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37. fejezet 

 

„Egyiptom” 
 

A Nabukodonozori hadjárat utolsó és végső célpontja Egyiptom, a déli király feletti uralom 

megszerzése volt. Nabukodonozor korábbi sikeres hódításai állandóan emelték dicsőségét és 

tekintélyét. Miután Nabukodonozor a korábban „telhetetlen” északi király „magához ragad”-

t „minden népet” és „magához csatol”-t „minden nemzetet” Hab. 2,5 hadseregét Egyiptom 

ellen fordította és betört az országba. „És kezeit az országokra veti, és Égyiptom földe meg 

nem menekedhetik.” Dán. 11,42 A babiloni király végül tehát Egyiptomba jut. Már a döntő 

Kárkemisi ütközetről szóló és az ehhez kapcsolódó üzenetben hirdetni kellett a népnek, hogy 

ne bízzanak Egyiptomban. Mert Egyiptom „a törött nádszál” 2Kir. 18,21 nem tud majd 

segíteni. A veszedelmet nem tudja feltartóztatni, sőt őt, magát is utoléri. „Hirdessétek 

Égyiptomban és híreszteljétek Migdólban, híreszteljétek Nófban és Táfnesben, és ezt 

mondjátok: Állj elő, és készítsd fel magadat, mert fegyver emészti meg a te kerületeidet.” Jer. 

46,14 „Készíts magadnak elköltözésre való edényeket, Égyiptom leányának lakosa, mert Nóf 

elpusztul és megég, lakatlanná lesz. Szép üszőtinó Égyiptom, de pusztulás tör reá észak felől.” 

Jer. 46,19-20 Bár az üzenet konkrétan Egyiptom ellen szólt, figyelmeztetést tartalmazott 

Izrael számára is, hogy ne bízzon Egyiptom segítségében. Az üzenet előrevetítette az 

egyiptomi birodalom hanyatlását, fokozatos pusztulását. Egyiptom nem egyszerre pusztult el. 

Először elveszítette határait az északi (babiloni) király hatalmával szemben, ami után saját 

hatalma egyre inkább csökkent, háttérbe szorult, és a végén Egyiptom is áldozatául esett a 

babiloni hadaknak. Nabukodonozor Kr. e. 568-ban betört Egyiptomba.1 Egyiptomnak tehát az 

idők végén is meg kell semmisülnie. Egyiptomot már értjük, hogy jelképesen az ateizmust 

jelenti (lásd Jel. 11,8). Isten ítélete a végidő ateizmusán Jézus 2 eljövetele előtt 2 részletben 

megy végbe. Az első ítélet a Kárkemisi csata, ahol a politikai ateizmus és annak képviselői 

veszítenek. Ettől fogva Babilon hatalma nő és teljesedik ki, majd hatalma csúcspontján 

elbukik. Babilon bukása után közvetlenül, megjelenik az „Egyiptomi állapot” az ateizmus 

forradalmi lelkülete, amely a Francia Forradalom idején is tapasztalható volt. - Jelképes 

értelemben ekkor jut a babiloni király Egyiptomba. Vagyis képletesen Babilonból 

Egyiptomba jutni annyit tesz, mint az álvallásosságból az ateizmusba kerülni. Ez az ateista 

(egyiptomi) lelkület közvetlen Jézus Krisztus eljövetele előtt tűnik fel. „A hét hegy”-ről szóló 

részben már olvashattunk/hallhattunk arról, hogy a végidő babiloni korszakát egy rövid 

egyiptomi (ateista) korszak követi mielőtt Jézus Krisztus 2 eljövetele bekövetkezne (lásd 

Jel.17,8).  

 

Jeruzsálem pusztulása után a zsidók az Úr szava ellenére Egyiptomba akartak menni. „A sok 

megpróbáltatást átélt szegény népet vezetői végül rávették arra, hogy keressen menedéket 

Egyiptom földjén.”2 Az Úr prófétája Jeremiás, aki korábban is gyakran figyelmeztette a népet 

„felemelte tiltakozó szavát e lépés ellen.”3 Ahogy korábban is, úgy most is küzdött a népért és 

megpróbálta őket maradásra bírni. „Ha állandóan megmaradtok e földön, felépítlek titeket és 

el nem rontlak, és elplántállak titeket és ki nem gyomlállak: mert megbántam a gonoszt, a mit 

cselekedtem veletek.” Jer. 42,10 – tolmácsolta az Úr akaratát a Próféta. Habár a zsidók maguk 

fordultak a Prófétához, hogy tudakozza meg számukra Isten akaratát, és még fogadkoztak is, 

hogy mindenképpen megcselekszik azt, amit az Úr mond, még ha a kinyilatkoztatott üzenet 

kényelmetlen is lesz számukra, mégsem az Úr szava szerint cselekedtek (Jer. 42. fej.). 

Hajthatatlanok maradtak és Isten maradásra szólító szavára ezt felelték: „Nem! hanem 

Égyiptom földére megyünk be, a hol nem látunk harczot és nem hallunk trombitaszót, és 

kenyeret nem éhezünk, és ott lakozunk” Jer. 42,14 Egyiptomra ugyanaz a sors várt, mint 
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Júdára - fegyver, éhség és járványok (döghalál). Jeremiás világossá tette, hogy 

engedetlenségük nem megszabadítja őket, hanem kifejezetten rájuk hozza az ítéletet. „Most 

azért halljátok meg az Úrnak szavát, Júdának maradékai! Ezt mondja a Seregek Ura, az 

Izráel Istene: Ha ti csak orczáitokat fordítjátok is úgy, hogy bemenjetek Égyiptomba, és 

bementek, hogy ott tartózkodjatok: Akkor a fegyver, a melytől ti féltek, legott utólér 

benneteket Égyiptom földén, és az éhség is, a mitől rettegtek, körülvesz titeket Égyiptomban, 

és ott haltok meg. Mert az lesz, hogy mindazok a férfiak, a kik úgy fordítják orczájokat, 

hogy bemenjenek Égyiptomba, hogy ott tartózkodjanak, meghalnak fegyver, éhség és 

döghalál miatt, és egy sem marad meg közülök, és nem szabadul meg a veszedelemtől, a 

melyet én bocsátok reájok. Mert ezt mondja a Seregek Ura, az Izráel Istene: Miképen kiömlik 

az én haragom és búsulásom Jeruzsálem lakosaira, azonképen kiöntöm az én haragomat ti 

reátok, ha bementek Égyiptomba; és lesztek ott átok, csuda, szidalom, gyalázat, és többé nem 

látjátok e helyet!” Jer. 42,15-18 A Próféta ismét kérlelve figyelmeztette a népet: „Ne 

menjetek Égyiptomba” Jer. 42,19 „Mert magatokat csaljátok meg a ti szívetekben” Jer. 42,20 

Majd még egyszer félreérthetetlenül nyilvánvalóvá tette helytelen választásuk borzalmas 

következményeit. „Most azért tudjátok meg jól, hogy fegyverrel, éhséggel és döghalállal 

haltok meg a helyen, a hová kivánkoztok menni, hogy ott tartózkodjatok.” Jer. 42,22 

De ők nem hallgattak Jeremiásra és bementek Egyiptomba. Ezek az emberek korábban szír-

babiloni – egyiptomi bálványokat imádtak (Ezék. 23,14-21;23,27-30; 23,49; Ezék. 

8,5;10;14;16; Jer. 7,18; Jer. 44,17-22). Izrael történelme során többször is elkövette azt a 

hibát, hogy Egyiptom felé fordult és nem Isten felé. Erről István vértanú is megemlékezik. 

Istennek és Mózesnek „A kinek nem akartak engedni a mi atyáink, hanem eltaszíták 

maguktól, és szívökben Égyiptom felé fordulának, Ezt mondván Áronnak: Csinálj nékünk 

isteneket, kik előttünk járjanak: mert ez a Mózes, ki minket Égyiptom földéből kihozott, nem 

tudjuk, mi történt ő vele. És borjúképet csinálának azokban a napokban, és áldozatot vivének 

a bálványnak, és gyönyörködének az ő kezeik csinálmányaiban.” Csel. 7,39-41 Amikor az 

Izraeliták a Sínai hegynél fellázadtak, elfordultak az Úrtól az egyedüli igaz Istentől akkor az 

egyiptomi istentelenséget választották az aranyborjú képében (2 Móz. 32,4;8). „Mert bár az 

Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak; 

hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az ő balgatag szívök megsötétedett.” 

Róm. 1,21 Később Jeroboám is ugyanezt az utat a lázadás útját választotta, és felállított két 

bálványt (aranyborjút) az egyiptomi minta szerint Izráelben (1 Kir. 12,28; 2 Kir. 10,29; 2 

Krón. 13,8). Egyiptom volt az a föld, ahol a Fáraó a kivonulás idején nyíltan szembeszegült és 

megtagadta Istent mondván: „Kicsoda az Úr, hogy szavára hallgassak, és elbocsássam 

Izráelt? Nem ismerem az Urat és nem is bocsátom el Izráelt.” 2 Móz. 5,2 Az Egyiptomból 

való kivonulás után már Kánaánban, az Ebál hegyén, az Isten parancsolatai iránt 

szófogadatlan embereknek elhangzott számos átok után mintegy utolsóként a következő átok 

hangzott fel: „És visszavisz téged az Úr Égyiptomba hajókon, azon az úton, a melyről azt 

mondtam néked, hogy nem fogod azt többé meglátni! És áruljátok ott magatokat a ti 

ellenségeiteknek szolgákul és szolgálóleányokul, de nem lesz, a ki megvegyen.” 5 Móz. 

28,68  

  

Szimbolikus értelemben »Egyiptomba menni«, »szívünkben Egyiptom felé fordulni« ma 

annyit jelent, mint elfordulni Istentől, a világosság forrásától, el sem hagyni vagy visszatérni 

bűneinkhez, a felkínált kegyelmet visszautasítani - megvetni, nyíltan és tudatosan választani 

az istentelenséget. Bízni egy másik hatalomban (déli király), hogy az majd megszabadít. 

Megtagadni Őt - a kegyesség látszata nélkül. Ez kifejezetten ateista tulajdonság.  Ha ezeket 

tesszük, akkor ezeknek a dolgoknak a törvényszerű következménye, hogy az utolsó 

állapotunk gonoszabb lesz az elsőnél (Máté 12,45). A világosság elvetése azt eredményezi, 

hogy végül teljesen azonosulunk a bűnnel. A Júdabeliek, akik Egyiptomba mentek kitartottak 
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gonoszságukban. Nem akarták, hogy Isten meggyógyítsa őket. Nem akartak megtérni hozzá. 

Ez volt a többség. Egyiptomból csak azon kevesek térhettek vissza Júda földjére, akik végül 

hallgattak az Úr szavára. „Nem menekül és nem szabadul meg senki Júda maradékából, akik 

Egyiptomba mentek, hogy ott lakjanak mint jövevények. Nem térhetnek vissza Júdába, pedig 

sóvárognak arra, hogy újból ott lakjanak. De nem térhet vissza, csak néhány menekült!” Jer. 

