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38. fejezet 
 

Góg és Mágog háborúja 
-az előzményekkel együtt- 

 

Az utolsó órában megjelenik a pápai hatalom, „A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a 

hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, És a gonoszságnak minden 

csalárdságával…” 2 Thess. 2,9-10 „Megjelenését a sátán erejéből mindenféle feltűnő tett, jel 

és hamis csoda kíséri, meg mindenféle gonosz csábítás is,” 2Tessz 2,9 (Kat. ford.) ekkor már 

teljhatalommal az egész világ felett. „És akkor fog megjelenni a törvénytaposó” 2 Thess. 2,8 

„gonosz idő lészen az!” Mik. 2,3 Mellette azonban feltámadnak más egyházi (protestáns) 

hatalmak és azok a politikai hatalmak is, akik a vallás nevében kívánják megerősíteni 

hatalmukat. Ezt ma a jobboldal, ill. jobboldali gondolkodás képviseli. „Fiacskáim, itt az 

utolsó óra; és a mint hallottátok, hogy az antikrisztus*1 eljő, így most sok antikrisztus támadt; 

a honnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók; 

mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna; de hogy nyilvánvalóvá legyen 

felőlük, hogy nem mindnyájan közülünk valók.” 1 Ján. 2,18-19 - ezek a hatalmak és az őket 

alkotó tömegek keresztényeknek számítottak. Krisztus nevében léptek fel, de amikor hatalmat 

kaptak és ezzel visszaéltek, gonosz cselekedeteik világossá tették valódi hovatartozásukat. 

Ezek a hatalmak Krisztus nevében lépnek fel, de a valóságban ellene hadakoznak, és az Őt 

megillető helyre pályáznak. A torz rendszer most pillanatok alatt teljesen kiforrottá válik. 

Létrejön a nagy babiloni antikrisztusi egység. Egy akarat, egy indíték vezeti a politikai 

hatalmakat. A pápai fennhatóság alatt rémuralmat valósítanak meg. „A tíz szarv pedig, a 

melyet láttál, tíz király, olyanok, a kik még birodalmat nem kaptak; de hatalmat kapnak mint 

királyok egy óráig a fenevaddal. Ezeknek egy a szándékuk; erejöket és hatalmokat is a 

fenevadnak adják. Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány meggyőzi őket, mert 

uraknak Ura és királyoknak Királya; és az ő vele való hivatalosok és választottak és hívek is.” 

Jel. 17,12-14 Az utolsó órában Róma ezt mondja: „Örökre úrnő leszek!... Én vagyok és nincs 

senki több, nem ülök özvegységben, és a gyermektelenséget nem ismerem!” Ésa. 47,7-8 „Úgy 

ülök, mint királynéasszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok.” Jel. 18,7  

A Szentírás Rómát tengerből feljövő fenevadként mutatja be a Jelenések 13-ban, és kijelenti, 

hogy „a sárkány adá az ő erejét annak, és az ő királyiszékét, és nagy hatalmat.” Jel. 13,2 

Továbbá megállapítja, hogy „csodálván, az egész föld követé a fenevadat. És imádák a 

sárkányt, a ki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádák a fenevadat, ezt mondván: Kicsoda 

hasonló e fenevadhoz? kicsoda viaskodhatik ő vele?” Jel. 13,3-4 A középkorban Róma tűzzel 

– vassal üldözte az igazi keresztényeket. A végidőben, amikor ismét teljhatalomra jut, 

megismétli korábbi üldözéseit. „Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket 

legyőzze; és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. Annakokáért 

imádják őt a földnek minden lakosai, a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, a mely a 

Bárányé, a ki megöletett, e világ alapítása óta.” Jel. 13,7-8 Ma is van keresztényüldözés a 

 
*1 Ellenkrisztus, Krisztus-ellenes; Az Antikrisztus megjelenéséről olvashatunk a 2 Thessz. 2-ben. A 2 

Thess. 2,3-ban szerepel „a bűn embere, a veszedelemnek fia,” kifejezés. A „a veszedelemnek fia,” 

Ján. 17,12 kifejezést a Szentírás a 2 Thesszalonikai levélben említett Igeversen kívül az áruló 

apostolra-Júdásra használja (Ján.17,12), aki az apostolok közé „számláltatott” Csel. 1,17, de 

valójában „ördög” volt.  „Felele nékik Jézus: Nem én választottalak-é ki titeket, a tizenkettőt? és egy 

közületek ördög. Értette pedig Júdás Iskáriótest, Simon fiát, mert ez akarta őt elárulni, noha egy volt 

a tizenkettő közül.” Ján. 6,70-71 

 

 



2 

 

világban, de amikor a Pápaság az egész világ felett teljhatalmúvá válik akkor különösen igaz 

lesz, amit Jézus Krisztus mondott a Máté 24,9-10-ben. „Akkor nyomorúságra adnak majd 

benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És 

akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.” Az apostolokhoz 

hasonlóan Isten ezeket a hűséges szolgáit „utolsókul” állítja, hogy bizonyságot tegyenek az 

igazságról akár az életük árán is. „Mert úgy vélem, hogy az Isten minket, az apostolokat, 

utolsókul állított, mintegy halálra szántakul: mert látványossága lettünk a világnak, úgy 

angyaloknak, mint embereknek.” 1 Kor. 4,9 Sok szenvedést és magaláztatást kell elviselniük 

úgy, mint az apostoloknak korábban: „Mindezideig éhezünk is, szomjúhozunk is, 

mezítelenkedünk is, bántalmaztatunk is, bujdosunk is,…” 1 Kor. 4,11 „…szinte a világ 

szemetjévé lettünk, mindeneknek söpredékévé egész mostanig.” 1 Kor. 4,13 Korábban az ókori 

babiloni birodalom idején, amikor Isten kiöntötte haragját a babilóniaiak által népére, javaikat 

elkobozták. Ez szintén megismétlődik a végidőben. „És házaik idegenekre szálljanak, 

mezőik és feleségeik is egyszersmind; mert kinyújtom kezemet e föld lakosaira, azt mondja az 

Úr. Mert kicsinyeiktől fogva nagyjaikig mindnyájan telhetetlenségnek adták magokat; a 

prófétától fogva a papig mindnyájan csalárdságot űznek.” Jer. 6,12-13 „Azért az ő 

feleségeiket idegeneknek adom, mezőiket hódítóknak; mert kicsinytől fogva nagyig 

mindnyájan nyereség után nyargalnak; a prófétától fogva a papig mindnyájan hamisságot 

űznek.” Jer. 8,10 

 

Malakiás 4,5-6-ban a következőt olvassuk: „Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, 

mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak 

szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jőjjek és meg ne verjem e földet átokkal.” Jézus első 

eljövetele előtt mielőtt még a zsidó nép kiválasztása lejárt volna Isten útkészítőnek rendelte 

Keresztelő Jánost. „János nem tett ugyan semmi csodát;” Ján. 10,41 de Illés lelkével és 

erejével végezte szolgálatát (Mát. 11,14; Mát. 17,11-13; Márk. 9,12-13), míg végül megölték. 

