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3. fejezet
„Nemzetek fiatal oroszlánja” Ez. 32,2
- az ateizmusról –
Prédikátor könyve 7,29-ben ezt olvassuk: „Hanem lásd, ezt találtam, hogy az Isten teremtette
az embert igaznak; ők pedig kerestek sok kigondolást.” A Szentírás itt három dolgot rögzít, az
egyik, hogy Isten volt a Teremtő, a másik, hogy Isten az embert egyenesnek, őszintének
teremtette. A harmadik dolog pedig kimondja, hogy ami ezen felül van az emberi
„kigondolás”. Az ateizmusban lévő tagadás, amely a Teremtőt és a Teremtést tagadja tehát
emberi kigondolás szüleménye. Sugalmazója nyilvánvaló, hogy Sátán volt.
Az özönvíz előtt „A kétkedők nem tagadhatták le, hogy van egy Éden, amíg az ott volt a
szemük előtt a kapuját elzáró őrző angyalokkal. A teremtés rendje, a kert célja, az ember
sorsával oly szoros kapcsolatban levő két fa története vitathatatlan tények voltak. Isten
létezése és mindenek fölötti hatalma, törvényének kötelező volta olyan igazságok voltak,
amelyeket az emberek nem kérdőjelezhettek meg egykönnyen, amíg Ádám közöttük volt.”1 Jób
könyve szerint sem volt az ősvilág az özönvíz előtti világ ateista. Ismerték Istent, de nem
Istenként dicsőítették Őt. „Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent
dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak; hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká lettek,
és az ő balgatag szívök megsötétedett.” Róm. 1,21 Az özönvíz előtti emberek ezt mondták
Istennek: „Távozzál el tőlünk, mert a te utaidnak tudásában nem gyönyörködünk! Micsoda a
Mindenható, hogy tiszteljük őt, és mit nyerünk vele, ha esedezünk előtte?” Jób. 21,14-15 Csak
az önző vágyaikból fakadó nyereséget keresték, Istent és ígéreteit is eldobták maguktól. Nem
kértek belőlük. Míg „az erőszaknak széket emeltek” s vesztükre a „veszedelem napját messze
gondol” -ták akkor, amikor az már majdnem teljesen kitörőben volt (Ámós. 6,3). Jó fizikai és
szellemi állapotuk miatt élhettek volna még, de gonoszságuk miatt „időnap előtt ragadtattak
el”. „Az ősvilág ösvényét követed-é, a melyen az álnok emberek jártak; A kik időnap előtt
ragadtattak el, és alapjokat elmosta a víz?! A kik azt mondják vala Istennek: Távozzál el
tőlünk! És mit cselekedék velök a Mindenható? Ő pedig megtöltötte házaikat jóval. De az
istentelenek tanácsa távol legyen tőlem.” Jób. 22,15-18
Az egyes ember szívében lévő ateizmus
Ez a gondolat, hogy nincs Isten, megjelenik a Zsoltárok könyvében is. „A gonosz az ő
haragos kevélységében senkit sem tudakoz; nincs Isten, ez minden gondolatja.” Zsolt. 10,4 A
Zsolt. 10, 4 az ateista ember Isten ellen lázadó lelkületét mutatja be. Zsolt. 53,2 szerint, ennek
az egész gondolatnak - lelkületnek - a tudatlanság képezi az alapját. „Ezt mondta a balgatag
az ő szívében: Nincs Isten. Megromlottak és útálatos hamisságot cselekedtek, nincs a ki jót
cselekedjék.” Zsolt. 53,2 Az özönvíz utáni Babilonban léteztek ateisták is. Bár maga a
babiloni rendszer álvallásos volt. „Vajon éltek e Mezopotámiában hitetlenek is? Erre
következtethetünk abból a tényből, hogy egy bizonyos templomot – korabeli híradás
szerint…kifosztottak; a rablók tehát nem féltek az istenektől. Ezek szerint Mezopotámiában
legalábbis akadtak kételkedők és vallási szempontból közömbösek; ámbár az irodalmi
szövegek és levelek vagy szerződések túlnyomó többsége azt a benyomást kelti, hogy az
istenek és démonok tisztelete a mezopotámiai ember egész életét áthatotta. Az egyházi
szertartások nem hagytak egy parányi teret sem a kételkedésnek vagy az önálló
gondolkodásnak.”2 Noha a mezopotámiai rendszer álvallásos volt mégis léteztek benne ateista
emberek és törekvések. Ahogy ezt egy kis ősi mezopotámiai vers is mutatja:

2
Az úr meg a szolgája
»Hé szolgám engedelmeskedj!« »Igen uram, igen!« »Hozz csak vizet íziben, kézmosó vizet –
áldozni akarok istenemnek!« »Áldozz uram, áldozz! Vidám szívű az aki áldozik, jótét lélek:
kincset gyűjt odatúl!« »Hé, te szolga! Mégsem áldozom én!« »Ne áldozz, uram, ne áldozz! Így
legalább megtanítod azt a kutya istent, hogy fusson utánad ahelyett, hogy: ’imádj alázattal!’;
’törödj bele akaratomba’ vagy valami hasonlót követelne tőled!«3
A versben már érezhető a vallásosság lanyhulása, az istenekből való kiábrándultság és a tőlük
való elfordulás. Egy másik akkád vers még kategorikusabban fogalmaz: „Neked, ki most isten
nélkül élsz, jut e boldogság osztályrészedül? Bizony, hogy nem! De ki az isten igáját vonja,
örül, dúskál, szerencsésen él. Hívogasd hát az isten jó szelét, s amit vesztettél esztendők során
szempillantás alatt visszanyered!...Tiszteletes bölcs, tudás kútfeje, tested gonoszkodik,
gyalázod az istent. Mondottam már: az isten szíve mint a távoli ég; a halandó ember előtt
megismerése rejtve marad. Bár mindőnket Aruru keze gyúrt, az előkelő születésű különb a
többinél.”4 Sineár földjén nem mindenki fogadta el az uralkodó bálványimádást, voltak
ateisták is, ezt egy másik akkád vers is mutatja: „Barátom! Tágas fülek embere, bölcs szóra
figyelmes! Megállj csak! Helytelenül gondolkodol! Illetlenséget cselekszel! Lázadsz az isteni
rend ellen, sértegeted az isten rendelését, erre visz rá májad működése. Tagadod az istennő
kormányzását, erre buzdít szíved haragos kedve. De gondold meg, mily távoli az ég – s még
távolabbi az isten terve, gondja! De gondold meg mily végtelen a tenger – s még végtelenebb
az istennő hatalma! Ha kedvük tartja, igazságosak, s módjukban-jogukban áll gonoszat
forralni is! –Ó, hadd rontsam le házamat, veszítsem el vagyonomat, isten törvényeit hadd
szegjem meg, hadd hágjam át parancsait! Levágok egy szép hízott borjút, és húsát megeszem
mind egymagam! Útra kelek, messzire megyek, kutat ások, úgy bizony, és vizét elfolyatom!
Kóborolok tolvajként, titkosan, az utcákon, a tereken, besurranok az őrizetlen házba, s ami
megtetszik, elviszem. Éhesen föl a-alá kószálok, lesben állok a sarkokon, sötétben véren
szerzem meg a zsákmányt, világosban elkoldulom!”5 Az egyiptomi kivonulás idején Istennek
arra kellet figyelmeztetnie népét, hogy Ő létezik. „Mózes pedig monda az Istennek: Ímé én
elmegyek az Izráel fiaihoz és ezt mondom nékik: A ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok;
ha azt mondják nékem: Mi a neve? mit mondjak nékik? És monda Isten Mózesnek: VAGYOK
A KI VAGYOK. És monda: Így szólj az Izráel fiaihoz: A VAGYOK küldött engem ti hozzátok.”
2 Móz. 3,13-14 Jeruzsálem pusztulása előtt, amely a végidőkre nézve is jelképes jelentőséggel
bír, szintén felütötte a fejét az ateizmus szelleme. Egyes emberek tagadták Isten létezését.
„Mert igen hűtelenné lett hozzám az Izráel háza és a Júda háza, azt mondja az Úr!
Megtagadták az Urat, és azt mondták: Nincsen ő, és nem jöhet reánk veszedelem: sem
fegyvert, sem éhséget nem látunk!” Jer. 5,11-12
Jelenések 11. fejezetében a Bibliát kutató próféciamagyarázók már korábban felismerték,
hogy a Nagy Francia Forradalomról van szó. Még a francia forradalom kitörése előtt
megnevezték Franciaországot, mint olyan helyet, ahol várhatóan nagy események történnek,
amelyek beteljesítik a Jel. 11-ben megírt próféciák egy részét. (* Végjegyzet)
„A Biblia elleni harc, amely Franciaországban hosszú századokon át folyt, a francia
forradalom jeleneteiben tetőzött. A világ tanúja volt a pápai politika érvényesítésének, amely
azt szemléltette, hogy több mint ezer éven át mit akart az egyház a tanításaival elérni.”6
Franciaország bűne az volt, hogy visszautasította és elvetette az igazságot. „"Ahol a mi Urunk
is megfeszíttetett. " Franciaország a próféciának ezt a részét is betöltötte. Egy országban sem
gyűlölték jobban Krisztust, mint itt. Egy országban sem ütközött az igazság elkeseredettebb és
kegyetlenebb ellenállásba. Az üldözéssel, amellyel Franciaország az evangélium hitvallóit
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büntette, Krisztust tanítványai személyében feszítette meg. Századról századra hullt a szentek
vére. Miközben a valdensek életüket áldozták Piedmont hegyén "az Isten beszédéért és a Jézus
Krisztus bizonyságtételéért", testvéreik, a francia albigensek hasonló bizonyságot tettek az
igazságról. A reformáció idején az igazság híveit iszonyú kínzások közepette ölték meg.
Királyok és nemesek, előkelő nők és törékeny leányok, a nemzet büszkeségei kíváncsian nézték
végig Jézus mártírjainak gyötrelmét. A bátor hugenották az emberi szív legszentebb jogaiért
vívott kemény csatákban ontották vérüket. A protestánsokat törvényen kívül helyezték, díjat
tűztek ki fejükre, és üldözték őket, mint a vadállatokat.”7 A két tanúbizonyság az Ó és az Új
szövetség a pápai fennhatóság alatt „gyászruhákba öltözve” Jel. 11,3 prófétált. „És mikor
elvégezik az ő bizonyságtételöket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenök, és legyőzi
őket, és megöli őket.” Jel. 11,7 „Azok az erők, amelyek Franciaországban a forradalom alatt
hatalomra jutottak, olyan harcot indítottak Isten és szent Igéje ellen, amilyet a világ addig
még nem látott. Isten imádatát a nemzetgyűlés megtiltotta. A Bibliákat összeszedték, és a
gúny minden lehetséges kifejezése közepette nyilvánosan elégették. Isten törvényét a sárba
taposták. A bibliai szertatásokat eltörölték. A heti nyugalomnapot megszüntették, és helyette
minden tizedik napon Istent káromolva tivornyáztak. Tilos volt keresztelni és úrvacsorát
osztani. A temetőkön jól láthatóan kiplakátozták, hogy a halál örökké tartó alvás. Isten
félelméről azt mondták, hogy olyan messze van a bölcsesség kezdetétől, hogy az már a
butaság kezdete. Minden vallásos szertartást betiltottak. "És a földnek lakosai örülnek és
örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldenek egymásnak; mivelhogy e két próféta gyötörte a
földnek lakosait. " A hitetlen Franciaország elnémította Isten két tanúbizonyságának feddő
hangját. Az igazság beszéde holtan hevert az utcákon, és azok, akik gyűlölték Isten
törvényének korlátozásait és előírásait, ujjongtak. Emberek nyíltan megtagadták a menny
Királyát. Az egykori bűnösökhöz hasonlóan kiáltották: "Mint tudhatná ezt az Isten, s van-é a
Magasságosban értelem?" (Zsolt 73:11). Róma politikája teremtette meg azokat az
állapotokat, amelyek siettették Franciaország katasztrófáját. Írók, a forradalom eseményeire
utalva mondták, hogy ezekkel a szertelenségekkel a királyságot és az egyházat kell
megterhelni. Hogy igazán méltányosak legyünk, valójában az egyházat kell megterhelni. A
katolicizmus ellenszenvessé tette a reformációt az uralkodók előtt. A trón ellenségének,
viszálykeltő tényezőnek tüntette fel, amely végzetesen befolyásolja a nemzet békéjét és
harmóniáját. Róma szelleme irányította azt a kegyetlenkedést és sanyargatást, amelyet a
király indított el. A Bibliával együtt járt a szabadság szelleme. Ahol az evangéliumot
befogadták, ott az emberek felébredtek. Kezdték lerázni azokat a béklyókat, amelyek a
tudatlanság, a bűn és a babona rabszolgaságában tartották őket. Emberként kezdtek
gondolkozni és cselekedni. Az uralkodók látták ezt, és féltették önkényuralmukat. Róma sietett
felszítani féltékenységüket és aggodalmukat.”8
„Róma hamis színben tüntette fel Isten jellemét, és eltorzította kívánalmait. Az emberek
elvetették mind a Bibliát, mind Szerzőjét. Róma azt kívánta, hogy az emberek vakon higgyenek
dogmáiban. Azt színlelte, hogy a Szentírás szentesítette e dogmákat. Ennek következményeként
Voltaire és társai Isten Szavát teljes egészében félredobták, és a hitetlenség mérgét mindenütt
elhintették. Róma vassarkával széttaposta a népet. És most a megalázott tömegek a
zsarnokságtól visszarettenve leráztak minden korlátot. Elkeseredve a megtévesztésen,
amelynek oly sokáig hódoltak, a hamissággal együtt az igazságot is elvetették. A forradalom
kezdetén a király megengedte, hogy a nép képviselőinek száma meghaladja a nemesség és a
papság képviselőinek együttes létszámát. A hatalom mérlege tehát a nép javára billent. A nép
azonban nem volt felkészülve arra, hogy ezzel a hatalommal bölcsen és mértéktartóan éljen.
Elhatározták, hogy az elszenvedett igazságtalanságok felszámolására újjászervezik a
társadalmat. A meggyalázott tömegek lelke tele volt régóta halmozódó keserű emlékekkel.
Úgy döntöttek, hogy erőszakkal változtatnak a már elviselhetetlenné vált gyötrelmes
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helyzeten, és bosszút állnak azokon, akiket szenvedésük forrásának tartottak. Az elnyomottak
tettekké formálták azt a leckét, amelyet a zsarnokság idején tanultak, és elnyomóik
elnyomóivá lettek. Ahol Franciaország a reformáció kezdetén a katolicizmus befolyására
felállította az első máglyát, ott állította fel a forradalom az első nyaktilót. Pontosan azon a
helyen, ahol a XVI. században a protestáns hit első mártírjait elégették, a XVIII. században
ott hullt le a nyaktiló első áldozatainak feje. Franciaország elvetette az evangéliumot, amely
gyógyulást hozott volna neki. A király, a papság és a nemesség kénytelen volt elviselni egy
felindult nép haragját. A nép bosszúszomját fokozta a király kivégzése. És azok, akik
elrendelték megölését, nemsokára követték a vérpadon. Mindenkit ki akartak végezni, aki a
forradalom ellenzésével gyanúsítható volt. A börtönök zsúfolásig megteltek. Egy ízben több
mint kétszázezer embert tartottak fogva. Franciaország a szembenálló tömegek hatalmas
csataterévé vált. És hogy még nagyobb legyen a nyomorúság, a nemzet hosszú és kétségbeejtő
háborúba bonyolódott Európa nagyhatalmaival. "Az ország a csőd szélén állt. A csapatok
hangoskodva követelték zsoldjuk ki nem fizetett hátralékát. A párizsiak éheztek, a
tartományokat banditák tarolták le, és az anarchiában és féktelenségben majdnem
megsemmisült a civilizáció. " A nép túlságosan jól megtanulta a kegyetlenségnek és a
kínzásnak azt a leckéjét, amelyet Róma oly nagy igyekezettel tanított. És eljött a megtorlás
napja. Most azonban nem Jézus követőit vetették börtönbe és hurcolták máglyára. Őket már
régen elpusztították vagy száműzték. A könyörtelen Róma most érezte azoknak a szörnyű
hatalmát, akiket ő tanított meg a véres cselekedetekben gyönyörködni. "Az üldözés, amelyet
Franciaország papsága oly hosszú időn át folytatott, most nagy súllyal ütött vissza. "”9
„A feudális társadalom alapvető ellentmondásainak kiéleződése Franciaországban egybeesett
az 1787-1789. évi kereskedelmi és ipari válsággal, valamint az 1788. évi rossz terméssel. A
falvakban a tőkés manufaktúrának és a felvásárlóknak dolgozó kisparasztok tömege az ipari
válság következtében elesett az ipar nyújtotta mellékjövedelmektől. Azok a paraszti
idénymunkások, akik ősszel és télen rendszeresen nagyvárosokba szegődtek építőmunkára,
nem találtak munkaalkalmat. Megdöbbentő méreteket öltött a koldulás és a csavargás.
Párizsban a munkanélküliek és a koldusok száma a lakosság csaknem egyharmadára rúgott.
A nép nélkülözése és szenvedése végsőkig fokozódott. A paraszt- és plebejusfelkelések egyre
erősödő hullámai arról tanúskodtak, hogy az alsó rétegek – a kíméletlenül elnyomott
sokmilliós parasztság, amelyet a nemesség, az egyház, a helyi hatóságok és a központi
hatalom is kizsákmányoltak, a városi kispolgárság, a kézművesek, az erejüket meghaladó
munkától, a határtalan ínségtől elnyomorított munkások és a városi szegénység – nem
akarnak a régi módon élni.”10 Franciaország államadóssága, amely fokozatosan növekedett
XVI. Lajos alatt 1789-ben elérte a 100%-ot. „A versailles-i udvar költekezései és az anyagi
áldozatokat is követelő külpolitikai kudarcok következtében az államadósságok rendkívül
megnőttek. Míg az uralkodása során szinte közmondásosan és az európai életet meghatározó
fényűzést kialakító Napkirály, XIV. Lajos alatt az állami bevételek 67%-át tették ki, most
elérték a 100%-ot. Az adók a legszegényebb rétegeket sújtják a legjobban. A parasztok
reáljövedelmének 70%-át elviszi az adó.”11
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A Versailles-i kastély (Versailles) (Fotó: SG)

