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33. fejezet 

 

Melléklet 2 
A Vörös – tengeri átkelésről és a Sínai – hegyről 

 

Miért az Akabai – öbölnél keressük a Vörös – tengeri átkelést és miért Edom földjén a Sínai 

hegyet? 

  

A bibliai és régészeti bizonyítékok arra mutatnak, hogy a Vörös – tengeri átkelés az Akabai 

(Aqaba) öbölnél történt és a Sínai hegy pedig Arábiában volt.  

 

- A Sínai félsziget egyiptomi fennhatóság alatt volt. Azzal, hogy az Izraeliták ide 

jönnek át Egyiptomból, semmit nem nyernek. Az egyiptomiaknak kereskedelmi 

központjaik és helyőrségeik voltak ezen a területen.1 „A Sínai félszigetre –a Maghara 

vádiba és a Serabit el Hadimba – is küldtek hajós expedíciókat. A Maghara –vádi 

sziklafeliratai arra utalnak, hogy az egyiptomiak már az I. dinasztia korától egészen a 

Későkorig folyamatosan látogatták. Ez a terület látta el őket türkizzel és rézzel. A 

bányászközösségek mellett kereskedelmi központok is voltak itt, melyek messziről 

vonzották ide a türkizüzletben érdekelt kereskedőket. Az értékes áruk visszaszállítása 

a Nílus – völgybe veszélyeket rejtett az ilyen expedíciókat kísérő katonák számára. 

Mindennaposak voltak az összetűzések a különböző sivatagi törzsekkel, és az 

Óbirodalom idején megtorló expedíciókat is szerveztek e nomádok (a „homokon 

futók”) agresszivitásának megfékezése végett.”2 „Egyiptomi régészek a Sínai-

félszigeten rábukkantak egy katonai erődítményrendszerre, ahonnan a fáraók 

hadvezérei több mint 1500 éven át irányították az ország északi határainak 

védelmét…. A régészek Mohamed Abdel Makszud vezetésével 1986 óta dolgoznak az 

erődítmény és a hadiút feltárásán, ám csupán az idén fedezték fel azokat a feliratokat, 

amelyek segítségével sikerült azonosítani a települést. A felírat, három fáraót említ - 

II. Thotmeszt, aki i.e. 1512-től uralkodott, s felépítette a hadiút mentén az egyik 

katonai erődítményt, I. Széthi-t, az újbirodalmi XIX. dinasztia második uralkodóját 

(i.e. 1290-1279), valamint fiát, II. Ramszeszt, aki i.e. 1279 és 1213 között irányította 

Egyiptom sorsát.”3 „A karnaki templomban talált feliratok és ábrázolások tanúsága 

szerint a Hórusz-út mentén 11 erődítmény volt, amelyek Egyiptom keleti határait 

védték, közülük eddig mindössze ötöt tártak fel.”4 A Hórusz út az egyiptomi hadi út 

volt. Amikor Mózes instrukciókat kapott Istentől, nyilván tudta mi hol van, jól ismerte 

a környéket. Ron Wyatt szerint a Nuweiba-i partnál a tengerpart északi végén található 

egy egyiptomi erőd maradványa, ami magakadályozta az Izraelitákat abban, hogy 

észak felé menjenek, amikor megérkeztek a tenger melletti területre (a Nuweiba 

partra). Ez az erőd is bizonyíték arra, hogy az egyiptomi fennhatóság kiterjedt az 

akkori egész Sínai félszigetre. A Sínai félszigeten lévő őrtorony Pi-hahirothnál 

lehetett. A tenger túloldalán az Aqabai öböl túlpartján, az Arab félszigeten szintén volt 

egy őrtorony, amelyet Baálnak szenteltek. Ez lehetett Baál Czefon. (Ron Wyatt 

alapján) Wyatt leleteinek hitelességét vannak, akik vitatják.  

- Dél felé Nuweiba partjainál hegyek zárják el az utat. Így erre nem lehetett menekülni.  

- A szent sátor építésénél felhasználtak delfinbőrt. „Ezután következett a kecskeszőr…, 

kosbőr és delfinbőr. (Az angol fordításban a tengeri tehénbőr szerepel) „A tengeri 

tehén (dugong dugong) növényevő emlősállat, mely a Vörös-tengerben és az Akabai-

öbölben honos. A beduinok a mai napig szandált készítenek bőréből” (Ronald F. 

