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21. fejezet 
 

„és sokan elesnek” Dán. 11,41 

 

Folytassuk tovább Nabukodonozor babiloni király hadjáratát Izráel és Jeruzsálem ellen. 

Jeruzsálem elfoglalásakor Nabukodonozor főmágusa is jelen volt, NERGÁL-SARÉZER 

(Nergál óvja a királyt; nagy hős; tűzfejedelem).1 Mint nagy vezető-irányító részt vett az 

ostromban. „Sedékiás tizenegyedik esztendejében, a negyedik hónapban, a hónap 

kilenczedikén ledűle a város kőfala. És bemenének a babiloni király fejedelmei mind és 

leülének a középső kapuban: Nergál-Sarézer, Samegár-Nebó, Sársekim, Rabsáris, Nergál-

Sarézer, Rabmág és mind a többi fejedelmei a babiloni királynak.” Jer. 39,2-3 „Bevonultak 

a babilóniai király vezérei, és leültek a középső kapuban: Nérgal-Szárecer, Szamgar-Nebú, 

Szár-szekím udvarnagy, Nérgal-Szárecer főmágus és a babilóniai király többi vezérei mind.” 

Jer. 39,3 (MBT) „És elkülde Nabuzáradán, a poroszlók feje, és Nebusázban, Rabsáris és 

Nergál-Sarézer, Rabmág és a babiloni királynak több főembere.” Jer. 39,13 

„Intézkedett tehát Nebuzaradán testőrparancsnok, Nebusazbán udvarnagy, Nérgal-Szárecer 

főmágus és a babilóniai király többi vezető embere,” Jer. 39,13 (MBT) 

A KIA kommentár szerint, Jer. 39,3-ban „A vezérek egyike, Nérgal-Szárecer (akit 

Neriglisszárnak is neveztek) Nebukadneccar veje volt, aki Kr. e. 560-ban Babilon trónjára ült, 

miután Nebukadneccar fia, Evil-Meródak meghalt (vö. Jer 52:31;…A vezérek közt volt még 

Szamgar-Nebú, Szár-szekím és Nérgal-Szárecer. A vezérek pontos nevei és száma nem 

egyértelmű a héber kéziratokban.”2 A Jubileumi kommentár szerint mindössze 2 személynév 

van Jer. 39, 3-ban a többi valamilyen tisztséget, ill. származást jelöl.  Újabb kutatások 

                                                 
 Ez nem volt egyedi jelenség, hanem bevett szokás volt. „A hadseregeket mindig kísérte egy jós, aki 

az óbabiloni korban a jelek szerint egyben hadvezér is volt. Sőt egy kicsiny állam, Karana egyik jósa, 

Aqba – hammu, a király leányát vette el, és később magához ragadta a hatalmat sógorától.” (Joan 

Oates: Babilon General Press 228. o.)     
 RABSÁRIS (az eunuchok feje; főkamarás). Magasrangú asszír és babilóni udvari tisztviselő címe 

(2Kir 18,17; Jer 39,13). (Bibliai nevek és fogalmak – virtuális Rabsáris; Arcanum) 
 rebmag (Vg; maszoréta szöveg: rab-mag; akkádul rab mugi?): az asszír és újbabilóniai 

birodalomban használt cím, amely katonai és polgári teljhatalommal felruházott, magas rangú 

tisztségviselőre utalt. A ~ a sereg egy részének élén állt, földbirtokai voltak és követséggel is meg 

lehetett bízni. Jer 39,3.13: ® Nergal-Szarecer ~ként szerepel (az eredetiben). (Haag Lexikon - 

virtuális) Mágusok (h. mág, hartóm, g. magost, lat. magus) (K.B.L – virtuális - Mágusok) 
 Nebuzaradán testőrparancsnok (rab-tabbáhím, szó szerint „a mészárlók főnöke”; vö. 1Móz 37:36; 

Dán 2:14) (KIA – virtuális Jeremiás könyve 39:8-10. Charles H. Dyer) 
 A Károli-fordítás értelmezése szerint öt különböző babiloni királyi tisztviselő, illetve katonatiszt 

nevét sorolja fel e vers (kétszer említve Nergál-Sarézert). Valójában azonban csupán két személynév 

van benne, a többi szó valamilyen tisztséget, illetve származást jelöl. Biblián kívüli szövegek, eredeti 

babilóniai dokumentumok előkerülése, illetve az akkád nyelvészet eredményei lehetővé teszik 

számunkra a 3. vers jobb megértését. A név szerint említett babiloni vezérek egyike Nergál-Sarézer. 

