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20. fejezet             

 

 „És bemegy a dicső földre” Dán.11,41 

avagy Jeruzsálem pusztulása  

 

Folytassuk továbbra is a fő vázlatunkat, a Nabukodonozori hadjáratot, amelynek következő 

célpontja a Szíriában (Arámban) lévő Kárkemis után, Palesztina - ezen belül is Jeruzsálem 

lesz. „És bemegy a dicső földre” olvassuk Dán. 11,41-ben. A dicső földről már olvashattunk 

Dániel könyvében, mint pl. a Dán. 11,16-ban vagy a 11,20-ban. Ezeken a helyeken a dicső 

föld Izráelt jelenti. „Ennek helyébe jön az, a ki adószedőt jártat végig az ország dicső földén, 

de rövid időn megrontatik, noha nem haraggal, sem viadalban.” Dán. 11,20 A Szentírás 

használ egy a „dicső föld” –höz hasonló másik kifejezést is melyben Izráelt „kívánatos föld” 

-nek nevezi. „És boldognak mondanak titeket mind a nemzetek; mert kívánatos földdé lesztek 

ti, azt mondja a Seregeknek Ura.” Malak. 3,12 (Lásd még Dán. 8,9; Zak. 7,14). 

Nabukodonozor 3-szor támadta meg Jeruzsálemet. Először i.e. 605-ben, majd i.e. 598-597-

ben és végül i.e. 588-586-ban, amikor véglegesen le is győzte. Később még i.e. 582-ben a 

Moábiták és az Ammoniták elleni hadjárat során még megtámadta Júdát.  

 

Jeruzsálem ostroma és a kifutás  

 

Most két nevezetes ostromot említenénk meg. Az első ostrom a Nabukodonozori (babiloni) 

hadjárat idején történt. A babilóniaiak bevették a várost és elpusztították a templommal 

együtt. A második ostrom a Rómaiak idején történt. Itt is csakúgy, mint az első ostromnál a 

Rómaiak bevették a várost és elpusztították és vele együtt a zsidó nép ékességét, dicsőségét a 

templomot is. Mind a két ostromnál volt egy lehetőség „kiszaladni” Jeruzsálemből. Erre egy 

különös hír (ill. jel) szolgáltatott lehetőséget a várakozó igazaknak (keresztényeknek). A hírt 

(a jelet) az ellenséges csapatok valamilyen okból történő visszavonulása jelentette. Mindkét 

esetben az ostrom ideje jelezte az igazaknak, hogy készüljenek fel, mert nemsokára el kell 

hagyniuk a várost, ha meg akarnak menekülni pusztulástól vagy enyhébb esetben a fogságtól.  

A két esemény teljesen párhuzamban áll egymással, ahogy ezt most részletesebben látni is 

fogjuk. A párhuzam kedvéért említésre méltó még, hogy mindkét templomot több száz évvel 

korábban végleges pusztulásuk előtt kifosztották. Az elsőt Kr. e. 926 körül az egyiptomi Sisák 

(Sesonk) Fáraó (1 Kir. 14,25-26), míg a másodikat Kr. e. 168-ban a szeleukida király IV. 

Antiokhosz Epiphanész (Dán. 11,31). Mindkét esetben elvittek „mindent, a mi csak elvihető 

volt;” 1 Kir. 14,26 

 

Jeruzsálem babiloni ostroma és a kifutás  

 

Ezékiel könyvének 9. fejezete elmondja azt számunkra, hogy Isten elhozta a 

„meglátogatásokat” Jeruzsálemre, ami akkor a babiloni királyt jelentette. (A bemutatás 

szerint észak felől tör rá a veszedelem a városra, amikor Isten kiönti búsulását Jeruzsálemre. 

Ez. 9,2;8) Az Úr azonban gondoskodott arról is, hogy népét megtartsa és különválasztotta 

Jeruzsálemben az igazakat és a hamisakat egymástól. „És monda az Úr néki: Menj át a város 

közepén, Jeruzsálem közepén, és jegyezz egy jegyet a férfiak homlokára, a kik sóhajtanak és 

nyögnek mindazokért az útálatosságokért, a melyeket cselekedtek annak közepében. És 

amazoknak mondá az én hallásomra: Menjetek át a városon ő utána, és vágjátok; ne 

kedvezzen a ti szemetek, és ne szánakozzatok: Vénet, ifjat, szűzet, gyermeket és asszonyokat 

öljetek meg mind egy lábig, de azokhoz a férfiakhoz, a kiken a jegy van, ne közelítsetek,” 

Ezék. 9,4-6 Mielőtt még az Isten akaratát véghezvivő (az Úr eszközeként) északról érkező 

babiloni hadsereg elpusztította volna Jeruzsálemet, Jeremiás Próféta komolyan mégis 
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szomorúan figyelmeztette a népet, és mondta: „Benjámin fiai, fussatok ki Jeruzsálemből, és 

fújjatok kürtöt Thekoában, és tűzzetek ki zászlót Beth-Hakkeremben; mert veszedelem 

fenyeget észak felől és nagy romlás!” Jer. 6,1 Jeremiás az Anatótbeli Próféta, aki papi 

családból származott maga is Benjámin földjéből való volt, így közelebb állt népéhez (Jer. 

1,1).  A Próféta a Jeruzsálembelieket Benjámin fiaiként szólította meg. A kis Benjámin Jákób 

és Rákhel gyermekeként kiváltságos fiúnak számított. Leszármazottai a Benjáminiták viszont 

történelmük során, ahogy a bibliai prófécia is szólt róluk „ragadozó farkas”-ok (1 Móz. 

49,27) voltak. Annyira lezüllöttek, mint Sodoma és Gomora (lásd Bír. 19,22-25). Ésa. 1,10 is 

Sodomához és Gomorához hasonlítja Jeruzsálem vezetőit és népét. „Halljátok az Úrnak 

beszédét, Sodoma fejedelmei, és vedd füleidbe Istenünk tanítását, Gomora népe!” De az Isten 

Jeruzsálemben is hagyott valamennyi igaz maradékot, ahogy ezt Ésa. 1,9 is mondja: „Ha a 

seregeknek Ura valami keveset meg nem hagyott volna bennünk, úgy jártunk volna mint 

Sodoma, és Gomorához volnánk hasonlók.” Visszatérve a Benjáminitákra szörnyű bűneik 

miatt majdnem teljesen kiirtattak (lásd a Bírák könyvében a Benjáminita Gibea gonosz lakóit 

Bír. 21,3;6-7). Jeruzsálemet most hasonló ítélet fenyegette, mert a hűtlenül cselekvő Izráeliták 

példáját követte, akikről Isten kijelentette, hogy „Mélyen elfajultak, mint Gibea napjaiban; 

de megemlékezik álnokságaikról, és megbünteti az ő gonoszságokat.” Hós. 9,9 (Lásd még 

Jeruzsálem bűnei Ezék. 22. fej.) Jeremiás Próféta, aki folyamatosan megtérésre szólította fel a 

népet, szerette volna, ha megtérnek, és ezáltal elkerülik a rettenetes ítéletet, a város és a benne 

lévők pusztulását. A babiloni király Nabukodonozor észak felől jött fel Jeruzsálem ellen és 

támadást indított a várossal szemben. Erről a nevezetes napról Ezékiel 24,2 is említést tesz 

„Embernek fia! írd fel magadnak e nap nevét, épen ezen napét: Babilon királya épen ezen a 

napon jött Jeruzsálemre.”  Ez Sedékiás 9. évének 10. hónapjának 10.-én történt. Ami 

pontosan Kr. e. 588 január 15 –e volt, ekkor a babiloni sereg ostrom alá vette a fővárost. „És 

történt az ő uralkodásának kilenczedik esztendejében, a tizedik hónapban, és annak tizedik 

napján, hogy feljött Nabukodonozor, Babilónia királya minden ő seregével Jeruzsálem ellen, 

és táborba szállott ellene, és köröskörül ostromtornyokat építettek ellene.” 2 Kir. 25,1 (lásd, 

még Jer. 52,4; 39,1) A babiloni hadsereg azonban az ostromot egyszer csak hirtelen 

megszakította és elvonult Jeruzsálem alól, mivel az egyiptomi hadsereg a körülzárt város 

segítségére sietett. „588 január 15-én Hofra serege is fölvonult, amely arra kényszerítette a 

babilóniakat, hogy egy időre felfüggesszék az ostromot”1 (Más szerint ez az időpont „Kr. e. 

587. január 5-e volt, majdnem egy évvel azután, hogy elkezdődött Jeruzsálem ostroma”2  

„Ezékiel hét Egyiptom ellen szóló próféciája közül a negyediket Isten a tizenegyedik évben, az 

első hónap hetedikén nyilatkoztatta ki. Ez az időpont Kr. e. 587. április 29-e volt, majdnem 

négy hónappal Ezékiel első Egyiptom elleni próféciája után (29:1). Az első prófécia jelzi azt 

az időpontot, amikor Egyiptom csapatai elmentek, hogy „kimentsék” Izráelt Babilónia 

kezéből (vö. 37:4-5).”3 „A Faraó serege pedig kijött Égyiptomból, és a Káldeusok, a kik 

megszállották Jeruzsálemet, meghallották e hírt ő felőlök, és elhagyták Jeruzsálemet.” Jer. 

37,5 Amikor a babilóniaiak felhagytak az ostrommal és elvonultak a város alól ekkor nyílt az 

utolsó lehetőség (a legjobb alkalom) a Jeruzsálembeliek előtt a város elhagyására. Ezzel a 

kínálkozó alkalommal azok élhettek, akik elhitték és meghallották a Próféta figyelmeztetését 

és felismerték a város közelgő pusztulását. Ezek a megtért igazak előtt most nyitva állt az út a 

„kifutásra”. Ebben a pillanatban az ellenséges sereg nem jelenthetett veszélyt számukra. 

Jeremiás Próféta is ebben az időben akart kimenni Jeruzsálemből. „És mikor a Káldeusok 

 
 Bár Jeremiást a Benjámin kapunál egy őr (egy hamis próféta fia) feltartóztatta és megfogta (Jer. 

37,13) azzal az indokkal, hogy a Káldeusokhoz szökik ettől függetlenül ebben az időben volt a 

legkedvezőbb lehetőség elhagyni a pusztulása előtt lévő várost.  A Szentírás említ olyan júdeaiakat is, 

akik átszöktek a babilóniaiakhoz. Tehát a várost elhagyták. „Monda Sedékiás király Jeremiásnak: 

Félek én a Júdabeliektől, a kik átszöktek a Káldeusokhoz, hátha azok kezébe adnak engem, és 

csúfoskodnak rajtam!” Jer. 38,19 Ezek azok voltak, akik meghallották Jeremiás beszédeit: „Ezt 
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serege elvonula Jeruzsálem alól a Faraó serege miatt, Jeremiás is kiindula Jeruzsálemből, 

menvén a Benjámin földére, hogy osztályrészt kapjon onnan a nép között.” Jer. 37,11-12 A 

városban maradt igazak tudták, hogy városuk nem menekülhet meg és benne maradni egyenlő 

a biztos halállal (Ez. 5. fej.). Ezért Lóthoz hasonlóan el kellett hagyniuk a pusztulásra ítélt 

bűnös várost, ha nem akartak kardélre kerülni vagy fogságba jutni. Nekik nem eshetett 

bántódásuk. (Lásd Ez. 9,6 „de azokhoz a férfiakhoz ne közelítsetek”). „De így szól az én 

Uram, az ÚR: Ha rábocsátom is Jeruzsálemre ezt a négy veszedelmes ítéletet, a fegyvert, az 

éhínséget, a vadállatokat és a dögvészt, hogy kiirtsak belőle embert és állatot, mégis marad 

ott, aki megmenekül: fiúk és leányok, akik kijutnak onnan. Ők majd eljönnek hozzátok, és ti 

meglátjátok életüket és tetteiket, és vigasztalást találtok a veszedelem ellenére, amelyet 

Jeruzsálemre hoztam, mindazok ellenére, amiket ráhoztam. Megvigasztalnak benneteket, 

amikor látjátok életüket és tetteiket. Akkor majd megtudjátok, hogy nem hiába tettem mindazt, 

amit tettem vele - így szól az én Uram, az ÚR.” Ez. 14,21-23 (MBT ford.)     

 

 
mondja az Úr: A ki megmarad e városban, meghal fegyver miatt, éhség miatt és döghalál miatt, a ki 

pedig kimegy a Káldeusokhoz, él, és az ő élete nyereség lesz néki és él.” Jer. 38,2 (Lásd, még Jer. 

21,9) Az igazak egy csoportja tehát elhagyta a várost. Az ostrom ideje alatt már életveszélyes lehetett 

átszökni a Káldeusokhoz, hiszen nem csak az ellenség nyílitól kellett tartani, hanem a városban lévő 

védők haragjától is.  
 „Mert így szól az Úr Isten: Még ha négy rettenetes ítéletemet: a kardot, az éhínséget, a dühödt 

vadállatokat és a döghalált bocsátom is Jeruzsálemre, hogy kiirtsak belőle embert és állatot, mégis 

maradnak benne, akik megmenekülnek, akik kivezethetik fiaikat és leányaikat. Íme, ezek majd 

hozzátok jönnek, és ti látjátok majd útjaikat és cselekedeteiket, és megvigasztalódtok majd a 

veszedelem fölött, amelyet Jeruzsálemre bocsátottam, mindazok fölött, amiket ráhoztam. Ők 

megvigasztalnak majd titeket, amikor látjátok útjaikat és cselekedeteiket; és megtudjátok, hogy nem 

hiába tettem mindazt, amit vele cselekedtem«, -- mondja az Úr Isten.” Ez 14,21-23 (Káldi Neovulgáta)  

Ez az Igehely többértelmű, amely bizonyos fordításoknál, mint az MBT ill. a Káldi Neovulgáta 

fordításnál megengedi azt az értelmezést, hogy az igazak kimenekülnek fiaikkal és leányaikkal a 

veszedelemből. Úgy, mint Lót és családja. Más fordítások szerint, mint pl. a katolikus fordítás szerint 

az ostromot túlélőkről, van szó. Bár hozzá kell tennünk, hogy azokat rendszerint deportálták a 

babilóniaiak a távoli országba, Babilonba. Azok közül, akik túlélték Jeruzsálem hosszú ostromának 

borzalmait, amikor Nabukodonozor 3.-szor támadta meg (588-586) a várost sokan kard által haltak 

meg. A vezető tisztségviselőket (főleg papokat, fejedelmeket) Riblába (Szíria) vitték és kivégezték, 

mint árulókat (2 Kir. 25,6-7; 2 Kir. 25,18-21; Jer. 39,5-7). Sedékiást megvakították Riblában majd 

Babilonba vitték (2 Kir. 25,7). Másokat pedig azért deportáltak, hogy a babiloni királyt szolgálják (2 

Kir. 25,11; Jer. 39,9). De voltak olyan túlélői is az ostromnak, akik igazak - irgalmasok voltak, mint 

pl. Ebed Melek a szerecsen udvari szolga (Jer. 38,7; Jer. 39,16-18), vagy Báruk Jeremiás társa (Jer. 

45,5; 43,3). Az Igehelyből leginkább az látszik, hogy mindkét eseményre alkalmazható. Lesznek, akik 

az ostrom megszakítása közben „kijutnak” és megmenekülnek a fegyvertől, éhségtől, járványtól 

mások pedig az ostromot túlélve menekültek meg (Ezék. 12, 15-16).  



4 

 

 
Jeruzsálem városa az első templom idején (makett) (Izrael, Jeruzsálem, Biblia Múzeum) (Fotók: SG) 
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Ebben az időben még a város pusztulása előtt, amikor a Jeruzsálemet ostromló Káldeus 

csapatok felhagytak az ostrommal, lehetőség nyílt a frigyláda elrejtésére. (Lásd E. G. White: 

Próféták és királyok 281-282. o.) „A még Jeruzsálemben lakó igazak közül, akik előtt 

világosan feltárult Isten szándéka,* egyesek elhatározták a szent frigyláda elrejtését, 

amelyben a Tízparancsolat elveit megörökítő kőtáblák voltak, hogy azt ne érintsék 

könyörtelen kezek. Meg is tették. Sírva és bánkódva rejtették el egy barlangba Izráel és 

Júda férfiai elől, mert vétkeztek. Sohasem kapták vissza. A szent láda még mindig 

rejtekhelyén van. Mióta elrejtették, senki sem bolygatta.”4 (*Vö. Ésa. 39,1-7) A frigyládát 

elrejtő igazak vészjósló félelmei nemsokára beigazolódtak.  Mikor később a babiloni csapatok 

visszatértek és a várost bevették a kincsek egy része elpusztult a többit pedig, a zsákmányra 

éhes babilóniaiak Babilóniába vitték. „Szorongató nyújtja kezét minden kincse után, sőt 

látta, hogy pogányok mentek be az ő szent helyébe, a kikről azt parancsoltad, hogy be ne 

menjenek a te községedbe.” – mondja Jeremiás Próféta a Siral. 1,10-ben. A Szentírás 2 Kir. 