„Az úgynevezett harmadik rendet mélyreható ellentétek választották el a kiváltságos
rendektől: a papságtól és a nemességtől, a feudális abszolutizmus védőbástyáitól. A harmadik
rend – Franciaország lakosságának mintegy 99 százaléka – nem rendelkezett politikai
jogokkal, teljesen a két kiváltságos rendtől és az abszolút királyi hatalomtól függött.”12 (Az
első rend a papság, a második rend a nemesség volt.) „A munkások jogfosztottak voltak,
teljesen gazdáiktól függtek. Az alacsony bérek elmaradtak az egyre növekvő árak mögött. Még
a szakképzett munkások is általában napi 14-18 órát dolgoztak. Nagy csapás volt a
munkásokra a munkanélküliség, amely közvetlenül a forradalom előestéjén a kereskedelmi és
ipari válság következményekképpen rendkívüli méreteket öltött.”13 A francia forradalom
kísérő jelenségei közé tartozott az általános éhínség és a munkaszünet. „A „L’ami du Roi”
című újság így jellemzi az élelmiszer – ellátás helyzetét 1789-ben, a forradalom idején:
„…minden pékséget tömeg vesz körül, de az, aki ma kapott, nem lehetett biztos abban, hogy
holnap is fog. A pánikot csak fokozták azok sirámai, akiknek egyáltalán nem jutott…Gyakran
játszódtak le véres jelenetek a pékségek előtt. Az emberek egymás kezéből tépték ki az élelmet,
verekedtek érte. A műhelyek üresen álltak, a munkások és kézművesek vitatkozással vagy
élelemért való csatározással töltötték idejüket, és épp e hadakozás tette lehetetlenné, hogy
másnap meg tudják fizetni a kenyeret.”14 „Az 1791 augusztusában San Domingo (Haiti)
szigetén kirobbant néger rabszolgafelkelésnek Franciaországban az lett a következménye,
hogy eltűntek a boltokból a gyarmati cikkek: cukor, kávé, tea. De egyéb élelmiszerek árai is
felszöktek.”15 Gyakran voltak éhséglázadások. „1795 telén és 1796 tavaszán… a munkások,
iparosok, tisztviselők, értelmiségiek számára kilátástalanná vált a helyzet.”16 A korabeli


Más adat szerint ez 96%-ék; 1%-ék a papság, 3%-ék a nemesség, míg a fennmaradó a 96%.

6
rendőri jelentések megállapításai szerint: „a kétségbeesés és elkeseredés teljesen
eluralkodott” …A munkások és hivatalnokok kénytelenek voltak eladni vagy zálogosítani
utolsó ruhadarabjaikat is. Az utcákon rongyos emberek kóboroltak, s a szemét közt turkálva
kerestek valami kidobott maradékot, hogy éhségüket csillapíthassák. Tömeges méreteket öltött
az öngyilkosság.”17
A francia forradalom idején az emberek „feltörték a dézsmagyűjtők magtárait és a csűröket”
(1788 után). 1788 –ban több francia városban zavargások törtek ki „a felkelés elfojtására
kivezényelt csapatok egy része megtagadta, hogy tüzet nyisson a népre.”18 „1788 végén és
1789 elején a munkások és városi szegények több városban – köztük olyan nagyvárosokban,
mint Marseille, Toulon, Orléans – megrohanták a tisztviselők házait, lefoglalták a
gabonaraktárakat…”19 1789-ben Párizsban „A felkelők lerombolták Réveillon gyűlölt
tapétamanufaktúra - tulajdonos és Henriot vállalkozó házait.”20 „Morris, amerikai
diplomata és politikus, aki a forradalom idején épp Franciaországban tartózkodott, ezt
jegyezte fel július 12-én naplójába: „A nép benyomult a fegyverkereskedők
raktáraiba…átlépték a Rubicont. „Győzelem vagy bitó” - most már ez a jelszó.”21 1789
július 14-én megostromolták a Bastille börtönét. „A két mély árokkal körülvett erőd nyolc
tornya úgy meredt az égnek, mint az abszolutizmus lerombolhatatlan fellegvára.”22 A
felfegyverzett nép az oldalára átálló tüzérek segítségével betört az erődbe és elfoglalta azt.
„Apjához írott levelében Camille Desmoulins így ír a július 14-ei eseményekről: „Felizzik a
gyűlölet.
Párizs
egy
emberként
kiáltja:
Fegyverbe!
Feltörik
a
fegyverkereskedéseket…Fegyverbe! Fegyverbe! Ha fegyverhez jutnak, a Bastille-hoz
özönlenek. Annak parancsnoka biztos meglepődött, hogy egyik pillanatról a másikra 100 000
ezer szuronyos puska jelenik meg, zavarában azt hirdette, az égből hullottak a fegyverek…”23
„Keversau jogász a Bastille ostromáról: „A siker mámorában meg is feledkeztek az erődben
tartottakról…Hét foglyot találtak. A Palais Royalba vitték őket…Röviddel később
megpillanthatták a Bastille parancsnokának levágott fejét…E látvány örömkönnyeket csalt a
szemekbe.”24 „Camille Desmoulins így számol be apjához írott levelében a Bastille bevétele
utáni helyzetről: „A Bastille parancsnokát és parancsnok helyettesét lefejezték, öt tolvajt
lámpavasra húztak…Vasárnap óta zárva vannak a színházak ilyen se volt még!” 25 1789
júliusában „A parasztok egésze fegyvert ragad. Normandiában, Elzászban, Hennegauban és
Burgundiában a parasztok megrohamozzák a földesúri kastélyokat és elégetik a
beszolgáltatási jegyzékeket. A nemesek jó része pánikszerűen menekül.”26 1789-ben több
városban tört ki felkelés „A fejszékkel és kalapácsokkal felfegyverzett munkások betörték a
városháza kapuit, a nép behatolt az épületbe, és minden ott őrzött okmányt elégetett!”27
„Karamzin orosz író, aki 1789 augusztusában utazott keresztül Elzászon, így számolt be
tapasztalatairól: „Elzászban mindenfelé nyugtalanság észlelhető. Egész falvak ragadnak
fegyvert.” De ugyanez volt a helyzet vidéken is. A parasztfelkelés lángja, amely az ország
szívében, az úgynevezett Ile –de France –ban lobbant fel, futótűzként terjedt tova, és július
végére, augusztus elejére már csaknem az egész országot elborította. Dauphiné tartományban
minden öt nemesi kastély közül hármat felgyújtottak vagy leromboltak. Franche Comté-ban
negyven kastélyt dúltak fel. Limousin tartományban a parasztok a márki kastélya előtt
akasztófát állítottak fel ezzel a felírással: „Ide húzunk fel mindenkit, akinek eszébe jut, hogy
fizessen a földesuraknak; de a földesurat is, ha ilyesmit követelne.”” 28 „A párizsi felkelés, a
félelmetes Bastille elestének híre hatalmas lökést adott a parasztmozgalomnak. A parasztok
vasvillákkal, kaszákkal és cséphadarókkal felfegyverkezve feldúlták a földesúri portákat,
elégették a feudális levéltárakat, elfoglalták és felosztották a földesúri réteket és erdőket.” 29 A
papság hosszú időn át kénye – kedve szerint zsarnokoskodott az embereken, de most a nép
haragja ellene fordult.
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„Egy maisdoni katolikus pap 1791. augusztus 10-i határozatából: „Amikor vasárnap a
kertemben sétálgattam, kővel vállon találtak. Tegnap a tehénpásztorok a gyümölcsösömbe
hajtották állataikat és nem sok gyümölcs maradt a fákon. Amikor kimentem, hogy elkergessem
őket, azt kiáltották: »Le a nyomorult kutyával, a naplopóval, a rablóval!« És már rohantak is
felém, hogy megkövezzenek. Épphogy sikerült a paplakba menekülnöm.””30
A francia forradalom alatt az embereken úrrá lett a túláradó harag és gyűlölet, a hamissággal
együtt az igazságot is elvetették. A Szentírást, egy szamár farkára kötve meggyalázták.
„Collot d'Herbois november 7-én, Fouché 1o-én érkezik meg Lyonba. Haladéktalanul
munkához látnak. De a tulajdonképpeni tragédia előtt az elcsapott komédiás és a
reverendájából kiugrott pap rövid szatírjátékot rendez, amely az egész francia forradalom
legbizarrabb epizódjának mondható. Ünnepélyt rendeznek Chalier-nak, a szabadság
mártírjának emlékére, ez nyújt alkalmat az ateista orgiára. Előjátékul már reggel nyolc
órakor összeszedik a templomokból a még megmaradt kegyszereket. Az oltárokról letépik a
feszületeket, elrabolják az oltárterítőket és miseruhákat. Végtelen menet halad az egész
városon át a Place des Terreaux felé. Négy párizsi jakobinus viszi a menet élén a Chalier
hamvait tartalmazó urnát, virágokkal díszített mellszobrát és kis kalitkában egy galambot,
amely állítólag a mártír egyetlen vigasztalója volt a börtönben. Mögöttük a három prokonzul
lépked ünnepélyesen.' Az újfajta szertartásnak az a célja, hogy Chalier-t, a szabadság
mártírját, aki halálával „megváltotta Lyon népét", szentté avassa. De még ennek az ostoba
ceremóniának a pátoszát sem tudják megóvni. A nevetséges komédiához újabb ízléstelenség
járul. Elővezetnek egy szamarat, amelynek fejére püspöksüveget erősítenek, a farkára, pedig
egy bibliát és egy feszületet kötnek. Suhancok ordítozva követik a szegény riadt állatot.
Valóságos indiántáncot járnak körülötte, kezükben szentképekkel, kelyhekkel,
szentségtartókkal. Így vonszolják végig az evangéliumot, az összeverődő tömeg gaudiumára,
az utca porában. Végre harci kürtök szava megállítja a menetet. A nagy tér közepén, ahol
gyeptéglákból oltárt emeltek, elhelyezik Chalier hamvvedrét és mellszobrát. A három
nemzetgyűlési képviselő tiszteletteljesen hajlong az új szent oltára előtt. Előbb az egykori
ripacs, Collot d'Herbois szónokol, aztán Fouché tart beszédet. A konvent ülésein mindig
hallgatott, de most hirtelen megtalálja hangját, és áradozó frázisokkal önti le a mártír
gipszszobrát. „Chalier, Chalier, te már nem élsz! Vakmerő bűnösök feláldoztak, de gyilkosaid
vérükkel fognak lakolni gaztettükért, hogy haragos Maneseidet kiengeszteljék. Chalier!
Chalier! Képed előtt szent esküvel fogadjuk, hogy megbosszuljuk mártírhalálodat, és az
arisztokraták gőzölgő vérével tömjénezünk felejthetetlen emlékednek!" A harmadik nép
képviselő nem olyan bőbeszédű, mint a leendő arisztokrata, a későbbi otrantói herceg.
Alázatosan megcsókolja a szobor homlokát, és csak ennyit mond: „Halál az arisztokratákra!"
A beszédek után hatalmas máglyát raknak. Joseph Fouché, aki nemrég még tonzúrát viselt a
feje búbján, nyugodtan végignézi, amint levágják az evangéliumot a szamár farkáról, és
belevetik a tűzbe, az összerabolt feszületek, ostyatartók, misekönyvek közé. A szamarat még
megitatják az egyik szentkehelyből, jutalmul, hogy közreműködött a bizarr ceremónián, aztán
a négy jakobinus elviszi Chalier szobrát a város legszebb templomába, ahol az elpusztított
Krisztuskép helyébe, az oltárra állítják. Másnap emlékérmeket vernek az ünnepély
megörökítésére. Ma már ezek az érmek sehol sem találhatók, valószínűleg azért, mert a
későbbi otrantói herceg mindet összevásárolta és eltüntette éppen úgy, mint azokat a
könyveket, amelyekben ateista és ultrajakobinus korszakának hőstetteiről szó esett.
Fouchénak kitűnő az emlékező tehetsége. De az a gondolat, hogy kortársai között is sokan
vannak, akik nagyon jól emlékeznek a lyoni ünnepélyre, fölötte kellemetlen „Monseigneur le
sénateur" excellenciájának, a legkeresztényibb király miniszterének.”31 (Az esemény 1793
novemberében történt.) Franciaországban csakúgy, mint Amerikában az emberek a
szabadságra vágytak. De mennyire más volt az a lelkület, amely Amerikában sarkallta az
embereket erre! Amíg Franciaországban a Szentírást elvetették és megalázták addig
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Amerikában épp ellenkezőleg felmagasztalták azt. Elvei bekerültek a nemzetet irányító
törvényekbe is. (1776 Amerikai Egyesült Államok Függetlenségi Nyilatkozata - amely
tartalmazta, hogy Isten minden embert egyenrangúnak teremtett és az élethez, a szabadsághoz
és a boldogsághoz elidegeníthetetlen jogot adott; 1789-ben lépett hatályba az Amerikai
Egyesült Államok Alkotmánya (melyhez napjainkig mindössze 27 módosítást csatoltak) amely szavatolta a lelkiismereti szabadságot; 1816-tól működik az Amerikai Bibliatársulat
(American Bible Society)).
A francia forradalom a „La grande peur” („a nagy félelem”) korszaka volt. Kiszolgáltatott
emberek menekültek el a lakott településekről, - falvakból és kerestek menedéket az erdőkben
és barlangokban. „Octave Aubry francia történész „A francia forradalom” című történelmi
regényében (1943) így ír a „grande peur” -ről: „A félelem veszélyes módon terjed. Az Ile –de
– France –ból kiindulva, ahol néhány helyen gabonaégetésre és fosztogatásra került sor, pár
nap alatt az egész országot hatalmába keríti. A legtávolabbi helyen is tűzvészszerűen terjed a
híresztelés, hogy fegyveres rablók közelednek, akik lerombolják az otthonokat, leölik az
állatokat és felégetik a termést. A parasztok az őrület határán vannak. E hiszékeny lelkek
reszketnek a félelemtől, ha futólépést hallanak, ha eldördül egy vadászfegyver, vagy ha épp
dörög az ég. Az egész ország tele van habzó szájú lovon vágtató hírnökökkel – senki sem
tudja, honnan teremtek elő -, akik a leghihetetlenebb híreket hozzák…A képtelenebbnél
képtelenebb híresztelések pestisként terjednek, megkondulnak a templomok vészharangjai. A
nők és a gyerekek elmenekülnek a falvakból, erdőkben, barlangokban keresnek
menedéket.””32 (1789) „A forradalom idején több tízezer embert végeznek ki, a forradalom
ellenfeleit, akik népszerűtlenek vagy egyszerűen csak gyanúsak voltak (de kétharmaduk
paraszt vagy sans - culotte volt, csupán 8%-uk volt nemes. A forradalom hírhedt
kivégzőeszköze a guillotin – a „Capet – özvegy”, ahogyan XVI. Lajos király kivégzése óta
nevezték.”33
1789-ben jelent meg Franciaországban Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata. „A
Nyilatkozat az ember és polgár természetes, szent és elidegeníthetetlen jogainak nyilvánította
a személyi szabadságot, a szólás szabadságot, a lelkiismereti szabadságot és az ellenállás
jogát az elnyomatással szemben.”34 A „Nyilatkozat egyszersmind ugyanilyen szent és
sérthetetlen jognak nyilvánította a tulajdon jogát is.”35 1789-ben elhatározták „az egyházi
birtokok kisajátítását „nemzeti javakká” nyilvánítását és áruba bocsátását.”36 „1791
szeptember 3-án hirdetik ki Franciaországban az új alkotmányt, amelyet a király most már
mint alkotmányos uralkodó szeptember 14-én szentesít. Ez az alkotmány szolgál minden
XX. századi polgári alkotmány mintájául…Teljes mértékben biztosítják az emberi jogokat, a
törvény előtti egyenlőséget és a magántulajdont.”37 „1789-1791-ben az Alkotmányozó
Nemzetgyűlés további reformokat hajtott végre, amelyek megszilárdították Franciaországban
a polgári társadalmi rend alapjait. Megszüntette a rendeket, eltörölte a nemesség örökölhető
címeit, kivette a papság kezéből a születési, házassági és halotti anyakönyvek vezetését, állami
ellenőrzés alá vonta az egyházat és annak alkalmazottait. A korábbi középkori vegyes
közigazgatási rendszer helyébe egységes beosztást létesített: a megyéket (83
département)…”38