44,14 (MBT) „De akik megmenekülnek a fegyvertől, vissza fognak térni Egyiptomból Júdába, 

szám szerint kevesen. Majd megtudja Júda maradéka, mindazok, akik Egyiptomba mentek, 

hogy ott lakjanak mint jövevények, hogy kinek a szava valósul meg, az enyém, vagy az 

övék?!” Jer. 44,28  

  

A zsidók azért akartak Egyiptomba menni, mert féltek a babiloniak megtorlásától. Mert 

Ismael meggyilkolta Gedáliást akit a babiloni király helytartóvá nevezett ki (Jer. 41,18). 

Jeremiás biztató ámde kényelmetlen üzenetét megvetve szembehelyezkedtek az Úrral és 

Nabukodonozorral, a babiloni királlyal. A büszke emberek továbbra is inkább félelmeikre 

hallgattak semmint az Úr szavára (Jer. 43,2-3). Az egyiptomi bálványimádás is vonzotta őket. 

Félelmeik és az egyiptomi bálványimádás csábítása vezették le őket Egyiptomba. Az 

Egyiptomba ment nép között voltak olyanok is, akik korábban szétszóródtak a szomszédos 

országokba Edomba, Moábba, Ammonba, de később visszatértek Júda földjére (Jer. 43,5). A 

zsidók Jeremiást is magukkal vitték (Jer. 43,6). „És elmenének Égyiptomnak földébe, mert 

nem hallgattak az Úr szavára, és bemenének Táfnesig.” Jer. 43,7 Táfnesz 

(Tahpan/Tehafnehesz) jelentése: a korszak v. ország feje; a négerek vára.4 Táfnesz Egyiptom 

egyik keleti kapuja volt. Megerősített határváros a Delta keleti részén. A Fáraónak „háza” 

palotája volt ebben a városban, Jeremiás idejében. A Fáraó fő székhelye ekkor Elefantinéban 

volt Felső Egyiptom legdélebbi részén.5 Elefantiné egy sziget a mai Asszuánnal szemben. A 

Táfneszi palota kormányzati épület lehetett,6 ahonnét a Fáraó gyakorolhatta hatalmát (Ezék. 

30,18). Táfneszt azonosítják még Dafnéval. „Tahpanhész… mely megfelel a Daphne görög 

néven ismert városnak a Nílus-deltájában.”7 Dafne annyit jelent, mint: Babér.8 „A Babért 

vagyis a görögök Daphnéját Apollónak szentelték. Örökzöld hervadatlan lombja a dicsőség és 

érdem jelképe volt”.9 Táfneszben Jeremiás azt a feladatot kapta, hogy szemléltesse, hogy az 

Egyiptomba menekülő júdeaiakat utoléri a veszedelem. Táfneszben ahol most a Fáraó 

gyakorolja hatalmát, idővel félelmetes ellenfele Nabukodonozor fogja gyakorolni azt, aki 

megszállja majd Egyiptomot. „És szóla az Úr Jeremiásnak Táfnesben, mondván: Végy a 

kezedbe nagy köveket, és rejtsd el azokat a sárba, a téglaégetőkemenczébe, a mely a Faraó 

házának ajtajában van Táfnesben, a Júdabeli emberek szeme láttára. És ezt mondd nékik: Ezt 

mondja a Seregek Ura, az Izráel Istene: Ímé, én elküldök és felhozom Nabukodonozort, a 

babiloni királyt, az én szolgámat, és az ő székét e kövekre teszem, melyeket elrejtettem, és 

azokra vonja fel az ő sátorát. És betör, és megveri Égyiptom földét…”1 Jer. 43,8-11 A 

júdabeliek szétszóródtak és letelepedtek Alsó és Felső Egyiptom városaiban. Annak ellenére, 

hogy Isten már korábban is küldött figyelmeztető üzeneteket, hogy Egyiptom elesik, és 

városai elpusztulnak (Jer. 46 fej. már név szerint említette Migdólt, Nófot (Memphiszt) és 

Táfneszt). Felső Egyiptomban Pátrosz földjében telepedtek le (Jer. 44,1). „Korabeli jelenlétük 

egyedül Jebben (Elephantine) igazolható, ahol arámi nyelvű családi és közösségi okmányokra 

bukkantak.”10 

 

                                                 
1 „Tahpanhészban így szólt az ÚR igéje Jeremiáshoz: Végy a kezedbe nagy köveket, és ásd el a júdai 

férfiak szeme láttára a fáraó tahpanhészi palotájának a bejárata előtt a kikövezett téren. Azután ezt 

mondd nekik: Így szól a Seregek URa, Izráel Istene: Elküldök szolgámért, Nebukadneccar babilóniai 

királyért, idehozom, és trónját e kövek fölé helyezem, amelyeket elástam; ezek fölött feszíti ki sátrát. 

El fog jönni, és leveri Egyiptom országát.” Jer. 43,9-11 (MBT ford.)  
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Elephantiné szigete (Asszuán) (Fotók: SG) 
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Egyiptomban, Jeremiás emlékeztette a népet Jeruzsálem és Júda pusztulására, amely éppen a 

nép bálványimádása miatt következett be (Jer. 44. fej.). Jeremiás ismét figyelmeztette a népet, 

hogy hagyjanak fel a bálványimádással, különben menthetetlenül rájuk tör a veszedelem (Jer. 

44. fej.). „Most azért ezt mondja az Úr, a Seregek Istene, az Izráel Istene: Miért szereztek 

nagy veszedelmet a ti lelketek ellen, hogy kipusztítsatok közületek férfit és asszonyt, gyermeket 

és csecsemőt Júda kebeléből, hogy magatoknak még csak maradékot se hagyjatok;” Jer. 44,7 

 

 
Menekülés Egyiptomba (Rajz: SG)  
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A Próféta figyelmeztette őket, hogy konokságuk miatt Isten rájuk hozza az ítéletet és „átokká, 

csudává, szidalommá és gyalázattá lesznek.” Jer. 44,12 De a nép nem engedett Jeremiásnak, 

hanem továbbra is tántoríthatatlanul ragaszkodott a bálványimádáshoz (Jer. 44. fej.). A 

Próféta végül egy jelet adott a népnek melynek teljesedésével biztosította őket, hogy Isten 

rájuk hozza a már többször említett veszedelmet, Nabukodonozort, a babiloni királyt. „És ez 

lesz néktek a jel, azt mondja az Úr, hogy én meglátogatlak titeket ezen a helyen, hogy 

megtudjátok, hogy bizonyára megállanak az én beszédeim a reátok következendő veszedelem 

felől. Ezt mondja az Úr: Ímé, én odaadom Faraó Ofrát, Égyiptom királyát az ő ellenségeinek 

kezébe és az ő lelkét keresők kezébe, miképen odaadtam Sedékiást, a Júda királyát 

Nabukodonozornak, a babiloni királynak, az ő ellenségének és az ő lelkét keresőnek kezébe.” 

Jer. 44,29-30 „Az volt a jel, hogy Hofra fáraót Isten ellenségeinek a kezébe adja, ahogyan 

Cidkijját is átadta Nebukadneccarnak. Hérodotosz történész szerint Hofra Kr. e. 570-ben 

vesztette el trónját. Egyik tábornokát, Amasziszt küldte el, hogy megfékezzen egy lázadást 

hadseregében, de a sereg Amaszisz mellé állt, és őt tette fáraóvá. Amaszisz legyőzte Hofrát és 

börtönbe záratta. Később Amaszisz átadta Hofrát az egyiptomiaknak, akik Hofra halálát 

követelték, és ők megfojtották (Hérodotosz 2.161-163, 169).11 „Apriész uralkodása idején a 

dolgok úgy elmérgesedtek, hogy bekövetkezett a katasztrófa: az egyiptomi katonák (machimoi) 

a görögök és a káriaiak privilegizált helyzete miatt fellázadtak, és letaszították a királyt a 

trónról. A szikra ami a lőporos hordót lángra lobbantotta, egy katasztrofális vereség volt, 

amit egy görög gyarmatváros, Küréné ellen küldött egyiptomi haderő szenvedett el. Ez adta 

meg a lehetőséget Jahmesznek, hogy i.e. 570-ben ezeket a csapatokat a maga oldalára állítva 

legyőzze Apriész zsoldosait Memphisznél, és maga üljön Egyiptom trónjára.”12 (Apriész = 

Hofra Fáraó; Jahmesz = II. Jahmesz (Amaszisz) Fáraó. Mindkét Fáraó a XXVI. egyiptomi 

dinasztia tagja volt.) Egyiptom a lelki sötétség és az Isten ellen lázadók gyűjtőhelye volt.  

„Jaj a pártos fiaknak, így szól az Úr, a kik tervet visznek véghez nélkülem, és szövetséget 

kötnek, de nem lelkem által, hogy bűnre bűnt halmozzanak! A kik Égyiptomba szállanak alá, 

és számat nem kérdezik meg, hogy meneküljenek a Faraónak oltalmába, és Égyiptom 

árnyékába rejtőzködjenek. És lesz néktek a Faraó oltalma szégyentekre, és az elrejtőzködés 

Égyiptom árnyékában gyalázatotokra. Mert már Zoánban voltak fejedelmei, és követei 

Hánesig érkezének. Megszégyenülnek mind a nép miatt, a mely nem használ nékik, a mely 

nem segít és nem használ, sőt szégyenökre és gyalázatukra lesz!”2 Ésa. 30,1-5  

Végül elérkezett az idő, hogy az Úr végrehajtsa ítéletét a lázadókon. „És megfenyítem azokat, 

a kik Égyiptom földében lakoznak, miképen megfenyítettem a Jeruzsálembelieket fegyverrel, 

éhséggel és döghalállal.” Jer. 44,13 Egyiptom pusztulásának egyik oka az volt, hogy „ők 

nádszál-bot valának Izráel házának”. Ezék. 29,6 „És nem lesz többé Izráel házának 

bizodalma, mely vétekre emlékeztessen engem, midőn feléje hajlanak, és megtudják, hogy én 

vagyok az Úr Isten.” Ezék. 29,16 Nabukodonozor Egyiptom földjére történő betöréséről 

részletesebben ír Ezékiel 29.-ik 30.-ik és 32. fejezete. A Szentírás az eseményt összekapcsolja 

a Krisztus visszajövetele előtti helyzettel. Erre utalnak az Ezék. 30,3-ban az „Úrnak napja” a 

„felhőnek napja” és a „pogányok ideje” kifejezések. Az „Úrnak napja” számos bibliai 

versben szerepel, és Krisztus visszajövetelére vonatkozik (Ésa. 13,9; Jóel 1,15; 2,1; 2,31; 

3,14; Ámós 5,18; Abdiás 1,15; Sof. 1,7;14; Zak. 14,2; Malakiás 4,5; 1 Thess. 5,2; 2 Pét. 3,10; 

Jel. 6,17). A „felhőnek napja” Isten haragját jelzi (Siral. 2,1; 3,44), a „pogányok ideje” vagy 

„népek ideje” szintén az ítéletre utal. Jézus Krisztus eljövetele előtt ugyanazok az állapotok 