Nevének akkád formája: Nergal-sarri-ucur = Nergal őrizze a királyt. A Nebukadneccar főembereinek a 

nevét tartalmazó egyik babiloni listán Nergál-Sarézer neve után a következő kiegészítést találjuk: a 

„Szinmagirból való ember”. A nyelvészek ezt a jelzőt ismerik fel a Samegar szóban, amely 

közvetlenül Nergál-Sarézer neve után következik. Pontozatlanul szmgr, ami így vokalizálandó: 

szimmagir. Rangja: rab-mág, akkádul rab-mugi, amit többnyire „a jósok fejé”-nek fordítanak, de a 

pontos jelentést eddig nem sikerült megállapítani. Nergál-Sarézer Nebukadneccar veje és a trónon 

második utódja volt, 560–556-ig uralkodott, miután meggyilkoltatta Amel-Mardukot (Jer 52:31-ben 

Evil-Merodák) Nebukadneccar fiát. A másik név szerint említett személy Nebusázban (13. v.). A 3. 

versben, ha felismerték, hogy a Samegar szó Nergál-Sarézerhez tartozik, a „Nebó Sarsekim, rab-
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szerint 3 személynévről és 3 tisztségről van szó. Melyek a következők Nergál – Sarézer 

tisztsége: számgár, Nébó – Sársekim tisztsége: rabszárisz, és Nergál – Sarézer tisztsége: 

rabmág. Az új kutatási eredmények egy aprócska tábla megtalálásának köszönhetőek, melyen 

szerepelt Nabukodonozor fő-eunuchjának, Nabu-sarruszu-ukinnak a neve. Akit a bibliai 

Sársekimmel azonosítanak.3  

 

 
Nabukodonozor jobb keze: A fő eunuch Nabu-sharussu-ukin, rab sha-reshi 

aranyat adományozott a babiloni Marduk templomnak. Az ő neve és címe előfordul, mint Nébó – 

Sársekim, rabsaris, héberül Jeremiás könyvében.  Ő valószínűleg találkozott Jeremiás prófétával az 

588-586-os Jeruzsálem elleni hadjárat idején. (Dél-Irak, Babilon, (II.) Nabukodonozor uralkodása; 

British Museum) (Fotó: SG)  

 

„Amikor Jeruzsálem Kr. e. 588-ban fellázadt Babilon ellen, akkor három város vagy ország 

egyikeként tette ezt, melyek mind függetlenné akartak válni Babilontól. A másik kettő Tírusz 

és Ammón volt. Nebukadneccar északnyugatra vezette hadait Babilonból az Eufrátesz folyó 

mentén. Amikor elérte Riblát (a szíriai Damaszkusztól északra), el kellett döntenie, hogy 

melyik nemzetet támadja meg először.”4 Itt Riblában Nabukodonozor még Jeruzsálem 

ostromának megkezdése előtt természetfölötti (ma úgy mondanánk spiritiszta) erőktől kért 

segítséget, tanácsot. „A babilóniaiak számos különbözőző jóslási módszert ismertek: 

tanulmányozták az állatok belső részeit, a vízben lebegő olajcseppeket, a tömjén felszálló 

füstjét, a madarak és más állatok viselkedését, valamint az égbolt és a természet egyéb 

jelenségeit.”5  Bár Nabukodonozor nem a Mindenható Istent kérdezte Ő mégis felhasználta 

céljai véghezvitelére a babiloni királyt. Jeruzsálemtől megvonva oltalmazó kezét népét egy 

időre átadta ill., kiszolgáltatta az ellenséges hatalomnak. „És te, embernek fia, csinálj 

magadnak két útat, a melyen jőjjön a babiloni király kardja; egy földről jőjjön ki mind a 

kettő; s egy kezet véss föl, a városba vezető út fejénél vésd föl. Útat csinálj, hogy jőjjön a kard 

az Ammon fiainak Rabbájára, aztán Júdára, a körülkerített Jeruzsálemre. Mert megáll a 

babiloni király az útak kezdetén, a két út fejénél, hogy jövendőt láttasson; megrázza a 

                                                                                                                                                         
szárisz” szavak maradnak hátra. Miután a Nebó Sarsekim nem felismerhető babilóni név, joggal 

gondolhatunk arra, hogy a 13. versben említett Nebusázban nevének a leírások következtében eltorzult 

formájával van dolgunk. A név akkádul Nabusezibani = Nabu megszabadít engem. Rangja: rab-

szárísz, ami vagy katonai, vagy politikai tisztséget jelent, fordítása valószínűleg „udvari főtisztviselő”. 

(Jubileumi kommentár- virtuális) „Erre bevonult a babiloni király összes vezére, és megszállták a 

középső kapu környékét. Ezek: Nergalszárecer, a Szin-Magirból való fejedelem, a főparancsnok; 
Nebushazbán főtiszt és Babilon királyának többi főembere.” Jer 39,3 - a Katolikus fordítás szerint 
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nyilakat, megkérdezi a Teráfimot, megnézi a májat. Jobbjába adta a jövendölés 

Jeruzsálemet, hogy állasson faltörő kosokat, hogy nyissa száját ordításra, hogy üssön zajt 

trombitával, hogy állasson faltörő kosokat a kapuk ellen, hogy töltsön sánczot, építsen 

tornyot. De ez nékik hamis jövendölésnek látszik: szent esküik vannak nékik Istentől; ám Ő 

emlékezetbe hozza vétköket, hogy megfogassanak. Ezokáért ezt mondja az Úr Isten: 

Mivelhogy emlékezetbe hozzátok vétketeket, midőn nyilvánvalókká lesznek gonoszságaitok, 

hogy megláttassanak bűneitek minden cselekedeteitekben; mivelhogy eszembe juttok, kézzel 

megfogattok.” Ezék. 21,19-24  „Az elágazás helyén a prófétának két útjelzőt kell állítania, 

amik valószínűleg fából voltak. (Erre mutat a 24. versben kétszer is előforduló parancs: 

