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1. Bevezető 
a. A Bibliában előforduló hazug beszéd és ennek bibliai megítélése, illetve 

kifejezetten a hazug prófécia mint minősített eset 
b. A hazug prófécia és a – szöveg szerint legalábbis – kifejezetten Isten által 

inspirált hazug prófécia közti fokozati különbség 
c. A Biblia-értelmezés sajátosságai más ókori szövegek mai értelmezéséhez 

képest (különleges igazságigényt felmutató szöveg) 
d. Fő kérdések: (1) Mennyiben tekinthetők az adott politikai helyzet által 

meghatározottnak egyes prófétai szövegek? (2) Mennyiben oka a prófétai 
beszédmódnak az adott tárgy (kép, látomás) fogalmi 
megragadhatatlansága? 

 
2. Egy példaértékű bibliai szakasz részletes elemzése 

 
Királyok első könyve 22:1-38 (A Revideált új fordítás [Kálvin, 2014] figyelembevételével) 
 
1 Három évig békében éltek (’ültek’, gr. [= görög változat, Septuaginta] ’ült’): nem volt háború 
Arám (gr. ’Szíria’) és Izrael között. 2 A harmadik évben Jehósáfát (= ’JHVH ítél’), Jehuda 
(Júda) királya lement Izrael királyához. 3 Izrael királya ezt mondta szolgáinak (= udvari 
embereinek): Jól tudjátok (’tudjátok-e’), hogy Rámót-Gileád (’Gileád magaslatai’) a mienk, mi 
pedig (mégis) tétlenkedünk, ahelyett, hogy visszavennénk (’hallgatunk visszavenni’) Arám 
királyának kezéből. 4 Jehósáfátnak ezt mondta: Eljössz-e velem (gr. ’velünk’) harcolni 
Rámót Gileád(ért)? Azt mondta Jehósáfát Izrael királyának: (Elmegyek) én (is) 
éppúgy, mint te (’ahogy én, ahogy te’, kámóní kámókhá), az én népem éppúgy, mint a te 
néped, az én lovaim éppúgy, mint a te lovaid.  

5 (De) Jehósáfát ezt mondta Izrael királyának: Kérdezd meg (’kutasd ki’, deros-ná) 
ma (= előbb, khajjóm) JHVH igéjét (devar-JHVH, gr. ’az Urat’)! 6 Összegyűjtötte (tehát) Izrael 
királya a prófétákat (neviim), mintegy négyszáz embert. Azt mondta nekik (= ’megkérdezte 
tőlük’): Elmenjek-e harcolni Rámót-Gileádért, vagy álljak el ettől? Mondták: Vonulj föl, 
és az uram (adonáj, gr. ’az Úr’) a király kezébe ad(ja).  

7 Azt mondta Jehósáfát: Nincs itt (több) prófétája JHVH-nak, akit 
megkérdezhetnénk (nidresá) (gr. ’aki által megkérdezhetnénk az Urat’)? 8 Azt mondta Izrael 
királya Jehósáfátnak: (Van) még egy ember, aki által meg (lehet) kérdezni JHVH-t, de 
én gyűlölöm őt, mert nem prófétál rólam jót, csak rosszat: Mikhájehú (= ’ki olyan, mint 
JHVH?’), Jimlá fia. Azt mondta Jehósáfát: Ne mondjon ilyet a király! 9 (Ekkor) Izrael 
királya odahívta az egyik udvarnokát (’eunuchot’, szárísz), és (ezt) mondta: Gyorsan 
Mikhájehúért, Jimlá fiáért.  

10 Izrael királya és Jehósáfát, Jehuda királya egy-egy trónon (’ki-ki a maga trónján’) 
ült (dísz)ruhába (gr. ’hadi öltözetbe’) öltözve Sómrón (= Samária) kapujában, a bejárat előtti 
téren (’szérűn’, góren), és az összes próféta (ott) prófétált (mitnabbeím) előttük. 11 Cidqijjá 
(= ’igazam JHVH’ vagy ’JHVH igaz’), Kenaaná fia vasszarvakat készített magának, és (ezt) 
mondta: Így szól(t) JHVH: Ezekkel ökleled fel Arámot, míg csak el nem pusztítod (gr. 
’pusztul’). 12 Az összes próféta (neviím) így prófétált (nibbeím) (mondván): Vonulj föl 
Rámót-Gileád (ellen), és járj sikerrel! JHVH a király kezébe ad(ja). 