Isten népének a küldetése a végső időben Illési küldetés. Illésre a maga korában nehéz feladat 

hárult. Hűséges szolgálata révén szembekerült a kor politikai hatalmával a gonosz Akháb 

királlyal és a még gonoszabb spiritiszta boszorkány királynéval Jézabellel (1 Kir. 21,25; 2Kir 

9,22). Illés szárazságot hirdetett, halálra keresték, üldözték, de Isten csodálatosan 

gondoskodott róla. Illés által az Úr megsokasította a sareptai özvegyasszony lisztjét és olaját 

és feltámasztotta annak halott fiát. A gonoszok Illést vádolták a szörnyű csapás miatt (aszály). 

Illés nyíltan megfeddte az uralkodó bűnöket és legyőzte a bálványimádó Baál papokat a 

Kármel hegyén. Emberi gyengeségektől ő sem volt mentes amikor Jézabeltől való félelmében 

elmenekült a pusztába majd a Hórebig jutott, ahol Isten megjelent neki. Akháziára Akháb 

utódjára a próféta halálos ítéletet mondott bálványimádása miatt, amely később be is 

teljesedett. Akházia szolgáit Illés kérésére égből leszállt tűz emésztette meg. Illés súlyos 

ítéletet hirdetett a Júdabeli királynak a gonosz Jórámnak is. Amely szintén beteljesedett. 

Gyógyíthatatlan bélbajban szörnyű kínok között halt meg. Illés iskolákat (nevelési 

központokat) szervezett újjá Gilgálban, Béthelben és Jerikóban (2 Kir. 2,1-6) melyeket a 

mennybe való felvitetése előtt meg is látogatott. Kimerítő szolgálatának végén Illésnek nem 

kellett meghalnia, hanem élve ragadtatott el a mennybe. „Az Akháb korában uralkodó 

hitehagyás sokéves gonoszság következménye volt. Ahogy múltak az évek, Izráel lépésről 

lépésre tért le a helyes útról. Amint egyik nemzedék követte a másikat, Izráel nem volt 

hajlandó az egyenes úton járni. Végül a nép nagy többsége meghódolt a sötétség hatalma 

előtt, és elfogadta vezetését.”1 „Illésre a kárhoztatás és ítélet üzenetét bízta Isten. A próféta 

bátran dorgált. A királyt és a népet bűnös útjuk elhagyására szólította.”2 A végső időben Isten 

emberei Illéshez és Keresztelő Jánoshoz hasonló szolgálatot végeznek. Isten hűséges szolgái 

közül lesznek olyanok, akiket megölnek, mások viszont Illéshez hasonlóan élve ragadtatnak el 

Krisztus 2. eljövetelekor.   
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A késői eső idején az aljas rendszer már teljesen készen áll. Ahogy a korai eső idején úgy a 

késői eső idején is egyházi és politikai hatalmak szövetkeznek Krisztus és népe ellen (Apcsel 

4,23-31). „Miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiábavalóságot a népek? A föld 

királyai felkerekednek és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje 

ellen: Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket! Az egekben lakozó 

neveti, az Úr megcsúfolja őket.” Zsolt. 2,1-4 „Ki Dávidnak, a te szolgádnak szája által ezt 

mondottad: Miért zúgolódtak a pogányok, és gondoltak a népek hiábavalókat? Felállottak a 

földnek királyai, és a fejedelmek egybegyűltek az Úr ellen és az ő Krisztusa ellen. Mert 

bizony egybegyűltek a te szent Fiad, a Jézus ellen, a kit felkentél, Heródes és Ponczius Pilátus 

a pogányokkal és Izráel népével, Hogy véghezvigyék, a mikről a te kezed és a te tanácsod 

eleve elvégezte volt, hogy megtörténjenek.” Csel. 4,25-28 „A tíz szarv pedig, a melyet láttál, 

tíz király, olyanok, a kik még birodalmat nem kaptak; de hatalmat kapnak mint királyok egy 

óráig a fenevaddal. Ezeknek egy a szándékuk; erejöket és hatalmokat is a fenevadnak 

adják. Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány meggyőzi őket, mert uraknak Ura és 

királyoknak Királya; és az ő vele való hivatalosok és választottak és hívek is.” Jel. 17,12-14 

A fogság, üldözés és a nagy evangéliumhirdetés idején Isten kihívja, kiszólítja az övéit a 

bukott rendszerekből (egyházak, politikai hatalmak, spiritizmus stb.). Nemcsak az igazakat 

gyűjtik egybe, hanem a gonoszokat is. Az igazak egybegyűjtésével párhuzamosan a 

gonoszokat ’kévékbe’ gyűjtik, megégetésre. „Hagyjátok, hogy együtt nőjjön mind a kettő az 

aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak: Szedjétek össze először a 

konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek; a búzát pedig takarítsátok az én 

csűrömbe.” Mát. 13,30 - a megégetés az utolsó ítéletet jelenti Krisztus 2. majd 3. 

eljövetelekor az 1000 év után. A lelki sötétség idején Isten megmutatja hatalmát. „Ideje, hogy 

az Úr cselekedjék; megrontották a te törvényedet.” Zsolt. 119,126 A súlyos válság csak még 

feltűnőbbé teszi Isten beavatkozását. A fogság, az üldözés, a késői eső és a nagy 

evangéliumhirdetés idején Isten kegyelme árad szét szolgáin, ellenségeit pedig ítélettel 

látogatja meg. „Ki hallott olyat, mint ez, ki látott hasonló dolgokat? Hát egy ország egy nap 

jön-é világra, és egy nép egyszerre születik-é? mert vajúdott és meg is szűlé Sion az ő fiait! 