„faragj”.) Amikor a babiloni király és serege a szíriai Riblába ért, nagy kérdés volt, hogy 

merre mennek tovább, melyik lázadó államot büntetik meg először: Ammónt vagy Júdát.”6  

„Riblában, az útelágazásnál, összeült a haditanács, hogy eldöntsék, milyen hadmozdulatok 

következzenek. Úgy tűnik, hogy Nebukadneccar és tábornokai nem tudtak egyetérteni abban, 

hogy melyik irányba menjenek. Ezért tanácsot kértek isteneiktől. Nebukadneccar három 

eszközt használt fel, hogy eldöntse, milyen úton haladjon tovább. Megrázta a nyilakat (azaz 

sorsot vetett nyilakkal), megkérdezte a bálványokat és megnézte a májat. A sorsvetés 

nyilakkal valószínűleg hasonlított a szalmaszálhúzás gyakorlatához. Két nyilat tettek a 

tegezbe, és mindkettőre ráírták egy-egy város nevét, melyet meg akartak támadni. Az első nyíl, 

melyet kihúztak vagy kivetettek, jelezte, hogy az istenek melyik város megtámadását akarják. 

A „bálványok” (terápím) megkérdezése során házi bálványokat használtak. Ennek a 

szokásnak a pontos menete nem ismert, de talán arra használták ezeket a bálványokat, hogy 

megpróbáljanak kapcsolatot teremteni az elhunytak szellemeivel, és tanácsot kérjenek tőlük. A 

máj megvizsgálása a májjóslásnak nevezett varázslási szokás volt. A jövendőmondók egy 

feláldozott állat májának alakját és erezetét tanulmányozták annak eldöntésére, hogy kedvező-

e egy bizonyos terv vagy nem. Ezek a praktikák önmagukban semmit sem értek, de Isten 

felhasználta ezeket, hogy végrehajtsa ítéletét. A jóslat jobb felé mutat. Amikor 

Nebukadneccar elvégezte a különböző műveleteket, Isten minden jelet a tengerparti útra és 

Jeruzsálemre irányított. Ezért a király úgy döntött, hogy arra megy tovább.”7 A Babiloni 

király nem pusztán emberi erővel aratott diadalmat Isten hitehagyó népén, hanem valóságosan 

a démoni- sátáni természetfeletti világ felé fordult a siker elérése érdekében. Nergál - Sarézer 

alakja szintén mutatja, hogy nem akárkire volt bízva a vezetés a Jeruzsálem elleni harcban. 

Szomorúan emlékezik meg Jóel 3,3 és Abdiás 1,11 Jeruzsálem kiszolgáltatott helyzetéről. 

„Népemre pedig sorsot vetettek; a fiút szajháért adták oda, a leányt pedig borért cserélték el, 

hogy ihassanak.” Jóel. 3,3 „A mikor vele szembeálltál; a mikor serege idegenek rabjává lett, 

és idegenek törtek be kapuján és Jeruzsálemre sorsot vetettek: olyan voltál te is, mint 

bármelyik közülök.” Abd. 1,11 

 

                                                 
 TERÁF (megtartó, gondozó, fenntartó). Héber szó a házibálványokra; emberformájú bálványképek 

(1Móz 31,19.32–35; 1Sám 19,13; Zak 10,2). (Bibliai nevek és fogalmak – virtuális Teráf; Arcanum) 
 „Te, emberfia, rajzolj magad elé két utat, amelyen feljön Babilónia királyának kardja: egy országból 

induljon ki mindkettő! Azután faragj útjelzőt; a város felé vezető út elágazásához faragd! Rajzolj 

utat, amelyen jön a kard Rabbat-Ammón ellen, meg Júda és a megerősített Jeruzsálem ellen! 

Mert odaáll Babilónia királya a válaszútra, a két út elejére, hogy jósoltasson, megrázza a 

nyilakat, megkérdezze a bálványokat, megnézze a májat. A jóslat jobb felé, Jeruzsálem felé 

mutat. Faltörő kosokat helyez el, gyilkos parancsra nyitja a száját, nagy harci kiáltást hallat, 

faltörő kosokat helyez el a kapukkal szemben, sáncot emeltet, és ostromgépeket építtet. De ezt ők 

hiábavaló jósolgatásnak tartják, esküvel is bizonygatják. Az ÚR majd emlékezteti őket bűnükre, és 

megfogja őket. Ezért így szól az én Uram, az ÚR: Mivel emlékezetben marad bűnötök, lelepleződik 

hűtlenségetek, és kiderül, hogy minden tettetek vétkes volt: mivel ez emlékezetben marad, kézre 

kerültök!” Ez. 21,24-29 (MBT ford.)  
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Ésaiás 22. fejezete beszél nekünk Jeruzsálem babiloni ostromáról. Vannak, akik ezt a fejezetet 

úgy értelmezik, hogy a 701-es asszír ostromról van szó, de ha mélyebben megvizsgáljuk ezt a 

részt, akkor láthatjuk, hogy az nem lehet a Szanhérib általi ostrom. A Szentírás említ még egy 

másik Jeruzsálemi ostromot is, amikor az Arám király Recin és a vele szövetséges Izrael 

királya Pekah ostromolta meg a várost. De ez az ostrom sikertelen volt, a várost nem tudták 

legyőzni. „És lőn a Júda királyának, Akháznak, az Uzziás fiának, Jóthám fiának napjaiban, 

eljöve Reczin, Sziriának királya, és Remaljának fia, Pékah, Izráelnek királya Jeruzsálem 

ellen, hogy azt megostromolja; de nem veheté meg azt.”  Ésa. 7,1 „Abban az időben jött fel 