                                                 
2 „Jaj a pártütő fiaknak - így szól az ÚR -, akik tervet szőnek, de nélkülem, szerződést kötnek, de 

akaratom ellenére, vétket vétekre halmozva! Folyton Egyiptomba járnak, de engem nem kérdeznek 

meg. A fáraónál keresnek oltalmat, és menedéket Egyiptom árnyékában. De majd szégyent vallotok a 

fáraó oltalmával, és pironkodni fogtok amiatt, hogy Egyiptom árnyékába menekültök! Vezetői voltak 

már Cóanban, követei eljutottak Hánészig. Mind szégyent vallanak azzal a haszontalan néppel. Nem 

segít és nem használ, sőt szégyent és gyalázatot hoz.” Ézs. 30,1-5 (MBT)  
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fognak uralkodni az »Egyiptomi korszak«-ban mint amelyek uralkodtak akkor, amikor 

Nabukodonozor betört Egyiptomba. Ez az időszak a félelem, a zűrzavar, a háború – 

vérengzés, fosztogatás (Ez. 29,19), éhség és járványok, valamint a bálványok - 

bálványképek megsemmisülésének az ideje. A pusztulás egész Egyiptomra kiterjedt 

„Migdoltól fogva Siénéig” Ezék. 29,10. (Egyiptom legészakibb határától a legdélebbi 

határáig. Siéné/Szevéné =Asszuán). A végidőben Jézus 2. visszajövetele előtt a teljes 

»Egyiptomi korszak« a végpusztulás ideje lesz. Ebben az ádáz küzdelemben melyet ekkor a 

gonoszok-gonoszok ellen vívnak, részt vesznek a „nemzetek legkegyetlenebbjei” Ezék. 30,11. 

A korabeli időben a pusztítás következtében Egyiptom városai elnéptelenedtek „és városai a 

romvárosok sorába kerülnek.” Ez. 30,7 (MBT) „és a városai az elnéptelenedett városok közé 

kerülnek.” Ez 30,7 (Kat. ford.) „Készíts magadnak elköltözésre való edényeket, Égyiptom 

leányának lakosa, mert Nóf elpusztul és megég, lakatlanná lesz.” Jer. 46,19 Egyiptom 

folyóvizeit, a Nílust és ágait szárazság sújtotta, maga után vonva az éhséget (Vö. a József 

korabeli éhséggel 1 Móz. 41,17-24). „És a folyóvizeket kiszárasztom…” - mondja Ezék. 

30,12. Végül a lázadó Egyiptom is Júda sorsára jut pusztulása teljes lesz, a szárazság 

elhatalmasodik és Egyiptom „nagy pusztaságok pusztaságává” változik. „ímé, én ellened 

megyek, és folyóid ellen, és teszem Égyiptom földjét nagy pusztaságok pusztaságává 

Migdoltól fogva Siénéig, és Szerecsenország határáig.” Ezék. 29,10 „azért ellened és a Nílus 

ellen fordulok. Egyiptom földjét pusztává és sivataggá teszem, Migdoltól Szienéig és egészen 

Etiópia határáig.” Ez 29,10 (Kat. ford.) A gyilkos fegyver nem csak az embereket, hanem a 

háziállatokat is elpusztította (Ezék. 29,8). A prófécia szerint Egyiptom és városai annyira 

kihalttá lesznek, hogy „Nem jár rajta ember lába, s nem tapossa állat lába” Ez 29,11(Kat. 

ford.)  

 

A végidőben, a helyzet hasonló lesz, a városok elnéptelenednek, a föld pusztasággá – 

sivataggá változik. A lázadó emberiség elpusztul és az állatok is elhullnak. Egyes egyiptomi 

városok nevének jelentései is utalnak az egyiptomi romlottságra jelképes értelemben véve. Pl. 

SZIN (SIN) (sár, szenny, mocsár, iszap, láp; iszapos, agyagos; az ingovány városa v. 

vidéke).13 „És a hitetlenek olyanok, mint egy háborgó tenger, a mely nem nyughatik, és a 

melynek vize iszapot és sárt hány ki.” – mondja Ésa. 57,20. „Szín (vagy Pelusium) a delta 

vidékén, a Földközi-tengertől kb. 1 km-re épült. Ez a város fontos katonai központként őrizte 

Egyiptom északi kapuját. Ezékiel méltán nevezte Egyiptom erős várának.”14 A város jelentése 

természetesen elhelyezkedésére is utal, de a reá következő ítéletből is nyilvánvaló, hogy 

nagyon bűnös városról van szó. „Kiöntöm haragomat Színre, Egyiptom erős 

várára…kínjában vergődik Szín…” Ez. 30,15-16 (MBT) Másik város ÁVEN (szégyen, 

gyalázat, semmiség; igazságtalanság; büszkeség).15 „Aven és Fibéseth ifjai fegyver miatt 

hullanak el” Ezék. 30,17 A legtöbb Biblia fordítás On városát fordítja Aven helyett. (Kivéve a 

King Jamest, mert az is Avent fordít.) Egyiptom bálványaival együtt tűz által pusztult el (Jer. 

43,12-13). A végidőben is így lesz, Krisztus amikor visszajön tűzzel pusztítja el az egyiptomi 

állapotban lévő ellene lázadó gonoszokat. „És vetek tüzet Égyiptomra” Ezék. 30,16 

 

„Mert közel egy nap és közel az Úrnak napja, felhőnek napja, a pogányok ideje lesz az. És 

bemegy a fegyver Égyiptomba, és lesz reszketés Szerecsenországban, mikor hullanak a 

sebesültek Égyiptomban, és elviszik gazdagságát, s elrontatnak fundamentomai.” Ezék. 

30,3-4 - Egyiptom legfőbb támogatói megtelnek félelemmel. A Biblia egy tágabb értelemben 

is használja a szerecseneket, líbiabeleieket és lidiabelieket: azokat a népeket jelentik, akik 

nem tértek meg Istenhez (ők Egyiptom támogatói) ezek betelnek Egyiptom (az ateizmus) 

lelkületével. Ezek azok, akik Isten ellen pártot ütöttek. Egy nagy lázadó sokaság. 

Tulajdonképpen az egész világ itt van. Ők a „frigy földjének fiai” is, akik szövetségre léptek 

Egyiptommal.  
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„A szerecsenek s a libiaiak s a lidiaiak és az egész gyülevész és Kúb és a frigy földének fiai 

velök együtt fegyver miatt hullnak el. Így szól az Úr: És elessenek, a kik Égyiptomot 

támogatják, és alászálljon erősségének kevélysége: Migdoltól fogva Siénéig fegyver miatt 

hullanak el benne, ezt mondja az Úr Isten. És elpusztulnak elpusztult tartományok között, és 

városai elpusztult városoknak közepette lesznek. És megtudják, hogy én vagyok az Úr, mikor 

tüzet vetek Égyiptomra, és összetörik minden segítője. Azon a napon követek mennek ki 

előttem hajókon a bátorságban lakó Szerecsenország elrémítésére, s lészen rettegés bennök 

Égyiptom ama napján; mert ímé jön! Ezt mondja az Úr Isten: És megszüntetem Égyiptom 

lármáját Nabukodonozor, babiloni király keze által. Ő és az ő népe ő vele együtt, a nemzetek 

legkegyetlenebbjei, elhozatnak a föld elvesztésére, és kivonszák fegyveröket Égyiptom ellen, és 

betöltik a földet megölettekkel. És a folyóvizeket kiszárasztom, és eladom a földet gonoszok 

kezébe, és elpusztítom a földet s teljességét idegenek keze által, én, az Úr szólottam. Így szól 

az Úr Isten: És elvesztem a bálványokat és megszüntetem a bálványképeket Nófból s a 

fejedelmet Égyiptom földjéről, nem lészen többé, és bocsátok félelmet Égyiptom földjére. És 

elpusztítom Pathróst, s vetek tüzet Zoánra, és teszek ítéleteket Nóban. És kiöntöm haragomat 

Sinre, Égyiptom erősségére, és kivágom a sokaságot Nóból. És vetek tüzet Égyiptomra, kínok 

közt vergődik Sin, és Nó megtörik és Nófba betörnek fényes nappal. Aven és Fibéseth ifjai 

fegyver miatt hullanak el, és ők magok fogságra mennek.” (Ezék. 30,5-17) 

 

Amikor Nabukodonozor rátört Egyiptomra és „leterítette” azt, irtózatos mészárlást rendezett. 

Annyira, hogy „betöltötte a földet megölettekkel”. Egyiptom királyát, az ország képviselőjét, 

a Biblia úgy ábrázolja, mint egy hatalmas szörnyeteget – krokodilt (Ez. 32,2). „A 

„szörnyeteg” kifejezés utalhat a krokodilra vagy a mitológiai káosz-szörnyre, és mutatja a 

fáraó vadságát és látszólagos sebezhetetlenségét.”16 „Ezékiel egy nagy szörnyeteghez 

hasonlítja a fáraót…, aki ott heverész a Nílus ágai között. A „szörnyeteg” (tanním, a tannín 

szó más írásmódja) hüllőket jelöl nagy kígyóktól kezdve (2Móz 7:9-10) óriás tengeri 

szörnyekig (1Móz 1:21). Valószínű, hogy a krokodilokra is használták ezt a nevet. A sémi 

mitológiában ez a szó a káosz-szörnyre is utalt, aki elpusztult a világ teremtésekor. 

Lehetséges, hogy Ezékiel mindkettőre gondolt. A Nílusban található hüllők (különösen a 

krokodilok) Egyiptom erejét és kegyetlenségét jelképezik.”17 Ez a krokodil Egyiptom nagy 

folyójának, a Nílusnak az ura. (A végidőre vonatkoztatva a Nílus szimbolikus értelemben az 

ateista népeket jelenti. Lásd az „Eufrátesz és a Nílus” című anyagot). Ezékiel 32. fejezetének 

próféciája Egyiptom királya és népe ellen szól. A korabeli időben, ebben a halálos 

küzdelemben elhullottak Egyiptom gonosz lakói. „Vitézeknek fegyvereivel hullatom el 

sokaságodat, ők a népek legkegyetlenebbjei mindnyájan; és elpusztítják Égyiptom kevélységét, 

és elvész minden sokasága.” Ezék. 32,12 Hulláik temetetlenül maradtak: „És leterítlek a 

földre, a mezőség színére vetlek, és reád szállítom az ég minden madarát, s megelégítem 

belőled az egész föld vadait.” Ezék. 32,4 (Vö. Jel. 19,17-18) Patakokban folyt a vér és a 

hullák bűze terjengett szét mindenfelé. „S vetem húsodat a hegyekre, és betöltöm a völgyeket 

rothadásoddal. És megitatom áradásod földjét véredből mind a hegyekig, s a mélységek 

megtelnek belőled.” Ezék. 32,5-6 Ugyanilyen kaotikus állapotok lesznek a végidei »Egyiptomi 

korszak«-ban. Rettenetes vérfürdő lesz a gonoszok között. A leggonoszabbak, akik túlélik, 

(meghalás nélkül) élve szembesülnek majd Jézus Krisztus 2. eljövetelével.  

