
17 Dit wordt ook onderwezen in een baraita: De priesters bij hun dienst, de Levieten op het bordes, en
de Israëlieten bij hun wacht, allen annuleren hun dienst en komen om de lezing van de Megilla te 
horen. De Wijzen van het huis van Rabbi Jehoeda HaNasi baseerden zich op de halakha die hier staat 
en bepaalden dat men zijn Tora-studie annuleert en komt om het voorlezen van de Megilla te horen. Zij 
leidden dit principe af door middel van een a fortiori gevolgtrekking uit de Tempeldienst: Zoals iemand
die bezig is met het verrichten van een dienst in de Tempel, die zeer belangrijk is, zijn dienst annuleert 
om de Megilla te horen, ligt het dan niet des te meer voor de hand dat iemand die bezig is met Tora-
studie zijn studie annuleert om de Megilla te horen? 

18 De Gemara vraagt: Is de Tempeldienst belangrijker dan Tora-studie? Staat er niet geschreven: "En 
het geschiedde, toen Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief en keek, en zie, een man stond 
tegenover hem met zijn zwaard getrokken in zijn hand. En Jozua ging naar hem toe en zeide tot hem: 
Bent u voor ons, of voor onze tegenstanders? En hij zeide: Neen, maar ik ben aanvoerder van het heir 
des Heren, ik ben nu gekomen. En Jozua viel op zijn aangezicht ter aarde en boog zich neer" (Jozua 
5:13-14). 

19 De Gemara probeert eerst het incident dat in het vers wordt beschreven te verduidelijken. Hoe deed 
Jozua dit, d.w.z., hoe kon hij buigen voor een figuur die hij niet herkende? Heeft Rabbi Jehosjoea ben 
Levi niet gezegd: Het is verboden voor een mens om zijn medemens 's nachts te begroeten als hij hem 
niet herkent, omdat we bezorgd zijn dat het misschien een demon is? Hoe wist Jozua dat het geen 
demon was? De Gemara antwoordt: Daar was het anders, want de bezoeker zei tegen hem: Maar ik ben
aanvoerder van het heir des Heren. 

20 De Gemara vraagt: Misschien was dit een demon en loog hij? De Gemara antwoordt: Het is als 
traditie geleerd dat demonen de naam van de Hemel niet voor niets uitspreken, en daarom, aangezien 
de bezoeker de naam van God had genoemd, was Jozua er zeker van dat dit inderdaad een engel was. 

21 Wat de opdracht van de engel betreft, legt de Gemara uit dat de engel tegen Jozua zei: Gisteren, 
d.w.z. tijdens de middag, heb je het middagdagoffer verwaarloosd vanwege de dreigende strijd, en nu, 
's avonds, heb je de Torastudie verwaarloosd, en ik ben gekomen om je te berispen. Jozua zeide tot 
hem: Voor welke van deze zonden ben je gekomen? Hij zeide tot hem: Ik ben nu gekomen, daarmee 
aangevend dat het verwaarlozen van Tora-studie ernstiger is dan het verwaarlozen van het offeren van 
het dagelijks offer.