Réczin, Siria királya, és Péka, a Remália fia, az Izráel királya, Jeruzsálemet vívatni, és 

körülzárták Akházt, de nem tudták legyőzni.” 2 Kir. 16,5 Akház segítségül hívta az asszír 

királyt (III. Tiglát Pilészert) aki megsegítette őt és bevette Damaszkuszt majd megölte Recint, 

az arámokat pedig Kirbe hurcolta (2 Kir. 16,7-9). (Kir lehetett Moábban vagy valamelyik 

asszír tartományban, talán Mezopotámiában.) (Lásd még 2 Kir. 15,29). Az asszírok 701-es 

ostroma szintén sikertelenül végződött, sőt nagy vereséggel hagyták el Jeruzsálem környékét. 

Jeruzsálem más asszír ostromáról nem tudunk.  Ézsaiás 22. fejezetében egy olyan ostromról 

olvashatunk, amelyben az ostromló sereg sikerrel jár, vagyis beveszi és megszállja 

Jeruzsálemet. A város romlottsága miatt Isten megengedi ezt. Az ostromló sereget Kirből 

érkező moábita ill. arám csapatok támogathatják. Az ostromló sereg segédcsapataiként a 

Kirből jövők mellett jelen vannak még az elámita csapatok. Elám említése nagyon fontos 

mivel ez egy távoli nemzet volt Izraeltől, amely Babilontól keletre lakott.  

Az ostrom idején az ostromlott városban pusztított az éhség és a járvány (Ezék. 5,12; 7,15 

(MBT. ford.)). - „megöletteid nem fegyverrel ölettek meg, és nem harczon hullottak el!”  

Sedékiás és tisztjei elmenekültek a városból, de Jerikó pusztájában elfogták őket (Jer. 39,4-5). 

- „Hadnagyaid mind elszaladtak a kézív előtt, de megkötöztettek; a kik benned találtattak, 

mind megkötöztettek, midőn futni akartak messzire.” Az ellenségnek sikerül ledöntenie a 

kőfalat. „Mert rémülésnek és eltapodtatásnak és zavarnak napja jő Istentől, a seregeknek 

Urától a látás völgyére, a mely ledönti a kőfalat, és a hegyeken kiáltás hallatik.” - „Sedékiás 

tizenegyedik esztendejében, a negyedik hónapban, a hónap kilenczedikén ledűle a város 

kőfala.” Jer. 39,2 A kőfal ledűlése után a városvédőknek az a lehetősége van még meg, hogy 

házakat rombolnak le, hogy így megerősíthessék a kőfalat. „Ha pedig oly nagy az erő, hogy a 

kosok átfúrják a falat és az, ami gyakran megtörténik, leomlik, akkor a megmaradás utolsó 

reménye abban van, hogy házakat lerombolva belül egy másik falat emelnek és az ellenséget, 

ha megpróbálna behatolni, a két fal között pusztítják el.”8 „És megszámláljátok Jeruzsálem 

házait, és némely házat lerontotok, hogy a kőfalat megerősíthessétek;”. A városban levők 

összegyűjtötték az alsó tó vizét, hogy fedezzék a vízellátásukat. A várost védők árkot 

készítettek a két kőfal között, amelybe a régi tó vizét akarták bevezetni. Ennek az ároknak 

védelmi szerepe lehetett. De a városlakók legnagyobb erőfeszítései sem érnek semmit, mert 

romlottságukból nem akarnak megtérni, és ezért Isten kiszolgáltatja, sorsára hagyja a várost, 

és oda adja őket ellenségeiknek. „És fölhív az Úr, a seregek Ura ama napon sírásra és 

gyászolásra, ti magatok megkopaszítására és gyászruha-öltésre, És ímé öröm és vígasság; 

barmok ölése, juhok levágása, húsevés és borivás; együnk, igyunk, mert holnap meghalunk! 

És megjelenté magát füleimben a seregek Ura: Meg nem bocsáttatik e bűn tinéktek, míg meg 

nem haltok; szól az Úr, a seregek Ura.” 

 

„Jövendölés a látás völgye ellen. - (Jeruzsálem költői neve) 

Mi lelt most, hogy mindenestől felmenél a házak tetejére? Te lármával teljes, zajos város, 

örvendező város, megöletteid nem fegyverrel ölettek meg, és nem harczon hullottak el! 

