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19. fejezet 

 

Jákób éjszakája 

 
A hét csapás idején a gonoszokat felbőszítik a csapások. Jel. 16,8-9 rámutat arra, hogy a 

gonoszok több súlyos csapás után még a 4. csapás idején is Isten ellen lázadnak: „A negyedik 

angyal is kitölté az ő poharát a napra; és adaték annak, hogy az embereket tikkaszsza tűzzel. 

És tikkadának az emberek nagy hévséggel; és az Istennek nevét káromlák, a kinek hatalma 

vala e csapásokon; és nem térének meg, hogy neki dicsőséget adjanak.”  

A 7 csapás alatt azt gondolják, hogy az igazak hozták rájuk Isten csapásait, ezért, ha 

megtisztítják tőlük a földet, akkor megszűnnének a csapások. Ezért világraszóló halál-

rendeletet adnak ki. „És megharagudtak a pogányok,” – mondja erről az időről Jel. 11,18. A 

Szentírás Luk. 21,20-ban ezt mondja: „Mikor pedig látjátok Jeruzsálemet hadseregektől 

körülvéve, akkor tudjátok meg, hogy elközelgett az ő elpusztulása.” Jeruzsálem szimbolikus 

jelentése már sokak számára ismert és elfogadott, jelképesen a város a »hívő népet« »Isten 

népét« jelenti. A szimbolikus kép, amelyet Luk. 21,20 alkalmaz, rámutat arra, hogy a 

végidőben Jeruzsálemet, vagyis az Isten népét ostrom alá veszik az ellene támadók 

seregei. Ez az ostrom már jelzés értékű lesz Isten népe számára, hogy készüljön fel, mert 

nemsokára „elközelgett az ő elpusztulása” vagyis kiadják az egyetemes halál-rendeletet, 

amely Isten népe sorsát megpecsételi. A végidőben tehát az ostrom utolsó lépése a halál-

rendelet lesz azok ellen, akik hűek akarnak maradni Istenhez és törvényeihez.  „Amint a 

Sátán Ézsaut felbujtotta, hogy vonuljon ki Jákób ellen, úgy bujtatja majd föl a gonoszokat, 

hogy a nyomorúság idején irtsák ki Isten népét…”1 „Isten népe ekkor kerül abba a szorult 

helyzetbe, amelyet a próféta Jákób háborúsága idejének nevez. Ezt mondja ugyanis az Úr: 

"A félelemnek, rettentésnek szavát hallottuk, és nincs békesség. Kérdjétek meg csak és 

lássátok, ha szül é a férfi? Miért látom minden férfi kezét az ágyékán, mintegy 

gyermekszűlőét, és miért változtak orcáik fakósárgává? Jaj! mert nagy az a nap, annyira, 

hogy nincs hozzá hasonló; és háborúság ideje az Jákóbon; de megszabadul abból!" (Jer 30:5-

7). Jákób a gyötrelem éjszakáján buzgón kérte Istent, hogy szabadítsa meg Ézsau kezétől 

(lMóz 32:24-30). Ez az éjszaka jelképezi azt a szenvedést, amely Isten népét a nyomorúság 

idején fogja sújtani. Jákób, aki csalással szerezte meg az Ézsaunak szánt atyai áldást, annyira 

megrémült bátyjának halálos fenyegetésétől, hogy életét féltve elmenekült. Hosszú évekig 

tartó számkivetése után Isten parancsára elindult feleségeivel, gyermekeivel és nyájaival 

szülőhazája felé. Az ország határához érve rémülten hallotta a hírt, hogy Ézsau egy csapat 

harcos élén közeledik felé, kétségkívül azért, hogy bosszút álljon. Várható volt, hogy Jákób 

fegyvertelen és védtelen házanépe az erőszak és öldöklés tehetetlen áldozata lesz. Aggodalmát 

és félelmét súlyosbította a nyomasztó önvád, mert saját bűne okozta ezt a veszélyt. Egyedüli 

reménysége Isten irgalma volt, és egyetlen védelme az ima. Mégis mindent megtett, hogy 

jóvátegye bátyja elleni bűnét, és elhárítsa a fenyegető veszélyt. Krisztus követőinek is, amikor 

közeledik a nyomorúság ideje, mindent el kell követniük, hogy helyes megvilágításba 

kerüljenek az emberek előtt; hogy eloszlassák az előítéletet, és elhárítsák a lelkiismeret 

szabadságát fenyegető veszélyt. Jákób, miután családját elküldte magától, hogy ne legyenek 

gyötrelmének tanúi, egyedül maradva Isten elé járult. Megvallotta bűnét, és hálásan 

megköszönte Istennek iránta tanúsított irgalmát. Majd mélységes alázattal hivatkozott az 

atyáival kötött szövetségre, és azokra az ígéretekre, amelyeket Béthelben éjszakai látomásban 

és számkivetése földjén személy szerint Istentől kapott. Elérkezett életének válságos pillanata. 

Minden kockán forgott. A sötétben és a magányban tovább imádkozott. Megalázta magát 

Isten előtt. Egyszer csak egy kéz nehezedett a vállára. Ellenség tört életére - gondolta -, és 

kétségbeesett erőfeszítéssel küzdött támadójával. Amikor felhasadt a hajnal, az idegen 
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természetfölötti erejét vette igénybe, és érintésére az erős Jákób bénultan, tehetetlenül, sírva, 

könyörögve kapaszkodott a titokzatos ellenség nyakába. Jákób most már tudta, hogy a 

szövetség angyalával küzdött. Megnyomorodott. De irtózatos szenvedése ellenére sem 

mondott le szándékáról. Régóta nyugtalanította, bántotta, mardosta a bűntudat. Most tudni 

akarta, hogy Isten megbocsátotta-e bűnét. A mennyei látogató mintha távozni készült volna. 

De Jákób belekapaszkodott, és áldásért könyörgött. Az angyal sürgette: "Bocsáss el engem, 

mert feljött a hajnal!" De a pátriárka kiáltott: "Nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz 

engemet. " Micsoda bizalom és micsoda szívós kitartás! Ha Jákób kérkedve, önhitten 

követelőzött volna, nyomban megsemmisül. Ő azonban megvallotta, hogy gyenge és méltatlan, 

de bízott a szövetségét megtartó Isten irgalmában. "Küzdött az angyallal, és legyőzte" (Hós 

12:4). Ez a bűnös, tévedő, halandó ember bűneit megbánva, magát megalázva, akaratát 

feladva győzött a menny Urával vívott harcban. Remegve kapaszkodott Isten ígéreteibe, és az 

a szív, amely végtelenül szeret, nem tudott nemet mondani a bűnös könyörgésére. Jákób 

győzelmének bizonyítékául, és azért, hogy másokat is példája követésére bátorítson, nevét, 

amely bűnére emlékeztette, Isten olyan névre változtatta, amellyel győzelmének állított 

emléket. Az a tény pedig, hogy Jákób győzött az Istennel vívott harcban, biztosíték volt arra, 

hogy az emberekkel vívott küzdelemben is győzni fog. Már nem félt bátyja haragjától, mert az 

Úr volt az oltalma. Sátán, aki vádolta Jákóbot Isten angyalai előtt, és jogot formált arra, hogy 

bűne miatt elpusztítsa, arra késztette Ézsaut, hogy Jákób ellen induljon. És azon a hosszú, 

küzdelmes éjszakán megpróbálta a pátriárkát a bűntudattal elcsüggesztve Istentől elszakítani. 

Jákób már a kétségbeesés határán volt. Tudta, hogy a menny segítsége nélkül elpusztul. 

Őszintén megbánta súlyos bűnét, és Isten irgalmára hivatkozott. Nem volt hajlandó 

szándékáról lemondani, és erősen belekapaszkodva az Angyalba, komolyan, szívettépő 

kiáltással könyörgött, amíg nem győzött…Sátán vádolja Isten népét bűneik miatt, az Úr pedig 

megengedi, hogy a végsőkig megpróbálja Istenbe vetett bizalmukat, hitüket és 

állhatatosságukat. Amikor a múltra gondolnak, reményük meginog, mert nem sok jót fedeznek 

fel önmagukban. Teljes tudatában vannak gyengeségüknek és érdemtelenségüknek. Sátán 

azzal a gondolattal próbálja megrémíteni őket, hogy esetük reménytelen; hogy soha nem 

fognak megtisztulni. El akarja venni hitüket, hogy kísértéseinek engedve, elforduljanak 

Istentől. Isten népét körülveszi az ellenség, és el akarja pusztítani. De gyötrelmüket nem az 

üldözéstől való félelem okozza. Attól félnek, hogy nem bánták meg minden bűnüket, és 

valamelyik hibájuk miatt nem valósul meg rajtuk a Megváltónak ez az ígérete: "Megtartalak 

téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő" (Jel 3:10). Ha biztosan tudnák, 

hogy Isten megbocsátott nekik, nem riadnának vissza sem a kínzástól, sem a haláltól. De ha 

méltatlannak bizonyulnak, és jellemhibáik miatt elveszítik életüket, Isten szent nevére 

hoznak szégyent.”2 

 

A Jákób éjszakájának nyomorúságát a Szentírás úgy ábrázolja ki előttünk, mint a 

»szülési fájdalom« nyomorúságát (Jer. 30,6-7). A vajúdás jelenthet még egyéb 

szorongattatás miatti nyomorúságot is (lásd Ésa. 26,16-18). 

 

„Jákób pedig egyedűl marada és tusakodik vala ő vele egy férfiú, egész a hajnal 

feljöveteléig. Aki mikor látá, hogy nem vehet rajta erőt, megilleté csípőjének forgócsontját, és 

kiméne helyéből Jákób csípőjének forgócsontja a vele való tusakodás közben. És monda: 

Bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. És monda Jákób: Nem bocsátlak el téged, míg meg 

nem áldasz engemet. És monda néki: Mi a te neved? És ő monda: Jákób. 

Amaz pedig monda: Nem Jákóbnak mondatik ezután a te neved, hanem Izráelnek; mert 

küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. És megkérdé Jákób, és monda: Mondd meg, 

kérlek, a te nevedet. Az pedig monda: Ugyan miért kérded az én nevemet? És megáldá őt ott. 
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Nevezé azért Jákób annak a helynek nevét Peniélnek: mert látám az Istent színről színre, és 

megszabadult az én lelkem.” 1 Móz. 32,24-30 

 

A Jákób éjszakájának főbb vonásai  

 

- Jákób minden tőle telhetőt megtett, hogy elhárítsa a közeledő veszélyt 

- A túlerővel szembeni szorultságában felismerte, hogy csak Isten segíthet neki 

- Kitartóan Isten felé fordult, hogy elnyerje a győzelmet (Jákób tusakodása az Úrral) és 

bízott az Ő szabadításában  

- Jákóbot a küzdelmes győzelem megerősítette és már nem félt, mert Isten volt az 

oltalma  

- Isten megszabadította Jákóbot Ézsau haragjától    

 

 
Jákób tusakodása az Angyallal (Julius Schnorr von Carolsfeld –’Die Bibel in Bildern’, 1860)  

 

Miként szabadítja meg Isten szenvedő népét, amelynek a 7 csapás ideje alatt át kell élnie a 

Jákób éjszakáját? Mi lesz az Úr első szabadítása? Ezt már egy másik bibliai történetből kell 

megértenünk. Most fel kell tennünk a kérdést. Vajon van e olyan történet a Bibliában, amely 

szintén erről az időszakról szól, vagyis a Jákób éjszakájáról szól jelképesen? Vajon van e 

olyan történet a Szentírásban, amely párhuzamba állítható a Jákób éjszakájával? A válasz 

természetesen igen. A párhuzamos történet Jeruzsálem ostromáról szól Ezékiás király 

idejében. Amint megvizsgáljuk ezt a történetet részletesebben, a párhuzamok nyilvánvalóak 

lesznek előttünk. A történet lényege Isten népének hatalmas szabadításáról szól (akárcsak a 

Jákób éjszakája). Ennek a történetnek nem csak a korabeli időben volt jelentősége, hanem a 

végidőre nézve is jelképes jelentőséggel bír. A Jeruzsálem ostromáról szóló Ezékiás király 

történetében a Jákób éjszakáját a Szentírás képletesen itt is a »szülési fájdalom« -hoz 

hasonlítja. De ebből az eseményből nem csak a Jákób éjszakáját, hanem az ezt megelőző 

időszak néhány fontosabb eseményét is megérthetjük részletesebben, egy képben bemutatva. 
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Jeruzsálem ismert jelképét már említettük. Egy másik nagyon fontos szimbólumot pedig 

mostanra már ismernünk kell, ez pedig az asszír király jelképe (Lásd. a „nagy király” 

(Asszíria) című fejezetet). 

 

 
Szanhérib asszír király (Kr. e. 704-681) (Musée du Louvre) (Fotó: SG)  

 

A történetben az ostromló a „nagy kiráy” Ésa. 36,4 az asszír király Szanhérib, akiről már 

olvashattunk az Asszíriáról szóló fejezetben. Szanhérib uralkodását a terror jellemezte és 

számos felkelés, lázadás robbant ki ellene. 3. hadjárata, amely Júda ellen is irányult más 

országokat is érintett. Apja II. Sarrukín (Szargón) már igen nagy birodalmat hagyott 

örökségként fiára. Szargón „sorra győzte le ellenfeleit és addig soha nem látott mértékben, 

terjesztette ki a birodalom határait. Az uralkodó hadjárataiban vereséget mért a környező 

világ valamennyi nagyhatalmára, Egyiptomra, Urartura, Phrügiára és Elámra. Birodalmához 

csatolta Szíria valamennyi államát, Izraelt, Anatólia délkeleti részét, a Zagrosz – hegység jó 

néhány államát, valamint visszaszerezte Babilóniát a körülötte fekvő káld és arámi törzsi 

területekkel együtt”.3 „Szanhérib nem volt olyan tehetséges uralkodó, mint az apja.”4 

Szanhérib egyik fontos célja a már elfoglalt területek megtartása volt. Nem büszkélkedhetett 

nagy hódításokkal, de általában sikeresen szilárdította meg hatalmát azokon a területeken, 

amelyeket már apja elfoglalt. „Uralkodásának első négy évében Babilon megzabolázásával 

volt elfoglalva. Ez idő alatt létrejött egy Asszíria-ellenes szövetség, melynek föníciai és 

filiszteus városok, a Sabaka vezetése alatt álló Egyiptom, valamint Ezékiás vezette Júda 

voltak tagjai.”5 Bármilyen engedetlenség oka lehetett egy asszír hadjáratnak Assur-bán-apli 

pl. úgy indokolta Tírusz királya (Ba’alu) elleni hadjáratát, hogy azért történt „Mert nem 

vigyázta királyi szavamat, nem hallgatott ajkam beszédére”.6 De térjünk vissza a bibliai 

történetre melyben Szanhérib az asszír uralkodó i.e. 701-ben felvonult zsákmányszerző 

 
 Szanhéribnek „egész uralkodása azzal telt el, hogy harcolt a Babilon és a köréje csoportosuló 

koalíció ellen”. (VILÁGTÖRTÉNET Kossuth Könyvkiadó 1962 542. o.) Frissítés: Szanhérib a 

katonai arisztokrácia képviselője volt, s trónralépése után teljesen visszatért III. Tiglát – Piléser és V. 