9

Franciaországban a monarchia csaknem 1000 éven keresztül állt fenn. „Azt a monarchiát,
amely száműzetésbe kergette a hugenottákat, megdöntötték és egyszerűen eltörölték a
forradalmi kicsapongások és bűnöknek egy olyan nemzeti vonaglásában, amelyben a törvény
és a rend meghátrálni kényszerült. A monarchia a vérpadon ért véget, az arisztokráciát
megszüntették, a földbirtokokat elkobozták, a fogházakat megtömték, a folyók az áldozatok
tetemeivel lettek tele, a templomokat megszentségtelenítették, a papokat lemészárolták, a
vallást felfüggesztették, és egy szajhának, mint az Ész Istennőjének imádása helyettesítette az
ostya imádását, a római egyház oltárain. /35/”39 „A két tanúbizonyság gyászruhában való
prédikálásának ideje 1798-ban ért véget.”40 „A pápai fennhatóság 1260 éve i.sz. 538-ban
kezdődött, és így 1798-ban ért véget.”41 „1798. februárjában Berthier, a francia tábornok
ideiglenesen megfosztotta a pápát uralkodásától. 538-1798-ig terjedt az 1260 éves kor. Igaz,
a pápaság még mindig létezik. De középkori értelemben vett birodalmát elvesztette.”423
„Berthier