13 A követ (maleakh, angelos) pedig, aki elment, hogy elhívja Mikhájehút, így szólt 
hozzá: Nézd, a próféták egyhangúlag jót ígérnek (’szavaik egy száj, jó’, pe echad tov) a 
királynak. Mondd azért te is ugyanazt (’legyenek hát szavaid mint egy szó közülük’, jehí-ná 
devárekhá ki-devar achad méhem), és mondj (= ígérj) jót! 14 De Míkhájehú (ezt) mondta: 
(Úgy) él JHVH (= az élő JHVH-ra esküszöm), hogy amit mond nekem JHVH, azt mondom 
majd. 

15 (Amikor) odament a királyhoz, a király (ezt) mondta neki: Mikhájehú, 
elmenjünk-e harcolni Rámót-Gileádba, vagy álljunk el ettől? (Ő) ezt mondta neki: 
Vonulj föl és járj sikerrel! JHVH a király kezébe ad(ja). 16 A király (azonban ezt) 
mondta neki: Még hányszor eskesselek meg, hogy ne mondj nekem (mást), csak igazat 
(emet, alétheian) JHVH nevében? 

17 (Erre ő) ezt mondta: Láttam egész Izraelt szétszóródva a hegyeken (’ 
a hegyekre’, el-he-hárím): mint a nyáj(at), amelynek nincs pásztora. És (ezt) 
mondta JHVH: Nincs ezeknek gazdájuk (’uraik’, adóním, gr. kyrios), térjen vissza 
ki-ki a házába békében. 

18 Ezt mondta (ekkor) Izrael királya Jehósáfátnak: Ugye megmondtam (’nem 
mondtam-e’, ha-ló ámártí) neked, hogy nem prófétál (ez) rólam jót, csak rosszat? 

19 (Ekkor ezt) mondta (Mikhájehú): Hát akkor halld JHVH igéjét: Láttam 
JHVH-t (gr. ’...Izrael istenét’) trónján ülve, és az egek összes seregét mellette 
állva jobbja és balja felől. 20 (Ezt) mondta JHVH: ki fogja rászedni (jefatte) 
Áhábot, hogy felvonuljon és elessék Rámót-Gileádban? (Erre) az egyik ezt 
mondta (’ez így beszélt’, waj-jómer ze ve-khó), a másik azt mondta. 21 (De) előlépett 
egy lélek (’kijött a szellem’, waj-jécé há-rúach, gr. pneuma), megállt JHVH előtt, és (ezt) 
mondta: (Majd) én rászedem őt! Mondta neki JHVH: Mivel? 22 Azt 
mondta: Elmegyek, és hazug lélek (’hazugság szelleme’, rúach seqer) leszek az összes 
prófétája szájában. (JHVH) ezt mondta: Így csakugyan rá tudod szedni 
(’szedd rá és képes is leszel rá’, tifte ve-gam túkhál). Menj el és tégy így. 23 Így tehát JHVH 
hazug lelket (’hazugság-szellemet’, rúach seqer) helyezett mindezen prófétáid 
szájába. JHVH kimondta vesztedet (’rosszat szólt ellened’, dibber álekhá ra).  

24 (Ekkor) odalépett Cidqijjáhú, Kenaaná fia, és megütötte Mikhájehút az állán 
(= arcul ütötte), és (ezt) mondta: Melyik (úton) távozott el tőlem JHVH lelke (’szelleme’, gr. 
’az Úrnak milyen szelleme szólt benned’), hogy (csak) veled beszéljen? 25 Mikhájehú (ezt) 
mondta: Meglátod (majd) azon a napon, amikor rejtekhelyet keresve 
szobáról szobára jársz.   