Hadnagyaid mind elszaladtak a kézív előtt, de megkötöztettek; a kik benned találtattak, mind 

megkötöztettek, midőn futni akartak messzire. Ezért mondom: Ne nézzetek reám, hadd 

kesergessem magamat sírással; ne siessetek vígasztalni engem, népem leánya romlása felett. 
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Mert rémülésnek és eltapodtatásnak és zavarnak napja jő Istentől, a seregeknek Urától a 

látás völgyére, a mely ledönti a kőfalat, és a hegyeken kiáltás hallatik. És Élám fölvette a 

tegezt, és jő szekeren emberekkel és lovagokkal, és Kir paizst meztelenít. És lészen, hogy szép 

völgyeid betelnek szekerekkel, és a lovagok nyomulnak a kapu felé. És fölfedi Júdának 

fátyolát, és tekintesz ama napon az erdő [1 Kir. 7,2.] házának fegyverzetére, És meglátjátok, 

hogy Dávid városán sok repedés van, és összegyűjtitek az alsó tó vizét. És megszámláljátok 

Jeruzsálem házait, és némely házat lerontotok, hogy a kőfalat megerősíthessétek; És árkot 

csináltok a két kőfal között a régi tó vizének; és nem tekintetek arra, a ki ezt cselekvé, és a ki 

régen elvégzé ezt, Őt nem látjátok! És fölhív az Úr, a seregek Ura ama napon sírásra és 

gyászolásra, ti magatok megkopaszítására és gyászruha-öltésre, És ímé öröm és vígasság; 

barmok ölése, juhok levágása, húsevés és borivás; együnk, igyunk, mert holnap meghalunk! 

És megjelenté magát füleimben a seregek Ura: Meg nem bocsáttatik e bűn tinéktek, míg meg 

nem haltok; szól az Úr, a seregek Ura.” Ésa. 22,1-14 

 

Izraelt és ezen belül Jeruzsálemet többször támadta meg Nabukodonozor a babiloni király az 

ostrom alatt, amely a várost érte elpusztultak gonoszok és igazak is (Ezék. 21,2-4). Jeremiás 

próféta így kesereg a hitehagyó város felett: „Jaj; de sűrű felhőt borított haragjában az Úr 

Sionnak leányára! az égből a földre veté Izráel ékességét, és nem emlékezett meg lábainak 

zsámolyáról az ő haragja napján. Elnyelte az Úr, nem kimélte Jákóbnak minden hajlékát, 

letörte haragjában Júda leányának erősségeit, a földre terítette; megfertőzteté az országot 

és fejedelmeit. Felgerjedt haragjában letördelé Izráelnek minden szarvát; hátravoná 

jobbkezét az ellenség elől, Jákób ellen pedig mint lángoló tűz emésztett köröskörül. 

Feszítette kézívét, mint valami ellenség, kinyújtá jobbkezét, mint támadó, és megölt 

mindent, a mi a szemnek kivánatos; Sion leányának sátorában, mint a tüzet önté ki 

búsulását. Olyan volt az Úr, mint valami ellenség; elnyelte Izráelt, elnyelte minden 

palotáját, elrontá erősségeit, és megsokasította Júda leányának a búját, baját. És eltapodta 

sátorát, mint valami kertet, lerombolta gyülekezése helyét; elfeledtete az Úr a Sionon 

ünnepet és szombatot, és megútált haragja hevében királyt és papot. Megvetette az Úr az õ 

oltárát, megútálta szent helyét; ellenség kezébe adá palotáinak kõfalait; zajt ütöttek az Úr 

házában, mint ünnepnapon. Gondolá az Úr, hogy lerontja Sion leányának kőfalát; kiterjeszté 

a mérőkötelet, nem vonta vissza kezét a pusztítástól, és siralomra jutott a bástya és a kőfal, 

együtt búslakodnak!” Siral. 2,1-8 „Sionnak drága fiait, a kik becsesebbek valának mint a 

színarany, cserépedénynek tekintették, a fazekas munkájának.” Siral. 4,2 

 

Ézsaiás és Jeremiás előre prófétálva és egyben megemlékezve az embertelen mészárlásokról 

a gonoszságot elkövetők felett Isten ítéletét helyezik kilátásba melyet az Úr a maga idejében 

majd végre is hajt. „És megfizetek Babilonnak és Káldea minden lakosának mindazokért az 

ő gonoszságaikért, a melyeket Sionban cselekedtek a ti szemeitek láttára, azt mondja az 

Úr.” Jer. 51,24 „Az én rajtam esett erőszak és az én testem Babilonra térjen, azt mondja a 

Sionnak lakója, és az én vérem Káldeának lakosaira, azt mondja Jeruzsálem!” Jer. 51,35 

„Mert bosszúállás napja ez az Úrnak, a megfizetés esztendeje Sionnak ügyéért.” Ésa. 34,8 

Aszáf Zsoltára szemléletesen mutatja be Jeruzsálem pusztulásának megrendítő eseményét: 

„Oh Isten, pogányok jöttek be örökségedbe, megfertőztették szent templomodat, 

Jeruzsálemet kőhalommá tették. Szolgáid holttestét az ég madarainak adták eledelül, 

szenteid húsát a föld vadjainak. Ontották véröket, mint a vizet Jeruzsálem körül, s nem 

volt, a ki eltemette volna őket. Gyalázattá lettünk szomszédaink előtt, csúfságul és nevetségül 

a körültünk lakóknak. Meddig haragszol Uram, szüntelen? meddig gerjedez féltő szerelmed, 

mint a tűz? Ontsd ki haragodat a pogányokra, a kik nem ismernek téged, és az országokra, a 

melyek nem hívják segítségül a te nevedet; Mert megemésztették Jákóbot, és hajlékát 

elpusztították. Ne emlékezzél meg rovásunkra elődeink vétkéről; siess elénk 
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irgalmasságoddal, mert megnyomorodunk nagyon. Segíts meg bennünket, szabadító 