25,13-17-ben és a Jer. 52,17-23-ban részletesen felsorolja a Babilóniába vitt különféle arany, 

ezüst és réz tárgyakat, de a hétkarú arany gyertyatartót (2 Móz. 25,31-40) a szent kenyerek 

asztalát (2 Móz. 25,23-30), a jóillattétel oltárát (2 Móz. 30,1-10) és a frigyládát (2 Móz. 

25,10-16) sehol sem említi (ezek mind a templom tárgyaihoz tartoztak). (Bár Jer. 52,19 említi 

a gyertyatartókat, hogy elvitték a babilóniaiak ezek valószínűleg más arany, vagy ezüst 

gyertyatartók lehettek, nem az a bizonyos arany gyertyatartó.) A babilóniaiak 2 Krón. 36,18 

szerint mindent kifosztottak a templomi, a királyi és még a vezérek kincseit is. „És az Isten 

házának mindenféle edényeit, nagyokat, kicsinyeket, és az Úr házának kincseit, s a királynak 

és az ő vezéreinek kincseit, mindezeket Babilóniába viteté.” 2 Krón. 36,18 „És odaadom e 

városnak minden vagyonát és minden keresményét, és minden drágaságát, és Júda 

királyainak minden kincsét odaadom az ő ellenségeik kezébe, és elrabolják, elhurczolják és 

Babilonba viszik azokat.” Jer. 20,5 A babilóniaiak mindenről krónikaszerűen évkönyveket 

vezettek, de ezek az évkönyvek sem említik a frigyládát. Jósiás király idejében még említi az 

Írás (lásd 2 Krón. 35,3).  

 

 
A szentély tárgyai (modellek) (Fotó: SG) (Amszterdam, Biblia Múzeum)  
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A főpap a frigyláda előtt (modell) (Fotó: SG) (Amszterdam, Biblia Múzeum) 

 

„És elhagyta3 Sion leányát minden ő ékessége;” Siral. 1,6 - emlékezik meg Jeremiás 

Próféta Jeruzsálem pusztulásáról. A városban semmi nem maradt meg. A templom a benne 

lévő frigyládával a legfőbb és legszentebb „ékesség”-nek számított (1 Krón. 22,5). Az 

ékesség szó általában a Bibliában olyan dolgot jelent, ami dicsőséget szerez valakinek vagy 

valaminek (Zsolt. 45,14; Péld. 1,9; 20,29; Préd. 2,6; Ézsa. 13,19;33,17;60,19; 1 Kor. 12,23). 

A frigyláda felett jelent meg a sekina (arámul ’lakás, hajlék, lakóhely’)5 Isten dicsősége 

(dicsfénye) („mert felhőben jelenek meg a fedél felett.” 3 Mózes 16,2).  

Amikor a frigyládát a Jeruzsálemben lakó igazak eltávolították eredeti helyéről, ez 

szimbolikusan jelezte azt, hogy Isten végleg visszavonta jelenlétét a pusztulásra ítélt várostól.  

Korábban még Salamon idején, amikor a király a templomszentelést végezte, imádságának 

végeztével útjára indította a frigyládát, hogy Istennek új lakhelye legyen népe között a 

templomban. „És most indulj el, ÚRisten, nyugalmad helyére, te és hatalmad ládája! 

Papjaidat, ÚRisten, vedd körül szabadításoddal, híveid pedig örvendezzenek a jónak! 

(MBT. Ford.)” 2Krón. 6,41 –mondta Salamon király. „És bevivék a papok az Úr 

szövetségének ládáját az ő helyére, az Isten házának belső részébe, a szentek-szentjébe, a 

Kérubok szárnyai alá.” 2 Krón. 5,7 „Isten aki kérubok között lakozik, mondta Jeruzsálemről: 

»Ez lesz nyugvóhelyem« (Zsolt. 132:14), és isteni rendelkezés nélkül sem papnak, sem 

királynak nem volt joga elmozdítani onnan az ő jelenlétének jelképét.”6 Amint már említettük 

a frigyláda jelképezte Isten jelenlétét. Ez a jelenlét az Izraelitáknak biztosítékot jelentett arra, 

 
3 A régebbi Aranyos fordításban és a Káldi Neovulgatában az „eltávozott” szó szerepel. „Es 

eltávozék a’Sion leányától minden ö ékessége,” Siral. 1.6 (Aranyos) „Eltávozott Sion leányától 

minden ékessége.” Siralm 1,6 (Káldi Neovulgáta) Az újabb fordítások az „odalett” (MBT) vagy 

„eltűnt” (Kat. ford.) szavakat mondják. „Odalett Sion leányának minden ékessége.” JSir. 1,6 (MBT) 

„Sion leányának eltűnt minden dicsősége.” Siral 1,6 (Kat.ford.)  
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hogy a hatalmas Isten velük van, velük lakik és megoltalmazza népét. Azonban Isten népét el 

is hagyhatja, ha áthágják, és figyelmen kívül helyezik parancsolatait. A frigyládában volt a 

Tízparancsolat melyet az izraeliták látszólag féltve őriztek és dicsőítettek. A valóságban 

viszont megvetették azt. A romlott városból Isten távozni kényszerült. Ezék. 8,6 ezt mondja: 

„És mondá nékem: Embernek fia! látod-e mit cselekesznek? A nagy útálatosságokat, 

melyeket Izráel háza itt cselekszik, hogy eltávozzam az én szenthelyemtől. De még egyéb 

nagy útálatosságokat is fogsz látni.” Mivel Istennek távoznia kellett jelenlétének jelképe sem 

maradhatott tovább a városban. Jeruzsálem nem volt többé a nyugalom helye. Új helyre volt 

szükség, ahol a ládát senki sem háborgathatja. Ezért sok évvel később a salamoni parancsnak 

ismét el kellett hangzania: „Indulj Uram, a te nyugvóhelyedre: te és a te hatalmadnak 

ládája!” Zsolt. 132,8 más fordítás szerint „Indulj el, URam, új lakóhelyedre, te és hatalmad 

ládája!” Zsolt. 132,8 (MBT ford.) Így jutott a frigyláda egy barlangba (Ahogy ezt a 

hagyomány is említi). 

 

Nabukodonozor serege dél-délnyugat felé fordult, hogy megütközzön az egyiptomiakkal. 

(Később ebből az irányból is tértek vissza Jeruzsálemhez; lásd Bibliai atlasz Szent Pál 

Akadémia 2004 124. o. 162-es kép).  A frigyládát valószínűleg másik irányban rejtették el. 

Jeruzsálem környékén számos barlang van. (Találkozunk itt néhány nevezetessel is, mint pl. 

Sedékiás barlangjával a város északi részén közel a Damaszkuszi kapuhoz, Jeremiás 

barlangjával a várostól északra, a Gyötrelemnek barlangjával az Olajfák hegyén).  Ezékiel 

Próféta kapott egy látomást Istentől melyben az Úr megjelentette a gonosz város pusztulását 

(lásd Ezék. 10,2), és azt, hogy vétkeik miatt eltávozik a városból. Ezékiel könyvének 10. 

fejezete elmondja, hogy Isten beült trónkocsijába (Ez. 10,1) a Kérubok fölé majd elindult 

kifelé a templomból. Ezékiel könyve szerint Isten dicsősége a templomból a templom keleti 

kapuja felé távozott. „Akkor elvonult az ÚR dicsősége a templom küszöbétől, és helyet 

foglalt a kerúbok fölött. A kerúbok pedig fölemelték szárnyaikat, szemem láttára 

fölemelkedtek a földről, és elindultak a kerekekkel együtt. Az ÚR háza keleti kapujának a 

bejáratánál megálltak, és Izráel Istenének dicsősége ott volt fölöttük.” Ez. 10,18-19 (MBT 

ford.) Ezután Isten megmutatta a Prófétának a város bálványimádó vezetőit, akik elől jártak 

bűnösségükkel a város megrontásában (Ez. 11,2). Majd az Úr dicsősége felszállt és elhagyta a 

pusztulásra ítélt várost és a várostól keletre lévő hegyen megállt. „Akkor a kerubok 

fölemelték szárnyukat, s a kerekek is követték őket. Fölöttük ott volt Izrael Istenének 

dicsősége. Az Úr dicsősége fölemelkedett, elhagyta a várost, és azon a hegyen állt meg, 

amely a várostól keletre van.” Ez 11,22-23 (Kat. ford.)  
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Az Úr trón kocsiján (Ezékiel látomásában) (Julius Schnorr von Carolsfeld –’Die Bibel in Bildern’, 

1860) 

 

Jeruzsálemtől keletre a Kidrón völgyön túl az Olajfák hegye található (Zak. 14,14). A várostól 

csak egy szombatnapi járóföldre feküdt (kb. 900-1000m; Apcsel. 1,12). „Az Olajfák hegyéről 

gyönyörű kilátás nyílt a szent városra és annak csodálatos látványt nyújtó épületeire, 

elsősorban a magasan épült templomra”.7  

 

 
Kilátás az Olajfák hegyéről Jeruzsálemre napjainkban (Fotó: SG) 
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Mintha csak Isten innen nézte volna végig szomorúan a megátalkodott Jeruzsálem végzetét. 

Később itt az Olajfák hegyén a templommal szemben ülve mondta el Jézus azt a beszédét, 

amelyben megjövendölte a város és a templom újbóli pusztulását s megsiratta a várost (Máté 

24,3; Márk 13,3). Krisztus sok időt töltött el ezen a hegyen és szívesen időzött itt (Luk. 21,37; 

22,39; Ján. 8,1). Ezen a hegyen tanított és itt készült fel szenvedéseire, imádságban. Ide 

vonult vissza az emberek elől és itt keresett nyugalmat Atyjánál. Itt volt Jézus legsúlyosabb és 

leghatalmasabb lelki küzdelme a Gecsemáné kertjében (Luk. 22,42). Itt árulta el Júdás 

csókjával és itt fogták el (Luk. 22,48; 52-54).  

 

 
A Gecsemáné kert ma Jeruzsálemben (Fotók: SG) 

 

 
Egyes olajfák 2000 évesek a kertben 
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„Krisztust ezen a helyen gúnyolták ki és vetették el.”8 Itt jelentette meg Jézus keresztre 

feszítését és a bűn feletti győzelmét (Ján. 3,14-15) Nikodémusnak aki hozzá jött éjjel (Ján. 

3,1-2). Feltámadása után innen ment fel a mennybe (Apcsel. 1,9-12) és ide is tér vissza 3. 

eljövetelekor (Zak. 14,4). „Mikor Isten dicsősége a – shekinah – elhagyta az első 

templomot, a keleti hegyen állott meg, mintha vonakodott volna elhagyni a várost. Így 

Krisztus is az Olajfák - hegyén állott meg és sóvárgó szívvel tekintett át Jeruzsálemre. A 

ligeteket és a hegy keskeny völgyeit megszentelték imádságai és könnyei. A hegy 

meredek lejtői visszhangozták a sokaság diadalkiáltásait, mikor királynak hirdették ki 

Krisztust. A hegy lejtőén ereszkedett le, hogy otthonra találjon Lázár házában, 

Bethániában.”9 – írja E. G. White. Jézus életének legfontosabb eseményei mind ehhez a 

hegyhez kapcsolódtak.  
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Az Olajfák hegye ma Jeruzsálemben (Fotók: SG) 
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Az Olajfák hegyének lábánál látható az úgynevezett ’Nemzetek temploma’ bizánci stílusú 

mozaikokkal  

 

A Makkabeusok könyve (nem teljesen ihletett) szerint a frigyláda a Nébó hegyén van egy 

barlangban, ami szintén Jeruzsálemtől keletre van csak jóval messzebb a Jordánon túl (2Mak. 

2,4-2,8). Mások Etiópiában keresik és ezt az etiópiai hagyományokkal, akarják igazolni. 

(Sába királynőjét feleségül vette Salamon - állítják, és oda vitték a frigyládát, mert Salamon a 

királynőnek adományozta. Más történet szerint közös fiúkkal Menelik királlyal ellopatta a 

frigyládát. Az etiópok állítása szerint egy földalatti kamrában őrzik az országban mind a mai 

napig). Megint mások azt állítják, hogy a frigyláda Jeruzsálemben a Templom hegy alatt van. 

Az ősi salamoni templom alatt egy titkos helyiségben, ahová Jósiás király idejében rejtették 

el.  Mivel a rabbinikus hagyomány ezt állítja. Néhány rabbi állítja is, hogy látták a frigyládát 

egy titokzatos földalatti helyiségben. Van, aki a Sion hegy alatt gyanítja szintén 

Jeruzsálemnél. A Szentírás alapján a frigyládának két legvalószínűbb lehetséges helye lehet:  

 

1. Ron Wyatt szerint a babiloni ostrom alatt rejtették el, és mivel ki nem vihették az 

ostromlott városból ezért az ostromgyűrűn belül 300 méteres körben, rejthették el. 

Wyatt számításai szerint az ostromgépek hatótávolsága, ill. az ostromgyűrű 

hatótávolsága 300 méternél nem nagyobb. Állítása szerint a frigyláda Jeruzsálem 

területén kívül a koponyák helyének hegye (Golgota) alatt van. (Jézus idejében a 

városfalon kívül volt a hely, de közel a városhoz (Ján. 19,20); Pontos helye máig vitatott 

a Golgota helyét Jeruzsálemtől általában nyugatra helyezik, de, vannak olyanok is, akik 

szerint a várostól északra lévő dombon volt és az úgynevezett Jeremiás barlangja felett 

ált). Wyatt szerint is északra volt. Wyatt szerint a keresztre feszítés helye alatt egy 

barlang volt és ebben a barlangban rejtették el a frigyládát. Ide a Templom hegy alatti 

kiterjedt mesterséges barlangrendszeren keresztül jutottak el. (Nem kellet áttörni az 

ostromgyűrűn, nem kellett elhagyni a várost nem kellett az éj leple alatt osonni). Amikor 

Jézus „kiadá lelkét” Máté 27,50 és meghalt „a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak” 
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Máté 27,51 (MBT ford.) ekkor a Jézus testéből kifolyó vér (a szegek miatti sebekből) a 

repedéseken keresztül aláfolyt a frigyládára, amelyben a Tízparancsolat elveit 

megörökítő kőtáblák voltak. (Halála után egy katona megszúrta Krisztus oldalát és vér 

és víz jött ki belőle (Ján. 19,33-34).  Mivel korábban a papnak vért kellett hinteni a 

frigyláda teteje felé (3 Mózes 16,14) így most találkozott a jelkép a valósággal. Wyatt 

állítása bizonyos hasonlóságot mutat Origenésszel, aki szerint a Golgotán temették el 

Ádámot. „Egy régi hagyomány szerint ezen a helyen temették el az első embert, Ádámot. 

Origenész úgy vélte, hogy Ádám koponyájával áll összefüggésben az elnevezés, amelyre 

Jézus vére hullott, midőn halálakor a sziklák megrepedtek.”10 „Hieronymus viszont az 

ezen a helyen kivégzettek koponyáival hozza kapcsolatba.….Jézus megfeszítésének helye (Mt 

27,33; Mk 15,22; Jn 19,17), amely akkor a városon kívül (Mt 27,32), egy kert közelében (Jn 

19,41), forgalmas út mentén lehetett, melyhez a sziklasírnak is közel kellett lennie (Jn 

19,41).”11 Van, aki szerint a Golgotát (koponya helye) a koponyához hasonlító hegy formája 

miatt nevezték így. „A hagyomány azt tartja, hogy Nagy Konstantin megtalálta a kereszt 

helyét, s köréje rotundát, a szent sír fölé pedig pompás templomot építtetett. A templomba 

aránylag kevés változtatással beépítették a Golgota szikláját és a másik sziklát, melyben Jézus 

sírja volt, lehordva a sír fölötti mészkőtömeget. Ez a templom 614-ben tűzvész áldozata lett. 