Lajos Sándor /1753-1815/, Wagram hercege és Napóleon bizalmasa és segítőtársa,
Versaillesben született. Az Egyesült Államokban katonai szolgálatot teljesített Lafayette alatt 17781782-ig, majd a francia forradalom kitörésekor a nemzeti gárda tábornokává lett kinevezve
Versaillesben. 1795-ben az itáliai hadsereg vezérkarának főnökévé léptették elő, és mint Napóleon
személyes képviselője, kikiáltotta a Római Köztársaságot, és végrehajtotta a pápa foglyul ejtését 1798ban. Berthier elkísérte Napóleont Egyiptomba is, mint vezérkari főnöke, és segítségére volt
Napóleonnak abban, hogy győzelmet arasson a Direktórium felett /1799-1808/. 1804-ben
Franciaország marsalljává lett kinevezve, és ettől kezdve állandóan Napóleon oldala mellett
tartózkodott 1814-ig. 1809-ben a „Grand Amere” -nek lett vezérkari főnöke, és ugyanebben az
esztendőben lett Wagram hercege is.” Le Roy Edwin Froom – Atyáink prófétai hite – virtuális (Froom
2-3f)
3 „Mikor a francia hadsereg bevonult a Sistine kápolnába Vatikánban, 1798. február 15-én, és
fogolynak nyilvánította VI. Piust, - elküldve őt Franciaországba száműzetésben meghalni - emberek
egész csoportja feltételezte, hogy ez az év, 1798. jelzi az 1260 év végét.” „King kijelenti az 1260 év
befejezését 1798-ban. - Azok közül, akik ezt kijelentették, az egyik EDWARD KING volt, a
Cambridge-i egyetem végzettje, jogász, kinek Megjegyzések az idők jeleire c. könyvét háromszor
adták ki Londonban 1798-99-ben, és Amerikában 1800-ban. Kifejezetten állítja, hogy a hosszú pápai
kor véget ért 1798-ban, és a záróév 538-ra határozza meg annak kezdetét. Így állapították meg annak
idejét, melyet „az egyházi főpap hatalma” korának neveztek. Itt következik King megállapítása. „Most
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„Itáliában a római pápa uralmát teljesen megszüntette egy svájci kálvinista, aki a francia
katonaságot vezette. A pápát, akit megfosztottak földbirtokaitól, s akinek földi kormányzását
megszüntették, mint foglyot vitték el a hitetlenek táborhelyére, hogy egy olyan idegen
országban haljon meg, ahol papjait meggyilkolták, és ahol nevéből és hivatalából gúnyt űztek,
s Rómát a fosztogatás és a megszentségtelenítés martalékául dobták oda. Sőt, az is megesett,
hogy amikor a pápát nagy sietve elhurcolták trónfosztásának színhelyéről - a sixtusi
kápolnából - eléggé gúnyos módon, egy olyan csarnokon vezették át, amely egy olyan
freskóval volt borítva, amely a Szt. Bertalan-éji véres mészárlást ábrázolta. /36/”434 „Thayer
atya 1798. május 9-i bostoni beszédében hangoztatta a fékevesztett kegyetlenkedést, és az
emberéletben okozott óriási kárt a francia forradalom alatt; - tízezrek kivégzése és a 2 millió
polgári halott. Beszél a pápa szenvedéseiről a fogságban, és a protestánsok körében uralkodó
lássuk, halljuk és értsük meg, a mostani év 1798 és pontosan 1260 évvel ezelőtt, az 538. év legelején
Belisarius véget vetett a gót birodalomnak és hatalomnak Rómában. „Az előző év december 10-én
bevonult Rómába diadalmasan, és Justinián a Kelet császára nevében, és rövidesen annak vetette ezt
alá: ezért nem maradt Rómában 538-tól kezdve hatalom, melyről elmondhatnánk, hogy a földet uralja,
kivéve az egyházi főpap hatalmát.” Le Roy Edwin Froom – Atyáink prófétai hite – virtuális (Froom41f) „Azok között a próféciák között, amelyek fel kellett keltsék a ti érdeklődéseteket, vannak azok is,
amelyek Róma jelenlegi állapotára vonatkoznak. Ha az összes protestáns magyarázókkal együtt úgy
értjük, hogy a római főpapot Dániel képletes jelképei és a Jelenések, valamint Szt. Pál még világosabb
leírásai ábrázolják, akkor nekünk meg kell lepődnünk a prófécia beteljesülése által. Dániel és Szt.
János az 1260 esztendős időszakot annak a kormányzatnak megalapításától, annak megszűntéig
számítja. Az 538. évben a gótok birodalma el lett törölve Rómában, és ettől az időponttól kezdve a
főpapi hatalom nagy léptekkel, gyorsan tört előre, amíg az - befolyása és annak tekintélye
következtében - Európa legkiterjedtebb birtok-állományává lett. Tegyük ehhez a korszakhoz még
hozzá a próféták által említett időszakot, amelyik megállapítja a főpapi hatáskörnek a jelen
esztendőben bekövetkezett megsemmisítését, amelyben a pápát arra kényszerítették, hogy a francia
fegyverek erejével elmeneküljön Rómából.” VALPY (RICHARD D.D., F.S.A., M.R.S.L., /17541836/ nevezetes tanító-mester) Le Roy Edwin Froom – Atyáink prófétai hite – virtuális (Froom 2-3f)
„Vajon nem rendkívül figyelemre méltó és a szentírási prófécia hatalmas megerősítése-e az, hogy a
jelenlegi 1798. évtől kezdve pontosan 1260 évvel előbb - az 538. évnek éppen a kezdetén - Belisárius
véget vetett a gótok birodalmának Rómában, nem hagyva abban ott semmi más hatalmat, mint ennek a
metropolisnak a püspökét?” (SIMPSON DÁVID teológia és vallási író) Le Roy Edwin Froom –
Atyáink prófétai hite – virtuális (Froom 2-3f)
„Annyira kíváncsi lettem, hogy levontam az 1260-at 1798-ból, és az 538. évhez jutottam. Fellapoztam
Róma történetét, és azt találtam, hogy abban az évben vette el Bellisarius, Justinian tábornoka Rómát
Vitiges-től, a gót királytól.” (Samuel M’Corcle, presbiteri lelkész) Le Roy Edwin Froom – Atyáink
prófétai hite – virtuális (Froom 4-1f)
4 „Időközben VI. Pius - ugyanazon a napon, február 15-én, - amely főpappá történt megválasztásának
volt az évfordulója - megjelent a sixtuskápolnában, és ott éppen az egybegyűlt Szent Kollégium
bíbornokainak szerencsekívánatait fogadta, amikor a szertartás kellő közepén kiabálások hangzottak
be a konklávéba, fejszecsapások közepette, amit a kapukra mértek. Csakhamar berontott a kápolnába
Haller tábornok, egy svájci kálvinista zsoldosainak egy csoportjával, és kijelentette, hogy a pápai
uralomnak vége szakadt. /22/ /Az erről szóló festmény a könyv 754. oldalán található./ Svájci
gárdistáit ezután elbocsátotta, és azokat a köztársaság katonáival helyettesítette. Ferrarát, Bolognát és
Romagnát /Péter örökrészét/ birtokba vette, és a kardinálisokat minden hatáskörüktől és birtokaiktól
megfosztotta. Közülük nyolcat fogságba vetettek, és a Civita Castellanaba küldték. /23/ Odalett a
dicsőség, a megtiszteltetés és a hatalom. A pápai palotába katonaságot szállásoltak be. Így nézett hát ki
a Rómára mért kardcsapás. A pápaság történelmének egy olyan időszaka volt ez, ami régóta meg volt
jövendölve a Szentírás próféciáiban.” Le Roy Edwin Froom – Atyáink prófétai hite – virtuális (Froom
2-3f)
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érthetetlen izgalomról, „a pápa szerencsétlenségeivel kapcsolatban, mintha csak az
Antikrisztus megdöntése küszöbén állnánk.””44
A Jelenések 11,7-8-ban a következőt olvassuk: „És mikor elvégezik az ő bizonyságtételöket, a
mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenök, és legyőzi őket, és megöli őket. És az ő
holttesteik feküsznek ama nagy városnak utczáin, a mely lélek szerint Sodomának és
Égyiptomnak hivatik, a hol a mi Urunk is megfeszíttetett.”
A Szentírás figyelmünket Jel. 11,8-ban az ókori Egyiptomra irányítja, ahol már korábban is
előfordult az a lelkület, amely később a nagy francia forradalom idején annyira meghatározó
lett. A bálványimádó Egyiptomban többször is előfordult, hogy az önkényuralmi rendszert
egy a régi istenekből teljesen kiábrándult forradalmi korszak követte. Melyben az emberek
egyenlőségre vágytak. Az egyiptomi Óbirodalom összeomlásakor (a VI. dinasztia végén)
beköszöntött „egy társadalmi forrongásokkal és politikai káosszal átitatott korszak.”45 „Az
ország politikai forrongásoktól és társadalmi elégedetlenségtől szenvedett. A királyi
fennhatóság összeomlott, a régi rend pedig eltűnt. Ez vallási téren is komoly változásokhoz
vezetett: tömegek megkérdőjelezték a király abszolút isteni mivoltát és kizárólagos jogát a
hallhatatlansághoz, és megkezdődött a vallási és temetkezési hiedelmek, illetve szokások
demokratizálódása. A királyi főistent, Rét e főisteni rangban Ozirisz váltotta fel, aki
egyaránt ajánlott öröklétet gazdagnak és szegénynek. Az egyiptomiak sosem felejtették el ezt
a kort, mely felváltotta az ettől fogva „aranykor” -nak tekintett Óbirodalom bizonyosságait.
Az emberek a legalapvetőbb hiedelmeket kérdőjelezték meg, és az ország minden szintjén
mélyreható vallási és társadalmi változások történtek.”46 („A VII. és a VIII. dinasztia idején
több tiszavirág – életű király követte egymást a memphiszi trónon.”)47
Az Ipuwer intelmei5egy olyan korszakról beszélnek Egyiptomban, amikor az emberek
fellázadtak a zsarnoki királyi hatalom és az uralkodó osztály ellen. Ipuwer beszédét „a király
előtt mondja el akit a „rendzavarás” előidézőjének tüntet fel. Ez a „rendzavarás” a
kizsákmányolt rétegek félelmetes felkelése, amely felforgatta az egész országot. Az író
igyekszik minél sötétebb színekkel ecsetelni a felfordulást, hogy aztán követelje az előbbi rend
helyreállítását, amelyet lelkes szavakban dicsér. A mű szerzője a felkelés miatt károsult
főnemesség képviselője, aki az országban történt változások felsorolását elegendőnek tartja
ahhoz, hogy felháborítsa a hallgatókat.”48 „Íme, néhány törvényt nem ismerő ember azon
van, hogy megfossza az országot a királyságtól. Íme, azon vannak, hogy fellázadjanak az
ureuszkígyó, Ré [védője] ellen, aki elégedetté teszi a két országot. Íme, az ország titkát,
melynek határai nem ismeretesek, felfedték. A székhely összeomlott (egy) óra alatt...” A
rettenetes zűrzavarban az ország meggyengült. Gyors pusztulás következett. „Bizony,
elpusztult az, amit tegnap (még) látni lehetett. Az ország gyengeségben van, mint a kitépett
len.” A központi hatalom összeomlott az országban mindenfelé fosztogatnak. „Egyiptom
élelmiszere »bemegyek, és hozok magamnak« lett.” (Jellegzetes egyiptomi kifejezés. Értelme:
közprédává lett). „Bizony, az utakat... útvonalakat(?) őrzik (ti. a rablók). A bokrokba ülnek,
amíg jön egy esti vándor (5,12), hogy elvegyék a terhét, elragadják, ami rajta van. Megízleli a
botverést, s megölik jogtalanul.”” Amit a piramis rejtett, üressé lesz.” A rend felbomlott a
gazdagok és a szegények helyzete felcserélődött. „Bizony a szegények pompás dolgok
birtokosai lettek. Aki szandált sem készített magának, (most) készletek tulajdonosa.” „Íme, a
ruhák tulajdonosai régi rongyokban vannak. Aki nem (is) szőtt magának, az (most) finom
vászon tulajdonosa.” „Íme, akinek nem volt vagyona, (most) halmazok tulajdonosa (gazdag
ember). A főrangú dicséri őt. Íme, az ország szegényei gazdaggá lettek, a vagyonok
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<tulajdonosa> nincstelenné.” „Amelyik nő a vízben nézte az arcát, az (most) tükör
tulajdonosa.”„Íme, akinek kenyere sem volt, most raktár tulajdonosa.”
„Íme, akinek nem volt vetőmagja sem, (most) magtárak tulajdonosa. Aki kölcsöngabonát vitt
magának, most maga adja ki azt (ti. a kölcsönt).” Az ország tele van erőszakkal, nincs jog és
törvény, azokat lábbal tapossák. „Bizony, a bíróság törvényeit kidobták. (?) Bizony, rajtuk
járkálnak a sikátorokban, a »nyomorult« felszakítja azokat az utcákon.” Egymást érik a
gyilkosságok. „Az ember megöli anyjától való testvérét...” A titkokra fény derül, kitudódnak.
„Bizony, a pompás bíróság iratait elhurcolták. A volt (?) titkok helyét felfedték.” „A felső- és
alsó-egyiptomi királyok titkait felfedték.” Akik a vagyonokban dúskáltak idáig most
nélkülöznek. „Íme, a vagyon tulajdonosa szomjasan alszik (el).” „Íme, az előkelő hölgyek
éheznek”. A munka országszerte szünetel. „Íme, az ország hatalmasai(nak?) nem jelentik a
nép állapotát. Az ország pusztulóban van. Íme, egyetlen kézműves sem dolgozik. Az ellenségek
megfosztják az országot a művészetétől…” Ez a belső és külső kereskedelem összeomlásához
vezet. „Bizony, nem hajóznak [Büb]loszba manapság. Mit tegyünk múmiáink cédrusfájáért?”
A papokat ezek termékeivel temették. Azok olajával balzsamozták be az [előkelő]ket (egészen)
Kréta szigetéig. (Most) nem jönnek.” Elapadtak az adók, senki sem fizeti őket. „Bizony,
Elephantiné, Thinisz, s a felső-egyiptomi [szent]ély nem adózik…” „Mire való a kincstár az
adói nélkül?” Az egész gazdaság megbénult, magatehetetlenné vált. Az országot a külső
ellenség fenyegeti. Járványok és éhínség dúl. „Szenvedés (v. járvány) van az országban, s vér
mindenütt.” „Az emberek ezt mondják, mikor hallják: »a legtöbb gyermeknek hiányzik a
kalács«.” ”Bizony, a főrangúak kínlódva éheznek. A szolgákat szolgálják(?)...” Az
építményeket tűz pusztítja. „Bizony, a kapuk, az oszlopok és a falak elégtek. A királyi palota
(élet, üdv, egészség) építménye(?) (azonban) maradjon meg, és legyen szilárd.” Az emberek
inkább kívánják a halált, mint az életet. „Bizony, a krokodilus[ok] jóllaknak(?) azzal, amit
visznek nekik. Az emberek önként mennek hozzájuk...” „Bizony, az öreg és a gyermek <így
szól>: »meghalni szeretnék«! A pici gyermekek (4,3) így szólnak: »(bár) ne adta volna ő,
hogy éljek!«” Senki sem könyörül a másikon, a kisdedeket sorsukra hagyják. „Bizony, a
főrangúak szülötteit a falakhoz vágják. A nyakbanülő gyermekeket kiteszik a pusztába.”
Hasonlóval a Szentírásban is találkozunk pl.: „Babilon leánya, te pusztulóra vált! Áldott
legyen a ki megfizet néked gonoszságodért, a melylyel te fizettél nékünk!” Áldott legyen, a ki
megragadja és sziklához paskolja kisdedeidet!” Zsolt. 137,8-9; vagy „Azért zendülés támad
a te néped között, és minden te erősséged elpusztíttatik, a miképen elpusztította Salman BethArbelt a harcznak napján; az anya gyermekeivel együtt földhöz veretik.” (Lásd még Ésa.
13,16). Ahogy az Igehelyekből is kiderül ezekre az állapotokra az Írás mindig háborúspolgárháborús helyzetben utal. Folytatva Ipuwer beszámolóját az egyiptomi állapotról kiderül,
hogy teljes a bizonytalanság és a felfordulás. „Az ember úgy tekint fiára, mint
ellenségére...”„Bizony a Nílus kiárad, (de) nem szántanak neki. Minden ember így szól: »nem
tudjuk, mi fog történni az országban.«”„A városokat szétrombolják. Felső-Egyiptom üres (v.
száraz) [puszta]ság[gá] lett.” „Íme, egy hivatal sincs a helyén. (Olyanok), mint a tévelygő
nyáj pásztor nélkül. Íme, a marhák kóborolnak. Nincs, aki gondoskodjék róluk.”
Az emberek kiábrándultak a régi isteneikből. „Bizony, a heveskedő így szól: »ha... tudnám,
hol az Isten, áldoznék neki«. Az elnyomottak viszont örülnek a fordulatnak. „<Íme,> aki nem
(is) <isme>rte Istenét, (most) áldozatot mutat be neki – másnak a tömjénéből...”
Ipu a Fáraó szemére hányja, hogy saját maga idézi elő a káoszt gyengeségével: „Íme, a
székváros fél a szükség miatt. A <jogar> ura zűrzavart idéz fel, s nincs ellenállás.”
„Hut és Sziát eltávolították. Az Igazság van veled, (mégis) lázadás az, amit adsz az országnak
és a zavargás (v. zavargók) lármája. Íme, az egyik leüti a másikat. Áthágják azt, amit
parancsolsz.” (Hu a kimondott szó Szia a „felismerés” istene. A szerző azt fejezi ki, hogy az
uralkodó minden megfontolás nélkül cselekszik.) Ipuwer beszámol a természetben
végbemenő pusztulásról is. „Bizony, a folyó olyan, mintha vérré vált volna. Mikor isznak
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belőle, visszariadnak az emberektől, (hiszen) vízre szomjaznak.” „Bizony a (f)ák ki vannak
vágva, az ágak csupaszok...” „Bizony az árpa elpusztul minden oldalon. (Az ember) meg van
fosztva a ruháktól, az illatszertől, az olajoktól. Mindenki így szól: »nincsen«. A raktár üres, az
őrzője földre van terítve.” „Bizony, tönkrement az, amit tegnap látni lehetett. Az ország
gyengeségben van, mint a kitépett len.” „a földön nincs fény” Ipu a Napistent is vádolja: „Hol
van Ő ma? Talán alszik Ő? Íme, nem látni hatalmát…”Az állatok is szenvednek. „Bizony,
minden barom szíve sír. A nyájak gyászban vannak az ország állapota miatt.” Nincsen
szaporodás: „Bizony, az asszonyok meddők, nincsen fogamzás. Hnum nem teremt az ország
állapota miatt.” Egyiptom istenei gyászolnak. „Hnum gyászol (hiábavaló) fáradozása miatt.”
Ipuwer beszámolójából azt is megtudjuk, hogy az egyiptomi vezető réteg különösen fájlalja a
történteket: „Bizony, az előkelők panaszkodásban vannak. A szegények örvendeznek.”
„Bizony, (hű?) szolgáik szíve szomorú. A főrangúak nem csatlakoznak uj[jongó]
embere[i]khez.” „Bizony, a nevetés megszűnik [Nem] gyakorolják. Gyász az, ami az
országban van vegyülve panasszal.” „A függő emberekből emberek gazdái lettek; minden
rabszolganő „arcátlan beszédű”; a rabszolganők nyakát drágaságok ékesítik; aki azelőtt
száműzetésben volt, az most másokat küld száműzetésbe; előkelő férfiak pékségbe kerültek. Az
előkelők éheznek, elmenekülnek, csecsemőiket a falhoz verdesve csapják agyon; a nemesek fia
nem különbözik a nincstelentől. A városok ezt mondják: „Távolítsuk el magunk közül az
erőseket.” A hivatalnokokat világgá kergették; félredobták a törvényeket, és lábbal tapossák
őket; „hitvány emberek sétálnak” fel – alá a fő ítélőszékek helyiségeiben; felnyitották a
palotát és elvitték az adókimutatásokat; a királyi raktárak és Egyiptom gabonája mindenki
tulajdona; a „királyi lakhelyet” váratlanul lerombolták; egy maroknyi „törvénytipró”
megfosztotta az országot a királyi hatalomtól; az, amit a piramis rejtett, most nincs: a
„hitvány” emberek kidobták belőle a király testét; a varázslatot felfedték, a közönséges
emberek is tudják a varázsigéket.”49 „Ez a kézirat többször emlegeti a „kisembereket”, de a
felfordulás mozgató erőinek a „hitvány” embereket tünteti fel. A legnagyobb csapás a
fővárost érte; a beszéd közepén a versek egymás után ezzel a felkiáltással kezdődnek:
„Irtsátok ki a becsületes lakóhely ellenségeit!” A főváros akkoriban Alsó – Egyiptomban vagy
tőle nem messze volt: Alsó – Egyiptom állandóan szóba kerül, ugyanakkor Felső – Egyiptom
csak mellékesen szerepel, mint tönkretett vagy adót nem fizető országrész. A „leleplező”
panaszkodik az idegen törzsbeliek túlsúlyára, akik elárasztották az országot, sőt átvették az
alsó-egyiptomi kézművesek mesterségét.”50
Az Ipuwer papirusz a többség szerint az Óbirodalom felbomlása utáni időszakról szól (VI.
dinasztia után). Más kutatók szerint a keletkezése a középbirodalom felbomlásának idejére
(Kr. e. XVIII. század) tehető. Vannak viszont olyanok is, akik az egyiptomi tíz csapással
azonosítják a benne foglaltakat. Ha összehasonlítjuk a Szentírásban leírt 10 egyiptomi
csapással Ipuwer szemtanúbizonyságát, akkor számos hasonlóságot fogunk találni.
Keletkezése alapján azonban az Ipuwer papirusz nem a Kivonulás idejére tehető. Ipuwer
intelmei ránk egy XIX. dinasztia korabeli papiruszról maradt meg, de nyelvezete és tartalma
alapján korábban íródott, állítják a kutatók. Abban viszont egészen biztosak lehetünk, hogy az
egyiptomi 10 csapás idején bizonyos mértékig6 hasonló állapotok álltak be Egyiptomban. „A
6Az

