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30. fejezet      

 

    „de ezek megszabadulnak az ő kezéből…” Dán. 11,41 

1. rész 

 

„de ezek megszabadulnak az ő kezéből: Edom, Moáb és az Ammon fiainak színe-java.” – 

olvassuk Dán. 11,41-ben. Hogy jobban megérthessük ezeknek a szavaknak az értelmét, 

haladjunk tovább az északi király, Nabukodonozor hadjáratán. Isten már előre kijelentette, 

hogy istentelenségük miatt megfenyíti Egyiptomot, Júdát, Edomot, Moábot és az Ammon 

fiait a pusztában (sivatagban) lakó népekkel együtt. „Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr, 

és megfenyítek minden körülmetélkedettet a körülmetéletlenekkel együtt: Égyiptomot és 

Júdát, Edomot és az Ammon fiait, Moábot és mindazokat, a kik nyírott üstökűek és a 

pusztában laknak; mert mindez a nemzet körülmetéletlen, és Izráelnek egész háza is 

körülmetéletlen szívű.” Jer. 9,25-26 Miközben a fenyítő eszköz Nabukodonozor, a babiloni 

király, a „színe java” megmenekül. De kik is a „színe java”?  Ez a mindenkori maradék, 

bibliai szóhasználattal élve a „Júdabeliek”. Ők maradtak a legtovább hűségesek Istenhez (1 

Kir. 12,20; Hós. 11,12). (Izráel már korábban elhagyta az Urat.) Jeruzsálem végleges 

legyőzése (i.e. 588-586 július 18-19) után a babiloni király Gedáliást Ahikámnak1 fiát „a 

hajdani „királyi palota intézőjét””1 nevezte ki Júda kormányzójává (Jer. 40,5). Az újonnan 

kinevezett helytartó főhadiszállása Mispában (Micpa), Júda Jeruzsálem pusztulása utáni 

közigazgatási központjában volt (Jer. 40,6). A babiloni hadsereg a háborúban súlyos csapást 

mért Júdára. Legtovább Jeruzsálem, Lákis*2 és Azéka maradt meg Júda városai közül (Jer. 

34,7). Azonban „Az ellenség szétzúzta Júda fő erőit Jeruzsálemben, Lákisban és Azékában,”2 

(Jer. 34,7). „Azonkívül tudja meg (az én uram), hogy Lachis tűzjeleire figyelünk, mindazon 

jelek szerint, melyeket adott az én uram, mert nem látjuk Azékát.” (Lákisi levelek IV. 

Ostrakon 10-13.)3  

 

                                                 
1 Gedáliás apjának Ahikámnak közbenjárása mentette meg Jeremiást a haláltól (Jer. 26,24).   
*2 A korábbi asszír hadjárat (701) után „Száz esztendő elteltével szinte ugyanazokkal a díszletekkel, a 

sanheribi invázióhoz teljesen hasonló körülmények között, csak a szereplők megváltozásával, a zsidó 

királyság drámájának utolsó jelenetében találkozunk újra Lachissal.”  (Dr. Balázs György: EGY 

FELTÁRT BIBLIAI VÁROS / A lachisi (Tel – el – Duweiri) ásatások archeológiai és epigráfiai 

eredményei Bp. 1940. 27. o.)  
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Levél, Arad, Kr. e. korai 6. sz.; tinta kerámián (Jeruzsálem, Izrael Múzeum) (Fotó: SG) 

Ez a levél tartalmazza a legkorábbi utalást az első templomra, amelyet Salamon az Úrnak épített. 

Leírták, amikor a Templom még mindig állt. Jeruzsálemből küldtek választ az Arad-i Júda-beli erőd 

parancsnokának, aki egy bizonyos személyről érdeklődött. A szerző biztosítja a parancsnokot, hogy 

az ember jól van, tájékoztatja őt arról, hogy ő az „Isten házában” (a templomban) van. Talán a 

kérdéses férfi ott keresett menedékjogot.  

 

„Az én Uramhoz Eliásibhoz, kérje az Úr a jólétet, és most. Adj Shemaryahu-nak egy leteket, *(?) és a 

Kerosi-nak adj egy homert, *(?) és az ügyet illetően, amit nekem parancsoltál – jól van: ő az Isten 

házában van.” (* gabona (árpa) mérésére használt űrmértékegység (lásd. Hós. 3,2))  

 

A Júdabeli sereg magmaradt része szétszóródott a környéken, de amikor meghallották, hogy 

Gedáliás lett a helytartó hozzá gyűltek Mispába. „És mikor meghallotta a seregek minden 

vezetője, a kik a mezőn valának, ők magok és az ő embereik, hogy a babiloni király 

Gedáliást, Ahikámnak fiát tette tiszttartóvá az országban, és hogy reá bízta a férfiakat és az 

asszonyokat, a kisdedeket és a föld szegényeit azok közül, a kik Babilonba el nem vitettek 

vala; Elmenének Gedáliáshoz Mispába,” Jer. 40,7-8 A becsületes és népe javát kereső (Jer. 

40,9) Gedáliás kinevezése kedvező fordulatot jelentett a más országokban élő Júdabeliek 

számára is. A korábbi nehéz időkben a Júdabeliek szétszóródtak, menedéket kerestek az 

Edomitáknál, Moábitáknál és Ammonitáknál a szomszédos országokban, tartományokban. 

„Gedaljá kormányzói kinevezésének híre nemcsak a szétszóródott júdai ellenálló 

csapatokhoz jutott el, hanem a móábiak, az ammóniak, az edómiak és a többi országban élő 

júdaiak is értesültek róla. Ezek a menekültek visszatértek Júda földjére, hogy letelepedjenek 

és segítsenek a bor és gyümölcs begyűjtésében”4(Vö. Jer. 40,10). A hazatért Júdeaiak a 

tiszteletre méltó Gedáliáshoz mentek Mispába, itt gyülekeztek össze. „És mindazok a 

Júdabeliek is, a kik a Moábitáknál, az Ammon fiainál, az Edomitáknál, és a kik akármely 

tartományban valának, meghallák, hogy a babiloni király Júdából maradékot hagyott, és 

hogy Gedáliást, Ahikámnak, Sáfán fiának fiát tette előttök tiszttartóvá. Azért haza jövének 

mindnyájan a Júdabeliek mindenünnen, a hova elfutottak vala, és eljövének a Júda földébe 

Gedáliáshoz Mispába, és bort és igen sok gyümölcsöt szerzének össze.” Jer. 40,11-12 „És én 

ímé Mispában lakom, hogy szolgálatukra álljak a Káldeusoknak, a kik eljőnek hozzánk, ti 
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pedig szedjetek össze bort és gyümölcsöt, és olajt is szerezzetek edényeitekbe, és lakjatok a ti 

városaitokban, a melyeket elfoglaltatok.” Jer. 40,10 – mondta a népnek Gedáliás. 

 

A babiloniaktól elszenvedett súlyos háborúságok, vereségek, megpróbáltatások után Gedáliás 

idejében Isten összegyűjtötte a maradék népet mindenhonnan és mindenfelől. Így lesz ez a 

végső időben is. „Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt reá, mert az aratás 

elérkezett.” Márk. 4,29 Isten összegyűjti népét, „Jeruzsálem pusztulása után”, hogy 

kitölthesse rájuk Szent Lelkét (késői eső), és végrehajtsák az utolsó nagy feladatot, amely 

rájuk vár, hogy a végső Nagy Evangéliumhirdetést az egész világon elvégezzék. Az elszéledt 

majd visszatért népnek „bort”, „gyümölcs”-öt, és „olaj”-at kellett gyűjtenie (Jer. 40,10). A 

„bor” a Szentírásban jelképezi Krisztus kiontott vérét (Máté 14,23-25), a „gyümölcs” a 

Lélek gyümölcseit (Gal. 5,22), az „olaj” pedig a Szent Lélek jelképe. A végidő 

megpróbáltatott maradékának újból meg kell emlékeznie Krisztus kiontott véréről a Szent 

Lélek olajával, a Lélek gyümölcseit kell teremnie. GEDÁLIA (GEDÁLIÁS) jelentése: akit 

Jahve naggyá tesz; Jahve nagy.5   Ez a „Gedáliáshoz gyűlt” maradék nép lesz az, akit Isten 

majd „naggyá tesz”, amely hirdeti, hogy „Jahve nagy”. Ahogy ők engedtek az Isteni 

hívásnak, úgy engednek majd az Úr megváltottai minden népek közül. Mígnem teljesen 

összegyűjti Isten az övéit. A hatalmas mennyei rendeletet nem lehet majd megállítani: 

„Indítsd a sarlódat és arass; mert a földnek aratni valója megszáradt. Bocsátá azért, a ki a 

felhőn ül vala az ő sarlóját a földre; és learattaték a föld.” Jel. 14,15-16 

  

Szétszóratás-üldözés, összegyűjtés  

 

Térjünk vissza most még egy kicsit az üldözés-fogság idejére. A baljós előjelek után, (mint 

pl. a babiloni király (Róma) teljhatalomra jutása; Kárkemisi csata) Isten népére hirtelen 

bekövetkező pusztulás vár. „Vészre vészt jelentenek; bizony elpusztul az egész föld, nagy 

hamarsággal elpusztulnak az én sátraim, kárpitjaim egy pillantás alatt!” Jer. 4,20 „De 

maradékot hagyok, hogy legyenek közületek, a kik megmenekedtek a fegyvertől a pogányok 

közt, mikor szétszórattok a tartományokban.” Ezék. 6,8 Isten mindig hagy valamennyi 

maradékot. „Ekképen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint.” Róm. 

11,5 Az üldözés elszéleszti Isten népét. A babiloni fogságban szétszórt maradéknak 

bizonyságot kellett tennie az idegen földön (országban) bűneikről és Istenről, igazságos 

ítéleteiről. „De meghagyok közülök kevés férfiakat a fegyvertől, éhségtől s döghaláltól, hogy 

elbeszéljék minden útálatosságukat a pogányok közt, a kik közé mennek, s hogy 

megtudják, hogy én vagyok az Úr.” Ezék. 12,16 „Amint különböző ellenségeskedés támad az 

Úr szombatját ünneplők ellen, szükséges lesz, hogy Isten népe onnan olyan helyekre 

költözzön, ahol nem olyan rosszindulatúak velük szemben. Isten nem kívánja gyermekeitől, 

hogy ott maradjanak, ahol a gonosz emberek üldözése által befolyásuk nem oly hatásos és 

életük veszélyben van. Ha a szabadság és az élet veszélyben van, nem csupán kiváltságunk, 

hanem határozott kötelességünk oly helyre menni, ahol a népek készek az élet Igéjét 

hallgatni, és ahol az igehirdetés alkalma kedvező. - Ms 26, 1904.”.6 „És gyűlöletesek lesztek, 

mindenki előtt az én nevemért; de a ki mindvégig megáll, az megtartatik. Mikor pedig abban 

a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba. Mert bizony mondom néktek: be sem 

járjátok Izráel városait, míg az embernek Fia eljövend.” Mát. 10,22-23 Isten az üldözést 

azért engedi meg, mert népe nem becsülte meg Őt. Ezért kiszolgáltatja őket „hogy megtudják 

a különbséget az én szolgálatom és más országok királyságainak szolgálatai között.” 2 Krón. 

12,8 Isten célja az üldözéssel – fogsággal az, hogy megtisztítsa népét a szennyeződésektől. 