26 Izrael királya (ekkor ezt) mondta: Fogd (gr. ’fogjátok’) Mikhájehút, add át 
Ámónnak, a város parancsonkának, és Jóásnak, a király fiának, 27 és mondd: Így szólt 
a király: Vessétek ezt börtönbe, és ételből meg italból csökkentett adagot adjatok neki 
(’etessétek nyomorúság kenyerével és nyomorúság vizével’, lechem lachac u-majim lachac), míg meg 
nem jövök sértetlenül (’békében’). 28 (Erre így) szólt Mikhájehú: Ha csakugyan 
visszatérsz sértetlenül, nem szólt JHVH általam. (Majd ezt) mondta: Halljátok meg 
mind, ti népek! (ez utóbbi mondat nincs a görög változatban) 

29 (Aztán) fölment Izrael királya és Jehósáfát, Jehuda királya Rámót-
Gileád(ba). 30 Izrael királya (ezt) mondta Jehósáfátnak: Én álruhába öltözöm, és úgy 
megyek a csatába (’álcázd magad, és menj a csatába’, hitchappész wa-vó vam-milchámá), (de) te 
(csak) öltözz a (magad) ruhájába! Izrael királya (tehát) álruhába öltözött, és (úgy) ment 
a csatába. 31 Arám királya (pedig) ezt parancsolta a harci kocsik parancsnokainak, akik 
harmincketten voltak (neki): Ne harcoljatok se kicsivel se naggyal, csak egyedül Izrael 
királyával. 32 És történt, hogy amikor a harci kocsik parancsnokai meglátták 
Jehósáfátot, ezt mondták: Bizony (csak) (’gr. úgy tűnik’) ő (lehet) Izrael királya. Ellene 
fordultak (tehát), hogy harcoljanak vele. Jehósáfát azonban felkiáltott (2Krón 18:31 ’... és 



az Úr megsegítette’). 33 Amikor a harci kocsik parancsnokai meglátták, hogy nem ő Izrael 
királya, elfordultak tőle (’visszatértek mögüle’, waj-jásúvú mé-acharáw).  

34 Egy ember (pedig) találomra kilőtt egy nyílvesszőt (’meghúzta az íját 
ártatlanságában’, másakh baq-qeset le-tummó), és eltalálta Izrael királyát a szíjak (’ 
összeillesztések’, deváqim) és a páncél (sirján) között. (Ekkor) megparancsolta a kocsi 
hajtójának: Fordulj meg (’fordítsd meg kezedet’), és vigyél ki a táborból (machane, gr. 
’harcból’), mert megsebesültem (’megbetegedtem’, hocholétí). 35 (Mivel azonban) az ütközet 
egyre hevesebbé vált (’magasra hágott’, wat-ta’ale, gr. ’megfordult’) azon a napon, a királynak 
állva kellett maradnia (’oda volt állítva’, hájá mo’omad) a harci kocsijában Arámmal 
szemben (gr. ’... reggeltől estig, és folyt a vére a harci kocsi belsejébe’). Estére (azután) meghalt 
(a 2Krón 18-ban olvasható, későbbi változat itt véget ér), (mert) elfolyt a sebéből a vére a harci 
kocsi belsejébe (’mélyedésébe’, el-chéq há-rákháv). 36 Napnyugtakor (ez) a kiáltás (rinná) 
futott végig a táboron (gr. ’a hírnök megállt, és mondta’): Mindenki a városába, mindenki a 
földjére, 37 meghalt a király! Bevitték (’bement’, gr. ’bementek’) Sómrónba, és eltemették 
a királyt Sómrónban. 38 Lemosta (valaki) (waj-jistóf, gr. ’lemosták’) a kocsit Sómrón 
tavánál (gr. ’forrásánál’), és a kutyák nyalták fel a vérét, és a prostituáltak (haz-zónót) 
fürödtek (benne) (gr. ’... a vérben’) – JHVH szava (= igéje) szerint, amelyet (előre) 
megmondott (Illés által, 1Kir 21:19).  

