
A szentség fogalma az ószövetségben.1) 

i. 

Tájékoztatás. 
A szentség fogalma az ószövetségben rendkívül sok-

oldalú, úgyhogy joggal nevezte ,T. A. Bengel%) csak az Isten 
szentségének fogalmát is „vere inexhaustae significationis", 
„valóban kimeríthetetlen jelentésű" fogalomnak. S még hozzá, 
látszat szerint, nagyon ellentétes fordulatokban jön elő, mi-
ről néhány példa rögtön meggyőz. A béth-semesi izráelita 
férfiak (1 Sám. 6 20) reszketve vallják be : „kicsoda állhat 
meg Jahve előtt, ez előtt a szent Isten előtt ?" S a zsoltár-
író így énekel (1031)2): „áldjad, lelkem, Jahvét, s egész 
bensőm az ő szent nevét. Áldjad, lelkem, Jahvét és el ne 
felejtkezzél semmi jótéteményéről 1" A törvény (Lev. 19 2 s. a.t.) 
ezt parancsolja : „legyetek szentek, mert én, Jahve szent 
vagyok", mig Anna imádságában (1 Sám. 22) ezt olvassuk: 
„nincsen olyan szent, mint Jahve, mert nincs más raj tad 
kivűl". Egy vokál-különbséggel (^lpT) szenteknek neveztetnek 
az ószövetségben azok a férfiak és nők, kik a bálványimádó 
kultuszban fajtalanságot űztek, Izraélnek pedig a törvény e 
követelésével: „legyetek szentek", egyebek között épen a 

') Tanulmányomhoz a következő forrásmunkákat használtam: legelső 
sorban rStudien zur semitischen Religionsgeschichte" von Wolf Wilhelm Graf 
v. Baudissin, Heft II, Abhandlung I, Leipzig 1878. Továbbá: „Alttestamentliche 
Theologie. Die Offenbarungsreligion auf ihrer vorchristlichen Entwickelungs-
stufe" darg. von D. Hermann Schultz, 5-te völlig umgearbeitete Auflage, 
Göttingen 1896. „Theologie des alten Testaments" von Dr. Gust. Fr. Oehler, 
2-te Aufl., Stuttgart 1882. „Handbuch der alttestamentlichen Theologie" von 
August Dillmann, herausgeg. von Rudolf Kittel, Leipzig 1895. „Die Theologie 
der Propheten, als Grundlage für die innere Entwicklungsgeschichte der 
israelitischen Religion" darg. von Lic. Bernh. Duhm, Bonn 1875. Ezeken kivűl 
az etymologiához használtam: „Heiligkeit Gottes im AT." Artikel in „Real-
encyklopaedie für prot. Theologie und Kirche" v. Hauck, 7-ter B. s. 667 von 
R Kittel, Leipzig 1899. Gesenius: „Hebräisch-deutsches Handwörterbuch", 
Leipzig 1810, 14-te Aufl. von Buhl, Leipzig 1905. Segédforrásúi: „Biblisches 
Realwörterbuch" von Dr. G. Benedict Winer, 3-te Aufl., Leipzig 1847. 

2) Oehler, i. m. 162 1. 
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nemi tisztátalanságot tiltja meg. Jahve akaratából Izrael 
egész gyülekezete szent (Num. 163) s Kórachot és hozzá-
tartozóit mégis elnyeli a föld, mert ezek a maguk egyéni 
szentségére magyarázzák az egész nép szentségét (Num. 16). 
Az emberek szentsége egyértelmű a Jahve akarata iránt való 
engedelmességgel, s mégis azt látjuk, hogy az ószövetség 
szentséget tulajdonít személytelen dolgoknak is (I. e dolgo-
zat III. részét). 

Ε sokoldalúság és látszólagos ellenmondás az oka annak, 
hogy nemcsak ma és épen református egyházunkban is, hanem 
régebben is nagy zavar és sok balvélemény uralkodott a 
szentség bibliai fogalma tekintetében s rá nézve a legeltérőbb 
tudományos felfogásokkal és meghatározásokkal találkozunk. 
Mi ezek közül a Wolf Wilhelm Graf ν. Baudissin (most 
berlini professzor) teljesen kimerítő, a fogalom utolsó árnya-
latát is felölelő s meggyőzően indokolt nézetéhez csatlako-
zunk s e tanulmány főcélja e nézetnek rövid kifejtése és 
igazolása. Legyen szabad itt, mintegy tanulmányunk beveze-
tése-képen, az általunk elfogadott nézetet — előzetes tájé-
koztatás kedvéért — nagy vonásokban megösmertetni. 

Az ószövetségben a „szent" (̂ ""p,) jelzővel dolgok, em-
berek, Izraél népe és Isten (s ritkán az angyalok) vannak 
felruházva. Ez a (ν. ^i"'pT) mindenekelőtt olyan dolgokat 
és személyeket jelöl, melyek a közönséges, mindenki által 
hozzáférhető dolgok és személyek tömegéből ki vannak 
választva, ki vannak véve, mert Istennek közvetlen tulaj-
donát képezik. Ε szerint a dolgok és emberek szentségének 
2 oldala van : negativ ős positiv. Ennek megfelelően a 
fogalmában benne rejlik egyfelől a rendkivüliség, másfelől az 
érinthetetlenség, hozzáférhetetlenség fogalma. Általánosság-
ban = „Isten tulajdonát képező, Istennek átadott Istennek 
avatott" s kifejezi az ilyen felavatott dolgoknak és személyek-
nek a közönséges, felavatatlan, profán dolgok és személyek 
fölött való felsőbbségét, fönnségét. Minthogy csak tiszta dolgo-
kat és személyeket szabad Jahve tulajdonáúl felavatni, ennél-
fogva vi?, szükségképen magában foglalja a tisztaság fogalmát 
is, de csak mint levezetett, másodízi s nem mint eredeti, első-
rendű fogalmat. Épen ilyen a fogalma Izraél népe szentségé-
nek is; mikor a törvény (Ex. 19e) Izraélt „szent" népnek 
(tfHp, ̂ 3) nevezi, vagy mikor (Ex, 22 3f,) azt parancsolja e nép-
nek, hogy „legyenek szentek" (P™ ^"p"' '^) , ezzel első sorban 
nem a népnek valamelyes minőségere vagy erkölcsi tulajdon-
ságára céloz, hanem egyszerűen Jahve közvetlen tulajdo-
nául kiválasztott népnek nyilvánítja Izraélt, tehát a népnek 
Jahvéhoz való viszonyát fejezi ki, amely viszonynak „conditio 
sine qua non"-ja, szükségképeni előföltétele, valamint egészen 
természetes következése-képen követeli aztán meg — másod-
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sorban — Izraéltől a Jalive akarata iránt való engedelmes-
séget, mely a fizikai és erkölcsi tisztaságban áll. Látnivaló, 
hogy a dolgok és személyek szentsége az ószövetségben nem 
anyagi, hanem merőben alaki fogalom, viszony-fogalom. 