Istenünk, a te nevednek dicsőségéért; ments meg minket és bocsásd meg vétkeinket a te 

nevedért. Minek mondanák a pogányok: Hol az ő Istenök? Legyen nyilvánvaló a 

pogányokon szemeink láttára a te szolgáid kiontott véréért való bosszúállásod. Jusson 

elődbe a foglyok könyörgése; karod hatalmával tartsd meg a halálnak eme fiait; És fizess 

meg szomszédaink keblébe hétszeresen a gyalázatért, a melylyel illettek téged, oh Uram! Mi 

pedig, a te néped és a te legelőd nyája, hálát adunk néked mindörökké, s nemzedékről-

nemzedékre hirdetjük a te dicséretedet!” Zsolt. 79,1-13 

 

 
Jeruzsálem pusztulása (Julius Schnorr von Carolsfeld –’Die Bibel in Bildern’, 1860) 

 

Júda szorongatott helyzetét kihasználva a környező népek is részt vettek a babiloni 

hadjáratban. A káldeusok oldalán arámi, edómi, móábi és ammóni segédcsapatok is részt 

vettek a hadjáratban. „Feltátotta száját ellenünk minden ellenségünk.” – mondja Siral. 3,46. 

Siralmak 1,3-ban pedig azt olvassuk, hogy Júdát „valamennyi üldözője utólérte a 

szorultságában.”  A babiloni hadjárat csupa erőszak volt. Jer. 47,2-3-ban ezt olvassuk: „Ezt 

mondja az Úr: Ímé, víz indul meg északról, és olyan lesz, mint a kiáradott folyó, és elárasztja 

a földet és annak mindenét, a várost és annak lakosait, és kiáltanak az emberek, és a föld 

minden lakosa ordít. Ménei patáinak csattogó hangjától, szekereinek zörgésétől, kerekeinek 

zúgásától nem gondolnak az atyák a fiakra erejök ellankadása miatt.” Jer. 47,2-3 

Hab. 2,8 pedig ezt mondja Babilonról: „Mivelhogy kifosztogattál sok nemzetet, kifosztanak 

téged mind a többi népek az emberek véréért, és az országok, városok és minden bennök 

lakozók ellen való erőszaktételért.” Hab. 2,8 Hab. 2,17-ben pedig ezt olvassuk Babilonról: 

„Bizony, a libanoni erőszakoskodás gyászba borít téged, és a vadak pusztítása, a mely 

rettegteté őket, az emberek véréért és az országon, a városon és annak minden lakosán űzött 

erőszakosságért.”. „Mert elborít a gonoszság, amit a Libanonon végbevittél; rémült állatokat 
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gyilkoltál, embervért ontottál, pusztítottad a földet, a várost és mind, aki benne lakik.” Hab 

2,17 (Kat. ford.) A Libánon jelképesen a népeket, szűkebb értelemben Isten népét 

Jeruzsálemet jelenti. (Lásd a „Libanon és Básán” című fejezetet; (Ezék. 17,3;17,12)). 

Zsoltárok 94,5 ezt mondja: „A te népedet Uram tapossák, és nyomorgatják a te örökségedet.” 

Jeruzsálem pusztulásakor ezek mind megtörténtek.  

 

Később hasonlóan alakultak az események akkor, amikor a Rómaiak (Cesztiusz, Titusz) 

ostromolták meg Jeruzsálemet. Ezekben az időkben szintén „sokan elesnek”. Luk. 21,24 –ben 

ezt olvassuk: „És elhullanak fegyvernek éle által, és fogva vitetnek minden pogányok közé; 

és Jeruzsálem megtapodtatik a pogányoktól, míglen betelik a pogányok ideje.” Luk. 21,24 

E. G. White névtelenül említ egy igaz prófétát, akit az ostrom alatt megöltek. „Hét éven át 

egy ember állandóan le s fel járkált Jeruzsálem utcáin, és hirdette, hogy milyen bajok fogják a 

várost érni. Éjjel és nappal folytonosan ismételgette az eszelős gyászdalt: "Egy hang keletről, 

egy hang nyugatról! Egy hang a négy szél felől! Egy hang Jeruzsálem és a templom ellen! 

Egy hang a vőlegény és a menyasszony ellen, egy hang az egész nép ellen! "' Ezt a különös 

embert bebörtönözték és megkorbácsolták, de panasz nem hagyta el ajkát. A bántalmazásra 

és gyalázkodásra csak ez volt a válasza: "Jaj, jaj Jeruzsálemnek!", "jaj, jaj lakosainak!". Intő 

hangja nem hallgatott el addig, mígnem az ostrom alatt, amelyet megjövendölt, megölték.”9 

Ugyanezt a személyt név szerint és ugyanezt az eseményt részletesebben említi Josephus 

Flavius zsidó történetíró „A ZSIDÓ HÁBORÚ” című munkájában. „Bizonyos Jésus, Anan 

fia, műveletlen parasztember, négy évvel a háború kitörése előtt, mikor a város még 

békességben és jólétben élt, a városba jött arra az ünnepre, amelyen a zsidók ősi szokás 

szerint lombsátrakat emelnek Isten tiszteletére a templom közelében, és egyszerre csak 

elkezdett kiáltozni: „Szózat keletről, szózat nyugatról, szózat a négy égtáj felől; szózat 