„És ül mint ötvös vagy ezüsttisztogató és megtisztítja Lévi fiait és fényessé teszi őket, mint az 

aranyat és ezüstöt” Malak. 3,3 Isten a megpróbáltatások által olyan ragyogóvá teszi népét, 

ahogy a napfény visszatükröződve megcsillan a tiszta aranyon, ill. az ezüstön. A tisztítás 



4 

 

eredményeképpen „Szegény és alázatos népet hagyok meg benned«, mely majd az Úr 

nevében bizakodik.” Szof 3,12 (Káldi Neovulgáta) „Es marasztok én te közted 

megnyomorodott szegény népet: kik biznak az URnak nevében.” Sóf. 3.12 (Aranyos) Az 

üldözés folyamán egyeseket, börtönbe vetnek majd, ahogy kezdetben Pál is városról – 

városra üldözte a keresztényeket, és börtönbe vetette őket a papoktól kapott felhatalmazással 

(Csel. 26,10). Később maga is börtönt szenvedett Krisztusért (2 Kor. 11,23). Az 

apostolokhoz hasonló üldözés éri majd a végidő keresztényeit is.   

 

Mielőtt Dávid elnyerte a királyi koronát, egy súlyos üldözést kellett kiállnia a reá 

féltékenykedő Saultól. Dávid Krisztus előképe volt (2 Sám. 23,1; Zsolt. 89,21-22; Jer. 23,5; 

30,9; Csel. 13,36-37; Jel. 22,16; Ésa. 11,10). Jézus figyelmeztette tanítványait: „Ha gyűlöl 

titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem elébb gyűlölt ti nálatoknál. Ha e világból volnátok, 

a világ szeretné azt, a mi az övé; de mivelhogy nem vagytok e világból, hanem én 

választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ. Emlékezzetek meg 

ama beszédekről, a melyeket én mondtam néktek: Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha 

engem üldöztek, titeket is üldöznek majd; ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is 

megtartják majd. De mindezt az én nevemért cselekszik veletek, mivelhogy nem ismerik azt, 

a ki küldött engem.” Ján. 15,18-21 A végidőben élő keresztények Dávidhoz hasonló üldözést 

szenvednek, mielőtt elnyerik „a dicsőségnek hervadatlan koronáját.” 1 Pét. 5,4 Saul démoni 

dühvel Dávid életére tört és kíméletlenül üldözte mindenfelé. Az istenfélő Dávid üldözése 

komoly választás elé tette a népet is. Mindazoknak, akikkel Dávid kapcsolatba került el 

kellett dönteniük, hogy ki mellé állnak. A kiszolgáltatott és szorongatott helyzetben lévő 

Dávidot elárulta az Edomita Doég. A Dávid mellé álló papságot Saul kegyetlenül 

lemészároltatta. Ezzel Dávid is nagy veszteségeket szenvedett. A papi városban Nóbban 

megölette a férfiakat, asszonyokat, gyerekeket és a csecsemőket is. Még javaikat sem 

kímélte. Kardélre hányta ökreiket, szamaraikat, bárányaikat (1 Sám. 22,19). Dávid idegen 

földön (Filiszteusok között) bujdosott, ahol megint csak szorult helyzetbe került (1 Sám. 

21,10-15). Hegységekben, erdőkben, barlangokban, a pusztában keresett ideiglenes 

menedéket, búvóhelyet. Isten gyermekei a végidőben is kereshetnek hasonló menedékeket, 

de az egész népet az Úr csak akkor szabadítja meg amikor már mindenki sorsa eldőlt, 

alattvalóinak száma betelt. Dávid megszabadította Kehilla városát a Filiszteusoktól, a város 

lakói mégis hálátlanul kiszolgáltatták volna Dávidot a tébolyodott Saulnak (1 Sám. 23,11-

12). A Zifeusok elárulták Dávid tartózkodási helyét Saulnak (1 Sám. 23, 19-21). Az igen 

tehetős Nábálnak szintén jó szolgálatot tett Dávid de az gonosszal fizetett érte (1 Sám. 25. 

fej.). Dávid sokszor került nagyon nehéz helyzetbe miközben Saul üldözte. Egy alkalommal 

már körül is zárták Dávidot Saul seregei, de Isten kimentette az életét a halálos 

veszedelemből, és Pál apostolhoz hasonlóan megszabadult „az oroszlán szájából.” 2 Tim. 

4,17 De voltak olyanok is, akik Dávid mellé álltak, olyanok, akik bíztak Isten ígéreteiben és 

látták a láthatatlant. Ezek a nehéz időkben is hittel tekintettek fel. Túlláttak az őket körülvevő 

nehézségeken és akadályokon. Jonathán a Saul fia, Dávid legkedvesebb barátja 

„ragaszkodóbb” volt „a testvérnél” Péld. 18,24 olyan volt, aki „Minden időben szeret” 

Péld. 17,17 aki „testvérül szület”-tett „a nyomorúság idejére.” Péld. 17,17.  Jonathán 

meglátogatta Dávidot a rejtekhelyén az erdőben, hogy megerősítse „az ő kezét az Istenben.” 

1 Sám. 23,16. Így vigasztalta barátját: „Ne félj, mert Saulnak, az én atyámnak keze nem fog 

utólérni téged, és te király leszesz Izráel felett…”1 Sám. 23,17  
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Monumentális felirat „Dávid háza” említésével (Izrael, Dán, Kr. e. 9. század, bazalt; Jeruzsálem, 

Izrael Múzeum) (Fotó: SG) 

 

Az okos Abigail a Nábál felesége Jonathánhoz hasonlóan szintén megerősítette Dávidot a 

felőle mondott beszéddel: „És ha valaki feltámadna ellened, hogy téged üldözzön és életed 

ellen törjön: az én uramnak lelke az élőknek csomójába leend bekötve az Úrnál a te 

Istenednél; ellenségeidnek lelkét pedig a parittyának öbléből fogja elhajítani.” 1 Sám. 25,29 

Ezek az emberek tisztában voltak Isten hatalmával és akaratával. „És Saul mindennap keresé, 

de az Isten nem adá őt kezébe.” 1 Sám. 23,14 Isten bármilyen hatalomtól képes 

megoltalmazni népét, ahogy Dávidot is megmentette Saul kezétől. Dávid az üldözések idején 

Istenhez fordult segítségért, kapcsolata elmélyült Szabadító Urával. A nyomorban Dávid 

igazi barátokra lelt. Már üldözése közben sokan hozzá gyűltek, ehhez hasonlóan a végidőben 

lévő üldözés – fogság is nemcsak a fenyítést, a megtisztulást, hanem az egybegyűjtést is 

szolgálja. Erre utalnak Dávid nevének jelentései is: szeretett, szerető, összekötő, egyesítő, 

főember.7 „Elméne azért onnan Dávid, és elfutott Adullám barlangjába. És mikor 

meghallották testvérei és atyjának egész háza népe, oda menének hozzá. És hozzá gyűlének 

mindazok, a kik nyomorúságban valának, és mindazok, a kiknek hitelezőik voltak, és minden 

elkeseredett ember, ő pedig vezérük lett azoknak; és mintegy négyszázan valának ő vele.” 1 

Sám. 22,1-2. „Dávid családja nem érezhette biztonságban magát, tudva azt, hogy Saul 

értelmetlen gyanúsításai bármikor ellenük fordulhatnak, pusztán Dáviddal való rokonságuk 

alapján. Most megtudták – ami lassan köztudottá vált Izraelben,- hogy Isten Dávidot 
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választotta népe jövendő uralkodójának, és azt gondolták, nagyobb biztonságban lehetnek 

mellette még akkor is, ha menekültként rejtőznek egy elhagyatott barlangban, mintha 

kiszolgáltatnák magukat a féltékeny király őrültségének.”8 A végidőben is az üldözés idején 

lesznek olyan rokonok, akik inkább osztoznak majd üldözött családtagjaik sorsában, és 

Krisztus oltalmára bízzák magukat, mintsem hogy az üldözőkkel tartsanak. Rokoni 

kapcsolataik miatt ők is veszélynek lesznek kitéve. Azonban olyanok is lesznek, akik inkább 

elárulják családtagjaikat, hogy megmenekülhessenek. „Elárulnak pedig titeket szülők és 

testvérek is, rokonok és barátok is; és megölnek némelyeket ti közületek.” Luk. 21,16 

Számkivetése alatt Dávidhoz sok képzett hős harcos csatlakozott a Saul rokonságából és 

máshonnan. „Ezek azok, a kik Dávidhoz menének Siklágba, mikor Saul, a Kis fia miatt még 

számkivetésben vala, a kik a hősöknek a harczban segítői voltak. Ívesek, a kik mind jobb-, 

mind balkézre kővel hajítanak és nyíllal lőnek vala, a kik Saul atyjafiai közül valók valának, 

Benjámin nemzetségéből.” 1 Krón. 12,2 A Gáditák közül is mentek Dávidhoz olyan ügyes és 

rettenthetetlenül bátor emberek, akiknek az „arcuk olyan volt, mint az oroszláné, és olyan 

gyorsak voltak, mint a zergék a hegyen.” 1Krón. 12,9 (MBT ford.) „A legkisebb is fölért 

százzal, a legnagyobb meg ezerrel.” 1Krón. 12,15 (MBT ford.) Júdából és Benjaminból is 

mentek Dávidhoz (1 Krón. 12,16) és felajánlották magukat neki. „Óh Dávid, tied vagyunk és 

te veled leszünk, Isai fia! Békesség, békesség néked, békesség a te segítőidnek is, mert 

megsegít téged a te Istened!” 1 Krón. 12,18 „Annakfelette minden nap mennek vala 

Dávidhoz, hogy segítségére legyenek néki, míg serege nagygyá lőn, mint az Istennek 

tábora.” 1 Krón. 12,22 Dávid serege tehát már akkor megsokasodott, amikor még Saul elől 

menekülnie kellett. Az üldözés idején sokan meg fognak térni Istenhez, úgy ahogy Isai 

gyökeréhez, Dávidhoz is nap mint nap mentek. Az újonnan megtérők ahhoz a hivő 

maradékhoz fognak csatlakozni, akik hittel kiállják a nehéz próbákat. Isten csak szilárd 

emberekre bíz embereket - függeszt terheket: „S beverem őt, mint szeget erős helyre, és 

lészen dicsőséges székül az ő atyja házának; S reá függesztik atyja házának minden 

dicsőségét: fiakat és unokákat, minden kicsiny edényt, a csészeedényektől a tömlőknek 

minden edényeiig.” Ésa. 22,23-24 Azoknak a régi hivőknek a helyét, akik „a hit dolgában 

hajótörést szenvedtek” 1 Tim. 1,19 a megpróbáltatásokban elbuknak, lemorzsolódnak újak 

foglalják el.  
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Hajótörés/Az utolsó hullám 1893 (Museo de Malaga) (Fotó: SG) 

 

Pál apostol a Rómabeliekhez írott levélben beszél az Izrael, vagyis az igazi kereszténység 

megváltásáról. Pál elmondja, hogy Istennek van hatalma arra, hogy azokat az embereket, 

akik egykor Krisztuséi voltak, de elhagyták Urukat Isten ismét, megtérítheti „beolthatja”. 

„Sőt azok is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak; mert az Isten ismét 

beolthatja őket. Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet 

ellenére beoltattál a szelid olajfába: mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint 

valók az ő saját olajfájokba.” Róm. 11,23-24 Pál azt is elmondja, hogy a megkeményedés a 

kereszténységben (az Izraelre nézve) csak részben történt meg „amíg a pogányok teljes 

számban be nem jutnak” Róm. 11,25 (MBT ford.). „amíg a pogányok teljes számban meg 

nem térnek,” (Kat. ford.) Vagyis a megkeményedettek helyét mások foglalják el olyanok, 

akik most „Az evangyéliomra nézve ugyan ellenségek ti érettetek; de a választásra nézve 

szerelmetesek az atyákért.” Róm. 11,28 „Az evangélium miatt tehát ellenségek Isten 

szemében tiértetek, de a kiválasztás miatt kedveltek az ősatyákért,” Róm. 11,28 Az üldözés 

egységre vezeti majd Isten népét. „Ha az üldözés vihara valóban ránk tör, a hűséges bárány 

meghallja a hűséges Pásztor hangját. Önmegtagadó erőfeszítéseket tesznek, hogy megvédjék 

az elveszettet, és akik elkóboroltak a nyájtól, visszajönnek, hogy kövessék a nagy Pásztort. 