Youngblood, Exodus, 114. o.; lásd Ez 16:10, ahol szintén szerepel a „tengeri 

tehénbőr” kifejezés, mely ugyanennek a héber szónak a fordítása).5  

http://www.mult-kor.hu/cikk.php?article=18025
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- Midián földje, ahová Mózes Egyiptomból menekült és amerre vezette a népet az 

Arábiai – félsziget nyugati felén terült el. Ptolemaiosz, a 2. században élt alexandriai 

térképész is így ábrázolta, és ezt erősíti meg a korai iszlám hagyomány is.  

- Mózes Midiánban „idegen földön” 2 Móz. 2,22; 18,3 vagyis nem egyiptomi területen 

telepedett le. 

- Mikor Mózes Midián földjén lakott és miközben Mózes Midián papjának Jethrónak 

juhait legeltette eljutott a Hórebhez. Ahol az Úr megjelent neki az égő csipkebokorból. 

(2 Móz. 3,1-2)  

- Hogy Mózes és népe a Vörös – tengeren az Aqabai öbölnél ment át ezt az is 

támogatja, hogy Mózes a dicsérő énekében először Filiszteát, majd Edomot aztán 

Moábot utána pedig Kánaánt említi, mint olyan népeket, amelyek az Aqabai öböltől 

északra laktak. Edom pl. közvetlenül az Aqabai öböl szomszédságában volt. A Vörös 

– tengert Moábtól és Kánaántól a legrövidebb úton az Aqabai öbölnél lehetett elérni 

(II. Mózes 15,13-16). 

- Az Amálekiták megtámadták Izraelt Refidimben a Hórebnél (Sínai hegy) (2 Mózes 

17,8). Az Amálekiták Kánaán déli részén ill. szomszédságában laktak (4 Móz. 13,30; 

1 Sám. 27,8; 1 Sám. 30,1). Edomban is laktak Amálekiták (1 Móz. 36,12;16) a Szeir 

hegyén (1 Krón. 4,42-43). Ez is azt mutatja, hogy az Aqabai öböl keleti részén voltak 

az Izráel fiai, Arábiában.  

- A Vörös – tengeren való átkelés után Jethró Midián papja meglátogatta Mózest a Sínai 

hegy mellett, ahol táborozott a néppel (II. Móz. 18,1-5). Kézenfekvő, hogy ekkor az 

Izraeliták már Midián földjén vagy annak környékén voltak, és nem a távoli Sínai 

félszigeten. 

- Illés Beersebától egy napi járóföldre ment a pusztába, amikor Jézabel elől menekült. 

Innen ment utána 40 nap és 40 éjjel a Hórebig (a Sínaiig). Beerseba Izrael déli határa 

volt (1 Kir. 19,1-9). A Sinai hegy tehát dél felé messzebb lehetett Judától.    

- Pál apostol a Gal. 4,25 –ben konkrétan megjelöli a Törvényadás helyét: „Mert Hágár 

a Sinai hegy Arábiában,” Gal. 4,25 – feltételezhetően el is látogatott ide, amikor 

Arábiában tartózkodott. Pál Arábiába menekült és itt menedéket talált. A puszta 

magányában kereste Istent. A bibliai észak Arábia a mai Jordánia, illetve Szaud-

Arábia területe volt (2 Krón. 21,16; 1 Kir. 10,15; 2 Krón. 17,11; 2 Krón. 26,7; Neh. 

4,7; Ez. 27,21; Jer. 25,24) „Jövendölés Arábia ellen: Az erdőben háltok Arábiában, 

Dédán utazó seregei.” Ésa. 21,13 „ARÁBIA (steppe, vadon, pusztaság; terméketlen). 

Eredetileg a félsziget északi része a Vörös-tenger és a Perzsa-öböl közt (Ézs 21,13; Ez 

27,21). Később az egész félsziget megjelölésére szolgált (Neh 2,19; Csel 2,11; Gal 

1,17; 4,25). Minthogy Arábia határa szüntelen változott, és Izráellel érintkezett, ez az 

ország nem jelentéktelen szerepet játszott Izráel történetében, mivel az itteni rabló 

népesség sok nehézséget okozott a zsidóknak.” (Bibliai nevek és fogalmak – Arábia)  

- A Szentírás a Sínai heggyel kapcsolatban Edomot és Midiánt emlegeti. A Biblia 

szerint a Sínai hegy Edomban volt, Midián szomszédságában. (5 Móz. 33,2; Hab. 