Hasonlóképen alaki vagy viszony-fogalom első sorban 
Isten szentsége is, amennyiben mindenekelőtt Istennek a 
világtól, a földi dolgoktól való különbözőségét, különállását, 
azoktól elkülönzött létét fejezi ki, tehát nem egyéb, mint 
annak a negativ viszonynak a jelzése, melyben Isten a 
világhoz, vagyis a teremtett dolgokhoz áll. Tehát Istennek 
nem egy különös tulajdonságát, hanem egész létét, magát 
az isteni létet jelöli a szentség, — épen úgy, mint a dolgok 
és személyek szentsége is azoknak felavatott, azaz isteni 
voltát fejezi ki, szemben a nem isteni, azaz profán dolgok-
kal és személyekkel. Baudissin fölfogásával nagyon szépen 
egyezik e pontban a Hermann Schultz-é, aki szerint Isten 
szentsége nem úgy tekintendő, mint Isten erkölcsi tulajdon-
ságainak egyike, hanem mint „annak az összbenyomásnak a 
kifejezése, melyet Istennek a teremtett dolgokhoz való viszo-
nyáról nyer a kegyesség".1) A szentség tehát, mint Istennek 
az összes teremtett s különösen a földi dolgok közül való 
kiemelkedését jelentő fogalom, különösebben úgy jellemzi 
Istent, mint a föld felett, a földi világtól elkülönzött magas-
ságban lakozöt, továbbá mint semmihez sem hasonló, egye-
dül álló, páratlan, összehasonlíthatatlan lényt. Isten, mint 
„szent", felette áll mindennek, ami őrajta kivűl van, tehát 
az ő szentségében benne van a fönnség s aztán — már mint 
tar ta lmi elem — szükségképen a hatalom és az uralkodás 
fogalma is. Ennek az ő mindenekfölötti hatalmának ós ural-
mának a földi világban való megnyilatkozását azonban sehol 
sem nevezi az ószövetség „szentsóg"-nek, mert hiszen a 
„szentség"-ben mindig benne rejlik Istennek a földi világtól 
való távolállása, — hanem dicsőségnek, "^f-nak. Ennek meg-
felelő jelenség az ószövetségben az, hogy Isten „szentsége" 
csak azokra nézve létezik, csak azokkal szemben érvényesül 
úgy, mint „szentség", akik ezt az ő szentségét — a világtól 
merőben különböző lényét az ő rendkívüli kijelentéséből 
ösmerik, tehát csak Izraél népére nézve. Csak Izrael ösmeri 
és tiszteli az egyedül fönnsóges, azaz a szent Istent: innét 
Izrael Istenének, az Izraél által tisztelt Istennek ^"ύρ1. t^itp, 
(Izrael szentje) neve. — Isten szentségének alaki fogalma 
határozott tartalmat, még pedig erkölcsi tartalmat vesz föl 
magába az olyan (kevés számú) helyeken, amelyek Izraéltől 
szentséget követelnek azon az okon, „mert Jahve szent"; 
itt Jahve szentsége nem jelenthet mást, mint Izraél szentsége, 

') i. m. 436 1. 
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melynek póldányképe gyanánt felállíttatik; Jahve világfeletti 
fönnsége nem szolgálhat követendő példánykópűl a véges 
embereknek, hanem csak az δ tökéletes tisztasága, amely 
tartalmi elem úgy kerül belé a szentség alaki fogalmába, 
hogy Jahve, aki, mint szent Isten, magasan fölötte áll a 
világnak, fölötte áll a világ mindennemű (fizikai és erkölcsi) 
tisztátalanságának is. Az angyalok szentsége fogalmilag tel-
jesen Isten szentségéhez csatlakozik. 

II. 

A ^'"p etymologiája. 
Az ószövetségi iratokban a ^lp főnévnek s a 

melléknévnek, valamint a velük egy tőből származott igeala-
koknak TO ν. ΒΗ,Ρν «^R.?. tt^p, t^p, t^pn> t^pj) specifikus 
vallásos jelentésük van, kizárólag Istenre és Istennek avatott 
dolgokra és személyekre alkalmaztatnak, minek következtében 
a tőben rejlő alapfogalmat, azaz e tő eredeti, közön-
séges jelentését, melylyel akkor bírhatott, mikor még a vallá-
sos jelentése nem volt meg s melynek kinyomozása épen e 
ránk maradt vallásos jelentős helyes megértése szempont-
jából kívánatos — az ószövetségi okmányokból föl nem 
deríthetjük, hanem az etymologiához kell fordulnunk. 

