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27. fejezet 

 

Moáb és Ammon  
 

A Moábiták és az Ammoniták eredete közös volt mindketten Lóttól származtak. 

Törvénytelen gyermekek voltak. „És teherbe esének Lót leányai mindketten az ő atyjoktól. 

És szűle a nagyobbik fiat, és nevezé annak nevét Moábnak; ez a Moábiták atyja mind e mai 

napig. A kisebbik is fiat szűle és nevezé annak nevét Benamminak. Ez az Ammoniták atyja 

mind a mai napig.” 1 Móz. 19,36-38 „A moábiták országa a Holt-tenger, a Vádi-el-Hesa, a 

Szír–arab-pusztaság és az Arnon között. Termékeny fennsík, mely ínséges időkben 

Palesztina éléstárául szolgált (vö. 1Sám 22,3 kk.; Rut 1,1 kk.).”1 Moáb főbb városai közül az 

egyik Hesbon volt mely kb. 30 km-re a Jordántól keletre feküdt. „Nincs már dicsősége 

Moábnak Hesbonban,” Jer. 48,2 „Mert Hesbon földei elhervadának,” Ésa. 16,8 mondja a 

Biblia Moáb egyik fővárosáról. Hesbon nagyon híres volt halastavairól „a te szemeid, mint a 

Hesbonbeli halastók,” Én. 7,4 Másik fontos főváros volt Ar (4 Móz. 21,28; 5 Móz. 2,9) ill. 

Kir - Heres másként mondva Kir - Moáb (Moáb városa).2  Moáb a Biblia szerint nagy nép 

volt (Ésa. 16,14). A Moábiták voltak azok, akik elcsábították az Izraelitákat Mózes idejében. 

Amikor Isten be akarta őket vinni Kánaánba. Sittimben Izráel utolsó táborhelyén, a Jordánon 

való átkelés előtt „kezde a nép paráználkodni Moáb leányaival. Mert hívogaták a népet az ő 

isteneik áldozataira; és evék a nép, és imádá azoknak isteneit.” 4 Móz. 25,1-2 A Moábiták az 

Izraeliták esküdt ellenségei voltak. Királyuk Bálák volt az, aki meg akarta átkozni Izráelt és 

ehhez segítségül hívta a mezopotámiai prófétát Bálámot (Józs. 24,9). Ezt az átkot azonban 

Isten, áldásra fordította. Bár a Moábiták gonoszak voltak Isten gondviselése Moábra is 

kiterjedt és nagy népeket űzött ki előlök, hogy bírhassák azoknak földjét. „És monda az Úr 

nékem: Ne hadakozzál Moáb ellen, és ne ingereld azt hadra, mert nem adok az ő földéből 

néked semmi örökséget; mert a Lót fiainak adtam Art örökségül. (Az Emeusok laktak abban 

annak előtte, nagy nép, sok és szálas, mint az Anákok. Óriásoknak állíttatnak vala azok is, 

mint az Anákok, és a Moábiták Emeknek hívták őket.” 5 Móz. 2,9-11 Moábot Isten 

fenyítőeszközként is felhasználta Izráel ellen „és megerősítette az Úr Eglont, Moáb királyát 

Izráel ellen, azért, mert gonoszul cselekedtek az Úrnak szemei előtt.” Bír. 3,12 (1 Sám. 12,9) 

A Moábiták megdöbbentő erkölcstelenségéről árulkodik 2 Királyok 3. fejezete. Mivel 

Moábnak királya Mésa, elszakadt Izráeltől ezért Izráel királya Jórám, az Akháb fia, 

segítségül hívta Jósafátot, a Júda királyát és Edom királyát a Moábita király ellen. Isten egy 

csodajellel megcsalta a Moábitákat és azt hitték, hogy e három király összeveszett egymással 

és egymás seregeit pusztították el. Ezért megtámadták az Izraeliták táborát „De mikor az 

Izráel táborához jutottak, felkeltek az Izráeliták, és megverték a Moábitákat, és azok 

megfutamodtak előttök; betörtek hozzájok és leverték Moábot.” 2 Kir. 3,24 De amikor 

„Látván pedig a Moáb királya, hogy legyőzettetik a viadalban, maga mellé vett hétszáz 

fegyverfogó férfiút, hogy keresztül törjenek az Edom királyához; de nem bírtak. Akkor vevé 

az ő elsőszülött fiát, a ki ő helyette uralkodandó volt, és égőáldozatul megáldozá a kőfalon. 

