyve Izráel történetének egy igen lényeges és eseményekkel teljes korával foglalkozik. 

Józsué halálával lezárul Izráel néppé alakulásának korszaka, amelyet az Egyiptomból való szabadulás, 

a Sinai törvényadás, ill. szövetségkötés és a honfoglalás határkövei jeleznek. A laza törzsi szövetség, 

amelyet csak a közös kultuszhely és vallás köt össze, az erős központi hatalommal rendelkező 

környező népek és városállamok gyűrűjében csak Isten irgalmassága és charizmatikus vezetők 

támasztása révén válhat alkalmassá Izráel nemzeti létének megtartására. Ez a helyzet érthető 

bizonytalanságot és sok belső ellentmondást szült. Egyrészt a régi rend hívei igyekeznek az „Isten 



királyságának” szövetségi gondolatán és tényén alapuló szabad törzsi szövetséget fenntartani. 

Másrészt kísérletek történtek újra és újra egy erős központi hatalommal rendelkező királyság 

létrehozására, amelyben biztosítékot láttak Izráel állami létének megszilárdítására. Gedeon még 

ezekkel a szavakkal utasítja el a felajánlott királyságot: „Az Úr uralkodik rajtatok!” (8:23). Viszont, 

fiának, Abimeleknek rövidéletű királysága bizonyság arra, hogy milyen erős volt a vágy a népben a 

királyság lehetőségei által nyújtott szilárd állami lét után. A könyv végén többször is elhangzik a 

megállapítás a kháotikus belső állapotok láttán: „Ebben az időben nem volt király Izráelben. Ezért 

mindenki azt cselekedte, amit helyesnek látott” (21:25 vö. 17:6; 19:1).  

Ezeknek az irányzatoknak megfelelően kettős szemlélet vonul végig a Bírák könyvén. Egyrészt 

hálaadás Isten királyi uralmáért népe felett, hálaadás az időről-időre küldött szabadító személyekért, 

másrészt azonban őszinte vágyakozás az Istentől küldött király után, aki a belső zűrzavarban, a 

szövetség rendelkezéseinek vallási és jogi természetű megszegését kiküszöbölve, rendet teremt, kifelé 

pedig biztosítja a békét, megvédi az országot a szomszédos népek és a pusztai nomádok támadásaival 

és rabló hadjárataival szemben. Így alkot a Bírák könyvében leírt kor átmenetet a honfoglalás és a 

királyság korszakai között. Ez a kor átmenet, de olyan átmenet, amelyben Isten üdvözítő tervének egy 

szakasza a választott nép történetében mégis megvalósul. 

 
(forrás: http://biolka.ro/upload/Jubileumi Kommentar.pdf) 

 