Többször újraépítették, hiszen ismételten megújuló tüzek pusztították. 1140-49-ig terjedő 

években a szent sír és a kereszt helyére nagy, román stílű templomot emeltek, melynek alapjai 

ma is megvannak. Ennek ellenére a szent hely hagyománya máig vitatott.”12 

2. A másik lehetőség szerint a frigyládának ott kell lennie ahová Isten dicsősége a sekina 

ment (mivel az Úr dicsősége és a frigyláda elválaszthatatlanok egymástól) vagyis 

Jeruzsálemen kívül a várostól keletre az Olajfák hegyén. Itt pedig valahol egy 

barlangban. A sekina szó arám jelentése is jól mutatja, hogy az Úr új lakóhelyre 

költözött, vagyis „hajlékát” a városon kívüli hegyre helyezte át. Az Úr első temploma 

melyet Salamon épített az Arauna/Ornán szérűjén a Mórijjá hegyén épült fel (2 Krón. 

3,1) szemben az Olajfák hegyével. Mivel az Olajfák hegye közel volt Jeruzsálemhez 

alkalmas lehetett arra, hogy valamelyik barlangja rejtekhelyül szolgáljon a szent 

frigyládának. Meg kell említenünk, hogy a frigyláda nehéz volt (sok arany volt benne 

belül és kívül is arannyal volt borítva a fedele tiszta arany volt) az izraeliták Dávid 

idejében ökrösszekéren szállították (2 Sám. 6,3; 6,6). Ezért túl nagy távolságra nem 

vihették el a várostól. A nagyobb távolságra való elvitel egy ilyen szent tárgy esetében 

nagy feltűnést is keltett volna. (A legerősebb bibliai bizonyítékok a 2. lehetőség mellett 

szólnak. Ez az, amit én mondok.)  
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Jeruzsálem és az Olajfák hegyének helye (Rajz: SG) 

 

Visszatérve tehát Jeruzsálem babiloni ostromára akkor volt egy lehetőség kifutni a városból, 

amikor a babiloni hadsereg elvonult a város alól. A káldeusok hamarosan megverték és 

megfutamították az egyiptomi felmentő sereget és visszatértek a várost megostromolni (Jer. 

37,7-10).  Az ostrom sikerrel járt és a káldeus haderő elpusztította a várost és a „Sion 

hegyének ormán több mint négy évszázadon át koronaként ékeskedő gyönyörű templomot 

sem kímélték”.13 „Az Isten házát meggyújták, Jeruzsálem kőfalait lerontották, palotáit mind 

elégeték tűzzel, és minden drágaságait elpusztították.” 2 Krón. 36,19 „Jeruzsálem ellenállása 

véglegesen 586. július 19-én omlott össze (2Kir 25,2-3; Jer.39,2; 52,5-6)”14 „Áb hó 9-ikén 

pusztult el az első szentély 586-ban i. e.”15 (Ez akkor Kr. e. 586. augusztus 14-én vagy 17-én 

történt; Ab = július - augusztus)  

 

 
 „Az ötödik hónap tizedikén, mely Nebukadneccar uralkodásának tizenkilencedik éve volt (Kr. e. 

586. augusztus 17-e), a káldeusok megtisztították a várost a lázadóktól, kifosztották és felgyújtották. 

Itt egy nehézségbe ütközünk, mert a 2Kir 25:8 szerint Nebuzaradán „az ötödik hónap hetedikén” 

érkezett. Két lehetséges válasz adható erre a kérdésre. Egyesek szerint a két időmeghatározás egyike 

későbbi írnokok hibája, akik a szöveget másolták. Mindazonáltal semmilyen szövegbeli vagy kézirati 

bizonyíték nem támasztja alá ezt a véleményt. Mások úgy vélik, hogy a „hetedikén” szó arra a napra 

utal, amikor Nebuzaradán megérkezett Jeruzsálembe, míg a „tizedikén” szó azt az időpontot jelzi, 

amikor felgyújtották a várost.” (KIA – virtuális – Jeremiás könyve 52:12-16.  Charles H. Dyer) 
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A salamoni templom pusztulása, Nabukodonozor által i.e. 586-ban (Rajz: free bible clipart – SG)  

 

Több száz évvel később Jeruzsálem romlottsága miatt szinte ugyanúgy megismétlődött a 

tragédia. Ekkor azonban már a Rómaiakkal. Az igazaknak ismét el kellett menekülniük a 

pusztulásra ítélt városból.  

  

 
Jeruzsálem városa a második templom idején (Jeruzsálem, Izrael Múzeum) (Fotók: SG) 
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Jeruzsálem Római ostroma és a kifutás  

 

A Szentírásban Luk. 19,42-44 ill. Luk. 21,20-21 beszél erről az ostromról. A Róma –ellenes 

forradalom következtében i.sz. 66 augusztusában a zsidók átvették az uralmat 

Jeruzsálemben.16„A Jeruzsálemi felkelés hírére Syria provincia Júdáért felelős kormányzója, 

Cestius Gallus, úgy határozott, hogy közbelép; a helyi procuratornak tudniillik nem álltak a 

rendelkezésére legionárius csapatok. Magához véve a Fulminata („Villám”) nevet viselő XII. 

légiót, végigvonult a tengerparton egészen Antipatriszig. A rómaiak számos helységet 

kifosztottak, hogy megfélemlítsék a lázadókat. Galileában és Joppéban, Lüddán, Bét-Hórónon 

és Gabaónon keresztülhaladva Gallus megérkezett Jeruzsálembe. A városba is behatolt, a 

Templom falai előtt azonban habozni kezdett. Minthogy már beköszöntött a tél, inkább a 

visszavonulást választotta. Ahogy a várostól eltávolodtak, a rómaiakat súlyos veszteséggel 

járó támadás érte Bét-Hórón hágójánál. A XII. légió elvesztette sasát és teljes 

ostromfelszerelését, amelyek aztán jó szolgálatot tettek Jeruzsálemben. A rómaiak végül 

megszabadultak a súlyos helyzetből, vereségük hírére azonban a felkelés mindenfelé 

kiterjedt”.17 Cestius amikor megtámadta Jeruzsálemet a zsidók éppen ünnepet ültek: „Cestius 

Antipatrisból Lyddába vonult, a városban azonban egyetlen embert sem talált, mert a sátoros 

ünnepre az egész lakosság Jeruzsálembe zarándokolt. Mindössze 50 ember került elő; ezeket 

lemészároltatta, a várost pedig felgyújtatta.”18  

 

Jeruzsálem pusztulásakor a keresztények megmenekültek. „Krisztus előre intette tanítványait, 

és mindazok, akik elhiszik szavait, figyeljenek a megígért jelre. »Mikor…látjátok 

Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve – mondta Jézus -, akkor tudjátok meg, hogy 

elközelgetett az ő elpusztulása. Akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre; és akik 

annak közepette, menjenek ki abból« (Lk 21:20,21). A rómaiak Cestius vezetésével 

körülzárták a várost, és amikor minden kedvezőnek látszott a támadásra, váratlanul 

abbahagyták az ostromot. Amikor az ostromlott város, reménytelennek tartva az ellenállást, 

már azon a ponton volt, hogy megadja magát, a római hadvezér minden látható ok nélkül 

visszavonta seregét.5 Az irgalmas, gondviselő Isten úgy irányította az eseményeket, hogy 

 
5 „Ugyanis Cestius, akinek nem volt tudomása az ostromlottak kétségbeesett helyzetéről, sem pedig a 

nép hangulatáról, váratlanul parancsot adott katonáinak a visszavonulásra, ámbár semmi kudarc sem 

érte; mégis elcsüggedt, és érthetetlen módon távozott a városból. Váratlan elvonulásán a gonosztevők 

megint vérszemet kaptak, rajtaütöttek a római utóvéden, s rengeteg lovast és gyalogost levágtak.” 

(Josephus Flavius: A ZSIDÓ HÁBORÚ Talentum Kiadó 1999. 228. o.)  
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népe javát szolgálják. A várakozó keresztények megkapták az ígért jelet, és most itt volt az 

alkalom mindazok számára, akik a Megváltó figyelmeztetését komolyan vették. Az 

események úgy alakultak, hogy sem a zsidók sem a rómaiak nem gátolhatták meg a 

keresztények menekülését. Cestius visszavonulása láttán a zsidók kirontottak Jeruzsálemből, 

és üldözőbe vették a visszavonuló sereget. Mialatt ez a művelet mindkét katonaságot 

lefoglalta, a keresztények elhagyhatták a várost. Ugyanakkor a vidék megtisztult az 

ellenségtől, amely esetleg megpróbálta volna feltartóztatni őket. Az ostrom idején a zsidók 

összegyűltek Jeruzsálembe, hogy megtartsák a sátoros ünnepet, így az egész országból a 

keresztények akadálytalanul elmenekülhettek, és ők siettek is késedelem nélkül biztonságos 

helyre – Pella városába, amely túl a Jordánon, Perea földjén van. A Cestiust és seregét üldöző 

zsidó csapatok olyan szenvedéllyel estek neki az utóhadnak, hogy már-már teljesen 

elpusztították őket. A rómaiak csak nagy nehézség árán tudtak visszavonulni. A zsidók 

majdnem veszteség nélkül menekültek meg, és zsákmányukkal diadalmenetben tértek vissza 

Jeruzsálembe. Ez a látszólagos siker azonban csak veszedelmet hozott rájuk, mert arra 

ösztönözte őket, hogy makacsul ellenálljanak a rómaiaknak, akik hirtelen leírhatatlan bajt 

hoztak a pusztulásra ítélt városra.”19 A bibliai atlasz szerint a keresztények kimenekülése 

Jeruzsálemből Pella városába este történt. (Lásd: Bibliai atlasz Szent Pál Akadémia 2004 192. 

o.) „69 júliusában az Alexandriában és a Caesareában állomásozó csapatok Vespasianust 

császárrá kiáltották ki; a pannóniai hadsereg is csatlakozott hozzájuk, Vespasianus 

vetélytársát, Vitelliust pedig meggyilkolták. 70 tavaszán Vespasianus trónra lépett Rómában. 

Legidősebb fiát, Titust elküldte Alexandriából, hogy folytassa a júdeai hadjáratot. Titus 

összegyűjtött két légiót Caesareánál, és észak felől közelítette meg Jeruzsálemet; a város 

kapui előtt a X. légió is csatlakozott hozzá, amely Jerikóból érkezett, valamint az 

Emmauszban állomásozó V. légió.”20 „Az ostrom pontosan úgy kezdődött, mint 600 évvel 

korábban Nabukodonozor idejében. Észak felől kezdték meg a támadást. A város 20 km-es 

körzetében minden fát kivágtak, hogy az ostromgépek számára biztosítani tudják az 

egyenletes terepen való mozgást”.21 „Mert ezt mondja a Seregeknek Ura: Vágjatok fákat és 

hányjatok töltést Jeruzsálem ellen; a büntetés városa ez, csupa nyomorgatás van benne!” Jer. 

6,6 Titus i.sz. 70-ben ostromolta meg a várost és ekkor sikeresen be is vette és elpusztította. 

A második templom is áldozatul esett a pusztításnak „És a várost és a szenthelyet elpusztítja 

a következő fejedelem népe; és vége lesz mintegy vízözön által,…” Dán. 9,26. „Augusztus 6-

án a Templomban megszűnt a mindennapi áldozat, augusztus 15-17-én pedig az 

oszlopcsarnokok lángba borultak. Miután egy rámpát építettek a belső fal alá, magába a 

Templomba is behatoltak, áv hónap kilencedikén (augusztus 28-a körül) pedig felgyújtották 

azt.”22 „Titus végül úgy döntött, hogy rohammal veszi be a templomot. Elhatározta azonban, 

hogy - ha egy mód van rá - megmenti a pusztulástól. De a katonák nem törődtek parancsával. 

Amikor éjszakai pihenőre sátrába tért, a zsidók kirontottak a templomból, és megtámadták a 

katonákat. A küzdelem hevében egy katona tűzcsóvát repített át a csarnok egyik ajtaján, és a 

szent épület cédrussal bélelt kamrái tüstént lángra lobbantak. Titus a helyszínre rohant; 

tábornokai és légionáriusai követték. Megparancsolta katonáinak, hogy oltsák el a tüzet. De rá 

se hederítettek. Az őrjöngő vad katonák izzó parazsat dobáltak a templommal összefüggő 

kamrákba, és a szent épületben menedéket kereső zsidó tömeget kardélre hányták. A templom 

lépcsőin patakokban folyt a vér. Ezer és ezer zsidó pusztult el. A csatazajt túlharsogta ez a 

kiáltás: »Ichabod!« - a dicsőség eltávozott.  Titus, aki úgy látta, hogy lehetetlen a tomboló 

katonákat megfékezni, tisztjei kíséretében belépett a szent építménybe, és körültekintett. A 

pompa csodálattal töltötte el őket, s mivel a lángok még nem csaptak át a szentélybe, még egy 

utolsó kísérletet tett megmentésére. Odarohant és ismét parancsot adott a katonáknak, hogy 

fékezzék meg a tűzvészt. Liberalis százados megpróbálta legénységét vezérkarával 

engedelmességre bírni, de még a császár iránti tiszteletüket is túlszárnyalta a zsidókkal 

szembeni őrjöngő gyűlölet, a csata heves izgalma és a kincs utáni telhetetlen vágy. A katonák 
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látták, hogy körülöttük minden ragyog a lángok vad fényében káprázatosan csillogó aranytól, 

és azt remélték, hogy a szentélyben mérhetetlen kincs van. Egy katona észrevétlenül égő 

fáklyát dugott az ajtó nyílásába, s abban a pillanatban az egész épület lángba borult. A 

fojtogató füst és a vakító láng visszavonulásra kényszerítene a tiszteket, és sorsára hagyták a 

csodálatos épületet.”23 „Titus hiába igyekezett a templomot megmenteni. Nagyobb volt nála 

az a Valaki, aki azt mondta, hogy kő kövön nem marad itt.”24„Áb hó 9-ikén pusztult el az első 

szentély 586-ban i. e. és a Második Templomot is ezen a napon gyújtatta fel Titus 70-ben.”25  

A makedón naptár szerint ez loós 10-e (loós = július – augusztus). „Isten már régebben azt a 

sorsot mérte a templomra, hogy tűz pusztítsa el, és az idők forgásában most el is érkezett a 

végzetes nap, loós hónap 10-e, amelyen annak idején a babiloni király felégette a régi 

templomot”.26 „Csodálatos, mily hajszálnyi pontossággal következett be: tudniillik a végzet a 

templom pusztulását, mint már említettem, arra a hónapra és napra jövendölte, amelyen 

valamikor a babiloniaiak felégették.”27 – mondja Josephus Flavius a zsidó történetíró A 

ZSIDÓ HÁBORÚ című munkájában. Isten dicsősége mindkét ostromnál elhagyta a várost.   

 

Mostanáig világosan láthattuk, hogy a két nevezetes esemény mennyire párhuzamban áll 

egymással. A kifutással kapcsolatban most vizsgáljuk meg a végidőre vonatkozó jelképes 

értelmét ennek az eseménynek. Vegyük alapul ehhez Máté 24,15-öt, melyben ezt olvassuk: 

„Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, a melyről Dániel próféta szólott, 

ott áll a szent helyen (a ki olvassa, értse meg):” Itt az írás nyomban kijelenti, hogy különösen 

fontos dologról van szó, amit olvasni és megérteni mindenkinek hasznára válik. A pusztító 

utálatosság, amelyről Dániel próféta szólt, először IV. Antiokhosz Epiphanész*6 (aki Róma 

előképe volt) majd később Róma volt, aki megjelent a jeruzsálemi templomnál (Dán. 

11,31;9,26-27). Ez a Róma az, amely az ókortól napjainkig van, (Jel. 17,10) és ő lesz az, aki 

teljhatalommal eljön, és kevés ideig marad meg (Jel. 17,10; részletesebben lásd a „A hét 

hegy”-ről szóló anyagot). A szent hely azonos, ill. egyenlő a templommal, erről számos 

Igehely tájékoztat bennünket. Mint pl. Csel. 21,28 „Kiáltván: Izraelita férfiak, legyetek 

segítségül: ez az az ember, ki e nép ellen, a törvény ellen és e hely ellen tanít mindenkit 

mindenütt; ezen felül még görögöket is hozott be a templomba, és megfertéztette ezt a szent 

helyet” vagy Zsolt. 150,1 „Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Istent az ő szent helyén; 

dicsérjétek őt az ő hatalmának boltozatán!” illetve, Dán. 9,17 „És most hallgasd meg, oh 

 
*6 Lerombolta Jeruzsálem városát, helyőrséget állított fel benne, megtiltotta a helyi kultuszokat.  