3,3; Bír. 5,4-5; Ésa. 63,1-3; Hab. 3,7) (Lásd még E. G. White Pátriárkák és próféták 

Bibliaiskolák Közössége (első kiadás) 316. o.) A Biblia szerint Edom területe egészen 

Dedánig a Vörös – tengertől keletre lévő városig terjedt (Jer. 49,8; Ezék. 25,13-14; 

Jer. 25,23). Az Írás a Sínai-hegyet Párán hegyeként említi. Valószínűleg a Párán 

hegységhez tartozott.  
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„Egy Egyiptomban talált 5.szd.-i arám kézirat szerint Kédár királya volt az az arab Gesem, aki 

Nehémiás építőmunkáját akadályozta …Kr. e. 495-ben valószínűleg Idumea (Edom) perzsa 

helytartója.”6  Amikor az Izraeliták kikerülték kerülő úton Edomot akkor az Eilaton és 

Esiongáberen keresztül vivő úton mentek Moáb pusztája felé. Az 5 Móz. 2,8-ban a régi fordítások 

(Aranyos, Káldi, Káldi Neovulgáta) viszont azt fordítják, hogy Edom (Ézsau) fiai között haladtak 

át. Vagyis az Aqabai – öböl feletti Szeir hegységet átszelő úttól északra és dél felé is laktak 

Edomiták. (Rajz: SG)     

 

„Es általmenénk a’mi atyánkfiai között, az Esau fiai között kik lakoznak vala Seirben, 

a’pusztának útán Eláthtól és Esiongábertöl fogva. Eltérülvén pedig általmenénk a’Moáb 

pusztájának útára.” 5 Mós. 2.8 (Aranyos) 

„És midőn átmentünk atyánkfiai, Esau fiai között, kik Szeriban laknak vala, * a mezős 

uton Elatból és Asziongáberből, jutánk ** azon utra, mely Moáb pusztájára viszen. ***”5 

Móz. 2,8 (Káldi) 

„Amikor aztán átvonultunk testvéreink, Ézsau fiai között, akik Szeírben laktak, a Mezőség 

útján át, Eláton és Ecjon-Gáberen keresztül, eljutottunk arra az útra, amely Moáb 

pusztájába vezet.” MTörv 2,8 (Káldi Neovulgáta) 

„És általmenénk a mi atyánkfiai között, az Ézsaú fiai között, a kik lakoznak vala Szeirben, 

a síkság útján Eláthtól és Éczjon-Gebertől fogva. Azután megfordulánk és általmenénk a 

Moáb pusztájának útjára.” 5 Móz. 2,8 (Károli) 

 

„Ez pedig az áldás, a melylyel megáldá Mózes, az Istennek embere, Izráel fiait az ő halála 

előtt. Monda ugyanis: Az Úr a Sinai hegyről jött, és Szeirből támadt fel nékik; Párán 

hegyéről ragyogott elő, tízezer szent közül jelent meg, jobbja felől tüzes törvény vala 

számukra.” 5 Móz. 33,2   

„Uram, mikor Szeirből kijövél, Mikor lépdelél Edom mezejéről: Megrendült a föld, 

csepegett az ég, A föllegek is víztől áradának, A hegyek megrendültek az Úrnak orczája 

előtt, Még ez a Sinai is, az Úrnak, az Izráel Istenének színe előtt.” Bír. 5,4-5 

„Ki ez, ki jő Edomból, veres ruhákban Boczrából, a ki ékes öltözetében, ereje 

sokaságában büszke? Én, a ki igazságban szólok, elégséges vagyok a megtartásra. Miért 

veres öltözeted, és ruháid, mint a bornyomó ruhái? A sajtót egyedül tapostam, és a népek 
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közül nem volt velem senki, és megtapodtam őket búsulásomban, és széttapostam őket 

haragomban: így fecscsent vérök ruháimra, és egész öltözetemet bekevertem.” Ésa. 63,1-3 

„Isten a Témán felől jön, és a Szent a Párán hegyéről. Szela. Dicsősége elborítja az 

egeket, és dícséretével megtelik a föld.” Témán Elifáznak az Ézsau fiának a fia volt (1 

Móz. 36,10-11). Témán fejedelem volt Edomban (1 Móz. 36,15). Témán városa Edomban 

volt az Arábá völgytől keletre, a Holt tenger és az Aqabai – öböl között a Szeiren (Abd. 

