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Új kiadás – Abdiás próféta könyve 

 
Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb 
revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006- 
ban kezdett hozzá a revízió előkészítéséhez, az észrevételek gyűjtéséhez. Munkánk most jutott 
el arra a pontra, hogy az egyházi bibliaolvasó közvélemény elé tárhatjuk a Szöveggondozó 
Bizottság revíziós munkájának gyümölcseit, köztük Abdiás próféta könyvét. 

A bibliai szöveg gondozása során a következő revíziós alapelvekhez igyekeztünk 
tartani magukat: 1. Figyelembe vettük és értékeltük az 1990 és 2008 között beérkezett 
észrevételeket és javaslatokat. 2. Meg kívántuk őrizni az új fordítású Biblia alapvető 
szövegkritikai és fordítási döntéseit (a formális és a dinamikus ekvivalencia kiegyensúlyozott 
alkalmazása), a bibliai szöveg tagolását és az emelkedett, mai beszélt köznyelvi szintet. 
Ezeken a területeken csak akkor változtattunk az új fordítás szövegén, ha azt a mai 
írásértelmezési és fordításelméleti konszenzus megkövetelte. 3. Javítottuk a felismert 
nyomdahibákat, fordítási tévedéseket és archaikus (a mai beszélt nyelvben már nem 
használatos) kifejezéseket. 4. Igyekeztünk javítani a fordítás egységességén, 
következetességén. 5. Törekedtünk a „jó magyarságú” nyelvi megoldásokra, valamint arra, 
hogy az új bibliai szöveg felolvasva („szószéki használat”) is jól hangozzék. Legfőképpen 
pedig azt reméljük, hogy a revíziós munka eredményeként Isten igéje még inkább érthetően és 
tisztábban szólalhat meg magyar nyelven. 

A most kézben tartott szöveget a Magyar Bibliatársulat tagegyházainak hivatalos 
honlapjain, pdf formátumban jelentetjük meg.  

Köszönjük az eddig kapott észrevételeket, és arra szeretnénk kérni mindenkit, hogy a 
revideált szöveggel kapcsolatos véleményével bátran keressen meg bennünket az 
info@bibliatarsulat.hu e-mail címen vagy levélben a 1113 Budapest, Bocskai út 35. 
postacímen. 

 
Magyar Bibliatársulat 
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ABDIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE 
 

Jövendölés Edóm pusztulásáról 
1Abdiás látomása.  
Ezt mondja Edómról az én Uram, az ÚR:  
 
Üzenetet kaptunk az ÚRtól,  
követet küldött a népekhez:  
Keljetek föl, indítsunk háborút ellene! 
 
2Kicsinnyé teszlek a népek között,  
nagyon megvetett leszel! 
3Rászedett téged szíved kevélysége,  
mert sziklahasadékokban laksz,  
magasan van lakóhelyed,  
és ezt mondod magadban:  
Ki tudna letaszítani a földre? 
4Ha olyan magasra szállsz is, mint a sas,  
és ha a csillagok közé  
rakod is fészkedet,  
onnan is letaszítalak – így szól az ÚR! 
5Ha tolvajok törnek be hozzád,  
vagy éjszaka a rablók,  
mennyire tönkretesznek!  
Hiszen annyit visznek el,  
amennyit akarnak!  
Ha szüretelők lepnek el,  
böngésznivalót sem hagynak. 
6Mennyire átkutatják Ézsaut!  
Megkeresik elrejtett kincseit. 
7A határig űznek szövetségeseid,  
rászednek, levernek legjobb barátaid.  
Akikkel együtt ettél,  
titokban csapdát állítanak neked. 
 
8Azon a napon – így szól az ÚR –  
kipusztítom a bölcseket Edómból;  
nem lesz több értelem Ézsau hegyein. 
9Rettegnek majd hőseid is, Témán,  
mert mindenkit kiirtanak  
öldöklésed miatt Ézsau hegyein! 
 
10Erőszakos voltál testvéreddel,  
Jákóbbal szemben,  
ezért szégyen borít el,  
és végleg kiirtanak. 
11Te is jelen voltál,  
mikor az ellenség elhurcolta kincseit,  
idegenek törtek be kapuján,  
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Jeruzsálemre pedig sorsot vetettek.  
Te is úgy viselkedtél, mint azok! 
 
12Ne nézz kárörömmel testvéredre  
balsorsa napján!  
Ne nevess Júda fiain  
pusztulásuk napján!  
Ne beszélj róluk nagy hangon  
nyomorúságuk napján! 
13Ne törj be népem kapuján  
veszedelme napján!  
Ne nézd te is kárörömmel baját  
veszedelme napján!  
Ne nyúljatok kincseihez  
veszedelme napján! 
14Ne állj oda az útfélre  
azért, hogy irtsd a menekülőket,  
és ne ejtsd foglyul a megmaradtakat  
a nyomorúság napján! 
 

15Mert közel van már az ÚR napja,  
fenyegeti a népeket.  
Amit te csináltál,  
azt teszik veled is,  
visszaszáll fejedre, amit elkövettél! 
16Ahogyan ti szent hegyemen ittatok,  
úgy iszik majd szüntelenül minden nép.  
Részegre isszák magukat,  
olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna.  
 

A megszabadított Jeruzsálem 
17De a Sion hegyén menedék lesz,  
szent hely lesz az,  
és Jákób háza visszanyeri birtokát. 
18Jákób háza tűz lesz, József háza láng,  
Ézsau háza meg pozdorja:  
meggyújtják és felégetik;  
nem marad meg senki Ézsau házából.  
Megmondta az ÚR! 
 
19Birtokba veszik a Délvidéket  
és Ézsau hegyeit,  
a Sefélá-alföldet és a filiszteusok földjét.  
Birtokba veszik Efraim  
és Samária mezejét,  
Benjámint és Gileádot. 
20Izráel fiainak a fogságból jövő serege  
birtokba veszi a kánaániak földjét Sareptáig,  
a fogságból jövő jeruzsálemiek,  
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akik Szefáradban vannak,  
birtokba veszik a Délvidék városait. 
21Győzelmesen vonulnak föl  
a Sion hegyére,  
és ítéletet tartanak  
Ézsau hegyei fölött.  
Azután az ÚR fog uralkodni. 
 