„Csapatai kifosztották a Jahve templomot és egész Jeruzsálemet; lakosai közül több mint 10000-et 

rabszolgának adtak el. Jeruzsálemben Antiochos felépítette az Akra nevű erődöt és helyőrséget 

hagyott benne. A hatalmat a „görögösök” kezébe tette le; a zsidó vallás gyakorlását megtiltotta, 

helyette a görög istenek tiszteletét vezette be. Külön tisztviselőket nevezett ki, hogy a görög 

szertartások végrehajtását ellenőrizzék.” (Világtörténet II. Kötet Kossuth Könyvkiadó 1962. 334. o.) 

„A jeruzsálemi templom – a III. Antiokhosz óta élvezett kiváltságainak köszönhetően – meglehetősen 

gazdag volt. IV. Antiokhosz, akinek folyamatosan pénzre volt szüksége, két egyiptomi hadjárata között 

nagy értékeket rabolt el a templomi kincstárból. Az Antiokhosz által megbízott fő-adóhivatalnok 

(müszarkhész / müsziarkhész), bizonyos Apollóniosz, hadsereg élén, tudatosan szombat (sabbát) 

napján rohanta meg a várost, számítva arra, hogy nem talál ellenállásra, és könnyedén el is foglalta. 

A házakat felgyújtotta, a lakosság egy részét megölte vagy rabszolgának adta el, a városfalat több 

ponton bedöntötte, és a kőanyag felhasználásával a város szélén gyorsan egy erődöt emelt (Akra), 

ebben makedón helyőrséget helyezett el. Jeruzsálemet katonai megszállás alá helyezte.” (Komoróczy 

Géza: Judea története a hellenisztikus korban (PDF)) „Kiadta a parancsot Zeusz kultuszának 

bevezetésére, egyidejűleg megtiltotta a zsidó szertartások gyakorlását, a körülmetélést, a szombat és a 

zsidó ünnepek megtartását.” (Komoróczy Géza: Judea története a hellenisztikus korban (PDF)) 

„Antiokhosz tulajdonképpen felfüggesztette / visszavonta az apja által Jeruzsálemnek adott 

kiváltságokat, közelebbről, a vallási autonomiát. A legfőbb intézkedés magát a templomi kultuszt 

érintette.” (Komoróczy Géza: Judea története a hellenisztikus korban (PDF)) 
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Istenünk, a te szolgádnak könyörgését és esedezéseit, és világosítsd meg az Úrért a te 

orczádat a te szent helyeden, a mely elpusztíttatott.”, hogy csak néhányat említsünk meg. 

(Lásd még Ezék. 7,22; Sof. 3,4; Csel. 6,13; Sir. 4,1; Zsolt. 63.3; Ésa. 63,18). Most fel kell 

tennünk azt a kérdést, hogy a templom (szent hely) vajon kit jelképezett? Az első és a 

második templom is ugyanazt a személyt jelképezte, akiről a Templom is szólt. A templom 

volt a tanítás, a gyógyulás, az Isten jelenlétének a helye. A bűnelrendezés, a bűnbocsánat az 

Isten dicséretének helye. A Szentség jelképe; ez mind-mind Jézus Krisztust, a Megváltót 

szimbolizálta. Krisztus volt az Élő templom, aki joggal alkalmazta magára ezt, amikor azt 

mondta: „Rontsátok le a templomot, és három nap alatt megépítem azt.” Ján. 2,19. Sok 

Igehely tudósít bennünket arról, hogy maga Isten a templom. Máté 23,21 ezt mondja: „És a ki 

a templomra esküszik, esküszik arra és Arra, a ki abban lakozik.” Jelenések 21,22 pedig ezt 

mondja: „És templomot nem láttam abban: mert az Úr, a mindenható Isten annak 

temploma, és a Bárány.” (Lásd még Ezék. 9,6-ot ahol azokon kell először végrehajtani az 

ítéletet, akik vallják, hogy ők Krisztus (Isten) tulajdonai: „és az én templomomon kezdjétek 

el”; továbbá Jón. 2,5; 8; Ezék. 11,16-ban Isten biztosította népét, hogy szétszórtságukban ő 

lesz templomuk a távoli népek között: „Ezokáért mondjad: így szól az Úr Isten: Mivelhogy 

távol vetettem őket a pogányok közé, és szétszórtam őket a tartományokba, tehát én leszek 

nékik templomul rövid időre a tartományokban, a melyekbe mentek.”. Hasonlóképpen nem 

fizette Jézus a templomi adót, a két drahmát, hiszen róla szólt a templom (Máté 17,24).  

 

 
Az Úr első temploma, melynek kivitelezését Isten Salamonra bízta (makett) (Fotó: SG)  

(Jeruzsálem, Biblia Múzeum)  

 

„A templomépítés gondolata már Dávidban felvetődött, aki méltatlan dolognak tartotta, hogy 

ő pompás palotában él, az Úr ládája pedig sátorban lakozik (2Sám 7,1kk). Isten azonban 

Nátán prófétán keresztül megakadályozta terve megvalósításában, de egyben megígérte, hogy 

fia és utóda épít neki templomot (2Sám 7,4-16). Dávid hálás szívvel megnyugodott az Úr 

akaratában, de minden szükséges lépést megtett az építkezés előkészítésére. Megvásárolta 

Arauná tágas szérűjét (2Sám 24,23k; 2Krón 3,1), elkészíttette a templom tervét, s igyekezett 
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az anyagi fedezetet megteremteni, a szükséges anyagokat összegyűjteni. Tárgyalásokat 

kezdett Hirámmal, Tírusz királyával az építkezéshez szükséges cédrusfát, kőfaragókat, 

kőműveseket illetően, a szerződést azonban Salamon kötötte meg (1Kir 5,15kk; 1Krón 

14,1kk; 2Krón 2,3kk). Az építkezés Salamon uralkodásának negyedik esztendejében 

kezdődött el, s tizenegyedik esztendejében fejeződött be (1Kir 6,37k). A B-i tudósítások 

részletesen leírják az építkezés menetét, az építkezésen dolgozók számát, a felhasznált 

anyagot (1Kir 5-7; 2Krón 2-5). A köveket előre kifaragták, így az építkezésnél nem hallatszott 

semmiféle vasszerszámnak a zaja (1Kir 6,7).”28 „Páratlanul szép és utolérhetetlenül pompás 

volt az a fejedelmi épület, amelyet Salamon és társai emeltek Isten és az istentiszteletek 

számára. A drágakövekkel díszített, faragott cédrussal és csiszolt arannyal bélelt 

templomépület - amit pompás utakkal átszelt tágas udvarok vettek körül - hímzett 

függönyeivel és díszes berendezéseivel alkalmas szimbóluma volt Isten földi egyházának, 

amely korszakokon át a mennyei minta szerint épült "arany"-hoz, "ezüst"-höz, "drágakövek"-

hez (1Kor 3:12) hasonlítható anyagokból, "faragott oszlopok"-ból, "amilyenek a palotákban 

vannak" (Zsolt 144:12). Ebben a lelki templomban Krisztus "a szegletkő", akiben az egész 

épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban. Végül elkészült a 

templom, amelyet Dávid király tervezett és fia, Salamon épített.”29  

 

 
Az Úr második temploma, amelyet Heródes újjáépített. Építésénél fehér márványkövet is 

felhasználtak. (Jeruzsálem, Izrael Múzeum) (Fotó: SG) 

 

„Magán a Templom-hegyen Heródes még nagyobb építési munkálatokat végzett: 

megkétszerezte a Templom körüli teret, amit aztán falakkal és oszlopcsarnokokkal vett körül. 

Ezek közül a leglátványosabb a „királyi oszlopcsarnok” (sztoa basziliké) volt a tér déli 

részén. A király magát a Templomot is illő módon újjáépítette, a Templom védelmére pedig a 

Templom–hegy északnyugati sarkában a régi Bariszt magas erőddé változtatta, melyet 

Marcus Antonius tiszteletére Antoniának nevezett el.”30   

 

Idáig tehát két fontos végidei szereplővel ismerkedtünk meg. Az egyik a pusztító utálatosság 

Róma a másik pedig Jézus Krisztus, akit a templom jelképezett. Jézus figyelmeztette 
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tanítványait, hogy a szent templom el fog pusztulni: „És kijővén Jézus a templomból, tovább 

méne; és hozzámenének az ő tanítványai, hogy mutogassák néki a templom épületeit. Jézus 

pedig monda nékik: Nem látjátok-é mind ezeket? Bizony mondom néktek: Nem marad itt kő 

kövön, mely le nem romboltatik.” Mát. 24,1-2 Jézus Krisztus (vagyis Isten) elvetésével a 

templomnak is meg kellett semmisülnie mindkét esetben! - (a régi és az új templomnak 

is). A végidőben is így lesz. Hogy ezt jobban megértsük, nézzük meg egy pillanatra Máté 

24,15-öt, ahol ezt olvassuk: „ott áll a szent helyen”, (mármint a pusztító utálatosság a 

végidőben Róma) Márk evangéliuma 13,14 ehhez még hozzáteszi: „ahol nem kellene”. Igen, 

mert most Valaki helyét elfoglalja, aki előtte töltötte be a templomot. Nabukodonozor és 

később pedig Titus lerontotta a templomot. A végidei hatalom Róma ugyanezt cselekszi.  

De mit is jelent az, hogy lerontja az Isten templomát a végidőben, ha mindez Krisztust jelenti? 

Talán könnyebben megértjük, ha felismerjük a Bibliából mit is jelent építeni a templomot. 

Zak. 6,12 ezt mondja: „Ímé, egy férfiú, a neve Csemete, mert csemete támad belőle, és 

megépíti az Úrnak templomát!” – szólt az Isten akaratát cselekvő Krisztusról (Csemete) ez a 

prófécia.  Szintén Zak. 6,15 „És a messzelakók eljőnek és építenek az Úr templomában, és 

megtudjátok, hogy a Seregeknek Ura küldött el engem hozzátok. Így lesz, ha hallgattok az 

Úrnak, a ti Isteneteknek szavára!” Jelképes értelemben azok építik az Úr templomát, akik 

Isten akaratát cselekszik. Ebből következik, hogy azok viszont, akik ellene vetik magukat 

Isten akaratának, lerontják Krisztus templomát. A már idézett Ján. 2,19-ben a papi fejedelmek 

és a nép karöltve a korabeli politikai hatalommal, Rómával, mivel ellenálltak Krisztusnak és 

elvetették őt, lerontották Isten templomát. Megölték Jézust és ennek következménye lett a 

templom pusztulása is.  A kép a végidőben is hasonló lesz. A papság, amely akkor élen járt 

Jézus elvetésében, a végidőben is elől fog járni, hogy Isten parancsolatai ellen vesse magát. 2 

Thess. 2,4 így ír a végidei Római hatalomról: „A ki ellene veti és fölébe emeli magát 

mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül 

be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.” A Pápaság végül 

teljesen kisajátítja a maga számára az Istent megillető helyet, helyébe lép és az Istennek kijáró 

tiszteletet, imádatot és kiváltságokat követel magának. A Pápaság lesz az az 

intézményrendszer, amely felállítja a hamis bálványt a történelem végi hamis Szombatot. 

Úgy, mint Nabukodonozor, aki a Dura mezején felállította a nagy bálványt, hogy a 

különböző népek imádják, és ez által biztosítani kívánta engedelmességüket (hűségüket). 

Nabukodonozor a bálványt akkor állítatta fel, amikor már nem volt semmilyen emberi erő, aki 

szembeszállhatott volna vele (lásd Dán. 3. fej.). A Kárkemisi csatában súlyos vereséget mért 

Egyiptomra és szövetségeseire. A végidőben is így lesz, a nagy bálványt a jelképes Kárkemisi 

csata után állítják fel az egész világon. (Amerikában egy kicsit előbb). Amikor a Szombat, 

kérdéses lesz, - a 4. parancsolat, amely kijelenti, hogy kinek a tekintélyén nyugszik az 

egész törvény - ennek megváltoztatása azonos lesz Krisztus teljes elvetésével, a templom 

lerombolásával. Ekkor a Római hatalom lép Jézus Krisztus helyébe és elfoglalja helyét, 

mint Nabukodonozor vagy később Titus tette. Róma beékeli magát a népek közé. 

Elfoglalja és megállapodik Isten szent helyén. Dániel 11,45 erről ezt mondja: „Es fundálja az 

ö palotáinak sátorit a’ tengerek között a’ kivánatos szent hegyen; és mégyen annak tetejére, és 

nem lészen néki segítöje.” (Aranyos) A tengerek a népeket szimbolizálják a dicső szent hegy, 

pedig a Sion hegyét jelenti, amely szimbolikusan az Isten népét jelenti. A Sion hegy tetején 

állt az Úr temploma (Joel 3,17; Zsolt. 132,13-14). Földrajzilag a Sion hegye Jeruzsálemben, a 

Földközi – tenger és a Holt – tenger között helyezkedett el. Róma miután közbeékelte magát 

nemsokára „végére jut, és senki sem segít rajta” Dán. 11,45.   

 

Dániel Prófétának az angyal megjelentette a bekövetkezendőket (Dán. 11,2) a Dániel 11. 

fejezetében leírtakat. A kinyilatkoztatás végén az egyik mennyei lény, kérdést intézett a 

gyolcsba öltözött férfiúhoz, Krisztushoz (Dán. 10,5-6; Jel. 1,13-15; Ez. 9,2; Ez. 10,2;6-7) az 
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idők Urához (lásd Jel. 1,1). „És mondá egyik a gyolcsba öltözött férfiúnak, a ki a folyóvíz 

felett vala: Mikor lesz végök e csudadolgoknak? És hallám a gyolcsba öltözött férfiút, a ki a 

folyóvíz felett vala, hogy felemelé az ő jobb kezét és bal kezét az ég felé, és megesküvék az 

örökké élőre, (Vö Jel. 10,5-6) hogy ideig, időkig és fél időig, és mikor elvégezik a szent nép 

erejének rontását, mindezek elvégeztetnek. Én pedig hallám ezt, de nem értém, és mondám: 

Uram, mi lesz ezeknek vége? Dán. 12,6-8 A korabeli időben, Dániel nem értette meg ezeknek, 

a dolgoknak az értelmét, de szerette volna megérteni. Azonban a kijelentés nem az ő korának 

szólt, hanem későbbi koroknak ezért nem érthette meg. Sokáig bepecsételt és bezárt könyv 

maradt Dániel könyve (Dán. 12,4), de napjainkban már megérthetjük ezeknek, a dolgoknak az 

értelmét. Az ideig, időkig és fél időig 3,5 évet jelent, amely egyenlő 1260 nappal ez Róma 

középkori teljhatalmának az idejét adja meg. Ez után a következő idői kifejezés az „és mikor 

elvégezik a szent nép erejének rontását, mindezek elvégeztetnek”. Itt nagyon oda kell 

figyelnünk az Írásra, mert nem a szent nép rontásáról, hanem a „szent nép erejének” 

megrontásáról van szó. A szent nép ereje pedig ki más is lehetne, mint Jézus Krisztus! 

Vagyis Dániel könyve itt ugyanarról beszél, mint a már ismertetett Máté 24,15-öt. Amikor ez 

megtörténik, mármint Krisztus megrontása azzal, hogy végleg félreteszik rendeléseit. Akkor a 

Dániel könyvében megírt események, amelyek még nem teljesedtek be, most hamar 

beteljesednek „mindezek elvégeztetnek”. Most, hogy megértettük ezt a fontos eseményt 

olvassuk el még egyszer Máté 24,15-21-ig terjedő részeket.  

„Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, a melyről Dániel próféta szólott, 

ott áll a szent helyen (a ki olvassa, értse meg): Akkor, a kik Júdeában lesznek, fussanak a 

hegyekre; A ház tetején levő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen; És a mezőn levő 

ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye. Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak 

azokon a napokon. Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon: 

Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és 

nem is lesz soha”. A Márk 13,19-20 még ezt mondja: „Mert azok a napok olyan 

nyomorúságosak lesznek, a milyenek a világ kezdete óta, a melyet Isten teremtett, mind ez 

ideig nem voltak, és nem is lesznek. És ha az Úr meg nem rövidítette volna azokat a napokat, 

egyetlen test sem menekülne meg; de a választottakért, a kiket kiválasztott, megrövidítette 

azokat a napokat.”  

 

A fenti igehelyekből láthatjuk, hogy a szombat – vasárnap kérdés már aktuális „ott áll a szent 

helyen” - csak ismétlésként. Továbbá azt is láthatjuk, hogy a kifutás idején már nagy 

nyomorúság lesz, ami azt jelenti, hogy a kifutás a 7 csapás idejére esik. Az Ige még egy 

figyelmeztetést hordoz, hogy imádkozzunk azért, hogy a kifutás ne télen legyen se 

Szombatnapon. A felhívás önmagában is mutatja, hogy Isten továbbra is a Szombatot tekinti 

Szent napnak. Az Úr nyugalom napjának, amelyet Ő megszentelt (1 Móz. 2,3). A tél említése 

a szélsőséges hideg miatt lehet fontos. A kifutás idejével kapcsolatban Lukács evangéliuma 

még közelebb visz bennünket a megoldáshoz. Luk. 17,28-33-ig ezt olvashatjuk:  

„Hasonlóképen mint a Lót napjaiban is lett; ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek; De a 

mely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett: 

Ezenképen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik. Az nap, a ki a háztetőn 

lesz, és az ő holmija a házban, ne szálljon le, hogy elvigye; és a ki a mezőn, azonképen ne 

forduljon hátra. Emlékezzetek Lót feleségére! Valaki igyekezik az ő életét megtartani, 

elveszti azt, és valaki elveszti azt, megeleveníti azt.”  

Sodomára és Gomorára akkor érkezett el a végítélet, amikor már igen sok volt „a jajkiáltás 

Sodoma és Gomora miatt, és vétkük igen súlyossá vált” 1 Móz. 18,20 (MBT ford.).     

Isten pedig ezt mondta: „lemegyek, hogy megnézzem: vajon csakugyan a hozzám fölhatolt 

jajkiáltás szerint cselekedtek-e, vagy sem. Tudni akarom.” 1 Móz. 18,21 
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A városban „A sok erőszak miatt kiáltoznak; jajgatnak a hatalmasok karja miatt; De egy sem 

mondja: Hol van Isten, az én teremtőm, a ki hálaénekre indít éjszaka; A ki többre tanít minket 

a mezei vadaknál, és bölcsebbekké tesz az ég madarainál? Akkor azután kiálthatnak, de ő nem 

felel a gonoszok kevélysége miatt; Mert a hiábavalóságot Isten meg nem hallgatja, a 

Mindenható arra nem tekint.” Jób. 35,9-13 Sodoma és a többi város gonoszságának mértéke 

betelt. A sok erőszakoskodás miatt eljött a kánaánita városok pusztulásának az ideje. „Mert 

mi elvesztjük e helyet, mivelhogy ezek kiáltása nagyra nőtt az Úr előtt; és az Úr küldött 

minket, hogy elveszítsük ezt.” - mondták az angyalok. Mielőtt Isten elveszítette volna a 

városokat „megemlékezék az Isten Ábrahámról, és kiküldé Lótot a veszedelemből” 1 Móz. 

19,29. A fentiekből láthatjuk, hogy az ítélet azonnal bekövetkezett, ahogy Lót és családja 

elhagyta a romlott várost. Majd az Ige hozzáteszi: „ezenképpen lesz azon a napon, melyen 

az embernek Fia megjelenik”. Tehát közvetlenül a Jézus Krisztus eljövetelét megelőző 

időszakban kell majd kifutni végleg a városokból, falvakból. A Szentírás óva 

figyelmeztet, hogy ezekben a vészterhes időkben úgy kell futni, hogy „Az nap, a ki a 

háztetőn lesz, és az ő holmija a házban, ne szálljon le, hogy elvigye; és a ki a mezőn, 

azonképen ne forduljon hátra. Emlékezzetek Lót feleségére!”  

 

Lót felesége miközben menekült a pusztulásra ítélt városból vakmerően visszatekintett és 

ezért sóbálvánnyá változott a síkságon. A Holt-tenger környékén mindenütt só képződmények 

állnak, de Lót feleségét az ítélet az alföldön érte Sodoma és Coár között (lásd. 1 Móz. 19, 19-

21; 26). „Lába ugyan a síkság felé iparkodott, lelke azonban még Sodomán csügött és azzal 

együtt pusztult el. Fellázadt Isten ellen, mert az Úr ítélete birtokait és a városban maradt 

gyermekeit is sújtotta”31 – írja E. G. White.  Josephus és mások állítják, hogy látták is Lót 

elítélt feleségét. „Josephus és néhány hozzá hasonló tudós utazó a saját szemével látta azt a 

sótömböt, amely valamikor Lót névtelen felesége lehetett”.32 – írja Gianni Guadalupi „A 

Biblia képekben” című könyv szerzője. „Ezt az oszlopot magam is láttam, mert még mindig 

ott van”33 – állította Josephus Flavius.  Egy másik Igehely még közelebb visz bennünket 

ahhoz, hogy pontosabban meg tudjuk határozni a kifutás idejét. Ez az Igehely Jel. 18, 4-6 –

ban található és így szól Babilonról: „És hallék más szózatot a mennyből, a mely ezt mondja 

vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az 

ő csapásaiból: Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő 

gonoszságairól. Fizessetek úgy néki, a mint ő fizetett néktek, és kétszerrel kettőztessétek meg 

néki az ő cselekedetei szerint; a mely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsetek néki.” 

Egy másik Igehely pedig ezt mondja szintén Babilonról, Jer. 51,9-ben: „Gyógyítottuk 

Babilont, de nem gyógyult meg. Hagyjátok el őt, és menjünk kiki a maga földére, mert az 

égig hatott az ő ítélete, és felemelkedett a felhőkig.” (A Biblia ezeken, az Igehelyeken, beszél 

egy olyan futásról is, ami a hamis Babiloni rendszerekből - egyházakból való kifutást vagy 

elhagyást jelenti. Mi most nem ebből a szempontból idézzük ezeket, az Igehelyeket.)   

Ezzel a képpel már találkoztunk valahol a Bibliában: „az ő bűnei az égig hatottak” és 

„felemelkedett a felhőkig” lásd a Bábel tornyát az 1 Móz. 11,2-5-ben. „És lőn mikor kelet 

felől elindultak vala, Sineár földén egy síkságot találának és ott letelepedének. És mondának 

egymásnak: Jertek, vessünk téglát és égessük ki jól; és lőn nékik a tégla kő gyanánt, a szurok 

pedig ragasztó gyanánt. És mondának: Jertek, építsünk magunknak várost és tornyot, 

melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész 

földnek színén. Az Úr pedig leszálla, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet építenek vala az 

emberek fiai.” A Bábeli zűrzavar Isten ítélete következtében akkor következett be, amikor 

Babilon bűnei teljesen betetőztek, elérték az Úr türelmének határát (1 Móz 11,6-9). A menny 

megelégelte az építők gonoszságát, kitartó makacsságukat. „Miután a torony részben már 

elkészült, egy része az építők lakhelyéül szolgált, más lakosztályait pedig fényesen 

berendezték és feldíszítették bálványaik tiszteletére. Az emberek örültek sikereiknek, 
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dicsőítették ezüst és arany isteneiket, és szembeszegültek a menny és a föld Uralkodójával. 

Azonban az addig nagyszerűen haladó munka hirtelen megakadt. Isten angyalokat küldött, 

hogy az építők terveit keresztezzék. A torony már szép magasságot ért el, úgyhogy a tetején 

tevékenykedő munkások nem tudtak közvetlenül érintkezni a földön dolgozókkal. Tehát 

munkásokat osztottak be különböző pontokra, hogy továbbítsák a szükséges anyagok 

rendelését, vagy a munkával kapcsolatos más utasításokat. De miközben az üzeneteket 

egymásnak továbbították, nyelvük összezavarodott; a kért anyag helyett mást szállítottak és a 

végrehajtott utasítás gyakran az ellenkezője volt az eredetinek. Zavar és rémület keletkezett. 

Az egész munka leállt. Megszűnt az összhang és az együttműködés. Az építők nem tudták 

megmagyarázni a furcsa értetlenkedést, haragjukban és csalódottságukban egymást okolták. 

Szövetségük viszállyal és vérontással végződött. A menny villámokat szórt – Isten 

haragjának jeléül – és porba döntötte a torony felső részeit.7 Az embereknek érezniük 

kellet, hogy van Isten, aki az égben uralkodik.”34 A Bábel tornya az öndicsőítés a gőg és 

a büszkeség tornya volt, amely addig magasodott, amíg Isten le nem döntötte. 

Nabukodonozor idejében a tornyot újból helyreállították, de Isten kijelentette Babilon 

felől: „Ha az égbe hág is fel Babilon, és ha megerősíti is az ő erős magaslatát, pusztítók 

törnek reá tőlem, azt mondja az Úr.” Jer. 51,53 A végidei Babilonban, amikor Isten porba 

dönti gőgősségét Babilon „építői” akik addig egymás szövetségesei voltak egymás 

ellenségeivé válnak és a hatalmas zűrzavarban végül, egymást öldösik majd le. (Erről a 

későbbiekben majd részletesen lesz szó).  

 

 
Bábel tornya: Az öndicsőítés és a gőg fellegvára (Lucas van Valckenborch, 1590)  

 

 
7 „A toronyépítésről és a nyelvek összezavarodásáról Sibylla is megemlékezik ezekkel a szavakkal: 
„Amikor még minden ember ugyanazt a nyelvet beszélte, elkezdtek nagyon magas tornyot építeni, 

mintha azon az égbe akarnának hágni. Az istenek azonban vihart támasztottak, amely romba döntötte a 

tornyot, s az embereknek külön – külön nyelveket adtak; erről kapta a nevét Babylon városa.” 

(Josephus Flavius: A ZSIDÓK TÖRTÉNETE Európa Könyvkiadó 1980. 25. o.)  
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Mikeás 4,10–ben ezt mondja a Szentírás: „Gyötrődj és kinlódj, Sionnak leánya, mint a 

gyermek-szülő! Mert ímé, kimégy a városból, és a mezőn tanyázol, és egészen Bábelig 

mégysz. Ott szabadíttatol meg; ott vált ki téged az Úr, ellenségednek kezéből.”  

Ezzel az Igehellyel már találkoztunk a Jákób éjszakája című fejezetben is. Mivel a vers első 

része a „Gyötrődj és kinlódj, Sionnak leánya, mint a gyermek-szülő! a Jákób éjszakájának 

megpróbáltatásáról szól. Ezt az eseményt követi az igazak kifutása a városokból, falvakból.  

A katolikus fordítás így adja vissza ezt a verset: „Gyötrődj fájdalmadban és jajgass, mint a 

vajúdó asszony, Sion leánya, mert lám, most kimész a városból, és a mezőn fogsz lakni. 

Elmész egészen Bábelig, de ott megszabadulsz, ott kiszabadít téged az Úr ellenségeid 

kezéből.” Mik 4,10 (Kat. ford.) Mikor nyílik tehát alkalom a kifutásra? Akkor, amikor 

Róma bukásával megkezdődik Babilon összeroppanása. Ez a gonoszok Bábeli 

zűrzavarának ideje. Akik őt segítették idáig, azok most ellene fordulnak. A szörnyű 

bosszúvágy miatt ekkor mindenki a babiloni Rómával lesz elfoglalva, éppen úgy, mint 

annak idején Nabukodonozor a Fáraóval vagy Cesztiusz a zsidókkal. Ekkor nyit Isten 

egy utat a szabadulásra „Elmész egészen Bábelig, de ott megszabadulsz”. Amíg az 

ellenséges erők egymással lesznek elfoglalva addig Isten népe, elmenekülhet a 

városokból, falvakból. Zak. 2,9 ezt mondja Babilonról „Mert ímé én felemelem kezemet 

ellenök, és saját szolgáik prédájává lesznek, és megtudjátok, hogy a Seregeknek Ura küldött 

el engem.” Jelenések 18,6 ezt mondja: „Fizessetek úgy néki, a mint ő fizetett néktek, és 

kétszerrel kettőztessétek meg néki az ő cselekedetei szerint; a mely pohárból itatott, 

ugyanabból két annyit töltsetek néki.” Jelenések 17,16-17 pedig ezt mondja Babilon 

pusztulásáról: „A tíz szarv, amelyet láttál, és a fenevad, meg fogják gyűlölni a paráznát, 

magára hagyottá és mezítelenné teszik, húsát lerágják, őt pedig tűzben elégetik.  Mert az Isten 

adta szívükbe, hogy végrehajtsák szándékát, hogy szándékuk egy legyen, és felajánlják 

királyságukat a fenevadnak, míg be nem teljesednek az Isten igéi.” (MBT ford.) Európa (tíz 

szarv) és Amerika (fenevad (földből feljövő)) a Pápaság (fenevad (tengerből feljövő)) legfőbb 

szövetségesei lesznek legfőbb összeroppantói is.  

 

Most nézzük meg talán a legkonkrétabb Igehelyet ebben a témában, ami ugyanazt mondja el, 

mint amit az előbb ismertettem! Jeremiás 51,50-ben ezt olvassuk a kifutással kapcsolatban: 

„Menjetek el, a kik megszabadultatok a fegyvertől, meg ne álljatok; emlékezzetek meg a 

távolból az Úrról, és jusson eszetekbe Jeruzsálem.” 

„Menjetek, akik a fegyvertől megmenekültetek, meg ne álljatok! Gondoljatok a távolból is az 

ÚRra, jusson eszetekbe Jeruzsálem!” (MBT ford.)  

Jeremiás 50-51. fejezete írja le Babilon pusztulását. Amikor „északról nép jön fel ellene” a 

médiabeliek, és perzsák: ők voltak Babilon szövetségesei, ők azok, akik kiszolgálták őt (lásd 

részletesebben a „Babilon vitézei” című fejezetet). Összeomlásakor a nyomorgatók és a 

nyomorgatottak is ellene támadnak. „Mert azok a bosszúállásnak napjai, hogy 

beteljesedjenek mind azok, a mik megírattak” Luk. 21,22 „Élesítsétek a nyilakat, töltsétek 

meg a tegzeket; felindította az Úr a Médiabeli királyok lelkét, mert Babilon ellen van az ő 

gondolatja, hogy elveszesse azt, mert az Úr bosszúállása ez, az ő templomáért való 

bosszúállása.” Jer. 51,11 (Lásd, még Jer. 50,9; 14; 25; 28; 41; Ésa. 34,8; Jer. 51,6). (Erről az 

eseményről még részletesebben is lesz szó, később, ahogy már jeleztem is).   

Jer. 51,49 szól Babilon eleséséről: „Babilon is elesik, Izráel megölöttjei, a mint Babilonban is 

elhullottak az egész föld megölöttjei.” Amikor ez megtörténik akkor „Menjetek el” – onnét, 

ahol vagytok, „a kik megszabadultatok a fegyvertől,” – ez utalás az üldözésre és a Jákób 

éjszakájára. A „meg ne álljatok” – pedig mutatja, hogy haladéktalanul, késlekedés nélkül 

menekülni kell, összhangban Máté 24,16-18 –al „Akkor, a kik Júdeában lesznek, fussanak a 

hegyekre; A ház tetején levő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen; És a mezőn 

levő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye.”  És Luk. 17,31-32-vel „Az nap, a ki a 
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háztetőn lesz, és az ő holmija a házban, ne szálljon le, hogy elvigye; és a ki a mezőn, 

azonképen ne forduljon hátra. Emlékezzetek Lót feleségére.” Majd így folytatódik a 

szövegrész „emlékezzetek meg a távolból az Úrról” -mint aki előre megmondta ezeket, „és 

jusson eszetekbe Jeruzsálem” – Jeruzsálem ostrománál, ahogy az eddigiekben is ismertettük 

csak egy alkalom nyílt a város elhagyására amint akkor futni kellett az igazaknak, úgy ebben 

az időben is futniuk kell majd. Miután Nabukodonozor seregei visszatértek Jeruzsálem 

ostromára a várost elfoglalták és teljesen elpusztították (Jer.51,51), ezért Babilont is utoléri az 

ítélet. Később így történt ez a Rómaiak idejében is Titusznál. Az igazak, városban maradása a 

várossal való pusztulásukat jelenthette. Akárcsak Lót idejében, amikor el kellett hagynia 

Sodomát, nehogy a város sorsára jusson élete. Jer. 6,1- et már említettük a kifutással 

kapcsolatban, melyben az Írás ezt mondja: „Benjámin fiai, fussatok ki Jeruzsálemből, és 

fújjatok kürtöt Thekoában, és tűzzetek ki zászlót Beth-Hakkeremben; mert veszedelem fenyeget 

észak felől és nagy romlás!” Benjámin Rákhel gyermeke volt anyja a nehéz szülésbe belehalt. 