Két fölfogással találkozunk a alapjelentése tekin-
tetében, az egyik szerint ez alapjelentés „elválasztott, elkü-
lönzött", a másik szerint „tiszta". Már itt megjegyezzük, 
hogy az előbbi alapjelentésből az utóbbi jelentés közvetet-
lenül folyik,amennyiben a közönséges érintkezéstől elkülönzött 
dolgok meg vannak óva szükségképen a köznapi s épen 
ezért gyakori érintkezés folytán előállható beszennyeztetéstől. 
A „tiszta" alapjelentés vitatói részben az u. n. praefixumos 
elméletből indulnak ki etymologiájukban, mely elmélet szerint 
a héberben a szavak gyökfogalma a tő 2-ik és 3-ik conso-
nansához tapad s az l-ső consonans csak praefixum, minek 
folytán a vnp tövet a gyökérből vezetik le, melynek 
jelentőse „világosnak lenni" (igy Fürst, Handwörterbuch s. ν. 
^'IR, Baud. i. m. 20 1. 1) jegyz.) s ezzel összevetik a szansz-
krit „dhús" = „fénylőnek, szépnek lenni" s a héber = 
„világos-zöld" szavakat. Azonban ez az egész okoskodás semmit 
sem ér, mert ma már világos, hogy nem a 2-ik és 3-ik, 
hanem az l-ső és 2-ik consonanshoz tapad a gyökfogalom 
(v. ö. Oehler, i. m. 158 1.: „die in der 1. Auflage als die 
wahrscheinlichste bezeichnete Ansicht, der Stamm mit 
ΒΗΠ verwandt sei auf eine Wurzel mit der Grundbedeutung: 
„„enituit, glänzend hervorbrechen"" zurückzuführen . . . ist 
wohl aufzugeben"). Ugyanazért ujabban Dillmann a „tiszta" 
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alapjelentés érdekében a héber = „ú jnak lenni" tőre 
hivatkozik, amennyiben az „új" dolgoknak rendes tulajdon-
sága a tisztaság, a ragyogás és így a in gyökér a vele köz-
vetlenül rokon (n és p váltakozó consonansok lóvén, mond-
ha t juk : azonos) ip gyökérrel, a #ip gyökerével együtt jelent-
hetett eredetileg „tisztát, ragyogót". Csakhogy Dillmannnál 
tovább kell mennünk s azt kell mondanunk, hogy a i n és ip 
gyökér eredetileg (mint mindjárt igazolni fogjuk) „elválasz-
tottat, elkülönzöttet" jelentett s a jelentésből a föntebb 
jelzett egyszerű ós természetes módon állott elő a „tiszta, 
ragyogó, világos" jelentés. így értve a dolgot, sem a Dillmann 
által még felhozott asszír kuddasu = „ragyogó, világos", 
sem a legújabban (1899) Kittel leipzigi professzor által 
Dillmann nézetének támogatására felemiitett, az arab és 
aethiopiai nyelvekben ösmeretes *ip (nP) igető = „tisztának 
világosnak lenni" nem bizonyít ellenünk semmit. Hogy a 
ip kad gyökér, a ΒΊΡ tő gyökere (melyből igen helyesen 
származtatják #ip-t Oehler — theologiájának 2-ik kiadásá-
ban, 1. föntebb —, Baudissin és Franz Delitzsch, Biblischor 
Commentar über die Psalmen, 4-te Überarb. Aufl. Leipzig 
1883, 228 1.: „J. ist ^ i ß . . . eig. abgeschieden (ip j ä schneiden, 
scheiden) näml. von Unreinheit, Gebrechlichkeit, Sünde . . 
V. ö. ugyanő, Commentar über die Genesis, 4-te Ausg. 
L. 1872, 109 1. Gen. II, 1—3, ^P^-hez. É s : Comm. üb. d. 
Buch Jesaia, 4-te Aufl. L. 1889, 125 1. Jes. VI, 3-hoz) és a 
in had gyökér eredetileg csakugyan „elválasztottat, elkülön-
zöttet, elvágottat" jelentett, azt meglehetős nagy bizonyos-
sággal megállapíthatjuk a következő, részint e gyökerekből 
származott, részint velük rokon igetövek jelentéseinek össze-
vetéséből: a héberben nem használt n p = elvágni, levágni 
(valószínűleg ettől származik a héberben ipipT „fejtető, csúcs", 
azaz „levágott rész, végső rósz, amelyen a test végződik, 
ahol tehát a test mintegy el van vágva", továbbá i ip = Ί^.Ρ, 
egy fahéj-szerű kéreg, „Laurus Cassia Linn.", szintén a 
„levágás, hasítás" fogalmával), °lp (kaiban nem használatos, 

ar. = elől lenni, az ólén lenni, az „él, vágás" fogalmából 
(v. ö. Β'πρ_= fi'ip. = fejsze), H" = élesnek lonni, n J - bevágni, 
belevágni (a héberben csak hithpo. i l ^ i = testébe bevágá-
sokat tenni), W = szótvagdalni, a Ep (E'p) = levágni (ar. ^Lä 

= levágni), ^ p (? ar. JJó) = ölni, i*P< r,JÍP = levágni (ar. ~j*a3 
= rövidnek lenni, azaz: elvágottnak lenni ?), - a n · =2ÍR = vágni, 
kivágni, felvágni (a fát), n5tP = levágni, = osztani, felezni, 
•1" (v. ö. íin.?) = vágni, '» = lenyírni, = levágni, = le-
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nyfrni stb. Mindezen tövek gyökjelentése tehát a vágás, 
elválasztás, elkülönzés. Ε jelentésnek a „tiszta" jelentésbe 
való átmenetelére nézve pedig (amit ^Hp-nál és B''"'n-nál egy-
aránt tapasztaltunk) klasszikus analógia gyanánt hivatkoz-
hatunk (Kittel dacára is, i. cikk 567 1.) a "1? = „elkülönözni, 
kiválasztani" igetőből származott = „tiszta, szennytelen" 
melléknévre. — A ^"p etymologiájánál okvetetlenül rá kell 
mutatnunk arra, hogy θ tő összes névszói képződményeinek 
tárgyatlan, bennmaradó jelentésük van (B^ß-nak, mint 
í m bi-iJ-nak, ^lp-nek, mint "''V-nek, f~pT-nek, mely 
eredetileg épen annyit jelentett, mint Β>'Πρτ — mint 55ΐ> 
nek), hogy elejét vegyük annak, hogy valaki Menken-nel, 
Biestel-\el,1) Oehler-rel, Schmieder-rel Dillmann-nal2) a E'';"pT-t 
— Istenről mondva — „magái közlő"-nek, vagy „magái 
feltáró"-nak magyarázhassa (vagy épen, mint Diestel, 
nek! hogy t. i. ^ΛΓ-«''"Ρ egyenlő volna to^^PÍ-lel). 

Hogy a Wtp, alapjelentése valósággal „elkülönzött" s 
nem „tiszta" (mely, mint másodízi jelentés különben az 
ószövetségben eleitől fogva benne van a K"''"PT-ban, de csakis 
bizonyos vallásos célra szolgáló tisztaság jelzésekópen), 
e meggyőződésünkben még jobban megerősít bennünket a 
a'1",PT fogalmi ellentétének fölkeresóse az ószövetségi nyelv-
használatban. Ez ellentét nem = tisztátalan, hanem 
•n = „profanám, YMIVÓV", közönséges használatra való, 
szabad, nyitott, megkötetlen, épen az ellentéte annak, ami 
„elkülönzött, elzárt, eltiltott'1. Ez a to nyelvtani pontos-
sággal (mint főnév) ellentéte-képen használtatik az 
ószövetségben, mig «Sö a "ΛΊΒ = „tisztá"-nak az ellentéte 

= szent dolog, olyan dolog, ami ^npT).3) Ez a két egy-
mástól független ellentét párhuzamosan fordul elő az ószö-
vetségben 3 helyen, u. m. Lev. 10, 10: ton p?i trnpn pa 
-,,πεη pai xötsn psj = „különbséget tenni a szent ós a nem 
szent, a tisztátalan és a tiszta köz t " ; Ezékiel 22 2 o : „szent 
és nem szent között nem tettek különbséget s a tisztátalan 
és tiszta között (különbséget tenni) nem tanítottak", épen 
így Ezók. 44 23. Jóllehet a csakis olyan dolog lehet, ami 
"ima § a köb nem lehet ^'Ip·, csakis de másfelől a to nem 
egy a „tisztátalan"-nal, az lehet t iszta is, tisztátalan is és a 
">1"B nem egy a „szent"-tel, az lehet ^ is (mint alább mind-

>) 1. Baudissin, i. m. 1 0 - 1 2 , továbbá 108—120 11., ®'np és tfnpö viszo-
nyára nézve 120 1. 