Mely dolog felett az Izráel népe igen felháborodék, és elmenének onnét, és megtérének az ő 

földjökbe.”  2 Kir. 3,26-27 Ez a történet nagyon jól szemlélteti, hogy mennyire kegyetlenek 

és gonoszak voltak a Moábiták.  
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A Mésa sztélé (vagy másnéven ’Moábita kő’) (Dibón; Musée du Louvre) (Fotók: SG) 

 

A sztélé számos olyan helységnevet tartalmaz, amelyek a Bibliában is előfordulnak. Továbbá 

Omrinak, Izráel királyának a nevét és Kemóst (Kámóst) a moábiták fő bálványistenének nevét is 

említi a szöveg. Szintén említi a JHWH nevet is. Egyes tudósok azonban Dávid nevét is felfedezni 

vélik a sztélé szövegében. Akháb halála után Mésa az Arnon-folyótól északra lévő területeken 

egészen Nébó városáig hódított, hogy visszaszerezze uralmát a moábita fennsík felett. Mésa hódításai 

után a határ Hesbón és Nébó* városa között terült el. „Omri Izrael királya hosszú időn át sanyargatta 

Moábot, mert haragudott Kemós a földjére…Omri elfoglalta Mahadébá földjét, és ott lakott 

napjaiban és fia napjainak felében, negyven évig. De visszaadta Kemós napjaimban… „És szólt 

hozzám Kemós: „Eredj, foglald el Nebót Izraeltől!” Elindultam éjszaka, és harcoltam ellene 

hajnalhasadtától délig. Diadalt láttam, és megöltem mind, hétezer férfit, ifjút, nőt, hajadont és 

terheset, mert Astar – Kemósnak ajánlottam fel. Elhurcoltam onnan Jahve edényeit és elvittem Kemós 

elé…” (ÓKTC 1999. 285.o.)  (*Medebától északnyugatra fekvő város) 

 

Ésa 16,6 és Jer. 48,29 úgy jellemzi Moábot, hogy „felettébb kevély”, „igen kevély” és „üres 

kérkedése”. Jer. 48,45–ben pedig ők a „háborgó fiak”. A Moábiták gazdagok voltak: „És 

Mésának, a Moáb királyának nagyon sok juha volt, és az Izráel királyának adóban százezer 

bárány és százezer kos gyapját fizette.” 2 Kir. 3,4 - és bizodalmuk kincseikben volt. 

„Mivelhogy a te bizodalmad marháidban és kincseidben volt, te is bevétetel, és Kámós 

fogságra megy papjaival, fejedelmeivel együtt.” Jer. 48,7 A Moábiták Jer. 48,38 szerint 

haszontalan „semmirekellő” népek voltak. Moábot Isten sokáig megkímélte büntető 

ítéleteitől, de nem tért meg, nem változott el, nem hagyta el gonosz cselekedeteit. 

„Nyugodtan élt Moáb gyermekségétől fogva, és pihent az ő seprejében, és edényből-edénybe 

nem öntötték és fogságra sem ment, azért maradt meg az íze rajta, és nem változott el az ő 

szaga.” Jer. 48,11 A Moábiták megvetéssel szemlélték a maradék népet. „Ímé, Júda háza is 
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olyan, mint a többi népek:” Ezék. 25,8 – mondták a Moábiták. „Vajjon nem csúfod volt-é 

néked az Izráel? Avagy a lopók között találtatott, hogy mikor szólottál felőle, kevélyen 

hánytad magadat?” – mondja Jer. 48,27 Moábról. Moáb „hősködött az Úr ellen” is (Jer. 48, 

26).  

 

 
Moábita szobor, ábrázol egy harcos bálványistent Moábból. (Musée du Louvre) (Fotó: SG) 

 

Az Ammoniták „Nomád nép volt, amely a Moábtól északkeletre fekvő földet birtokolta. 