1,9).  Hab.3,3 „Bomlani látom Khusán sátrait, reszketnek a Midián-föld kárpitjai!” Hab. 

3,7 Lehet, hogy Khusán azonos Khusámmal, aki egy Témán földéből származó edomita 

király volt (1 Móz. 36,34; 1 Krón. 1,45).  Jetró Midián papja meglátogatta Mózest a Vörös 

– tengeri (Aqabai öböl) átkelés után (2 Móz. 18,1) majd utána visszatért hazájába 

Midiánba (2 Móz. 18,27). Mózes Midián földjére menekült és itt lakott (2 Móz. 2,15) 

innét ment a Sinai hegyhez miközben a juhokat legeltette (2 Móz. 3,1) majd az Úrral való 

találkozása után visszatért Midiánba Jetróhoz (2 Móz. 4,18). Amikor Sinai pusztájából 

elindultak Kánaán felé Hóbáb a Midiánból való Reuélnek fia nem akart velük tartani, 

hanem vissza akart menni az ő földjére és rokonai közé Midiánba (4 Móz. 10,29-30). 

-    Isten olyan biztonságos helyre vezette a népet az Egyiptomból való kivonulás után, 

amely nem volt egyiptomi fennhatóság alatt. Az Edomban lévő Sínai hegy tökeletesen 

megfelelő volt erre a célra. A hegy alatt közel egy évet laktak az izraeliták.7 A Sínai 

félszigeten lévő Dzsebel Muszáról ez nem mondható el, mivel a Sinai félsziget egyiptomi 

fennhatóság alatt volt.  

- Szeirnek nevezték Edomot legmagasabb hegyéről. De a Sínai hegy (Hóreb) a Szeir 

hegyen túl volt. „Ezek az igék, a melyeket szólott Mózes az egész Izráelnek, a 

Jordánon túl a pusztában, a mezőségen, a Veres tenger ellenében, Párán és Tófel, és 

Lábán és Haczéróth, és Dizaháb között. Tizenegy napi járóföldön Hórebtől fogva, a 

Szeir hegyének menve, Kádes-Barneáig.” 5Móz 1,1-2 Ebben az Igehelyben az Írás 

hangsúlyozza, hogy Mózes és népe a Jordánon túl volt a Vörös – tengerrel szemben. A 

Jordánon túl azt jelenti, hogy a Jordántól keletre.  Vagyis Arábiában voltak és nem a 

Sinai félszigeten. Szintén ezt erősíti meg az is, hogy a Szeir – hegységen keresztül 

jutottak Kádesbe. „Ezeket a beszédeket mondta el Mózes egész Izráelnek a Jordánon 

túl a pusztában, a Szúffal szemben levő síkságon, Párán és Tófel, Lábán, Hacérót és 

Dí-Záháb között. Tizenegy napig tartott az út a Hórebtől Kádés-Barneáig, a Széír 

hegyén át.” (MBT ford.) E. G. White szerint: „Csak tizenegynapi járóföld a Sínai és a 

Kánaán határán lévő Kádes közötti távolság;”8 „Tizenegy nappal a Hóreb hegyétől 

való távozás után a héber sereg Kádesben ütött tábort Párán pusztájában.”9 „Ezek azok 

a beszédek, amelyeket Mózes egész Izraelnek tartott a Jordánon túl a pusztában, 

Arabában, Szuffal szemben, Párán, Tofel, Lábán, Hacerot és Di-Zahab között - ezek 

tizenegy napi járásnyira vannak Hóreb hegyétől a Szeir-hegységen át Kádes-

Barneáig.” (Kat. ford.) A Szúf a Vörös - tengert (Aqabai öblöt) jelenti. Az izraeliták a 

jám szúf-on szó szerint Papirusz vagy Nádas – tengeren mentek keresztül. „A Szuezi-