-) 1. Oehler, i. m. 1 5 8 - 1 6 7 11. 270- 275 11. Schmieder-re Oehler hivat-
kozik 163—164 11. 1. továbbá Dillmann, i. m. 2 5 2 - 2 5 8 11. 

3) Dillmann a ?]Jn-et is megemlíti a B>"1p fogalmi ellentéte gyanánt, 
a m i = ^ r o / e « , de inkább a „tisztátalan, üdvtelen, istentelen, istenmegvető* 
értelmével, 1. Gesenius, Handwb. 313 1. 
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j á r t bizonyítani is fogjulr). Tehát az ószövetségben ^ p , és 
Ii között határozott fogalmi különbség tétetik! De nem-
csak a tárgyalt kétszeres ellentét, hanem a ^'Ip és a ^ egy-
szerű ellentéte is előfordul, pl. Ezék. 42 2 0 : ^ tCnpn fa ^"Π"1?..') 
A ·ΊΡ. = „fölszentelni, «ΎΡ-sé tenni" ellentéte a = „profa-
nizálni, ^ - l á tenni (a ,,szent"-et)" Lev. 211 5 szerint, más 
helyeken, pl. Ex. 31 l 4 (a sabbáth-ről), Lev. 198 a ^ n tárgya 
Β'ΐΡ, Lev. 2112, l 3-banLa ^ p o (szent hajlék, szent edények), 
Ezék. 7 s 4-ben a 'Π? (Λπ activumnak megfelelő niphal passi-
vum) alanya ugyanez (E,Tttí"ip_Q helyett e helyen O'T^pö olva-
sandó), aztán a tárgya Jahve szent neve, így a Lev.-ban és 
Ezékielnél több helyen, meg Ámós 27-ben ( ^ 1 ? a * ™ ^ n (jnA), 
mely utóbbi hely azt mutatja, hogy már a legrégibb próféták 
idejében is (Ámós Kr. e. 760 körűi lépett föl) ellentétképen 
szerepelt a ^ meg a Arra, hogy a Vn nem egy a „tisz-
t á t a l a n n a l , hanem csak a „közönsége.s"-t jelenti szemben a 
közönségesen kivűl, felül állóval, az elkülönzött-tel, a „szent"-
tel, lássunk egy pár példát. 1 Sám. 21 5 , 7 szerint Dávid 
kenyeret kérvén Ahimelekh paptól, ez ^"P D~;-t, szent kenye-
ret , t. i. a színkenyereket (=,·??·1! D";) adja neki, mert nem 
volt keze alatt cnS. utóbbi itt az összefüggés szerint 
nem jelenthet „tisztátalan kenyeret", hanem csakis „közön-
séges, nem szent, mindenki által megehető kenyeret". Ezék. 
20 22 szerint Jahve nevének „profanáitatása, megszentségtele-
nittetése" ("OD passiv jelentésű niphal infinitivus constructus 
a kal-ban nein használt ^Π-tól, 1. föntebb perf. Ezék. 72 4) 
abban áll, hogy Jahve hatalmatlannak látszik, tehetetlennek 
tűnik föl a pogányok előtt; ez által az ő neve úgy tűnik 
föl, mint „közönséges, másoknál nagyobb hatalommal nem 
bíró" név, de semmiesetre sem úgy, mint „tisztátalan" név. 
Mal. 1 1X, 18-ben a seregek Ura nagy nevének profanálásáról 
van szó, ahol tehát a ^ a „nagynak, rendkívülinek" ellen-
téte, „rendest, közönségest" jelent. Azok a helyok, ahol szent 
dolgok „tisztátalanná tevéséről" (*»?») van szó (pl. Ez. 4 3 7 , 8 
'tíHpT η ψ L e v 20 3 ^"R0) , vagy ahol a szentség állapota meg 
a maga-beszennyezés egymást kizáró ellentétet képeznek 
(Lev. 11 4 4 : OMIPM nx waen Λι a^ínp, airw), nem azt bizonyit-

') Látnivaló, hogy a B>'"ip és a ellentéte legsűrűbben Ezékielnél fordul 
elő, s épen e körülményre alapítja Baudissin ama föltevését, hogy mivel 
Ezékiel a papi kódexhez (P) viszonyítva fokozza a B>"3p és S'n közötti ellen-
tétet, ennélfogva P-hez képest haladást mutat föl s igy fiatalabb korú, mint 
P, melyben az emiitett 2-szeres ellentét csupán Lev. 1010-ben jön elő; s mint-
h o g y Ezékiel működése 5 9 2 - 5 7 0 közé esik, tehát Baudissin szerint Ρ még a 
fogság előtt Íratott, bár nem sokkal. (Ennek ellenkezőjét 1. bizonyítva Cornill 
Einleitung in d. A. T. 2-te Aufl., Freiburg 1892, 64, 65, 77, 78 lapokon.) 
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ják, hogy a βΊΐβ egy a ">1n®-ral s ellentéte hanem csak 
azt, hogy a „szent"-nek szükségkópeni, mellőzhetetlen tulaj-
donsága a tisztaság, melynek megszüntetése okvetetlenül 
maga után vonja a szentség megszűnését is, viszont a szent-
ség helyreállítása megköveteli a tisztaság (előzetes) helyre-
állítását; a ket tő közötti szoros, fölbonthatatlan kapcsolat 
következtében Ez. 23 38,39-ben a templom (^p/?) megfertőzése 
(N?1?) és megszentségtelenitése (^H) ugyanazon egy cselek-
vésről mondatik, tehát dologilag egyet jelent s csak fogal-
milag van megkülönböztetve, t. i. a a s?«?.nek ( a tulajdon-
képeni cselekvésnek) szükségszerű következménye. 