Ésa. 66,8 (A vajúdás itt: a fogság és az üldözés ideje.) „Gyermekeim! kiket ismét fájdalommal 

szülök, míglen kiábrázolódik bennetek Krisztus” Gal. 4,19 – de ennek a fogságnak, 

üldözésnek meg lesz a maga eredménye, mert megjelennek a gyümölcsök: „Hát én csak 

megindítsam és ne vigyem véghez a szülést? szól az Úr, vagy én, a ki születek, bezárjam-é a 

méhet? így szól Istened. Örüljetek Jeruzsálemmel, és örvendjetek fölötte mind, a kik őt 

szeretitek; vígadjatok vele örvendezéssel mindnyájan, a kik gyászoltatok miatta! Hogy 

szopjatok és megelégedjetek megvígasztaltatásának emlőjén, hogy igyatok és örvendjetek 

dicsőségének bőségén. Mivel így szól az Úr: Ímé kiterjesztem rá a békességet, mint egy 

folyóvizet, és mint kiáradott patakot a népek dicsőségét, hogy szopjátok; ölben fognak 

hordozni, és térdeiken czirógatnak titeket. Mint férfit, a kit anyja vígasztal, akként vigasztallak 

titeket én, és Jeruzsálemben vesztek vígasztalást! Ésa. 66,9-13 - Az Isten Szentlelke által 

jelen van népe között. „Meglátjátok és örül szívetek, csontjaitok, mint a zöld fű, virágoznak, 

és megösmerik az Úr kezét az Ő szolgáin, és haragját ellenségei fölött.” Ésa. 66,14 A késői 

eső idejétől Isten hatalma nem szolgái ellen lesz, hanem ellenségei ellen fordítja azt, úgy, mint 

Egyiptomban. Egyiptomban Isten megengedte, hogy nyomorgassák népét. A Fáraó egyre 

inkább fokozta az elnyomást, de egy idő után Isten beavatkozott népe érdekében. A Fáraó 

hatalma, noha ellenállt Isten hatalmának mégis tehetetlen volt Vele szemben. Isten ítéleteit 

kénytelenek voltak elszenvedni. (Lásd. pl. Mózes kígyója, a tíz csapás.) Isten hatalma ezekben 

a nehéz napokban sem fogy el: „Mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát 

megmutassa azokhoz, a kik ő hozzá teljes szívvel ragaszkodnak;” 2 Krón. 16,9 Amikor a nagy 

evangéliumhirdetés lezárul a kegyelemidő lejár. „És az Isten országának ez az evangyélioma 
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hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.” Mát. 

24,14 A két csoport, az igazak és a gonoszok teljesen különválnak egymástól (elsősorban 

lelkileg). Majd megjelennek a csapások. Az első a fekélyek és betegségek, a második a 

tengerek teljes elszennyeződése, a harmadik a folyóvizek, patakok, erek, források teljes 

elszennyeződése, a negyedik csapás idején a nap tűzni, égetni fog, hogy „az embereket 

tikkassza”, ekkor a hőhullám éri el a tetőfokát. A csapások alatt megtérésre nincs lehetőség. 

”Megégett a fúvó a tűztől, elfogyott az ón, hiába olvaszt az olvasztó, mert gonoszok, meg nem 

tisztíthatók. Megvetett ezüstnek hívjátok őket, mert az Úr megvetette őket!” Jer. 6,29-30 „Az 

emberek azzal vádolják Isten törvényének tisztelőit, hogy csapásokat hoznak a világra. A 

természet félelmes háborgásáért, az emberek viszálykodásáért, a vérontásért és a mérhetetlen 

szenvedésért – őket okolják.”3 Ezek a csapások az igazak ellen bőszítik a gonoszokat, ezért 

rendeletet adnak ki, hogy egy bizonyos idő elteltével megölhessék őket. Ekkor lesz a Jákób 

éjszakája, amiből megszabadul Isten népe. „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. A gonoszok ujjonganak, 

és gúnyosan kiáltják: "Hol van a ti hitetek? Isten miért nem szabadít meg titeket kezünkből, 

ha valóban az Ő népe vagytok?" De a várakozók visszagondolnak a golgotai kereszten 

haldokló Jézusra, és az így kiáltozó, gúnyolódó főpapokra és főemberekre: "Másokat 

megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és 

majd hiszünk neki" (Mt 27:42). Jákóbhoz hasonlóan ők is küzdenek Istennel. Tekintetük belső 

harcról árulkodik. Sápadtság ül minden arcon. De nem hagyják abba a buzgó imát. Ha az 

emberek szeme mennyei látásra nyílna, hatalmas erejű angyalok csoportjait látnák azok körül, 

akik megtartották Krisztus béketűrésre intő beszédét. Az angyalok szeretettel figyelik Krisztus 

követőinek szorult helyzetét, és hallgatják imájukat. Vezérüktől várják a parancsot, hogy 

kiragadják őket a veszedelemből. De még egy kicsit várniuk kell. Isten népének ki kell innia a 

kelyhet, és meg kell keresztelkednie a szenvedések tüzében. Pontosan az a késedelem a 

legjobb válasz könyörgésükre, amely oly nagyon fáj nekik. Miközben bizakodva várnak az Úr 

cselekvésére, gyakorolniuk kell azt a hitet, reménységet és türelmet, amelyet oly kevéssé 

gyakoroltak vallásos életükben.”4 De Isten népére tekint és cselekszik érette. A Jákób 

éjszakájának első szakasza után jelenik meg a hír a fenevad (Róma) bukásáról. Isten 

bosszúállása elkezdődik Babilon felett. A népek ellene fordulnak.  „A futók és a Babilon 

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

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

megindul a föld, és kiáltása hallatszik a nemzetek között!” Jer. 50,46 „Hangzik a pásztorok 

jajja, mert elpusztult az ő büszkeségök! Hangzik az oroszlán ordítása, mert elpusztult a 

Jordán kevélysége!” Zak. 11,3 Most kapnak lehetőséget az igazak arra, hogy elmeneküljenek 

úgy, ahogy Egyiptomból kellett kimenekülniük a kivonuláskor. A hébereknek késlekedés 

nélkül úgy, hogy „még eleséget sem készítének” 2 Móz. 12,39 kellett elhagyniuk Egyiptomot 

még az éjszaka folyamán (2 Móz. 12,30-31; 5 Móz. 16,1). Olyan gyorsan kellett elhagyni az 

országot, hogy még arra sem volt idő, hogy a tésztát kelesztve kenyeret készítsenek 

maguknak, hanem kovásztalan tésztát vittek magukkal az útra (2 Móz. 12,39). „És a nép az ő 

tésztáját minekelőtte megkelt volna sütőteknőivel együtt ruhájába kötve, vállára veté.” 2 Móz. 