 

Róma bukását csakúgy, mint az egykor hatalmas babiloni birodalom királyainak, 

Nabukodonozornak és Belsazárnak a bukását öndicsőítése okozza (Dán. 4,27). „A mennyire 

dicsőítette magát és dobzódott, annyi kínnal és gyászszal fizessetek néki; mert ezt mondja az ő 

szívében: Úgy ülök, mint királynéasszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok. 

Ennekokáért egy nap jőnek ő reá az ő csapásai: a halál, a gyász és az éhség…” Jel. 18,7-8 
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Belsazár „Babilon utolsó uralkodója az elsőhöz hasonló ítéletet hallott a mennyei Vigyázótól: 

„Néked szól ez az üzenet…elvesztetted királyságodat” (Dán. 4:28).”18  2 Thess. 2,4-ben ezt 

olvassuk a végidei Antikrisztusról, Rómáról. „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.” Heródest is akkor érte utol 

a végzete, amikor önmagát dicsőítette (Csel. 12,21-23). Amíg Rómának van hatalma addig 

határozott és bátor, de amikor elvétetik hatalma akkor: „Erős léptei aprókká lesznek, saját 

tanácsa rontja meg őt. Mert lábaival hálóba bonyolódik, és ó-verem felett jár. A sarka tőrbe 

akad, és kelepcze fogja meg őt.” Jób. 18,7-9 Pusztulása váratlanul következik be, miközben 

járja szokásos gonosz útját. Bűnre – bűnt halmoz, de Isten türelme is betelik, és csapdába ejti 

(Jer. 50,24). „Hurok rejtetett el a földbe ellene, és zsineg az ő szokott ösvényén. Mindenfelől 

félelmek rettentik őt, és üldözik őt lépten nyomon.” Jób. 18,10-11 Amikor Róma hatalma 

elvétetik, akkor betelik félelemmel, úgy ahogy Belsazár király is megrettent annyira, hogy 

még a térdei is összekoccantak Babilon megítéltetésének az idején (Dán. 5,6;9). „Eltünik 

sátorából az ő bátorsága, és a félelmek királyához folyamodik ő.” Jób. 18,15 Kiszolgálói az 

„ő pusztulásától megborzadnak” Jób. 18,20 (Jel. 18,9-10). Amíg a babiloni rendszer nem 

bukik el, addig a kegyesség látszata fennmarad. A végidei álvallásos kereszténységet 

gyakorlókról szól 2 Tim. 3,5, amely ezt mondja róluk: „Kiknél megvan a kegyességnek 

látszata, de megtagadják annak erejét.” Babilon (Róma) bukása az 5. csapástól kezdődik el. 

Ekkortól kezdődik az »Egyiptomi korszak« (Jel. 17,8;11). Babilon (Róma) bukásakor a 

vallásos tömegek bizalma megrendül, az emberek lelke elváltozik bennük és az »egyiptomi 

állapot«-ba jutnak. Ez az állapot arányosan növekedik azzal, ahogy a vallásos tömegek 

elveszítik a Rómában való hitüket. Mint a megáradt Nílus, úgy terjed szét ez a forrongó 

ateista lelkület az egész világon. „Kicsoda ez, a ki növekedik, mint a folyóvíz, és olyan, mint a 

megháborodott vizű folyamok? Égyiptom növekedik úgy, mint a folyóvíz és mint a 

megháborodott vizű folyamok…” Jer. 46,7-8 

 

Az ötödik csapás idején sötétség lesz. A csapás a fenevad királyiszékén kezdődik, és ez után 

kiterjed az egész birodalmára. „Az ötödik angyal is kitölté az ő poharát a fenevad 

királyiszékére; és lőn az ő országa setét;” Jel. 16,10 Ézsaiás 50,3 ezt mondja: „Felöltöztetem 

az egeket sötétségbe, és gyászruhával födöm be azokat.” Ezékiel 30,18 pedig ezt mondja: 

„És Tehafneheszben megsötétedik a nap, mikor ott összetöröm Égyiptom pálczáját, és 

megszünik benne erejének kevélysége…”3 „Tahpanhészben sötét lesz nappal, ha 

összetöröm ott Egyiptom igáját. Vége lesz gőgös erejének…” (MBT ford.) Táfnesz Egyiptom 

egyik keleti kapuja volt, ahogy már említettem. Migdol után az Egyiptomba menekült lázadó 

zsidók következő állomása, ahol le is telepedtek (Jer. 44,1). A Fáraó gyakorolta innen a 

hatalmát. Táfnesz egyik jelentése: a korszak v. ország feje. A jelentés arra utal, hogy a 

végidőben ekkor már Egyiptom a korszak ura. Vagyis beköszönt az úgynevezett „Egyiptomi 

korszak”. Ebben az időben Istennek ismét be kell avatkoznia népe érdekében, de Egyiptom 

még végleg nem pusztul el. Az 5. csapáson kívül sötétség lesz a 7. csapás előtt-alatt-után egy 

ideig. „Tömegek, tömegek! az ítélet völgyében! Mert közel van az Úrnak napja az ítélet 

völgyében! A nap és hold elsötétednek; a csillagok bevonják fényöket; Az Úr pedig 

megharsan a Sionról és megzendül Jeruzsálemből, és megrendülnek az egek és a föld; de az 

Úr az ő népének oltalma és az Izráel fiainak erőssége!” Jóel. 3,14-16„Mindjárt pedig ama 

napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről 

                                                 
3 Meg kell említenünk, hogy Ezékiel 30. fejezete a büntetésre szánt városok közül Táfneszt említi 

utoljára. Ezzel is hangsúlyozza, hogy Egyiptom hatalmát Isten kétségtelenül összetöri. Ezért ez az 

Igehely közvetlen Krisztus megjelenésére is vonatkozik (Vö. Ez. 32,7-8). A végidőben ekkor »a 

korszak feje« Egyiptom hatalma megsemmisül.   
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lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek.” Mát. 24,29 (Vö. 6,13-14) Az Egyiptom 

elleni prófécia, amely a végidőben az »Egyiptomi korszak« pusztulását jelzi, ezt mondja: „És 

mikor eloltalak, beborítom az eget, s csillagait besötétítem, a napot felhőbe borítom, és a 

hold nem fényeskedik fényével. Minden világító testet megsötétítek miattad az égen, és 

bocsátok sötétséget földedre, ezt mondja az Úr Isten. És megszomorítom sok nép szívét, ha 

elhíresztelem romlásodat a nemzetek között, a földeken, a melyeket nem ismersz. És 

cselekszem, hogy elborzadjanak miattad a sok népek, s királyaik rémüljenek el rémüléssel 

miattad, mikor villogtatom fegyveremet előttök, s remegni fognak minden szempillantásban, 

kiki az ő életéért, zuhanásod napján.” Ezék. 32,7-10 „Mikor Égyiptom földjét pusztasággá 

teszem, és kipusztul a föld teljességéből, mert megverek minden rajta lakót, hogy 

megtudják, hogy én vagyok az Úr.” Ezék. 32,15 

Ellen G. White így ír a 7. csapás előtti, majd a csapásban bekövetkező és az azt követő 

eseményekről: „A természetben mintha minden a visszájára fordulna. A folyók állóvizekké 

válnak. Sötét nehéz felhők jelennek meg, majd egymásra tornyosulnak. A haragos ég 

közepén egyetlen tiszta hely van, amely leírhatatlan dicsőségtől tündököl. Onnan hallatszik 

Isten hangja, amely olyan, mint a sok vizek zúgása. Ezt mondja: »Meglett!« (Jel 16:17). Ez a 

hang megremegteti az eget és a földet. Hatalmas földrengés támad, olyan, »amilyen nem volt, 

mióta az emberek a földön vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy« (Jel 16:18)…Az eget még 

mindig vastag felhők takarják, de már időnként látható a nap, amely Jahve bosszút árasztó 

szemének tűnik. Az égből vad villámok cikáznak, és lángszőnyeggel borítják el a földet. A 

rettenetes égzengést titokzatos, félelmes hangok harsogják túl, és meghirdetik a gonoszok 

pusztulását. E szavakat nem érti mindenki, de a hamis tanítók jól tudják, mit jelentenek. Akik 

még nem is olyan rég vakmerők, kérkedők, kihívók voltak, és ujjongva tiporták Isten 

törvénytartó népét, nem tudnak hova lenni a megdöbbenéstől, és reszketnek a félelemtől. 

Jajveszékelésük túlharsogja az elemek tombolását.”19 „Megindult, megrendült a föld, s a 

hegyek fundamentomai inogtak; és megindultak, mert haragra gyúlt. Füst szállt fel orrából, és 

szájából emésztő tűz; izzó szén gerjedt belőle. Lehajtotta az eget és leszállt, és homály volt 

lábai alatt. Kérubon haladt és röpült, és a szelek szárnyain suhant. A sötétséget tette 

rejtekhelyévé; sátora körülötte a sötét felhők és sűrű fellegek. Az előtte lévő fényességből 

felhőin jégeső tört át és eleven szén. És dörgött az Úr a mennyekben, és a Magasságos 

zengett; és jégeső hullt és eleven szén. És kibocsátá nyilait és elszéleszté azokat, villámokat 

szórt és megháborította azokat. És meglátszottak a vizek medrei s megmutatkoztak a világ 

fundamentomai; a te feddésedtől, Uram, a te orrod leheletének fuvásától.” Zsolt. 18,8-16 

Az Úrnak napját többféle természeti jelenség kíséri, az egyik ilyen a sötétség, amelyet Ézsaiás 

és Sofoniás is megemlítenek. „Ímé az Úrnak napja jő kegyetlen búsulással és felgerjedt 

haraggal, hogy a földet pusztasággá tegye, és annak bűnöseit elveszesse arról. Mert az ég 

csillagai és csillagzatai nem ragyogtatják fényöket, sötét lesz a nap támadásakor, és a hold 

fényét nem tündökölteti. És meglátogatom a földön a bűnt, és a gonoszokon vétküket, és 

megszüntetem az istentelenek kevélységét, és az erőszakoskodóknak gőgjét megalázom.” Ésa. 

13,9-11 „Közel van az Úrnak nagy napja, közel van és igen siet; az Úr napjának szava 

keserves, kiáltoz azon a hős is. Haragnak napja az a nap, szorongatásnak és nyomorúságnak 

napja; pusztításnak és pusztulásnak napja; sötétségnek és homálynak napja; felhőnek és 

borúnak napja.” Sof. 1,14-15 

 

Ezékiel kapott egy próféciát Kr. e. 587. április 29-én (Ezék. 30,20), miután a babilóniaiak 

legyőzték az egyiptomiakat.20 A prófécia részben elmondja, hogy milyen út vezetett Egyiptom 

teljes legyőzéséhez. „Embernek fia! A Faraónak, Égyiptom királyának karját eltörtem, és ímé 

be nem kötötték, hogy megorvosolják, hogy tegyenek körülkötést reá, hogy megerősödjék 

fegyverfogásra. Ennekokáért így szól az Úr Isten: Ímé, a Faraó ellen megyek, Égyiptomnak 

királya ellen, és eltöröm mind a két karját, azt, amely még erős, és azt, amely már eltörött, s 
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elejtetem vele kezéből a fegyvert.” Ezék. 30,21-22 „És megerősítem Babilon királyának 

karjait, és adom az én fegyveremet kezébe, és eltöröm a Faraó karjait, és nyögni fog előtte, 

mint a megsebesültek szoktak. 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.” Ezék. 30,24-25 

A korabeli Egyiptom teljes pusztulása több jelentős döntő vereség következménye volt. Az 

első súlyos vereséget Egyiptom a Kárkemisi csatában szenvedte el. „Mit látok? Ők megriadva 

hátrálni kezdenek, vitézeik leveretnek és futásnak erednek, és vissza sem tekintenek! 