A gyermek eredeti neve nem Benjámin volt, hanem Benóni. Ezt a nevet adta a szülés után 

fiának a haldokló anya. A Benóni név jelentése: fájdalmam fia (gyermeke), kimerültségem, 

nyomorúságom, aggodalmam fia35 de Jákób a nevet Benjáminra változtatta a mely, azt jelenti: 

jobb kezem fia, szerencse fia, szerencsés, boldog36 (1 Móz. 35,16-20).  Ez Isten népét 

példázza a végidőben, ők azok, akik a „fájdalom gyermeke”-iből a „szerencse fia”-ivá 

(gyermekévé) lesznek. Ők azok, akiknek a végidőben sok nyomorúságon kell átmenniük 

többek között üldözéseken és a Jákób éjszakájának nyomorúságán is. Most pedig ők azok, 

akiknek menekülniük kell, mint annakidején a Jeruzsálembelieknek, akik hittek Jeremiás 

Prófétának.   

 

Végezetül tegyük fel azt a kérdést, hogy melyik az a hír vagy jel, amelynek tudomására 

(hallatára), azonnal, haladéktalanul el kell hagyni a városokat, falvakat? Ez Babilon 

bukásának a híre. Ekkor Róma visszavonulásra kényszerül, és felhagy az ostrommal. Úgy, 

mint annakidején Nabukodonozor vagy később Cesztiusz is tette. „A futók és a Babilon 

földéből menekülők zaja megjelentik majd a Sionon az Úrnak a mi Istenünknek 

bosszúállását, az ő templomáért való bosszúállását.” Jer. 50,28 „Babilon bevételének zajától 

megindul a föld, és kiáltása hallatszik a nemzetek között!” Jer. 50,46 „Az ő romlásuk 

zajától megrendült a föld, az ő kiáltásuk szava elhallatszik a veres tengerig.” Jer. 49,21 

„Mert elpusztítja az Úr Babilont, és kiveszíti belőle a nagy zajt, és zúgnak az ő habjai, mint a 

nagy vizek, hallatszik az ő szavok harsogása.” Jer. 51,55 „Kormányosaid kiáltásának 

hangjára megrendülnek a mezőségek.” Ezék. 27,28 „Hallatszik a pásztorok kiáltozása és a 

nyáj vezéreinek jajgatása, mert elpusztította az Úr az ő legeltető helyöket.” Jer. 25,36 

Itt említsük meg még az Asszír király (Róma) megrendítő vereségének hírét, amelyről a Jákób 

éjszakája fejezetben olvashattunk, ami párhuzamban áll a Babilon (Róma) bukásának hírével.   

Most menedéket keresnek azok „A kikre nem volt méltó e világ, bujdosva pusztákon és 

hegyeken, meg barlangokban és a földnek hasadékaiban.” Zsid. 11,38 

Hasonló lesz a helyzet ahhoz, amikor a Filiszteusok temérdek néppel feljöttek Izráel ellen 

Saul idejében. „De a filiszteusok is egybegyűltek, hogy harcba szálljanak Izraellel: háromezer 

harci szekér, hatezer ló és annyi gyalogos, mint a tenger partján a föveny. Kivonultak, és 

Michmász közelében ütöttek tábort, Bet-Aventől keletre. Amikor Izrael fiai látták, hogy 

szorult helyzetbe kerültek, s a népet nagyon szorongatják, a nép barlangokba, üregekbe, 

sziklahasadékokba s a föld alá, ciszternákba rejtőzött. Sőt a Jordán gázlóin át Gád és 

Gileád földjére menekültek.” 1Sám 13,5-7 (Kat. Ford.) 

 

A Bábeli Róma bukása az 5. csapástól kezdődően történik meg, amikor a „fenevad 

királyiszékére” töltetik ki a csapás (Jel. 16,10). Előtte lesz az intő jel az ostrom idején, hogy a 

keresztények készüljenek és fussanak az első adandó alkalomkor. „Mikor pedig látjátok 



32 

 

Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akkor tudjátok meg, hogy elközelgett az ő 

elpusztulása.” Luk. 21,20 Az ostrom ideje a felkészülés ideje majd a halál rendelet kiadása 

után a városok és falvak elhagyása Babilon bukásának idején. Amikor Isten népe elhagyja a 

városokat és a falvakat ebben az időben már oltalom alatt állnak. Isten angyalai vigyáznak 

rájuk, hogy bántódásuk ne essék. Úgy, ahogy Lótra és családjára is vigyáztak, amikor 

kivezették őket Sodomából a bűnös városból (1 Móz. 19,16). Azután Isten maga mutatott egy 

biztonságos helyet (amely akkor egy hegység volt; 1 Móz. 19,17) a kimenekített embereknek. 

Isten gondviselése a végidőben nem csak arra fog kiterjedni, hogy kimenekítse az övéit a 

városokból, hanem arra is, hogy biztonságos menedéket biztosít majd népe számára a 

természetben. Ahogy Lótról és lányairól is gondoskodott.     

 

Jeruzsálem pusztulása és a szárazság 

 

Meg kell említenünk még egy másik fontos eseményt is Jeruzsálem pusztulásával 

kapcsolatban. Ez pedig az a szárazság, amiről Jeremiásnak prófétálnia kellett, Jer. 14,1-6-ban. 

„Az Úrnak szava, a mit Jeremiásnak szólott a szárazság felől: Gyászol Júda, és kapui 

roskadoznak; szomorkodnak a földön, és Jeruzsálem kiáltása felszáll. Fejedelmeik is 

kiküldik gyermekeiket vízért: elmennek a kútakig, nem találnak vizet; visszatérnek üres 

edényekkel; szégyenkeznek és pironkodnak, és befedik fejöket. A föld miatt, a mely retteg, 

mert nem esett eső a földön, szégyenkeznek a szántóvetők, és befedik fejöket. Még a 

szarvas-üsző is megellik a mezőn, és ott hagyja fiát, mert nincsen fű. A vadszamarak pedig 

a sziklához állanak, levegő után kapkodnak, mint a tengeri szörnyek, szemeik eltikkadnak, 

mert nincs fű.” Isten figyelmeztette a Jeruzsálembelieket, hogy ne álljanak ellent Neki, mert 

romlásukra lesz, és sorsuk mindig nehezebbé válik. Ezékiel által az Úr ezt mondta az 

engedetlenkedő népnek: „Beléjük lövöm az éhség veszedelmes nyilait, amelyek romlást 

okoznak, mert romlásotokra lövöm ki azokat; egyre súlyosabbá teszem köztetek az éhséget, 

és eltöröm nálatok a kenyér botját.” Ez. 5,16 (MBT ford.) A 3 Mózes 26,26-ban pedig így 

szólt az átok a szófogadatlanoknak: „Mikor eltöröm nálatok a kenyérnek botját, tíz asszony 

süti majd a ti kenyereteket egy kemenczében, és megmérve viszik vissza a ti kenyereiteket, és 

esztek, de nem elégesztek meg”. Isten Ezékiel Prófétát másik üzenettel is elküldte a néphez, 

amelyben világossá tette, hogy mi fog következni a népre, ha visszavonja kegyelmét tőlük. 

„És szólj a föld népének: Ezt mondja az Úr Isten Jeruzsálem lakóiról, Izráel földjéről: 

kenyeröket félelemmel eszik és vizöket ájulással iszszák, hogy pusztaságra vetkőzzék földje 

bőségéből minden lakói álnoksága miatt. És a lakott városok elpusztulnak s a föld 

pusztaság lesz és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.” Ezék. 12,19-20 (Lásd, még Jer. 38,9) 

Izraelt és Jeruzsálem népét pusztította az aszály miatti éhínség és szomjúság. Amikor 

Nabukodonozor a várost ostromolta az éhség mellett rettenetes járványok is tizedelték 

Jeruzsálem népét. „A nép harmadrésze dögvészben hal meg, és éhen pusztul a városban,” 

Ezék. 5,12 (MBT. ford.) „Kint fegyver pusztít, bent dögvész és éhínség. Aki a mezőn van, 

fegyvertől hal meg, aki a városban van, azt éhínség és dögvész emészti meg.” Ez. 7,15 (MBT) 

(Az Ez. 5,12-nél és az Ez. 7,15-nél a katolikus fordítás pestist fordít, amely a dögvész másik 

neve). „Megverem e város lakóit, embert és állatot egyaránt; súlyos dögvészben vesznek el.” 

Jer 21,6 (Kat. ford.) Ezékiel kijelentette, hogy Isten annyira megszorongatja Jeruzsálem 

konok népét, hogy végül az „apák fogják megenni fiaikat közöttetek, és fiak fogják megenni 

apáikat” Ez. 5,10. (Lásd még 3 Móz. 26,29; 5 Móz. 28,53) Jeremiás pedig kijelenti, hogy 

„Irgalmas anyák kezei megfőzték gyermekeiket, hogy azok eledeleik legyenek az én népem 

leányának romlásakor.” Siral. 4,10 (Akik valamikor irgalmasak voltak gyermekeikhez.) Jer. 

19,8-9-ben ezt olvassuk: „És e várost csudává teszem és nevetséggé, a ki csak átmegy rajta, 

álmélkodik és szörnyűködik az ő nagy romlásán. És megétetem velök az ő fiaik húsát és 

leányaik húsát és megeszi kiki az ő barátjának húsát, a megszállás alatt és a veszedelem 
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alatt, a melylyel megszorongatják őket ellenségeik és a kik keresik az ő lelköket.” Mindezek 

beteljesedtek akkor, amikor Nabukodonozor megostromolta a várost. „És teljessé lesz 

haragom s nyugtatom rajtok búsulásomat s vígasztalást veszek; és megértik, hogy én, az Úr 

szóltam buzgó szerelmemben, mikor betöltöm búsulásomat rajtok.” Ezék. 5,13 Isten kitöltötte 

haragját az elvetemülté vált városon. Izrael sorsa Jeruzsálemhez hasonlóan alakult. (Lásd Ez. 

6,11-12; 14; Ez. 7. fej.) Amikor Titusz feljött i.sz. 70 –ben ugyanezek az események 

megismétlődtek. „Irtózatos veszedelem zúdult a városra, amikor Titus vette ostrom alá 

Jeruzsálemet. A római sereg a páska ünnepén zárta körül Jeruzsálemet, amikor a zsidók 

milliói gyűltek össze falain belül. Az élelmiszerkészlet, amely gondos őrzés mellett évekig 

ellátta volna a lakosságot, előzőleg elpusztult a szemben álló pártok féltékenysége és bosszúja 

következtében. Most pedig át kellett élniük az éhínség minden borzalmát. Egy mérték búzát 

egy talentumért árultak. Olyan kínzó volt az éhség, hogy az emberek övjük és sarujuk bőrét, 

pajzsuk borítóját harapdálták. Éjszaka sokan kilopóztak, hogy a város falain kívül termő vad 

növényeket szedjenek, annak ellenére, hogy közülük sokan fogságba estek, és kegyetlen 

kínzások között haltak meg; azoktól pedig, akiknek sikerült visszatérni, sok esetben ellopták 

azt, amit életük kockáztatásával gyűjtöttek. A hatalmat birtoklók a legembertelenebb 

kínzásokat alkalmazták, hogy kicsikarják az ínség sújtotta lakosság utolsó szűkös, talán 

eldugott tartalékát. És e kegyetlenséggel nem ritkán éltek jól táplált emberek, akik pusztán 

élelmet akartak halmozni a későbbi időkre. Ezrek haltak éhen, és pusztultak el pestisben. Úgy 

tűnt, mintha Jeruzsálem lakóiból kihalt volna minden emberi érzés. Férjek raboltak 

feleségüktől, feleségek pedig férjüktől. Gyermekek idős szüleik szája elől kapták el az 

élelmet. A próféta kérdésére: "Elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről?" - e pusztulásra ítélt 

város falain belül történtek adták meg a választ: "Irgalmas anyák kezei megfőzték 

gyermekeiket, hogy azok eledeleik legyenek az én népem leányának romlásakor" (Ésa 49:15; 

JSir 4:10). A tizennégy évszázaddal korábban mondott figyelmeztető prófécia újból 

beteljesedett: "A közötted való finnyás és kedvére nevekedett asszony (aki meg se próbálta 

talpát a földre bocsátani az elkényesedés és finnyásság miatt) irigy szemmel tekint az ő 

szeretett férjére, fiára, leányára,...és gyermekei miatt, akiket megszül; mert megeszi ezeket 

titkon, mikor mindenből kifogy, a megszállás és szorongattatás alatt, amellyel megszorongat 

téged a te ellenséged a te városaidban" (5Móz 28:56-57).”37 

 

Josephus Flavius zsidó történetíró leírja az éhség borzalmait Jeruzsálemben: „De a vagyonos 

embereket akkor is megölték, ha maradni akartak a városban; mert azzal az ürüggyel, hogy 

meg akarnak szökni, meggyilkolták őket, természetesen a vagyonuk miatt. Az éhínséggel 

együtt fokozódott a lázadók dühe is, és mind a két csapás napról napra irtózatosabbá fajult. 

Nyíltan már sehol sem lehetett gabonát látni, tehát benyomultak a házakba, és mindent 

átkutattak. Ha valami előkerült véresre verték a lakosokat, mert letagadták; ha semmit sem 

találtak, akkor megkínozták őket, miért rejtettek el mindent oly ügyesen, hogy nem lehetett 

megtalálni. A szerencsétlenek testi állapotából következtettek arra, hogy van e élelmiszerük 

vagy nincs. Aki jóltápláltnak látszott, arról feltételezték, hogy vannak élelmiszerkészletei; a 

csonttá aszottakat békén hagyták, mert fölöslegesnek tartottak olyan embereket legyilkolni, 

akik amúgy is hamarosan éhen halnak. Sok gazdag ember titokban egész vagyonát odaadta 

egyetlenegy mérő búzáért, a szegényebbek egy mérő árpáért; azután bezárkóztak házuk 

legeldugottabb zugába, és pokoli éhségükben a gabonát őrletlenül falták fel, vagy 

megpirították, ha nyomorúságukban és ijedelmükben meg merték tenni. Asztalt már sehol 

sem terítettek, hanem félig nyersen kikapták az ételeket a tűzből, és mohón felfalták. Silány 

volt a táplálék, és sírni való ez a látvány: a hatalmasok dúskáltak a szegények jajveszékeltek. 

Az éhség lábbal tapos minden érzelmet, de egyet sem írt ki az emberből oly gyökeresen, mint 

a szánalmat, mert ilyenkor az ember mindent sutba dob, amire különben tekintettel szokott 

lenni. Így tehát az asszonyok a férjük, gyermekek a szüleik és – ami a legsiralmasabb volt – 
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anyák a csecsemőik szájából szedték ki a falatot; és miközben imádott gyermekük a karjukban 

senyvedt, nem átallották előle elszívni az anyatejet, és ezzel megölni őt. De még ha 

táplálkoztak, az sem maradt titokban, mert a lázadók ott termettek, és még ezt is elrabolták 

tőlük. Ha bezárt házat találtak, az biztos jele volt annak, hogy odabent valamit esznek. 