Salmanasszár politikájához. (VT. I. Kötet 541. o.) Bővebben lásd még a 10. fejezetet „A nagy király” -

Belharcok az asszír hatalomban című részt  
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büntető hadjáratra Júda és Jeruzsálem ellen, de az istenfélő Ezékiás szembeszegült vele. Az 

asszír király számára Ezékiás király korábbi reformja melyről a későbbiekben még szó lesz 

már lázadásnak számított. A végidőben is hasonlóképpen lesz azokkal, akik a Teremtő Istent 

teszik meg védőbástyájuknak a végidei asszír királlyal szemben, aki nem tűr el semmilyen 

„engedetlenséget”. „A régóta várható válság végül is bekövetkezett. A győzelmesen 

előrenyomuló asszír csapatok megjelentek Júdeában.”7 A Szentírás Ésa. 8,7-8 –ban ezt 

mondja: „Azért ímé rájok hozza az Úr a folyónak erős és sok vizét, Assiria királyát és 

minden ő hatalmát, és feljő minden medre fölé, és foly minden partjai felett, És becsap 

Júdába, és megáradván átmegy rajta, s torkig ér, és elterjesztett szárnyai ellepik földednek 

szélességét, oh Immánuel!” Ebbe a súlyos válságba a kis Júda majdnem belefulladt. Az 

 
 „Ezékiás előkészületei a felkelésre i.e. 705-701…II. Sarrukín idejében lojális viselkedésének 

köszönhetően Ezékiás hatalmas hasznot húzott a karavánutakból (2 Krón 32,27-29). Ezt az anyagi 

forrást most arra használta fel, hogy hadsereggel, újonnan megerősített városokkal és új fegyverekkel 

lássa el Júdát (2 Krón 32,5). Gáza királya, Szilli – Baál visszautasította az együttműködést, úgyhogy 

Ezékiás csapatokat küldött a filiszteus erődök elfoglalására a Negevben (2Kir 18,8)….Askelón királya 

kiépítette befolyását Joppé és annak mezőgazdasági hátországa fölött. Ekron lakosai támogatták az 

asszírellenes lázadást, uralkodójuk, Padi azonban nem. Ezért megfosztották hatalmától és átadták őt 

Ezékiásnak, hogy börtönözze be Jeruzsálemben. Gát és Gezer júdeai erődítményekké váltak, Azeká 

úgyszintén. Lákis és Libná lettek a délnyugati Sefélá központjai. Az erődítményeket országszerte 

ellátták élelemmel. (2Krón 32,27-30).”  (Bibliai atlasz Szent Pál Akadémia 2004 116. o.)  

„Ezékiás (716-687) idején Júda Asszíria vazallusa volt….II. Szargón halála után (705) után Ezékiás 

fellázadt az új király, Szanhérib (704-681) ellen…” (Bibliai atlasz 1999. Magyar Bibliatársulat 39. o.)  

„Mivel a vazallusi szerződéseket az ókori Keleten általában személyek közötti szerződésnek fogták 

fel, a birodalom fejének halálakor mindig jó lehetőség kínálkozott az elszakadásra. Szín-ahhé-eribának 

trónra kerülése után tehát egy általános felkeléssorozattal kellett szembenéznie. Sorra lázadtak fel a 

már elfoglalt anatóliai királyságok, Babilónia és a Zagrosz-vidék államai. Az előtte álló nehézségek 

nagyságát jelzi, hogy Tabalt például sohasem sikerült újra elfoglalni, és apjának elpusztítóit sem tudta 

megbüntetni.” (Az asszír királyi propaganda II. Szín-ahhé-eriba és kora – Kalla Gábor (PDF)) II. 

Szargón 705-ben „az északi kimmerek elleni hadjáratban vesztette életét.” (Bibliai atlasz Szent Pál 

Akadémia 2004 116. o.) „Utolsó hadjáratában egy kisebb hatalom, Kullumu vezetőjével, Gurdival 

kellett megütköznie, de holtan maradt a csatatéren. A vereség igen súlyos lehetett, mivel katonáinak az 

uralkodó holttestét sem sikerült előkeríteniük.” (Az asszír királyi propaganda II. Szín-ahhé-eriba és 

kora – Kalla Gábor (PDF))   
 Biblián kívüli forrásban is szerepel az asszír hadsereg, amely, mint egy vízáradat pusztít. 

Asszurbanipál egyik feliratában megörökítette, hogy „egész Elámot szökőárként elborítottam.” 

(ÓKTC 1999. 305. o.) III. Salmanasszár pedig azt mondta magáról, hogy ő: „Tukulti-Ninurta egyenes 

ági leszármazottja, aki összes ellenséget leölte, és mint az özönvíz borította el őket.” (Erdős Gábor: A 

Fekete obeliszk Okor 2009. 09. 16. (PDF)) II. Sarrukín (Szargón) pedig Babilon elleni hadjáratáról így 

szól: „Uralkodásom 13. évében, Aiaru hónapban Assur isten tengernyi seregét mozgósítván 

fogataimat felkészítettem, táboromat összegyűjtöttem, az Idiglat, (Tigris) a Purattu (Eufratész) folyón 

és a kisebb folyókon számlálatlanul, átkeltem. A káldokat, egész területükön, áradatként öntöttem el.” 

(A hadművészet ókori klasszikusai – Hahn István Zrinyi Kiadó 1963 175. o.) Az asszír hadak már 

Szargón idejében is megjelentek Júdában, vészjóslóan, mintegy figyelmeztetésképpen. „Néhány évvel 

Samária eleste után a győztes hadak újra megjelentek Palesztinában. Haderejüket Júda bekerített 

városai ellen irányították, bizonyos mértékű sikerrel. Egy időre azonban visszavonultak, mert 

birodalmuk más részeiben nehézségek támadtak.” (E. G. White Próféták és királyok Advent kiadó 

1995 209-210. o.)  Samária pusztulása: „V. Salmaneszer, Hóséa uralkodásának kilencedik 

esztendejében, háromévi ostrom után, Kr. e. 722-ben elfoglalta és lerombolta (2Kir 17,6). Későbbi 

feliratokon V. Salmaneszer utóda, II. Szargón dicsekszik ezzel a győzelemmel.” (Keresztyén bibliai 

lexikon – virtuális – Samária; Arcanum) V. Salmanassár (Kr. e. 726-722) Szargón (Kr. e. 722-705) 

Isten a végidőben is küld vészjósló figyelmeztetéseket népének mielőtt a végső válság beállna. (Lásd. 

Pl. jobboldali előretörések Amerikában, Európában. Isten nevére való utalás az alkotmányban (Eu-
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asszírokat az Úr hozta Júdára büntetésül Júda bűnei miatt, és eszközként, hogy 

visszaforduljanak hozzá. Az északi országrész súlyos hitehagyása Júdára is hatással volt. „De 

olyanná teszem Samáriát, mint a mezőben való kőrakás…Faragott képei mind összetöretnek 

és minden ajándékát tűz égeti meg. Minden bálványait semmivé teszem; mert paráznaság 

béréből gyűjtögette azokat, azért ismét paráznaság bérévé legyenek. E miatt kesergek és 

jajgatok; ruhátalan és mezítelen járok. Üvöltök, mint a sakálok, és sikongok, mint a 

struczmadarak. Mert halálosak az ő sebei. Bizony Júdáig ér; népem kapujáig hatol, 

Jeruzsálemig.” Mik. 1,6-9 Szanhérib feliratában így dicsekszik: „És Hazaqiau (Ezékiás), a 

Jaudu (Júda) országbéli, aki nem hódolt meg igámba: 46 erődítményét, fallal körülvett 

városát, és ezek környékén megszámlálhatatlan kisebb helységet ostromoltam meg és 

foglaltam el földhányás odahordásával, ostromtorony közelvivésével, gyalogroham – harccal, 

árkokkal (sáncokkal) és a falrések révén, faltörő „kosokkal”, 200 150 főnyi lakosságot, kicsit 

és nagyot, férfit és nőt, valamint lovakat, öszvéreket, szamarakat, tevéket, szarvasmarhákat és 

számtalan juhot hurcoltam ki e városból, és soroltam a zsákmányba”.8  

 

 
A Taylor prizma (Észak-Irak, Ninive; London, British Museum) (Fotó: SG) 

 

 
ban) stb.) Ezek azonban csak bizonyos mértékű sikereket érhetnek el, az Eu-ban jelenlétük nem 

maradhat hosszan tartós a végső válság előtt.    
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A hatoldalú agyagprizma az asszír királynak Szanhéribnek a hadjáratait sorolja fel, szám szerint 

nyolcat, megemlítve a Kr. e. 701-est is a fent idézett szövegrészlettel együtt. A prizmát Robert Taylor 

Ninive romjai között találta meg 1830-ban.  

 

Az asszír parancsnokok „A győzelemben biztos vezetők haderejüket két seregre osztották. Az 

egyikkel délen az egyiptomi sereggel akartak szembeszállni, a másikkal pedig Jeruzsálemet 

akarták megostromolni. Júda egyedüli reménysége Isten volt. Az Egyiptomtól várható minden 

segítségtől elvágták őket, és nem volt más nemzet a közelben, hogy baráti segítséget 

nyújtson.”9 A végidőben ez megismétlődik Isten maradék népével (a jelképes Júdával, 

Jeruzsálemmel) amely magára marad az ostrom idején emberi segítség nélkül. Isten népének 

egyetlen bizodalma ebben az időben egyedül csak Isten lesz.  Szanhérib tehát különös gőggel 

Jeruzsálem ellen ment, hogy elpusztítsa azt. „Uralkodása első éveiben Ezékiás még tovább 

fizette a hadisarcot Asszíriának, az Akház által kötött megállapodás értelmében.”10 (2 Kir. 

16,7-8) Közben viszont már készült arra, hogy szembeszálljon az elnyomókkal és várható 

támadásuk esetén, visszaverje őket.  Szanhérib aki eljött Júda ellen, hogy megfegyelmezze azt 

az elfoglalt és jól megerősített városban Lákisban rendezte be főhadiszállását (2 Kir. 18, 13-

14; 19,8; Ésa. 36,1-2). Az asszír király Lákisból készült fel Jeruzsálem ostromára. Lákis 

kulcsszerepet játszott a Jeruzsálem felé vezető úton. „Ezékiás érthető módon nem akart 

megütközni Szanhéribbel, akinek seregei sorra legyőzték az addigra már jelentősen 

meggyengült szövetség tagjait”11 Ezékiás, az asszír király előtt megalázva magát, 

megpróbálta elhárítani a veszedelmet. Elismerte az asszír királynak, hogy vétkezett ellene és 

felajánlotta, hogy megfizeti azt az összeget, amit a király kér tőle. „Szanhérib 300 tálentum 

(kb.10 tonna) ezüstöt és 30 tálentum (kb. 1 tonna) aranyat kért.”12 Ezékiás, hogy az asszír 

király kérését teljesíteni tudja, odaadta, amit a templomban és a palota kincstárában talált. A 

királynak még a templom ajtószárnyainak és ajtókeretének aranyborítását is le kellett 

szerelnie ahhoz, hogy a kért aranyat előteremtse, de ez sem segített. „Ez a váltságdíj azonban 

nem elégítette ki Szanhéribet, ezért küldöttei útján teljes megadást követelt.”13 

 „Ezékiás királynak pedig tizennegyedik esztendejében feljött Sénakhérib, Assiria királya 

Júdának minden kerített városa ellen, és elfoglalta azokat. Akkor elküldött Ezékiás, Júda 

királya Assiria királyához Lákisba, ezt izenvén: Vétkeztem, térj el én rólam; a mit rám vetsz, 

elviselem! És Assiria királya Ezékiásra, Júda királyára háromszáz tálentom ezüstöt és 

harmincz tálentom aranyat vetett ki. És Ezékiás oda adott minden ezüstöt, a mely találtatott az 

Úr házában és a király házának kincsei között. Ugyanebben az időben fosztotta meg Ezékiás 

az Úr templomának ajtajait és az ajtók félfáit, a melyeket Ezékiás, Júda királya maga 

boríttatott be, és oda adta azokat Assiria királyának. És Assiria királya mégis oda küldte 

Thartánt, Rabsárist és Rabsakét Lákisból Ezékiás királyhoz igen nagy haddal 

Jeruzsálembe, és felmenének és jutának Jeruzsálembe, és feljövén és oda érvén, megállának a 

felső halastó zsilipjénél, a mely a ruhafestő útja mellett van.” 2 Kir. 18,13-17 

 
 TARTÁN (magas személyiség, főparancsnok). Az asszír hadsereg főparancsnoka (Ézs 20,1; 2Kir 

18,17); nem tulajdonnév, hanem tisztségmegjelölés. (Bibliai nevek és fogalmak – virtuális – Tartán; 

Arcanum) tartán (az asszír tartanu v. turtanu héb. változata): az asszír hadsereg magasrangú főtisztje 

(tábornok). (Haag Lexikon- virtuális - tartán)  
 RABSÁRIS (az eunuchok feje; főkamarás). Magasrangú asszír és babilóni udvari tisztviselő címe 

(2Kir 18,17; Jer 39,13). (Bibliai nevek és fogalmak – virtuális – Rabsáris; Arcanum)  
 RABSAKÉ Neve az akkád nyelven főpohárnokot jelent. Az Asszír Birodalomban a király után ez 

volt a harmadik legnagyobb rang. Az ÓSZ-ben mint hadvezér és Szanhérib megbízottja kerül elénk. 

Ezékiás király uralkodása idején erős hadsereggel érkezett Jeruzsálem falai alá. Bibliafordításunk 

kincstárnoknak nevezi őt, akinek az volt a megbízatása, hogy Ezékiást rávegye Jeruzsálem feladására. 

(Keresztyén bibliai lexikon – virtuális – Rabsaké; Arcanum)  
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Az utolsó időben a végidei asszír király már több ellenszegülő országra vereséget mér, mielőtt 

még Isten népét végleg megbüntetné, megfegyelmezné. Ezékiás igyekezett minden áldozatot 

meghozni annak érdekében, hogy Jeruzsálem sérthetetlen, független maradjon, de az asszír 

király csak a teljes engedelmességgel akarta beérni. Ez az utolsó időben is így lesz a végidei 

asszír király nem fogad el semmi mást csak a feltétel nélküli teljes engedelmességet.   