Isten népe egységre jut és az ellenséggel szemben egységes frontot képez. Az általános 

veszélyre való tekintettel megszűnik a hatalomért való küzdelem és nem lesz vita, hogy kit 

tartsanak nagyobbnak. - 6T 401 (1906).”9  

 

Az üldözés – fogság ideje önmagában nem lesz hosszú: „Mert csak pillanatig tart haragja, 

de élethossziglan jóakarata; este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm.” Zsolt. 30,6  „ Mert 

mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt; ezt 

mondja Istened: Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal 
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egybegyűjtlek;” Ésa. 54,6-7 Viszont a fogság nagyon súlyos lesz és az ilyen nagy 

nyomorúságban az ember, úgy érzi, mintha megállna az idő. Mintha nem múlnának a percek.   

Összeroskadunk a nehéz terhek alatt. Az embernek nincsen ereje önmagában tovább haladni 

és minden egyes lépésért élet-halál küzdelmet kell vívnia, hogy Istentől erőt nyerjen. Súlyos 

megpróbáltatásában Jób is így kiáltott fel: „Micsoda az én erőm, hogy várakozzam; mi az én 

végem, hogy türtőztessem magam?! Kövek ereje-é az én erőm, avagy az én testem aczélból 

van-é? Hát nincsen-é segítség számomra; avagy a szabadulás elfutott-é tőlem?!” Jób. 6,11-

13 De Isten irgalmas és a hozzá kiáltó „Izráel fiait” meghallgatja és megsegíti. „Mert 

megítéli az Úr az ő népét, és megkönyörül az ő szolgáin, ha látja, hogy elfogyott az erő, s 

védett és védtelen oda van.” 5 Móz. 32,36 „Az Úr ugyanis látta Izrael mérhetetlen nagy 

nyomorúságát, hogy szabad és rabszolga egyaránt odavész, s nincs, aki megmentse Izraelt.” 

2Kir 14,26 (Kat. ford.) „És nem mondta azt az Úr, hogy az Izráel nevét eltörli az ég alól;” 2 

Kir. 14,27 Amikor azt tapasztaljuk, hogy emberileg már nincs esély a túlélésre, Isten akkor is 

képes megtartani bennünket. Hós. 1,7 ezt mondja: „De a Júda házának megkegyelmezek, és 

megtartom őket az Úr, az ő Istenök által; de nem tartom meg őket ív, vagy kard, vagy 

háború által, sem lovak és lovasok által.” Istennek nincsen szüksége erős földi hadseregre, 

ha meg akarja védelmezni népét, megvan a hatalma rá, hogy ezt Önmaga megtegye. Az 

üldözés – fogság eléri majd célját, és Isten összegyűjti az övéit.  „Ezért mondd: Így szól az én 

Uram, az ÚR: Összegyűjtelek benneteket a népek közül, és összeszedlek azokból az 

országokból, amelyekbe szétszóródtatok, és nektek adom Izráel földjét. És ha hazaérkeznek, 

eltávolítanak onnan minden förtelmes és utálatos bálványt. Egy szívet adok majd nekik, és új 

lelket adok beléjük, eltávolítom testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik,” Ez. 11,17-19 

(MBT ford.) Isten népének az „egy szív”-re „új lélek”-re szüksége lesz ahhoz, hogy elnyerje 

a késői eső áldásait (lásd Apcsel. 4,24-31; 2,1-4). 

  

Ézsaiás könyve 11,10-14 verseiben a Szentírás az ókori népeken, nemzeteken szemlélteti 

Isten szétszórt népének összegyűjtését. „Azon a napon Isai gyökeréhez fognak járulni a 

nemzetek, mert zászlóként magaslik ki a népek közül, és székhelye dicsőséges lesz.” Ézs. 

11,10 (MBT. ford.) Isai gyökere, Dávid (Isai fia) szimbolikus értelemben Jézus Krisztus (Ésa. 

11,1-2) „Én vagyok Dávidnak ama gyökere” Jel. 22,16 (Máté 1,1; Jel. 5,5) „És viszont 

Ésaiás így szól: Lészen a Jessének gyökere, és a ki felkel, hogy uralkodjék a pogányokon; ő 

benne reménykednek a pogányok.” Róm. 15,12 Isten összegyűjti népét minden hamis 

nyomorgató hatalomtól. Minden hamis ördögi ideológia befolyása alól kiragadja őket.*3 „És 

lesz ama napon: az Úr másodszor nyujtja ki kezét, hogy népe maradékát megvegye, a mely 

megmaradt Assiriától, Égyiptomtól, Pathrosztól, Szerecsenországtól, Elámtól, Sinártól, 

Hamáthtól és a tenger szigeteitől.” Ésa. 11,11 „És zászlót emel a pogányok előtt, és 

összegyűjti Izráel elszéledt fiait, és Júdának szétszórt leányait egybegyűjti a földnek négy 

szárnyairól. Megszünik Efraimnak irígysége, és Júdából a gyűlölködők kivágattatnak; 

Efraim nem irígykedik Júdára, és Júda sem támad többé Efraimra.” Ésa. 11,12 Isten 

összegyűjti szétszórt gyermekeit, először a maradék keresztényeket, azokat, akiknek már van 

ismeretük Istenről. Megtisztított és megtérített népe között helyreáll az összhang. 

Megszűnnek a versengések, veszekedések. „Mikor visszahozom őket a népek közül, és 

                                                 
*3 Ez a folyamat természetesen más eszközökkel jelenleg is zajlik. Elég, ha csak pl. a Katolikus 

Egyházat megrázó pedofil vagy homoszexualitásról szóló botrányokra gondolunk, melyeknek 

következtében tízezrek hagyják el a hamis egyházat. (Lásd; Külön honlap segíti a katolikus egyházból 

való kiválást Írországban 2010.06.18. atv.hu; Nő a katolikus egyházból „hivatalosan” kilépő lengyelek 

száma 2012.02.14. – Magyar Kurír; Tömegesen hagyják ott a katolikus egyházat a 

gyermekmolesztálások miatt - Népszabadság 2011. április 7.; Rekordszámban hagyják el a katolikus 

egyházat az osztrák hívők 2010.04.22. atv.hu) 
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egybegyűjtöm őket ellenségeik földjeiről, akkor megszentelem magamat bennök sok nép 

szeme láttára. És megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő Istenök, ki fogságra vittem őket a 

pogányok közé, majd egybegyűjtém őket földjökre, és senkit közülök többé ott nem hagyok. 

És többé el nem rejtem orczámat tőlök, mivelhogy kiöntöttem lelkemet Izráel házára, ezt 

mondja az Úr Isten.” Ezék. 39,27-29 Miután Isten összegyűjtötte népét és elnyerték Lelkének 

különleges erejét a késői eső által, az Úr kiküldi népét azokért, akik még nem halottak felőle 

(nem ismerik a tiszta evangéliumot).  „Rázúdulnak a filiszteusok lejtőire nyugat felé, együtt 

fosztják ki kelet fiait; Edomra és Moábra kinyújtják kezüket, és Ammon fiai 

engedelmeskednek nekik.” Iz 11,14 (Káldi Neovulgáta) „Nyugat felé rátörnek a filiszteusok 

határaira, és közösen kifosztják kelet fiait. Kiterjesztik hatalmukat Edomra és Moábra, s 

alattvalóikká teszik Ammon fiait.” Iz 11,14 (Kat. ford.) Isai fiának Dávidnak az idejében az 

Izraelt körülvevő népek az ősi ellenségek az ádáz Filiszteusok, az Edomiták, a Moábiták, az 

Ammoniták és mások féltékenyen szemlélték Dávid egyre növekvő hatalmát (1 Krón. 11,9). 

Amikor Dávidot királlyá kenték fel a Filiszteusok nyomban, megtámadták (2 Sám. 5,17-25), 

de Dávid legyőzte őket. Később Dávid megtámadta és meghódította a Filiszteusokat (1 Krón. 

18,1), majd Moábot, Ammont és végül Edomot is (2 Sám. 8,11-14). A végidőben Isten olyan 

erővel és hatalommal ruházza fel a nagy evangéliumhirdetést, mint annakidején Dávid hódító 

háborúit. Letörik az ellenség kevély hatalmát, és szégyent hoznak rá. Dávid idejében - „Isten 

gondviselése folytán a nemzetet rettenetes pusztulással fenyegető veszélyek lettek éppen azok 

az eszközök, amelyek által az példátlan nagyságra emelkedett.”10 A végidőben is így lesz.  

Zak. 9,13-15 ezt mondja: „Mert kifeszítem Júdát magamnak mintegy kézívet és megtöltöm 

Efraimot; és felindítom fiaidat, oh Sion, a te fiaid ellen, oh Jáván, és olyanná teszlek, mint a 

hős fegyvere. És megjelen felettök az Úr, és nyila repül mint a villámlás; az Úr Isten kürtöt 

fuvall, és déli szelekben nyomul elő. A Seregeknek Ura megoltalmazza őket; megemésztik és 

letapossák a parittya-köveket, és isznak és zajongnak, mint a bortól, és megtelnek, mint a 

csészék és mint az oltár szegletei.” Jáván (Görögország) és „fiai” akik főleg a Földközi - 

tenger területein telepedtek le az ókori Közel – keleti ember számára a távoli nyugati világot 

jelentette. Miután a zsidók nem fogadták be az evangéliumot Isten új területek felé, 

irányította tanítványait. A hős Pált Macedóniába hívta (Csel. 16,9), majd azután Görögország 

városait kereste fel (2. missziói út). Ez az Ige azonban a végidőben élő embereknek is szól. A 

nagy evangéliumhirdetés idején az evangélium tiszta üzenete eljut majd a legtávolabbi 

tengeri szigetekhez is, a végidőben élő megtért keresztények által, ahogy már korábban is így 

történt az apostolok idejében. Isten Igéje tanítványai által, terjed, mint a kilőtt nyílvessző. A 

villámló nyíl az evangéliumhirdetés gyors, mindent bevilágító hatalmát jelenti. A kürt a 

figyelmeztetést. A déli a kedvező (Csel. 27,13) és meleg (Luk. 12,55; Jób.  37,16 Károliban; 

37,17 MBT) széljárás pedig az „Úrnak lángjai”-t Én. 8,6 az evangéliumhirdetés forróságát 

szimbolizálja. Az Úr népe ellen támadó fegyverek nem lesznek szerencsések. „A Seregeknek 

Ura megoltalmazza őket; megemésztik és letapossák a parittya-köveket,” Zak. 9,15  
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Kőfelirat amely utalást tartalmaz „YHWH, Seregeknek Urára” (Izrael, Jeruzsálem, Biblia Múzeum) 

(Fotó: SG) 

 

Röviden tekintsük át az eddig elmondottakat. Isten tehát először szétszórja népét, majd 

összegyűjti, és rájuk árasztja a késői esőt, ezután elküldi őket a világba, hogy népe maradékát 

összegyűjtsék. „Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is 

vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra: és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor.” Ján. 