"?n tehát, mint az ószövetségi nyelvhasználatban a ^lp 
egyenes ellentéte (v. ö. az újszövetségben κοινός-1, mint άγιος 
ellentétét pl. Zsíd. 9 l 3 ) megerősíti az etymologia eredményét, 
mely szerint alapjelentóse „elkülönzött". Megerősíti ezt 
néhány, a e^p képződményeivel synonym kifejezés is, így a 
t f jp és Ip^-sel egyet jelentő e1"'!?,''? = fölszentelni, Jahvénak 
avatni, azzal a különbséggel, hogy az utóbbi módon fölszen-
telt dolgokat Jahve tulajdonából megváltani nem lehetett. 
A héberben nem használt kai Β1ζ! = le-, elvágni; szárma-
zókai = sarló, poin = a Hermon (levágott, meredek, 
hozzáférhetetlen, magas, kinyúló, elkülönzött hegycsúcs)1) 

5 . í , , 
és az arab ,»y> ( = f , f ) hárem = ami el van különítve, el 
van zárva, meg van tiltva, főképen: az idegenekre nézve 
hozzáférhetetlen nők. Másik synonymja ^lRC-nek a (a 
kal-ban nem használt "Ίί-tól, v. ö. = fölszentelós, i"1» = 
fölszentelt, Istennek avatott férfi), melynek „elkülönzés, el-
választás" alapjelentése egészen világos e tő niphaljának 
jelentéséből : I?, "l!!? = tartózkodni, távol tartani magát vala-
mitől, '"Ί·"̂  "Ί1™? "" = elpártolni Jahvótól. Nem mellőzhetjük 
el a ·Τ?ΒΠ s a nhj* fölemlitósét sem, előbbi ( ^ f hiphíl) Zsolt. 
44-ben „Jahve által a maga részére — ^ — történő kiválasz-
tás"-t, utóbbi (u. a. niphal) Ex. 331 6-ban Mózesnek s Izrael 
népének ( W , Jahve népének) a föld színén lévő összes népek 
közül való kiválasztatását jelentvén, teljesen synonym 
2>'MR"-sel, illetőleg ^'"p.í-sal, s a = alapjelentóse az 
„elkülönítés, elkülönzés"; innen a = elkülönzött, magá-
ban álló, rendkívüli, kitűnő, feltűnő dolog, csoda.2) 

Az ószövetségben kizárólag pogány értelemben használt 
ős-sémita (kanaánita) #3ΡΤ (Deut. 231 8 , 1 Kir. 14 24 s. a. t.) 
és ntfip, (Gen. 3821_22, Hós. 4 l 4 s. a. t.), mint a pogány isten-

*) Az általam aláhúzott jelzők a szentség fogalmának lényeges alkat-
részei ! 

') v. ö. különösen itten Gesenius, i. m. 920 - 9 2 2 11. 
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ségek szolgálatára magukat odadobott férfiak és nők jelzése, 
továbbá ΚΪ» (Deut. 1 2 ) meg (Jós. 20 7, egy másik 
város neve-képen Jós. 15 22) helységnevek egyszerűen „az 
istenségnek szentelt, avatott" személyeket, ill. helyeket jelen-
tenek s belőlük a alapjelentése nem dönthető el. A ^'Ip, 
egyébiránt azt bizonyítja, hogy a ^ p vallásos jelentése már 
a sémita pogányságban megvolt, tehát igen régi. Ε körül-
mény mindenesetre megnehezíti a tő profán alapjelentésének 
biztos földerítését. Mi az elmondottak után bátran megáll-
hatunk az elkülönzöttség alapjelentése mellett, melyből, mint 
látni fogjuk, összes alakjainak minden jelentése a leg-
egyszerűbben, legkönnyebben lehozható. A közönségestől 
elkülönzöttségnek a „szentu-ben rejlő emez alapfogalmát, 
nemcsak az ószövetségi, de bizonyos értelemben winden 
vallásra kiható érvénnyel, igy jellemzi Ritschl: „a vallás 
tárgyait mindenütt szenteknek nevezik, amennyiben azok az 
emberi élet közönséges folyamából kiemelkednek s előidézik 
azt a félénkségét, mely az ember lelkében elüt attól a biztos-
ságtól, mellyel az élet közönséges, megszokott dolgait 
kezeli".1) 

III. 
A dolgok szentsége. 

Valószínű, hogy a tő eredetileg (mint "̂üp, mutatja, 
már a sémita őskorban) az istenség közvetlen tulajdonát 
képező vagy annak nyilvánított dolgok és személyek jelölé-
sére használtatott, kifejezvén azoknak isteni, az istenséggel 
közvétetlen viszonyban lévő &llapotát, a profán, közönséges, 
nem isteni dolgoktól s személyektől való különbözőségét s 
csak ezután vitetett át magára az istenségre, amikor aztán 
a már megadott analógia szerint találóan fejezte ki az isten-
ségnek isteni létét, minden nem-istenitől való különböző-
ségét. Ezért is, de főképen azért, mert a dolgok és emberek 
szentsége sokkal egyszerűbb és átlátszóbb fogalom, mint 
Isten szentsége, először a dolgok és emberek szentségét 
fogjuk az ószövetségi nyelvhasználat alapján röviden meg-
beszólni, a fogalom alkalmazásának lehetőleg minden fonto· 
sabb mozzanatát néhány példában bemutatván. 

A dolgok szentségénél első sorban csak a névszói 
alakjainak: ^"p· ^ p ? és 2'ip-nak használatát vizsgálván (s 
megjegyezvén, hogy az ószövetség nyelvszokásában ^lp nem-
csak főnévi, hanem, mint a status constructus második tagja 
— nomen rectuma — melléknévi értelemben is használtatik, 

4) „Die christl. Lehre von d. Rechtf. u. Versöhnung" II. k. 92 1. 1874, 
Baud-nál, i. m. 37 1. 
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tehát = »'1ipT, pl. »Ti5 cipó = »πρτ Bip$) a z t látjuk, hogy ilye-
nekül van megjelölve, tehát szent minden olyan dolog, amely 
Jahvénak közvetlen tulajdona, így szentek azok a helyek, 
ahol Jahve tartózkodik, ahol ö közvetetlenűl jelen van, 
minden hozzátartozandóságaikkal együtt. Szent a sátor, mely-
ben Jahve lakozik népének közepette (Ex. 25 8), e sátor neve 
EHpe (u. o., továbbá pl. Lev. 12 4, 19 30, Num. 338) vagy ΠΡ 
(pl. Ex. 28 29, Lev. 46), előudvara v. tornáca «ΊτρτοΐρΒ (pl. Ex. 
29 3 l , Lev. 6?, utóbbi helyen "pT"? kifejezetten = -ijJia-̂ πκ -un). 
A templom is ^ V (pl. Ezek. 42 20, Jónás 25 , Zsolt. 5 8) vagy 