öbölben nincs nád”.10 A Biblia a Vörös – tengeri átkelés után említi, hogy az Ethám 

pusztáján haladtak a héberek (4 Móz. 33,8) Súr pusztája felé (2 Móz. 15,23). 3 nap 

után tábort ütöttek Márában (4 Móz. 33,8). Ha a Szuezi csatorna vagy öböl környékét 

fogadjuk el a Vörös – tengeri átkelés helyének akkor a Vörös tengeri átkelés után az 

Izraelitáknak Egyiptomtól kelet felé vagy észak kelet felé kellett haladniuk, mivel Súr 

pusztája Egyiptomtól keletre van. Viszont ez az irány megegyezik a Filiszteusok 

földjére vivő út irányával, csakhogy a Szentírás hangsúlyozza, hogy Isten nem a 

Filiszteusok földje felé vezette a népet, hanem másik úton (2 Móz. 13,17-18).  

- A jám-szúf Nádas – tenger több helyen az Akabai – öbölre utal (1 Kir. 9,26; 2Móz. 

23,31; Jer. 49,21).  

http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=5&c=1&v=2
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- E. G. White szerint Jethró lakhelye közel volt Midián földjén Refidimhez, amely hely 

viszont közel volt a Sínai pusztájához. Amikor Refidimből elindultak az izraeliták a 

következő szálláshelyük már a Sínai pusztája volt (2 Móz. 19,2; 4 Mózes 33,15). 

„Izrael akkori táborhelyétől nem messze volt Jethrónak, Mózes apósának lakhelye. 

Jethró hallott a héberek szabadulásáról és most elindult, hogy meglátogassa őket és 

visszavigye Mózesnek feleségét és két fiát.”11 Refidimben nem volt vize a népnek, de 

az Úr Mózes által adott nekik inni való vizet. „Ímé én oda állok te elődbe a sziklára a 

Hóreben, és te sujts a sziklára, és víz jő ki abból, hogy igyék a nép. És úgy cselekedék 

Mózes Izráel vénei szeme láttára.” 2 Móz. 17,6  

- Mielőtt Mózes visszaérkezett volna Egyiptomba Áron elébe ment a Sinai – hegyhez. 

Vagyis Áron Midián felé vette az útját majd pedig a Midián szomszédságában lévő 

Sinai hegynél találkoztak. „Áron angyalok késztetésére elindult, hogy felkeresse 

régóta nem látott öccsét, akivel a pusztában, a Hóreb –hegy közelében találkoztak.”12  

„És felgerjede az Úr haragja Mózes ellen és monda: Nemde atyádfia néked a Lévi 

nemzetségből való Áron? Tudom, hogy ő ékesenszóló és ímé ő ki is jő elődbe s 

mihelyt meglát, örvendezni fog az ő szívében. Beszélj azért vele, és add szájába a 

beszédeket, és én lészek a te száddal és az ő szájával és megtanítlak titeket arra, a mit 

cselekedjetek. És ő beszél majd helyetted a néphez és ő lesz néked száj gyanánt, te 

pedig leszesz néki Isten gyanánt. Ezt a vesszőt pedig vedd kezedbe, hogy véghez vidd 

vele ama jeleket. És méne Mózes és visszatére az ő ipához Jethróhoz és monda néki: 

Hadd menjek és térjek vissza az én atyámfiaihoz Égyiptomba, hogy meglássam, ha 

élnek-e még? És monda Jethró Mózesnek: Eredj el békességgel. Az Úr pedig monda 

Mózesnek Midiánban: Eredj, térj vissza Égyiptomba; mert meghaltak mindazok a 

férfiak, a kik téged halálra kerestek vala.” 2 Móz. 4,14-19 „Áronnak pedig monda az 

Úr: Eredj Mózes eleibe a pusztába! És elméne és találkozék vele az Isten hegyénél és 

megcsókolá őt. Mózes pedig elbeszélé Áronnak az Úr mindama szavait, melyekkel őt 

elküldötte vala és mindazokat a jeleket, melyeket reá bízott vala.” 2 Móz. 4,27-28  