egyiptomi Kivonulás idején a héberek nem robbantottak ki polgárháborút az országban, az
elnyomott nép nem kelt fel és nem torolta meg önkényesen elnyomóik gonoszságát, az őket ért
igazságtalan sérelmekért. Az egyiptomiak viszont a csapások alatt, amikor Isten megmutatta hatalmát
féltek attól, hogy a héberek felkelnek és bosszút állnak rajtuk. De Egyiptomon az ítéletet az Úr hajtotta
végre a népet is képviselő szolgái által (Mózes, Áron). „A munkafelügyelők nem is mertek úgy bánni
velük, mint az előtt. Az egész ország titokban attól félt, hogy a leigázott nép felkel és megbosszulja a
rajta elkövetett igazságtalanságot. Mindenhol lélegzet visszafojtva kérdezték az emberek egymástól:
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tíz csapás körülbelül kilenc hónap leforgása alatt történhetett meg. Az első akkor történt,
amikor a Nílus árad (július-augusztusban). A hetedik (9:31) januárban volt, amikor az árpa
érik, és amikor a len virágzik. Az uralkodó keleti szelek márciusban vagy áprilisban
jellemzők, a nyolcadik csapásban (10:13) előhozhatták a sáskákat, és a tizedik csapás (11-12.
rész) áprilisban történt, a páska hónapjában. A csapásokkal Isten megítélte Egyiptom isteneit
(melyekből sok volt), és megmutatta, hogy felettük áll (12:12; 18:11; 4Móz 33:4).”51
„A bibliai történelemben jelentkező nemzetek közül a legvakmerőbben Egyiptom tagadta az
élő Isten létezését, és szállt szembe parancsaival. Egy uralkodó sem mert Egyiptom királyánál
nyíltabban és fölényesebben fellázadni a menny tekintélye ellen. Amikor Mózes az Úr nevében
átadta az üzenetet, a fáraó kevélyen válaszolt: "Kicsoda az Úr, hogy szavára hallgassak, és
elbocsássam az Izraelt? Nem ismerem az Urat, és nem is bocsátom el Izraelt" (2Móz 5:2). Ez
istentagadás. Az Egyiptommal jelképezett nemzet hasonlóképpen megtagadta az élő Isten
kívánalmait, és hasonló hitetlen és kihívó magatartást tanúsított.” 52 A korabeli
istentagadásban a Fáraó és főemberei - a papság járt elől, majd őket követte a becsapott nép.
„Miképen pedig Jánnes és Jámbres ellene állottak Mózesnek…” 2 Tim. 3,8 A francia
nemzetet is papjai és királyai vezették félre. „Az 1793. év utolsó részében a forradalmárok
eltörölték a régi naptár heti időszámítását, és újat vezettek be, amelyet 1792. szeptember 21től kezdve dátumoztak, új neveket adva a hónapoknak, 10 napos időszakokat számítva egy
hétnek úgy, hogy minden 10. napot az új isten tiszteletének szánták. Azokat a lelkipásztorokat,
akik továbbra is a régi hét napjait tartották meg, egyszerűen bebörtönözték. /12/ Az új istent
mostantól fogva „szabadság”-nak hívták. „Szabadság-fákat” kezdtek ültetni az utcákon és
tereken, amelyek körül gazdagok és szegények táncra perdültek. A francia trikolor, az emberi
jogok, a nemzeti ünnepek és az alkotmány lettek az új szertartások tárgyai. Most, miután a
jelenkor nagyjait lemészárolták, és a régi korok hírességeit kicsúfolták, nem maradt már
semmi sem hátra, minthogy dühüket maga az ég ellen irányítsák. Peché, Hébert és
Chaumtette, a városi tanács vezetői azt az elhatározásukat fejezték ki, hogy „detroniálják a
Mennyek Királyát éppúgy, mint a föld uralkodóit”, és rábeszélték Gobelt, Párizs hitehagyott
új alkotmányú püspökét, hogy tagadja meg a keresztény hitet /1793. november 7./. /13/
Röviddel ezután, Nébert és csoportja megjelent a barikádon november 10-én, és kijelentette
azt, hogy „Isten nem létezik, és hogy helyette az Ész imádását kell intézményessé tenni.”
/14/”53 Az 1793. november 5-ei forradalmi naptár az egyiptomi alapokra való visszatérést
mutatja. Az egyiptomi naptár: Az ókori világ kultúrái többnyire nagy gondokkal küszködtek
naptáraik elkészítésénél. Ez abból ered, hogy a Föld 365 napnál kicsivel több idő alatt futja
körbe a Napot. Az eltérés mindössze kb. egy negyed nap, de ez a kis eltérés 400 év alatt 100
napot jelent! Az egyiptomiak ezt a nehézséget rendkívül egyszerűen kikerülték. Megfigyelték,
hogy az égbolt legfényesebb csillaga, a Szíriusz (egyiptomi nevén a Szothisz) heliakus kelése
- amikor a Nappal együtt jelenik meg az égbolton (bár ekkor a Nap fénye meglehetősen
elhomályosítja) - az év mely napján történik meg. Mai időszámításunk szerint ez július 19.
hajnala. Ezt a napot nevezték ki az újév napjának, és minden más napot ehhez viszonyítottak.
Az egyiptomi év 360 napból állt, amelyet 12 hónapra osztottak. A hónapok 30, azaz
háromszor tíz napból (görögül: dekádból) álltak. A 12X30=360 napon felül a fennmaradó 5
napot isteneik ünneplésének tartották fenn, mert úgy vélték, ezek az isteneik születésének
napjai.

Mi lesz ezután?” (a 9. csapás előtti helyzet) (E. G. White Pátriárkák és próféták Bibliaiskolák
Közössége 280-281. o.)
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1793 és 1805 között forradalmi naptárt vezetett be a Nemzeti Konvent Franciaországban. (A
naptár 1805. december 31-ig volt érvényes.) A fő cél a vallási maradványok kiirtása, a
racionális, forradalomhoz méltóbb elnevezések, beosztás megalkotása:
- a római számokkal jelzett évek az őszi napéjegyenlőség idején kezdődnek, 12 harmincnapos
hónapból állnak,
- 1 hónap 3 tíznapos dekádból, 1 nap 10 decimális órából, 1 óra 100 decimális percből áll,
- fennmaradó 5 nap: sansculottides néven - egy-egy erénynek szentelt ünnepnap,
- szökőévben a 6. nap a forradalom ünnepe.
- Névadás: hónapoké - erkölcsi jellegű először - szabadság, igazságosság stb. Mást fogad el a
Konvent: természeti kapcsolatok: szüret, köd (brumaire), dér, hó, eső, szél (ventose), csírázás
(germinal), virágzás, mezők, aratás, hőség (thermidor), gyümölcs; napoké - a dekádok 5.
napja haszonállatokról, 10. napja mezőgazdasági szerszámokról, a többi növényekről kapja a
nevét.
A Szentírás Egyiptomot a „Nemzetek fiatal oroszlánja” -nak nevezi (Ez. 32,2). A valamivel
több, mint 200 éves politikai ateizmusról, amely a francia forradalom óta van ez szintén
elmondható. Az ateizmus nyílt Istentagadásával kiérdemelte, hogy király ragadozóként
tekintsünk rá. Emberek százait, ezreit, tízezreit nyeli el ez a hamis tan.
Ráháb
(a mélységből feljövő fenevad az Ószövetségben)
„A khaosz megtestesítőjét gyakran ábrázolják sárkány vagy más szörnyalak képében. A
sárkány-szörny neve pl. a föníciai-kánaáni mitológiában Leviátán, Rahab, Tannin. Nevükkel
találkozunk a zsoltárokban és más költői részletekben. Leviátánt, a »tekergő kígyót« említi
Ézs 27,1, csaknem szó szerint idézve egy ugariti mítoszrészletet (vö. még Zsolt 74,13k).”54 „A
leviatánnak ez a leírása megegyezik az ugariti mitológiai szövegek egyik helyével: ’a gyors
kígyó, a megsebzett kígyó, az erős hétfejű’; az ltn-t – az ugariti szövegekben – az aszály és a
halál istene (Mot) elleni harcban átszúrja az esőt adó Baalnak egy szolgája; arra lehet tehát
következtetni, hogy a leviatán a föníciai mitológiából került bele bajt, romlást hozó szörnyként
az ÓSz-be.”55 (Haag szerint) A Szentírás szerint egy tengeri szörnyről van szó. Amely talán a
tenger mélységében sötét alvilágában élt. Mint általában a tengeri kígyók. „ha szemeim elől a
tenger fenekére bújnának is, ott is parancsolok a kígyónak és megmarja őket.” Ámós. 9,3 A
Ráháb név több Igehelyben Egyiptom neve helyett szerepel. RÁHÁB jelentése: dühöngés,
féktelenség, tombolás; tágas, széles, nyitott, messze kiterjedő56 héb. ’felajzottnak,
féktelennek lenni’;57 vadság, gőg, szemtelenség – kihívó viselkedés;58 civakodó-veszekedő,
önhitt59 „Az Egyiptomra utaló „Rahab” (vö. Ézs 30:7) valószínűleg annak a hatalmas
démoni erőnek volt a neve, amelyről azt gondolták, hogy az egyiptomi nép mögött áll.”60állapítja meg a KIA kommentár. A Bibliában több Igehely is mutatja, hogy ez az állapot,
amelyet a Szentírás csak Ráháb-nak nevez beállt az Egyiptomi Kivonulás idején. A gőgős
Fáraó Istentagadása nem pusztán az egyén Istentagadása volt. A Fáraó az egyiptomi politikai
rendszer legfőbb képviselője is volt. Ezért Istentagadása intézményes formát öltött. A Fáraó
nyílt Istentagadásával, megvetette az intézményes politikai ateizmus alapjait. „Isten
hatalmának minden további bizonyítéka, melynek a fáraó ellenállt, az Istennel való
szembeszegülés fokozottabb konokságára vezette őt. Így folytatódott ez egyre tovább. A
véges ember hadakozott a végtelen Isten kifejezett akaratával. Ez a Szentlélek elleni bűn
világos szemléltetése. Amit az ember vet azt is kell learatnia. Az Úr fokozatosan visszavonta
tőle Lelkét. Eltávolítva Szentlelkének féken tartó hatalmát, a kényurak legrosszabbikának,
énjének gonosz kezébe adta a királyt.”61 A csapások előtt és alatt az Isten ítéleteivel szemben
tehetetlen Fáraó haragja többször megmutatkozott. Amikor Mózes és Áron először jelent meg
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a Fáraó előtt Isten üzenetével a Fáraó miután megtagadta az Urat megvádolta a hébereket,
hogy lázadni akarnak (2 Móz. 5,1-5). „A fáraó alaposan feldühödött, és azzal gyanúsította
meg az izraelitákat, hogy lázadni készülnek a szolgálat ellen. Restségüket tartotta
elégedetlenségük okának; gondja volt hát rá, hogy ne legyen idejük veszélyes tervezgetésre.
Azonnal intézkedéseket foganatosított, hogy még jobban megszorítsa őket, és elnyomja
független szellemiségüket.”62 A csapások alatt a Fáraónak és a megtéretlen népnek a gyűlölete
és haragja egyre jobban erősödött. Szívükben félelem és harag váltotta egymást. Mikor Isten
megmutatta hatalmát, rettegtek. „De az álnok szívűek haragot táplálnak, nem kiáltanak, mikor
megkötözi őket.” Jób. 36,13 Amikor a csapás elmúlt, mivel továbbra is ellenálltak az Úrnak
még elvetemültebbekké váltak. A 8. csapás előtt „Az Úr azután így szólt Mózeshez: "Menj be
a Fáraóhoz, mert én keményítettem meg az ő szívét és az ő szolgáinak szívét, azért hogy ezeket
az én jeleimet megtegyem közöttök. És azért, hogy elbeszéljed azt a te fiadnak és fiad fiának
hallatára, amit Egyiptomban cselekedtem, és jeleimet, amelyeket rajtok tettem, hogy
megtudjátok, hogy én vagyok az Úr" (2Móz 10:1-2). Az Úr kinyilatkoztatta hatalmát, hogy
megerősítse Izrael hitét az ő Istenében, mint egyedüli igaz és élő Istenben. Isten
félreérthetetlen bizonyítékát akarta adni annak, hogy az összes népek és nemzetek megtudják:
a héberek, akiket ők megvetettek és elnyomtak, a menny Istenének a védelme alatt állnak.
Mózes figyelmeztette az uralkodót, hogyha továbbra is makacs marad, akkor sáskák lepik el
és fedik be a föld színét, és felfalnak minden zöld növényt, ami még megmaradt. A sáskák
megtöltik a házakat és még magát a palotát is. Olyan csapás lesz az, - mondta - "[...] amit
nem láttak a te atyáid, sem a te atyáid atyjai, amióta e földön vannak mind e mai napig"
(2Móz 10:6). A fáraó tanácsosai megdöbbenten álltak. A nemzet nagy veszteséget szenvedett
el a szarvasmarhák elpusztulásával. Sok embert a jégeső ölt meg. Az erdők fái letörtek és
kidőltek. A gabonaföldek termése megsemmisült. Egyiptom gyorsan elvesztette mindazt, amit
a héberek munkájából szerzett. Az egész országot az éhínség fenyegette. A fejedelmek és a
tanácsosok ott tolongtak a király körül és haragosan azt kérdezték: "Meddig lesz még ez mi
nékünk romlásunkra? Bocsásd el azokat az embereket, hogy szolgáljanak az Úrnak az ő
Istenöknek. Még sem veszed-é eszedbe, hogy elvész Egyiptom?" (2Móz 10:7).
Az uralkodó ismét magához hívatta Mózest és Áront és így szólt hozzájuk: "Menjetek el,
szolgáljatok az Úrnak a ti Istenteknek. Kik s kik azok, akik elmennek?" (2Móz 10:8). Azok
pedig ezt válaszolták: "A mi gyermekeinkkel és véneinkkel megyünk, a mi fiainkkal és
leányainkkal, juhainkkal és barmainkkal megyünk, mert az Úrnak innepet kell szentelnünk"
(2Móz 10:9). A királyt elöntötte a düh és felbőszülten ezt kiáltotta: "Úgy legyen veletek az Úr,