10, 16 (MBT. ford.) Isten nyája csak akkor válik teljessé, amikor az Úr már mindenkit 

összegyűjtött. Az első összegyűjtés után következik a második összegyűjtés, ami szintén az 

egész világra kiterjed. „Így szól az Úr Isten, a ki összegyűjti Izráel elszéledt fiait: Még 

gyűjtök ő hozzá, az ő egybegyűjtötteihez!” Ésa. 56,8 „Így szól az én Uram, az ÚR, aki 

összegyűjti a szétszóródott Izráelt: Még gyűjtök azokhoz, akiket összegyűjtöttem!” Ézs. 56,8 

(MBT ford.) Hós. 6,11 ezt mondja: „Júda! a te számodra is készített aratást, mikor fordítok 

az én népemnek fogságán.” „Júda, számodra is eljön az aratás, amikor fordítok népem 

sorsán.” Hós. 6,11 (MBT ford.) „De te is légy készen, Júda, az aratásra, ha majd jóra 

fordítom népem sorsát!” Óz 6,11 (Káldi Neovulgáta) „De, Júda! te is tartsd készen magadat 

az aratásra, midőn elfordítom az én népem fogságát.” Óz 6,11 (Káldi) Az aratás az 

egybegyűjtést jelenti. Az üldözést – fogságot megélt keresztények megtérésük és a késői eső 

után részt vesznek mások egybegyűjtésében. Miután Isten megtéríti magához az egész lelki 

Izraelt és népe között teljes lesz az egység, csak azután viszi be őket az „északi földről” (Jer. 

6,22), Babilonból a mennyei Kánaánba örökségük földjére. „Azokban a napokban a Júda 

háza Izráel házával fog járni, és együtt mennek be az északi földről abba a földbe, a melyet 

örökségül adtam a ti atyáitoknak.” Jer. 3,18   

 

Szétszóratás és összegyűjtés más példán  

 

A Szentírás más korabeli képen is ábrázolja előttünk az Isten népének szétszóratását és 

összegyűjtését. Zak. 7,14 ezt mondja: „Hanem szétszórtam őket mindenféle nemzetek közé, a 

kik nem ismerték őket,”. Az i.e. 722-ben elesett északi királyságot, Izraelt (Samária) az 

asszírok még ebben az évben fogságra vitték az Asszír birodalom más részeibe (2 Kir 17,24). 

Később i. e. 605-ben a megszállt Jeruzsálemből a babiloni király Nabukodonozor vitte 

fogságba az előkelők egy csoportját Babilóniába. Majd i. e. 597-ben és i. e. 586-ban 
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deportálta a Júda és Jeruzsálembelieket, végül 582-ben még egy utolsó deportációra került sor 

Júdából. Jeruzsálem i. e. 586-os pusztulása után „néhányan fellázadtak Babilónia micpai 

kormányzója ellen,4 ekkor egy újabb csoport Egyiptomba menekült. Velük kezdődött az 

egyiptomi diaszpóra.”.11 Sokan a babiloni királytól való féltükben Egyiptom árnyékában 

akartak elrejtőzni (Jer. 41,17-18; Ésa. 30,2-3).  

 

 
Asszír – babiloni – egyiptomi szétszóratásban (Rajz: SG) 

 

Bűneik miatt cselekedett így az Úr velük, a megtérőknek viszont ígéretet hagyott hátra: 

„Halljátok meg az Úrnak szavát, ti pogányok, és hirdessétek a messzevaló szigeteknek, és ezt 

mondjátok: A ki elszórta az Izráelt, az gyűjti őt össze, és megőrzi, mint a pásztor a maga 

nyáját. Mert megváltotta az Úr Jákóbot, és kimentette a nálánál erősebbnek kezéből.” Jer. 

31,10-11 A végidőben Isten a föld minden szegletéből összegyűjti az övéit: „Ne félj, mert én 

veled vagyok, napkeletről meghozom magodat, és napnyugotról egybegyűjtelek. Mondom 

északnak: add meg; és délnek: ne tartsd vissza, hozd meg az én fiaimat messzünnen, és 

leányimat a földnek végéről,” Ésa. 43,5-6 A végidőben Istennek szétszórt népét a hamis 

egyházi és politikai hatalmak befolyása alól kell megváltania. Az álvallásos (asszír-babiloni) 

                                                 
4 Baálisz az Ammoniták királya felbérelte Ismaelt Natániának fiát, hogy megölje Gedáliást (Jer. 

40,14). Bár Gedáliást figyelmeztették, hogy életére törnek, a jóhiszemű helytartó nem hitt a 

figyelmeztetésnek. Így Ismael a gyanútlan áldozatán végrehajtotta a gyilkosságot (Jer. 41. fej.).   
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ill. ateista (egyiptomi) ideológiák fogságából kell megszabadítania. A hamis egyházi 

tanítások és politikai ideológiák rabláncra verik az embereket. Ugyanakkor ezek a hatalmak 

voltak a legnagyobb nyomorgatók is, akik üldözték és elnyomták Isten gyermekeit. Bár a 

végidei Babilonban már nem lesz ateista politikai hatalom az emberek között ekkor is, 

lesznek ateisták, ateista irányzatok. Isten folyamatosan népe összegyűjtésén munkálkodik a 

Mát. 23,37 ezt mondja: „Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat és megkövezed 

azokat, a kik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképen a 

tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá; és te nem akartad.”  

 

 
Tyúkanya kiscsirkéivel, olajfestmény 1885 (Museo de Malaga) (Fotó: SG) 

 

Az emberek ma is ellenállnak Isten követeinek és Szent Lelkének. Mégis voltak olyan 

időszakok a végidőben a babiloni korszak előtt, amikor az Úr sikeresen térítette magához 

vissza népét. Az egyiptomi korszakban (Jel. 17,8;10) a nagy francia forradalom idején 

emberek tértek meg Istenhez (Jel. 11,13). Az amerikai nagy adventmozgalom idején szintén 

emberek tértek meg az Úrhoz (Jel. 14,6-7). Természetesen azóta is vannak megtérők kisebb – 

nagyobb számban.    

 

A végidőben, a babiloni korszakban az Úr megfenyíti népét: „Számkivetésbe méne Júda a 

nyomorúság és a szolgálat sokasága miatt! Ott ül ő a pogányok közt; nem talál nyugodalmat; 

valamennyi üldözője utólérte a szorultságában. Sionnak útai gyászolnak; nincsen, a ki 

ünnepnapra járjon; kapuja mind elpusztult; papjai sóhajtoznak, szűzei nyögnek, csak 

keserűsége van néki. Elnyomói főkké lettek; ellenségei boldogok! Bizony az Úr verte meg őt 

az ő sok bűne miatt; gyermekei rabságra mentek az elnyomó előtt. És elhagyta Sion leányát 

minden ő ékessége; fejedelmei olyanok lettek, mint a szarvasok, a melyek nem találnak 

eledelt, és erőtelenül futnak az üldöző előtt. Emlékezik Jeruzsálem az ő nyomorúságának és 

eltiportatásának napjain minden ő gyönyörűségéről, a melyek voltak eleitől fogva; mert az ő 

népe ellenség kezébe esett és nem volt segítsége. Látták őt az ellenségek; nevettek 
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megsemmisülésén.” Siral. 1,4-7 „Babilon folyóvizeinél, ott ültünk és sírtunk, mikor a Sionról 

megemlékezénk. A fűzfákra, közepette, oda függesztettük hárfáinkat, Mert énekszóra nógattak 

ott elfogóink, kínzóink pedig víg dalra, mondván: Énekeljetek nékünk a Sion énekei közül!” 

Zsolt. 137,1-3 

 

 
Zsoltárok 137,1-3-hoz hasonló jelenetet ábrázol ez az asszír dombormű Szanhérib palotájából 

Föníciai vagy palesztinai foglyok lírákat játszanak (Ninive Kr. 700 körül; British Museum) (Fotó: 

SG) 

 

De Isten nem hagyja, hogy népe teljesen elpusztuljon. A babiloni király (Róma) nem 

pusztíthat el mindenkit! „Nem veszünk el! Ítéletre rendelted őt, oh Uram, fenyítőül 

választottad őt, én erősségem!” Hab. 1,12 A 2 Kor. 4,8-9-ben pedig ezt olvassuk: „Mindenütt 

nyomorgattatunk, de meg nem szoríttatunk; kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; 

Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk;” Miután az Úr 

megfenyítette népét „Azután megtérnek Izráel fiai és keresik az Urat, az ő Istenöket, és 

Dávidot, az ő királyukat, és remegve folyamodnak az Úrhoz és az ő jóságához az utolsó 

időkben.” Hós. 3,5 Az Úr nagy irgalmasságában ezt mondja: „Az ünnep miatt bánkódókat 

egybegyűjtöm, a kik közüled valók; gyalázat terhe van rajtok. Ímé, én elbánok minden te 

nyomorgatóddal abban az időben, és megtartom a sántát, és összeszedem a szétszórtakat, és 

híresekké és nevesekké teszem őket az ő gyalázatjoknak egész földén. Abban az időben 

elhozlak titeket, és akkor összeszedlek titeket, mert nevesekké és híresekké teszlek titeket a 

földnek minden népe között, mikor megfordítom a ti fogságotokat a ti szemetek előtt, azt 

mondja az Úr.” Sof. 3,18-20 Sofoniás 3,15 pedig ezt mondja: „Megváltoztatta az Úr a te 

ítéletedet, elfordította ellenségedet; Izráel királya, az Úr, közötted van, nem látsz többé 

gonoszt!” „Elveszi rólad az ÚR az ítéletet, eltávolítja ellenségedet. Veled van az ÚR, Izráel 

Királya: nem kell többé veszedelemtől félned.” Zof. 3,15 (MBT ford.) Váratlan fordulat 

következik be akkor, amikor megtér a maradék nép, és Isten kitölti Szent Lelkét a késői eső 

idején. Sofoniáshoz hasonlóan Hóseás 6,11 is azt mondja, hogy az Úr megfordítja népe 
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fogságát „Júda! a te számodra is készített aratást, mikor fordítok az én népemnek 

fogságán.” Hós. 6,11 Ézsaiásnál pedig azt olvassuk, hogy: „foglyaik lesznek foglyul vivőik, 

és uralkodnak nyomorgatóikon.” Ésa. 14,2 

 

Isten egy darabig hagyja, hogy elnyomják népét, de most, hogy visszatértek hozzá és rájuk 

árasztotta a késői esőt, hatalmával támogatja őket. „Azokat pedig, a kik hisznek, ilyen jelek 

követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha 

valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.” 

Márk. 16,17-18 „Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az 

ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek.” Luk. 10,19 „Oroszlánon és 

áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt. Mivelhogy ragaszkodik 

hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet!” Zsolt. 91,13-14 

Isten erejét a gonoszok ellen fordítja, és tehetetlenné teszi őket, mint annakidején az 

egyiptomi Fáraót, aki kénytelen volt elszenvedni a csapások alatt Isten hatalmát. Népének az 

Úr jelenléte és hatalma biztonságot nyújt és felbátorítja szívüket. „Izráel maradéka nem 

cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, 

hanem legelésznek és lenyugosznak és nem lesz a ki felrettentse őket.” Sof. 3,13  

Zak. 10,6-10 így mutatja be a történelem utolsó napjaiban bekövetkező nagy egybegyűjtést: 

„És megerősítem a Júda házát, és a József házát megsegítem, és visszahozom őket, mert 

szánom őket, és olyanokká lesznek, mintha el sem vetettem volna őket; mert én vagyok az Úr, 

az ő Istenök, és meghallgatom őket. Efraim is olyan lesz, mint egy hős, és örvendeznek majd 

mintegy bortól ittasodva, és látják fiaik és örvendeznek; örvend az ő szívök az Úrban. 

Süvöltök nékik és egybegyűjtöm őket, mert megszabadítom őket, és megsokasulnak, a mint 

megsokasultak vala. És széthintem őket a népek között, hogy a messze földeken is 

emlegessenek engem, és fiakat neveljenek és visszatérjenek. Mert visszatérítem őket, 

Égyiptom földéről, Assiriából is összegyűjtöm őket, és behozom őket Gileád és Libánon 

földjére, és elég sem lesz nékik.” Zak. 10,6-10 Isten miután megtérítette hitehagyó népét 

kiküldi őket „széthinti” „a népek között”, hogy a szétszóródott nyájat megkeressék. A nagy 

evangéliumhirdetés ereje olyan lesz, mint egy oroszlánordítás (Jel. 10,3). „Az Urat fogják 

követni. Ordít, mint az oroszlán; ha ő ordít, remegve gyűlnek össze fiak napnyugot felől. 