Fővárosuk Rabbat-Ammon. Hevesvérű, harcias, bálványimádó nép. Bálványuk Molok volt. A 

nép szüntelenül ellenséges viszonyban élt Izráellel.”3 Fővárosuk Rabba (2 Sám. 12,26) fontos 

kereskedelmi utak találkozásánál épült a Jabbok folyó felső folyásánál.  Isten az Ammon 

fiairól is gondoskodott, nagy és hatalmas népeket űzött ki előlük, hogy bírhassák azoknak 

földjét. „És mikor közel jutsz az Ammon fiaihoz, ne háborgasd őket, ne is ingereld őket, mert 

nem adok néked az Ammon fiainak földjéből örökséget, mert a Lót fiainak adtam azt 

örökségül. Óriások földének tartották azt is; óriások laktak azon régenten, a kiket az 

Ammoniták Zanzummoknak hívtak. Ez a nép nagy, sok és szálas volt, valamint az Anákok, de 

kivesztette őket az Úr azok színe elől, hogy bírják azoknak örökségét, és lakjanak azoknak 

helyén;” 5 Móz. 2,19-21 Isten felhasználta az Ammonitákat is fenyítőeszközként az Izraeliták 

ellen (Bír. 10,7). Eglon a Moábita király „magához gyűjtötte Ammonnak és Amáleknek fiait, 

és elment, és megverte Izráelt, és elfoglalták a pálmák városát.” Bír. 3,13 (azaz Jerikót; 5 

Móz 34,3; Bír 1,16; 2 Krón. 28,15) Az Ammonita Tóbiásnak Nehémiás egyik ellenfelének 

már az is „nagy bosszúságot okozott” „hogy jött valaki, a ki Izráel fiainak javokat keresi.” 

Neh. 2,10 Amikor meghallották „hogy javítgattatnak Jeruzsálem kőfalai, és hogy a törések 

betömése megkezdődött, felette nagy haragra gerjedének;” Neh. 4,7 Az Ammonita Tóbiás 

így gúnyolódott: „Bármit építsenek is, ha ráugrik egy róka, az is ledönti a kőfalukat!” Neh. 

3,35 (MBT ford.) Az Ammonitákra ez a kárörvendés jellemző volt.  „És mondjad Ammon 

fiainak: Halljátok az Úr Isten beszédét! így szól az Úr Isten: Mivelhogy ezt mondod: Haha! 

az én szenthelyemre, hogy megfertéztetett; és Izráel földjére, hogy elpusztíttatott; és Júda 

házára, hogy fogságba mentek:” Ezék. 25,3 A Moábitákhoz hasonlóan kincseikben bíztak. 

„Ordíts Hesbon, mert elpusztíttatott Hái! Kiáltsatok Rabbáh leányai, öltözzetek gyászba, 
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sírjatok és futkossatok a szorosokon, mert Milkom a fogságba megy, papjai és fejedelmei is 

vele együtt. Mit dicsekedel völgyeddel, völgyed bőségével, engedetlen leány, a ki az ő 

kincseiben bízik és ezt mondja: Kicsoda támad ellenem?” Jer. 49,3-4 Az Ammoniták 

hazudósak, telhetetlenek és kegyetlenek voltak „mert széthasogatták Gileád terhes 

asszonyait, hogy kiszélesíthessék az ő határokat.” Ámós 1,13. (Jer. 40,14) (Lásd még Jefte 

esetét a Bibliában! Bír. 11,12-33)  

 

   
Egy Ammonita bálványistenség feje (Ammon, Kr. e. késő 8. század; Izrael, Jeruzsálem, Izrael 

Múzeum) (Fotók: SG) 
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Dávid megbünteti az Ammonitákat (Gustave Doré) (Free to Copy) (2 Sám. 12,26-31) 

 

Moáb és Ammon - A két nép közös jellemzői  

 

A moábiták és ammoniták bálványimádó népek voltak. Isteneik Kámos (kényszerítő, leigázó, 

elnyomó, tűzhely)4 és Molok volt. „Jaj néked Moáb! Elvesztél Kámosnak népe!” 4 Móz. 