Jeruzsálem és a templom fölött, szózat a mennyasszonyok és a vőlegények fölött, szózat az 

egész nép fölött.” Végigjárta az egész város utcáit, és éjjel-nappal ezt kiáltozta. Néhány 

előkelő polgár, akiket bosszantott a vészkiáltás, elfogatta ezt az embert, és keményen 

megbotoztatta. De ő nem könyörgött magáért, nem méltatlankodott, mikor verték, hanem 

egyre csak az említett szavakat ismételgette. Joggal hihették az elöljárók, hogy valami felsőbb 

hatalom irányítja ennek az embernek a viselkedését, tehát elvitték a római helytartó elé; ott 

csontig szaggatták húsát a korbácsütésekkel, de nem kért kegyelmet, nem siránkozott, hanem 

panaszos hangon minden ütést ezzel a felkiáltással kísért: „Jaj neked Jeruzsálem!” Midőn 

Albinus – ez volt a helytartó neve – megkérdezte, hogy kicsoda, honnan jött, és miért kiáltozza 

ezt, semmit sem felelt neki, hanem folytatta jajveszékelését a városért, míg végre Albinus látta, 

hogy őrülttel van dolga, és elbocsátotta. A háború kitöréséig senkivel sem érintkezett, senkivel 

sem állt szóba, hanem napról napra, mintha csak valami imádságot mondana, szüntelenül 

jajveszékelt: „Jaj neked, Jeruzsálem!” Bár naponta megverték, nem átkozódott; ha enni adtak 

neki, nem köszönte meg; mindenkinek csak ezzel a gyászos jóslattal felelt. Különösen 

hangosan kiáltozott ünnepnapokon, és ámbár ezt hét évig és öt hónapig folytatta, nem fáradt 

bele, hangja nem rekedt el, míg végül az ostrom alatt látta, hogy jövendölése teljesül, és 

abbahagyta a jajveszékelést. Midőn egyszer körülment a falon, és hangosan rikoltozott: „Jaj 

a városnak, jaj a népnek, jaj a templomnak” – és még hozzátette: „Jaj nekem is” -, az egyik 

hajítógépből kilőtt golyó eltalálta és megölte; még halála pillanatában is a vészes jajszót 

rikoltotta.”10 „Vespasianus…Jeruzsálem elfoglalására fiát küldte ki válogatott haderővel”.11 

Jeruzsálem pusztulásakor Titusz és serege halomra gyilkolta a vele szemben álló zsidókat. 

„Az egész háborúban ejtett hadifoglyok száma 97 000 volt; az ostrom alatt 1 100 000 ember 

pusztult el; a legtöbb született zsidó volt, de nem jeruzsálemiek. Mert a kovásztalan kenyerek 

ünnepére a nép az egész országból a fővárosba sereglett, és mivel váratlanul itt érte az 

ostrom, olyan zsúfolt lett a lakosság, hogy a dögvészhez hasonló betegség és a még 

átkozottabb éhínség elkerülhetetlen volt….Eszerint az ünnep résztvevőinek javarésze 
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idegenből jött, és a sors éppen akkor úgy akarta, hogy a nép beszorult a városba mint valami 

börtönbe, és az ellenséges hadsereg emberekkel telezsúfolt várost zárt körül. Ezért is pusztult 

el sokkal több ember, mint bármely más szerencsétlenségben, amit valaha ember vagy Isten a 

városra mért.”12  Az i.sz. 66-70–ig tartó zsidó háborúban sokan meghaltak, csakúgy, mint 

amikor Nabukodonozor megtámadta Izraelt. Mindkét esetben pusztító érkezett a „dicső 

földre”, hogy végrehajtsa az ítéletet. A történelem végén Izrael és Jeruzsálem hitehagyása 

megismétlődik a végidő kereszténységén, amelyet a Biblia csak ’Laodiceának’ nevez. Ezt a 

népet Isten megfenyíti majd a végidő babiloni királyával, Rómával. Amelynek hadjárata Isten 

népe ellen és az egész föld ellen éppen olyan démonikus lesz amilyen Nabukodonozoré volt. 

Amikor Róma teljhatalomra jut az egész világ felett, ebben az időben „sokan elesnek”. Ésa. 

3,6-ban ezt olvassuk: „És nyomorba jut a nép; egyik a másik ellen, ki-ki az ő társa ellen 

támad, a gyermek az öreg ellen, becstelen a tisztes ellen;” Ésa. 3,6 Márk 13,12-13-ban és 

Luk. 21,16-ban pedig ezt mondja a Szentírás: „Halálra fogja pedig adni testvér testvérét, 

atya gyermekét; és magzatok támadnak szülők ellen, és megöletik őket. És lesztek 

gyűlöletesek mindenki előtt az én nevemért; de a ki mindvégig megmarad, az megtartatik.” 