12,34 Most tehát az igazak elmenekülve elhagyják a városokat, falvakat, hogy különböző 

helyeken keressenek menedékeket (mezők, erdők, barlangok stb.). Az igazaknak többnyire 

sikerül akadálymentesen elhagyni a városokat, falvakat. Bár lesz néhány kivételes eset is. „A 

mennyei őrszemek megbízatásukat híven teljesítve tovább őrködnek. Bár rendelet jelöli meg 

azt az időt, amikor Isten parancsolatainak megtartóit meg lehet ölni, ellenségeik helyenként 

elébe fognak vágni a rendeletnek, és idő előtt megkísérlik kioltani életüket. De senki sem 

törhet át a hatalmas őrzők seregén, akiket Isten a hűséges emberek köré állít. A városokból és 
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falvakból menekülők közül egyeseket megtámadnak ugyan, de az ellenük felemelt kard 

összetörik, és gyenge szalmaként hullik le. Lesznek olyanok, akiket harcosok alakjában 

megjelent angyalok védenek meg.”5 Isten népe, úgy ahogy az Egyiptomból elmenekült 

héberek sivár elpusztult helyeken halad keresztül, amíg eléri táborhelyét. „Izráel népe sivár, 

sivatagos területen vonult keresztül. Csodálkoztak, vajon hova vezet az útjuk; kezdtek 

elfáradni és néhány szívben felébredt a félelem, hogy hátha az egyiptomiak üldözésükre 

indultak. Ám a felhő csak haladt előre, ők pedig követték. Ekkor az Úr utasította Mózest, 

hogy letérve az útról, üssenek tábort egy tenger melletti sziklás szorosban. Tudatta vele azt is, 

hogy a fáraó üldözőbe veszi őket, de Isten megdicsőül majd csodálatos szabadulásuk által.”6 

„Én pedig megkeményítem a Faraó szívét, és űzőbe veszi őket, hogy megdicsőíttessem a 

Faraó által és minden ő serege által és megtudják az Égyiptombeliek, hogy én vagyok az Úr. 

És úgy cselekedének.” 2 Móz. 14,17 Az Úr vezette ki népét a pusztába, mert így látta jónak. 

Innét már máshová nem menekülhettek. „Isten népe elmenekül a városokból, falvakból, és 

csoportokba verődve kihalt, félreeső helyeken tanyázik. Sokan fognak menedéket találni a 

hegyek között. A Piedmont- völgyi keresztényekhez hasonlóan a föld magaslatait teszik 

szentélyükké, és megköszönik Istennek a »kőszálak csúcsá«-t (Ésa. 33:16).”7 Olvassuk el 

Zsoltárok könyvének 63. fejezetét, amikor Dávid a Júda pusztájában volt „a kiaszott, elepedt 

földön, amelynek nincs vize”*2 Zsolt. 63,2 és Zsoltárok 142. fejezetét, amikor az üldözött 

Dávid a barlangban volt emberektől elhagyatva ahol, mint mondta: „senki sem tudakozódik 

felőlem” Zsolt. 142,5, hogy jobban megérthessük a végidők keresztényeinek tapasztalatát. 

„Töröltettem, akár a halott, az emlékezetből; olyanná lettem, mint az elroshadt edény.” Zsolt. 

31,13 

 

Tekintsünk most egy pillanatra vissza, és Dániel könyvén haladva, értsük meg az 

eseményeket.  

 

Az északi király (Babilon királya) minden hatalmat átvesz a déli királytól (jelképes Kárkemisi 

csata), vagyis a politikai ateizmus megszűnik. Egyiptom fő támogatói is az északi királyhoz 

csatlakoznak. „És kezeit az országokra veti, és Égyiptom földe meg nem menekedhetik. És ura 

lesz Égyiptom arany- és ezüst-kincseinek és minden drágalátos javainak; libiabeliek és 

szerecsenek is lesznek az ő kíséretében. De megriasztják őt napkeletről és északról*3 való 

 
*2 Az újabb fordítások némileg másként adják vissza ezt a szöveget, mint a régiek.  „Ó Isten, te vagy 

Istenem, hozzád vágyakozom! Utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárog testem, mint kiszikkadt, 

kopár, víztelen föld.” Zsolt. 63,2 (MBT ford.) „Isten, én Istenem, téged kereslek, utánad szomjazik a 

lelkem! Érted sóvárog a testem, mint a száraz, tikkadt, kiaszott föld.” Zsolt 63,2 (Kat. ford.) 

„Isten, én Istenem, pirkadatkor már előtted virrasztok. rád szomjazik a lelkem, utánad sóvárog a 

testem, puszta, úttalan, víztelen vidéken” Zsolt 63,2 (Káldi Neovulgáta)  
*3 Napkelet felől és északról jön az Úr megítélni a Földet, az embereket. „Feltámasztám északról, és 

eljött napkelet felől; hirdeti nevemet, és tapodja a fejedelmeket, mint az agyagot, és mint a fazekas a 

sarat tapossa.” Ésa. 41,25 - Ez az igehely Jézus Krisztusról szól, mint aki bíró, és Isten dicsőségét 

hirdeti. „És ímé, Izráel Istenének dicsősége jő vala napkelet felől, és zúgása, mint nagy víz zúgása, és 

a föld világos vala az ő dicsőségétől.” Ezék. 43,2 „Mert a miképen a villámlás napkeletről támad és 

ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is.” Mát. 24,27 „A hatodik angyal is 

kitölté az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufrátesre; és kiszárada annak vize, hogy a napkelet felől 

jövő királyoknak út készíttessék.” Jel. 16,12 „Hol van a zsidók királya, a ki megszületett? Mert láttuk 

az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki.” Mát. 2,2 - Jézus Krisztusról 

szól. „Észak felől aranyszínű világosság támad, Isten körül félelmetes dicsőség.” Jób. 37,21  

„És látám, és ímé forgószél jött északról, nagy felhő egymást érő villámlással, a mely körül fényesség 

vala, közepéből pedig mintha izzó ércz látszott volna ki, tudniillik a villámlás közepéből.” Ezék. 1,4 
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hírek,…” Dán. 11,42-44 A nagy evangéliumhirdetés félelmet kelt a gonoszokban (a „hírek” 

azt jelentik, hogy az evangéliumhirdetés Krisztusról és közeli eljöveteléről tesz bizonyságot).  

„Az az erő, amely az utolsó figyelmeztetést kíséri, felbőszíti a gonoszokat. Haragjuk fellángol 

azok ellen, akik elfogadták az üzenetet, és Sátán még jobban elmélyíti a gyűlölet és az üldözés 

szellemét”.8 Megjelennek a csapások, aminek a hatására a gonoszok eltervezik a gyűlölt nép 

kiirtását.  „Amikor az emberi törvények védelmét megvonják Isten törvényeinek tisztelőitől, 

számos országban intézkednek elpusztításukról. A rendeletben kitűzött idő közeledtére az 

emberek eltervezik a gyűlölt közösség kiirtását. Elhatározzák, hogy egy éjszakán döntő 

csapást mérnek rájuk, hogy végképp elnémítsák az ellenkezés és a dorgálás hangját.”9 

Megjelenik a halál rendelet, és a gonoszok készülnek, hogy lecsapjanak az igazakra. Dán. 