Mindenfelől félelem, azt mondja az Úr.” Jer. 46,5 „Miért verettek le a te erőseid? Nem 

állhattak meg, mert az Úr rettentette el őket.” Jer. 46,15 „Menj föl Gileádba, és végy 

balzsamot te szűz, Égyiptomnak leánya: hiába sokasítod az orvosságokat, nincs gyógyír 

számodra!” Jer. 46,11 Ettől fogva az egyiptomi nagyhatalom megsebesült. Területei nagy 

részét elveszítette. II. Nékó nevének jelentése: a béna, sebesült21 is jól példázza ezt. Később 

még Hofra (Apriész) Fáraó megpróbálta feltartóztatni a babiloni seregeket, de vállalkozása 

kudarcba fulladt. A Fáraónak - az egyiptomi királyságnak a karja is eltörött. Az újabb 

sebesülés még gyengébbé tette Egyiptomot. Egyiptom nem küldött több sereget Babilon ellen. 

A súlyos vereséget szenvedett és a belső viszályokkal terhelt Egyiptom4 alig tudta már tartani 

a fegyvert Babilon ellen. Egyiptom egyre jobban kiszolgáltatva erejét veszítve „sebesülten” 

várta végzetét. Amely II. Jahmesz (Amaszisz) Fáraó uralkodásának kezdetén el is érte. 

Nabukodonozor ellenállhatatlanul betört az országba és végigpusztította azt. Ezzel a Fáraó 

megmaradt karját is eltörve. A legyőzött Egyiptom legyengülten fájdalmában nyögött, mint a 

sebesültek a babiloni király előtt. A végidőben is Isten több részletben bánik el az 

ateizmussal, a jelképes Egyiptommal. A jelképes Kárkemisi csatától fogva nem lesz politikai 

ateizmus. Babilon (Róma) bukása után pedig az előtörő forradalmi ateizmust oltja el Isten. Az 

Úr legyőzi Egyiptomot és királyát a káosz szörnyet. „Embernek fia! vesd tekintetedet a 

Faraóra, Égyiptom királyára, és prófétálj ellene és egész Égyiptom ellen. Szólj és mondjad: 

Így szól az Úr Isten: Ímé, én ellened megyek, Faraó, Égyiptom királya, te nagy krokodil, a ki 

fekszik folyói közepette, a ki ezt mondja: Enyém az én folyóm, és én teremtettem magamnak. 

És horgokat vetek szádba, és azt cselekszem, hogy folyóid halai odaragadjanak pikkelyeidhez, 

és kivonszlak folyóid közepéből, és folyóid minden halait, melyek odaragadnak pikkelyeidhez. 

És kivetlek a pusztába téged és folyóid minden halát; a mező színére esel; egybe nem szedetel 

s nem gyűjtetel; a földi vadaknak s az égi madaraknak adlak eledelül.” Ezék. 29,2-5  

 

                                                 
4 „az egyik Abú Szimbel –i szoborkolosszus lábán olvasható híres görög felirat, valamint a későbbi 

gyakorlat is azt mutatja, hogy az egyiptomi parancsnokság alatt álló zsoldosok egy vagy két hadtestet 

alkottak a hadseregben, melyeknek élén szintén egyiptomi parancsnok állt. Meg kell jegyezni, hogy 

ezek a csapatok nem voltak következetesen megbízhatók, és bizonyítékunk van egy lázadásra, mely az 

elephantinéi zsoldosok között tört ki Apriész uralkodása idején (i.e. 589-570).” (Ian Shaw: Az ókori 

Egyiptom története Gold Book 388. o.)   
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Medence krokodillal, halakkal és labyrintusszerű csatornákkal. Azáltal, hogy vizet öntöttek rá, 

megünnepelték az éves Nílus áradás érkezését. (Mészkőtöredék, Mendész, 2. évszázad Kr. után; 

Amszterdam, Allard Pierson Múzeum) (Fotók: SG) 

 

„Nemzetek fiatal oroszlánja, elvesztél; hiszen te olyan valál, mint a krokodil a tengerekben, 

mert kijövél folyóidon és megháborítád lábaiddal a vizeket és felzavartad folyóikat. Így szól 

az Úr Isten: Ezért kivetem rád hálómat sok nép serege által, és kihúznak téged varsámban. És 

leterítlek a földre, a mezőség színére vetlek, és reád szállítom az ég minden madarát, s 

megelégítem belőled az egész föld vadait.” Ezék. 32,2-4 „Az egyiptomiak azt hitték, hogy a 

fáraó képes legyőzni a káosz-szörnyet. Azonban itt Isten magát a fáraót nevezi szörnynek!”22  

 

Jer. 46,13-18 –ig a következőt olvassuk. „Az a szó, a melyet az Úr Jeremiás prófétához 

szólott, Nabukodonozornak, a babiloni királynak eljövetele felől az Égyiptom földének 

megverésére: Hirdessétek Égyiptomban és híreszteljétek Migdólban, híreszteljétek Nófban és 

Táfnesben, és ezt mondjátok: Állj elő, és készítsd fel magadat, mert fegyver emészti meg a te 

kerületeidet. Miért verettek le a te erőseid? Nem állhattak meg, mert az Úr rettentette el őket. 

Megsokasította a tántorgót, egyik a másikra hullott, és ezt mondották: Kelj fel, és menjünk 

vissza a mi népünkhöz és a mi szülőföldünkre az erőszakoskodó fegyver elől. Ezt kiáltják 

akkor: A Faraó, Égyiptom királya, a háborúságnak királya, elhaladta a rendelt időt. Élek 

én, azt mondja a király, a kinek a neve Seregek Ura, hogy mint a Táborhegy áll a hegyek 

között, és mint a Kármel a tenger között, úgy jő el.”  

Az MBT fordítás szerint: „Ezt az igét jelentette ki az ÚR Jeremiás prófétának arról, hogy 

eljön Nebukadneccar, Babilónia királya, és leveri Egyiptomot: Mondjátok el Egyiptomban, 

hirdessétek Migdólban, hirdessétek Nófban és Tahpanhészban! Ezt mondjátok: Állj elő, légy 

erős, mert fegyver pusztít körülötted! Miért menekül Ápisz, a te hatalmas istened? Nem tudott 

ellenállni, mert elkergette az ÚR! Sokan megtántorodtak, egymásra hullottak. Akkor ezt 

mondták: Jöjjetek, térjünk vissza népünkhöz, szülőföldünkre a gyilkos fegyver elől! A fáraót, 

Egyiptom királyát szájhősnek nevezik, aki elmulasztotta az alkalmat. Életemre mondom - 

így szól a Király, Seregek URa a neve -, hogy oly bizonyosan bekövetkezik ez, ahogyan a 
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Tábór ott áll a hegyek közt, és a Karmel a tengerben.” Jer. 46,13-18 (MBT) (A Tábor hegye 

„meredeken emelkedik 588 m magasra Jezréel síkságából, annak ÉK-i végében…Meredek 

emelkedése a valóságosnál nagyobbnak mutatja, tetejéről szép kilátás nyílik…”23 A Kármel 

„Előhegység, amely a Genezáret-tótól nyugatra a Földközi-tengerbe nyúlik”24 A Kármel „a 

Földközi-tengernél (Jer 46,18), egy 20 km hosszú hegyhát a Földközi-tenger és Jiszreel 

síksága között (1Kir 18,42–46), a Kison-patak mellett (18,40), Áser törzse örökrészének D-i 

határánál (Józs 19,26); arab neve Dzsebel mar Eljas (’Illés hegye’); legmagasabb pontja 552 

m.”)25A végidőre nézve Egyiptomnak és királyának legyőzését a Szentírás összekapcsolja egy 

rendkívüli eseménnyel. A Fáraó Egyiptom királya szimbolikus értelemben maga Sátán. 

Jeremiás 46,17-et illetően a fordítások eltérnek egymástól. Károlinál a Fáraót a „háborúság 

királyának nevezik”. A Káldi Neovulgáta szerint „Így hívták ott a fáraót, Egyiptom királyát: 

Lárma, aki elmulasztotta az alkalmat.” Jer 46,17 Az angol King James is hasonlóan fordít. A 

német fordítás (Luther) szerint „hencegő” a Fáraó neve. Az MBT is hasonlóan fordítja: 

„szájhős”-nek nevezik a Fáraót. Jer. 46,17 szerint Egyiptom és a Fáraó „elhaladta a rendelt 

időt” vagy más fordítás szerint „elmulasztotta az alkalmat”. A történésnek az idejét két 

nevezetes hegyhez köti az Írás. „Megiddó hegyei”-hez a Kármel és a Tábor hegyhez. 

Mindkét hegy, amelyre a Szentírás hivatkozik itt, szimbolikus jelentőséggel bír és a 6. csapás 

eseményeihez köthető. A 6. csapás eseményei kettéosztják az »Egyiptomi korszak« –ot.   