- A Vörös – tengeri (jám-szúf) átkelés után az Izraeliták Márába mentek itt a víz keserű 

volt, ihatatlan (2 Móz. 15,22-25). Mára jelentései: szomorú, keserűség; úrnő (lásd még 

Ruth. 1,20). Mózes, aki Midián földjén élt egy ideig tudta ezt. „Mózes ismerte a 

környéket és tudta, amit a többiek nem tudtak, hogy Mára, a legközelebbi forrás vize 

ihatatlan. Erős aggodalommal követte a felhőoszlopot. Nehéz szívvel halotta meg a 

meneten végigvisszhangzó örömteli kiáltást: „Víz! Víz!” Férfiak, asszonyok és 

gyermekek boldog sietséggel tolongtak a forrás körül, ám egyszerre gyötrelmes kiáltás 

tört fel a csapatból – a víz keserű volt.”13 (Vö. 4Móz. 33,8 - 33,11) Ha a Szuezi 

öbölnél keltek volna át a Vörös – tengeren az Izraeliták akkor valószínűleg ők is 

ismerték volna azt a környéket mivel Gósen földje viszonylag közel volt oda, és ha 

Mára ott lett volna a Szuezi öböl után, akkor feltehetően nem csalódtak volna ekkorát, 

mint az Egyiptom határain kívül eső ismeretlen vidéken. Tehát a Mára után említett 

helyek már mind az Akabai – öböltől keletre eső helyek voltak 4Móz. 33,9 - 33,35.  

- A Nuweiba part megfelel Josephus Flavius leírásának: „Mikor az egyiptomiak 

utolérték őket, felkészültek a harcra, s nagy haderővel körülzárták a hébereket egy 

szűk területen. Mert hatszáz harci szekerük volt, ötvenezer lovasuk és kétszázezer 

gyalogosuk; ezenfelül minden utat megszálltak, amerre a héberek elmenekülhettek 

volna. Így bezárták őket a hozzáférhetetlen szakadékok és a tenger közé, mert itt 

a tengerparton van egy meredek és járhatatlan hegy, amely minden kijáratot 

elzár. Tehát a héberek beszorultak a hegy és a tenger közé, és a síkságra vezető 

egyetlen utat az egyiptomiak elzárták: éppen ott ütöttek tábort…Az asszonyok és a 

gyermekek pedig jajveszékeltek és siránkoztak, mert már a biztos halál küszöbén 

érezték magukat; mert körös – körül a hegyek, a tenger és az ellenség zárta be őket, és 
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menekülésnek nem volt útja semerre sem.”14 A Szentírás több helyen megemlíti, hogy 

a héberek mielőtt elérték volna a Vörös – tengert pusztaságon mentek keresztül (2 

Móz. 13,18; 13,20; IV. Móz. 33,6) Ezt E. G. White és Josephus Flavius is mondja.15 

Így tehát a Szuezi öbölnél nem mehettek át a Vörös – tengeren. (Az Izraeliták a zsíros 

Gósen földjéről Szukkótból a Szuezi csatorna vagy öböl közeléből indultak el, hogy 

elhagyják Egyiptomot.) A Szuezi – öbölnél vagy csatornánál már csak azért sem 

lehetett a Vörös – tengeri átkelés mert a héberek 2 Móz. 13,18 szerint elhagyták 

Egyiptomot majd azután keltek át a Vörös – tengeren. Ha viszont a Szuezi – öbölnél 

vagy csatornánál volt az átkelés, akkor a héberek csak az átkeléssel hagyták el 

Egyiptomot, mivel a Szuezi öböltől vagy csatornától nyugatra eső rész még 

Egyiptomhoz tartozott. (Szuezi csatorna értsd a mai Szuezi csatorna környéke) Az 

egyiptomi erőd a „migdol” is Egyiptomon kívül volt, de még a Vörös – tenger előtt (2 

Móz. 14,2).  

- A fáraónak jelentették, hogy „elfutott” 2 Móz. 14,5 a nép, vagyis elmenekült az 

országból. A Szuezi – öböl felé nem tudtak volna elmenekülni az Izraeliták.   

- A Szentírás elmondja, hogy miután a népet az Úr kivezette Egyiptomból nem a 

Filiszteusok felé vivő úton vezette őket Kánaánba, hanem egy kerülő úton (2 Móz. 