Rettegve jőnek elő, mint a madár, Égyiptomból, és mint a galamb, Assiriának földéből; és 

letelepítem őket házaikba, ezt mondja az Úr!” Hós. 11,10-11 „És lesz ama napon: cséplést 

tart az Úr az Eufrátes folyóvizétől Égyiptom patakjáig, és ti egyenként összeszedettek, Izráel 

fiai. És lesz ama napon: megfújják a nagy kürtöt, és eljőnek, a kik elvesztek Assiria földében 

és a kik kiűzettek Égyiptom földébe, és leborulnak az Úr előtt a szent hegyen, 

Jeruzsálemben.” Ésa. 27,12-13 Itt egy folyamatról van szó (lásd 3-as angyali üzenet Jel. 

14,6-12) amely már a nagy adventmozgalommal elkezdődött, de csak Babilon fennállása 

idején zárul le. A kürtzengés harci riadót jelent (Ámós 3,6; Jer. 4,19, Bír. 7,20; Józs. 6,20). 

„Azért bárhonnan is halljátok a kürt szavát, siessetek oda hozzánk. Istenünk majd hadakozni 

fog érettünk.«” Neh 4,14 (Káldi Neovulgáta) „Boldog nép az, a mely megérti a kürt szavát; a 

te orczádnak világosságánál jár ez, oh Uram!” Zsolt. 89,16 „Lészen az utolsó időkben, hogy 

erősen fog állani az Úr házának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lészen a halmoknál, és 

özönleni fognak hozzá minden pogányok; És eljönnek sok népek, mondván: Jertek menjünk 

fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az Ő útaira, és mi 

járjunk az Ő ösvényein, mert tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde;” Ésa. 

2,2-3 „Abban az időben Jeruzsálemet hívják majd az Úr királyiszékének, és minden nemzet 

oda gyülekezik az Úr nevéért Jeruzsálembe, és nem követik többé gonosz szívöknek 

makacsságát.” Jer. 3,17 A királyiszék azt jelenti, ahol az Úr uralkodik, kormányoz. A 

végidőben sok nép előtt nyilvánvaló lesz, hogy az Úr népével van, vezeti őket, ügyel rájuk, és 

gondjukat viseli. „Így szól az Úr: Égyiptom gyűjtött kincse és Kús nyeresége és a nagy 
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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  

 

Zsoltárok könyvében a következő próféciát mondta Dávid: „A te Jeruzsálem felett álló 

hajlékodból* királyok hoznak majd néked ajándékokat. Fenyítsd meg a nádasnak vadját, a 

bikák csordáját a népek tulkaival egybe, a kik ezüst-rudakkal terpeszkednek; szórd szét a 

népeket, a kik a háborúban gyönyörködnek. Eljőnek majd a főemberek Égyiptomból; 

Szerecsenország hamar kinyujtja kezeit Istenhez.” Zsolt. 68,30-32 (*hajlékodba) 

 

„A’te Templomodból a’Jérusálemért tenéked a’Királyok ajándékokat hoznak. Veszesd-el 

a’nyilas sereget, a’bikáknak seregeket mind a’népeknek tulkaikkal egybe, kik ditsekednek 

a’sok darab ezüstökben; veszesd-el a’Pogányokat, kik gyönyörködnek a’hadakozásban. 

Eljönek a’Fejedelmek Egyiptomból: Szeretsen ország hamar kinyújtja az ö kezeit az 

Istenhez.” Sólt. 68.30-32 (Aranyos ford.) 

 

„Jeruzsálemi templomodba királyok hozzanak neked ajándékot. Fenyítsd meg a nádas vadját, 

a népek tehenei között a bikák csordáját: boruljanak le ezüst kincseikkel. Szórd szét a 

háborúra vágyó népeket! Hadd jöjjenek ide Egyiptom nagyjai, Etiópia sietve emelje kezét 

Istenhez.” Zsolt 68,30-32 (Káldi Neovulgáta) 

(A fordítások több helyen eltérnek egymástól, éppen ezért több fordítást idéztem, hogy a 

tartalmi mondanivaló jobban kivehető legyen.) 

 

Isten Asszíriát használta fel, hogy megbüntesse vele legerősebb ellenfelét, Egyiptomot a 

„nádasnak vadját” (Ez. 29,3-4). Akiben, az akkori időkben számos nemzet bízott. Az asszír 

király Szanhérib Elteke mellett súlyos vereséget mért az egyiptomi – etióp seregre. Szanhérib 

közben Jeruzsálemet is ostromolta, de itt viszont ő szenvedett súlyos vereséget Istentől. Az Úr 

„egybe”-n megfenyítette a „bikák csordáját a népek tulkaival”. A telhetetlen és gazdag 

asszírokat „akik ezüstrudakkal terpeszked”-tek és „gyönyörködtek a háborúban” megalázta. 

Seregüket szétszórta, a táborban „mindenütt holttestek hevertek” 2 Kir. 19,35 a maradék 

asszír hadsereg pedig fejvesztve menekült hazáig. Isten szabadításának híre ment mindenfelé 

„És sokan ajándékokat hoznak vala Jeruzsálembe az Úrnak, Ezékiásnak is a Júda királyának 

drágaságokat, és ő felmagasztaltatott minden pogányok szemei előtt azután.”  2 Krón. 32,23 

Egyiptomban ebben az időben szerecsen uralom volt. Főembereik ajándékot vittek 

Jeruzsálembe az Úrnak. „Eljőnek majd a főemberek Égyiptomból” „Abban az időben 

ajándékot viszen a seregek Urának a magas és derék nép; a nép, a mely rettenetes, mióta van 

és ezután is, a hatalmas és hódító nép, a melynek földét folyók hasítják át; a seregek Ura 

nevének helyére, Sion hegyére.” Ésa. 18,7 A szerecsenek elismerték annak az Istennek a 

felsőbbségét, aki képes volt megszabadítani Júdát és vele együtt őket is és más népeket a 

náluknál hatalmasabb asszír elnyomók kezéből.  „Szerecsenország hamar kinyujtja kezeit 

Istenhez.” Sokan hálát adtak az Úrnak csodálatos szabadításáért és bíztak benne. (Amikor 

később Ezékiás visszakényszerült az asszír függőségbe és elfogadta Szanhérib súlyos adóját 

valószínűleg mindenhonnan, de leginkább az Egyiptomból – Szerecsenországból kapott 

ajándékokból lehetett képes fedezni ezt a hatalmas adót, amely Szanhérib felirata szerint 

nagyobb volt, mint amelyet korábban kivetett reá. A Szanhéribnek küldött adóban több 

egzotikus árucikk is szerepel, amelyek Egyiptomból ill. Szerecsenországból kerülhettek 

Júdába Ezékiáshoz. (Szanhérib hadjáratának feliratát lásd a „Jákób éjszakája” című 

anyagban.)) Máskülönben a szerecsenek és az egyiptomiak a maguk erejében bíztak, mivel 

nagy és erős népek voltak számos katonával (Ésa. 31,1). Assurbanapli Rassam-cylindere meg 

is jegyzi, hogy amikor Tirháka fellázadt az asszír uralom ellen megvetve Asszíria isteneit a 
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„saját erejében kezdett bizakodni”.12 Az Úr tehát megfenyítette Egyiptomot (az 

egyiptomiakat és a szerecseneket) az asszírok által majd az asszírokat fenyítette meg 

személyesen. A végidőben is hasonlóképpen lesz, Isten megfenyíti Egyiptomot súlyos vereség 

által (Kárkemisi csata) majd pedig a végidei Asszír királyt fenyíti meg. Amikor az Úr 

megmutatja felette hatalmát sokan, megtérnek majd, és hálát adnak Neki. „És sokan 

ajándékokat hoznak vala Jeruzsálembe az Úrnak,” (jelképes értelemben).   

 

Isten megengedte Asszíriának, hogy leigázzon más nemzeteket. Az Asszír hatalom, mint 

ahogy később más hatalmak is visszaélt erejével. Amikor próbaideje lejárt Isten elvette tőle 

hatalmát és más nemzetnek adta. Az új hatalom pedig legyőzte a régit. A médek és a 

babiloniaiak elpusztították Ninivét, így az Asszír hatalom gyakorlatilag összeroppant. Az 

emberi szem számára Asszíria pusztulása a médeknek és a babiloniaiaknak volt köszönhető. 

A valóságban Isten csak velük fejezte be, amit már korábban elkezdett. A nagy asszír 

birodalmat tulajdonképpen nem a médek és babiloniaiak döntötték meg, hanem olyan 

istenfélő emberek, akik bizonyságot tettek annak gonoszságáról. Mik. 5,5-6-ban ezt olvassuk 

Asszíria megrontásáról: „Ha az Assirus eljő a mi földünkre és megtapodja palotáinkat: 

állatunk ellene hét pásztort és nyolcz fejedelmi férfiút. És megrontják Assiria földjét 

fegyverrel Nimród földjét is az ő kapuiban; és megszabadít az Assirustól, ha a mi földünkre 

eljő és a mi határunkba lép.”  A lázadó Nimród építette ki a babiloni és az asszír királyságot. 

Mindkét nép követte Nimród példáját az Isten elleni lázadásban így mindkét ország a lázadás 

földje lett.  Az Úr kezében népe fegyver, amellyel a Hatalmas hadakozik. Minden démonikus 

birodalmat lever velük, és végül megsemmisít. „Pőrölyöm vagy te nékem, hadi fegyverem, és 

nemzeteket zúztam össze veled, és országokat vesztettem el veled. És általad zúztam össze a 

lovakat és lovagjaikat, és általad zúztam össze a szekeret és a benne ülőt. És összezúztam 

általad férfit és asszonyt, és összezúztam általad a vénet és a gyermeket, és összezúztam 

általad az ifjat és a szűzet, És összezúztam általad a pásztort és nyáját, és összezúztam általad 

a szántóvetőt és az ő igamarháját, és összezúztam általad a hadnagyokat és a főembereket. És 

megfizetek Babilonnak és Káldea minden lakosának mindazokért az ő gonoszságaikért, a 

melyeket Sionban cselekedtek a ti szemeitek láttára, azt mondja az Úr.” Jer. 51,20-24 

Az utolsó nagy evangéliumhirdetés idején Babilon sorsa eldől: „Ezek után láttam, hogy egy 

másik angyal leszállt a mennyből: nagy hatalma volt, és dicsősége beragyogta a földet. És ezt 

kiáltotta erős hangon: „Elesett elesett a nagy Babilon…”. Jel. 18,1-2 (MBT ford.) Ezután az 

ítéletet nemsokára végrehajtják. Babilon végzetét Istennel szemben táplált lázadása és az Úr 

népének pusztítása idézi elő. „Ha bevégzed a pusztítást, el fogsz pusztíttatni;” Ésa. 33,1 

 

Ésa. 19,23-25-ben ezt olvassuk: „Ama napon út lesz Égyiptomból Assiriába, és Assiria megy 

Égyiptomba, Égyiptom meg Assiriába, és Égyiptom Assiriával az Urat tiszteli. Ama napon 

Izráel harmadik lesz Égyiptom és Assiria mellett; áldás a földnek közepette; Melyet megáld a 

seregeknek Ura, mondván: Áldott népem, Égyiptom! és kezem munkája, Assiria! és 

örökségem Izráel!” Dávid és Salamon idejében volt Izráel a leghatalmasabb és a 

legdicsőségesebb. Határai valóban Egyiptom határától az Eufráteszig (ami időnként Asszíria 

határfolyójának is számított) nyúltak (2 Krón. 9,26; 1 Kir. 4,21), mivel Dávid a Szíriabelieket 