11,44 ezt mondja: „és kivonul nagy haraggal, hogy elveszessen és megöljön sokakat.” 

„Nagy bőszen ellenük indul, hogy elpusztítsa és kiirtsa az egész tömérdek sokaságot.” Dán 

11,44 (Kat. ford.) Hasonló lesz a helyzet ahhoz, amikor Saul és Dávid idejében minden 

környező nép egységbe kovácsolódott azért, hogy megdöntsék és elpusztítsák a felemelkedő 

Izráelt. Zsolt. 83,3-13-ban ezt olvassuk: „Mert ímé, háborognak ellenségeid, s gyűlölőid 

fejöket emelik. Néped ellen álnok tanácsot gondolnak s védenczeid ellen terveket szőnek. Ezt 

mondják: Jertek, veszessük el őket, hogy ne legyenek nemzet, hogy ne emlegessék többé 

Izráel nevét! Mert tanácskoztak együtt, egy szívvel; szövetséget kötöttek ellened: Az 

Edomiták és Ismáeliták sátrai, a Moábiták és Hagarénusok; A Gebaliták, Ammoniták és 

Amálekiták, a Filiszteusok Tyrus lakosaival együtt. Az asszir is szövetkezett velök, segítőjévé 

lettek a Lót fiainak. Szela. Úgy bánj velök, mint Midjánnal, mint Siserával, mint Jábinnal a 

Kison patakjánál! A kik elvesztek Endornál, és a föld szemetjévé lőnek. Tedd őket, 

fejedelmöket olyanokká, mint Orebet s mint Zeébet, Zebahot és Szalmunát, minden 

felkentjökkel, A kik ezt mondták: Foglaljuk el magunknak az Isten hajlékait!” (Erről az 

Igehelyről részletesebben a „de ezek megszabadulnak az ő kezéből…” című anyag 1. részében 

volt szó a 6-os lábjegyzetben.) A hívő nép ebben az időben éli át a Jákób éjszakájának 

gyötrelmeit (szülési fájdalmait). Emberileg úgy látszik, hogy Róma most hatalmas diadalt 

arat. Teljesen elfoglalja az Istent megillető helyet. „Sátorpalotáját a dicsőséges szent hegyen 

üti fel, a tengerek között.”  Dán 11,45 (Kat. ford.) A Jákób éjszakája (első szakasza) után 

egészen váratlan fordulat következik be. Kitöltetik az 5. csapás „a fenevad királyiszékére”. (A 

fenevadról részletesebben „A hét hegy” –ről szóló anyagban olvashatunk!) „Az ötödik angyal 

is kitölté az ő poharát a fenevad királyiszékére;” Jel. 16,10. „Mert az ő bűnei az égig 

hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól.” Jel. 18,5 – mondja a Szentírás „a 

nagy Babilon”-ról, „a paráznáknak és a föld útálatosságainak anyja”-ról (Jel. 17,5). Hab. 

2,16 pedig ezt mondja Babilonról: „Gyalázattal telsz meg dicsőség helyett; igyál te is és 

láttassék szemérmed; reád fordul az Úr jobbjának pohara, és gyalázat borítja el 

dicsőségedet.” Ekkor már ismét teljesedni kezdenek Ézsaiás próféta szavai: „bűnt és 

ünneplést el nem szenvedhetek” Ézs. 1,13 Babilon és Asszíria bukása is ünnep idején történt. 

A Szentírás mindkettőt Róma bukásának előképévé teszi. (Lásd a róluk szóló fejezeteket.)  

Az ókori Babilon Belsazár király idejében bukott el. „Belsazár, aki fiatalon részt kapott az 

uralkodásból, büszkélkedett hatalmában és szívével a menny Istene ellen fordult.”10 Belsazár 

uralkodása idején saját magát dicsőítette és az élvezeteket hajszolta.11  „Círusz, a méd Dárius 

unokaöccse, a médek és perzsák egyesített seregének hadvezére, megostromolta Babilont. A 

látszólag bevehetetlen - az Eufrátesz folyó által védett - vár masszív falain és rézkapuin belül, 

ahol bőségesen volt élelem, a kéjsóvár király biztonságban érezte magát. Idejét szórakozással 
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és tivornyázással töltötte. A hivalkodó, öntelt Belsazár vakmerő biztonságérzetében "nagy 

lakomát rendezett ezer főrangú emberének, és az ezer emberrel együtt itta a bort." Mindaz a 

vonzerő, amit a gazdagság és a hatalom nyújthat, növelte a színhely pompáját. Gyönyörű nők 

elbűvölő varázsukkal a királyi lakoma vendégei voltak. Lángeszű, művelt emberek is ott 

voltak. Fejedelmek és államférfiak úgy itták a bort, mint a vizet, és dorbézoltak őrjítő hatása 

alatt. A féktelen orgiát maga a király vezette, akinek botrányos részegsége elvette józan eszét, 

és alantas ösztönei, szenvedélyei vették át az uralmat. Lakoma közben "megparancsolta 

Bélsaccar, hogy hozzák elő azokat az arany- és ezüstedényeket, amelyeket apja, 

Nabukodonozor hozott el a jeruzsálemi templomból. Azokból akart inni a király főrangú 

embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt." A király be akarta bizonyítani, hogy nincs oly 

szent dolog, amelyhez hozzá ne nyúlhatna. "Elő is hozták az aranyedényeket, ...és a király 

azokból ivott főrangú embereivel... együtt. Itták a bort, és közben dicsőítették az aranyból, 

ezüstből, rézből, vasból, fából és kőből csinált isteneket."”12 A Szentírásban az edénynek 

jelképes jelentése is van. Embereket, emberi lelkeket jelent. (1 Pét. 3,7; Jer. 22,28; Róm.9,21-

23; Csel. 9,15). A jeruzsálemi templomi arany és ezüst edények Isten népét szimbolizálják (2 

Tim 2,20-21).  „Belsazár aligha sejtette, hogy bálványimádó tivornyázásának mennyei tanúja 

van; hogy egy láthatatlan mennyei Vigyázó figyeli az istengyalázó jelenetet, hallja a 

szentségtörő nevetgélést, látja a bálványimádást. A hívatlan vendég azonban csakhamar 

éreztette jelenlétét. Amikor a tivornya tetőzött, vértelen kéz jelent meg, és tűzként fénylő 

betűket rajzolt a palota falára. A nagy sokaság nem értette az írás szavait, de a 

lelkiismeretében megérintett király és vendégei az ítélet baljóslatú előjelét látták benne. 