Ilyenkor betörték a kaput, berontottak, és az embereknek úgyszólván szájukból tépték ki a 

falatot….Hátborzongató kínokat kellett némelyik embernek elszenvednie.”38   

 

A Jeruzsálembeli éhínség egy másik leírása Josephus Flaviustól A ZSIDÓ HÁBORÚ című 

könyvből: „Ezalatt a városban az éhínség egyre – másra szedte áldozatait, és kimondhatatlan 

nyomorúság járt a nyomában. Ha valamelyik házban csak morzsányi ennivaló került elő, 

összemarakodtak rajta, a családtagok is ölre mentek egymással, hogy megkaparinthassák a 

nyomorúságos falatot, amellyel még eltengethették az életüket. A haldoklókról sem hitték el, 

hogy nincs már semmijük, tehát a rablók mindenkit megmotoztak, aki utolsókat vonaglott, 

hátha csak tetteti a haldoklást, és talán eldugott a ruhája ráncaiba valami ennivalót. Éhségtől 

tátott szájjal, mint a veszett kutyák, lihegve rohantak ide-oda, nekiestek egy-egy kapunak, 

mint a részegek, betörték, és kétségbeesésükben egy óra alatt néha kétszer – háromszor is 

bebotlottak ugyanabba a házba. Felszedtek és nem átallottak megenni olyasmiket, amiktől a 

legmocskosabb állat is undorodik. Végül már derékövekre és cipőkre fanyalodtak, s ezeket 

rágták, meg a pajzsokról leszakított bőrdarabokat. Némelyik megette a rothadt 

szénahulladékot; egyesek összeszedték a csutkákat, és a legkisebb mennyiséget is négy attikai 

drachmáért árulták. De minek példázzam az éhínség borzalmait élettelen tárgyakon? 

Elmondok egy esetet, amelyhez fogható sem a görögöknél sem a rómaiaknál nem történt: 

hátborzongató elmondani, irtózat hallani. És nehogy azt higgye rólam az utókor, hogy 

mindenféle mendemondákat írtam meg, inkább szívesen elhallgattam volna ezt a 

szörnyűséget, ha nem volna rengeteg tanúja kortársaim között. Meg aztán szülővárosomnak is 

rossz szolgálatot tennék, ha elhallgatnám azokat a borzalmakat, amelyeket végigszenvedett. 

Egy Mária nevű előkelő származású és gazdag asszony Eleázár leánya, a Jordánon túl fekvő 

Bethezob faluból a nagy tömeggel együtt menekült Jeruzsálembe, és ott szenvedte végig az 

ostromot. Vagyonát amelyet Peraiából magával hozott Jeruzsálembe, a zsarnokok már régen 

elrabolták; megmaradt ékszereit és kevés élelmiszerét, amit fel tudott még hajszolni, a 

cinkosaik rabolták el, akik napról – napra be berontottak a házába. Emiatt az asszonyon 

irtózatos elkeseredés vett erőt, és már nemegyszer megpróbálta szidalmakkal és 

átkozódásokkal magára uszítani a rablókat, de mivel sem haragjában, sem szánalmában egyik 

sem volt hajlandó megölni, és már belefáradt, hogy mindig másoknak szerezzen élelmet, nem 

is szólván arról, hogy most már úgyis hiába keresett, az éhség már a beleit és a csontja velejét 

égette, de az éhségnél is jobban izzott benne a harag. Végső ínségében a düh szavára 

hallgatott, fellázadt a természet ellen, felkapta csecsemő gyermekét, és így sikoltozott: 

„Szegény kisfiam, kinek tartogassalak ebben a háborúban, éhínségben és lázadásban? A 

rómaiaknál rabszolgaság vár rád, ha egyáltalán életben hagynak; a rabszolgaságnál előbb 

máris itt van az éhínség, és itt vannak a lázadók, akik mindkettőnél irgalmatlanabbak. Nos, 

hát légy nekem ételem, a zsarnokoknak bosszúálló szellemük, az élőknek pedig rém – mese, 

ami betetőzi a zsidók balsorsát!” Ezekkel a szavakkal megölte gyermekét, megsütötte, a felét 

megette, a másik felét letakarta, és félretette. De a lázadók máris ott termettek, és mikor az 

átkozott pecsenyeszagot megszimatolták, megfenyegették, hogy azonnal megölik, ha nem 

mutatja meg, hogy mit sütött. Erre az asszony azt mondta, hogy jó darabot félretett nekik, 

levette a fedőt gyermeke maradványiról. Irtózat és borzalom fogta el a rablókat, és erre a 

látványra szinte kővé dermedtek. De Mária tovább folytatta: „Ez az én édes gyermekem, én 

tettem ezt. Egyetek belőle, én is ettem; ne legyetek gyengébbek egy asszonynál, 

érzékenyebbek egy anyánál! De ha istenfélők vagytok, és visszaborzadtok az én áldozatomtól, 

legalább az is nekem marad, amivel megkínáltalak.” Ezek remegve kisompolyogtak; erre már 
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ők sem mertek rávetemedni, és így, bár vonakodva, otthagyták az anyának ezt az ennivalót. 

Gyorsan híre futott ennek a szörnyűségnek az egész városban, és mindenki megborzongott, 

mikor elképzelte ezt a förtelmet, mintha csak ő maga követte volna el. Az éhségtől 

meggyötört emberek most már kívánták a halált, és boldognak magasztalták azokat, akik 

meghalhattak, mielőtt még ilyen borzalmakat kellett volna hallaniuk és látniuk.”39    

 

„A Megváltó próféciájának, amely Jeruzsálem pusztulását jövendöli meg, lesz egy másik 

teljesedése is, amelynek Jeruzsálem rettenetes elpusztítása csak halvány árnyéka. A 

kiválasztott város sorsában annak a világnak a pusztulását láthatjuk, amely Isten kegyelmét 

elutasítja, és törvényét lábbal tiporja.”40 Jeruzsálem pusztulása előképe a végidőben a világ 

pusztulásának. Ahogy Isten mindent megtett kiválasztott népéért, hogy megtartsa, megmentse. 

Ugyanúgy mindent megtesz a világért, hogy megtartsa, megmentse.  Krisztus mindenkiért 

meghalt: „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki, 

hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő 

Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. A ki 

hiszen ő benne, el nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt 

az Isten egyszülött Fiának nevében. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, 

és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik 

gonoszak valának.” Ján. 3,16-19 Isten az egész világra rá akarta bízni törvényeit, hogy 

fogadják el és tartsák meg, de a világban is csak egy maradék nép az, amelyik ezt 

megtette/megteszi. Jeruzsálemnek is csak egy maradék része fogadta el Istent, Jeruzsálem 

másik része a többség, visszautasította Őt. A történelem végén, amikor Isten hívó szava 

utoljára hangzik a nagy evangéliumhirdetés idején, a többség, elutasítja Isten felkínált 

kegyelmét. Ezután a világ ugyanarra a sorsra jut, mint az egykori Jeruzsálem. Isten a 7 csapás 

alatt teljessé teszi rajta haragját betegségekkel – járványokkal, éhséggel – szomjúsággal, 

szárazsággal. A betegségek-járványok, éhségek – szomjúságok, szárazságok folyamatosan 

hatalmasodnak majd el a végidőben a 7 csapás ideje csak a tetőpontjuk ideje. (Erről 

részletesebben majd a „Nem szűnik meg az Úrnak haragja” és „A hét csapásról” című 

fejezetben olvashatunk.)  

 

Nabukodonozornál és Titusznál, mindkét esetben „nagy éhség” lett Jeruzsálemben, amely a 

város lakosságát sújtotta. Nabukodonozor idejében, amikor az ellenséges babiloni csapatok 

teljesen bevették Jeruzsálemet és a város kőfala ledőlt, arra az időre olyan „nagy éhség 

támadt, hogy a föld népének kenyere sem volt” Jer. 52,6. Tehát ekkor az éhínség teljesen 

elhatalmazott a nép felett.  Sedékiás „uralkodásának kilenczedik esztendejében, a tizedik 

hónapban, a hónapnak tizedikén eljöve Nabukodonozor, a babiloni király, ő maga és egész 

serege Jeruzsálemre, és tábort járának ellene, és mindenfelől sánczot vetének fel ellene. És 

megszállva lőn a város Sedékiásnak tizenegyedik esztendejéig. A negyedik hónapban, a 

hónapnak kilenczedikén nagy éhség támada a városban, annyira, hogy a föld népének 

kenyere sem vala. Jer. 52,4-6 Az „annyira” szócska jelzi, hogy az éhínség a tetőpontjára 

jutott, vagyis ebben az időben a legsúlyosabbá vált. Ugyanezen a napon teljesen összeomlott a 

város védelme, a babiloni csapatok áttörték a városfalat és betörtek a városba. A város 

lakossága teljesen kiszolgáltatottá vált ellenségeinek. „Sedékiás tizenegyedik esztendejében, 

a negyedik hónapban, a hónap kilenczedikén ledűle a város kőfala.” Jer. 39,2 „Cidkija 11. 

évében, a negyedik hónapban, a hónap kilencedik napján rést ütöttek a város falán.” Jer 

39,2 (Kat. ford.) „A negyedik hónapban, a hónap kilencedik napján, amikor az éhínség már 

úgy elhatalmasodott a városban, hogy kenyere sem volt a népnek, az ellenség rést ütött a 
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város falán.” Jer 52,6-7 (Kat. ford.) Ez a dátum akkor Kr. e. 586 július 18-a volt. Ekkora 

hatalmasodott el az éhínség annyira a városban „hogy nem volt ennivalója az ország 

népének.” Jer. 52,6 (MBT ford.) és ekkor dőlt le a városfal is. A babiloniak a várost észak 

felől hódították meg, Sedékiás déli irányban menekült el a városból (Jer. 39,4). Később Titusz 

is észak felől hódította meg a várost. A babiloni hadsereg tehát körülvette a várost, sáncokat, 

ostromtornyokat és faltörő kosokat állított ellene (Ezék. 4,2) majd megrohamozta a várost és 

faltörő kosaival, ütötte a városfalat addig, amíg át nem törte. „A sáncok viszonylag enyhe 

emelkedőjén fel lehetett tolni az ostromtornyokat és a faltörő kosokat. A sánc azt is lehetővé 

tette, hogy a támadók fölé kerüljenek a város erős alapzatának és elérjék a faltörő kosokkal a 

városfal kisebb és gyengébb felső köveit…Nebukadneccar hadserege körülvette Jeruzsálemet, 

és nem hagyott esélyt a város felmentésére vagy megmenekülésére. Amikor minden készen 

állt, elõrevitték a faltörõ kosokat, hogy döngessék a falakat. Állandó pörölycsapásaikkal ezek 

egyre jobban gyengítették a városfalat”.41 Mígnem sikerült ledönteni.  

 

 
Város megtámadása faltörő kossal (British Museum) (Fotó: SG) 

 

Hogy ennek a történetnek a végidőre szóló jelképes jelentését jobban megérthessük ehhez 

meg kell értenünk, hogy mit szimbolizál a „kőfal” amely a várost körülveszi.   

A „kőfal” vagy „erősség” volt az, ami oltalmat nyújtott a város körül és a város védelmét 

szolgálta. Az 5 Móz. 28,52–ben a Biblia úgy beszél róla, mint amihez bíznak a népek. „És 

megszáll téged minden városodban, míglen leomolnak a te magas és erős kőfalaid, a 

melyekben bízol, minden te földeden:” „És magas falaid erősségét lerontja, megalázza, a 

földre, porba dobja.” Ésa. 25,12 - Moábról mondja az Írás. 

 
 „Kr. e. 588. január 15-én kezdődött az ostrom, és Cidkijjá… tizenegyedik évében a negyedik 

hónap kilencedik napjáig tartott. Mai időszámítást használva, úgy tűnik, hogy hozzávetőlegesen 

tizenkilenc hónapig ostromolták a várost (a kilencedik év utolsó három hónapjában, majd a tizedik év 

tizenkét hónapjában és a tizenegyedik év első négy hónapjában). De a zsidók által használt 

időszámítás szerint az ostrom sokkal hosszabb volt. A zsidó királyok uralkodási éveit a Tisritől 

(szeptember–októbertől) Tisriig tartó naptár szerint számolták, ugyanakkor az év hónapjait más 

esetekben a Niszántól (március–áprilistól) Niszánig tartó naptár szerint jegyezték (lásd magyarázat a 

36:9-nél). Cidkijjá tizenegyedik éve Kr. e. 587. október 18-tól 586. október 6-ig tartott. A Niszántól 

számított negyedik hónap, mely egybeesett uralkodásának tizenegyedik évével, 586. július 10-én 

kezdődött. Ennek a hónapnak a kilencedik napja Kr. e. 586. július 18. volt, tehát az ostrom több mint 

harminc hónapon át tartott, Kr. e. 588. január 15-től Kr. e. 586. július 18-ig. A harminc hónapos 

ostrom után betörtek a városba, bevonultak a babilóniai király vezérei, és leültek a középső 

kapuban. A középső kapu valószínűleg a város északi oldalán lehetett (ahol a babilóniaiak 

ostromolták a falakat), a középső (vagy Tyropeon-) völgyben, mely elválasztotta egymástól a város két 

negyedét.”  (KIA – virtuális – Jeremiás könyve 39:1-4. Charles H. Dyer) 
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A megerősített városok kőfalakkal voltak körülvéve (2 Krón. 8,5; 2 Krón. 32,5). Ezékiel 

42,20-ban a kőfal feladata, hogy elválassza a szentet a közönségestől. „Mind a négy szél 

irányában méré azt. Kőfala vala köröskörül, hosszúsága ötszáz, szélessége is ötszáz sing, 

hogy elválaszsza a szentet a köztől.” -a templom megmérése Ezékielnél. 

A zsidók ellenségeit Ezsdrás és Nehémiás idejében félelemmel töltötte el, hogy a „kőfalakat 

készítik”. Hiszen tudták, hogy ezzel hatalmuk a város felett csökken, és a kőfalak miatt a 

város képessé válik arra, hogy ellenálljon az ellenségnek, támadását felfogja és visszaszorítsa. 

„Tudtára légyen a királynak, hogy a zsidók, a kik feljöttek tőled, megérkezének hozzánk 

Jeruzsálembe; a visszavonó és gonosz várost építik, a kőfalakat készítik s a fundamentomokat 

javítgatják.” Ezsdr. 4,12 „Tudatjuk mi a királylyal, hogy ha ez a város megépülend és a 

kőfalak elkészülnek: ennek miatta birtokod a folyóvizen túl nem lészen.” Ezsdr. 4,16 Tehát 

az ellenségnek először a kőfalak jelentettek akadályt. Ha ezeket sikerül ledöntenie szabad út 

nyílik a városba. Ezért ezeket ostromolja először. A babilóniaiak „Jeruzsálem kőfalait 

lerontották” 2 Krón. 36,19. „Megvetette az Úr az ő oltárát, megútálta szent helyét; ellenség 

kezébe adá palotáinak kőfalait; 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. 2,7-8 (Lásd 

még Nehem. 1,3; Zsolt. 89,41) A 2 Kir. 25,10 szerint végül a városba való betörés után 

„Jeruzsálem kőfalait köröskörül lerombolta a Káldeusok serege, a mely a vitézek 

hadnagyával volt.” – (Nabuzár Adánnal volt.) A Szentírás Jeruzsálem ostromán 

szemlélteti az igazak és a gonoszok sorsát a végidőben. Mivel a két esemény egymás 

mellett halad. Jeremiás 25,29-30 ezt mondja: „Mert ímé, a város ellen, a mely az én 

nevemről neveztetik, az ellen veszedelmet indítok, ti pedig egészen megmenekültök-é? Nem 

menekesztek, mert én fegyvert hozok e földnek minden lakosára, azt mondja a Seregek Ura, 

Te pedig prófétáld meg nékik mind e szókat, és ezt mondd nékik: Az Úr a magasságból 

harsog, és az ő szent lakhelyéből dörög, harsanva harsog az ő házára, riogatva kiált, mint a 

szőlőtaposók, e föld minden lakosa ellen.” Jer. 25,29-30 Amikor eljön Isten népére a 

megpróbáltatás ideje ekkor ezt követően eljön a világra is a megpróbáltatás ideje. A 

végidőben a babiloni király Róma Isten népét fogja ostromolni.  

Az Igehelyek megértő tanulmányozása után, láthatjuk, hogy a „kőfal” a törvényt jelképezi! 