(Arámokat) is uralma alá vetette.5 Dávid és Salamon birodalma Egyiptom és Asszíria között 

a közvetítő szerepét töltötte be. Az Eufrátesz mellett fekvő Tifszáhtól Gázáig minden királyon 

Dávid majd pedig utóda Salamon uralkodott (1 Kir. 4,24; 1 Krón. 18,3; 2 Sám. 8,3). Dávidnak 

és fiának Salamonnak istenfélő kormányzásának a híre a közeli és a távoli országokba is 

                                                 
5  I. e. 1000 körül Asszíria már elérte az Eufrátesz középső szakaszát. (Lásd Bibliai atlasz (Magyar 

Bibliatársulat) 20. o.) „Arám – Cóba meghódításával Izrael lett a szíriai és palesztin térség vezető 

hatalma.” (Bibliai atlasz Szent Pál Akadémia 79. o.)   
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eljutott. Ezekben az időkben külföldi országokból is felkeresték Izraelt, hogy Istennek 

tisztességet tegyenek. „És e földnek minden királyai kivánnak vala szembe lenni Salamonnal, 

hogy hallhatnák az õ bölcseségét, a melyet Isten adott vala az õ szívébe. És azok mindnyájan 

ajándékot visznek vala néki, arany és ezüst edényeket, ruhákat, fegyvert, fûszerszámokat, 

lovakat és öszvéreket esztendõnként.” 2 Krón. 9,23-24 (Lásd még 1 Kir. 10,24-25) 

 

 
Dávid és Salamon birodalma (Rajz: SG)  
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Dávid és Salamon idején Izrael és Júda egyetlen egységes birodalmat alkotott. A 

karavánutakat ellenőrzésük alatt tartották. Hatalmas és erős hadsereget tartottak fenn. Dávid 

királyságának (kb. i.e. 1010-970) és Salamon uralkodásának az idején (kb. i.e. 970-930) 

Egyiptom és Asszíria gyenge volt.6 Salamon idejében épült meg a dicső jeruzsálemi templom 

                                                 
6 „1100 körül I. Tukulti – apal – Ésarra (Tiglátpilészer) asszír király elérte a „Felső – tengert” (a 

Földközi – tengert), de utódai alatt Asszíria ismét visszasüllyedt a jelentéktelen államok sorába.” 
(Bibliai atlasz Szent Pál Akadémia 2004. 96. o.) A Dáviddal és Salamonnal párhuzamosan uralkodó 

asszír királyokról keveset tudunk. Salamon kortársa lehetett II. Assur-résa-isi aki kb. Kr. e. 972-968-ig 

uralkodhatott. „Mindössze egyik vazallusának, Bél-Érisnek, a Hábur-folyó partján fekvő Sadikanni 

urának feliratából tudjuk, hogy a folyó partján parlag földeket vontak művelés alá és megnyitottak egy 

régi öntözőcsatornát is.” (Mezopotámia, Szíria és Anatólia https://christal.elte.hu/curriculum2/Okor-

kelet/Keleti.torteneti.kronologia/index.asp_id=37.html)  

Zsolt. 83 szerint Izraelt minden környező nép el akarta pusztítani. Aszáf zsoltára elmondja, hogy Saul 

és Dávid idejében az Izrael ellen létrejött hatalmas szövetségben asszírok is részt vettek (Zsolt. 83. 

fej.). Az asszírok „segítőjévé lettek a Lót fiainak.” Zsolt. 83,9 vagyis Ammonnak és Moábnak. Zsolt. 

83,9-ből ítélve a szövetség vezetője, vagy kezdeményezője Izrael egyik ősi ellensége Ammon vagy 

Moáb lehetett. Az Ammoniták már kirobbantottak egy háborút Dávid ellen, amelyben felbérelték a kor 

egyik legerősebb és legfélelmetesebb hadseregét az arámokat, akiknek sikerült megtörni a középasszír 

birodalmat is. (Arameus invázió 11-10. század; kb. i. e. 1076 és i. e. 884 között) Dávid megverte az 

ammonita – arámi hadseregeket, de azok nem nyugodtak bele a vereségbe és újabb seregeket állítottak 

fel Izrael ellen. Dávid „Isten áldásával olyan katasztrofális vereséget mért a szövetségesekre, hogy a 

szíriaiak a Libánontól az Eufráteszig nem csak feladták a háborút, hanem Izrael adófizetőivé is 

váltak.” (E. G. White: Pátriárkák és próféták 787. o.) Dávid személyisége és királysága kezdettől 

fogva megosztotta a környező népeket, királyokat. Voltak, akik mellé álltak, mint pl. Tói Hamáthnak 

királya (a közös ellenség miatt (2 Sám. 8,9-10)), vagy Hírám Tírusznak királya, aki „szerette Dávidot 

teljes életében” 1 Kir. 5,1. Mások viszont a pogány népek nagy többsége gyűlölte őt és Istenét. 

Zsoltárok 83-ban az Izrael ellen gyülekező népek között nem szerepelnek az Arámok, úgy látszik, 

hogy az Ammon fiai vagy a Moábiták most az asszírokhoz fordultak segítségért. Lót fiai Ammon vagy 

Moáb az arámoknál távolabbi szövetségest keresett magának. Aminek talán az lehetett az oka, hogy a 

közelebbi arám segítség nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Tírusz és Büblosz (Gebál) 

bálványimádó lakosai is támogatták az Izrael elleni szövetséget (Zsolt. 83,8). Továbbá Ismaeliták-

Hágárénusok, Amálekiták, Filiszteusok, Edom, Moáb és Ammon. Már Saul is többnyire sikerrel 

hadakozott a Filiszteusok, az Amálekiták az Edomiták, a Moábiták, az Ammoniták és az arámiak ellen 

is (1 Sám. 14,47-48). Saul uralkodása idején (kb. i. e. 1035-1017) az Ismaeliták-Hágárénusok ellen is 

hadat viselt és legyőzte őket (1 Krón. 5,10; 19-22).   

A Lévita Aszáf Dávid és Salamon idejében szolgált. Zsolt. 83,5 hangsúlyozza a nemzeti egységet, 

amely csak Saul, Dávid és Salamon idején állt fenn. Saul idejében Izrael országa területileg még nem 

volt egységes összefüggő állam, Saul nemzeti-hadi egységbe fogta össze Izrael törzseit. A Zsoltárok 

83 említi Amáleket is, akiket Dávid hódított meg (2 Sám. 8,11-12), de Saul is legyőzte (1 Sám. 15. 

fej.). Dávid sokat hadakozott és „sok vért ontott” 1 Krón. 22,8 ki, de Salamonnak nem kellett 

hadakoznia a környező népek ellen, mert az ő idejében viszont békessége és nyugalma volt Izraelnek 

(1 Krón. 22,9; 1 Kir. 4,24-25).  „És Hírám, Tírus királya elküldé az ő szolgáit Salamonhoz, mikor 

meghallotta, hogy őt kenték királylyá az ő atyja helyett; mert Hírám szerette Dávidot teljes életében. 

És külde Salamon Hírámhoz, ezt izenvén néki: Te tudod, hogy Dávid, az én atyám nem építhete házat 

az Úrnak, az ő Istenének nevének a háborúk miatt, a melyekkel őt körülvették vala, mígnem az Úr az ő 

lábainak talpa alá vetette azokat; De most az Úr, az én Istenem nékem nyugodalmat adott mindenfelől, 

úgy hogy semmi ellenségem és senkitől semmi bántásom nincs.” 1 Kir. 5,1-4 

Tehát Saul és Dávid idejében az Izrael felemelkedő királyságát a környező népek nem nézték jó 

szemmel. Sátán betöltötte őket a maga lelkületével. Mélyen gyökerező gyilkos gyűlölettel és egységes 

akarattal fordultak Izráel ellen, szívesen megdöntötték volna Izrael királyságát. De az Úr nem hagyta 

Izrael népét magára és segítségével minden környező ellenségeiket, legyőzték. (Előfordulhat az is, 

hogy a Zsolt. 83-ban szereplő asszírok helyett valójában az arámiakról van szó, és másolási hiba van a 

szövegben. Mivel Saulnak és Dávidnak minden ellenségét említi kivéve az arámiakat. Sámuel könyve 
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a Sion hegyén. Salamonhoz csak úgy özönlöttek a kincsek a világ minden tájáról (2 Krón. 

9,23-24; 1 Kir. 4,21) még a korabeli legtávolabbi országokból is ajándékokat kapott a király 

(Sébából). Nagy lesz az Isten népének a dicsősége a végidőben amint hajdan Izraelé volt 

Dávid és Salamon korában, de az újonnan megtért népek dicsősége, akiket az egykori déli 

(Egyiptom) és az északi király (Asszíria) hatalma alól vált ki az Úr, azoknak a dicsősége még 

nagyobb lesz. Ezért Izrael „csak” harmadik lesz az Egyiptomból (az ateizmusból) és 

Asszíriából (az álvallásosságból) összegyűjtött maradék mellett. A babiloni időszakban is 

lesznek ateista emberek, irányzatok, mozgalmak, szervezetek, amikor az álvallásos keresztény 

erők jutnak hatalomra. A történelem végén a nagy evangéliumhirdetés idején visszatérnek a 

dicsőséges Dávidi és Salamoni idők. Amikor Dávidot királlyá kenték Hebronban az Izráel 

felett az Izraeliták kifejezték neki, hogy mennyire szoros kapcsolatba milyen mély egységre 

vágyódnak Dáviddal. „Ímé mi a te csontod és a te tested vagyunk;” 1 Krón. 11,1 Ez a kép jól 

mutatja azt az egységet is, amely a végidőben létrejön Krisztus és népe között. 

 

Sofoniás 3,8-10 –ben a következőt olvassuk: „Azért várjatok rám, azt mondja az Úr, míg 

prédára kelek; mert elvégeztem, hogy egybegyűjtöm a népeket, hogy összeszedem az 

országokat, hogy kiöntsem rájok búsulásomat, haragomnak egész hevét, mert gerjedezésem 

tüzében emésztetik meg az egész föld! Akkor változtatom majd a népek ajkát tisztává, hogy 

mind segítségül hívják az Úr nevét, hogy egy akarattal szolgálják őt. Kús folyóvizein túlról 

hozzák imádóim, szétszórt népemnek leányai ételáldozatomat nékem.” Amikor a modern 

babiloni király Róma teljhatalomra jut az egész világ felett, a föld minden országában érezni 

fogják zsarnoki erejét. Ekkor a világban élő népek mindenhol ugyanabban a sorsban ülnek. 

Az ellenszegülőkre, akik nem ismerik el a föld feletti hatalmát üldözés, fogság és halál vár. 

Viszont „a ki hódol, annak dicsőségét megsokasítja és sokak felett ad nékik hatalmat; a földet 

elosztja jutalom gyanánt.” Dán. 11,39 Ezekben az időkben, amikor mindenhol érezhetővé 

válik a babiloni királynak a kisbetűs „királyok királya”-nak szorítása az emberek Istenhez 

fordulnak majd. Isten pedig a föld végéről is „Kús folyóvizein túlról” összegyűjti 

választottait. A hűtlen pásztorok és tagok is Sátán eszközei voltak, hogy Isten népét 

elszélesszék (Jer. 23,1-2; Ezék. 34,20-22). De az Úr a végidőben személyesen veszi kezébe 

népe ügyét. „Mert így szól az Úr Isten: Ímé, én magam keresem meg nyájamat, és magam 

tudakozódom utána.” Ezék. 34,11 „Én magam legeltetem nyájamat, s én nyugosztom meg 

őket, ezt mondja az Úr Isten; Az elveszettet megkeresem, s az elűzöttet visszahozom, s a 

megtöröttet kötözgetem, s a beteget erősítem; és a kövéret s erőset elvesztem, és legeltetem 

őket úgy, mint illik.” Ezék. 34,15-16 A hűtlen pásztorok és tagok szolgálatát az Úr mellőzi. 