 

Ezékiási reformáció (2 Krón. 29; 30; 31. fejezet)  

 

Mielőtt Szanhérib asszír hadai megjelentek Júdában, Ezékiás király idejében végbement egy 

valódi reformáció. Ekkora már a terjeszkedő Asszíria hadai Júdára is érezhető fenyegetést 

jelentettek. „722-ben Izrael fellázadt, de II. Szargón (722-705) elfoglalta az országot, és 

Samerina (Samária) néven asszír provinciává szervezte, a lakosság egy részét pedig 

Asszíriába deportálta. Később 713-ban meghódította a filiszteus városokat, és Asdudu 

(Asdód) néven provinciává tette. Ezzel Júda asszír provinciák gyűrűjébe került.”14 Félő volt, 

hogy Júda is Izrael sorsára jut. Ez a reformáció Júdából indult, de kiterjedt Izráelre is. Asszíria 

szempontjából ez lázadásnak minősült, hiszen Jahve fennhatóságát hirdette minden más isten 

és király felett. A reformáció a leghűségesebb emberektől indult ki ezek főleg Léviták és 

papok voltak. (Bár a Léviták rangban a papok alatt voltak a szolgálatukban mégis 

hűségesebbnek találtattak, mint a papok. „mert a Léviták igazabb szívűek valának a magok 

megszentelésében mint a papok.” 2 Krón. 29,34).  Ezékiás a Léviták által megtisztítatta a 

szent helyet, megújította a templomi szolgálatokat (bűnért való áldozatok, zenei és 

énekszolgálatok stb.) megünnepelte a már régóta helyesen meg nem tartott páskha ünnepet és 

leszámolt a bálványimádással, (Júdában és Izraelben is) amely miatt az ország egyre gyengült 

és súlyos válságba került. Ezékiás helyreállította a papi és lévitai szolgálatokat is a nép pedig 

megadta a tizedet. A végső időben is egy Ezékiási reformációnak kell végbemennie Isten népe 

között (nyilván ebben közrejátszik a végidei asszír király (Róma, Amerika), fenyegetően 

terjeszkedő politikája)7 a hívő nép ostroma előtt. Lesznek olyanok, akik megszívlelik a hívást 

és lesznek olyanok, akik nem és ridegen elutasítják azt. Az Ezékiási reformáció hirtelen 

történt, és akik részt vettek benne azok nagy örömöt és áldásokat nyertek. „Ezékiás és az 

egész nép örvendezett azért, hogy az Isten helyreállította azt népe számára, hiszen hamar 

megtörtént ez a dolog.” 2Krón. 29,36  

   

„Ezen dolgok és igazságos cselekedetek után eljöve Sénakhérib, az Assiriabeli király, és 

Júdába menvén, megszállá a megerősített városokat, azt mondván, hogy elfoglalja azokat 

magának. Mikor tehát Ezékiás látta, hogy Sénakhérib eljöve, és Jeruzsálemet meg akarná 

szállani: Tanácsot tarta vezéreivel és vitézeivel, hogy a városon kivül való forrásokat 

betöltsék; és azok segítségére lőnek néki; Mert összegyűlvén a sokaság, bedugának minden 

forrást és az ország közepén folyó patakot, mondván: Miért találjanak az assiriai királyok 

elegendő vizet, ha eljőnek?! És felbátorodván, megépíté a város leromlott kerítését, 

felemelvén a tornyokig, és kivül másik kőfalat is emelt, s Millót a Dávid városában 

megerősíté; ennekfelette szerze sok fegyvert és paizst. És a nép fölé seregvezéreket tett, és 

maga köré gyűjtvén őket a város kapujának utczájára, szóla az ő szívök szerint ekképen: 

Erősek legyetek és bátrak, semmit se féljetek, meg se rettenjetek az assiriai királytól és a 

vele való egész sokaságtól, mert velünk többen vannak, hogynem ő vele. Ő vele testi erő van, 

velünk pedig az Úr a mi Istenünk, hogy megsegéljen minket és érettünk hadakozzék. És 

megbátorodék a nép, ezt hallván Ezékiástól, a Júda királyától.” 2 Krón. 32,1-8 

 

 
7 mivel egyre inkább látszik, hogy mindkettő világhatalomra törő   
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Ezékiás számított az asszír támadásra ezért mikor látta, hogy Szanhérib hadserege eljön és 

meg akarja szállni Jeruzsálemet minden tőle telhetőt megtett az ostrom előtt, ami emberileg 

lehetséges volt. Akárcsak Jákób az őt fenyegető Ézsau miatt. Ezékiás bedugatta a forrásokat, 

megerősítette a várfalakat és felbátorította és felkészítette a népet a harcra. Az asszír király 

elküldte szolgáit Lákisból Jeruzsálembe erejét fitogtatva és gyalázva a menny Istenét. „(ő 

pedig Lákis mellett volt egész seregével)” (2 Krón. 32,9) „Lákis ostromáról Szín-ahhé-eriba 

évkönyvei hallgatnak, de palotadomborművein részletesen bemutatja az ostromsánc 

épülésétől kezdve a kegyetlen megtorlásig bezárólag az eseményeket.”15 „Ninive palotájának 

falán dombormű örökíti meg Lákis városának elfoglalását, amely Szanhérib 701-ben vezetett 

hadjárata idején történt, de egy külön feliraton olvasható az egész hadjárat története is.”16 A 

Lákis elestét megörökítő ninivei ábrázolásokon a lakosság menekül a védők pedig 

lövedékekkel és égő fáklyákkal próbálják elűzni az asszírokat.17 „Gyors paripához kösd a 

szekeret, Lákisnak lakója! ki a bűnnek kezdője valál a Sion leányánál. Bizony te benned 

találtatnak Izráel vétkei!” Mik. 1,13 „Két egymástól független, de történelmileg szervesen 

összefüggő domborművet találtak a ninivei ásatások folyamán Sanherib palotájának a falán. 

Az egyik, és ez a monumentálisabb, Lachis ostromát ábrázolja. Meredek dombnak az ormán 

áll a kettős várfallal körülvett erősség. A falakat kis távolságokra három rácsos ablakkal 

ellátott tornyok szakítják meg. A kőépítményt lépcsőalakú oromzat koronázza. Ezen 

emelkedik a mindkét oldalra kinyúló felépítmény, mely merőlegesen csíkok által mezőkre van 

felosztva. Minden mezőt egy pajzs véd. A domb meredekségét bizonyítja az is, hogy az 

ostromlók ferdén felfelé vezető téglagátakat építettek, hogy ostromgépeiket a falak aljába 

tudják vinni. Az előtérben lévő kaputorony elhelyezése összhangban van azzal a 

megállapítással, melyre az archeológiai leletek jogosítanak. A kép szemlélése alkalmával azt a 

benyomást nyerhetjük, hogy hatalmas, nagy területen fekvő és jól megerősített várral állunk 

szemben, melynek bevétele még a hatalmas asszír hadsereg erejét is próbára tette. A másik 

dombormű, amely felirattal van ellátva, a már legyőzött várost ábrázolja. A király egy 

trónuson ül erdős domb tetején, körülötte katonái, előtte pedig a legyőzött város foglyai 

vannak arcraborulva ábrázolva. A felirat mintegy magyarázatául szolgál a képnek. „Sanherib 

a világ királya. Assziria királya, leült egy trónusra, mire a lachisi foglyok elvonultak előtte.” 

Szinte önkénytelenül felvetődik bennünk a kérdés, hogy miért éppen a lachisi foglyok és 

miért nem a többi 46, vagy még több leigázott város foglyai. Azt hiszem, nem esünk túlzásba, 

ha azt tartjuk, hogy Lachis volt az összes leigázott várak között a legjelentősebb.”18 Lákis az 

olíva-kereskedelem központja is volt.  

 

 
 LÁKIS (domb, magaslat; legyőzhetetlen). Régi kánaánita királyi város és határerődítmény Júdában, 

amely Jeruzsálemtől 40 km*-nyire délnyugatra egy stratégiailag fontos völgyet tartott ellenőrzés alatt; 

(Bibliai nevek és fogalmak – virtuális – Lákis, Arcanum) *pontosabban 48km-nyire (KIA – 2Krón. 

32,9-15; A Biblia ismerete kommentársorozat. II. Józsué – 2Krónika 481. o.) Mivel Lákis stratégiailag 

igen fontos város volt, ezért az asszír király „Lákisban építette ki főhadiszállását, ahonnan számos más 

várost is megtámadott. Lákisból küldött erős hadsereget… Jeruzsálem ellen, hogy körülvegye és 

megadásra szólítsa fel.” (KIA – virtuális – Ézsaiás könyve John A. Martin)  
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Szanhérib tábora Lákisnál (Ninive; British Museum) (Fotó: SG) 

 

 
Szanhérib ellenőrzi a zsákmányt Lákisból. Előtte áll a koronaherceg és mögötte a kísérői. (Ninive; 

British Museum) (Fotó: SG) 
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Lákis ostroma (Ninive; British Museum) (Fotók: SG) 
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Lándzsások (Ninive; British Museum) (Fotók: SG) 

 

  
              Íjászok (Ninive; British Museum)                     Parittyások (Ninive; British Museum) 
 

 
Gyalogosok sisakban, lándzsával, karddal és pajzzsal (Ninive; British Museum) (Fotó: SG) 
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Júdeai családok foglyokként állataikkal és más javaikkal száműzetésbe mennek (Ninive; British 

Museum) (Fotók: SG) 
 

 
 

„Ezek után Szanhérib asszír király, aki még Lákisnál volt egész haderejével, ezzel az üzenettel 

küldte szolgáit Jeruzsálembe Ezékiáshoz…” 2Krón. 32,9 (MBT ford.) Rabsaké asszír 

hadserege dél-délnyugat felől érkezett Jeruzsálembe, magára hagyva Szanhérib fő seregét.  
 

 
Asszír gyalogos és lovas katona (British Museum) (Fotó: SG) 
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Asszír gyalogos katonák lándzsával, és nagy pajzzsal (British Museum) (Fotók: SG) 

 

   
                              Asszír íjászok (British Museum)                                                Ostromgép 

 

Egy másik asszír haderő pedig észak felől érkezett Jeruzsálem városához (Ésa. 10,28-34). A 

két hadsereg egyesítette erejét, és ostrom alá fogták a várost.  
 

 
Asszír gyalogos katonák lándzsával, pajzzsal és védősisakkal (British Museum) (Fotó: SG) 
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Szanhérib feliratában így ír Jeruzsálem ostromáról: Ezékiást „mint madarat a kalickában, 

Urszalimmuba, fővárosába zártam, és sáncokat hányván ellene, városkapujának kijáratát 

elzártam.”19A sáncrendszerek megakadályozták, hogy a városban lévők elmeneküljenek és 

azt, hogy az ostromlott város, erősítést vagy utánpótlást kaphasson. Az asszír király követei 

Ezékiással akartak beszélni ő azonban három megbízottat küldött ki a három asszír 

parancsnokhoz, akik Szanhérib követei voltak (2 Kir. 18,17-18). Rabsaké az asszír királyi 

tisztviselő és szóvivő tolmácsolta a király üzenetét. „Az Asszír Birodalom képviselőjeként 

gúnyolódó szavai az egész birodalmat jellemezték.”20  

 

 
Asszírok (British Museum) (Fotó: SG) 

 

Rabsaké az asszír király nevében szólalt fel és Jeruzsálembeliek elé tárta az asszír király nagy 

hatalmát és dicsőségét. Üzenete nem csak Ezékiásnak és követeinek, hanem az egész népnek 

is szólt. „Mondjátok meg Ezékiásnak, hogy ezt üzeni a nagy király, Asszíria királya: Miféle 

elbizakodottság ez? Miben bízol? Üres beszéd az, amit gondolsz, hogy csak ész és erő kell a 

hadakozáshoz! Kiben bíztál, hogy fellázadtál ellenem?” Ézs. 36,4-5 (MBT) „Ezt mondja 

Sénakhérib, az assiriai király: Kiben bíztok, hogy Jeruzsálemben maradtok a megszállás 

idején?” 2 Krón. 32,10 „Avagy nem tudjátok-é, mit műveltem én és az én atyáim e föld 

minden népeivel? Vajjon e föld nemzetségeinek istenei megszabadíthatták-é az én kezemből az 

ő földöket? És kicsoda e nemzetségek istenei közül az, a melyeket az én atyáim elvesztettek, a 

ki az én kezemből az ő népét megszabadíthatta volna, hogy a ti Istenetek is az én kezemből 

titeket megszabadíthatna?” 2 Krón. 32,13-14 „Kicsoda a földön való minden istenek közül, a 

ki megszabadíthatta volna az ő földjét az én kezemből, hogy az Úr is kiszabadíthatná 

Jeruzsálemet az én kezemből?” 2 Kir. 18,35 
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Az asszír vezér a hatalmas és erős asszír hadseregben bízva és sikereit ismerve a vereséget 

kizártnak tartotta (Ésa. 36,8-9; 2 Kir. 18,23-24). Az asszírok egyébként is legyőzhetetlennek 

tartották magukat. „A parancsnok azzal fejezte be érveit, hogy az ÚR parancsolta neki, hogy 

pusztítsa el Júdát. Meg akarta félemlíteni a népet, hadd gondolják, hogy Isten is ellenük 

fordult.”21 Minden bizalmukat el akarta venni, hogy úgy érezzék, hogy Isten teljesen elvetette 

őket és csak magukra maradtak, esetük reménytelen. „És most talán az Úr nélkül jöttem én e 

földre, hogy elpusztítsam azt? Az Úr mondá nékem: Menj a földre, és pusztítsd el azt!” Ésa. 

36,10 (lásd még 2 Kir. 18,25) Rabsaké szerint sem Ezékiás sem Isten nem szabadíthatja meg a 

népet és benne bízni értelmetlen dolog, így hitüknek semmi értelme. Nincs segítség! A 

héberek egyetlen értelmes és megmaradt lehetősége a behódolás Asszíriának, állította. „A 

katonai kilátások messzemenően Jeruzsálem népe ellen szóltak, nem volt módjuk 

megmenekülni az őket körülvevő ellenséges csapatok katonáinak ezreitől.”22 Rabsaké az 

asszír király hadvezére az ostrom idején pszichikai hadviseléshez folyamodott. Jól érthetően, 

és héberül szólította meg Júda főembereit. „Az asszír tisztek fegyelmezett seregük erős 

voltának tudatában megbeszélésre hívták Júda főembereit. A tárgyalás során arcátlanul 

követelték a város átadását. Követelésüket a héberek Istene elleni istenkáromló 

gyalázkodásokkal kísérték…A tisztek a városkapun kívül tanácskoztak, de azok is hallhatták, 

akik a falon őrködtek. Amikor az asszír király képviselői hangosan sürgették Júda főembereit 

javaslataik elfogadására, a főemberek kérték őket, hogy inkább szír (arám), mint zsidó 

nyelven beszéljenek, hogy a falon lévők ne tudják meg, miről folyik a tárgyalás. Rabsaké 

gúnyolódott ezen a javaslaton és még jobban felemelve hangját, továbbra is héberül 

beszélt.”23 Az asszír főtisztviselő Rabsaké megpróbálta szétbomlasztani a héberek népét. 

Célja elérése érdekében hamis és elkápráztató ígéreteket vetett be. Ezékiást Isten hűséges 

szolgáját hamis fényben állította be úgy, mintha csak egy közönséges csaló lenne.    

 

„Halljátok meg a nagy királynak, Asszíria királyának az üzenetét! Ezt üzeni a király: Ne 

hagyjátok, hogy rászedjen benneteket Ezékiás, mert ő nem tud megmenteni benneteket! És ne 

hagyjátok, hogy Ezékiás így biztasson benneteket az ÚRral: Bizonyosan megment bennünket 

az ÚR, és nem kerül ez a város Asszíria királyának kezébe! Ne hallgassatok Ezékiásra, mert 

ezt üzeni Asszíria királya: Adjátok meg magatokat, és jöjjetek ki hozzám! Akkor mindenki a 

maga szőlőtőkéjéről és fügefájáról ehetik, és mindenki a maga kútjának a vizét ihatja, amíg el 

nem jövök, és el nem viszlek benneteket a ti földetekhez hasonló földre, gabonát és mustot adó 

földre, kenyeret és szőlőt adó földre. Mert félrevezet benneteket Ezékiás, amikor ezt mondja: 

Az ÚR megment bennünket! Vajon más népek istenei meg tudták-e menteni országukat 

Asszíria királyának a kezéből?” Ézs. 36,13-18 „Vajjon megszabadították-é a pogányok 

istenei, mindenik a maga földjét Assiria királyának kezéből? Hol vannak Hámátnak és 

Arphádnak istenei? Hol Sefárvaimnak, Hénának és Hivvának istenei? És Samariát is 

megszabadították-é az én kezemből?” 2 Kir. 18,33-34 

 

A fentebb leírt ravaszságok olyan eseményeket foglalnak magukba, amelyek a végidőben 

ismét megismétlődnek Isten népén, amikor a végidei asszír király megostromolja őket. 