Elhalkult a zsivajgó jókedv, miközben az emberek valami leírhatatlan rémülettől 

megdermedve figyelték a kezet, amely lassan rajzolta a titokzatos betűket. Filmszerűen 

pergett (helyesbítve: peregtek) le előttük gonosz életük cselekedetei. Mintha az örökkévaló 

Isten ítélőszéke előtt álltak volna, akinek hatalmával épp akkor dacoltak. Ahol néhány 

pillanattal előbb hangos jókedv és istenkáromló élcelődés hallatszott, az most fakó arcok és 

kétségbeesett jajveszékelés színtere lett. Amikor Isten megfélemlíti az embert, akkor nem 

tudja elrejteni rettegését. Belsazár rémült meg a legjobban. Ő volt elsősorban felelős azért az 

Isten ellenes lázadásért, amely a babiloni birodalomban azon az éjszakán tetőzött. Az Istent 

képviselő láthatatlan Vigyázó jelenlétében, akinek hatalmát megkérdőjelezték és nevét 

káromolták, a király megdermedt a félelemtől. Lelkiismerete felébredt. "...dereka elernyedt, és 

még a térdei is reszkettek." Belsazár szentségtörően szembehelyezkedett a menny Istenével, 

és saját erejében bízott nem sejtve, hogy valaki meg meri kérdezni: Miért cselekszel így? De 

most rádöbbent arra; el kell számolnia, miként sáfárkodott a reá bízott értékekkel, és nem tud 

semmi mentséget felhozni az elszalasztott alkalmakra és kihívó viselkedésére.”13 A király 

nem tudta elolvasni az izzó írást, ezért önuralmát elveszítve hangosan kiáltozott, „hogy 

hozzák elő a varázslókat, a Káldeusokat és jövendölőket.” Dán. 5,7 Az írást azonban ők sem 

tudták elolvasni és az értelmét sem tudták megfejteni. Ezért a király „még jobban megrémült, 
arca elsápadt,” Dán. 5,9 (MBT ford.) és főemberei is „megrémültek” Dán. 5,9 (Kat. ford.), 

megzavarodtak (Dán. 5,9). Végül Dánielt hívatták, aki képes volt arra, hogy elolvassa az írást 

és megjelentette az értelmét is a királynak.  

„Eszeveszett ostoba életüknek ezen az utolsó éjszakáján Belsazár és főurai betöltötték a saját 

és a káldeus birodalom bűneinek mértékét. Isten nem háríthatta el a közelgő veszedelmet.”14  

A végidőben is elhangzanak a súlyos szavak a Babiloni király (Róma) felett: „És ez az írás, a 

mely feljegyeztetett: Mene, Mene, Tekel, Ufarszin! Ez pedig e szavaknak az értelme: Mene, 

azaz számba vette Isten a te országlásodat és véget vet annak. Tekel, azaz megmérettél a 

mérlegen és híjjával találtattál. Peresz, azaz elosztatott a te országod és adatott a médeknek 

és persáknak.” Dán. 5,25-28 
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„Bélsaccar lakomája”, a felirat megjelenése  

(Rembrandt festménye, 1636; National Gallery, London) (Fotó: SG) 

 

Babilon úgy jár, ahogy a régi példabeszéd mondja: „A ki vermet ás másnak, abba belé esik; és 

a ki felhengeríti a követ, arra gurul vissza.” Péld. 26,27 Ahogy az ókori Babilont úgy a 

végidei Babilont is bukása váratlanul éri. „Azért jő te reád a gonosz, a melynek keletkezését 

nem tudod, és romlás sújt le rád, a melyet meg nem engesztelhetsz, és hirtelen jő pusztulás 

reád, nem is tudod! Ésa. 47,11„Tőrbe ejtettelek téged, és meg is fogattál Babilon, de nem 

tudtad, utól érettél és megragadtattál, mert pörlekedtél az Úrral.” Jer. 50,24 „Mert ok nélkül 

vetették elém titkon vont hálójokat, és ok nélkül ástak vermet az én lelkemnek. Érje őt romlás 

váratlanul, fogja meg hálója, a melyet kivetett, essék belé a veszedelembe.” Zsolt. 35,7-8 

Babilon önfelmagasztalásával és más gonosz tetteivel egyengette az utat a teljes bukásához, 

addig, amíg végleg kimerítette Isten hosszútűrését. A 2 Thess. 2,3-4 leírja, hogy a Római 

Antikrisztus a végletekig magasztalja magát. „és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek 

fia, A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre 

méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt 

mutogatván magát.”*4 - Az „annyira” szócska mutatja, hogy önfelmagasztalásának ez a 

csúcsa. „Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit istennek vagy szentnek 

mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő isten.” 2Thessz. 

2,4 (MBT ford.) Egykor Tírusz uralkodója is Istennek képzelte magát: „Embernek fia! 

 
*4 „aki ellenszegül, és önmagát föléje helyezi mindannak, amit Istennek vagy isteni tiszteletre méltónak 

nevezünk, beül Isten templomába, és úgy mutogatja magát, mintha Isten volna.” 2 Tessz 2,4 (Káldi 

Neovulgáta)  
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mondjad Tírus fejedelmének: Ezt mondja az Úr Isten: Mivelhogy felfuvalkodott szíved és ezt 

mondtad: Isten vagyok én, Isten székében ülök a tengerek szívében, holott csak ember vagy 

és nem Isten, mégis olylyá tevéd szíved, minő az Isten szíve,” Ezék. 28,2 Istennek képzelte 

magát Heródes is: „Egy kitűzött napon pedig Heródes királyi ruhájába felöltözve és székibe 

ülve nyilvánosan szóla hozzájuk. A nép pedig felkiálta: Isten szava ez és nem emberé. És 

azonnal megveré őt az Úrnak angyala, azért, hogy nem az Istennek adá a dicsőséget; és a 

férgektől megemésztetvén, meghala.” Csel. 12,21-23 Nabukodonozort és Belsazárt szintén az 

önfelmagasztalás miatt érte a kemény ítélet. „De mikor a szíve felfuvalkodott, és a lelke 

megkeményedett megátalkodottan: levetteték az ő birodalmának királyi székéből, és 

dicsőségét elvevék tőle;” Dán. 5,20 – szól az Írás Nabukodonozorról (lásd még Dán. 4,27-30). 