21,29 Ezt a bálványt az Ammoniták is tisztelték. Molokot Milkomnak (Királyotok)5 is 

nevezték. Ezeknek a népeknek a gonoszságát mutatja, hogy még a tizedik nemzetség sem 

tartozhatott közülük az Isten gyülekezetéhez.  „Az Ammoniták  és Moábiták se menjenek be 

az Úrnak községébe; még tizedízig se menjenek be az Úrnak községébe, soha örökké: Azért, 

mert nem jöttek előtökbe kenyérrel és vízzel az úton, mikor kijöttetek Égyiptomból; és 

mivelhogy felbérlette ellened Bálámot, a Beór fiát, a mesopotámiabeli Péthorból valót, hogy 

megátkozzon téged.” 5 Móz. 23,3-4 Olyanannyira gonosz népek voltak ezek, hogy Isten 

kijelentette róluk „Ne keresd az ő békességöket és az ő javokat teljes életedben, soha.” 5 

Móz. 23,6 Isten óva intette népét, hogy nehogy feleséget vegyenek közülük. De sajnos vettek 

„idegen asszonyokat” (Neh. 13,27; 1 Kir. 11,1-2; Ezsd. 9,1-2; Neh. 13,23). Amint már eddig 

is láthattuk Isten mindkét népet felhasználta fenyítőeszközül. A Babiloni király 

Nabukodonozor segédcsapataiként szorongatták Júdát, Jeruzsálemet. „Joákim idejében jött 

fel Nabukodonozor, Babilónia királya, és Joákim szolgája lett három esztendeig; de azután 

elfordult és elpártolt tőle. És ráküldé az Úr a Káldeusok seregeit, a Siriabeliek seregeit, a 

Moábiták seregeit és az Ammon fiainak seregeit, és ráküldte őket Júdára, hogy elveszessék 

őt az Úr beszéde szerint, a melyet szólott szolgái, a próféták által.” 2 Kir. 24,1-2 

De a Babiloni Nabukodonozori hadjárat a Moábiták és az Ammoniták ellen is irányult. „Ímé, 

eljőnek a napok, azt mondja az Úr, és megfenyítek minden körülmetélkedettet a 
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körülmetéletlenekkel együtt: Égyiptomot és Júdát, Edomot és az Ammon fiait, Moábot …” 

Jer. 9,25-26 „Így szól az Úr nékem: Csinálj magadnak köteleket, és jármot és vedd azokat a 

nyakadba. És küldd azokat Edom királyához és Moáb királyához, az Ammon fiainak 

királyához,…” Jer. 27,2-3 Ekkor elhangzik a szörnyű ítélet Moáb és Ammon felett: 

„Átkozott, a ki az Úrnak dolgát csalárdul cselekszi, és átkozott, a ki fegyverét kiméli a 

vértől!” Jer. 48,10 A Nabukodonozori hadjárattal eljött a büntetés ideje: „Útat csinálj, hogy 

jőjjön a kard az Ammon fiainak Rabbájára, aztán Júdára, a körülkerített Jeruzsálemre.” 

Ezék. 21,20 „Mert Dimon1 vizei megteltek vérrel, mert új romlást hozok Dimonra: Moáb 

menekültjeire oroszlánt, és a földnek maradékira” Ésa. 15,9 „Állj meg az úton, és nézz ide-

oda Aroér lakosa, kérdezd meg a futót és a menekülőt, és ezt mondd: Mi történt?” Jer. 48,19 

„Elnyomorodott Moáb, kicsinyei sikoltva kiáltanak” Jer. 48,4 „Letöretett a Moáb szarva, és 

karja levágatott, azt mondja az Úr.” Jer. 48,25 A Babiloni hadjárat úgy csapott le Moábra 

mint a „saskeselyű” (Ezék. 17,13; 17,12; Dán. 4,30).  „Ímé, mint a saskeselyű repül reá, és 

kiterjeszti Moábra szárnyait.” Jer. 48,40  

 

 
Moábita királyi felirat, Kr. e. 8. sz. közepe, bazalt (Moáb; Jeruzsálem, Izrael Múzeum) (Fotó: SG) 

