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Jeremiás próféta könyve 32:6  

  Jeremiás próféta könyve 

32:6 És monda Jeremiás: 
Szólott az Úr nékem, ezt 
mondván: 

  Jeremiás próféta könyve 

32:6 Jeremiás ezt mondta: Így 
szólt hozzám az ÚR igéje: 



   
 

   
 

  Jeremiás próféta könyve 

32:7  

  Jeremiás próféta könyve 

32:7 Ímé, Hanameél, 
Sallumnak, a te nagybátyádnak 
fia hozzád megy, mondván: 
Vedd meg az én mezőmet, a 
mely Anatótban van, mert 
téged illet vér szerint, hogy 
megvegyed. 

  Jeremiás próféta könyve 

32:7 Sallum nagybátyádnak fia, 
Hanamél el fog jönni hozzád, 
és ezt mondja: Vedd meg 
szántóföldemet Anátótban, 
mert mint rokonnak, neked van 
jogod megvenni. 

  Jeremiás próféta könyve 

32:8  

  Jeremiás próféta könyve 

32:8 Eljöve azért hozzám 
Hanameél, az én 
nagybátyámnak fia, az Úr 
beszéde szerint a tömlöcz 
pitvarához, és monda nékem: 
Kérlek, vedd meg az én 
mezőmet, a mely Anatótban, a 
Benjámin földén van, mert 
téged illet, mint örököst, és te 
reád néz vér szerint is, vedd 
meg hát magadnak. Akkor 
észrevevém, hogy az Úr szava 
ez. 

  Jeremiás próféta könyve 

32:8 El is jött hozzám 
Hanamél, a nagybátyám fia az 
ÚR szava szerint a börtön 
udvarába, és ezt mondta 
nekem: Vedd meg 
szántóföldemet, amely 
Benjámin földjén, Anátótban 
van, mert tied az öröklés joga, 
vedd meg mint legközelebbi 
rokon! Mivel ráismertem, hogy 
ez az ÚR szava, 
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32:9  

  Jeremiás próféta könyve 

32:9 Azért megvevém 
Hanameéltől, az én 
nagybátyámnak fiától a mezőt, 
a mely Anatótban van, és 
kifizettem néki a pénzt, tizenhét 
ezüst siklust. 

  Jeremiás próféta könyve 

32:9 megvettem Hanaméltól, 
nagybátyám fiától az anátóti 
szántóföldet, és kimértem az 
érte járó pénzt, tizenhét 
ezüstsekelt. 



   
 

   
 

  Jeremiás próféta könyve 

32:10  

  Jeremiás próféta könyve 

32:10 És beírám levélbe és 
megpecsétlém, és tanúkat is 
állíték, és megmérém a pénzt 
mérlegen. 

  Jeremiás próféta könyve 

32:10 Megírtam a szerződést, 
lepecsételtem, és tanúkkal 
hitelesíttettem, az ezüstöt pedig 
kimértem mérlegen. 

  Jeremiás próféta könyve 

32:11  

  Jeremiás próféta könyve 

32:11 Ezután kezembe vevém 
a vétel felől való levelet, a mely 
meg vala pecsételve a 
parancsolat és törvények 
szerint, és a közönséges 
levelet is. 

  Jeremiás próféta könyve 

32:11 Azután fogtam az 
adásvételi szerződést, azt is, 
amely annak rendje-módja 
szerint le volt pecsételve, meg 
a le nem zártat is, 
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32:12  

  Jeremiás próféta könyve 

32:12  
 
És a vétel felől való levelet 
odaadám Báruknak, a Néria 
fiának, a ki Mahásiás fia vala, 
Hanameélnek, az én 
nagybátyám fiának szemei 
előtt, és a tanúk szemei előtt, a 
kik be valának írva a vétel felől 
való levélbe, mindama júdaiak 
szemei előtt, a kik ülnek vala a 
tömlöcz pitvarában. 

  Jeremiás próféta könyve 

32:12  
és odaadtam az adásvételi 
szerződést Bárúknak, Nérijjá 
fiának, Mahszéjá unokájának, 
nagybátyám fia, Hanamél előtt, 
az adásvételi szerződést aláíró 
tanúk előtt, meg a börtön 
udvarán ülő júdaiak előtt. 
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32:13  

  Jeremiás próféta könyve 

32:13 És parancsolék 
Báruknak azok szemei előtt, 
mondván: 

  Jeremiás próféta könyve 

32:13 És ezt parancsoltam a 
jelenlétükben Bárúknak: 
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32:14  

  Jeremiás próféta könyve 

32:14 Ezt mondja a Seregek 
Ura, az Izráel Istene: Vedd fel e 
leveleket, ezt a vételi levelet, 
mind a bepecsételtetett, mind a 
közönséges levelet, és tedd 
azokat cserépedénybe, hogy 
sok ideig elálljanak. 

  Jeremiás próféta könyve 

32:14 Így szól a Seregek URa, 
Izráel Istene: Fogd ezeket az 
iratokat, ezt az adásvételi 
szerződést, a lepecsételtet is, 
meg ezt a le nem zárt 
szerződést is, és tedd azokat 
cserépedénybe, hogy sokáig 
megmaradjanak! 
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32:15  

  Jeremiás próféta könyve 

32:15 Mert ezt mondja a 
Seregek Ura, Izráel Istene: 
Még házakat, mezőket és 
szőlőket fognak venni e földön. 

  Jeremiás próféta könyve 

32:15 Mert ezt mondja a 
Seregek URa, Izráel Istene: 
Fognak még házat, 
szántóföldet és szőlőt venni 
ebben az országban! 

  Jeremiás próféta könyve 

32:16  

  Jeremiás próféta könyve 

32:16 És könyörgék az Úrnak, 
miután odaadám a vétel felől 
való levelet Báruknak, a Néria 
fiának, mondván: 

  Jeremiás próféta könyve 

32:16 Majd így imádkoztam az 
ÚRhoz, miután odaadtam az 
adásvételi szerződést 
Bárúknak, Nérijjá fiának: 
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32:17  

  Jeremiás próféta könyve 

32:17 Ah, ah, Uram Isten! Ímé 
te teremtetted a mennyet és 
földet a te nagy hatalmaddal és 
a te kiterjesztett karoddal, és 
semmi sincs lehetetlen előtted! 

  Jeremiás próféta könyve 

32:17 Ó, Uram, URam! Te 
alkottad az eget és a földet 
nagy hatalommal és kinyújtott 
karral. Neked semmi sem 
lehetetlen. 

  Jeremiás próféta könyve 

32:18  

  Jeremiás próféta könyve 

32:18 A ki irgalmasságot 
cselekszel ezeríziglen, és a ki 
az atyák bűnéért az ő fiaik 
keblében fizetsz meg ő utánok, 
te nagy Isten, te hatalmas, a 
kinek neve Seregeknek Ura! 

  Jeremiás próféta könyve 

32:18 Te irgalmas vagy 
ezerízig, de megfizetsz az 
atyák bűnéért fiaiknak is, te 
nagy Isten, te hatalmas, akinek 
Seregek URa a neve! 

Forrás:  
http://immanuel.hu/biblia/biblia.php?konyv=24&fejezet=32&o1=4&o2=1&o3=3 Letöltés ideje: 2018-
03-22. 


