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28. fejezet 

 

„És megtudják, hogy én vagyok az Úr” 

 

A Biblia használ egy egészen különleges kifejezést, amikor Isten váratlan, meglepő 

fordulatokban hatalmával avatkozik közbe saját ügye dicsőségére népe érdekében: „és 

megtudják, hogy én vagyok az Úr”. Emberileg lehetetlen helyzetekből való kimenekedésről, 

nagy és súlyos események bekövetkezéséről árulkodnak ezek a sorok. Most térjünk vissza 

még egyszer a híres észak – dél ütközetre a Kárkemisi csatára és nézzük meg ezt az eseményt. 

Ahogy már többször szóba hoztuk ez lesz a történelem „utolsó órájának” kezdete. Ekkor 

történik meg a már említett Babilon (Róma-Amerika) – Egyiptom (EU) háború, amelyben 

Egyiptom (EU) a vesztes fél lesz. A benne bízó népek nagy csalódására. „Ímé te e megtört 

nádszálban bízol, Égyiptomban, melyre a ki támaszkodik, tenyerébe megy és átfúrja azt; ilyen 

a Faraó, Égyiptomnak királya, minden benne bízóknak.” Ésa. 36,6 (Vagyis az Egyiptomra 

való támaszkodás csak keserű csalódást, fájdalmat okoz, de nem segít meg.) 

 

De Isten jó okkal engedi meg ezt a súlyos eseményt, mert sokan felismerik majd az Ő kezét 

ebben a dologban, hiszen ekkor jut hatalomra a Pápai Róma az egész világ felett. Sokan 

hisznek majd és megtérnek, vállalják a nyomorúságot Isten maradék népével. Ezek az 

emberek már hallottak a bibliai bizonyságtételről, ismereteik vannak a bekövetkező 

eseményekről. (Pl. hallottak már róla, hogy a Pápaság lesz a világ ura.) A bibliai prófécia 

teljesedése Isten hatalmának e megdöbbentő megnyilvánulása sok emberben tudatosítja, hogy 

a világban zajlódó események fölött egy Mindenható és Mindentudó Isten áll, aki felügyeli, és 

előre ismeri a történelem meghatározó eseményeit.  „Megerősítem azért Babilon királyának 

karjait, a Faraó karjai pedig leessenek, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, mikor adom 

fegyveremet Babilon királyának kezébe, hogy azt kinyújtsa Égyiptomnak földje ellen.” – 

mondja Ezék. 30,25. „És megtudják mindnyájan Égyiptom lakói, hogy én vagyok az Úr. 

Mivelhogy ők nádszál-bot valának Izráel házának;” – olvassuk Ezék. 29,6-ban. Sajnos 

sokszor Isten népe is az Úr helyett Egyiptomban bízott és reá támaszkodott. Ennek a politikai 

hatalomnak a védőszárnyai alatt kereste boldogulását, biztonságát (vesztére). „És nem lesz 

többé Izráel házának bizodalma, mely vétekre emlékeztessen engem, midőn feléje hajlanak, és 

megtudják, hogy én vagyok az Úr Isten.” – mondja az Ige Egyiptomról Ezék. 29,16-ban. 

„És megtudják, hogy én vagyok az Úr, mikor tüzet vetek Égyiptomra, és összetörik minden 

segítője.” – olvassuk Ezék. 30,8-ban. Isten az, aki „dönt királyokat. és tesz királyokat” Dán. 

2,21. Övé a hatalom mennyen és földön. Mert a „a felséges Isten uralkodik az emberek 

birodalmán, és annak adja azt, akinek akarja.” Dán. 4,22 (Ezt a hatalmat történetesen 

Babilon kapja meg a végidőben, igaz csak rövid ideig.) A háborúban győztes babiloni király 

nagy dicsőséget arat, míg a vesztes felek osztályrésze: szégyen – gyalázat, behódolás, fogság 

vagy pusztulás marad.   