„Különösen hatásos lehetett a kincstárnoknak az a célzása, hogy Samária istenei nem tudták 

megmenteni az izráelieket, mivel Izráel Istene egyúttal Júda Istene is volt.”24 A végidei asszír 

 
 a 3 júdeai főtárgyaló Eljákim, Sebna és Joák (Ésa. 36,11; 36,3; 2 Kir. 18,18) átérezve a helyzet 

súlyosságát  
 „Az arám az akkori fő diplomáciai nyelv volt, és hasonlított a héberhez. Ugyanakkor eléggé el is 

tért tőle ahhoz, hogy az egyszerű nép nehezen értse meg az arámul folytatott tárgyalást. A három 

vezető amiatt aggódott, hogy pánik tör ki a városban, ha a nép meghallja az asszírok követeléseit 

héberül.” (KIA – virtuális – Ézsaiás könyve John A. Martin)  
 



17 

 

király is így kérkedik majd, amikor egyeseket elpusztíthat az igazak közül. (az „igazán 

Izraeliták” közül Ján. 1,48) Úgy gondolja, hogy kezéből senki sem menekülhet meg. Mivel 

Isten gyermekei közül engedi, hogy némelyek vértanúhalált haljanak, és nem szabadítja meg 

őket a haláltól. A szavakon túl az asszír király kezében más eszközök is voltak, hogy 

engedelmességre kényszerítse a „lázadókat”. Ez a megszállás éhhalállal is fenyegetett. Az 

asszír követ világossá tette, hogy a Jeruzsálembeliek ellenállása a biztos halált jelenti. „És 

monda Eliákim, a Hilkia fia, és Sebna és Joákh Rabsakénak: Beszélj, kérlek, a te szolgáiddal 

siriai nyelven, mert jól értjük; és ne beszélj velünk zsidóul e nép füle hallatára, a mely a 

kőfalon van. És felele nékik Rabsaké: Vajjon a te uradhoz, vagy te hozzád küldött-é engem 

az én uram, hogy elmondjam e dolgokat, avagy nem inkább e férfiakhoz-é, a kik a kőfalon 

ülnek, hogy azután veletek együtt egyék meg a saját ganéjokat, és igyák meg a saját 

vizeletöket?” 2 Kir. 18,26-27 „Avagy nem Ezékiás áltatott-é el titeket, hogy éhséggel és 

szomjúsággal ölne meg titeket, mondván: Az Úr, a mi Istenünk megszabadít minket az 

Assiriabeli király kezéből!” 2 Krón. 32,11 A vádoló asszír seregparancsnok szerint Ezékiás 

csak tőrt vet saját népének, hogy elpusztítsa őket. Szanhérib üzenete szerint a megpróbáltatás 

miatt is Ezékiást terheli a felelősség. Az asszír ostromtechnikához tartozott az is, hogy az 

asszírok az ostrom idején az ivóhelyeket megszállták, a kutakat betömték, a legelőkön és 

szántóföldeken lévő termést elpusztították, a gyümölcsfákat kivágták, a foglyokat és állatokat 

elhajtották, elzsákmányolták.  

 

 
Asszír katonák gyümölcsfákat vágnak ki  

 

 
Asszír katonák foglyokat és állatokat hajtanak el 

 

A végidőben ez szintén megismétlődik Jel. 13,17 ezt mondja: „És hogy senki se vehessen, se 

el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének 

száma.” „A Sátánnal való küzdelem végső nagy összecsapásában azok, akik hűségesek 



18 

 

Istenhez, minden földi ellátást nélkülözni fognak. Mivel nem hajlandók Isten törvényét 

áthágni, hogy engedelmeskedjenek a földi hatalmaknak, nem vehetnek és nem adhatnak.”25 

„Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt a kik megtartják az Isten parancsolatait és a 

Jézus hitét!” Jel. 14,12 „Sátán mondja: ...attól félve, hogy nem lesz mit enniük és mibe 

öltözniük. Ezért tartanak a világgal, és áthágják Isten törvényét. Én leszek a világ teljhatalmú 

ura!”26 Ezékiás idejében azonban a Gondviselő Isten szolgáján Ezékiáson keresztül előre 

gondoskodott arról, hogy népének legyen éltető vize az ostrom ideje alatt is. A Siloám alagút, 

amelyet Ezékiás király ásatott a Gihon forrásból vezette el a vizet a várfal alatt a Siloám 

tavába (2 Krón. 32,30; 2 Kir 20,20). Az Úr a végidőben is gondoskodni fog hűséges maradék 

népéről nem engedi, hogy kiszolgáltatottságuk miatt elpusztuljanak.     

 

 
 Ezékiás alagútja (Siloám, (Siloah) alagút vagy Siloah - csatorna) (Rajz: SG) 

   

Ennek a sziklába vájt alagúton áthaladó vízvezetéknek az építését örökíti meg egy 1880-ban a Siloah- 

forrás közelében megtalált felirat. A héber Siloah a ’küldeni’ igegyökből ered, ez volt a ’küldött’ víz, 

amely a Gihón – forrásból érkezett. A héber Siloah görög átírása a Siloam szó. (Keresztyén biblia 

lexikon – Siloám tava) „ […] Az áttörés. És ez az áttörés története Amidőn […] a fejszét egymás felé, 

és amikor még három könyöknyi (távolságot) kellett kifúrni meghallotta az egyik a másik kiáltásának 

hangját, mert repedés támadt a sziklában jobbfelől és balfelől. És az áttörés napján a fejszések elérték 

egymást, fejsze a fejszére csapott. És megindult a víz a forrásból a ciszterna felé 1200 könyök 

(hosszúságú úton). Száz könyök volt a szikla magassága a fejszések feje fölött.” (Siloah – felirat) 

(ÓKTC 1999. 286. o.)   
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Rabsakén kívül más Asszíriát képviselő katonák is káromolták az Urat és Ezékiást. 

(Feltehetően Tartán és Rabsáris is). „Sőt ezenkivül az ő szolgái még sokat szólának az Úr 

Isten ellen, és az ő szolgája Ezékiás ellen.” 2 Krón. 32,16 „És kiáltnak nagy felszóval zsidó 

nyelven Jeruzsálem népe ellen, mely a kerítésen vala, hogy őket megrettentenék és 

megháborítanák, abban a reményben, hogy így a várost elfoglalhatják.” 2 Krón. 32,18 Az 

asszírok megvetők voltak és a megfélemlítés minden lehetséges eszközét bevetették. „Az 

asszír hadsereg magas színvonalú ostromtechnikát alkalmazott. Tudomásunk szerint ők 

használták először a vasborítású faltörő kost, s a fából több emelet magasra épített 

ostromtornyot, amelynek a védőfal magasságát meghaladó szintjéről zúdítottak nyílzáport a 

várvédőkre. Ostrom alkalmával az ellenséges falakat aláaknázták, az aknák támfáit 

meggyújtották, és ezzel beomlasztották a védőerődítményeket. Hosszadalmasabb várostrom 

esetén a város előtt megerősített tábort építettek és szükség esetén az egész várost sánccal 

zárták el a külvilágtól. Niszibisz ostromakor (i.e. 920 körül) 9 könyök szélességű falat és 7 

sorból álló árok és sáncrendszert építettek a hősiesen védekező város leküzdésére. 

Ostromtechnikájuk alapelveiben (körülzárás és roham kombinációja), valamint egyes 

technikai eljárásaiban (faltörő kos, ostromtorony, ostromlétra) mintájává lett a perzsa, 

később a hellenisztikus, római és középkori ostromművészetnek is…Az asszír királyok 

győzelmi feladataikban büszkélkedve számolnak be rendkívül nehéz vagy sivatagi terepen, 

nagy nélkülözések közepette végrehajtott sikeres hadműveleteikről. Harci módszereikhez 

tartozott a támadás előkészítéseként az ellenséges terület kutainak és vízlelőhelyeinek 

elfoglalása, a szántóföldek és gyümölcsösök elpusztítása, várak és városok körülzárása. A 

csata az íjászok nyílzáporával előkészített frontális gyalogsági rohamban érte el tetőpontját. 

Újszerű jelenség az ellenség teljes megsemmisítésére irányuló kíméletlen üldözés is. Győztes 

csaták után az ellenséget a teljes felmorzsolásig üldözték, egy – egy város elfoglalása után a 

főembereket karóba húzták, levágott fejűket és lenyúzott bőrűket az elfoglalt vár falán 

helyezték közszemlére, a hadifoglyokat embertelenül megcsonkították.”27 Ez a sors várt arra, 

aki ellen mert szegülni az asszír hatalomnak. A kis Júda már részesült ebben. Szanhérib egyik 

feliratában úgy jellemezte hadseregét, hogy „irgalmat nem ismerő”,28 hadereje teljesen 

démonikus volt. Asszíria hadat üzent minden olyan népnek, amelyik nem ismerte el isteneik 

felsőbbségét. „Minden néppel erőszakkal el akarták ismertetni Ninive isteneinek 

felsőbbségét”.29 (Vö. Keresztes hadjáratok) A történelem végén az utolsó időben ez a 

kegyetlen asszír lelkület ismét megmutatkozik. Álvallásos hatalmak fognak majd össze, hogy 

Isten maradék népét az igazi Júda és Jeruzsálembelieket elpusztítsák. Ezek a hatalmak élni 

fognak a régi módszerekkel, hogy az Úr népét teljesen elszeparálják a világtól az ősi 

asszírokhoz hasonlóan, akik hajdan ezt árokrendszerekkel és sáncrendszerekkel tették. Ehhez 

jön még a végidőben egy rendkívül heves üldözés, ami egy frontális asszír rohamhoz 

hasonlítható. A végidei asszír király Róma és elsőszámú politikai segítője Amerika lesznek 

azok, akik a legjobban elnyomják majd Isten népét. Jel. 13,6 ezt mondja a végidei Rómáról: 

„Megnyitá azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő 

sátorát, és azokat, a kik a mennyben laknak. Az is adaték néki, hogy a szentek ellen 

hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és 

népen.” Jel. 13,6-7  Jel. 13,15-16 pedig a Rómát képviselő Amerikáról ezt mondja „És 

adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt 

mívelje, hogy mindazok, a kik nem imádják a fenevad képét, megölessenek, Azt is teszi 

mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és 

szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek;” Jel. 13,15-16  

„A protestánsok Róma általi üldözését, amikor Jézus Krisztus vallása majdnem 

megsemmisült, jóval felülmúlja az, amikor a protestantizmus a pápasággal egyesül. - 3SM 

387 (1889).” „Semmin sem kell csodálkoznunk, most minden megtörténhet! Nem kell 

csodálkoznunk a borzalom bármely fejleményén! Azoknak, akik szentségtelen lábaikkal Isten 



20 

 

törvényét tapodják, ugyanaz a lelkületük, mint azoknak az embereknek, akik meggyalázták és 

elárulták Jézust. Lelkiismeret furdalás nélkül cselekszik Sátánnak, atyjuknak tetteit. - 3SM 

416 (1897).” „Mindenki, aki nem hajol meg a nemzeti tanácsok kiáltványa előtt, és nem 

engedelmeskedik az állami törvényeknek, hogy felmagasztalja a bűn embere által elrendelt 

szombatot, Isten szent napjának figyelmen kívül hagyása által érezni fogják nemcsak a 

pápaság elnyomó hatalmát, hanem a protestáns világét, és a fenevad képéét is. - 2SM 380 

(1886).” „Azok a vallásos testületek, amelyek visszautasítják Isten figyelmeztető üzenetét, 

súlyos tévedésbe esnek, és egyesülnek a polgári hatalommal a szentek üldözésére. A 

protestáns egyházak egyesülnek a pápai hatalommal az Isten törvényét megtartó népe 

üldözésében...Ezek a bárányhoz hasonló hatalommal egyesül a sárkánnyal, hogy háborút 

viseljenek azokkal, akik megtartják Isten törvényét és akiké a Jézus Krisztus bizonyságtétele. 

- 145MR 162 (1899).” „Az egyház a polgári hatalom fegyveréért kiált, és ebben a munkában a 

katolikusok és protestánsok összefognak. - NK 540.”30  

 

 
Asszír ostrom ostromgéppel (toronnyal és kossal) (London, British Museum) (Fotó: SG) 

 

Visszatérve történetünkre Rabsaké az asszír követ kérkedő gúnyolódó beszédére Júda fiai 

nem válaszoltak egy szót sem. „A tárgyalás véget ért. A zsidók képviselői visszatértek 

Ezékiáshoz „megszagatott ruhában, és jelentették neki a kincstárnok beszédét”. (Ésa. 

36:21,22). Amikor a király meghallotta az istenkáromló kihívást, „megszaggatta ruháját, 

zsákruhát öltött, és bement az Úr házába” (2 Kir. 19,1).”31 - Kifejezve az események miatti 

nyomorúságát és gyászát. „Bántotta az asszír fenyegetés, és az is, hogy bemocskolták az Úr 

nevét.”32 A megszállás miatti teher fokozatosan növekedett Ezékiáson és a városvédőkön, 

mígnem elérkezett a legmélyebb pont. Eljött a nagy próba ideje és minden kockán forgott. Az 

asszír katonák Izrael után Júdába is betörtek és már több város áldozatul esett. De 

 
 „Szín-ahhé-eriba harmadik hadjárata alkalmával 701-ben érkezett meg seregével. Első célja a 

föníciai partvidék leigázása volt: a lázadó vezér, a szidóni Luli (Elulaiosz) Iadnanába (Ciprus) 

menekült, ahol halálát lelte; helyére Etobaált állították. A föníciai városok eleste Ezékiás (Hizkijáhu) 

sok hajdani szövetségesében félelmet keltett: siettek Akkóba, hogy kifizessék adójukat és újra 

kinyilvánítsák Szin-ahhé-eriba iránti hűségüket. (Lásd 153. térkép – Szín-ahhé-eriba adót szed a 

következő királyoktól; Szamszimuruna, Szidón, Arvád, Büblosz, Asdód, Ammon, Moáb, Edom). 

Szín-ahhé-eriba ezután Filisztea és Júda ellen vonult. Bevette Joppét és a hozzá tartozó hátországi 

városokat, amelyeket korábban a lázadó askelóni Cidkijá foglalt el, ilyen módon biztosítva a katonai 

utánpótlás tengeri útvonalát Fönícia felöl. Ezzel kapcsolatban az asszíriai írnokok két eseményt 

említenek meg, melyek csak logikailag, de nem kronologikusan függenek össze; tudniillik Cidkijá 
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Jeruzsálem maradék népe még épségben volt. Egy esetleges vereség az egész nép pusztulását 

okozhatja. Ezékiás pedig a túlerővel szembeni szorongatott helyzetében felismerte, hogy az 

emberi segítség (emberi megoldások) semmit sem érő mert: „nyomornak, büntetésnek és 

káromlásnak napja e nap, mert szülésig jutottak a fiak, és erő nincs a szüléshez!” Ésa. 