Márk. 13,12-13 „Elárulnak pedig titeket szülők és testvérek is, rokonok és barátok is; és 

megölnek némelyeket ti közületek.” Luk. 21,16  

 

Jel. 17,6 kijelenti Rómáról, „hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől és a Jézus 

bizonyságtevőinek vérétől;”. Dán. 8,24-25 szintén Rómáról prófétál: „A kinek eljövetele a 

Sátán ereje által van” 2 Thess. 2,9. „És annak nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által, 

és csudálatosképen pusztít és jó szerencsével halad és cselekszik, és elpusztítja az erőseket és 

a szenteknek népét. És a maga eszén jár, és szerencsés lesz az álnokság az ő kezében, és 

szívében felfuvalkodik és hirtelen elveszt sokakat; sőt a fejedelmek fejedelme ellen is 

feltámad, de kéz nélkül rontatik meg.” Dán. 8,24-25 (Lásd még Jel. 13,7; Dán. 11,35)  

Jel. 18,24 így emlékezik meg a végidei nagy Babilonról: „És abban prófétáknak és 

szenteknek vére találtatott, és mindeneknek, a kik megölettek a földön.” Jel. 16,5-6 –ban 

pedig a „vizek angyala” a mennyei világ képviselője tesz bizonyságot az utolsó idők 

gonoszai ellen: „Mivelhogy szentek és próféták vérét ontották, vért adál nékik inni; mert 

méltók arra.” Jel. 16,6 – szól az ítélet a 7 csapás alatt lévő 3. csapásnál. (Amikor Isten 

halálra ítéli a gonoszokat Jel. 16,4-6 akkor a gonoszok is halálra ítélik az igazakat a halál-

rendelet által).  

 

Jel. 6, 9-11 –ig lévő verseiben olvasunk az ötödik pecsét felbontásáról, amikor Krisztus 

vértanúi kiáltanak Istenhez, hogy ítélje meg a föld gonosz lakóit gonoszságaik miatt. 

Ezeknek az embereknek az Üdvösségük biztosítva van, de még minden vértanú száma nem 

telt be, vagyis a világ végéig Isten még enged meg vértanúhalált Őérette. De hűséges 

tanúinak számát számon tartja, és amikor egyszer betelik számuk, azután az Úr többé már 

nem engedi meg elpusztításukat. „És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, látám az oltár alatt 

azoknak lelkeit, a kik megölettek az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, a melyet 

kaptak. És kiáltának nagy szóval, mondván: Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, 

és nem állasz bosszút a mi vérünkért azokon, a kik a földön laknak? Akkor adatának azoknak 

egyenként fehér ruhák; és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, a míg 

beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyjokfiainak száma, a kiknek meg kell 

öletniök, a mint ők is megölettek.” Jel. 6,9-11 

 

Találkozni fogunk a Bibliában azokkal a bátorító ígéretekkel, amelyek rá fognak mutatni arra, 

hogy a hívő emberek halála nem volt és nem lesz hiábavaló, értelmetlen halál, ahogy István 

halála sem volt az, hiszen az ő magvetése által lett egy Pál. Jelenések 14,13-ban pedig a Szent 

Lélek bizonyságtételében nyugodhatunk meg, mely ezt mondja: „És hallék az égből szózatot, 
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a mely ezt mondja vala nékem: Írd meg: Boldogok a halottak, a kik az Úrban halnak meg 

mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert megnyugosznak az ő fáradságuktól, és 

az ő cselekedeteik követik őket.” Ennél nagyobb bizonyságtételt nem kaphatunk. Hiszen a 

Lélek bizonyságtétele az élet bizonyságtétele arról, hogy a halál semmit sem árthat nekik. Jel. 

20,4 ezt mondja: „És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és 

látám azoknak lelkeit, a kiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, 

és a kik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra 

és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.” Jel. 20,4 

Végezetül pedig egy másik vigasztaló ígérettel szeretném befejezni ezt a fejezetet a Zsoltárok 

könyvéből: „Az Úr szemei előtt drága az ő kegyeseinek halála.” Zsolt. 116,15 

 

Néhány írás az E. G. White irodalomból:  

 

SOKAKAT KIVÉGEZNEK 

 

A legjobb részünkre, ha Istennel szoros kapcsolatba kerülünk, és ha Ő azt akarná, hogy 

mártírok legyünk az igazságért, az ugyan olyan értékű, mintha sokakat az igazságra vinnénk. - 

3SM 420 (1886). 

 

Sokat bebörtönöznek, sokan elmenekülnek életüket mentve a városokból és falvakból, sokan 

mártírhalált halnak Krisztusért az igazság védelmére állva. - 3SM 397 (1889). 

 

Folyamatos küzdelem előtt állunk a börtön kockázatával, a vagyonok és az élet elvesztésével, 

mert Isten törvényét védelmezzük. - 5T 712 (1889). 

 

Isten hűségeseit fenyegetik, bevádolják, elítélik; elárulják "szülők és testvérek is, rokonok és 

barátok is. " Sőt, az életükre is törnek. - PK 365. 

 

Nekünk nem kell a régi mártírok bátorságával és állhatatosságával rendelkeznünk, amíg oly 

helyzetbe nem visznek, mint ők voltak... Ha az üldözés visszatér, a lelki erőre, s az igazi 

hősiességre kegyelmet kapnak. - OHC 125 (1889). 

 

A tanítványok még nem rendelkeztek a mártírok bátorságával és állhatatosságával, szükségük 

volt erre a kegyelemre. - JÉ 293. 

 

© Sipos Gábor 
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