 

Ezékielnek többször is prófétálni kellett Egyiptom ellen. Ezékiel egyik próféciája arról szól, 

hogy Babilon legyőzi Egyiptomot, és kincseivel ő rendelkezik majd. Az Ezék. 29,19-21-ben a 

következőt olvassuk: „Ennekokáért így szól az Úr Isten: Ímé, én Nabukodonozornak a 

babiloni királynak adom Égyiptom földjét, és elviszi gazdagságát, s elragadja ragadományát, 

s elprédálja prédáját, és ez lesz jutalma seregének.” Ez az Igehely párhuzamban áll Dán. 

11,42-43-mal. Ahol a következő áll: „És kezeit az országokra veti, és Égyiptom földe meg 

nem menekedhetik. És ura lesz Égyiptom arany- és ezüst-kincseinek és minden drágalátos 

javainak;” A korabeli időben a Kárkemisi csata (Kr. e. 605) után először Egyiptom külső 

birtokai kerültek az északi hódító a babiloni király kezébe. „És Égyiptom királya többé nem 
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jött ki az ő földéből; mert Babilónia királya mindent elvett, ami csak az égyiptomi királyé volt, 

Égyiptom folyóvizétől az Eufrátes folyóvizéig.” 2 Kir. 24,7 Majd később maga Egyiptom is 

Babilon kezére jutott. „És bemegy a fegyver Égyiptomba,” Ezék. 30,4 (Ténylegesen csak Kr. 

e. 568-ban). A végidőben azonban már a jelképes Kárkemisi csata után gyorsan bekövetkezik 

az, hogy az ateista politikai hatalmak sorra megdőlnek és elveszítik befolyásukat a világ felett. 

Helyüket pedig a régi-új hatalom Babilon (Róma, Amerika, jobboldal) foglalja el.  Dániel 

11,44 –ik verse is azt érzékelteti, hogy az északi király már teljhatalmon van (tehát ura 

mindennek) és senki sem tud vele szembe szállni kivéve egy Valakit a Mindenható Istent. A 

nagy evangéliumhirdetés idején, a Krisztus 2. eljöveteléről szóló hírek, félelmet keltenek a 

nagy vetélytársban, az északi királyban. „De megriasztják őt napkeletről és északról való 

hírek,” Dán. 11,44  

 

A Kárkemisi csatát szimbolikusan más megvilágításból szemléltető párhuzamos történet 

Szodoma és társainak a vereségét mutatja be az elámi Khédorlaomertől Ézsaiás 19,18-ban. Itt 

a prófécia nagyon világosan beszél emberek megtéréséről a döntő ütközettel (jelképes 

Kárkemisi csata) kapcsolatban. Ésa. 19,18-ban a következőt olvassuk: „Ama napon lesz öt 

város Égyiptomnak földén, a melyek Kanaán nyelvén szólanak, és esküsznek a seregeknek 

Urára; az egyik „pusztulás városának” neveztetik.” Ezt az Igehelyet és benne lévő 

történeteket már korábban részletesen kifejtettük. (Lásd a ’Sodoma’ anyagot.) Az „esküsznek 

a seregeknek Urára” úgy fordítható le másképpen, hogy vallást tesznek Istenről. Jer. 12,16 

hasonlóan fogalmaz a vallástétellel kapcsolatban: „És ha megtanulják az én népemnek utait, 

és az én nevemre esküsznek ilyen módon: Él az Úr! a mint megtanították népemet 

megesküdni a Baálra: akkor felépülnek majd népem között.” Tehát amikor megtörténik a 

végidőben ez a döntő ütközet akkor ez emberek megtérését is fogja eredményezni. Ésa. 19,19-

20 –ban ez áll: „Ama napon oltára lesz az Úrnak Égyiptom földének közepette és határán egy 

oszlop az Úrnak; És lesz jegyül és bizonyságul a seregek Urának Égyiptom földén, hogy ha 

kiáltanak az Úrhoz a nyomorgatók előtt, hogy küldjön nékik megtartót és fejedelmet, és őket 

megszabadítsa.” Az „oltár” a találkozás, a hála, az imádság, a segítségül hívás, az áldozás 

helye. Kifejezése annak, hogy kinek akar szolgálni az ember. Ugyanis annak áldozik.  