37,3 – Mondta Ezékiás és ezzel az üzenettel elküldött Ésaiás prófétához „Talán meghallja az 

Úr, a te Istened, a Rabsaké beszédeit, a kit elküldött az ő ura, az assiriai király, hogy 

káromolja az élő Istent, és szidalmazza azon beszédekkel, a melyeket hallott az Úr, a te 

Istened; és te könyörögj a maradékért, a mely megvan!” Ésa. 37,4  

 

Ezékiás megértette a veszélyt, de bízott Isten ígéretében. Korábban az ostrom előtt még 

halálos betegsége idején Isten ígérete által biztosítékot nyert a király arra, hogy az Úr 

megszabadítja őt és városát az elnyomó Asszíria hatalmától. „Óh Uram, emlékezzél meg róla, 

hogy te előtted hűséggel és tökéletes szívvel jártam, és hogy azt cselekedtem, a mi jó volt a te 

szemeid előtt. És sírt Ezékiás nagy sírással. Azonban Ésaiás még alig ért a város közepére, 

mikor az Úr beszéde lőn ő hozzá, mondván: Menj vissza és mondd meg Ezékiásnak, az én 

népem fejedelmének: Azt mondja az Úr, Dávidnak, a te atyádnak Istene: Meghallgattam a te 

imádságodat, láttam a te könyhullatásidat, ímé én meggyógyítlak téged, harmadnapra 

felmégy az Úr házába; És a te idődet tizenöt esztendővel meghosszabbítom, és 

megszabadítlak téged és e várost Assiria királyának kezéből, és megoltalmazom e várost én 

érettem és Dávidért, az én szolgámért,” 2 Kir. 20,3-6 Más Ézsaiási próféciák is bátorították 

 
eltávolítását és az egyiptomi-kusita hadsereg vereségét, amely Cidkijá és Hizkijáhu segítségére 

érkezett. Az események bibliai időrendje azt mutatja, hogy az eltekéi csatára Lákis eleste után, Libná 

ostroma alatt került sor (2Kir 19,8-9; Jes 37,8-9). Ezután következett Timna meghódítása a Szórek 

völgyében: ezzel az asszírok megfosztották Ekront attól, hogy Hizkijáhu (Ezékiás) azonnal a 

segítségére siessen. Ekront bevették, a lázadókat karóba húzták. A töredékes „Levél Assur istenhez”, 

amely a király győzelméről tudósít, esetleg Szín-ahhé-eriba krónikáját támasztja alá: miután leírja 

Azekának, a büszke júdeai erődnek elfoglalását, egy filiszteus városról – valószínűleg Gátról – tesz 

említést, amelyet Hizkijáhu vett át. Azeká bevétele valószínűleg védelem nélkül hagyta Gátot; a 

Júdeához vezető két fő útvonal nyugat felől ezzel le lett zárva. A következő város nyilván Lákis volt – 

a legnagyobb, amelyet elfoglalt hadjárata során -, majd ezt követte Libná. Mikeás Sefélá városai fölött 

mondott gyászénekéből fogalmat nyerhetünk a térség egyéb városainak sorsáról (Mik.1,8-16). Jesaja 

egy ellenséges sereg vonulását írja le, amely észak felől közeledik Jeruzsálemet fenyegetve (Jes 10,28-

32). Szín-ahhé-eriba negyvenhat fallal kerített város és a hozzájuk tartozó falvak elfoglalásával 

dicsekszik. A lákisi, Beer-Seba-i, arádi, debiri, Bét-Semes-i és egyéb ásatások komoly pusztítás 

nyomait mutatták ki ebből az időből: olyan csapás volt ez, amelyet Júda sohasem hevert ki teljesen.” 

(Bibliai atlasz Szent Pál Akadémia 2004 117-118. o.)  „Azeká városa …egy hegygerincen feküdt 

…elfoglaltam, leromboltam, elnéptelenítettem …” (Levél Assur istenhez) (Bibliai atlasz Szent Pál 

Akadémia 2004 118. o. 154-es kép)     
 „Nyomorúságnak, büntetésnek és szégyennek a napja ez a nap, mint amikor a gyermek az anyaméh 

szájáig jut, de nincs erő a szüléshez!” Ézs. 37,3 (MBT ford.) Ez lesz a Jákób éjszakájának az ideje a 

végidőben. „Félelem és gyötrelem ideje ez. Éjjel és nappal szabadulásért kiáltanak Istenhez. A 

gonoszok ujjonganak, és gúnyosan kiáltják: Hol van a ti hitetek? Isten miért nem szabadít meg 

kezünkből ha valóban az ő népe vagytok?…Jákóbhoz hasonlóan ők is küzdenek Istennel. Tekintetük 

belső harcról árulkodik. Sápadság ül minden arcon. De nem hagyják abba a buzgó imát.” (E. G. 

White: A NAGY KÜZDELEM Advent Kiadó 1991. 560. o.)   
 Ebből a versből értelemszerűen következik, hogy Ezékiás betegsége korábban volt, mint Szanhérib 

701-es Jeruzsálemi ostroma. (Lásd még Ésa. 38,6) „Meródak-Baladán, akit az Ésa 39:1 említ, Kr. e. 

721-től 710-ig uralkodott, és még kilenc hónapig Kr. e. 703–702 között (azelőtt uralkodott, hogy 

Szanhérib megtámadta Júdát 701-ben).” (KIA – virtuális – Ézsaiás könyve John A. Martin)  

„Isten válasza. Ésa 38:4-6. Válaszul a király imájára Isten azt mondta Ézsaiás révén, hogy még 15 évet 

ad a királynak. Ezékiás Kr. e. 686-ban halt meg, tehát 701-ben betegedhetett meg…” (KIA – virtuális 
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a királyt (pl. Ésa. 14,25).  Ézsaiás próféta a hozzá küldött követeknek tolmácsolta az Úr 

kijelentését: „És monda nékik Ésaiás: Így szóljatok uratoknak: ezt mondja az Úr: Ne félj a 

beszédektől, a melyeket hallottál, a melyekkel szidalmaztak engem az assiriai király szolgái. 

Ímé, én oly lelket adok beléje, hogy hírt hallván, térjen vissza földére, és elejtem őt fegyver 

által az ő földében!” Ésa. 37,6-7 A végidőben ezek az események megismétlődnek. Isten 

népét körülveszi az ellenség azért, hogy teljesen elpusztítsa úgy, ahogy Szanhérib 

megostromolta Jeruzsálemet. Ahogy az ostrom egyre inkább előrehaladt a városvédőkön 

annál inkább nőtt a teher, mígnem eljutottak a „szülési fájdalomig”. A végidőben Isten népén 

az ostrom egyre hevesebbé válik, mígnem egyetemes halálrendelettel akarják őket 

elpusztítani. Úgy, ahogy Ézsau is el akarta pusztítani Jákóbot. Ekkor következik majd el a 

Jákób éjszakájának nyomorúsága, Jákóbhoz és Ezékiás szorultságához hasonlóan. Mindkét 

esetben a nagy túlerővel szemben csak Isten segíthetett.   

 

„Asszíria képviselői, miután elváltak Júda főembereitől, királyukkal léptek közvetlenül 

érintkezésbe, aki az egyiptomiak közeledésére ügyelő hadosztállyal volt. Amikor Szanhérib 

meghallotta a jelentést, leveleket írt, „amelyekben gyalázta Izrael Istenét, az Urat, és ilyeneket 

mondott róla: Ahogyan a többi országokban a népek istenei nem mentették meg népüket a 

kezemből, úgyanúgy Ezékiás Istene sem menti meg népét a kezemből” (2Krón 32:17)”33 

Rabsaké értesült arról, hogy az asszír király elhagyta Lákist és mikor Libnához ért ahová a 

király ment Szanhéribet ütközetben találta a város ellen. Libnában tettek jelentést az asszír 

parancsnokok. Szanhérib azért vonult el Lákisból mert egy ellenségről szóló hírt hallott, de 

erre a hírre számított. Ez a hír arról szólt, hogy felmentő sereg érkezik Egyiptomból Júda 

megsegítésére. „A kincstárnok visszatért, de az asszír királyt már Libna ellen harcolva 

találta, mert meghallotta, hogy elvonult Lákisból. Az asszír király ugyanis azt hallotta, hogy 

Tirháká, Etiópia királya háborúba indult ellene. Amikor ezt meghallotta, követeket küldött 

Ezékiáshoz ezzel az üzenettel: Mondjátok meg Ezékiásnak, Júda királyának: Ne engedd, hogy 

rászedjen téged Istened, akiben bízol, azt gondolva, hogy nem kerül Jeruzsálem az asszír 

király kezébe! Hiszen te is hallottad, hogy mit vittek véghez Asszíria királyai minden 

országban, kiirtva mindent. Te talán megmenekülhetsz? Megmentették-e más népek istenei 

azokat, akiket elődeim elpusztítottak: Gózánt és Háránt, Recefet és Eden fiait, akik 

Telasszárban voltak?  Hol van Hamát királya, Arpád királya és Szefarvaim városának a 

királya, meg Héna és Ivvá?” Ézs. 37,8-13 (MBT ford.)  

 
– Ézsaiás könyve John A. Martin) „A lázas előkészületek közepette Ezékiás megbetegedett, Jesaja 

azonban azzal bátorította őt, hogy meg fog gyógyulni és még tizenöt évig fog élni (2Kir 20,1-11; Jes 

38; vagyis i.e. 701-686-ig). Közben követség érkezett Merodák-baladántól, aki elámi száműzetése alatt 

is tovább szította a lázadást Szin-ahhé-eriba ellen (2Kir 20,12-19; Jes 39,1-8).  (Bibliai atlasz Szent Pál 

Akadémia 2004 116. o.)   

„II. Sarrukín halála után nem sokkal Asszíria egyik legszívósabb ellensége, II. Marduk-apal-idinna 

(bibliai Merodák-baladán) szerezte meg újra magának Babilon trónját. Ő Bít –Jákin káld törzs sejkje 

volt és elámi segítséggel már korábban, Kr. e. 721 és 710 között is sikerült az asszír fennhatóságtól 

függetlenítenie Babilóniát és királlyá koronáztatnia magát.” (Kalla Gábor – Az asszír királyi 

propaganda II. (PDF)) 
 8 km-re Lákistól északra  
 Tirháka: Harmadik király a 25. egyiptomi dinasztiában, akit Sénahérib legyőzött (2Kir 19,9; Ézs 

37,9); és aki később Asszarhaddontól és Asszurbanipáltól is vereséget szenvedett. (Bibliai nevek és 

fogalmak – virtuális - Tirháka; Arcanum) „701-ben Tirháká még csak katonai főparancsnok volt, és 

nem lett király egészen 690-ig. Azonban már ő volt a király, amikor Ézsaiás leírta beszámolóját, ezért 

nevezi a próféta királynak.” (KIA – virtuális - Ézsaiás könyve John A. Martin) Mások szerint Tirháka 

(Taharka) „Sabaka öccse és valószínűleg uralkodótársa” volt már ekkor. (Bibliai atlasz Szent Pál 

Akadémia 2004 118. o.) Sabaka (716-702) Egyiptom első núbiai fáraója.  
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Az asszír király levelében kérkedve fenyegetőzött és megpróbálta még egyszer aggodalomba 

ejteni a királyt. Levelében büszkén ecsetelte Asszíria roppant nagy hatalmát (még több várost 

ill. népet említett meg melyeket elfoglalt).  A Jeruzsálemet körülzáró asszír csapatok már 

felhagytak az ostrommal és továbbra is, Jeruzsálem közelében táboroztak. Ezékiás nyert 

egy kis időt (amíg az asszír parancsnokok királyukkal találkoztak). Szanhérib az egyiptomi-

etióp sereget sikeresen legyőzte. Erről így emlékezik meg feliratában: „Amqaruna város 

(Ekron) főemberei és elöljárói, akik királyukat, Padit, Asszíria felesküdt hívét és szövetségesét 

vasbilincsbe verve, a Jauda (Júda) országbeli Hazaqiaunak (Ezékiás) adták át ellenségesen, 

aljasságot követvén el az isten ellen: szívük megfélemledett. Egyiptom királyai, Meluhha 

királyának szekeres és lovas katonái, megszámlálhatatlan nagy haderő szövetkezett velük, 

segítségükre sietvén. Altaqu (Elteke), város környékén harcrendbe álltak ellenem, és jóslatot 

kértek fegyvereik felől. Assur isten, az én Uram iránti bizodalmamban megütköztem velük, s 

vereséget mértem rájuk. Egyiptom királyának harcosai és harci szekerei, valamint Meluhha 

királyának harci szekerei az ütközet folyamán élve a kezembe kerültek. Megostromoltam 

Altaqu és Tamna (Timna) várost, zsákmányukat elszedtem.”34 Mivel az egyiptomi-etióp sereg 

nem járt sikerrel, nehéz megpróbáltatásában Júda és Jeruzsálem továbbra is emberi segítség 

nélkül maradt. Szanhérib levele miután megérkezett Ezékiáshoz a király azt az Úr elé vitte 

és kiterítette a templomban (Ésa. 37,14; 2 Kir. 19,14), „és erős hittel mennyei segítségért 

könyörgött, hogy hadd tudják meg a föld népei; most is él és uralkodik a héberek Istene! 

Jahve méltósága forgott kockán. Egyedül ő hozhat szabadulást.”35 „És könyörge Ezékiás az 

Úrhoz, mondván: Seregeknek Ura, Izráel Istene, ki a Kerubokon ülsz! Te, csak Te vagy a föld 

minden országainak Istene, Te teremtéd a mennyet és a földet. Hajtsd ide Uram füledet és 

halljad, nyisd meg Uram szemeidet és lássad! Halld meg Szanhéribnek minden beszédit, a 

melyeket izent az élő Isten káromlására! Bizony, Uram, Assiria királyai elpusztítottak minden 

országokat és azoknak földjét, És isteneiket tűzbe veték, mert nem istenek voltak, hanem 

emberi kéznek csinálmánya, fa és kő; így veszthették el azokat. És most Uram, mi Istenünk! 

szabadíts meg minket az ő kezéből, hogy megtudják a föld minden országai, hogy Te vagy, 

Uram, Isten egyedül.” Ésa. 37,15-20 „Ezékiás esdeklése Júdáért és legfőbb Uruk 

méltóságáért összhangban volt Isten akaratával.”36 Jahve a kivételesen Istenfélő királyt (2 Kir. 

18,5) nem hagyta reménytelenségben. A király megpróbáltatásban tanúsított szívós kitartása 

meghozta a várva várt eredményt. „És külde Ésaiás, Ámós fia Ezékiáshoz, mondván: Így szól 

az Úr, Izráel Istene: mivel hozzám könyörögtél Szanhérib miatt, Assiria királya miatt: Ez a 

beszéd, a melyet az Úr felőle szól: Megútál téged, gúnyt űz belőled Sionnak szűz leánya, fejét 

rázza utánad Jeruzsálem leánya; Kit káromoltál és szidalmazál, és ki ellen emeltél szót, hogy 

oly magasra látsz? Izráel Szentje ellen! Szolgáid által megkáromlád az Urat, és ezt mondád: 

Temérdek szekeremmel fölmentem e hegyek magaslatára, a Libánon csúcsára, és kivágom 

magas czédrusait, válogatott cziprusait, és behatolok végső magaslatába és kertjének 

erdejébe! Én ástam és vizet ittam, és kiszáraztom lábam talpával Égyiptom minden folyóit. 