Jer 46,25 a következőt mondja: „Ezt mondja a Seregek Ura, az Izráel Istene: Ímé, én 

megfenyítem Nó-Ammont és a Faraót és Égyiptomot és az ő isteneit és királyait, mind a 

Faraót, mind azokat, a kik bíznak benne.” „Ezt mondja a Seregek Ura, Izrael Istene: »Íme, én 

meglátogatom a Nóból való Ámont, a fáraót és Egyiptomot, isteneit és királyait; a fáraót és 

azokat, akik benne bíznak.” (Káldi Neovulgáta)  

„Ámón vagy Ámún eredetileg thébai isten, első ránk maradt említése a Középbirodalom 

idejéből. A hikszoszokat kiszorító, az Újbirodalmat alapító thébai fejedelmek uralomra jutása 

után Egyiptom főistene, templomai a leggazdagabbak, papjai a legbefolyásosabbak.”26  

„Ámon: (egyiptomi ’rejtett, elrejtőzött’) Théba (másképpen No-~, azaz ~ városa) főistene, a 

18. dinasztia korától mint ~-Ré (= az istenek királya) a birodalom istene (erre utalnak az 

istenek képviselőinek tekintett fáraók nevei, mint pl. Amenóphisz, Tutanhamon); ugariti 

források is említik. Hermopolisz 8 ősistene közt gyakran helyettesíti a tagadás istenét, Niut. A 

káoszban ~ a megfoghatatlan alkotó erő. A nevével összhangban láthatatlan, kimondhatatlan, 

de mindenütt jelen van, mindeneket éltet és mindent betölt, akár a levegő. Mint a levegő istene 

2 nagy – néha színes – tollat visel, hogy lénye sokszínűségét érzékeltesse.”27  
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Ámon isten hosszú, színes tollakkal (a levegő istene), állatfarokkal az övében 

(Kairó, Egyiptomi Múzeum) (Fotó: SG) 

 

Ámon lényéről: „Titkos lényű, tündöklő alakú; csodálatos isten, akinek sokféle a lénye. Ővele 

büszkélkedik minden isten, hogy az ő szépsége révén tegyék magukat oly naggyá, mint amilyen 

isteni Ő. Maga Ré lett eggyé a testével; ő a Nagy Héliupoliszban. Tatjenennek (is) nevezik őt; 

Amon, aki előjött az Ősvízből, ő az, aki irányítja az arcokat. Egy másik alakja a hermupoliszi 

nyolcasság. Ősnemzője az ősidejűeknek, akik Rét szülték. Teljessé tette magát mint Atum, egy 

test ővele. Ő a Mindenség Ura, aki első mindabban, ami létezik. Amiről azt mondják, hogy az 

égben van, az az ő lelke. Ő az, aki az alvilágban van, ő az első keleten. Lelke az égben van, 

teste nyugaton, képmása Hermonthiszban. Felmagasztalják az ő felragyogását. Amon az 

Egyetlen, aki elrejtette magát előlük, eltakarta magát az istenek elől. Nem ismeretes az ő 

külseje. Távolabbi ő, mint az ég, mélyebb ő, mint az alvilág. Nem ismeri egyetlen isten sem a 

valódi alakját. Lénye nincs kinyilatkoztatva az írásokban, nincs tanúság róla. Titokzatosabb, 

semhogy méltóságát fel lehessen tárni. Nagyobb hogysem tanácskozni lehessen róla, 

hatalmasabb annál, hogy meg lehessen ismerni. Rémülettől nyomban halva esik össze az, aki 

az ő titkos nevét akár szándékkal, akár szándéktalanul kiejti…”28  

 

„Téba (Theba, gör. Thebai, Thebe) az ókori Felső–Egyiptom fővárosa, egyiptomi neve Uászt, 

azaz »a hatalmas«…. A feliratokban (Téba) gyakran mint »Nú –Ámon« azaz »Ámon városa« 

van említve.”29  A város nevét (Waset) fordítják még »Jogar«- nak is.30   

„A feltörekvő Amon, a thébai „Rejtözködő” vagy „Elrejtett” titoktartó isten volt, a 

„rejtettség” megfoghatatlan koncepciójának megszemélyesítője. Szó szerint a kíváncsi szemek 

elől rejtve, láthatatlanul bújt meg a karnaki templom legsötétebb zugában, és még akkor is 

szent bárkájába rejtőzött, amikor elhagyta otthonát és meglátogatta a többi istenséget.”31 

Valójában Egyiptom rejtőzködő - sötétségben lakó hatalmas háborús főistene, maga 

Sátán volt. Ő volt a levegő istene (Amon) akit a Szentírás csak levegőbeli 

hatalmasságnak nevez (mármint Sátánt). „Melyekben jártatok egykor e világ folyása 



15 

 

szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az 

engedetlenség fiaiban munkálkodik;” Eféz. 2,2 „Mert nem vér és test ellen van nékünk 

tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének 

világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.” Eféz. 6,12 

„És lesz ama napon: meglátogatja az Úr a magasság seregét a magasságban, és a föld 

királyait a földön:” Ésa. 24,21 

 

Ésa. 19,1-18-ig közvetlen a Jézus Krisztus 2. eljövetele előtti állapotokba enged betekintést. A 

szemléletes kép Egyiptomon mutatja be a végidő eseményeit.  

 

„Jövendölés Égyiptom ellen. Ímé az Úr könnyű felhőre ül, és bemegy Égyiptomba, és 

megháborodnak előtte Égyiptomnak [Máté 24,30.  Jel. 1,7. 14,14.] bálványai, és az 

égyiptomiak szíve megolvad ő bennök.” Ésa. 19,1 – Jézus Krisztus 2. eljövetelekor ítéletével 

látogatja meg az Egyiptomi (ateista) állapotba jutott népeket.  Krisztus visszajövetelekor 

„Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, a kik bálványokkal dicsekednek; 

meghajolnak előtte mind az istenek.” Zsolt. 97,7 A gonoszok szíve tele van félelemmel és 

nincs erejük megállni az Úr előtt. „És összeveszítem az égyiptomiakat az égyiptomiakkal, és 

egyik hadakozik a másik ellen, kiki felebarátja ellen, város város ellen, és ország ország 

ellen.” Ésa. 19,2 A leírás itt egy olyan időszakról szól, amikor Egyiptomban polgárháború 

dúl. Ilyen állapotok lesznek közvetlen Krisztus eljövetele előtt. Polgárháborús időkben 

egyiptomi egyiptomival küzdött. Mint pl. a Merneptah Fáraó halálát követő évtizedek zavaros 

eseményeiben. „Egyiptom országa magára volt hagyva, az emberek egymás ellen voltak. Sok 

évig nem volt felettük senki -, amíg más idők nem (jöttek). Egyiptom országa az előkelők és a 

helyi fejedelmek (uralma) alatt volt. Egyik megölte a másikat…”32 „És elfogyatkozik az 

égyiptomiak lelke ő bennök, és az ő tanácsát elnyelem, és tudakoznak a bálványoktól, 

szemfényvesztőktől, halottidézőktől és jövendőmondóktól. És adom az égyiptomiakat 

kemény úrnak kezébe, és kegyetlen király uralkodik rajtok, szól az Úr, a seregeknek Ura.” 

Ésa. 19,3-4 Egyiptom a varázslás és a babonaság*5 hazája volt. „A talmudi hagyomány azt 

állította, hogy a világ tíz mértékegységet kapott a varázslatból, de ebből kilenc Egyiptomnak 

jutott és egy a világ többi részének.”33 Az egyiptomiak szorult helyzetükben gyakran a 

démoni világ felé fordultak segítségért. Josephus Flavius például a ZSIDÓK TÖRTÉNETE 

című könyvében megemlíti, hogy amikor az etiópok rátörtek Egyiptomra egy etiópoktól 

elszenvedett vereség után „Az egyiptomiak ebben a szorongattatásukban jóshelyekhez és 

jövendőmondókhoz folyamodtak.”34 (Lásd „de ezek megszabadulnak az ő kezéből…” 2. rész 

28-as lábjegyzet). Szanhérib asszír király pedig szintén említi feliratában, hogy az ellene 

érkező etióp-egyiptomi haderő még a csata előtt a démoni világ felé fordult a győzelem 

elérése érdekében. „Altaqu (Elteke), város környékén harcrendbe álltak ellenem, és jóslatot 

kértek fegyvereik felől.”35 (Lásd a „Jákob éjszakája” fejezetet Szanhérib hadjáratáról). 

„Emlékek és szövegek sokasága igazolja, hogy különösen a 2. évezredtől kezdve, az 

egyiptomiak milyen nagy jelentőséget tulajdonítottak a varázs-praktikáknak. Szolgálhattak 

egyéni és közösségi célt is. Fel lehetett használni a mágiát a gonosz szellemek ellen, 

elősegíthette hitük szerint a betegségek gyógyulását, ellenállhatatlan vonzalmat lehetett 

kelteni segítségével a szeretett lényben. Ha az államot veszély fenyegette, nemcsak a hadsereg 

                                                 
*5 „Ha tudni akarták, hogy mi lesz egy terhes nő születendő gyermekének a neme, egy árpa vagy egy 

búzaszemet mártottak az asszony vizeletébe, azután mindkettőt külön edénybe helyezték el. Ha a búza 

kelt ki előbb, akkor fiút várhattak, ha az árpa, akkor lányt.” (Osara La Mort: Napút az istenekhez /Az 

egyiptomi mágia elmélete és gyakorlata/ Tuan Kiadó 147. o.)   

 



16 

 

fegyvereiben bíztak, hanem a varázslás erejét is igénybe vették az ellenség 

megsemmisítésére.”36  

 

 
Varázseszköz „Varázsbot”  

„Ezek az eszközök az ókori egyiptomiak hite szerint mágikus erejű, démonokat elűző fegyverként 

szolgáltak a szülés és a gyermekágy időszakában vagy a halál utáni újjászületéskor.”  (A 

Szépművészeti Múzeum egyiptomi gyűjteménye, Bp. 2012. 38. o.) (Középbirodalom, 13. dinasztia, 

víziló agyar, Szépművészeti Múzeum; Budapest) (Fotó: SG) 

 

 
Hieratikus papirusz gyógyító – mágikus szöveggel (részlet) (Újbirodalom Kr.e. 14-13. sz., papirusz, 

vörös és fekete tinta; Szépművészeti Múzeum; Budapest) (Fotó: SG) 
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„A hieratikus írással írt papirusz szövegei sérülés okozta vagy migrénes fejfájás és más betegségek 

elleni varázsigéket tartalmaznak. Az egyiptomi elképzelés szerint ezeket a kínokat a túlvilágról érkező, 

gonosz, békétlen holtak szellemei küldik az emberekre. A szövegek több különböző módszer együttes 

alkalmazásával igyekeznek elhárítani a betegséget: hangosan recitálandó fenyegetésekkel űzik el a 

gonosz kísérteteket; ismertetik az alkalmazandó gyógyszer receptjét; valamint azonosítják a beteget 

Hórusz istennel, aki gyermekkorában kigyógyult ebből a betegségből, így az isteni példa garantálja a 

beteg felgyógyulását is.” (ugyanott, - Bp. Szépművészeti Múzeum)  

 