Később Belsazár is hasonló ítéletet halott. Isten féltve őrzi dicsőségét Ésa. 42,8 és 48,11 ezt 

mondja: „Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem 

dicséretemet a bálványoknak.” „Enmagamért, enmagamért cselekszem; mert hogyan 

szentségteleníttetnék meg nevem?! És dicsőségemet másnak nem adom.” Dániel könyvében 

ezt olvashatjuk Rómáról: „És sokat szól a Felséges ellen és a magasságos egek szenteit 

megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt;…De ítélők ülnek és az ő 

hatalmát elveszik, hogy megrontassék és végleg elveszszen.” Dán. 7,25-26 A Római Egyház 

bár régóta fennáll, hatalma nem fog örökké tartani. Önfelmagasztalása az 5. csapás idejére 

beérik. Róma bűne olyan lesz „mint a leesendő falhasadék, a mely már kiáll a magas 

kőfalon, a melynek aztán nagy hirtelen jő el romlása;” Ésa. 30,13  

  

A Jelenések 16,10–ben megjelenő fenevad, amelyre kitöltetik a csapás Rómát jelenti. A 

csapás éppen a legfontosabb és legérzékenyebb pontját érinti a „királyiszéket”.*5 Minél 

magasabbra emelik valakinek a királyi székét annál hatalmasabb, dicsőségesebb 

méltóságosabb (2 Kir. 25,28-29; Eszt. 3,1). A királyiszék jelenti: az uralkodás, a kormányzás, 

az irányítás helyét (Vö. Jer. 3,17; Jel. 3,21), e nélkül minden felbomlik. A „fenevad 

királyiszéke” egyben birodalmi székhely és bálványimádási központ is.  Ez a hely volt az, 

ahol „az erőszaknak széket emeltek” Ámós. 6,3 a „hamisság széke” „a mely nyomorúságot 

szerez törvény színe alatt” Zsolt. 94,20 A gonoszok a veszedelem napját messze gondolták 

(Ámós. 6,3), de most a csapás miatt szenvednek a vezetők. Az ókori Babiloni birodalom 

mielőtt teljesen elbukott volna a király és főemberei Isten beavatkozására megdermedtek a 

félelemtől és összezavarodtak. A végidőben is a vezetőket, főembereket félelem és zavar lepi 

meg. A csapás következtében Róma irányítói-kormányzói hatalma lebénul, dicsősége is 

csorbát szenved. Most ellene támadnak azok, akik kiszolgálták őt és azok is, akiket 

nyomorgatott. Zak. 2,9 ezt mondja Babilonról: „Mert ímé én felemelem kezemet ellenök, és 

saját szolgáik prédájává lesznek,..”*6 „Fizessetek úgy néki, a mint ő fizetett néktek, és 

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

ugyanabból két annyit töltsetek néki. A mennyire dicsőítette magát és dobzódott, annyi 

kínnal és gyászszal fizessetek néki; mert ezt mondja az ő szívében: Úgy ülök, mint 

királynéasszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok. Ennekokáért egy nap 

jőnek ő reá az ő csapásai: a halál, a gyász és az éhség; és tűzzel égettetik meg; mert erős az 

Úr, az Isten, a ki megbünteti őt.” Jel. 18,6-8 

 
*5 A fenevad királyiszéke egyben a Sátán királyiszéke is (Jel. 13,2). A Pergámumbeli gyülekezethez 

írott levélben szerepel, hogy a „Sátán királyiszéke” Jel. 2,13 ott van náluk.  Pergamon a 

császárkultusz egyik fő központja és a római helytartó - prokonzul székhelye volt. Zeusz oltár is állt a 

városban.   
*6 „Nézzétek, kinyújtom kezem ellenük, és ők saját szolgáik prédájává lesznek…” Zak 2,13 (Kat. ford.) 

„Mert íme, én felemelem ellenük kezemet, és ők prédájává lesznek azoknak, akik szolgáltak nekik;” 

Zak 2,13 (Káldi Neovulgáta) „Majd én fölemelem a kezemet ellenük, és saját szolgáik zsákmányává 

lesznek!” Zak. 2,13 (MBT ford.)  
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Az északi királyt most „eléri a vég, és nem lesz, aki segíthetne rajta.” Dán. 11,45 (Káldi 

Neovulgáta) (Emberi segítség nélkül marad.) Bukását nem lehet feltartóztatni. Eljött Babilon 

ítéletének az ideje Ésa. 14,20–ban ezt olvassuk: „nem él sokáig a gonoszok magva sem!” A 

gonoszok sokakat elpusztítottak az igazak közül, de őket is utoléri az ítélet. „De ha gonosz 

ítélettel vagy tele, úgy utolérnek az ítélet és igazság.” Jób. 36,17 Babilon bukása Róma 

bukásával kezdődik el.  Ésa. 47,1-2–ben a következőt olvassuk: „Szállj le és ülj a porba, 

Babilon szűz leánya, ülj a földre királyi szék nélkül, te a Káldeusok leánya, mert nem 

hívnak többé téged gyöngének és elkényeztetettnek! Vedd a malmot és őrölj lisztet, född fel 

fátyolodat, emeld föl a hosszú ruhát, född fel czombodat és menj át a folyókon.” - Babilon 

bűnei (paráznaságai) teljesen nyilvánvalóvá válnak. - „Födöztessék föl meztelenséged és 

láttassék meg szemérmed; bosszút állok és embert nem kímélek! Így szól a mi Megváltónk, 

seregeknek Ura az Ő neve, Izráel Szentje! Ülj némán és menj a sötétre, te a Káldeusok 

leánya, mert nem hívnak többé téged országok úrnőjének!” Ésa. 47,3-5 A királyiszéket ért 

csapás után Róma egész országát/királyságát (Vö. Jel. 17,18) sötétség lepi meg. „Az ötödik 

angyal is kitölté az ő poharát a fenevad királyiszékére; és lőn az ő országa setét; és rágják 

vala az ő nyelvöket a kín miatt, És káromlák a menny Istenét az ő kínjaik és fekélyeik miatt; és 

meg nem térének az ő cselekedeteikből.” Jel. 16,10-11 Az 5. csapás idején a gonoszok nagyon 

szenvednek, de továbbra is tele vannak gyűlölettel Isten iránt. Az ókori Babilon és Asszíria 

bukása meglepetésszerűen és éjszaka történt, vagyis sötétségben. Mindkét várost ellenségeik 

egy meglepetésszerű támadással éjszaka tehát sötétségben bevették. (Lásd a Babilonról és az 

Asszíriáról szóló fejezeteket, ill. az Ararátról szóló fejezetet!) A végidőben a helyzet hasonló 

lesz, Róma bukásakor.  Róma másik előképe Ninive az asszír birodalom fővárosa éppen olyan 

parázna volt (Náh. 3,4), mint az őt követő Babilon. Bukásakor bűnei nyilvánvalóvá lettek. A 

védőket félelem fogta el. „Ímé, rád török, azt mondja a Seregek Ura, és orczádra fordítom 

ruhádnak alját, és népeknek mutatom meg meztelenségedet, és országoknak gyalázatodat. 