 

 
Áldozati oltár. Ez a négyszarvú áldozati oltár valószínűleg egy judaista szentélyből való, ahol állati 

áldozatokra használták. A Biblia szerint a menedéket kereső menekülők fogják megragadni az oltárok 

szarvait. (Beersheba, Kr. e. 8. század, homokkő; Jeruzsálem, Izrael Múzeum) (Fotó: SG)  
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Az „oszlop” a szövetségkötés a bizonyság kifejezése. Amikor Jákób és Lábán kibékültek 

egymással szövetségük jeleként bizonyságul emlékoszlopot állítottak fel. Mondta Lábán: 

„Most tehát jer, kössünk szövetséget, én meg te, hogy az légyen bizonyságul közöttem és 

közötted. És vőn Jákób egy követ, és felemelé azt emlékoszlopul.” 1 Móz. 31,44-45 Mondta 

Lábán: „Bizonyság legyen e rakás kő, és bizonyság ez az emlékoszlop, hogy sem én nem 

megyek el e rakás kő mellett te hozzád, sem te nem jössz át én hozzám e rakás kő, és ez 

emlékoszlop mellett gonosz végre.” 1 Móz. 31,52 Ilyen határkövet (emlékoszlopot) állítanak 

majd azok az emberek, akik Egyiptom (ateizmus) hatalma alól térnek meg az Úrhoz. Istennel 

szövetségre lépve, határt szabva a gonoszságnak. Tehát láthatjuk, hogy az emlékoszlop a 

szövetségkötést és a bizonyságtételt jelenti. (Az Ige negatív értelemben is használja, de itt 

most nem erről van szó.) Az Ésa. 19,20 beszél arról is, hogy azokat az embereket, akiket Isten 

népévé fogad meg is oltalmazza. „ha kiáltanak az Úrhoz a nyomorgatók előtt, hogy küldjön 

nékik megtartót és fejedelmet, és őket megszabadítsa.” Más fordítás szerint „És ha a 

szorongatás idején az egyiptomiak az Úrhoz kiáltanak, szabadítót küld nekik, hogy 

megoltalmazza és megmentse őket.” (Kat. ford.) „Ha segítségért kiáltanak az ÚRhoz 

sanyargatóik miatt, küld szabadításukra olyan vezetőt, aki megmenti őket.” (MBT. ford.)  

Ésa. 19,21-ben pedig a következőt olvassuk: „És megismerteti magát az Úr Égyiptommal, és 

megismeri Égyiptom az Urat ama napon, és szolgálják véres áldozattal és ételáldozattal, és 

fogadnak fogadást az Úrnak, és teljesítik.”  

 

A történelemben már máskor is megtörtént, hogy Isten eszközként felhasznált egy nagy és 

erős népet, hogy katonai erővel vele más népeket megalázzon és ennek következtében 

emberek, megtérjenek. A Perzsa hódítással kapcsolatban a Szentírás megjegyzi, hogy ennek 

következménye emberek megtérése lett. „Így szól az Úr: Égyiptom gyűjtött kincse és Kús 

nyeresége és a nagy termetű Szabeusok hozzád mennek és tieid lesznek, téged követnek, 

békókban járnak, előtted leborulnak és hozzád könyörögnek: Csak közted van az Isten és 

nincsen több Isten!” Ésa. 45,14 (Lásd még Ésa. 45,13; Ésa. 43,3) (Nem a Dél-Arábiában, 

hanem az Afrikában élő Szabeusok.) A déli népeket (Egyiptom, Kús, Szabeusok) ebben az 

esetben is egy északi nép (Perzsák) által fenyítette meg az Úr Isten. Egy ókori egyiptomi 

beszámoló a perzsa megszállást Egyiptomban „hatalmas nagy vihar” - ként jellemezte 

„Megmentettem az embereket a hatalmas nagy vihar idején, mely az egész országban 

bekövetkezett. Nem történt ehhez hasonló ebben az országban.” (ÓKTC 1999. Udahorresnet 

életrajza 327. o.)      

 

A jelképes Kárkemisi csata jelentősége: emberek megtérése,  

                                                                Istenítélet a politikai ateizmus felett, 

                                                                Babilon fennállásának kezdete (világuralma)  
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