 
3. Általános megfigyelések a szöveg kapcsán 

a. Az elveszett ’eredeti’ és hosszú hagyományozás 
i. Ókori szövegváltozatok és fordítások (részben értelmezések) 

ii. A legrégebbi kézzelfogható szövegek 
iii. Modern fordítások óhatatlanul értelmező jellege 
iv. Milyen utakon juthatunk el egyáltalán a jelentéshez? 

b. A vizsgált szöveg kontextusa 
i. A történelmi helyzet a bibliai történetírás szerint 

ii. A szövegrész helye a bibliai kánonban 
iii. A bibliai kánon fő jellegzetességei 
iv. Történeti kritikai olvasatban 
v. Irodalomkritikai megközelítésben 

c. Történetünk egy típus, figyelemre méltó bibliai párhuzamokkal: 
i. 1Kir 12:22-24 

ii. 2Kir 3:1-20 
iii. 2Krón 35:22-24 

 
4. Megfigyelések a prófétaság és a hazug/igaz beszéd kapcsán 

a. A királyi hatalom ábrázolása 
i. Céljai 

ii. Legitimitása 
iii. Kihívásai 
iv. Tanácsadók szükségessége 

b. A prófétai szerep ábrázolása (’tanácsadó’, ’rendszerkritikus’) 
i. Ókori keleti párhuzamai 

ii. Viszonya a királyi hatalomhoz 
iii. Kifejezőeszközei  
iv. Legitimitása és hatalma 
v. A próféták típusai 

1. Egyéni és csoportos 
2. Udvari és ellenzéki 
3. Hivatásos és magán 



4. Igaz és hamis 
vi. A prófétai indíttatás fő típusai  

1. Meghívás és belső kényszer (Jeremiás panasza 20:7-9) 
2. Hamis optimizmus (Cidkijjá) 
3. Korrupció, hatalomvágy 

vii. A prófétai tevékenység hatása (legtöbbször kiszolgáltatottság,  
üldöztetés) 

c. A prófétai üzenet 
i. Hogyan kommunikál Isten a prófétával? (szavak, látomások) 

ii. Hogyan közvetít a próféta? 
1. Szavak ereje 
2. Szimbolikus tettek 

iii. Mitől igaz a prófétai szó? (bibliai kritériumok: beteljesedés, hűség 
a történelemben megnyilvánuló Istenhez más istenekkel 
szemben, vö. Deut 18:20-22, 13:2-6) 

 
5. A prófétai hazugság 

a. Próféta-konfliktusok a Héber Bibliában 
i. Jeremiás és Hananja (Jer 28) 

ii. Próféták és istenük/isteneik igazsága (Ézs 41:22-24) 
b. A hazug prófécia mint büntetőeszköz 

i. Ézs 19:14 
ii. Ézs 30:28 

iii. Jer 13:13 
iv. Ezek 20:25 

c. Magánjellegű ügyekben szükségből az igaz próféta is hazudhat 
i. Jer 38:24-27 

d. Hazudhat-e Isten, és mit jelent ez? A prófétai szövegek dinamikus Isten-
képe 

 
6. A prófétaság kritikája és megszűnése 

a. Jónás és a beteljesedés-kritérium kritikája 
b. Jób és az isteni igazságosság kritikája 
c. A prófétaság megszűnése 

i. Helyette apokaliptika 
ii. Helyette bölcsesség 

iii. Zak 13:2-6 
iv. 1Makk 14:41 
v. Misna Avot traktátus 1 

vi. Az Újszövetség és a prófétaság újjáéledése (hamis próféták 
problémájával együtt) 

 
7. A Bibliával kapcsolatos ’meta-hazugságok’ 

a. Pszeudepigráfia 
b. Hamis értelmezés 
c. Történeti hitelesség 

 
8. A két kiinduló kérdés 

a. A prófétai kommunikáció szükségképpen politikai meghatározottsága 
(jellemzően politikai döntéshelyzetben) 



b. A prófétai látomások szükségképpen képletes jellege (Talmudi mondás 
Ézsaiás 6 és Ezékiel 1 különbségéről: falusi, ill. városi ember, aki látta a 
királyt – ugyanazt látták, de másként mondják el) 

 
 