mint Jahve lakóhelye (Ex. 1 5 , / ) , ^ p ? = i^?), az 
Ő nevének lakóhelye (Zsolt. 747, W ^ S = ^ f?*?), lábainak 
helye (Ézsaiás 60l3, T'lp? oipa = vjfl oipo). tnp a tornác (^TPT 
Ézsaiás 629), a papok mellékszobái, cellái, kamrái a templom-
ban (e>7pn γ,13Β$. B>npt cipan Ezek. 4213), a w j t, i. a templom 
hátulsó, nyugati része, a templomház üregének nyugat fele 
a 3 ik része, az u. n. szentek-szente ή'3Β tfnpn Lev. 16 2), 
a szent hajlék mindennemű fölszerelése, edényei (pl. Num. 3 31 
^ÍPD ^2), a frigyláda (2 Krón. 35 3 tfifcj |Π»); a szent sátorhoz 
tartozó edényben tartott víz ^tínp α\α ('Num. 517). «HP* külö-
nösen a papok helyét jelöli a szent sátorban (Ex. 26 33) meg 
a templomban (1 Kir. 8 8), ellentétben a kevésbbe szent tor-
náccal, melybe az egész népnek szabad volt bemenni, meg 
a i^^-rel, a szentek-szentével.2) „Szent hegy" a Sión (^'ΐρ Ίϋ), 
mint tágabb értelemben szintén Jahve lakóhelye (pl. Joel 41 7 ,2J. 
„Szent" (^Tp) minden hely, ahol Jahve jelenlétének jegye, a 
frigyláda megfordul (2 Krón. 8 n ) . „Szent" város Jeruzsálem, 
hogy miért, megmondja Zsolt. 46 s : „Isten városa, a Magas-
ságos dicső lakása által szent". Szentek Jahve önkijelenté-
sének helyei, mint amelyeken δ jelen van (Ex. 3 5 „admath 
kódes", Jós 5 l S „kódos"). Mivel Jahve Izraél táborában jár, 
e tábor szent (Deut. 2315). Jahve tiszteletének régebbi helyei 
(Jeruzsálemen kivűl), pl. Ámós 7 9 , l 3 sz. az északi ország 
kultuszhelyei, ai^>Jp!?. Szent föld Izrael népének földje, mint 
Jahve földje, amelyen δ lakik és működik (Zak. 2 l 6 ) , városai, 
hegyei szentek (Ézs. 649, Zsolt. 1103, hol "p 1Ύ1," olvasandó). 
Szent az ég, mint Jahve hajléka (W"!P, W Deut. 2615 , '? 
Mik. 12), szent a trón, melyen űl az égben (Zsolt. 47 9 "p *??). 
Móáb pogány kultuszhelye is '̂íp1? (Ézs. 16 l2). Továbbá szent 
minden, amit a profán dolgok tömegéből kivesznek, elkülö-
nítenek a végett, hogy Jahvénak fölajánlják, átadják, az 
ő tulajdonává tegyék. Az összes áldozatok melyeknek 
a(Zoű2á/2y-jellegét világosan kifejezi Ex 2838-ban a c"1t?'lPI ^P ' ' ?^ 1 

*) Ha itt nem a salamoni templomról van szó, akkor a Dávid által a 
frigyláda számára fölállított sátorról. 

*) 1. a szentek-szentéről lejebb, e rész végefelé. 
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(pl. Lev. 22 2, áldozati állatokról 2 Krón. 29 33 stb.). «Ηί> a 
füstölőszer (Ex. 30 35), a színkenyerek (1 Sám. 217), a tized 
(Lev. 27 30), a szarvasmarha, juh és kecske első fajzása 
(Num. 1817, valamint az emberi elsőszülöttek is Ex. 13 2), a 
negyedik évi gyümölcs (Lev. 19 24) és általában minden 
Jahvénak szóló adomány, ^lp az a ruházat, melyben a papok 
áldoznak (Ex. 28 2 és sok helyen), e szent ruhákat Ezék. 
42 ] 4 sz. a papoknak le kell tenniök bent a ^"IP-ben, a papok 
helyében (Ezék. 44 ]9 közelebbről is meghatározza: enpn rbts·'1^ 
a papok celláiban) s más ruhát vévén, szabad csak kimenniök 
a külső tornácba a nép közé, hogy a néppel való érintkezés 
által a szent ruhák profánná ne legyenek. Szent a fölkenés 
vagy megkenés olaja, mely a fölszenteléseknél használatos 
(pl. Ex. 30 25): »T^nt fn pxtf), szent még a sekel is, mert annak 
felét kellett ajándékul adni Jahvénak («fJP? Sptfa bpvn w m 
Ex. 30,3). A szombatonként s a nagy ünnepek l-ső meg 7-ik 
napjain tartott ünnepi gyülekezés Β^ρ'ίηρη (pi. e x > 12 ír, 
Lev. 23 passim), az istentiszteletre rendelt napok s különö-
sen a szombat szent napok (»np, Wn N e h g ^ _ Bhjrratf 
Ex. 16 23), a jóbél-év szent (Lev. 2512). „Szent ékesség" 
(cnp-nvin) az az öltözet is, melyben a laikusok vallásos 
ünnepet ülnek (Zsolt. 29 2). 