A pogányok vallása halott imádat volt. „A varázslásban a halotti szellemeket említik 

legtöbbször. Ez összefüggésben áll azzal, hogy Egyiptomban a temetkezés és a halottkultusz 

mindig a vallás központi részét alkotta, s lehetőleg mindenki igyekezett már előre 

gondoskodni arról, hogy halála után testét megfelelő, gazdagon felszerelt sír fogadja be. A 

halottakkal a család bensőséges kapcsolatban maradt, a közvetlen utódok, rendszeresen 

gondoskodtak saját maguk vagy a halotti papok segítségével, hogy az elhunyt megkapja a 

szükséges áldozatokat, nehogy ezek elmaradása hátrányos helyzetbe hozza a másvilágon, és 

rosszindulatúvá tegye az élőkkel szemben.”37 „Egy bizonyos definíció értelmében a mágia 

nem más, mint a természetfeletti erők látszólagos befolyásolása a dolgok formájának 

megváltoztatása vagy események igény szerinti alakítása végett. Az egyiptomiak úgy hitték, 

hogy a mágia a „kulcs” a bölcsesség eléréséhez…Az egyiptomiak a heqa, szót használták a 

mágia meghatározására, mely valószínűleg a „hatalom uralására” utalt. A mágia a 

társadalom minden szintjén létezett és annak minden területét átjárta….E varázslók egyszerű 

varázsigéik mögött birtokában voltak bizonyos titkos módszereknek, és feltehetően némi 

alapvető gyógyászati képességnek is. Egyik legfontosabb feladatuk az volt, hogy a negatív 

erők meggátolásával elhárítsák e veszélyeket és csapásokat, mivel úgy hitték, hogy minden 

bajt a negatív energiák okoznak.”38 „Egyiptomi nyelvű források közül a nagy démotikus 

varázspapirusz tartalmaz olyan varázs-imákat, melyek segítségével el lehet érni, hogy a 

halottak lelki felvilágosításokat szolgáltassanak a mágusnak.”39 „A halottakkal való érintkezés 

módjai közé tartozott a levelezés. A hátramaradott családtagok néha sérelmeiket panaszolják 

el az eltávozottnak, és segítséget remélnek tőle. A leveleket rendszerint edényre írták, és 

ezeket betették a sírba, hogy a halott elolvassa őket.”40 Az egyiptomiak úgy hitték, hogy „A 

halottidézés során meg kell nyitni a szellemvilág kapuit, melyen keresztül a szellem kijöhet. A 

négy kapu megfelel a négy őselemnek. Az első kapu. „Ím erővel török magamnak utat, A 

napkoronghoz! Ra él, valóban! A teknős halott! A második kapu. „Holttestem megtisztult, 

megszentelődött. Osiris csontjait nem lepi mocsok…Ra él, valóban! A teknős halott! A 

harmadik kapu. „A koporsó lakója Nem féli a gonoszt… Ra él, valóban! A teknős halott! A 

negyedik kapu. „Nézzétek maga Kebhensennuf őrzi a halottak merev bábjait…Ra él, valóban! 

A teknős halott! Végül a tér mindent átfogó ereje nyitja meg a kapukat: „Halljátok! Halljátok! 

Elhúzzák a hatalmas kapu reteszét…Átléphetem most A szent küszöböt.”41  

 

A Biblia említi Izrael királyának, Saulnak a látogatását az endori boszorkánynál (1 Sám. 28,1- 

25). Egyiptomból is ismerünk hasonló történetet, amelynek a végkicsengése is nagyon 

hasonlít a Bibliában leírt eseményhez. „„Az izgalmas kalandokban és váratlan fordulatokban 

bővelkedő későantik (i.sz. 3 v. 4. század) regény, az Aithiopika hősei eljutnak Egyiptomba is. 

A szerző Héliodórosz, nyilván a kor ízlésének akart kedvezni azzal, hogy hátborzongató 

halott-felélesztési jelenetet is közbeiktatott. Egy ütközet után, melyet egyiptomiak és perzsák 

vívtak egymással, a holtakkal borított csatamezőn az egyik főszereplő, Kharikleia és egy 

Kalaszirisz nevű egyiptomi pap véletlenül tanúi lehetnek, hogyan kényszeríti vissza egy 

öregasszony elesett fiát néhány percre az életbe, hogy megtudja tőle másik fia sorsát. „…A 

gyötrő gondolataitól zaklatott Kharikleia azonban egész éjszaka nem tudott aludni, 

szemtanúja lehetett egy visszataszító, de az egyiptomiak között igen elterjedt 

varázsszertartásnak. Mikor az öregasszony úgy vélte, hogy már senki sem látja, és 
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zavartalanul munkához foghat, először is gödröt vájt a földbe, mindkét oldalon máglyát 

gyújtott, s közöttük terítette ki fia holttestét. A keze ügyében álló háromlábú bronzüstből 

egymás után három agyagedényt emelt ki: az elsőből mézet, a másodikból tejet, a 

harmadikból bort öntött a gödörbe, aztán búzalisztből készített, ember alakúra font kalácsot 

vett elő, megkoszorúzta babérlevéllel meg köménnyel, és a gödör fenekére hajította. Utoljára 

kardot ragadott a kezébe. Elkezdte eszelősen suhogtatni a fegyvert, mindenféle barbár és 

idegen hangzású szavakkal könyörgött a Holdhoz, majd hirtelen felmetszette a karját, s a 

kiömlő vért babérágba törölve meghintette a két máglyát.*6 Más, hasonlóképpen titokzatos 

ténykedései után fia holttestére hajolt. Valamiféle varázsigéket mormolt a fülébe, s bűvös 

erejű ráolvasásaival végül életre keltette, sőt arra is kényszerítette, hogy feltápászkodjon…” 

Először csak bólintásra tudja kényszeríteni a halottat, még erősebb varázslatra volt szüksége, 

hogy szóra bírja. „Hangja tompa volt és mély, mintha barlang üregéből vagy földalatti 

tárnából tört volna elő.*7 Eddig kíméltelek, anyám. Eltűrtem, hogy vétkezz az emberi 

természet ellen, semmibe vedd a Moirák*8 szent törvényeit, és olyan területre merészkedj 

varázsigéiddel, ahová nem lett volna szabad…halld hát, amit ez idáig nem akartam 

megmondani neked: a fiad nem tér épségben haza, sem te nem kerülöd el az erőszakos halált! 

Egész életedet ilyen gyalázatos üzelmeknek szentelted, ezért fogsz hamarosan fegyver által 

elpusztulni…”42 A halottidéző asszonyt Sátán vezette rá a maga ösvényeire szorultságában 

viszont most ellene fordult, hogy teljes kétségbeesésbe hajszolja. Elé tárta bűnei nagyságát és 

a bűnbocsánat reménytelenségét. Így cselekedett Saullal, Izrael királyával is (1 Sám. 28,16-

20).43 „A fáraók varázslóinak híre fennmaradt az arab irodalomban is. Murtadi beszél 

például azokról a csodálatos fényhatásokról, káprázatokról, melyeket elő tudtak idézni. Az 

egyiknek arca úgy ragyogott mint a nap, a másik oroszlánon ülve, kígyóktól körülvéve jelent 

meg.”44 A végidőben az »Egyiptomi korszak« idején az egyiptomi (ateista) állapotba került 

emberek szorultságukban szintén a démoni világ felé fordulnak, ezzel még teljesebben 

kiszolgáltatják magukat a „kemény úrnak” és „kegyetlen király”-nak aki „uralkodik rajtok” 

és képletesen Sátánt jelenti. (A hét csapás idején, kifejezetten a szükségszerűségek diktálnak.) 

„És elfogyatkoznak a tenger vizei, és a folyam kiszárad és elapad. És büdösséget árasztanak 

a folyamok, elfogynak és kiszáradnak Égyiptomnak patakjai; nád és sás ellankadnak. A 

pázsit a folyó mellett, a folyónak partján, és a folyónak minden veteménye megszárad, 

elporlik és nem lészen. És keseregnek a halászok, és gyászolnak mind, a kik a folyóba 

horgot vetni szoktak, és a kik a vizek színén hálót vetnek ki, búsulnak. És megszégyenülnek 

a fésült len készítői és a gyolcs szövői. Hatalmasaik megtöretnek, és minden napszámosaik 

bánkódnak lelkökben.” Ésa. 19,5-10 A Nílus Egyiptom éltető folyója, kiszáradása egyet 

jelent az ország pusztulásával. Egyiptom romlását, pusztulását a Níluson és ágain szemlélteti 

az Írás. Az ókori Egyiptomban a Nílusnak nagyon komoly gazdasági jelentősége volt. Az 

egész Egyiptom erősen függött tőle. A folyó kiszáradása olyan katasztrófát idéz elő, amely 

mindenkit magával ránt. A növények, amelyek a Nílusból éltek a „nád és sás” a vízhiány 

miatt „ellankadnak”. A „pázsit” a folyóparton és a „vetemény” amelyet szintén egykor a 

                                                 
*6 Isten az ilyen fajta öncsonkítást kifejezetten tiltotta. A 3 Móz. 19,28 a következőt mondja: 

„Testeteket a holt emberért meg ne hasogassátok…” „Ti az Úrnak, a ti Isteneteknek fiai vagytok; ne 

vagdaljátok meg magatokat, se szemeitek között ne csináljatok kopaszságot, a halottért…” 5 Móz. 14,1 

Az Illéssel szemben álló Baál papok a Kármel hegyen tipikus pogány szokás szerint hasonló 

praktikákat folytattak. „És elkezdtek hangosan kiabálni és az ő szokásuk szerint késekkel és 

borotvákkal metélték magokat, míg csak ki nem csordult a vérök.” 1 Kir. 18,28  
*7 a halott hangja olyan, mint a halottidézők jellegzetes hangja: „És megaláztatván, a földből szólsz és 

porból morog beszéded, szavad olyan lesz, mint halottidézőé, a földből, és porból sipog beszéded.” 

Ésa. 29,4 „És ha ezt mondják tinéktek: Tudakozzatok a halottidézőktől és a jövendőmondóktól, a kik 

sipognak és suttognak…” Ésa. 8,19 Az azonos hangzás azonos lelket feltételez.  
*8 sorsistenek, a végzet megtestesítői 
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folyó táplált most „megszárad, elporlik és nem lészen”.  „keseregnek a halászok, és 

gyászolnak…búsúlnak.” A len megmunkálói, akik azt fésülik, és gyolccsá szövik, szégyent 

vallanak. „A takácsok tönkremennek” Iz 19,10 (Kat. ford.) „Levertek lesznek a kötélverők” 

Ézs. 19,10 (MBT ford.) A bérmunkások „napszámos”-ok „bánkódnak”. Minden, ami a 

folyóból élt, és mindenki, aki a folyóból élt a folyóval együtt megy tönkre és veszik el. A 

megmaradt vizek, amelyek elposványosodtak kibírhatatlan és undort keltő bűzt árasztanak 

magukból. „És büdösséget árasztanak a folyamok”. A leírás a végidőben az ateista népek 

romlását szemlélteti. A Nílus Egyiptom folyója jelképes értelemben az ateista népeket jelenti. 

A Nílus költői neve a Bibliában SIHÓR (Józs 13,3; 1Krón 13,5; Ézs 23,3). Jelentése: a nagy, 

fekete víz, iszapos, zavaros.45 A szennyezett vizű Nílus jól mutatja az ateista ideológiát és az 

ateista népek lelkiállapotát. A Nílus kiszáradása után már csak a sár, a szenny marad vissza. A 

bűn tönkretette a világot, de Krisztus 2. eljövetelekor bűneik miatt megítéli a gonoszokat. 

„Bizony bolondok Zoán fejedelmei, a Faraó bölcs tanácsosai egy eszét veszített tanács; 

mimódon mondjátok a Faraónak: bölcsek fia vagyok, régi királyoknak fia? Ugyan hol 

vannak bölcseid? hogy megjelentsék néked és tudják, hogy mit végzett a seregeknek Ura 

Égyiptom felől? Megbolondultak Zoán fejedelmei, és csalódtak Nóf fejedelmei, és elámíták 

az Égyiptomiakat törzseik szegletkövei. Az Úr beléje önté a szédelgés lelkét, hogy 

Égyiptomot elhitessék minden dolgaiban; miként a részeg tántorog az ő okádása felett. És 

nem lesz Égyiptomnak semmi munkája, a melyet cselekednék a fő és fark, a pálmaág és a 

káka.” Ésa. 19,11-15 A folyam pusztulása miatt megháborodnak a legfőbb vezetők is. 