amint elbocsátlak titeket és gyermekeiteket! Vigyázzatok, mert gonoszra igyekeztek. Nem úgy!
Menjetek el ti férfiak és szolgáljatok az Úrnak, mert ti is ezt kívántátok. És elűzék őket a
Fáraó színe elől" (2Móz 10:10-11). A fáraó arra törekedett, hogy kemény munkával
elpusztítsa az izraelitákat, most pedig úgy tett, mintha nagyon érdekelné őt a jólétük és
gyengéden gondoskodna gyermekeikről. Valójában azonban csak azért akarta az asszonyokat
és a gyermekeket otthon tartani, hogy ily módon biztosítsa a férfiak visszatérését.” 63 A 8.
majd pedig a 9. csapás egy időre lehűtötte a Fáraó haragját, de ahogy helyzete jobbá lett
szívébe ismét visszaköltözött a gyűlölet. „Végül a félelem további engedményre késztette a
fáraót. A sötétség harmadik napjának végén magához hívatta Mózest és hozzájárult a nép
eltávozásához, feltéve, ha megengedik, hogy a nyájak és a csordák Egyiptomban maradjanak.
Mózes azonban határozottan ezt válaszolta neki: "[...] egy körömnyi sem marad el [...]
magunk sem tudjuk, mivel szolgálunk az Úrnak, míg oda nem jutunk" (2Móz 10:26).
Mózesnek erre a beszédére a fáraót fékezhetetlen düh fogta el, és ezt mondta neki: "Menj el
előlem; vigyázz magadra, hogy többé az én orcámat ne lásd; mert amely napon az én orcámat
látod, meghalsz" (2Móz 10:28). "Helyesen szólál" - mondta Mózes - "nem látom többé a te
orcádat" (2Móz 10:29)."[...] A férfiú Mózes is igen nagy vala Egyiptom földjén a Fáraó
szolgái előtt és a nép előtt" (2Móz 11:3). Az egyiptomiak szinte szent félelemmel tekintettek rá
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és tartották tiszteletben. A király sem merte bántani, mert a nép olyan embernek tartotta, mint
akinek egyedül volt és van hatalma a csapások eltávolítására. A nép azt kívánta, hogy az
izraeliták megkapják az engedélyt és eltávozhassanak Egyiptomból. Egyedül a király és a
papok álltak ellen mindvégig annak, hogy teljesítsék Mózes követelését.” 64 Miután a Fáraó
és szolgái teljesen visszautasították Isten felkínált kegyelmét, egészen Sátán hatalmába
kerültek. A Fáraót és népét Sátán és gonosz angyalai szállták meg. Azután, hogy a
héberek kivonultak Egyiptomból féktelen ördögi megszállottsággal üldözték a menekülő
hébereket, de gonosz terveik meghiúsultak, mert elnyelte őket a Vörös – tenger. A Vörös
– tengernél Isten, Sátán és népe felett aratott diadalt.
„És a hitetlenek olyanok, mint egy háborgó tenger, a mely nem nyughatik, és a melynek vize
iszapot és sárt hány ki. Nincs békesség, szól Istenem, a hitetleneknek!” Ésa. 57,20-21
A hitetlen lázadó népeknek e féktelen dühöngését Ézsaiás a tenger háborgásához hasonlítja,
ezt az anarchikus állapotot pedig, vagy más szóval lelkületet, ami a hitetlen, Istentagadó
embertömegeket hirtelen, földindulásszerűen a hatalmába keríti, és Isten elleni nyílt lázadásba
hajtja, a Szentírás egy mélységben lakozó szörnyeteggel azonosítja. Ezt a mélységben lakozó
szörnyeteget nevezi a Szentírás tombolásnak, féktelenségnek és dühöngésnek – azaz
Ráhábnak, - ami Egyiptom másik neve is egyben. Ebben az állapotban Sátán szabadon
uralkodik mindenek felett, ezért e káoszban szabadon gyakorolhatja minden hatalmát, amit
ilyen módon azonnal Isten és az emberek ellen fordít (Jób 9,13; 26,12). Ezt az állapotot a
Szentírás különböző helyeken szemlélteti. Ilyen állapot lett úrrá Egyiptomban az izraeliták
kivonulásakor. Ráháb szétzúzása, ezért jelenik meg sokszor Egyiptom neve helyett (Zsolt
87,4; Ézs 30,7; 51,9). A szabadítás, és a tenger szétválasztása Isten hatalmának, mégpedig a
tenger ereje fölötti hatalmának jelképe is (Jób 26,12; Zsolt 89,11). Isten a tenger fölötti
győzelmében, a tenger kettéválasztásában megmutatja, miként szabadítja ki választottait a
fékevesztett támadó tömegből. Az Egyiptomból való kivonulás ezért a káoszból való kimentés
jelképe, amit Ézsaiás Ráháb elpusztításával azonosít.
A Szentírás rendre megemlékezik az egyiptomi kivonulásról és a Vörös – tengernél
véghezvitt nagy szabadításról. „Kelj föl, kelj föl, öltözd fel az erőt, oh Úrnak karja! kelj föl,
mint a régi időben, a messze hajdanban! Avagy nem te vagy-é, a ki Ráhábot kivágta, és a
sárkányt átdöfte? Nem te vagy-é, a ki a tengert megszáraztotta, a nagy mélység vizeit; a ki a
tenger fenekét úttá változtatta, hogy átmenjenek a megváltottak?!” Ésa. 51,9-10 „Te
szorítottad vissza erőddel a tengert, te törted össze a tengeri szörnyek fejét. Te zúztad szét a
Leviátán fejeit, és a puszta népének adtad eledelül.” Zsolt. 74,13-14 (MBT ford.) „Erejével
felriasztja a tengert, és bölcseségével megtöri Ráhábot.” Jób. 26,12 „Rahabot és Bábelt azok
közé sorolom, amelyek tisztelnek engem. Lám, a filiszteusok, a tírusziak és Etiópia népe mind
benne születtek.” Zsolt 87,4 (Kat. ford.) „Te uralkodsz a dühöngő tengeren; ha hullámai
tornyosulnak, te lecsendesíted őket. Te zúztad szét Rahabot, halálra sebezve; erős karoddal
szétszórtad ellenségeidet.” Zsolt. 89,10-11(MBT ford.) „Mert Egyiptom segítsége hiábavaló,
mit sem ér, ezért nevezem így: Ráháb, a tehetetlen.” Iz 30,7 (Kat. ford.)
„Ézsaiás az Úr hatalmas karját »ébresztve« azt mondja: »Te vágtad ketté Rahabot, te döfted
le a tengeri szörnyet (tannin)... te készítettél utat a tenger medrén át, hogy átkelhessenek a
megváltottak« (Ézs 51,9k), azzal nyilván az Egyiptomból történt szabadulásra és a Vöröstengeren való átkelésre céloz.” (Keresztyén bibliai lexikon)
Ugyanaz a féktelen lelkület, amely láthatóvá lett az egyiptomi kivonulás idején, később
megmutatkozott a nagy francia forradalomban is. Amikor az ember Isten kegyelmét
visszautasítja, a megkeményedett szív nagyon gonosz tud lenni. A későbbiekben azt a
lelkületet, amely a francia forradalom idején is megnyilvánult, „egyiptomi állapot” - nak
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fogom nevezni. Erre többször fogok hivatkozni más bibliai fejezeteknél, ezért fontos,
hogy ezt jól megértsük.
„"Ama nagy város"-t "lélek szerint" Sodomához is hasonlítja a próféta. Sodoma törvényrontó
romlottsága különösképpen erkölcstelenségében mutatkozott meg. Ez a bűn annak a
nemzetnek is kiemelkedő jellemvonása volt, amelyre ráillik e szentírási minősítés.”65 Sodoma
a Bibliában a teljes istentelenséget szimbolizálja. Az Isten nélküliség állapotának a
megtestesítője. „És ha Sodoma és Gomora városait elhamvasztotta, végromlásra kárhoztatta,
például tévén azokra nézve, a kik istentelenkedni fognak; És ha megszabadította az igaz
Lótot, a ki az istenteleneknek fajtalanságban való forgolódása miatt elfáradt; (Mert amaz
igaz, azok között lakván, a gonosz cselekedeteket látva és hallva, napról-napra gyötri vala az
ő igaz lelkét):” 2 Pét. 2,6-8. Sodomában ahol elpusztítása előtt egy igaz sem volt Lóton kívül,
az istentelenség „beérett”. Ennek gyümölcse megmutatkozott a Sodomaiak lázadó, kihívó,
erőszakos, parázna lelkületében, ami magába foglalta a Menny és Ura elleni lázadást is. Itt
Krisztust végleg elvettették: „ahol a mi Urunk is megfeszítetett” Jel.11,8. Gomora királyának,
Birsa nevének egyik jelentése megfelel az öt város lelkiállapotának: istentelenség fia.66
Sodomában mindenféle bűn megtalálható volt, de a Szentírás különösen a nemi
eltévelyedéseket, a szexuális kicsapongásokat emeli ki. A városban uralkodó homoszexualitás
a bibliai történetből széles körben ismert. Sodoma romlottsága még a város pusztulása után is
kísértett. A városból elmenekült Lótot, lányai, akik apjukkal együtt szintén elhagyták a várost,
egy barlangban leitatták, majd egymás után vele háltak. Így született meg Moáb a Moábiták
atyja a nagyobbik lánytól és Benammin az Ammoniták atyja a kisebbik lánytól (1 Móz.
19,30-38). Ez az eset jól tükrözi az elpusztult város állapotát, ahol a részegség és a szexuális
kihágások a Sodomaiak mindennapi életének részévé váltak. Az idősebbek oktatták
(csábították) a fiatalabbakat a bűnre, úgy ahogy Lót nagyobbik lánya is tette a barlangban a
húgával. A Biblia Hóseás könyvében figyelmeztet „Paráznaság, bor és részegség elveszik az
észt.” Óz 4,11 (Káldi Neovulgáta). A Szentírás a bálványimádásra vezeti vissza a
homoszexualitást és más szexuális visszaéléseket. „Magokat bölcseknek vallván,
balgatagokká lettek; És az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek
és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszó-mászó állatoknak képmásával. Annakokáért
adta is őket az Isten szívök kivánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét
megszeplősítsék; Mint a kik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett
dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, a ki mind örökké áldott. Ámen. Annakokáért
adta őket az Isten tisztátalan indulatokra; mert az ő asszonynépeik is elváltoztatták a
természet folyását természetellenesre: Hasonlóképen a férfiak is elhagyván az asszonynéppel
való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén,
és az ő tévelygésöknek méltó jutalmát elvevén önmagokban. És a miképen nem méltatták az
Istent arra, hogy ismeretökben megtartsák, azonképen oda adta őket az Isten méltatlan
gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek; A kik teljesek minden hamissággal,
paráznasággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal; rakvák, írigységgel, gyilkossággal,
versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcscsel; Súsárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dölyfösek,
kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek, Balgatagok,
összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok. Kik jóllehet az
Isten végzését ismerik, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, méltók a halálra, mégis nemcsak
cselekszik azokat, hanem az akképen cselekvőkkel egyet is értenek.” (Róm. 1,22-32)
Bár a bálványimádó Sodoma és testvérvárosai elpusztultak bűneik tovább éltek Kánaánban.
Egyiptom és Kánaán szexuális szokásai hasonlóak voltak. Mindkettő kicsapongó volt. Kánaán
bűneit Mózes III. könyvének 18. fejezete sorolja fel, de ezek a bűnök a bálványimádó
Egyiptomban sem voltak ismeretlenek. „Ne cselekedjetek úgy, ahogyan Egyiptomban szokás,
ahol laktatok. És ne cselekedjetek úgy, ahogyan Kánaán földjén szokás, ahova beviszlek
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benneteket. Ne kövessétek szokásaikat!” 3Móz. 18,3 (MBT ford.) „Ezt mondja az Úr: A
pogányok útját el ne tanuljátok…” Jer. 10,2
Franciaországban a papság és a nemesség hosszú évszázadokon át, folytatta az érzéki
gyönyörök hajszolását. A francia forradalom alatt „Számos röpirat dühödten ágált az
arisztokrácia és a klérus erkölcsi romlása ellen. A Les Roup – tes des Calotins így
marasztalta el a klérust: „Vajon hány kéjvágyó és buja szatírt termelt a szent
kollégium?””67 „A Portefeuille d’un talon rouge szerzője a trágár pletykák társadalmi útját
így ábrázolja: „egy aljas udvaronc történeteket szövöget az udvar árnyékában, egy másik
versbe szedi, inasaik továbbadják még a piacon is. A piacról a mesterember fülébe jut, aki
visszaadja azoknak az uraságoknak, akiktől az egész kiindult, és akik a legálszentebb módon
így suttognak barátaik fülébe: »olvasták már?«”68 „Az olyan művek, mint a Portfeuille d’un
talon rouge, contenant des anecdotes galantes et secrètes de la cour de France – az
arisztokrata erkölcs általános kritikája – könyvhosszúságúak voltak, ezeket tipográfiájuk,
terjedelmük és tartalmuk alapján is a felső osztályhoz tartozó olvasóknak szánták.”69
Az elnyomott emberek meggyűlölték a kiváltságos felsőbb osztályokat, a papságot és a
nemességet zsarnokságuk miatt, de nem gyűlölték meg bűneiket, hanem eltanulták azokat. Így
végső soron ugyanolyanokká váltak, mint elnyomóik. Amikor hatalomhoz jutottak a
forradalom alatt tetteik semmivel sem voltak különbek elődeiknél. A francia forradalom a
szex forradalma is volt.