A dolgok szentségének megértése egy csomó hibás 
képzetet, mely a szentség fogalmával összenőtt, azonnal 
megszüntet. Ha személytelen, sőt élettelen dolgok „szentek" 
lehetnek — s pedig oly feltűnő számmal — az ószövetség-
ben, akkor az a „szentség" első sorban nem lehet erkölcsi 
minőség. Sőt első sorban nem is minőség az, hanem viszony, 
valamely dolog vallásos vonatkozásának a kifejezése; magá-
ban és magáért semmi sem szent, csak Isten. Ebben áll a 
legnagyobb különbség a „szent" s a „tiszta" közt, mert az 
ószövetség nézete szerint bizonyos dolgok, pl. állatok maguk-
ban és magukért, természetes minőségükben és minőségük-
ért tiszták vagy tisztátalanok. Hogy a dolgok szentsége nem 
minőség, hanem viszony, mutatja Jós. 6,9 , hol az mondatik, 
hogy Jerichó „minden ezüstje és aranya s réz- és vasedénye 
szent Jahvénak"; nem valami különleges minőségüknél fogva 
nyilvánitattnak e tárgyak szenteknek, hanem ama viszonynál 
fogva, amelybe jutnak, t. i. ama helyzetüknél fogva, hogy 
Jahve tulajdonába, mint a vers mondja: „Jahve kincses-
kamrájába" mennek át. Mindenesetre — mint már nem 
egyszer érintettük — bizonyos minőség megkívántatik a 
szent dolgoknál, t. i. egyedül csak fizikailag (lévitailag) tiszta 
dolgok v. tárgyak lehetnek szentekké, pl. csak tiszta állatok 
s minden szent tárgyat tisztán kell tartani (pl. a lévitáknak 
1 Krón. 23 28); ezért van, hogy a szülés után tisztátalan 
asszonynak nem szabad sem a szent helyre menni, sem 
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semmi szentet megérinteni (Lev. 12 4) s Izraél pusztai táborát, 
mely — mint láttuk — szent, nem szabad ^ll^-ral, valami 
rútsággal (t. i. excrementummal) beszennyezni (Deut. 2315. 
Ε helyen WipT TíS.? ,Tv?) „legyen a te táborod szent" — 
„legyen . . . olyan minőségű, hogy szent lehessen", azaz 
„tiszta". Károli fordítása tehát : „legyen a te táborod tiszta" 
már magyarázat, nem fordítás). S ha megtörtént a szent 
tárgy beszennyezése, meg kell azt tisztítani s aztán újra 
fölszentelni (Lev. 16 í 6 ,1 9). De mindebből nem az következik, 
hogy a tiszta és a szent egymást fedő fogalmak (hogy nem 
azok, mutatja kifejezetten is Ex. 3035, hol a füstölőszerről 
az mondatik, hogy „megsózott, tiszta es szent" = ^IP Un? n?ao. 
A ? ugyan nincs kitéve, de világos, hogy ^IP ép úgy nem 
tautologia a "̂ "ita után, mint ahogy W ? nem az a után!) 
— hanem csak az, hogy a tisztaság a szentségnek föltétele 
s ez azon alapszik, hogy Jahve a tisztátalant utálja, maga 
közelébe nem engedi, tulajdonául birni nem akarja. 

A dolgok szentségének, mint viszonyfogalomnak, két 
oldala van: negativ oldal, mely szerint a szent dolgok a 
velők egynemű dolgok tömegéből ki vannak véve, s a 
positiv oldal, mely szerint Jahvénak vannak közvetlen tulaj-
donúi átadva. A negativ oldalt világosan föltünteti Ezek. 45 4-
ben e kifejezés: ^'Ip, egy az ország egészéből kivett, 
attól elkülönzött, elválasztott szent rész. Ε negativ oldalból 
több meghatározás folyik. így mindenekelőtt a szent dolgok 
megközelíthetetlensége, hozzáférhetetlensége, aztán érint-
lietetlensége és sérthetetlensége mindenre nézve, illetőleg 
mindennel szemben, ami pi. Ex. 2932_34 szerint a pap-
szentelési áldozat húsa s az ahoz való kenyér ^"p, mit csak 
a papoknak (Áronnak és fiainak) szabad megenni, másnak 
nem s amit ezek meghagynak belőle, azt el kell égetni. 
Jer. 3140 sz. az új Jeruzsálem p lesz s ez „nem 
romboltatik le és nem pusztíttatik el többé, soha örökké". 
A szent füstölőszer annyira elkülönzött és érinthetetlen, hogy 
még ugyanazon keveréket sem szabad profán használatra 
elkészíteni (Ex. 30 37,38). A szent dolgok sérthetetlenségéből 
természetesen folyik1) az azok irányában tanúsított félelem. 
Lev. 19 30-ban igy szól Jahve: „az én szenthelyemet (t. i. 
a szentsátort) fé l jé tek; én Jahve vagyok", — ez utótétel azt 
bizonyítja, hogy a szent sátort nem valami különleges 
minőségéért, félelmet gerjesztő tulajdonságáért kell félni, 
hanem azért, mert Jahve lakóhelye, tulajdona (ami csak 
viszony, vonatkozás vagy rendeltetés). Ε köteles félelem 
semmibevevése, pl. a szentsátor belsejének nem-papok (léviták, 
a Kohát fiai) által való megérintése vagy csak megpillantása 

') v. ö. itten Bitschl szép meghatározását az előző rész legvégén. 
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is, halállal büntettetik (Num. 4 15 ,20). Igen, félelem illeti meg 
a szent dolgokat, mert azok rendkívüliek, a közönségesnek 
fölötte állók, fönségesek, dicsőségesek Ézs. 64 10 sz. a 
templom „szent és dicsőséges ház" (uriiscni υι?"ΐρτ jva)t e gy . 
sorban említtetik lzraél „drágaságaival" (i^on?). é z s 631 5 sz. 
az ég Jahve „szent és dicsőséges lakása", mig Dán. 11 45 sz. 
Sión „a szent dicsőség hegye" (mások szerint „a dicsőség 
szent hegye", ^lp""^ TJ). Ex. 28 2 sz. „készíts szent r u h á k a t . . . 
riixcrbi "ri:?1?«. A szent dolgok legjellemzőbb vonása a ma-
gasság, amennyiben azok úgy tűnnek fel az izráelita előtt, 
mint az égben lakó Istenhez való közvetlen viszonyuk 
révén a közönséges dolgok alacsony színvonalából magasan 
kiemelkedő dolgok. Jer. 17 12 sz. „dicsőség trónja, kezdettől 
fogva magasság (W"1?) a mi templomunk ( " ^ p ? ) helye", 
a Sión, ugyanez Ez. 20 40 sz. és „lzraél magas hegye" 
(e hegy csak azért ós annyiban mondatik „magas"-nak, mert 
és amennyiben „szent"; hiszen a maga természetes minősé-
gében nem volt a Sión valami különösen magas hegy!), 
v. ö. Mik. 4 j, Ézs. 2 2, mely helyek szerint a Sión a napok 
végén minden hegynél ós halomnál magasabb lesz. Az ég, 
melyről láttuk, hogy szent, Jer. 25 30-ban egymás mellett 
„magasság'-nak és í'VO-nak neveztetik. S a régi izráeliták 
épen azért választották szent helyekűl, azaz kultuszhelyekűl 
a hegycsúcsokat, magaslatokat ( ^ r ) , hogy istentiszteletük 
közben az éghez, Jahve e magas lakásához minél közelebb 
legyenek.1) 

A fogalom positiv oldala nyelvileg is éles kifejezésre 
ju t e nagyon gyakori fordulatban: "Π^ ^"rp ,.Jahvéoa&, Jahve 
részére szent" vagy épen (Lev. 19 8) '"n'T ^'Ip „Jahve szentje", 
Jahve tulajdona, — meg a következő kitételekben: „az én 
szent hegyem" (pl. Ez. 20 40), „az én szent olajom" (Zsolt. 89 2 l), 
„az én szenthelyem" (pl. Lev. 26 2) Jahve által mondva, aztán 
„a te szent szombatod" (Neh. 9 14), „az ő szent hegye" 
(Zsolt. 3 5) stb. Jahvéról mondva. Ézs. 35 8 sz. az az út, 
amelyen Jahve megváltottai a fogságból Sionba megtérnek, 