„Elfordítod orczádat, megháborodnak;” Zsolt. 104,29 Az isteni végzést nem tudják 

elhárítani, ellene tehetetlenek.  A népet saját vezetőik, beleértve a démonikus világot is 

vezették félre. Az emberek hittek a hazugságnak, amely teljesen elvette a józan 

ítélőképességüket. Olyanokká váltak, mint a „részeg”-ek. Ezért minden tettük, vállalkozásuk 

kudarcra van ítélve, a vége elesés. „A fő: a vén és a főember, a fark pedig a próféta, a ki 

hazugságot szól.” Ésa. 9,15 „Ama napon olyan lesz Égyiptom, mint az asszonyok, retteg és 

fél a seregek Ura kezének felemelésétől, a melyet fölemel ellene. És Júda földe félelmére 

lesz Égyiptomnak, valaki csak említi azt előtte, már fél, a seregek Urának tanácsáért, a 

melyet Ő végzett felőle.” Ésa. 19,16-17 Az ateista lelkiállapotba jutott gonoszok rettegnek 

Isten ítéletétől. Júda jelképesen a maradék népet jelenti. Ez a maradék nép nagy félelmet kelt 

a gonoszokban, mert Isten tulajdon népe „körülvette őt, gondja volt reá, őrizte, mint a szeme 

fényét;” 5 Móz. 32,10. Isten oltalmazza népét „Mint a fészkén felrebbenő sas, fiai felett lebeg, 

kiterjeszti felettök szárnyait, felveszi őket, és tollain emeli őket:” 5 Móz. 32,11 

„Ama napon lesz öt város Égyiptomnak földén, a melyek Kanaán nyelvén szólanak, és 

esküsznek a seregeknek Urára; az egyik „pusztulás városának” neveztetik.” Ésa. 19,18 

Isten ítélete a gonoszok megsemmisítése, erről szól a prófécia második része, amelyet a 

lázadó és pusztulásra ítélt kánaánita városokon példáz a Szentírás. Krisztus visszajövetelekor 

a gonoszok megsemmisülnek, „megégnek a földnek lakói” Ésa. 24,6 mint Sodoma, Gomora 

és társai. „Hálókat hullat a gonoszokra; tűz, kénkő és égető szél az ő osztályrészök!” Zsolt. 

11,6 „Gyűlölőid szégyenbe öltöznek, és a gonoszok sátora megsemmisül.” Jób. 8,22 

„hajlékára kénkövet szórnak.” Jób. 18,15 A nagy Babilon Sodoma és Gomora sorsára jut. 

„És olyan lesz Babilon, a királyságok ékessége, a Khaldeusok dicsekvésének dísze, mint a 

hogyan elpusztítá Isten Sodomát és Gomorát;” Ésa. 13,19 A Babilon pusztulását bevégző 

hatalmas földrengés (Jel. 16,18-20) következtében szigetek, hegyek, városok, emberek tűnnek 

el. Elsüllyednek, mint Sodoma, Gomora városai és környékük. „És bocsáta az Úr Sodomára 

és Gomorára kénköves és tüzes esőt az Úrtól az égből. És elsűlyeszté ama városokat, és azt az 

egész vidéket, és a városok minden lakosait, és a föld növényeit is.” 1 Móz. 19,24-25 „És 

törvénykezem vele döghalállal és vérrel; és ömlő záporesőt, jégeső köveit, tüzet és kénkövet, 

mint esőt bocsátok reá és seregére s a sok népre, a mely vele lesz.” Ezék. 38,22 
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Krisztus visszajövetelének eseményeit az Írás a Nílus folyón is szemlélteti. Nem csak a föld, 

hanem a rajta lévő istentelen népek is „árad”-nak meg „apad”-nak. Az indulatoknak és a 

félelemnek az ideje ez. „Mert az Úr, a Seregek Ura az, a ki megérinti a földet és elolvad az, és 

jajgat annak minden lakója, és feldagad egészen, mint a folyam, meg elapad, mint Égyiptom 

folyója.” Ámós. 9,5 „Ha az Úr, a Seregek URa megérinti a földet, megrendül az, és gyászol 

minden lakója. Úgy megemelkedik, akár a Nílus; majd leapad, mint Egyiptom folyója.” Ám. 

9,5 (MBT) „Mert mikor a’ Seregeknek URa Istene megveri a’ földet, megrendül, és sirnak 

mind azok a’ kik azon laknak, és feljö az egész földre mintegy folyóviz a’ veßedelem, és 

elborúl a’ föld mint Egyiptom a’ Nilus folyóvizzel elborittatik.” Amós. 9.5 (Aranyos) „Ne 

rendüljön-é meg e miatt a föld? És ne búsuljon-é annak minden lakosa?! Bizony felindul 

egészen, mint a folyam, és dagad és apad, mint Égyiptom folyója. És lészen azon a napon, azt 

mondja az Úr Isten: Lenyugtatom a napot délben, és besötétítem a földet fényes nappal. 

Ünnepeiteket búra változtatom; és minden dalotokat szomorú énekké! Gyászruhát borítok 

minden derékra, és kopaszságot minden fejre, és olyanná teszem, mint a ki egyetlen fiát 

siratja; a vége pedig, mint a keserűség napja!” Ámós. 8,8-10 

 

Az »Egyiptomi korszak« az 5. csapástól kezdődik és Jézus Krisztus 2. eljöveteléig tart. Az 

»Egyiptomi korszak«-on belül jelenik meg az »egyiptomi állapot«. Ebben az állapotban a 

gonoszok teljesen meg vannak keményedve úgy, mint a Kivonulás Fáraója és népe. „Az Úr 

pedig monda Mózesnek: Kemény a Faraó szíve, nem akarja a népet elbocsátani.” 2 Móz. 

7,14 „Miért keményítenétek meg szíveiteket, mint megkeményítették szívöket Égyiptom és a 

Faraó?” 1 Sám. 6,6 A gonoszok számára ebben az állapotban nincs gyógyír! Senki és semmi 

sem segíthet már rajtuk. „Menj föl Gileádba, és végy balzsamot te szűz, Égyiptomnak leánya: 

hiába sokasítod az orvosságokat, nincs gyógyír számodra!” Jer. 46,11 (A jó minőségű 

gileádi balzsamot az ókorban importálták Egyiptomba.) A megkeményedett ember 

teljességgel gyűlöli az igazakat, és tele van gyilkos indulatokkal. A héberek honfoglalásának 

idején a keményszívű kánaánita népek és mások haddal mentek az izraeliták ellen. „Mert az 

Úrtól volt az, hogy megkeményítvén szíveiket, haddal menjenek Izráel ellen, hogy eltörölje 

őket; hogy ne legyen nékik irgalom, hanem hogy elpusztítsa őket, a mint megparancsolta vala 

az Úr Mózesnek.” Józs. 11,20 A keményszívű Szihon, Hesbon királya is így cselekedett. „De 

nem akarta Szihon, Hesbon királya, hogy átmenjünk ő rajta, mert megkeményítette volt az 

Úr, a te Istened az ő lelkét, és engedetlenné tette az Ő szívét, hogy a te kezedbe adja őt, a mint 

nyilván van e mai napon.” 5 Móz. 2,30 A keményszívű Fáraó a kivonuláskor üldözőbe vette 

az izraelitákat (2 Móz. 14,8), hogy visszavigye Egyiptomba vagy megölje őket. Az 

Egyiptomból való Kivonulás idején megjelent az a lelkiállapot, amit a Szentírás RÁHÁB-nak 

nevez. „Ráhábot és Babilont azok között említem, akik ismernek engem;” Zsolt 87,4. (Káldi 

Neovulgáta) RÁHÁB-ról a szörnyetegről már olvashattunk korábbi fejezetben is. (Lásd a 

„Nemzetek fiatal oroszlánja” című fejezetet). RÁHÁB jelentése: dühöngés, féktelenség, 

tombolás; tágas, széles, nyitott, messze kiterjedő46 héb. ’felajzottnak, féktelennek lenni’47; 

vadság, gőg, szemtelenség – kihívó viselkedés48; civakodó-veszekedő, önhitt.49 Ezek a 

jelentések nagyon jól tükrözik azt, amilyen állapotok lesznek az »Egyiptomi korszak«-ban. A 

démoni erők elszabadulnak és az emberek teljesen megszállottakká, válnak. Teljes lesz a 

zűrzavar és káosz. Ezt a korszakot főleg ez a lelkület fogja uralni, míg Isten személyesen be 

nem avatkozik, és véget nem vet neki. „Te uralkodsz a dühöngő tengeren; ha hullámai 

tornyosulnak, te lecsendesíted őket. Te zúztad szét Rahabot, halálra sebezve; erős karoddal 

szétszórtad ellenségeidet.” Zsolt. 89,10-11(MBT) „Te uralkodol a tengernek kevélységén; 

mikor az ő habjai felemelkednek, te csendesíted le azokat. Te rontád meg Égyiptomot 
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mintegy átdöföttet; erős karoddal elszélesztetted ellenségeidet.” Zsolt. 89,10-11 Krisztus 

megjelenésével „Égyiptom királyi pálczája elvész.”9 Zak. 10,11 

Ézsaiás 30,7-8 a következőt mondja: „Mert Egyiptom segítsége hiábavaló, mit sem ér, ezért 

nevezem így: Ráháb, a tehetetlen. Most azért menj el és írd föl egy táblára, jegyezd föl egy 

könyvbe, hogy megmaradjon az eljövendő időkre, bizonyságul mindörökre.”10(Kat. ford.)  

„Hitvány és üres Égyiptom segítsége, ezért nevezem őt nagyszájúnak, a ki veszteg ül, Most 

menj, írd ezt táblára nálok, és jegyezd föl könyvbe ezt, hogy megmaradjon az utolsó napra 

bizonyságul örökre.” Ésa. 30,7-8 A Szentírás kiemeli, hogy ennek az Igének a tartalma a 

végső időkre is szól. Krisztus megjelenésével Sátán hatalmának vége van egy ideig. (Lásd. 

Jel. 20,1-3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 „elragadják Egyiptomtól jogarát.” Zak 10,11 (Kat. ford.)  

    „vége lesz Egyiptom hatalmának.” Zak. 10,11 (MBT. ford.) 
10 „Egyiptomnak, melynek segítsége üres hiábavalóság. Ezért nevezem őt tehetetlen szörnyetegnek. 

Most pedig menj, és írd föl jelenlétükben egy táblára, jegyezd föl egy könyvbe, hogy megmaradjon 

mindvégig örökre szóló okmányként!” Ézs. 30,7-8 (MBT) 

„Egyiptom segítsége üres hiábavalóság; ezért nevezem őt tehetetlen Ráhábnak. Most menj, írd fel ezt 

előttük egy táblára, és egy könyvbe vésd be, hogy megmaradjon az eljövendő időre, tanúbizonyságul 

örökre!” Iz 30,7-8 (Káldi Neovulgáta)  
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