„Juhaimnak maradékát pedig összegyűjtöm minden földről, a melyekre elűztem őket, és 

visszahozom őket az ő legelőikre, és szaporodnak és megsokasodnak. És pásztorokat 

rendelek melléjök, hogy legeltessék őket, és többé nem félnek és nem rettegnek, sem meg nem 

fogyatkoznak, azt mondja az Úr. Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr, és támasztok 

Dávidnak igaz magvat, és uralkodik mint király, és bölcsen cselekszik és méltányosságot és 

igazságot cselekszik e földön. Az ő idejében megszabadul Júda, és Izráel bátorságosan 

lakozik, és ez lesz az ő neve, a melylyel nevezik őt: Az Úr a mi igazságunk!” Jer. 23,3-6 A 

megígért végidőben uralkodó király Jézus Krisztus „ki a Dávid magvából való” 2 Tim. 2,8.  

Krisztus végidőben való uralkodásának halvány előképe Dávid fiának Salamonnak dicsőséges 

uralkodása. A nagy evangéliumhirdetés idején Isten kinyilvánítja dicsőségét. Ésa. 66,18-20 

                                                                                                                                                         
alapján pedig tudjuk, hogy az Ammoniták segítségért fordultak az arámiakhoz (2 Sám. 10,6). Így, ha 

Zsolt 83,9-ben arám szerepelne az összhangba, kerülne 2 Sámuel 10. fejezetével és 1 Krón. 19. 

fejezetével.)  E. G. White szerint „Az Eufrátesz és a Földközi – tenger között elterülő térség lakói 

szövetkeztek az ammonitákkal. Kánaán északi és keleti részét felfegyverzett ellenség vette körül, akik 

azért gyülekeztek össze, hogy megdöntsék Izráel királyságát.” (PP 787. o.)    
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ezt mondja: „Eljő az idő, hogy minden népeket és nyelveket egybegyűjtsek, hogy eljövén, 

meglássák az én dicsőségemet. És teszek köztök jelt, és küldök közülök megszabadultakat a 

népekhez, Tarsisba, Pulba és Ludba, az íjjászokhoz, Tubálhoz és Jávánhoz; a messze 

szigetekbe, a melyek rólam nem hallottak, és nem látták dicsőségemet, és hirdetik 

dicsőségemet a népek között. És elhozzák minden testvéreiteket minden népek közül ajándékul 

az Úrnak, lovakon, szekereken, hintókban, öszvéreken és tevéken szentségemnek hegyére 

Jeruzsálembe, így szól az Úr, a mint hozzák Izráelnek fiai az ajándékot tiszta edényben az 

Úrnak házába.” Számos Igehely beszél arról, hogy Isten a népét végleg Babilon teljes 

fennállásának idején a babiloni korszakban (Jel. 17,10) gyűjti össze. Ésa. 43,14 pl. ezt 

mondja: „Így szól az Úr, a ti megváltótok, Izráel Szentje. Ti értetek küldöttem el Bábelbe, és 

leszállítom mindnyájokat, mint menekülőket a Káldeusokkal együtt vídámságuk hajóiba.”  

Ésa. 48,20 pedig ezt mondja: „Menjetek ki Bábelből, fussatok el Káldeából ujjongásnak 

szavával! jelentsétek meg, tudassátok ezt, terjesszétek a föld végső határáig; mondjátok: 

Megváltotta az Úr szolgáját, Jákóbot.” „Jaj, jaj! Fussatok ki az északi földről, így szól az 

Úr, mert az ég négy szele felé szórtalak szét titeket, szól az Úr. Jaj Sion! Szabadítsd ki 

magadat, ki Babilon leányánál lakozol.” Zak. 2,6-7 Az északi föld kifejezés általában 

Babilonra utal (Jer. 6,22), de helyenként lehet szó másról is, pl. Asszíriáról. „Ímé, én elhozom 

őket észak földéből, és összegyűjtöm őket a földnek széleiről, közöttök lesz vak, sánta, viselős 

és gyermek-szűlő is lesz velök, mint nagy sereg jőnek ide vissza.” Jer. 31,8 (Visszatérés 

Babilonból.) „Fussatok ki Babilonból és jőjjetek ki Káldea földéből, és olyanok legyetek, 

mint a kecskebakok a nyáj előtt;”- mondja Jer. 50,8. A kecskebak mutatja azt a hatalmat, 

amelyet a megváltottak kapnak a nagy evangéliumhirdetés idején. A kecskebak tekintélyes 

szarvával minden ellene támadót felöklel (Vö. Dán. 8,5-7). Jel. 18,4-ben pedig ez áll 

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:” 

 

Az angyalok aktív résztvevői lesznek a végidei eseményeknek. Segítenek a világraszóló 

munka a nagy evangéliumhirdetés befejezésében. Ezek a hatalmas erejű lények (Zsolt. 

103,20) a börtönökben raboskodó igazakat megszabadítják láncaiktól és kivezetik őket 

fogságuk helyéről (Apcsel. 5,18-24; 12,5-11). Üzenetekkel keresik fel a kiválasztott 

embereket, amint pl. Kornéliust is felkeresték (Apcsel. 10,3-6). Végrehajtanak halálos 

ítéleteket, ahogy a gonosz Heródest is egy angyal ölte meg (Apcsel. 12,22). A legsúlyosabb 

legkilátástalanabb helyzetben megerősítik az igazakat, úgy ahogy Pált is a veszedelmes 

viharban (Apcsel. 27,18-24). Az őrzőangyalok szolgálatát még maga Sátán is tényként 

említette meg, amikor megkísértette Krisztust (Mát. 4,6; Luk. 4,9-11). A Szentírás tájékoztat 

bennünket a Kérubok szárnyainak hosszáról és magasságáról is. A Salamoni templom 

tervrajzát Dávidnak Isten mutatta meg: „Elkezdé építtetni Salamon az Úr házát 

Jeruzsálemben a Mórija hegyén, mely Dávidnak, az ő atyjának megmutattatott, azon a helyen, 

melyet készített vala Dávid a Jebuzeus Ornán szérűjén.” 2 Krón. 3,1 „Mindezek az Úr kezétől 

írattattak meg, a ki engem megtanított az egész alkotmány formájára.” 1 Krón. 28,19 – 

mondta Dávid király. „És csináltatott a szentek-szentjébe két Kérubot is, szoborműveket, és 

beboríták azokat aranynyal. A Kérubok szárnyainak hosszúsága húsz sing vala; egyik szárnya 

öt sing, és a háznak falát érinté; a másik szárnya is öt sing és a másik Kérub szárnyát érinté. 

A másik Kérubnak szárnya is, a mely öt sing volt, a háznak falát érinté; a másik szárnya 

pedig, a mely ismét öt sing volt, a másik Kérub szárnyát érinté. Úgy, hogy a Kérubok 

szárnyai húsz singnyire valának kiterjesztve; lábaikon állának, és arczuk befelé.” 2 Krón. 

3,10-13 „És csinált a szentek-szentjébe két tíz sing magas Kérubot olajfából. És öt sing volt 

az egyik Kérub szárnya, és öt sing a másik Kérub szárnya is, úgy, hogy az egyik szárnya 

végétől, a másik szárnya végéig tíz sing vala. A másik Kérub is tíz sing volt; és mind a két 

Kérubnak mind a mértéke, mind a faragása egy vala; Úgy, hogy az egyik Kérub magassága 
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tíz sing, és ugyanannyi a másik Kérubé is. És helyezteté a Kérubokat a ház belsejébe, és a 

mint a Kérubok kiterjeszték szárnyukat, az egyiknek szárnya a ház egyik falát, a másik Kérub 

szárnya pedig a másik falát érte; de a ház közepén összeért egyik szárny a másikkal. És 

beborítá a Kérubokat aranynyal. És a ház összes falain köröskörül kivül és belől Kérubokat, 

pálmafákat és kinyilt virágokat metszetett ki.” 1 Kir. 6,23-29 
 

Az Ószövetségben a hosszúságmérés alapegysége a "könyök" (a régi Bibliában "sing"). A könyökhossz az a 

távolság, amely egy átlagtermetű ember alsókarjának hossza a könyökétől a középső ujja hegyéig. Elnagyolt 

számítás szerint fél méternek szokták venni, pontosabban: 44,4 cm. (Ezékiel könyvében a könyökhossz egy 

tenyérnyivel nagyobb a szokásosnál: 51,8 cm.) 

 

Így tehát egy angyal egyik szárnya 2,22 méter mindkét szárnya kiterítve 4,44 méter. 

Magassága pedig pontosan 4,44 méter kb. 4,5 méter. Amely valamivel nagyobb, mint a 

Básáni Óg vaságya, ami kb. 4 méter hosszú és kb. 1,80 méter széles volt (5 Móz. 3,11). Óg 

magassága megközelítőleg hasonló lehetett ágyának méretéhez. A későbbi óriás, Góliát 

magassága már elmarad ettől, de még így is jelentős a maga kb. 2,90-es méretével (1 Sám. 

17,4).  

 

Krisztus miután kiűzte a papokat, pénzváltókat a templomból az emberek gyógyítását végezte 

ott. A gyermekek dicsőítették a legjobban Őt. A gyermekek dicsőítése sértette a gőgös papi 

vezetőket, akik időközben visszatértek a templomba és Krisztusban vetélytársra találtak. 

Szerették volna elhallgattatni ezeket a boldog önfeledt dicsőítő hangokat, de sem a néppel, 

sem Jézussal nem tudták (Máté 21,12-16). „Ha a gyermekek hangja elhallgatott volna, a 

templom oszlopai zengték volna a Megváltó dicséretét.”13 Korábban, amikor Jézus bevonult 

Jeruzsálembe az emberek dicsőítéssel fogadták Őt. A papságot azonban ez már akkor is 

sértette és kérték Jézustól, hogy dorgálja meg az ő tanítványait (Luk. 19, 38-39).  Jézus 

válasza a következőképpen hangzott a papoknak: „Mondom néktek, hogyha ezek elhallgatnak, 

a kövek fognak kiáltani.” Luk. 19,40 Isten a történelem végén mindenképpen végrehajtja a 

nagy evangéliumhirdetést az egész világon még akkor is ha alázatos eszközeit megpróbálják 

elnémítani. Gyermekek is fogják hirdetni Isten jóságát és dicsőségét. Ha pedig az élő emberek 

nem hirdethetnék, akkor Isten másokat használna fel. Az élőlények és az önmagában élettelen 

természet is Isten szolgája. „Ha megéhezném, nem mondanám meg néked, mert enyém e világ 

és ennek mindene.” Zsolt. 50,12 Bálámot az Úr egy igavonó szamár által feddte meg 

törvénytelenségéért. A szamár emberi nyelven szólt Bálámhoz (4 Móz. 22,28; 2 Pét. 2,16). Ha 

szükség van rá, Isten elrendelheti, hogy a „kövek kiáltsanak” és az élettelen dolgok hirdessék 

Alkotójának dicsőségét!   

 

A Szentírás hasonlítja a végidőket a Noé idejéhez is (1 Pét. 3,20; Luk. 17,26-27). Noénak 

Isteni utasítások szerint egy nagy hajót kellett építenie az özönvíz előtt. A hajón végzett 

minden egyes kalapácsütés figyelmeztető üzenet volt, amely kárhoztatta az akkori hitetlen 

világot (Zsid. 11,7). Noénak és családjának ahhoz, hogy megmenekülhessen az özönvíz elől 

el kellett készítenie a hajót, mert ez volt hitük és menekülésük záloga. Ugyanígy a végső 

evangéliumhirdetés idején az evangéliumhirdetésben résztvevőknek be kell fejezniük az 

elkezdett munkát ahhoz, hogy megmenekülhessenek, és Isten megszabadítsa őket, mint annak 

idején Noét és családját.   