T,"!, mert Jahve azt mint a maga tulajdonát csakis 
tulajdon népe számára nyitja meg, sem e megtisztult nép 
közé nem tartozó „tisztátalant", sem vadállatot nem enged 
arra lépni. Ez. 48 14 sz. a léviták szent birtokrésze „a föld 
zsengéje" (Η?'τ mert miként a zsengék, úgy ez is • l 1 ^ , 
a Jáhvóé. Jahve kizárólagos tulajdonjogát a szent dolgokhoz 
nyíltan hirdeti Ex. 30 S7 e szavakban: „a füstölőszert . . . 
ne készítsétek magatoknak, szent legyen az előtted Jahvó-

') v. ö. Dicsőfi József, „A templomi vagy gyülekezeti istentisztelet 
becse", Debreczen 1897, 6-ik 1. 
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nak". Jahve azt, ami az övé, tulajdonul adhatja, átengedheti 
szolgáinak, a papoknak, innen érthető meg Lev. 27 2 1 : «legyen 
a m e z ő . . . szent Jahvénak . . . a papnak legyen birtokává"; 
lásd még Num. 6 20 : fO^ «ΊΡ és Lev. 23 2 0 : í·̂ 1? πτπ^ trnp. _ 
Itt kell megemlítenünk azt, hogy aszerint, amint a szent 
dolgok Jahve tulajdonába szorosabban vagy kevésbbé szorosan 
mennek át, vele közelebbi vagy távolabbi viszonyban állanak, 
— az ószövetség a dolgok szentségében fokozatot vesz föl 
s ez a magyarázata a sűrűn előjövő szentek szente ( ^ I P . ^ I P 
vagy B^~Pt!"P vagy Β,ΉΡτί! "Ρ) kifejezésnek. Ennek voltaképeni 
értelme: „szent dolog a szent dolgok között" vagy még 
inkább ,.közül", azaz valamely, Jahvéhoz egészen közel álló 
szent dologhoz viszonyítva a hozzá kevésbbé közel álló, 
szintén szent dolgok profánoknak tekinthetők, melyek közül 
amaz kiemelkedik. Tehát a „szentek szente" viszonylagos 
(relatív) fogalom. így neveztetik Ezékiel prófétánál a szent 
körzet közepében fekvő templom (45 3), mint az ott jelenlévő 
Istenhez legközelebb eső hely; e templomot ugyanis körül-
vette a papok birtokrésze s ezt ismét a lévitáké; ez mind-
akettő csak p, azonban 2-szer (43 12, 48 12) a papok 
birtokrésze is C1^1PT"p-nek mondatik, mert a léviták földjénél 
közelebb feküdt Jahve lakóhelyéhez, a templomhoz s így 
szentebb volt amannál. Szentek-szente minden, Jahve köz-
vetlen közelében lévő szent dolog, melyeknek részletes 
felsorolását mellőzvén, csak ket tő t emelünk ki közülök, 
u. m. a már említett i^ l - t , hol a frigyláda s a kerúbok 
voltak (1 Kir. 8 6 ; Lev. 16 33-ban ^R?) és a ="lü-et, mely 
„kiközösített, megtiltott, átok alá vetett dolgot" jelent s 
mely egyéb szent dolgoktól (adományoktól) abban külön-
bözött, hogy sohasem lehetett Jahve tulajdonából megváltani 

(Lev. 27 28» 29: "Ψ· -^).1) 
Röviden említsük meg itt a dolgok szentségénél külön 

az igealakokat is (melyek nemcsak Baudissin de Kittel szerint 
is „kétségtelenül denominativek", i. m.). vagy B,1pT kai = 

'i;?, szent volt (pl. Ex. 29 21)· A megfelel a római 
„sacer esto"-nak.1) t ^ p n hiphil (igen sokszor utána téve: 
mví>) = valamit fölszentelni, azaz Jahvénak tulajdonúi 
átadni. Ε fölszentelésben a „kiválasz tás , bizonyos célra 
elkülönítésf negativ jelentése is benne van ; világosan látszik 
ez 2 Krón. 7 16-ban, hol Jahve a templomszentelésre vonat-
kozólag így szól: „S most kiválasztottam és fölszenteltem 
ezt a házat, hogy örökké ott legyen az ón nevem s szemeim 
és szívem ott legyenek minden napon". Nem anyaga külön-
bözteti hát meg a szent házat, a templomot a profán házaktól 

*) v. ö. az βίδζδ rész végefelé D^níl-röl mondottakkal. 
·) Schultz, i. m. 438 1. 
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s a felszentelés nem valami különös minőséget közöl azzal, 
hanem egyszerűen azt a rendeltetést közli véle, ruházza 
rá, hogy Isten háza legyen, amelyben Istent, az ő „nevét, 
szemeit és szivét" mindenkor megtalálja az ő gyülekezete. 
(Ugyanilyen a bibliai értelme — kitéréskópen emlitem meg — 
a papszentelésnek is; azt a rendeltetést ruházza ez a papra, 
hogy Isten szolgája legyen, a ki által, a kinek közvetí-
tésével az ószövetségi gyülekezet s a kinek szakszerű 
igehirdetésében a keresztyén gyülekezet Istent mindenkor 
megtalálja. Jó volna 2 Krón. 7 16-ot megszívlelni református 
egyházunkban azoknak, akik a templom- és \>ap-„szenteléstől" 
még mindig irtóznak!!) Csak árnyalatilag különbözik a 
hiphil jelentésétől a ^lp. piél jelentése: valamint fölszentelni, 
istentiszteleti használatra rendelni, de nem annyira a 
„Jahvénak átadás" van benne kifejezve, mint inkább ez: 
szentnek nyilvánítani és szentnek tartani, elösmerni. Jel-
lemző, hogy Ex. 19 23-ban a Sinai hegy fölszentelése = a hegy 
bekerítése, hogy a nép ne mehessen föl rá, tehá t : elzárása, 
elkiilönzése. l̂p̂  pual egyszerűen a ®1p passivuma (pl. 2 Krón. 
31 6), B'lp3. niphal azon az egy helyen, hol dologról használ-
tatik (Ex. 29 43) == megszentelödni, szentté lenni, szentnek 
lenni, és tfüpJJ? hithpaél (dologról szintén csak egy helyen, 
Éze. 30 29) e helyen == megszenteltetni, a piél passivuma 
(másutt a piél reflexivuma.) 

Szele Miklós. 
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