13,17-18). Azonban ez a kerülő út is Kánaán felé vezetett. Kánaán Egyiptomtól keletre 

volt. Ha a Sínai félsziget déli része felé mentek volna az Izraeliták akkor nem Kánaán 

felé mentek volna. A Kánaán felé vezető kerülő út, amelyen az Izraeliták haladtak a 

Vörös – tenger partjai felé vezetett (2 Móz. 14,2). Ennek a kerülő útnak az 

Egyiptomból Arábiába haladó út felel meg, amely érinti a Vörös – tenger (Aqabai 

öböl) északi részét is.   

- Amikor Izráelt nem engedte át Edom Kádesből (4 Móz. 20,14) Edom határainak 

végvárosából (4 Móz. 20,16) a Hór hegyéhez mentek, amely Edom határának 

számított (4 Móz. 20,23). A Hór hegyétől Áron halála után a Vörös – tengerhez vivő 

úton mentek (4 Móz. 21,4), hogy megkerüljék Edom földjét. A Vörös – tengerhez vivő 

út 4 Móz. 21,4-ben az Aqabai öbölhöz vezető út valamelyikét jelenti. Amikor 

Egyiptomból kijöttek a héberek „a vörös tenger pusztájának útján” 2 Móz. 13,18 

haladtak majdnem a Vörös – tengerig (az Aqabai öbölig). Mindkét esetben a Vörös – 

tenger felé vivő út az Aqabai öblöt jelentette.   

- A Nuweiba part a legalkalmasabb hely arra, ahol az Akabai – öblön keresztül 

megtörténhetett az átkelés. A Nuweiba part elég nagy volt ahhoz, hogy az 

Egyiptomból kivonuló hatalmas tömeg elférjen rajta. 2 000 000 embernek is van hely.  

Az Egyiptomból kivonuló Izraeliták több mint 2 000 000 –an voltak.16  

- Ron Wyatt állítása szerint harciszekér maradványokat fedezett fel a tengerben. 1987 

óta három darab harciszekér-kereket talált. A tengerben még talált szekértörzset, ló és 

emberi csontokat is. A búvárok rábukkantak egy roncsra is a Szaudi partokon, 

Nuweibával szemben. Nuweibában Wyatt a víz alatt talált egy föníciai stílusú oszlopot 

is 1978-ban. De a felirat, amely rajta volt sajnos már elkopott ezért nem is sejthették 

milyen nagy jelentőségű felfedezést tettek. 1984-ben a Nuweibával szemben lévő 

Szaudi parton felfedeztek egy másik gránitoszlopot, amely pontosan ugyanúgy nézett 

ki, mint az első, csakhogy ezen a szöveg sértetlen volt. A föníciai betűk (óhéber) a 

következő szavakat adták: Miztraim (Egyiptom), Salamon, Edom, halál, fáraó, Mózes, 

Jehova, amely szerint Salamon állítatta ezt az oszlopot a Vörös – tengeri átkelés 

emlékére. (Salamon uralkodása nagyon kiterjedt volt hozzá tartoztak az Aqabai öböl 

északi részén lévő kikötők Esiongáber és Elót. A fáraóval rokoni kapcsolatban állt 

mivel felesége a fáraó leánya volt. A mesésen gazdag Ofírba expedíciókat vezetett az 

Aqabai öbölben lévő kikötőkből a Vörös (Nádas) – tengeren (a jám-szúfon) keresztül.) 

Ron Wyatt leleteinek hitelességét vannak, akik kétségbe vonják. Még ha kétségbe is 
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vonjuk és nem fogadjuk el Ron Wyatt leleteit hitelesnek akkor is láthatjuk az 

elmondottakból, hogy a Vörös – tengeri átkelésnek az Aqabai – öbölnél kellett 

megtörténnie.  

 

 
A Nuweiba partot a szárazföld felől északi – déli irányban hegyek szegélyzik (Fotók: SG) 
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A földnyelvre viszont középen nyugat felől, a szárazföld felől van egy bejárat (Fotók: SG) 
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A tenger kelet felől határolja és zárja el a továbbjutást a földnyelven 
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A távolban, a tenger túlsó partján a Szaúdi – Arábiai hegyek már halványan látszanak 
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