Habár ennek a feliratnak csak egy része maradt fenn, a fennmaradó szöveg azt sugallja, hogy egy 

másik feliratos kődarabhoz tartozott, amely feljegyezte a moábita király győzelmét. A feliratban a 

király dicsekszik az ő építési munkálatairól és győzelméről az ammoniták felett, ami a két nemzet 

közötti feszültséget tükrözi. „(…és)…én építettem…(és) sok foglyot (vettem). És én építettem (a 

királyi ház fellegvárát, és épí)tettem Beth-haroszt. És az ammonita foglyokkal (építettem a) víztározót 

egy hatalmas kapuval. És a kis szarvasmarhákat és a szarvasmarhákat (én vittem) oda. És ezt látták az 

Ammoniták és mindnyájan meggyengültek (…)”     

 

 

 
1 Város Moábban, általában »Dibon«-nak nevezik Ésa. 15,9 kétszer is »Dimon«-nak mondja; mintegy 

6 km-re Aroertől. (B.N.F.)  
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Moáb és Ammon felett lejár a kegyelemidő: „És eltünik az öröm és vígasság Kármelből és a 

Moáb földéről, és a kádakból kifogyasztom a bort, nem sajtolnak örömzajjal; az éneklő nem 

énekel. Hesbon kiáltása miatt Elealéig és Jáhásig felhat az ő szavok; Soártól fogva 

Horonáimig és Eglath-Selisájjáig, mert a Nimrim vize is elapad.” Jer. 48, 33-34 „Mert 

Nimrim vizei pusztasággá lesznek, mert elszáradt a pázsit, elfogyott a fű, és semmi zöld nem 

lészen.” Ésa. 15,6 „Mert Hesbon földei elhervadának, és Sibma szőlőjének drága vesszőit a 

népek fejedelmei levágták. Jáézerig értek azok, a pusztát bejárták, kacsai szétterjedtek, és a 

tengeren túlnyúltak. Ezért siratom Jáézer siralmával Sibma szőlőjét, megnedvesítlek 

könyeimmel Hesbon és Eleálé, mert szüretedről és aratásodról a víg éneklés elmaradt. 

Elvétetett a vígság és öröm a kertből, és a szőlőkben nem vígadnak és nem kiáltanak, bort 

sajtókban nem nyom a bornyomó, véget vetettem a víg éneklésnek.” Ésa. 16,8-10 

 

Ezek az Igehelyek párhuzamban állnak Ézsaiás 24,7-11 –el ahol a Biblia a föld pusztulásáról 

beszél. „Gyászol a must, elhervad a szőlő, és sóhajtnak minden vidám szívűek. Megszünt a 

dobok vidámsága, elcsöndesült az örvendők zajgása, a cziterának vídámsága megszünt. 

Énekléssel nem isznak bort; keserű a részegítő ital az ívónak; Az utczákon panaszkodás 

hallik a bor miatt; minden öröm alkonyra szállt, a föld vígassága elköltözött.” Ésa. 24,7-11 

És minden szőlőben siralom lesz, mert átmegyek te közötted, ezt mondja az Úr.” Ámós. 5,17 

 

A harag poharából a hét csapásból kap a jelképes Moáb és Ammon is (Jer. 25, 17;21). Ott 

vannak Zsolt. 83,6-8 –ban az Isten és népe ellen szövetkezők között. Dániel 11,41-ben 

szerepel Moáb és Ammon, mint a végidők népei. Edomhoz hasonlóan ők is a végítélet népei. 

„Hallottam Moáb gyalázkodását és Ammon fiainak szidalmait, a melyekkel gyalázták 

népemet, és felfuvalkodtak az ő határok ellen. Azért élek én, mond a Seregeknek Ura, 

Izráelnek Istene, hogy Moáb olyanná lészen, mint Sodoma, Ammon fiai pedig, mint 

Gomora: tövistermő föld, só-telep és pusztaság örökre; népem maradéka prédálja fel őket, és 

nemzetségem ivadékai bírják majd őket.” Sof. 2,8-9  

 

Moáb és Ammon végleg elveszik: „És Moáb elpusztul, úgy hogy nem lesz nép többé, mert az 