 

Mikeás 2,10–ben ezt olvassuk: „Keljetek fel és menjetek ki, mert ez nem a nyugalomnak 

helye; a tisztátalanság miatt, a mely elveszít, és pedig borzasztó veszedelemmel!” A végső 

nagy evangéliumhirdetés idején az emberek megértik, hogy nem maradhatnak a hamis 

vallásosságban, mert elpusztulnak vele együtt. A teljesen eltorzult vallások, ahol Krisztus már 

nincs jelen nem képesek arra, hogy valódi biztonságot és nyugalmat adjanak. Ezt sokan 
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megértik majd és elhagyják ezeket a hamis felekezeteket. Figyelnek a nagy Pásztorra és 

követik Őt, így csatlakoznak annak nyájához. A végidőben minden lelki munka felgyorsul. 

„Ímé, napok jőnek, ezt mondja az Úr, és ott éri a szántó az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt.” 

Ámós. 9,13 Istennek és követőinek a nagy evangéliumhirdetés idején olyan népet kell 

kihoznia, amely a sok hazugságtól elkábult (Jer. 51,7; Ésa. 29,10) vakká és süketté vált (Ésa. 

29,9). „Hozd ki a vak népet, a melynek szemei vannak, és a süketeket, a kiknek füleik 

vannak!” Ésa. 43,8 A késői esőtől (Jóel. 2,28) és az azt követő nagy evangéliumhirdetéstől 

már „nem lesznek zárva többé a látóknak szemei, és a hallók fülei figyelmeznek; A 

hebehurgyák szíve ismerni tanul, és a dadogóknak nyelve gyorsan és világosan szól.” Ésa. 

32,3-4 „Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak, Akkor ugrándoz, 

mint szarvas a sánta, és ujjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a 

kietlenben. És tóvá lesz a délibáb, és a szomjú föld vizek forrásivá; a sakálok lakhelyén, a hol 

feküsznek, fű, nád és káka terem.” Ésa. 35,5-7 Isten már a nagy evangéliumhirdetés idején is 

tesz csodákat népéért.  

 

Sok Igehely beszél arról, hogy a nagy evangéliumhirdetésnek igen bőséges aratása lesz 

„Elősietnek fiaid, rombolóid és pusztítóid eltávoznak belőled Emeld fel köröskörül szemeidet, 

és lássad, mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek. Élek én, így szól az Úr, hogy fölrakod 

mindnyájokat, mint ékszert, és felkötöd, mint menyasszony. Mert romjaid és pusztaságaid és 

elpusztult földed, mindez szűk lesz most a lakosságnak, és messze távoznak elpusztítóid. 

Gyermektelenségednek fiai még ezt mondják majd füled hallatára: Szoros e hely nékem, menj 

el, hogy itt lakhassam! És te így szólsz szívedben: Ki szűlte nékem ezeket? hisz én 

gyermektelen és terméketlen voltam, fogoly és számkivetett; és ezeket ki nevelte föl? Ímé, én 

egyedül maradtam meg; ezek hol voltak? Így szól az Úr Isten: Ímé, fölemelem kezemet a 

népekhez, és előttök zászlómat felállatom, és elhozzák fiaidat ölükben, és leányaid vállukon 

hordoztatnak. És királyok lesznek dajkálóid, fejedelmi asszonyaik dajkáid, arczczal a földre 

borulnak előtted és lábaid porát nyalják; és megtudod, hogy én vagyok az Úr, kit a kik 

várnak, meg nem szégyenülnek.” Ésa. 49,17-23 (Lásd még Mik. 2,12; Zak. 8,23; Ésa. 60,13-

15) Amikor Isten kiváltja népét a föld hatalmasai közül is megtérnek majd többen. Az arab – 

iszlám népek megváltásáról szól Ésa. 60,6-7 „A tevék sokasága elborít, Midján és Éfa 

tevecsikói, mind Sebából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicséreteit hirdetik. 

Kédár minden juhai hozzád gyűlnek, Nebajóth kosai néked szolgálnak, felmennek kedvem 

szerint oltáromra, és dicsőségem házát megdicsőítem.” (Lásd még Ésa. 42,9-12).  

 

Akiknek része lesz a nagy evangéliumhirdetésben, azok különleges tapasztalatokon mennek 

majd keresztül! Közülük, akik nem lesznek vértanúk, akiket Isten meghagy maradékként – 

ezek „Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon.” Zsolt. 84,8  

 

„Avagy nem tizenkét órája van-é a napnak?” – teszi fel a kérdést feleletében Jézus Krisztus 

János evangéliumának 11. fejezetében (Ján 11,9) amikor az időről beszél. Máté 

evangéliumában pedig találkozunk a tizenegyórai munkásokkal, akik csak „egyetlen óráig” 

munkálkodtak. Éppen így lesz a történelem végén is azoknál, akik ebben az utolsó órában 

térnek majd meg. Ők már csak egyetlen órát munkálkodhatnak majd, és ők lesznek a végső 

befejezői az utolsó munkának. A példázat a 3, 6, és 9 órások mellett róluk is szól. 

„Mert hasonlatos a mennyeknek országa a gazdaemberhez, a ki jó reggel kiméne, hogy 

munkásokat fogadjon az ő szőlejébe. Megszerződvén pedig a munkásokkal napi tíz pénzben, 

elküldé őket az ő szőlejébe. És kimenvén három óra tájban, láta másokat, a kik hivalkodván a 

piaczon álltak vala. És monda nékik: Menjetek el ti is a szőlőbe, és a mi igazságos, megadom 

néktek. Azok pedig elmenének. Hat és kilencz óra tájban ismét kimenvén, ugyanazon képen 

cselekedék. Tizenegy óra tájban is kimenvén, talála másokat, a kik hivalkodva állottak vala, 
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és monda nékik: Miért álltok itt egész napon át, hivalkodván? Mondának néki: Mert senki 

sem fogadott meg minket. Monda nékik: Menjetek el ti is a szőlőbe, és a mi igazságos, 

megkapjátok. Mikor pedig beestveledék, monda a szőlőnek ura az ő vinczellérjének: Hívd elő 

a munkásokat, és add ki nékik a bért, az utolsóktól kezdve mind az elsőkig. És jövén a 

tizenegyórásak, fejenként tíz-tíz pénzt vőnek. Jövén azután az elsők, azt gondolják vala, hogy 

ők többet kapnak: de ők is tíz-tíz pénzt vőnek fejenként. A mint pedig fölvevék, zúgolódnak 

vala a házigazda ellen, Mondván: Azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak és 

egyenlőkké tetted azokat velünk, a kik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. Ő pedig 

felelvén, monda azok közül egynek: Barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled; avagy 

nem tíz pénzben szerződtél-é meg velem? Vedd, a mi a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az 

utolsónak is annyit akarok adni, mint néked. Avagy nem szabad-é nékem a magaméval azt 

tennem, amit akarok? avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Ekképen lesznek 

az utolsók elsők és az elsők utolsók; mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a 

választottak.” 

 

A példázat figyelmeztet bennünket, hogy akiket a munkában ma elsőnek látunk („a 

hivatalosok” ők már korábban álltak munkába) végül sokan közülük utolsók, lesznek. Akiket 

pedig utolsónak látunk („a választottak”) végül elsők lesznek.  

 
Isten egy völgyet mutatott Ezékiel Prófétának, amely tele volt megszáradt csontokkal (Ez. 37. 

fej.) és ezek szerte - széjjel hevertek „a völgy színén” Ezék. 37,2, ez volt a lelkileg halott 

Izráel. Az Úr megkérdezte a Prófétát: „Embernek fia! vajjon megélednek-é ezek a tetemek?” 

A Próféta alázatos válasza így hangzott: „Uram Isten, te tudod!” Ez után a Teremtő Isten 

megmutatta a Prófétának, hogy Neki van hatalma összegyűjteni és feltámasztani „halott 

népét”. Szavában még mindig Teremtő Erő rejlik. „És monda nékem: Prófétálj e tetemek felől 

és mondjad nékik: Ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét! Így szól az Úr Isten 

ezeknek a tetemeknek: Ímé, én bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek. És adok reátok 

inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belétek lelket, hogy 

megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És én prófétálék, a mint parancsolva 

vala nékem. És mikor prófétálnék, lőn zúgás és ímé zörgés, és egybemenének a tetemek, 

mindenik tetem az ő teteméhez. És látám, és ímé inak valának rajtok, és hús nevekedett, és 
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felül bőr borította be őket; de lélek nem vala még bennök. És monda nékem: Prófétálj a 

léleknek, prófétálj embernek fia, és mondjad a léleknek: Ezt mondja az Úr Isten: A négy szelek 

felől jőjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megölettekbe, hogy megéledjenek! És prófétálék a mint 

parancsolá. És beléjök méne a lélek s megéledének, s állának lábaikra, felette igen nagy 

sereg. És monda nékem: Embernek fia! ezek a tetemek az Izráel egész háza. Ímé, ezt mondják: 

Elszáradtak a mi csontjaink és elveszett a mi reménységünk; kivágattunk! Annakokáért 

prófétálj, és mondjad nékik: Így szól az Úr Isten: Ímé, én megnyitom a ti sírjaitokat és 

kihozlak titeket sírjaitokból, én népem! s beviszlek titeket Izráel földjére. És megtudjátok, hogy 

én vagyok az Úr, mikor megnyitándom sírjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem! 

És adom az én lelkemet belétek, hogy megéledjetek, és leteszlek titeket a ti földetekre, és 

megtudjátok, hogy én, az Úr, szóltam és megcselekedtem, ezt mondja az Úr Isten.” Ezék. 37,4-

14 

 

 
Látomás a száraz csontok völgyéről (Gustave Doré) (Free to Copy) 
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A Szentírás bátorít bennünket, hogy ne lankadjunk el, mert Isten a maga idejében megváltja 

népét! „Így szól az Úr, Izráelnek Szentje és Teremtője: Kérdezzétek meg a jövendőt tőlem, 

fiaimat és kezeim munkáját csak bízzátok reám!” Ésa. 45,11 „A kik könyhullatással vetnek, 

vígadozással aratnak majd. A ki vetőmagját sírva emelve megy tova, vígadozással jő elő, 

kévéit emelve.” Zsolt. 126,5-6 „Néha nem látják a napot, bár az égen ragyog; de szél fut át 

rajta és kiderül.” Jób. 37,20 –mondja Jób könyve. A haragos sötét felhők időnként eltakarják 

a napot, amely az éltető napfényt sugározza. De a szél elviszi ezeket a borús fellegeket, és 

újból kiderül. Így van a Szent Lélek munkája is, amely az emberi szívben munkálkodik. 

Jelenlétével a bennünk lévő sötétség oszlani kezd és Isten éltető fénye (dicsősége), sugárzik le 

ránk. Elménk kitisztul, szívünkbe pedig visszaköltözik a remény. A végső nagy 

evangéliumhirdetés idején, az igazakon beteljesednek Isten áldásai. „Ha pedig 

szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted 

minden ő parancsolatát, a melyeket én parancsolok ma néked: akkor e földnek minden 

népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened;” 5 Móz. 28,1 „Az Úr felkészít téged 

magának szent néppé, a miképen megesküdt néked, ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek 

parancsolatait, és az ő útain jársz. És megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak 

nevéről neveztetel, és félnek tőled.” 5 Móz. 28,9-10 „És fejjé tesz téged az Úr és nem farkká, 

és mindinkább feljebbvaló leszesz és nem alábbvaló, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek 

parancsolataira…”5 Móz. 28,13 „Az Úr megszalasztja előtted a te ellenségeidet, a kik reád 

támadnak; egy úton jőnek ki reád, és hét úton futnak előled.” 5 Móz. 28,7 
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