Az Isteni törvény az, ami határt szab a gonoszságnak, ami elválasztja a szentet a 

közönségestől. A törvény az, ami védelmet nyújt az igazaknak. A teljes törvény a világi 

törvényekben nincs jelen, de vannak olyan rendelkezések, amelyek részben jelen vannak 

világi törvényekben is. Ilyen pl. a lelkiismereti szabadság, szabad gyülekezési jog stb. Ezek a 

rendelkezések összhangban vannak a Bibliai törvényekkel, így még mindig jelentős hatást 

gyakorolnak a gonoszság visszaszorításában. Ezek a törvények kőfalként magasodnak az 

igazak fölé, hogy oltalmat és védelmet nyújtsanak Sátán gonoszságaival szemben. Ahogy 

Jeruzsálemet is falai védelmezték ellenségeikkel szemben. Jeruzsálemet több kőfal vette 

körül. Nabukodonozor – Sedékiás idejében kettő (Jer. 39,4; 52,7; Ésa. 22,11), Titusz idejében 

három városfal óvta a várost. Amikor a Rómaiak megostromolták Jeruzsálemet ezek a 

városfalak egymás után pusztultak el. I. sz. 70-ben a Rómaiak „Május 25-e körül áttörték a 

Harmadik falat; május 30-a körül pedig a Második falat; ekkor a fő tábort a városon belülre 

helyezték át”42 Ezután rendelte el Titusz, hogy építsenek egy ostromfalat, hogy ezáltal 

kiéheztessék a védőket. „Titus július elején elrendelte, hogy építsenek egy ostromfalat a 

 
 Három fal és egyben hármas fal védte a várost. „Hármas fal övezte a várost mindenütt, ahol nem 

védték járhatatlan szakadékok; ilyen helyeken csak egyszeres volt a fal.” (Josephus Flavius: A ZSIDÓ 

HÁBORÚ Talentum Kiadó 1999. 391. o.) 
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város körül,10 hogy ezáltal kiéheztessék a védőket; az eredmény hamarosan jelentkezett, 

minthogy rengeteg élelmiszer vált lángok martalékává a zélóták közötti háborúskodások 

során.”43 

 

A végidőben, amikor az „utolsó fal” is ledől – úgy is mondhatnánk, hogy amikor 

semmilyen törvény (jog) nem védi már az igazakat, amikor a hatóságok minden 

védelmet megtagadnak és megvonnak Isten népétől, és teljesen kiszolgáltatják őket a 

halál rendelet által azoknak „a kik keresik az ő lelköket” Jer 19,9.  Ekkorra olyan nagy 

éhínség támad, hogy a föld népének kenyere sem lesz. Úgy, mint Nabukodonozor 

idejében, amikor a városfal ledőlt és később Titusz idejében a városfalak pusztulása 

után. Mikor lesz a legszörnyűbb és legsúlyosabb az éhínség a végidőben az egész föld 

népén? A végidőben ekkor már a 7 csapás ideje alatt vagyunk. A 2. csapás a tengereket 

sújtja, amely a föld egyik élelmiszer kamrája „és minden élő állat meghala a tengerben” 

Jel. 16,3. A 3. csapástól már a folyóvizek is ihatatlanná válnak halaik is elpusztulnak 

(Jel. 16,4). A 4. csapás pedig már a rendkívüli forróság idejének tetőpontja (Jel. 16,8). 

Az egyetemes halál – rendeletet a gonoszok a 3. csapás, ill. 4. csapás idején adhatják ki 

mivel ekkor már se élelem se ivóvíz nincsen, és a hőhullám és vele együtt a szárazság is 

majdnem, vagy pedig már a tetőfokán van. (3. csapás idején majdnem a 4. csapás idején 

pedig már a tetőfokon van). (Meg kell jegyeznünk, hogy Isten törvényét már az Utolsó 

óra kezdetén tehát Babilon fennállása idején félreteszik, de Isten egész népe teljesen 

jogfosztottá csak az egyetemes halál – rendelet idején válik, ekkor az egész nép 

kiszolgáltatott helyzetbe kerül.) 

 

Láthattuk, hogy a Nabukodonozori ostrom és a Tituszi ostrom párhuzamban áll egymással 

abban az eseményben is, hogy mindkettőnél nagy éhség lett Jeruzsálemben. (Mindkét esetben, 

július hónapban vált legsúlyosabbá a helyzet). A Nabukodonozori ostromnál akkor, amikor a 

városfalat áttörték a babilóniaiak (Kr.e. 586. július 18-án). A Tituszi ostromnál pedig akkor 

miután a Rómaiak áttörték a városfalakat. (I.sz. 70 –ben Titusz július elején rendelte el, hogy 

építsék meg azt az ostromfalat, amellyel kiéhezteti a város megmaradt lakosságát az 

eredmény még a júliusi hónapban jelentkezett; Lásd még Bibliai atlasz Szent Pál Akadémia 

2004 191. o.) Az éhínség miatt Jeruzsálem mindkét ostrománál a terhes és szoptatós anyákra 

és gyermekeikre szörnyű sors várt. Jeremiás Síralmaiban a 2,19 versben ezt olvassuk: „Kelj 

fel, riadj éjjel, az őrjárások kezdetén; öntsd ki, mint a vizet a te szívedet az Úr szine előtt; 

emeld fel hozzá kezeidet a te kisdedeidnek életéért, a kik elaléltak az éhség miatt minden 

utczának szegletén.” Siral. 2,19 Szintén itt a Siralmak 2,11-12 versben pedig ezt mondja az 

Írás: „Elsenyvedtek szemeim a könyhullatástól, belső részeim háborognak, májam a földre 

omlik az én népem leányának romlása miatt, mikor elalélt a kis gyermek és a csecsszopó a 

város utczáin. Azt mondták anyjoknak: Hol a kenyér, meg a bor? mikor elaléltak, mint a 

sebesültek a város utczáin, mikor kilehelték lelköket anyjoknak kebelén.” Siral. 2,11-12 

A végidőben a 7 csapás idején ismét teljesednek ezek a rettenetes dolgok. Lukács 21,23 ezt 

mondja: „Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokban a napokban; mert nagy 

szükség lesz e földön, és harag e népen.” „Jézus pedig hozzájok fordulván, monda: 

Jeruzsálem leányai, ne sírjatok én rajtam, hanem ti magatokon sírjatok, és a ti 

magzataitokon. Mert ímé jőnek napok, melyeken ezt mondják: Boldogok a meddők, és a 

mely méhek nem szültek, és az emlők, melyek nem szoptattak!” Luk. 23,28-29 

 
10 „Az ostromfal hossza 39 stadionnyi volt; ezenfelül 13 erődítményt építettek hozzá, ezeknek a 

kerülete összesen 10 stadion volt. A falat három nap alatt felépítették, és ezzel hihetetlenül rövid idő 

alatt olyan művet alkottak, amelyhez hónapok kellettek volna.” (Josephus Flavius: A ZSIDÓ 

HÁBORÚ Talentum Kiadó 1999. 435. o.) 
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A történelem folyamán háborúk, éhségek és járványok kéz a kézben jártak együtt. A 

végidőben sem maradnak el egymástól.  

 

 
Titusz beveszi Jeruzsálemet i.sz. 70-ben  

Ostromfal a védők kiéheztetésére (piros színnel) (Rajz: SG) 

 

E. G. White írásai a halál – rendeletről  

 

E. G. White szerint a halál rendelet egyetemes lesz, és amikor kiadják, nem mindjárt hajtják 

végre, hanem bizonyos türelmi időt biztosítanak a végrehajtásáig. A halál – rendeletet azért 

adják ki, mert a 7 csapásból néhány csapás már éri a gonoszokat, akik ezen felbőszülnek, mert 

azt hiszik, hogy az igazak hozták reájuk a csapásokat. A halál – rendelet által akarják kiirtani 

Isten népét, azért, hogy hitük szerint a csapások miatti baj is megszűnjön. A szentekre egy 

éjszakán akarnak döntő csapást mérni. (Feltehetően hasonlóan, mint a Szent Bertalan éji 

párizsi vérnász idején 1572-ben (VIII. 23/24) amikor lemészárolták a katolikusok a protestáns 

hugenottákat. Párizs után az öldöklés vidékre is kiterjedt. XIII. Gergely pápa tedeummal 

(hálaadással) ünnepelte a francia protestánsok legyilkolásának hírét.)    
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Láttam, hogy a föld vezetői egymással tanácskoznak, és Sátán és angyalai körülöttük 

tevékenykedtek. Láttam egy írást, amelynek másolatát elterjesztették a föld különböző 

részein, rendeletet adván, ha a szentek nem adják fel különös hitüket, nem adják fel a 

szombatot és nem ünneplik a hét első napját, a népet egy bizonyos idő után halálra 

ítélhetik. - EW 282, 283 (1858). 

Különösen azok ellen gerjednek haragra, akik megszentelik a negyedik parancsolatban foglalt 

szombatot. Végül pedig egyetemes rendelettel halálra méltónak ítélik őket. - PK 317. 

 

Isten népe megszabadul 

 

Amikor az emberi törvények védelmét megvonják Isten törvényének tisztelőitől, számos 

országban intézkednek elpusztításukról. A rendeletben kitűzött idő közeledtére az emberek 

eltervezik a gyűlölt közösség kiirtását. Elhatározzák, hogy egy éjszakán döntő csapást 

mérnek rájuk, hogy végképp elnémítsák az ellenkezés és a dorgálás hangját. (NK 565. o.) 

Az Isten maradék népe elleni végső rendelet hasonló lesz ahhoz, amelyet Ahasvérus adott ki 

a zsidók ellen. Az igaz egyház ellenségei ma a szombat parancsát megtartók kis csoportjában 

kapuban ülő Márdokeust látnak. Isten népének a menny törvénye iránti tisztelete állandó 

dorgálást jelent azok számára, akik nem félik az Urat és lábbal tiporják szombatját. - PK 375. 

Ha Isten népe bizalmát belé helyezi és hitével az Úr erejére támaszkodik, Sátán tervei 

meghiúsulnak a mi időnkben oly emlékezetesen, mint Márdokeus idejében. - ST Febr. 22, 

1910. 

 

Eszter könyvében azt látjuk, hogy a gonosz Hámán, Hammedáta fia a szellemvilág 

(spiritizmus) felé fordult, hogy tudakozódjék ördögi tervének alkalmatos ideje felől 

inspirálójától (sugalmazó, ösztönző, ihlető), Sátántól. „És látván Hámán, hogy Márdokeus 

térdet nem hajt és nem borul le előtte, megtelék Hámán haraggal. De kevés volt előtte, hogy 

csakis Márdokeusra magára vesse rá kezét, (mert megmondták néki Márdokeus nemzetségét) 

azért igyekezett Hámán elveszteni minden zsidót, a ki Ahasvérus egész országában vala, a 

Márdokeus nemzetét. Az első hónapban, ez Nisán hónapja, Ahasvérus királyságának 

tizenkettedik évében, Púrt, azaz sorsot vetének Hámán előtt napról-napra és hónapról-

hónapra a tizenkettedikig, s ez Adár hónapja.” Eszt. 3,5-7 „Mert az agági Hámán, 

Hammedátának fia, minden zsidónak ellensége, szándékozott a zsidókat elveszteni, és Púrt, 

azaz sorsot vetett, hogy őket megrontsa és megsemmisítse;” Eszt. 9,24 Azonban tervét itt már 

nem tudja maradéktalanul véghezvinni, mert visszafordul reá az ítélet (Eszter 9,25). Az Eszter 

könyvében leírt történet, amely az egyik végső megpróbáltatásról és az ebből való 

szabadulásról szól az egyetemes halál rendelet kiadásától számítható. Az utolsó 7 csapás 

ideje alatt a gonoszok mivel Istent teljesen elvetették ezért teljesen Sátán hatalmába, kerültek. 

A szellemvilág (a démoni világ) készséggel áll segítségükre, hogy Isten megmaradt népét 

elpusztíthassák.  

 

Amiképpen Nabukodonozor, Babilónia királya rendeletet adott ki, hogy mindenkit, aki nem 

hajol meg és nem imádja az állóképet, meg kell ölni, ugyanúgy rendeletet készítenek, hogy 

mindenkit, aki nem tiszteli a vasárnap intézményét, börtönnel és halállal kell büntetni... 

Mindenki gondosan olvassa el a Jelenések könyve 13. fejezetét, mert az érint minden embert, 

kicsinyt és nagyot. - 14MR 91 (1896). 

 

A föld hatalmasságai, amelyek egymással összefogva harcot indítanak Isten parancsolatai 

ellen, elrendelik, hogy mindenki - kicsinyek és nagyok, gazdagok és szegények, szabadok és 

szolgák (Jel 13:16) - a hamis szombat megtartásával alkalmazkodjon az egyház szokásaihoz. 
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Az engedelmesség megtagadása államellenes cselekménynek fog minősülni, amelyért 

halálbüntetés jár. - NK 538 

Az utolsó napok eseményei - című könyvben a halál-rendeletet a 3. csapáshoz helyezték a 

könyv összeállítói az E. G. White hagyaték megbízottai. Erre a meggyőződésükre a White 

irodalom alapján jutottak. Ide helyezték a Jákób éjszakájának kezdetét is.    

 

Isten népének kifutása az E. G. White irodalomban 

 

Az E. G. White irodalom szerint Isten népének kifutása a városokból, falvakból a 7 csapás 

idején a halál rendelet kiadása után következik be. Lesznek olyanok is, akik még a kijelölt idő 

előtt el akarják pusztítani a szenteket a Jákób éjszakájának idején, ill. a városokból való 

menekülésnek az ideje alatt, de tervük nem jár sikerrel. Mielőtt még Lót és családja elhagyta 

volna a romlott várost Sodomát a város gonosz lakói az est folyamán be akartak törni Lót 

házába, de az angyalok közbelépésére meghiúsultak gonosz szándékaik, és Lótot és háznépét 

megoltalmazták (lásd 1 Móz. 19,9-11).   

 

A gonoszok azt hitték, hogy mi hoztuk rájuk Isten ítéleteit. Felkerekedtek, és tanácsot ültek, 

hogy miként lehetne bennünket a földről kiirtani, mert azt hitték, hogy akkor a baj is 

megszűnik. A nyomorúság idején kimenekültünk a városokból és a falvakból, de az 

istentelenek üldözőbe vettek minket. Ezek fegyveresen behatoltak a szentek házaiba. 

Felemelték kardjukat, hogy megöljenek minket, de az darabokra törve szalmaszálként hullott 

ki kezükből. Mi éjjel-nappal Istenhez kiáltottunk szabadulásért s kiáltásunk trónja elé 

jutott. (Tapasztalatok és látomások; További látomások című részből)  

Amikor a keresztény világ kormányrendeletei megvonják a parancsolattartóktól a 

hatóságok védelmét, és azokra hagyják sorsukat, akik ki szeretnék őket irtani, Isten népe ki 

fog menekülni a városokból meg falvakból és elkülönülten élnek majd csoportokban a 

legelhagyatottabb helyeken. Sokan a hegyekben találnak majd menedéket…-NK. 626 (1911) 

 

Bár rendelet jelöli meg azt az időt, amikor Isten parancsolatainak megtartóit meg lehet ölni, 

ellenségeik helyenként elébe fognak vágni a rendeletnek, és idő előtt megkísérlik kioltani 

életüket. De senki sem törhet át a hatalmas őrzők seregén, akiket Isten a hűséges emberek 

köré állít. A városokból és a falvakból menekülők közül egyeseket megtámadnak ugyan, 

de az ellenük felemelt kard összetörik, és gyenge szalmaként hullik le. Lesznek olyanok, 

akiket harcosok alakjában megjelent angyalok védenek meg. (NK 561. o.) 

A szentek a nyomorúság idején semmi hasznát sem vehetik a házaknak és földeknek, 

mert akkor menekülniük kell a dühbe gurult tömeg elől, és abban az időben javaikat nem 

lehet eladni a jelenvaló igazság előrehaladására...Láttam, hogy néhányan ragaszkodtak 

javaikhoz, és nem kérdezték meg az Urat kötelességükről, Ő nem adta tudtukra 

kötelességüket és megengedte, hogy javaikat megtartsák, de a nyomorúság idején úgy tűnt, 

mintha azok hegyként összemorzsolnák őket. Ha megpróbálnak rendelkezni vele, erre 

képtelenek lesznek... De ha tanítást kívánnának, Isten oktatná őket a szükség idején, hogy azt 

mikor és mennyiért adják el. - EW 56, 57 (1851). 
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(Julius Schnorr von Carolsfeld –’Die Bibel in Bildern’, 1860) 
 

A halál rendeletet elsősorban a 3. esetleg a 4. csapás idején adhatják ki. Mindkét csapás idején 

már súlyos éhínséggel és szomjúsággal találkozunk. Nem tudjuk, hogy pontosan mennyi idő 

telhet el a két csapás között.  

 

© Sipos Gábor 
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