Úr ellen felemelkedett.” Jer. 48,42 „Megnyitom Kelet fiainak, Ammon fiaival együtt adom 

örökségül, hogy emlékezetben se legyenek többé Ammon fiai a népek között;” Ezék. 25,10 

Krisztus eljövetelekor és eljövetele előtt, a nagy evangéliumhirdetés idején, a jelképes Moáb 

megszégyenül: „Elveszti a halált örökre, és letörli az Úr Isten a könyhullatást minden 

orczáról: és népe gyalázatát eltávolítja az egész földről; mert az Úr szólott. És szólnak ama 

napon: Ímé Istenünk, a kit mi vártunk és a ki megtart minket; ez az Úr, a kit mi vártunk, 

örüljünk és örvendezzünk szabadításában! Mert az Úr keze nyugszik e hegyen, és eltapostatik 

Moáb az ő földében, mint eltapostatik a szalma a ganaj levében. És kiterjeszti kezeit abban, 

mint kiterjeszti az úszó, hogy ússzék; de az Úr megalázza kevélységét és kezei csalárdságát;” 

Ésa. 25,8-11 

 

Ki az tehát akit Moáb és Ammon szimbolizál a Bibliában? Az utolsó, vagyis a végső idők 

megátalkodott világi népeit. Mindenféle népet, keverék népeket. A végidő makacs lelkületű 

világias népeit szimbolizálják a Moábiták és az Ammoniták. Ézsaiás prófétát szinte szó 

szerint idézi Jeremiás próféta:  

 

„Rettegés, verem és tőr vár rád földnek lakója! És lesz, hogy a ki fut a rettegésnek szavától, 

verembe esik, és a ki kijő a veremből, megfogatik a tőrben, mert az egek csatornái 

megnyílnak, és megrendülnek a föld oszlopai.” Ésa. 24,17-18  
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„Félelem, verem és tőr jő te ellened, Moáb lakosa, azt mondja az Úr. A ki elfut a félelem elől, 

a verembe esik, és a ki kijő a veremből, a tőrben fogatik meg, mert rábocsátom Moábra az ő 

megfenyítésének esztendejét, azt mondja az Úr.” Jer. 48,43-44 

 

A két Igehely közti különbség mindössze gyakorlatilag annyi, hogy az egyik helyen a 

„földnek lakója” míg a másik párhuzamos Igehelynél a „Moáb lakosa” szerepel szinte 

ugyanazzal a tartalommal.   

 

Moáb és Ammon Lóttól születtek, de törvény szerint nem voltak kapcsolatban egymással, 

mivel mindketten törvénytelen gyerekek voltak. Tehát sem az igaz Lóthoz, sem egymáshoz 

viszonyítva nem volt törvényes kapcsolatuk. Mit is jelent ez a végső idők népeinél? Azt, hogy 

ezeknek a népeknek semmi közük sincs az igazakhoz, még elvi szinten (törvény szerint) sem. 

Nem is tartozhattak a gyülekezethez, még a tizedik nemzetség sem! Éppen ilyen messze állt 

tőlük az igazság is. Gonosz, világias lelkületű, elvetemült nemzetségek ezek. Érintőleges 

kapcsolatba viszont mégis kerülnek az igazak velük, mivel ők is kénytelenek e világban élni, 

de nem tartoznak a világhoz. Éppen úgy, ahogy a Moábiták és Ammoniták, Izráel közvetlen 

szomszédai voltak. A Dán. 11,41-ben szereplő Moáb és Ammon szemlélteti, hogy a 

történelem utolsó órájában, amikor a Babiloni király Róma már hatalomra jutott milyen 

szintű, vagyis milyen erkölcsi minőségű népek lesznek! Végezetül nézzük meg, hogyan 

értették Moábot és Ammont jelképesen maguk a Júdabeliek!  

 

 „Azon a napon olvasának a Mózes könyvéből a népnek hallatára és írva találák benne, hogy 

Ammón és Moáb soha be ne menjen az Isten gyülekezetébe,… És lőn, hogy mikor hallották e 

törvényt, kirekesztének  Izráel közül minden elegy-belegy népet.” Nehem. 13,1; 3 
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