Hát nem hallottad-é, hogy régtől fogva én tevém ezt, az őskor napjaiban elvégzém ezt, és most 

 
 Az asszír főparancsnokok-hadvezérek távollétében állhatott az ostrom. (Ebben az időben nem 

irányult harci tevékenység a város ellen). Még később Isten ítéletének idején is az asszír hadsereg nagy 

része a táborban volt. (A szörnyű ítélet napján éjszaka, aludtak.) (2 Kir. 19,35) „Ekkor visszavonult 

Jeruzsálem alól és ura után ment Libnába, ahol a király éppen egy ütközetben vett részt Libná Lákistól 

mindössze néhány km-re északra feküdt. A kincstárnok tehát ezért vonta vissza nagy seregét (18:17) 

Jeruzsálem falai alól.” (KIA kommentár – (A Biblia ismerete kommentársorozat II. Józsué-2Krónika) 

377. o. John Walvoord Roy B. Zuck) „Rabsaké megostromolja a várost, majd hirtelen visszavonul” 

(Bibliai atlasz Szent Pál Akadémia 2004. 118. o. 154-es kép) 
 itt Kús (Etiópia) királyát jelenti  
 Az asszír követek átadták a levelet. Az asszír hadvezérek pedig válaszra vártak a táborban.  
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előhozám, hogy puszta kőrakássá tégy erős városokat?! És lakóik elájultak és megrendültek 

és megszégyenültek, és lőnek mint a mező füve és gyönge zöldség, és mint a virág a háztetőn, 

mint szárba nem indult vetés! Ülésedet, kimentedet, bejöttödet tudom, és ellenem való 

haragodat. Ellenem való haragodért, és mert kevélységed fülembe jutott, vetem orrodba 

horgomat és szádba zabolámat, és visszaviszlek az úton, a melyen jövél!” Ésa. 37,21-29 

A 2 Kir. 19,28-ban „A te ellenem való tombolásodért” szerepel. Az asszír királyok gyakran 

nyilatkoztak így meg. Szanhérib pl. egyik feliratában megemlíti, hogy amikor a babiloni 

Mardukaplaiddina ellen ment „dühöngő harcom felvonulása megrettentette”.37 Szanhérib 

feliratában ezt mondja: „Oroszlánként tomboltam, felöltöttem bőrpáncélomat; sisakomat a 

csata kellékét, a fejemre helyeztem; fenséges harci szekerembe, az ellenség eltiprójába szívem 

indulatában gyorsan felszöktem. Az erős íjat, amit Assur isten adott nekem, kezembe 

ragadtam.”38 Assurbanipal pedig ezt mondja feliratában (Rassam – cylinder) „…Assur és 

Istar fegyvereit Elám fölött kitomboltattam az erőnek és a hatalomnak érvényt szereztem,…”39 

Szanhérib Istent gyűlölte. Isten elleni tombolása jeleként népét leigázta és fegyvereivel 

öldökölte. „Júda földjét letarolta a megszálló hadsereg, de Isten megígérte, hogy csoda útján 

gondoskodik a nép szükségleteiről. Ezt üzente Ezékiásnak: „Teneked pedig ezt a jelt adom: 

Ebben az évben azt eszitek, ami a tarlón nő, a második évben azt, ami annak a magvaiból 

hajt; a harmadik évben pedig vessetek és arassatok, ültessetek szőlőt, és egyétek gyümölcsét. 

Akik megmenekülnek és megmaradnak Júda házából, azok újra gyökeret vernek lenn, és 

gyümölcsöt hoznak fenn. Mert Jeruzsálemből terjed szét a maradék, és a Sion-hegyéről azok, 

akik megmenekülnek. A Seregek URának féltő szeretete műveli ezt.”40 2Kir. 19,29-31 

 

Ezékiás nevének jelentése azt jelenti: Isten megerősítette, Jahve erőssége; az én erősségem v. 

védelmem az Úr.41 Ezek a jelentések is jól mutatják Ezékiás király tapasztalatát, melyet a 

Gondviselő Istennel szerzett e válságos pillanatokban. A nagy nehézségek közepette is Isten 

Ezékiást megerősítette (a király érezte gyengeségét és erőtlenségét Ésa. 37,3; 2 Kir.19,3) és 

megoltalmazta. Isten meghallgatta Ezékiás király imáját és kijelentette a visszavonhatatlan 

ítéletet a gőgős asszír király felett. „Azért így szól az Úr Assiria királyáról: Nem jő be e 

városba, nyilat sem lő reá, és nem szállja meg paizszsal azt, és töltést sem készít ellene. Az 

úton, a melyen jött, visszatér, de e városba be nem jő, azt mondja az Úr. És megoltalmazom 

e várost, hogy megtartsam azt én magamért és szolgámért, Dávidért!” Ésa. 37,33-35 Isten 

biztosította a városban lévőket, hogy a várost nem veszik be és még egyszer (újból) nem 

ostromolják meg. „Mint repeső madarak, úgy oltalmazza a seregek Ura Jeruzsálemet, 

oltalmazván megszabadítja, kimélvén megmenti.” Ésa. 31,5 Az Úr szabadítása hamar 

elérkezett az éjszakai sötétség óráiban: „És azon az éjszakán kijött az Úr angyala, és levágott 

az Assiriabeli táborban száznyolczvanötezeret, és mikor jó reggel felkeltek, ímé mindenütt 

holttestek hevertek.” 2 Kir. 19,35 „És elbocsátá az Úr az ő angyalát, a ki megöle minden 

erős vitézt, előljárót és vezért az assiriai király táborában,”2 Krón. 32,21 A mennyei követ 

elpusztította az ellenséges haderőt. „És elesik Assiria, nem férfiú kardjától, és nem ember 

kardja emészti meg azt;” Ésa. 31,8 A asszír táborban járvány ütött ki. „Csak az asszír 

seregben kiütött járvány akadályozta meg Sinaheeribát abban, hogy teljesen megsemmisítse 

 
 „A történet vége az Úr angyaláról, az öldöklő angyalról beszél, 2Sám 24:15.16. Ez a pestist jelenti. 

Ez az a nem emberi kard, amiről Ézs 31:8 beszélt (Fohrer)! Későbbi egyiptomi legenda szerint egerek 

támadták meg az asszír tábort és megrágtak minden bőrszíjat és a pajzsok bőr-borítását. Az egér a 

pestis jelképe volt, 1Sám 6:5.” (Jubileumi kommentár – virtuális Ésa. 37,9b-38 Dr. Karasszon Dezső) 

„Rengeteg egér egyetlen éjszaka szétrágta az asszírek nyilait és egyéb fegyvereit…”  (Josephus 

Flavius A ZSIDÓK TÖRTÉNETE Európa Könyvkiadó 1980. 224. o.) Az öldöklő angyallal 

kapcsolatban lásd még Dávid népszámlálásának büntetését, amely döghalál volt.  A katolikus 

fordításban a pestis szerepel itt, míg az MBT fordítás dögvészt fordít. (II. Sám. 24,15-17;25) A pestist 

hívják dögvésznek, fekete halálnak, ill. nagy halálnak is.  
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ellenfeleit.”42 A hadsereg irányítóinak, vezetőinek a halála miatt és a hatalmas 

emberveszteség következtében az ostrom folytatása lehetetlenné vált. Akik az asszír seregből 

magmaradtak azon az úton, amelyen érkeztek elmenekültek (dél-délnyugat felé Lákisnak).  

„A Jeruzsálem elfoglalására küldött sereg rettenetes megítélésének híre csakhamar eljutott 

Szanhéribhez aki még mindig az Egyiptomból Júdába vezető utat őrizte. Az asszír király 

rémülten elrohant, és „megszégyenülve tért vissza országába” (2 Krón. 32,21).”43  

Szanhérib húsz év múlva Kr.e. 681-ben erőszakos halált halt (asszír feljegyzések szerint).  „A 

jövendölés szerint, amely hirtelen halálát jelezte, saját családtagjai gyilkolták meg…”44  „És 

elindult, és elment, és visszafordult Sénakhérib, Assiria királya, és Ninivében maradt. És 

lőn, mikor ő a Nisróknak, az ő Istenének templomában imádkozék, Adramélek és Sarézer, 

az ő fiai, levágták őt fegyverrel: magok pedig elszaladtak az Ararát földébe, és az ő fia, 

Esárhaddon uralkodék helyette.” „Amikor Assur-ah-iddina, Asszíria királya azokról az 

eseményekről beszél, amelyek trónra lépését megelőzték, elpanaszolja, hogy rivalizáló 

testvérei egymás ellen harcoltak a trónért, és hogy „még Ninive városában is kardot 

rántottak, ami isten ellen való cselekedet”.45 „Megszabadítá azért az Úr Ezékiást és a 

Jeruzsálem népét Sénakhéribtől az assiriai királytól, és minden másoktól, és védelmezé őket 

mindenfelől. És sokan ajándékokat hoznak vala Jeruzsálembe az Úrnak, Ezékiásnak is a 

Júda királyának drágaságokat, és ő felmagasztaltatott minden pogányok szemei előtt 

azután.”2 Krón. 32,22-23 A rendkívül hatalmas szabadítás Isten nevének és népének 

tekintélyt, dicsőséget szerzett és a népek, amelyek halottak róla félelemmel keresték az Urat 

és Ezékiást, szolgáját, hogy kedveskedjenek neki. „A héberek Istene diadalmaskodott a 

büszke asszíron. Jahve megvédte méltóságát a környező népek előtt. Jeruzsálemben, a nép 

szíve szent örömmel telt meg. Buzgón esedeztek szabadulásért, és könnyek között vallották 

meg bűneiket. Nagy ínségükben Isten szabadító hatalmában bíztak és Isten nem hagyta őket 

cserben. A templom udvara most az ének, az ünnepélyes dicsőítés hangjától visszhangzott.”46      

 

 
Szanhérib seregének levágása (Julius Schnorr von Carolsfeld –’Die Bibel in Bildern’, 1860)  

 
 „És kőszála félelem miatt menekül” Ésa. 31,9 – mondja az asszír hatalomról 
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Szanhérib seregének pusztulása (Gustave Doré) (Free to Copy)  

 

A végidőben, amikor a halál-rendeletet kiadják, Isten népe is nyer egy kis időt (Ezékiáshoz 

hasonlóan) a rendelet végrehajtásáig. Eközben Jákóbhoz és Ezékiáshoz hasonlóan erős hittel 

tusakodnak az Úrral, hogy szabadítsa meg őket ellenségeiktől. Megvallják bűneiket, de ezeket 

Isten már megbocsátotta, ekkorra már nincsenek meg nem bánt bűneik. Saját méltatlanságukat 

súlyosan átérzik de Ezékiáshoz és Jákóbhoz hasonlóan ők is féltik majd az Úr méltóságát, és 

nem akarnak nevére szégyent hozni. Ha ekkor Isten népe az őt körülvevő ellenségtől 

vereséget szenvedne, az nem hozna dicsőséget az Úr nevére. Végül az Úr megszabadítja népét 
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az elnyomó haragjától úgy, ahogy Jákóbot megmentette Ézsautól, vagy Ezékiást Szanhéribtől. 

A Jákób éjszakájának fő tanulsága az Ezékiási történetből az, hogy az asszír király 

megsemmisítő vereséget akart mérni az Úr népére e helyett azonban mivel az Úr 

visszafordította reá az ítéletet ő maga szenvedett megsemmisítő vereséget. A gőgős asszír 

uralkodó azzal, hogy az Urat népével együtt gyalázta, személyesen hívta ki maga ellen 

Istent és ezért az Úr személyesen gondoskodott megbüntetéséről. A dicsőségre szomjas 

és a hatalmától megittasodott asszír király „tombolt” (2 Kir. 19,28) Isten ellen, de ezzel 

csak rettenetes csapást, nagy gyalázatot és szégyent aratott magának. Az asszír király 

váratlanul bekövetkező vereségének megrendítő híre hamar elterjedt a népek között. A 

végidei asszír király is pontosan így jár a jelképes Jákób éjszakájának első szakasza 

után.  Ésa. 10,12 elmondja, hogy Isten megítéli az asszír királyt is (lásd. Ninive bukása), 

miután népén beteljesítette akaratát. „Ezért ha majd elvégezi az Úr minden dolgát Sion 

hegyén és Jeruzsálemben, meglátogatom az Assiriabeli király nagyakaró szíve gyümölcsét 

és nagyralátó szeme kevélységét.” Hirtelen bekövetkező vereségének megrendítő híre 

hamar szétterjed a népek között.  

 

Ez az ostrom a földi történelem „utolsó órájában” bontakozik ki, amikor a Pápai hatalom már 

teljhatalomra jut először Amerikában majd az egész világ felett. Amerikában valamivel 

korábban jön a próba. A jelképes Asszíria, vagyis Róma seregei, amikor körülveszik a hívő 

népet (Jeruzsálemet), hogy elpusztítsák azokat a halál-rendelet által, akkor „a fiak a szülésig 

jutnak” (Jákób éjszakája) de az Isten kimenti az övéit az ellenség kezéből. „Meghátrálnak 

majd ellenségeim, mikor kiáltok; így tudom meg, hogy velem van az Isten.” Zsolt. 56,10 

„Mert te nép, mely Sionon Jeruzsálemben lakol, nem fogsz te sírni többé, bizton könyörül 

rajtad Ő kiáltásod szavára, mihelyt meghallja, megfelel néked;” Ésa. 30,19 Isten pedig 

megsemmisítő csapással válaszol ellenségének nagy szégyent és gyalázatot szerezve annak.  

 

Ézsaiás 10,28-34-ig leírja a Kr. e. 701-es asszír hadjárat útját. Az asszír hadsereg észak felől 

izraeli városokon keresztül érkezik a júdeai városok ellen, majd rajtuk átvonulva legvégül 

Jeruzsálemet fenyegeti. Az asszír katonák Mikmásnál leteszik a málhát, majd a rettenetes 

sereg akadálytalanul átjut a szoroson (1 Sám. 14,4-5). Gébában megszállnak éjjelre. (Ezékiás 

király idejében Géba volt Júda legészakibb része 2 Kir. 23,8).  A hódítók elől a városok 

lakosai menekülnek, elrejtőznek, félelem keríti őket hatalmába már a puszta közeledésükre is. 