Eugéne Delacroix – A Szabadság vezeti a népet című festménye, melyet eredetileg az 1830-as júliusi
forradalom emlékére festett, de a francia felkelések általános, illetve külön az 1789-es francia
forradalom egyéni szimbólumává vált. A képen látható csaknem meztelen keblű nőalak a
Franciaországot szimbolizáló Marianne. (Musée du Louvre) (Fotó: SG)

„Franciaországban az 1790-es években a politikai indíttatású pornográfia mennyiségében és
gonoszságában is elérte csúcspontját, aztán hirtelen eltűnt, hogy átadja helyét annak a fajta
pornográfiának, mely politikai tartalom nélkül folytatta a társadalmi és erkölcsi tabuk
döntögetését.”70 „Franciaországban a forradalom hatását nyomon követhetjük a
’pornográfia’ szó történetében, mely mai jelentését az 1789-es forradalom alatt vagy
közvetlenül utána nyerte el. A ’pornográf’ szóval Restif de la Bretonne a prostitúcióról szóló
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írásokat jellemezte 1769- ben, míg 1806-ban a kifejezés már a társadalmi rendet felforgató és
a jó erkölccsel ellentétes írásokra vonatkozott. Ebben az évben a tiltott művek
bibliográfiájának francia összeállítója a pornográfiát úgy definiálta, mint a könyvek azon
kategóriája, melyeket nem vallási vagy politikai, hanem erkölcsi okokból tiltottak be.”71 „A
forradalom alatt a politikai pornográfia virágzott, egyre csípősebb lett, s olvasóközönségébe
felsorakoztak az alsóbb rétegek is.”72 „A politikai pornográfia tekintélyes múltja a 16.
századba, Aretinóig nyúlik vissza, s Franciaországban az ancien régime utolsó évtizedeiben
élte virágkorát… Az 1770-es és kora 1780-as évek politikai indíttatású röpiratai gyakran
ostorozták, hogy a nők túlzott befolyással bírtak a francia udvarban. Az effajta irodalom
középpontjában Marie Antoinette királyné állt; pornográf pamfletek, versek és dalok
állítólagos szexuális vétkeit részletezték, megkérdőjelezték gyermekei apjának kilétét, s ezáltal
végzetesen aláásták a királyi tekintélyt.”73 „A szexuális felfordulástól való félelem nemcsak a
királyi udvart érintette. Jeffrey Merrickaz 1770-es és 1780-as évek többkötetes hír- és
pletykagyűjteményeiről, a Mémoires secrets és a Correspondance secrète című kiadványokról
nemrég írt tanulmányában azt fejtegeti, hogy széles körben elterjedt nézet volt az, miszerint a
szexuális felbolydulás a közrend szétesésének egyik jele. A botrányújságok oldalai tele voltak
rendkívül szemérmetlen homoszexuális történetekkel, zabolátlan és buja feleségekkel és
házastársi konfliktusokkal, továbbá a legmagasabb udvari körök ma már jól ismert
kicsapongásaival. Amikor Restif de la Bretonne a Nuits de Paris-ban (1786) megállapította,
hogy „a delírium, kicsapongás és féktelenség elérte csúcspontját”, csupán egy igen elterjedt
véleményt hangoztatott. Egy szociológus arra a következtetésre jutott, hogy az efféle
kommentárok Laclos és Sade hírhedt írásaival együtt a franciaországi ancien régime utolsó
éveibe beivódott szexuális anomália jelei voltak, és mint ilyenek, „a társadalom szerkezetének
szétesését és a hatalom legitimitásának teljes összeomlását jelezték”. Bár a francia
forradalom kiváltó okai között az erkölcstelen írásokat nem tartják számon, elfogadhatjuk,
hogy egynéhány kortárs a pornográfia 1780-as évekbeli terjedését egy szélesebb társadalmi
válság előfutárának tekintette. A politikai indíttatású pornográf művek száma 1774 és 1788
között folyamatosan emelkedett, aztán 1789 után a forradalom kitörésével csökkenni
kezdett.”74
„A Chronique Arétine (1789) például a bajok igazi forrásaként az erkölcs hanyatlását jelölte
meg, melyhez „századunk kurtizánjainak botrányos és büntetlen túlkapásai vezettek”. A
kurtizánok között számos vezető arisztokrata nő volt. Az ilyesfajta kritikák gyakori céltáblája
maga Marie Antoinette királyné volt. A L’Autrichienne en goguettes című pornográf pamflet a
királynét szerelmes ölelésben ábrázolja a király fivérével, d’Artois gróffal, és kedvencével, de
Polignac hercegnővel. Mihelyst a király pezsgőtől részegen távozik, megkezdik orgiájukat.”75
„A királynéról szóló pamfletek például a királynét csaknem mindig leszbikussággal vádolták.
A Les Enfans de Sodome à l’Assemblé Nationale (1790) felsorolja a Nemzetgyűlés azon
egyházi és arisztokrata képviselőit, kiket szodómiával gyanúsítottak, s azokat az arisztokrata
hölgyeket, akiket leszbikussággal vádoltak.”76 A „nyomtatott politikai pornográfia
olvasóközönsége 1789 előtt egy viszonylag szűk réteg volt… Mihelyst a forradalom elhárította
a sajtó útjából az akadályokat, megváltozott a pornográfia olvasóközönsége…1789-ben sok
rövid pornográf röpirat jelent meg: a L’Autrichienne en goguettes; Bord – R – (A királynő
bordélyháza); a Dom-Bougre aux Etats-Généraux; és a királynét karikírozó Le Godmiché
royal (A királyi farok) mindössze 16 oldalas kiadványok voltak, így ezeket szélesebb közönség
olvashatta. Akadtak 8 oldalas írások is. Az 1790-es év termése között több hosszabb darab
volt, de nem egy 24, 32, 48 és 60 oldalas is akadt köztük.”77 „A pornográfia a forradalom
alatt, még inkább mint az ancien régime idejében, azzal kecsegtet, hogy a szex hamarosan
elérhetővé válik mindenki számára.”78 „A Les Bijoux du petit neveu de l’Arétin, ou Etrennes
libertines szerzője így dedikálja írását: „az egykori nemes származású hölgyeknek, ha vannak
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még ilyenek, az érintetlen papoknak, kiket koruk az élvezet felé hajt, s a szerelem gyönyöre
érzéki hódolóinak, bárhol is leledzenek.” A pamflet egyik jelenete Père Duchesne-t – a
körutak és vásárok állandó figuráját, aki számos forradalmi napilapot díszített – öszvér hátán
ábrázolja egy parasztlánnyal való aktus során. A közember tehát olyan tevékenységekbe
kapcsolódik be, melyet korábban a felső osztályok kiváltságának gondoltak.”79 „Ahogy a
sajtó a forradalmi kormányok alatt egyre szabadabb lett, egyre több politikai és nem politikai
indíttatású pornográf írás jelent meg, majd 1794 után a politikai pornográfia kezdett
alábbhagyni. A pornográfiával pénzt lehetett keresni, s ürügyre sem volt többé szükség.”80
Louis - Sébastian Mercier 1798-as panaszaiban így jellemzi az akkori helyzetet: „Egyes
emberek csak obszcén könyveket árulnak, ezek címe és a bennük lévő metszetek egyaránt
sértik az illemet és a jó ízlést. Ezeket a szörnyűségeket árulják mindenhol, a hidakon, a
színházak kapujában, a körutakon. A méreg nem is borsos árú, tíz sou kötetenként […] Azt
mondhatnánk, hogy e füzetek kerítői a szenny kivételezett kereskedői: kínálatukból, úgy
tűnik, kizárnak mindent, ami jóravaló. A fiatalok előtt lehull minden akadály, és eltűnik
minden skrupulus a bűnhöz vezető úton. Az erkölcstelen könyvek eme irdatlan fabrikálását
csalók és kalózok végzik, akik meg fogják ölni a kiadóipart, az irodalmat és a művelt
embert. S mindennek alapja a sajtó korlátlan szabadsága, amit a legostobább,
legelvakultabb és legnyomorultabb emberek vívtak ki.” Bár a direktórium vezetőit, mint
például Mercier-t, aggasztották a szabad sajtó visszaélései, figyelmüket csaknem kizárólag a
politikai lapok ellenőrzésére összpontosították. A politikai szakadárokkal való elfoglaltságuk,
úgy tűnik, lehetővé tette a nem politikai indíttatású pornográfia viszonylag szabad
forgalmazását.”81 „A francia forradalom idején militáns melegek csoportja szabadságot és a
melegség elismerését követelte a Nemzetgyűléshez intézett petícióiban (1790). A forradalom
új törvénykönyve 1791-ben a homoszexualitás büntetését eltörölte. 1795-ben publikálta a
Marquis de Sade Filozófia a budoárban című művét, amelyben a szex bármely formája
elfogadott. A könyvet két évtizeddel később betiltották. Földalatti kiadványként terjedt 1960as évekbeli teljes újrakiadásáig.”82 Sade7 márki műveinek túlnyomó része az 1790-es
években jelent meg.83 Az 1804-es Code Napoleonban már nem beszélnek a homoszexualitás
bűnéről, halállal nem büntetik.
„A nagy francia polgári forradalom nemcsak Franciaországot vezette a kapitalista fejlődés
útjára, hanem a többi európai országban is megrendítette a feudális abszolutizmus
rendszerének tartópilléreit, és siettette a polgári viszonyok kialakulását; közvetlen hatására
lángolt fel a polgári forradalmi mozgalom Latin – Amerikában is.”84 „A franciaországi
forradalom nyomán más országokban is fellángolt a feudalizmus elleni harc…Londonban és
Pétervárott, Berlinben és Bécsben, Varsóban és Pesten, sőt az óceán túlsó partján is feszülten
várták a forradalmi Franciaországból származó híreket. Az Emberi és Polgári Jogok
Nyilatkozatát, valamint a forradalom egyéb dokumentumait több európai országban, az
Egyesült Államokban, és Latin Amerikában is lefordították és kiadták.”85 A francia
forradalom „Megszabadította ugyan a népet a feudalizmus és az abszolutizmus láncaitól, de
új béklyókat rakott rá: a kapitalizmus béklyóit.”86 A francia forradalommal létrejött a
politikai ateizmus. A nyugati típusú ateizmusban a kapitalizmusnak fontos szerep jutott.
A francia forradalom jelszava a „Szabadság, Testvériség, Egyenlőség” volt. Ez lett a politikai
ateizmus legfőbb értékrendje. Az ateista rendszerben „a szabadság a gonoszság palástja” 1
7

Donatien Alphonse François de Sade márki (1740-1814) francia író, filozófus. A köztudatba mint
bomlott elme, erotomán-pszichopata személyiség vonult be, az ő nevéből ered a „szadizmus” szavunk.
Korának kiemelkedő filozófusa, az anarchizmus és a szexuális szabadság-szabadosság úttörője volt,
aki ellenzett minden olyan társadalmi rendszert, amely korlátozza az egyént. Élete alatt egymást
követő öt rezsim zárta börtönbe: XV. Lajos, XVI. Lajos, a jakobinus diktatúra, Napóleon, majd végül
XVIII. Lajos. (Wikipedia)
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Pét. 2,16. (lásd pl. liberalizmus). Elvi szinten ez az értékrend ugyan jó, ha helyesen
értelmezzük, de az önző ember ezt önmagától nem képes betölteni. A politikai ateizmusban ez
az értékrend a jólét központú gondolkodással párosul. Isten helyére a »Jólét« bálványozása
kerül. Az ateisták a szabadság fogalmát is eltérően értelmezik a Bibliától. Az ateista
értelmezésben csak a „Minden szabad nékem,” -re fektetik a hangsúlyt, azzal hogy „de nem
minden használ;…de nem minden épít.” 1 Kor. 10,23 már nem törődnek. Végül is a bűnt
megengedhetőnek tartják és a bűnös cselekedetek kiélését a szabadság egyik formájának
tekintik. A Biblia szerint viszont a bűn az embert nyomorba dönti, rabbá teszi végül pedig
elpusztítja. A politikai hatalomban az ateista rendszert a bal-liberális oldal képviseli. A
Baloldal: „Az elnevezés a nagy francia forradalomra vezethető vissza, ahol a Nemzeti
Konventben az elnöktől balra foglaltak helyet a monarchiát (és a status quo-t) ellenző és a
radikális változásokat támogató képviselők, vagyis az ancien régime elvetői.”87 „A
legelterjedtebb fölfogás szerint a jobboldal-baloldal fogalmi ellentétpár a 18. századi francia
parlamenti ülésrendből ered: jobboldalon foglaltak helyet a hagyományos rend, a királyság
képviselői, vagyis az első és a második rend, baloldalon a forradalom hívei, a polgárság,
vagyis a harmadik rend.”88 N. M. Karamzin a Franciaországban végbemenő forradalmi
események szemtanúja – aki azonban később erősen jobbra tolódott – azt írta, hogy ezek az
események „hosszú évszázadokra meghatározzák az emberiség sorsát”89.
Az ateizmus értékrendje
Róma zsarnoksága után az emberek valódi értékek után vágyódtak. A Nagy Francia
Forradalom ideje alatt kikiáltott értékek, mint a „Szabadság, Testvériség, Egyenlőség” értékei
azok az értékek, amelyek az Ateista társadalmak alapját képezik. Ezek az alapvető értékek
kötik össze a Forradalom óta felállott császárságokat, királyságokat, monarchiákat,
köztársaságokat, és ide tartozik a kommunizmus is a hatalmas ateista rendszeren belül. Ezeket
az értékeket a Forradalom Alkotmánya emelte megváltoztathatatlan és hozzáférhetetlen
rangra. A Forradalom után ezeket az értékeket ugyanilyen módon, rövid időn belül
uralkodóvá tette az egész világ, és ezen értékeket máig a törvényhozás keretein belül
alkotmányos formában őrzik a társadalmak. Napóleon volt az, aki kiadta az első polgári
törvénykönyvet a „Code civil”-t („Code Napoleon”) 1804. március 21-én. A polgári jogrend
első alapvetésének bizonyult, a polgári rend törvényműve lett. A Francia Forradalom szelleme
hozta létre, amely eltörölte a múlt feudális intézményeit, és helyébe ültette a tulajdon, a
szerződési jog, a család és az örökség természetjogi értékeit. A forradalom vívmányai az
egész kódexet áthatják: jogegyenlőség, felszabadított földtulajdon, vállalkozás szabadsága,
család védelme, az állam és egyház szétválasztása, lelkiismereti szabadság stb.90 Más
nemzetek jogfejlődésére is nagy hatással volt. „A törvénykönyv kedvez az iparnak és a
kereskedelemnek, és elősegíti a kapitalista társadalmi rend kialakulását. A „Code civil”
bevezeti a kötelező polgári házasságot és lehetővé teszi a válást… A „Code civil”-t a
Franciaország uralma alá tartozó területeken is bevezették, és néhány módosítással Napóleon
bukása után is érvényben maradt számos meghódított országban.”91
Napoleon 1804. XII. 2. császárrá koronáztatja magát. „Napoleon parancsára VII. Pius pápa
is részt vett a koronázáson, de csak felkenhette, ám nem koronázhatta meg a császárt. A
napóleoni politika kiszolgálójává degradált VII. Pius jelenlétére azért volt szükség, hogy az
egyház áldásával legitimálja a császárrá koronázást.”92 Ez a magatartás ma sincs másképp az
ateista rendszeren belül. A mai baloldali politikai hatalmi gyakorlat is igényli ezt a jelképes
elismerést. Végül, ha meg szeretnénk érteni kicsoda a végidők déli királya elég, ha csak egy
pillantást vetünk arra az Alkotmányra, amelyet korábban az EU-nak szántak. „Az előszóba
hosszas vita után nem került be sem a kereszténységre, sem az istenre való utalás. A
kompromisszumos szöveg így kezdődik: "Ösztönzést merítve Európa kultúrális, vallási és
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humanista örökségéből, amelyből kifejlődtek az emberi jogok, a demokrácia, az egyenlőség,
a szabadság és a jogállamiság sérthetetlen és elidegeníthetetlen egyetemes értékei..."
Magyarország nem szorgalmazta, de megakadályozni sem kívánta a kereszténység
megemlítését.”93 "Az unió az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a
jogállamiság és az emberi jogok - ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait tiszteletben tartásán alapul.” (ugyanott) - Az Unió értékrendje a Francia Forradalomban
kivívott értékrend. Ezek az értékek – a nagy francia forradalom vívmányai –, olyan hatalmi
rendet képviselnek, melyek a hierarchikus, saját hagyományaihoz ragaszkodó vallási Rómával
szembehelyezkednek. Az alkotmány francia és holland elutasítása után a Lisszaboni
Szerződésbe szintén ez az értékrend lett átmentve. 2015-ben Franciaországban mintegy a
francia forradalom idején kivívott ateista értékrend felélesztéseként, felfrissítéseként kívánták
bevezetni a „világi erkölcstan” oktatását. „A világi erkölcstan az értékekről, az elvekről és a
szabályokról való tudás és gondolkodás összessége, amelyeknek köszönhetően lehetséges az
együttélés a köztársaságban a szabadságról, az egyenlőségről és a testvériségről vallott közös
felfogás alapján”.94

Francia 2 eurós „Liberté, Égalité, Fraternité” azaz „Szabadság, Egyenlőség, Testvériség” felirattal
(Fotó: SG)

A humanizmus, mint az ateizmus egyik fajtája
A humanizmus koronként változó világnézeti - erkölcsi fogalom.
Fő alappillérei:

Az emberi méltóság iránti tisztelet.
Az egyéni szabadságot, az emberiességet, az emberi értékeket minden
más fölé helyező filozófiai álláspont.
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A középkori feudális világnézettel szembehelyezkedő szellemi áramlat. Mindennek
középpontjába az embert, az emberi egyéniség szabad fejlődését állította. A humanisták
visszaállították az ókori irodalom és nyelvek megbecsülését. Luther és Kálvin a humanisták
szemére vetette, hogy a hitet pogány filozófiai eszmékkel cserélték fel.95 Mind a vallásos,
mind a világi humanizmus az észt a hit fölé helyezi, többnyire annyira, hogy a hitről teljes
egészében le is mond. Mivel mind a vallásos, mind a világi humanizmus oly szorosan kötődik
a kulturális humanizmushoz, világnézetükbe természetes módon beépülnek a modern
tudomány eredményei, a demokratikus alapelvek, az emberi jogok és a szabad vizsgálódás
elve. A humanizmus elutasítja a bűn fogalmát is, különösen a szexuáletikával összefüggésben,
s ezáltal összhangban van a modern szexológiával és szexuális neveléssel, valamint a
humanisztikus pszichológia elemeivel. A humanizmus történelmileg a világi állam modelljét
támogatja, s ezzel az egyház és az állam elválasztása mellett száll síkra.96
Az ateista szemlélet egyik fontos bástyája az evolúció tan. Amely tagadja az Isten általi
Teremtést. A Szentírás szerint ez az ellenkezés tudatos. „Mert kész-akarva nem tudják azt,
hogy egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára;” 2
Pét. 3,5 „Az emberek olyan eltökélten akarják kizárni Istent a világmindenség fölötti
uralkodásból, hogy inkább az embert alacsonyítják le és fosztják meg eredetének
méltóságától.”97 „Az I. Móz. 1. nem szigorúan szó szerinti szövegének gyakori értelmezései
ellenére tagadhatatlan, hogy a tizennyolcadik századig a kereszténység majdnem egyetemesen
osztozott abban a meggyőződésben, hogy a Föld csak néhány ezer éves.” 98 „A tizennyolcadik
századig kevés tudós kételkedett a Biblia, mint az ősi idők történelemkönyvének
megbízhatóságában. Ténynek tartották a teremtést s az özönvíz történelmét, az izraeliták
vándorlását a pusztában. Később azonban változás állt be. Az ésszerűség hírhedt kora rést
ütött a hit falán s a 19. század fejlődéselméletével és materialista bölcseletével a Biblia
történelmi részeit száműzték a regék világába. A fölvilágosodás kora úgy kezdett a Bibliára
tekinteni, mint jól kieszelt mesék láncolatára.”99 Ehhez a társadalmi hitehagyáshoz egyházi
írók egyengették az utat. Ágoston a Teremtés napjait a világi korszakokkal állította
párhuzamba, megkérdőjelezve a szószerinti hatnapos Teremtést. A Teremtés napjait hosszú
korszakokként értelmezte. „Ágoston a teremtés hat napját nem szószerinti értelemben tekinti,
hanem úgy, mint a teremtés művének fokozatos, lépésről-lépésre történő kinyilatkoztatását
annak egyes szakaszait illetőleg az angyalok számára, mint ami a valóságban egyszerre
történt meg.*8 De ő a hat napon át történt eseményeket a világi korszakok által szimbolizálja.
E korszakoknak általa történt elsorolását a későbbiekben úgy a középkori egyházi írók, mint
azokon túl a mai modern idők írói is átvették tőle, ezeket - bizonyos csekély módosítással Ussher is felhasználta, és azokat a különféle bibliai időszámításokba be is kebelezte. Ezek az
Ágoston által felállított időszakok a következők: 1.) Ádámtól Noéig, 2.) Noétól Ábrahámig, 3.)
Ábrahámtól Dávidig, 4.) Dávidtól a fogságig, 5.) a fogságtól Krisztusig, 6.) Krisztustól a
világ végéig, 7.) a második Advent és az örökkétartó nyugalom.*9 Ez a "világ-hét"-re
vonatkozó elmélet ugyan az előző forrásokra lett alapozva, azonban "Ágoston, aki a
neoplatonizmus és a pythagoreanizmusnak lejtőjére csúszott át, a valóságban előírta ezzel a
Középkor vallási tanítását."*10 Ő volt az, aki sokkalta nagyobb lelki befolyást gyakorolt az
egyházra, mint bárki az előző régi egyházi írók közül.”100 Korábban az ókori Egyiptomban a
*8