A félelmetes sereg, Nóbot, a papok városát (1 Sám. 22,19) sem kíméli. Jeruzsálemnél 

azonban csúfos kudarcot vall, amikor éppen már le akar reá csapni. Isten szabadító hatalma 

nyilatkozik meg népe érdekében és megtöri az ellenség támadását. Az asszír király hatalmát 

megdönti. A végidőben a jelképes Jákób éjszakájánál ez megismétlődik. Az Úr megszabadítja 

a gonosz ellenségtől a benne bízókat. Nem minden maradék nép esik áldozatul a végidei 

asszír királynak Rómának. A hűséges maradéknak (Júdának) csak egy része, a másik maradék 

rész a Júdabeli Jeruzsálem megmenekül. „Ajjáthba jő, Migronba átsiet, Mikhmásnál rakja le 

hadakozó szerszámait; Átmennek a szoroson, Gébában lesz hálóhelyünk; megrémül Ráma, 

Gibea, Saulnak városa elfut. Kiálts Gallim leánya, és vedd füleidbe Laisa, és szegény 

Anathóth! Madména megindul, Gébim lakosai mentik övéiket; Még Nóbba megyen ma, hogy 

ott megálljon, és emeli már kezét Sion leányának hegye és Jeruzsálemnek halma ellen! De 

ímé az Úr, a seregeknek Ura: levagdalja az ágakat rémítő hatalommal, és a magas 

 
 „De ha befejezi az Úr minden tettét a Sion hegyén és Jeruzsálemben, megbünteti az asszír király 

dölyfös szíve gyümölcsét és nagyralátó szeme dicsekvését.” Ézs. 10,12 (MBT ford.)  
 „A nemzetek követni fogják az Egyesült Államok példáját. Bár ő elől halad, mégis ugyanaz a 

válság jön népünkre a világ minden részén.” - 6T 395 (1900). (E. G. White: Az utolsó napok 

eseményei – virtuális)  
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termetűek kivágattatnak, és a magasságosak megaláztatnak; Az erdő sűrű ágait levágja 

vassal, és megdől a Libánon egy hatalmas által.” Ésa. 10,28-34 

 
Asszír katonák pajzzsal, lándzsával, íjjal, parittyával 

                                            

SZIN-AHÉ-ERIBA (i. e. 704-681) HADJÁRATA 

               (Th. Bauer: Akkadische Lesestücke. Roma, 1953.1.) 

 

„Harmadik hadjáratomban Hatti ország ellen mentem. Luli, Szidón királyán elömlött az 

uralmam fényétől való félelem, és messze a tenger közepére (Iadnana szigetére) menekülvén, 

elérte a halál. Nagy-Szidón, Kis-Szidón. . . Szarepta, Usu, . . . Akko városokat, erődítményeit, 

fallal körülvett helységeit, legelő- és itatóhelyeit Assur isten, az én uram fegyvereinek 

félelmetessége árasztotta el - meghódoltak a lábamhoz . . . Amurru, ország minden királya 

bőséges sarcot, négyszeres súlyos ajándékot hozván elébem, megcsókolták a lábamat. 

Szidqua, Isqaluna (Askalón) város királya, aki nem hódolt meg igámba: atyja házának isteneit, 

őt magát, feleségét, fiait, lányait, testvéreit, atyja házának ivadékait elhurcoltam: Asszíria 

földjére hoztam. Sarruludari-t, Rukibti fiát, korábbi királyukat, Isqaluna lakossága fölé 

helyeztem, és ő uralmam szövetségi adójának fizetésére kötelezve, húzta az igámat. ... 

Amqaruna (Ekron) város főemberei és elöljárói, akik királyukat, Padit, Asszíria felesküdt 

hívét és szövetségesét vasbilincsbe verve, a Jauda (Júda) országbeli Hazaqiaunak (Ezékiás) 

adták át ellenségesen, aljasságot követvén el az isten ellen: szívük megfélemledett. Egyiptom 

királyai, Meluhha királyának szekeres és lovas katonái, megszámlálhatatlan nagy haderő 

szövetkezett velük, segítségükre sietvén. Altaqu, (Elteke) város környékén harcrendbe álltak 

ellenem, és jóslatot kértek fegyvereik felől. Assur isten, az én Uram iránti bizodalmamban 

megütköztem velük, s vereséget mértem rájuk. Egyiptom királyának harcosai és harci 

szekerei, valamint Meluhha királyának harci szekerei az ütközet folyamán élve a kezembe 

kerültek. Megostromoltam Altaqu és Tamna (Timna) várost, zsákmányukat elszedtem. Közel 

nyomulván Amqaruna városhoz, az elöljárókat és főembereket, akik bűnt követtek el, 

megölettem, holttestüket pedig a város körül oszlopokra aggattattam. A város polgárait, akik 

bűnre és gyalázatosságra vetemedtek, foglyul ejtettem, a többieket, akik nem hordoztak bűnt 

és gyalázatot, akiknek nem volt vétkük, szabadon bocsáttattam Királyukat, Padit kihozattam 

Urszalimmu (Jeruzsálem) városból, és föléjük helyezvén az uralkodói trónra, kiróttam rá 

uralmam adóját. És Hazaqiau, a Jaudu országbeli, aki nem hódolt meg igámba: 46 

erődítményét, fallal körülvett városát, és ezek környékén megszámlálhatatlan kisebb helységet 

ostromoltam meg és foglaltam el földhányás odahordásával, ostromtorony közelvivésével, 

gyalogroham-harccal, árkokkal (sáncokkal) és a falrések révén, faltörő "kosokkal", 200150 

főnyi lakosságot, kicsit és nagyot, férfit és nőt, valamint lovakat, öszvéreket, szamarakat, 
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tevéket, szarvasmarhákat és számtalan juhot hurcoltam ki e városból, és soroltam a 

zsákmányba. Őt magát, mint madarat a kalickában, Urszalimmuba, fővárosába zártam, és 

sáncokat hányván ellene, városkapujának kijáratát elzártam. Azokat a városokat, amelyeket 

zsákmányként foglaltam el, kiszakítván országa területéből, Mitintinek, Asdód királyának, 

Padinak, Amqaruna királyának és Szil-bélnek, Haziti (Gáza) királyának adtam, 

megkisebbítvén a területét. A korábban kivetett rendszeres évi adóhoz uralmam 

szövetségének adóját csatoltam, és ezt róttam ki rájuk. Ő Hazaqiau - midőn az uralmam 

hódító ragyogásától való félelem elárasztotta, és kudarcot vallott az a terve, hogy 

Urszalimmut, fővárosát, a kósza arabok és saját kötelékeinek bevitelével erősítse meg: 30 

talentum aranyat, 800 talentum ezüstöt, remek árucikkeket; szemöldökfestéket, fülönfüggő-

ket, nagy drágaköveket, elefántcsont ágyakat, elefántcsont támlás trónszékeket, elefántbőrt, 

agyarat, cédrusfát és mindenféle drágakincset, lányait, palotahölgyeit, énekeseket és 

énekesnőket küldött utánam Ninuába, adó fejében. Elküldte követét is, hogy jelentse a 

szolgaság vállalását.”47 A korabeli időben a 701-es hadjárat után Ezékiás ismét asszír 

függőségbe kényszerült. „Szín-ahhé-eriba elfogadta Hizkijáhunak (Ezékiásnak) a súlyos adó 

fizetésére tett ígéretét és visszavonult.”48 

 

Vannak a Szentírásban más Igehelyek is amelyek a jelképes Jákób éjszakájáról szólnak. Ezt 

az időszakot (mármint a Jákób éjszakáját) a Biblia mindig úgy ábrázolja ki, mint a „szülési 

fájdalmat”.  Mik. 4,9-13 ezt mondja: „Miért kiáltasz hát kiáltva? Nincsen-é közötted király? 

Elveszett-é a te tanácsadód, hogy úgy elfogott a fájdalom, mint a gyermek-szűlőt?! Gyötrődj 

és kinlódj, Sionnak leánya, mint a gyermek-szülő! Mert ímé, kimégy a városból, és a mezőn 

tanyázol, és egészen Bábelig mégysz. Ott szabadíttatol meg; ott vált ki téged az Úr, 

ellenségednek kezéből. Mert ímé, sok nemzetség gyűlt össze ellened, a kik ezt mondják: 

Legyen szentségtelen, és legeltessük szemeinket a Sionon! De ők nem tudják az Úr gondolatait 

és nem értik az ő szándékát, hogy összegyűjti őket, mint a kévét a szérűre. Kelj fel és csépelj, 

Sionnak leánya! Mert vassá teszem a te szarvaidat, körmeidet pedig aczéllá teszem, és 

széttiporsz sok népeket, és rablott kincseiket az Úrnak áldozom, javaikat pedig az egész föld 

Urának.” A szabadító hatalom, Isten népe javára fordul.  

 

A következő Igehelyeken a 7 csapás ideje alatt vagyunk. A föld szánalmas képet fest. 

Minden „kietlen és puszta”.  Már a csapásokat megelőzően is a földön egy erőszakhullám 

söpört végig (Jer. 47,2). A hódító babiloni haderő elől mindenki menekül. Városok 

néptelenednek el és semmivé lesznek.   

 

„Nézek a földre, de ímé kietlen és puszta; és az égre, de nincsen világossága! Nézek a 

hegyekre is, ímé reszketnek; és a halmokra, de mind ingadoznak! Nézek és ímé egy ember 

sincsen; és az ég madarai is mind elmenekültek. Nézek, és ímé a bő termő föld pusztává lőn; 

és minden városa összeomlott az Úr előtt, az ő haragjának tüze előtt! Bizony ezt mondja az 

 
 „4:23-28. Jeremiás Isten közelgő ítéletét egy világméretű katasztrófához, a teremtés 

megsemmisítéséhez hasonlítja. A teremtéstörténetből (1Móz 1) vett képek segítségével Jeremiás azt 

jelzi, hogy az élet egyetlen területe sem marad majd érintetlen. Isten kietlenné és pusztává teszi Júdát 

(tóhú vábóhú). Ezt a kifejezést használta az ige az Isten teremtő munkáját megelőző káosz 

jellemzésére (vö. 1Móz 1:2). Nincs már világosság, mely áthatolt a sötétségen a teremtéskor (vö. 

1Móz 1:3-5). A hegyek… és a halmok, melyek kiemelkedtek a vizekből (vö. 1Móz 1:9-10), mind 

inognak Isten ítéletében. Az ember és az ég minden madara valamint a dúsan termő föld semmivé 

lesz. A föld olyan kietlenné válik, mint amilyen az élet megteremtése előtt volt (1Móz 1:11-13, 20-

26).” (KIA – virtuális Jeremiás könyve Charles H. Dyer)  
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Úr: Pusztasággá lesz az egész ország, de nem vetem végét! Azért gyászol a föld, és 

homályosodik el oda fenn az ég, mert szólottam, határoztam, és meg nem bánom és el nem 

térek attól. A lovasoknak és a kézíveseknek kiáltozása elől elfut minden város, elrejtőznek a 

sűrűségekbe, és felmásznak a sziklákra: minden város elhagyottá lett, és egyetlen ember sem 

lakik azokban. És te, elpusztult, mit cselekszel akkor? Ha bíborba öltözöl, ha arany 

kösöntyűkkel ékesíted magadat, és ha festékkel mázolod is ki szemeidet: hiába szépítgeted 

magadat! Megvetnek téged a szeretőid, életedre törnek. Mert mintha vajudó asszony szavát 

hallanám, mintha az először szűlőnek sikoltozását: olyan Sion leányának hangja; nyög, 

csapkodja kezeit: Jaj nékem! mert roskadozik lelkem a gyilkosok előtt.” Jer. 4,23-31 

 

A próféta megszólítja azt az istentelen gonosz hatalmat, amely kihívó gőggel lázad a 

Mindenható ellen, mint annakidején a föníciai királylány Jézabel. Jézabel ez a bálványimádó 

és gyilkos parázna spiritiszta boszorkány (2 Kir. 9,22) volt az, aki bűnbe vitte az Izraelitákat, 

megölette Isten prófétáit és üldözte Illést. Jézabel gonoszságai miatt pusztulásra ítélt volt. A 

prófécia előre kijelentette róla „Az ebek eszik meg Jézabelt Jezréel kőfala előtt;” 1 Kir. 21,23 

Amikor Jéhu akinek nevének jelentése: Ő Jahve49 megérkezett, hogy végrehajtsa az iszonyú 

ítéletet az istentelen Jézabelen, a megátalkodott asszony még élete utolsó pillanataiban is 

kihívóan ellenállt neki. Még Jéhu érkezése előtt, amikor meghallotta, hogy a fejedelem hozzá 

érkezik, hogy elpusztítsa, tüntetve „megkente az arcát” és „felékesítette a fejét” aztán 

„kitámaszkodott az ablakon”. Majd gúnyos megvetéssel megkérdezte az odaérkező Jéhutól: 

„Békesség van é Zimri! uradnak gyilkosa?” Jéhu nem felelt neki, hanem feltekintett az 

ablakra és megkérdezte: „Ki van ott velem? Ki? És alátekintett két vagy három főember.” 

Akiknek mondta Jéhu: „Vessétek alá őt”. Jézabel egykori szolgái végrehajtották a parancsot 

és alávetették a gonosz királynőt „és az ő vére szétfrecskendezett a falra és a lovakra, és 

eltapodtatá őt”. Majd a prófécia szerint megették az ebek (2 Kir. 9,34-37). A végidőben így 

jár az a hatalom, akit Jézabel jelképez, vagyis Róma (lásd. Jel. 2,20). „Szeretői” azok, akikkel 

korábban paráználkodott (kiszolgálták őt) teljesen vesztét okozzák. Isten beavatkozását népe 

iránt érzett féltőn szeretete váltja ki a jelképes Jákób éjszakájának idején. „Mert mintha 

vajudó asszony szavát hallanám, mintha az először szűlőnek sikoltozását: olyan Sion 

leányának hangja; nyög, csapkodja kezeit: Jaj nékem! mert roskadozik lelkem a gyilkosok 

előtt.” Jer. 4,23-31         

 

Isten a paráznákkal a paráznák ítélete szerint jár el. A parázna asszony (a végidei 

Jézabel) ítélete: „Azért te rima, halld meg az Úr beszédét! Így szól az Úr Isten: A miatt, 

hogy eláradt gyalázatod és föl van takarva mezítelenséged a te szeretőiddel való 

paráznaságaidban; és minden útálatos bálványaid miatt és fiaid vére miatt, kiket azoknak 

adtál: Ezokáért ímé egybegyűjtöm minden szeretődet, kiknek kedves valál, és mindazokat, a 

kiket szerettél, együtt azokkal, a kiket gyűlöltél, és egybegyűjtöm őket ellened mindenfelől, 

és föltakarom mezítelenségedet előttök, hogy lássák minden te mezítelenségedet. És 

megítéllek téged a házasságtörő és vért ontó asszonyok ítéletével, és véredet kiontatom 

búsulásomban és féltő szerelmemben. És adlak téged kezökbe, és leszakítják tetődet és 

lerontják magaslataidat és lehúzzák rólad ruháidat és elveszik ékességeidet, és hagynak 

mezítelenül s ruhátlanul. És összehoznak gyűlést ellened, és megköveznek és 

összevagdalnak fegyvereikkel.” Ezék. 16,35- 40 

 
 a végidőre nézve azt nem vehetjük alapul, hogy Isten nem vet véget a földnek! Számos bibliai 

Igehely szól a föld pusztulásáról (Lásd pl. Ésa. 24. fejezetét.).  
 „Hát te, pusztulásra ítélt, mit csinálsz? Bíborba öltözöl, aranyékszerekkel ékesíted magad, 

festékkel készíted ki a szemedet? Hiába szépítgeted magad: szeretőid megvetettek, életedre törnek!” 