Ágoston: De Genesi ad Litteram (A Genezistől a Levélig) című művében a 4. könyv 35. fejezeténél,
az 56. szakasznál, és az 5. könyv 3. fejezetének 5. szakaszánál, a Migne-gyűjteményben PL. a 34.
kötet 320. 322. oszlopaiban.
*9
Ágoston: De Genesi Contra Manichaeos című művében, az 1. könyv 23. fejezeténél, a Mignegyűjteményben, PL. 34. kötet 190-193. oszlopaiban. Nem számít minden egyes korszakot pontosan
ezer esztendővel.
*10
Jones: A szerkesztő megjegyzése a Beadae Opera de Temporibus művének 345. oldalán.
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teremtéstől eltelt időt a világ eljövendő megsemmisüléséig az egyiptomiak évmilliókban
mérték. „Az egyik koporsószövegben Atum millió évekről beszél, amíg bekövetkezik az, hogy
Ozirisszal lakik majd együtt, s a világban minden megsemmisül.”101 (Atumot teremtőnek
tartották.) Az ókori egyiptomiak gyűlölték Istent, de megelégedtek annyival, hogy a
Teremtésben betöltött szerepét felcserélték lealacsonyító bálványisteneikkel. A katolicizmus
téveszméiből és gyakorlatából kiábrándult ateisták viszont annyira meggyűlölték Istent, hogy
még a Teremtést is örökre elvetették és ki akarták törölni az emberek emlékezetéből. Az
evolúciótan létrejöttét az Istennel szembeni ellenségeskedés táplálta, és ez az ellenségeskedés
mind a mai napig megtalálható az ateista emberek szívében. Ami a teremtés óta eltelt időt
illeti az ateisták visszatértek az egyiptomi alapokra, és az egyiptomiakhoz hasonlóan a világ
keletkezése óta eltelt időt évmilliókban (sőt milliárdokban) számolják.
A nagy francia forradalom és előzményei is előképei a legvégső időknek. Számos
esemény újból megismétlődik. A Szentírás szerint Róma ismét teljhatalomra jut. Az
egész világ felett totális úr lesz. Bukása előtt megismétli korábbi üldözéseit. Bukása után
visszatér ugyanaz a féktelen ateista lelkület, amely a nagy francia forradalom idején
uralkodott. Ez az időszak szintén a „grande peur” a „nagy félelem” korszaka lesz. Ebben
az időben kiszolgáltatott emberek keresnek menedéket erdőkben, barlangokban. A
munkások nem dolgoznak. A legvégső idők fontos kísérőjelensége az államadóságok
emelkedése, a munkanélküliség és a kizsákmányolás növekedése, ipari és kereskedelmi
válságok (Jel. 18. fej.), a szabad felelőtlen szexualitás, - a végidőben „az utolsó
napokban” 2 Tim. 3,1 az emberek „inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.” 2Tim.
3,4 és nem utolsósorban az egyre nagyobb méreteket öltő éhínség, amely az utolsó 7
csapás alatt tetőzik. „azért én visszaveszem gabonámat a maga idején, és boromat a maga
idején, és megvonom tőle gyapjúmat és lenemet…Megszűntetem minden örömét,
ünnepét…tönkreteszem szőlőjét és fügefáját…” Óz 2,11-14 (Káldi Neovulgáta) Jelenések
könyve 11. fejezetében a francia forradalom jelképes leírása után találkozunk a hetedik
trombitaszóval, amely már egészen közvetlenül a J. Krisztus 2. eljövetelét megelőző
eseményekkel foglalkozik. Látszólag úgy tűnik, hogy a szöveg rossz helyen is van a
Bibliában, hiszen az előbb még a francia forradalom leírásáról olvastunk most pedig egyszerre
a Krisztus 2. eljövetelét közvetlenül megelőző eseményeknél találjuk magunkat. Azonban a
Szentírás itt sem ellentmondásos. Mivel Krisztus 2. eljövetelét közvetlenül éppen ugyanolyan
időszak előzi meg, mint amilyent a francia forradalom idején láttunk (csak nagyobb
méretben). A Szentírás nem írja le külön még egyszer ugyanazt az időszakot csupán csak a
legvégső időkre is alkalmazza azt. Ezért került a hetedik trombitaszó elé. Tehát közvetlenül J.
Krisztus 2. eljövetelét megelőző eseményeknél ugyanaz a lelkület, amely a francia forradalom
idején már megmutatkozott ismét visszatér.
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Végjegyzet

* „Rómát végül is le fogja rombolni a fejedelmek egyike, aki meg lett reformálva, vagy meg lesz
reformálva a pápaságtól: és ahogyan a Franciaország királya nagy mértékben hozzájárult annak
előmozdításához, ezért sem nem lehetetlen, sem nem valószínűtlen, hogy előbb vagy utóbb azok
lesznek majd elpusztításának legfőbb szerzői. Franciaország máris bizonyos hajlandóságot mutatott a
reformáció felé, és ezért sokkal valószínűbbnek tűnik, hogy az hajt majd végre egy ilyen forradalmat.”
(Newton Tamás /1704-1782/) „Nos, melyik ennek a városnak az a bizonyos tizedrésze, amely el kell,
hogy bukjék? Az én véleményem szerint nem vonhatjuk kétségbe, hogy ez: Franciaország. Ez a
királyság a legjelentősebb része, vagyis darabja a 10 szarvnak, vagyis az Államoknak, amelyek egykor
a nagy babiloni várost alkották; ez leomlott; ez még nem jelenti azt, hogy a Francia Monarchia le lesz
rombolva; azt valószínűleg meg fogjuk alázni.” /11/ „De ki az, akinek ezt a végső lázadást meg kell
kezdenie? A legvalószínűbb az, hogy ezt Franciaországnak kell megtenni. Nem Spanyolországnak,
mint amelyik mostanáig bálványimádásba van süllyedve, és olyannyira a pápaság zsarnoksága alatt
áll, mint még soha. Nem császár, aki időlegesen alá van vetve a pápának és megengedi, hogy az ő
Államaiban Strigonia érseke azt tanítsa, hogy a pápa el veheti a császári koronát tőle. Ez nem lehet
más ország, csupán csak Franciaország, amelyik hosszú idővel ezelőtt már megkezdte, hogy lerázza
magáról Róma igáját.” /12/„Azt látva, hogy a városnak eme tizedrésze, amelynek el kell bukni,
Franciaország, reményt nyújt nekem arra, hogy a két tanúbizonyság halála különösen kapcsolatban áll
ezzel a királysággal.” /13/ (Jurieu Péter francia protestáns lelkész; Rotterdamban „1689-ben egy
dolgozatot hozott nyilvánosságra, melynek címe volt: ‘The Accinokishment of the Prophecies of
Scripture’ /A Szentírás próféciáinak beteljesedése/”. /9/)
„PHILIPOT JAKAB „Ahogyan Franciaország királya a legvégsőket megtette azért, hogy növelje a
pápaság dicsőségét, úgy a francia király lesz majd az, aki legtöbbel fog hozzájárulni annak
tönkretételéhez.” /14/ Jegyezzük meg jól, hogy mindezeket egy teljes évszázaddal a francia forradalom
előtt írták meg. Philipot kéziratát az 1685. év augusztusában fejezte be, pontosan két nappal azelőtt,
hogy a dragonyosok megérkeztek oda, akik lerombolták otthonát, és csupán a kéziratokat lehetett
megmenteni a romok közül. Miután elérkezett a biztonság egy kikötőjébe, iratát összehasonlította a
hírneves Jurieu írásműveivel, és nagyon meg volt elégedve, amikor a lényegbeni egyezést
megállapította.” „Az Antikrisztus bukása előtt a 10 királyság egyike, amelyik mindig támogatta a
fenevadat, csodálatos forradalmon fog keresztül menni. Jelenés 11:13. Ugyanabban az órában egy
nagy földrengés lesz, és a város tizedrésze leomlik. E tizedrész alatt a 10 királyság ama egyike
értendő, amelyre a Római Babilon nagy városa fel lett osztva: sokan ezt úgy fogják fel, mint a Francia
királyságot, ez lévén a 10., és az utolsója az országoknak, annak felemelkedése idején, és az, amelyik
Rómának a fenevad elnevezését adta a 10 szarvval, és ugyancsak az volt az egyik a 10 közül, amelyet
soha nem hódítottak meg, annak felemelkedése óta. Bármily hihetetlennek és valószínűtlennek
tűnjenek is ezek és az egyéb megjövendölt események, abban az időben mégis az egyetlen bölcs
Istennek Mindenható Keze csakhamar véghez viszi azokat akkor, amikor a legkevésbé várják. Ámbár
az egyházat a legfeketébb fellegek és a legvastagabb sötétség borítja be egy ideig, ez mégsem jelent
megállást az Isten nagyszerű terveinél.” /29/ (WILLISON JÁNOS lelkész az 1700-as években élt)
Forrás: Le Roy Edwin Froom – Atyáink prófétai hite (Froom 2-3f)
„Már régen hirdetik az értelmezők, hogy a franciák végzik el a munkát, mégpedig 1760 és 1810
között. Különösen pedig azt, hogy az egyház, mely Rómán összpontosult, és az a székhelye, a 10
királyságon való uralma 1260 évig kell tartson - s e kor 500 körül kezdődött.”
Forrás: Le Roy Edwin Froom – Atyáink prófétai hite (Froom4-1f)
„A földrengésen a francia királyság megdöntését értette, és az Antikrisztus országa e részének
összetörését. Most Franciaországról tartották, hogy az Róma tizedrésze, a nagy városé, mely a földet
uralja.” Oly nagy volt a földrengés, - írja ez az egyedülálló népszerűsítő könyv - hogy „kirázta Róma
püspökét az ő nagy székéből” /12. vers/. „E földrengés továbbá kirázta a pénzt bőröndjeiből a francia
tábornok kezébe, és még a pápát is kirázta birodalmából, és Máltába küldte reszketve.” /14. vers/
(ELIAS SMITH ) Forrás: Le Roy Edwin Froom – Atyáink prófétai hite (Froom4-1f)
„A Franciaországban bekövetkezett ez az utóbbi forradalom úgy tűnik nekem és sok másnak is, hogy
ez valószínűleg a Jelenések 11:3. versben foglalt következő rész beteljesülését jelenti. „És lőn abban
az órában nagy földindulás, és a városnak tizedrésze elesék; és megöleték a földindulásban 7000
ember /avagy szószerint: emberek neve/; és a többiek megrémülének, és a menny Istenének adának
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dicsőséget.” /A könyvben sajtóhiba van, mert az idézet a Bibliában a 11:13. versben van, és „a
földindulásban 10.000 ember neve” áll. Fordítói megjegyzés/ „Egy földindulás, amint ezt én
megjegyeztem, jelenthet egy nagy megrázkódtatást és forradalmat az államokban; és ahogyan a pápai
birtokok is 10 részre lettek felosztva, amelyekből egy, és méghozzá közülük a legfőbb, Franciaország
volt, ezért ezt méltán nevezik a város tizedrészének, avagy a misztikus Babilonnak.” /36/
(PRIESTLEY JÓZSEF L.L. D., F.R.S. /1735-1804/ angol egyházi férfi, filozófus és tudós) Le Roy
Edwin Froom – Atyáink prófétai hite – virtuális (Froom 2-3f)
„Meg fogják őket ölni - így folytatja - vadállat útján, amely felszáll a feneketlen mélységből. És
kicsoda ez a fenevad? Ez „az a hatalom, amelyet végleg ki kell törölni az emberek emlékezetéből, az
összes igazságokat, amelyek ki lévén nyilatkoztatva az emberi nem előtt a két tanúbizonyság által, és
az istentagadást kellene annak helyébe állítani: az istentagadást, a tévedésnek, a vallástalanságnak és a
bűnnek véghezvitelét!” /58/ Egy istentagadó hatalom elérkezte az, amelyik össze fog esküdni ellenük,
és „megöli az Istennek két tanúbizonyságát”; vagy amint én ezt előbb megmondottam, ki fogja oltani
az emberek gondolkodásában a szentséges igazságok iránti minden értelmet és azok befolyását,
amelyek az Ó- és Újtestamentumban ki vannak nyilatkoztatva.” /59/ De hol tudjuk megtalálni ezt a
hatalmat? Mindig is voltak olyan egyének, akik megtagadták az Istent. „De hogyha mi kutatunk a
világ évkönyveiben, nem fogunk találni egyetlen olyan magántársulatot vagy szektát, még kevésbé
olyan polgári közösséget és államot, amelyik - napjainkat megelőzően - a legnyilvánosabb módon
kikiáltotta volna az őt körülvevő összes nemzeteknek azt, hogy: NINCS ISTEN! és ezt az álláspontot
tette volna kormányzásának alkotmányos alapjává... Nyilvánvaló tehát, hogy ez a politikai és
istentagadó szörny, ez a forradalmi hatalom, amely most uralkodik a francia nemzeten.” /60/”
(GALLOWAY PÉTER /kb. 1730-1803/, amerikai jogász és a forradalmi idők lojalistája) Le Roy
Edwin Froom – Atyáink prófétai hite – virtuális
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