Jer. 4,30 (MBT ford.)  
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Jézabel halálának története: „És mikor Jéhu Jezréelbe ment és Jézabel ezt meghallotta, 

arczát megékesíté kenettel, felékesítette fejét, és kitámaszkodott az ablakon. És mikor Jéhu 

bevonult a kapun, monda: Békesség van-é, óh Zimri! uradnak gyilkosa? Ő pedig feltekintve az 

ablakra, monda: Ki van ott velem? Ki? És alátekintett két vagy három főember. És monda 

azoknak: Vessétek alá őt. És aláveték, és az ő vére szétfrecskendezett a falra és a lovakra, és 

eltapodtatá őt.” 2 Kir. 9,30-33 

 

 
Jézabel gyalázatos halála (Julius Schnorr von Carolsfeld –’Die Bibel in Bildern’, 1860)  

 

Meg kell említenünk még, hogy Babilont a Szentírás úgy mutatja be nekünk Jel. 17. 

fejezetében, mint egy parázna asszonyt, amely bíborba öltözött és megékesített arannyal. 

Babilon mivel szintén Rómát szimbolizálja ezért tartalmi változást nem jelent a jelképes 

mondanivalóban. Babilon az az istentelen, parázna hatalom, aki úgy jár a végidőben, 

mint Jézabel (Jel. 19,2). Babilon és Jézabel tetteikben nagy hasonlóságot mutatnak 

egymással. Mindkettő parázna, bálványimádó és okkult tudományokban gazdag. Továbbá 

Isten népének ellensége, aki üldözte és elpusztította Isten gyermekeit (Jel. 17,6). A korabeli 

időben a pusztulásra ítélt hatalom az eltorzult Jeruzsálem volt, amelyet a babiloni seregek 

akkor bevettek. A végidőben pedig Babilon lesz ez a pusztulásra ítélt hatalom (Ésa. 14,22-23). 

 

Jeremiás 6,22-26-ban szintén találkozunk egy olyan bemutatással, amelynek szimbolikus 

jelentősége van a végidőre nézve is. A bemutatás arról szól, hogy a babiloni király hadserege 

a hívő nép (Sion leánya) ellen vonul. A hír hallására a népen gyengeség, félelem vesz erőt. 

Éppen így lesz a végidőben, amikor az igazak tudomást szereznek az egyetemes halál-

rendeletről. Ekkor úgy érzik magukat, mint a vajudó asszony, ez már a jelképes Jákób 

éjszakája. „Ki ne menjetek a mezőre és az uton se járjatok, mert ellenség fegyvere rémület 
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fenyeget köröskörül. Népem leánya! Ölts gyászt, és heverj a porban, sírj, mint az egyszülöttet 

síratják, zokogj keservesen; mert reánk tör a pusztító hamar!” Jer. 6,25-26 Ez a lelki 

tusakodás ideje az Úrral gyászban és mély megalázottságban, nagy fájdalomban. Csak hozzá 

fordulhatnak szabadulásért! „Menj be népem, menj be szobáidba, és zárd be ajtóidat utánad, 

és rejtsd el magad rövid szempillantásig, míg elmúlik a bús harag!” Ésa. 26,20 A lelki 

küzdelmet most nem hagyhatják abba. Emberi megoldásokban nem bízhatnak, akkor nem 

menekülhetnének meg, ahogy Jákób sem menekülhetett volna meg Ézsau haragjától és 

Ezékiás sem Szanhéribtől. Az igazaknak nincs más lehetőségük, mint teljesen Istenre 

hagyatkozva kivárni az Úr szabadítását. Ha a küzdelmet nem csinálják végig, oltalom nélkül 

maradnak, és elvesznek. Ha félelmeikre hallgatva elmenekülnének, a pusztító kezébe esnének. 

De az igazak nem hátrálnak meg, a küzdelmet végigcsinálják a nagy próbát, kiállják, ezért 

nem maradnak reménytelenségben, és Isten gondoskodik szabadításukról. „Azokban a 

napokban és abban az időben, azt mondja az Úr, kerestetik az Izráel bűne, de nem lesz; a 

Júda vétkei, de nem találtatnak: mert kegyelmes leszek azokhoz, a kiket meghagyok.” Jer. 

50,20 A Szentírásban azt olvassuk, hogy: „Az asszony mikor szűl, szomorúságban van, mert 

eljött az ő órája: de mikor megszűli az ő gyermekét, nem emlékezik többé a kínra az öröm 

miatt, hogy ember született e világra.” Ján. 16,21 Az igazak szívét a Jákób éjszakája 

megpróbáltatása után (az első szakasz küzdelmei után) a Szent Lélektől származó erő és öröm 

tölti be. Félelmeik eltűnnek Isten dicsősége, meglátszik rajtuk. Lélekben erőt nyertek és 

felkészültek a következő megpróbáltatásokra. Minden megpróbáltatásban szerzett győzelem 

növeli a hívek lelki erejét. Akik „Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon.” 

Zsolt. 84,8 

 

„Így szól az Úr: Ímé, nép jön el az északi földről, és nagy nemzet serken fel a földnek végéről! 

Kézívet és kopját ragad, kegyetlen az és nem könyörül; szavok zúg, mint a tenger, és lovakon 

nyargalnak, fejenként viadalra készen te ellened, oh Sion leánya! Halljuk a hírét: kezeink 

elesnek; szorongás vesz erőt rajtunk, reszketés, mint a vajudó asszonyon. Ki ne menjetek a 

mezőre, és az úton se járjatok; mert ellenség fegyvere, rémület fenyeget köröskörül. Népem 

leánya! Ölts gyászt, és heverj a porban, sírj, mint az egyszülöttet siratják, zokogj keservesen; 

mert reánk tör a pusztító hamar!” Jer. 6,22-26 

 

A Jákób éjszakája párhuzamban áll Jézus Krisztus haláltusájával melyet a Gecsemáné kertben 

vívott a Kísértővel. Erről E. G. White így ír: „Amint Krisztus testének tagjai közelednek a 

végső konfliktushoz, "a Jákób szorongattatásának idejéhez", felnőnek Krisztushoz, és 

nagymértékben részesülnek Lelkéből. Ahogy a harmadik üzenet hangos kiáltássá növekszik, 

ahogy a befejező munkát hatalmas erő és dicsőség kíséri, Isten hűséges népe részt kap ebből a 

dicsőségből. A késői eső az, ami újraéleszti és megerősíti őket, hogy a nehézségek idejét 

átvészeljék. Arcukon ragyog a harmadik angyalt kísérő dicső fény. Láttam, hogy Isten 

csodálatos módon őrzi meg népét a szorongattatás idején. Ahogy Jézus a kertben, 

haláltusájában kiöntötte lelkét, úgy ők is éjjel és nappal őszintén fognak kiáltani a 

szabadulásért, haláltusájukat vívni….” (Testimonies, 1. kötet, 353-354. o.) 

Krisztus miután a Gecsemánébeli küzdelemben győzött, megerősödött és most már képes volt 

szembenézni azokkal a súlyos eseményekkel, amelyek ezután reá következtek. Így lesz 

azokkal is, akik a Jákób éjszakájának első szakaszának küzdelmében győzedelmeskednek, 

most már képesek lesznek szembenézni a következő súlyos eseményekkel.  

A fejezetben lévő Igehelyekből láthattuk, hogy a Jákób éjszakájának az eseménye szoros 

összefüggésben áll az egyetemes halál-rendelettel, ami közvetlenül megelőzi a Jákób 

éjszakáját és Róma vereségével, bukásával, amely a Jákób éjszakájának első szakasza 

után következik be. Róma bukása az 5. csapás idején kezdődik el (Jel. 16,10), 
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közvetlenül előtte van a Jákób küzdelmének éjszakája a 4. csapás idején. (Amint ezt 

majd a későbbiekben jobban fogjuk látni az „És bemegy a dicső földre” című fejezetből). 

Ebben az időben Isten már csoda útján gondoskodik népe szükségleteiről, ahogy ezt tette 

Jeruzsálemmel is miután az ellenség letarolta Júda földjét. A 4. csapás idején a nap tűzni fog 

és kíméletlen forróság lesz. „És az embereket égette a nagy forróság,” (Káldi Neovulgáta) 

Jel. 16,9 „és az emberek gyötrődtek a nagy hőségben,” (MBT. ford.)  Jel. 16,9 

 

E. G. White szerint a Jákób éjszakája a 7 csapás alatt van. Közvetlenül a Krisztus 2. eljövetele 

előtti időben és a halál-rendelet után következik.  

 

A Jákób éjszakája E. G. White írásaiból 

 

És végül azok ellen, akik megszentelik a negyedik parancsolatban foglalt szombatot, 

rendelet fog megjelenni, amely a legszigorúbb büntetésre méltónak ítéli ezeket a hívőket, 

és megengedi az embereknek, hogy egy meghatározott idő után megöljék őket. A 

hitehagyó protestantizmus az Újvilágban az Óvilág katolikusaihoz hasonlóan fog eljárni 

azokkal szemben, akik Isten minden rendelkezését tiszteletben tartják. Isten népe ekkor 

kerül abba a szorult helyzetbe, amelyet a próféta Jákób háborúsága idejének nevez. - 

NK 548. 

Emberileg mégis az lesz várható, hogy Isten népe ekkor vérével fogja bizonyságtevését 

megpecsételni, akárcsak az előtte járó mártírok. Ők maguk is attól tartanak, hogy az Úr 

kiszolgáltatja őket ellenségeik gyilkos kezébe. Félelem és gyötrelem ideje ez. Éjjel és nappal 

szabadulásért kiáltanak Istenhez... Jákóbhoz hasonlóan ők is küzdenek Istennel. Tekintetük 

belső harcról árulkodik. Sápadtság ül minden arcon. De nem hagyják abba a buzgó imát. - NK 

560. 

Jákób gyötrelmes éjszakája ábrázolja azt a próbát, amelyet Isten népének el kell viselnie 

közvetlen Krisztus második eljövetele előtt. Jeremiás próféta, aki szent látomásban látta azt 

az időt, mondta: "[ ] A félelemnek, rettentésnek szavát hallottuk, és nincs békesség, ...miért 

változtak orcáik fakósárgává? Jaj! mert nagy az a nap annyira, hogy nincs hozzá hasonló; és 

háborúság ideje az Jákóbon, de megszabadul abból" (Jer 30:5-7). - PP 160. 

Láttam, hogy a négy angyal mindaddig tartani fogja a szeleket, míg Jézus el nem végzi 

munkáját a szenthelyen. Majd akkor következik be a hét csapás. Ezek a csapások az igazak 

ellen bőszítik majd a gonoszokat; azt gondolják majd, hogy az igazak hozták rájuk Isten 

csapásait, ezért ha megtisztítják tőlük a földet, akkor megszűnnének a csapások. Rendelet 

jelenik meg a szentek lemészárlására, akik emiatt éjjel és nappal szabadulásért 

kiáltoztak. – ÖM.36 (1851) 

Láttam, hogy a négy angyal tartja a négy szelet, amíg Jézus befejezi munkáját a szentek 

szentjében, és akkor jön a hét utolsó csapás. Ezek a csapások felbőszítik a gonoszokat az 

igazak ellen, ők azt gondolták, hogy mi hoztuk Isten ítéletét rájuk, és hogyha uralni tudnák a 

földet felettünk, a csapások megszűnnének. Rendeletet adnak ki a szentek megölésére, akik 

mindezeket okozzák, s akik éjjel és nappal szabadulásért kiáltanak. - EW 36, 37 (1851). 

Rendeletet adtak ki, hogy öljenek meg minden szentet, ami éjjel nappal szabadulásért történő 

buzgó imára késztette őket. - EW 36,37 (1951). 

 

A Jákób éjszakájának az ideje már nagyon közel van Krisztus 2. eljövetelének az idejéhez. 

„Menj be népem, menj be szobáidba, és zárd be ajtóidat utánad, és rejtsd el magad rövid 

 
 Mivel nem tudjuk pontosan, hogy a 3. és 4. csapás között mennyi idő telik el esetleg már a 3. 

csapás (a halál-rendelet) idején elkezdődik a Jákób éjszakája. A 4. csapás idején viszont van 

már. A halál-rendelettel kapcsolatban lásd az „És bemegy a dicső földre” című anyagot.    
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szempillantásig, míg elmúlik a bús harag! Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a 

föld lakóinak álnokságát, s felmutatja a föld a vért, és el nem fedi megöletteit többé!” Ésa. 

26,20-21 Az 5. csapástól kezdődik el Róma bukása, de az igazaknak továbbra is tusakodniuk 

kell majd úgy, mint Jákóbnak. Számukra a Jákób szorongattatásának az ideje még folytatódik. 

(Jákób éjszakájának következő szakasza.)   

 

 
Megjegyzés: Amerikában a jelképes Kárkemisi csata előtt már elkezdődik a válság, mert itt 

előbb jut teljhatalomra a Pápaság, mint máshol a világon.  

 

 
Asszír hadijelvény; Napkorongban íjat feszítő istenség 
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Szanhérib asszír király megtámadja Júdát  

(Bibliai és régészeti adatok alapján feltételezett útvonal.)  

(Ésa. 37,8; 2 Kir. 19,8; Mik. 1,1; 10;13-16; Ésa 10,28-32; Józs. 19,44) 

„…eljöve Sénakhérib, az Assiriabeli király, és Júdába menvén, megszállá a megerősített városokat, 

azt mondván, hogy elfoglalja azokat magának.” 2 Krón. 32,1 (Megerősített városok Júdában: Roboám 

által Betlehem, Etám, Tékoa, Béth-Cúr, Szókó, Adullám, Gát, Marésa, Zif, Adoráim, Lákis, Azéka, 

Szora, Ajalon, Hebron 2 Krón. 11,5-12; Asa által Géba 1 Kir. 15,23) (Rajz: SG) 

 

© Sipos Gábor 
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34 A hadművészet ókori klasszikusai – Hahn István Zrinyi Kiadó 1963 176. o. 
35 E. G. White: Próféták és királyok Advent Kiadó 1995 221. o. 
36 E. G. White: Próféták és királyok Advent Kiadó 1995 222. o. 
37 ÓKTCh Hetedik Kiadás 1999. 173. o. 
38 ÓKTCh Hetedik Kiadás 1999. 175. o. 
39 ÓKTCh Hetedik Kiadás 1999. 202. o. 
40 E. G. White: Próféták és királyok Advent Kiadó 1995 223. o. 
41 Bibliai nevek és fogalmak – virtuális Ezékiás; Arcanum 
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42 VILÁGTÖRTÉNET I. Kötet Kossuth Könyvkiadó 1962 541. o. 
43 E. G. White: Próféták és királyok Advent Kiadó 1995 223. o. 
44 E. G. White: Próféták és királyok Advent Kiadó 1995 223. o. 
45 A. Leo Oppenheim: Az ókori Mezopotámia Gondolat Bp. 1982. 164. o. 
46 E. G. White: Próféták és királyok Advent Kiadó 1995 223-224. o.  
47 A hadművészet ókori klasszikusai – Hahn István Zrínyi Katonai Kiadó 1963 176-177. o. 
48 Bibliai atlasz Szent Pál Akadémia 2004 118. o.  
49 Bibliai nevek és fogalmak – virtuális Jéhu; Arcanum  

 

Julius Schnorr von Carolsfeld bibliai képei elérhetők a következő webcímen: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Die_Bibel_in_Bildern_by_Julius_Schnorr_vo

n_Carolsfeld  (szerzői jogoktól mentes képek)  
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