Rútságot hányatok rád, és gyalázattal illetlek téged, és olyanná teszlek, mint a kit 

csudálnak.” Náh. 3,5-6 „Te is megrészegedel, elfeledtté leszel; te is keresel majd menedéket 

a gyűlölködő elől.” Náh. 3,11 „Ímé, a te néped asszonynép te benned, földednek kapui tárva 

kitárulnak gyűlölőidnek, tűz emészti meg záraidat!” Náh. 3,13 

 

A Szentírás Ésa. 47-ben elősorolja Babilon bűneit, amelyek miatt Isten nem kegyelmez többé 

neki. Babilon veszedelmét semmilyen ördögi okkult praktika nem tudja elhárítani, 

megakadályozni. „Fölgerjedtem volt népem ellen; megfertőztettem örökségemet és kezedbe 

adtam azt: te nem cselekedtél velök irgalmasságot, az öregre nehéz igát vetettél! És ezt 

mondád: Örökre úrnő leszek! úgy hogy ezekre nem is gondolál, és nem emlékeztél meg 

annak végéről. És most halld meg ezt, bujálkodó, a ki bátorságban ülsz, a ki ezt mondja 

szívében: Én vagyok és nincs senki több, nem ülök özvegységben, és a gyermektelenséget nem 

ismerem! És mind e kettő eljő reád nagy hamar egy napon: gyermektelenség és özvegység, 

teljességökben jőnek el reád, noha gazdag vagy a varázslásban, és sok nagyon igéző 

szózatod. Gonoszságodban bíztál, és ezt mondád: Nem lát senki engem! Bölcseséged és 

tudományod csalt meg téged, és ezt mondád szívedben: Én vagyok és nincs senki több. Azért 

jő te reád a gonosz, a melynek keletkezését nem tudod, és romlás sújt le rád, a melyet meg 

nem engesztelhetsz, és hirtelen jő pusztulás reád, nem is tudod! No állj elő hát igéző 

szózatiddal és varázslásodnak sokaságával, a melyekkel ifjúságodtól fogva vesződtél, talán 

segíthetsz valamit, talán visszariaszthatod a veszedelmet. Tanácsaid sokaságában 

megfáradtál; no álljanak elő és tartsanak meg az égnek vizsgálói, a kik a csillagokat nézik, a 

kik megjelentik az újholdak napján, hogy mi jövend reád. Ímé, olyanok lettek, mint a polyva, 

tűz emészté meg őket, nem mentik meg életöket a lángból, még szén sem marad belőlök 

melegülésre, sem körülülhető parázs! Így járnak azok, a kikkel vesződtél; és a kik kereskedő 

társaid voltak ifjúságodtól fogva, futnak, kiki a maga útján; senki nem segít néked!” Ésa. 
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47,6 – 15 Babilon bukásával a világgazdaság leáll és összeomlik. Róma egykori partnerei 

közül senki sem segít rajta. Mindegyik saját magát félti. „És siratják őt, és jajgatnak ő rajta a 

föld királyai, a kik vele paráználkodtak és dobzódtak, mikor az ő égésének füstjét látják, Nagy 

távol állva az ő kínjától való félelem miatt, mondván: Jaj! jaj! te nagy város, Babilon, te 

hatalmas város, hogy egy órában jött el ítéleted! A föld kalmárai is siratják és jajgatják őt, 

mert az ő árúikat immár senki nem veszi; Arany és ezüst, és drágakő és gyöngy, és gyolcs és 

bíbor, és selyem és skárlátczikkeket; és minden thinfát és minden elefántcsontedényt, és 

drágafából és rézből és vasból és márványkőből csinált minden edényt; És fahajat és 

illatszereket, és kenetet és tömjént, és bort és olajat, és zsemlyelisztet és gabonát, és barmokat 

és juhokat, és lovakat és kocsikat, és rabokat és emberek lelkeit. És a gyümölcs, a mit a te 

lelked kívánt, eltávozott tőled, és minden a mi ínyes és pompás, eltávozott tőled, és többé 

azokat meg nem találod. Ezeknek árosai, a kik meggazdagodtak ő tőle, távol állanak az ő 

kínjától való félelem miatt, sírván és jajgatván, És ezt mondván: Jaj! jaj! a nagy város, a 

mely öltözött gyolcsba és bíborba és skarlátba, és megékesíttetett aranynyal, drágakövekkel és 

gyöngyökkel; hogy elpusztult egy órában annyi gazdagság! És minden hajósmester és a 

hajókon levők mind, a sokaság és az evezők, és valakik a tengeren kereskednek, távol 

állának. És kiáltának, látván az ő égésének füstjét, és ezt mondják vala: Mi hasonló e nagy 

városhoz? És port hányván az ő fejökre, kiáltának sírván és jajgatván, és ezt mondván: Jaj! 

jaj! az a nagy város, a melyben meggazdagodott mindenki, a kinek hajói voltak a tengeren, 

annak drágaságaiból, hogy elpusztult egy órában!” Jel. 18,9-19 

 

Az ókori Babilon ítéletét a méd Dárius hadvezére Círus „a felkent” hajtotta végre. „Én 

vagyok az Úr és több nincs, rajtam kivül nincs Isten! felöveztelek téged, bár nem ismerél.” 
Ésa. 45,5 Círus és seregei könnyedén behatoltak az elbizakodott városba. „Így szól az Úr 

felkentjéhez, Czírushoz, kinek jobbkezét megfogám, hogy meghódoltassak előtte népeket, és a 

királyok derekának övét megoldjam, ő előtte megnyissam az ajtókat, és a kapuk be ne 

zároltassanak; Én menéndek előtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az érczajtókat 

összetöröm, és leütöm a vaszárakat. Néked adom a sötétségnek kincseit és a rejtekhelyek 

gazdagságait, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, a ki téged neveden hívtalak, Izráel 

Istene.” Ésa. 45,1-3 „A hódító perzsa hadsereg váratlanul vonult be a babiloni főváros 

központjába a folyó medrén át, amelynek a vizét elvezették, és a belső kapukon keresztül, 

amelyeket gondatlan biztonságérzetből minden védelem nélkül nyitva hagytak.”15 „A király 

még az ünnepség csarnokában volt, körülvéve azokkal, akiknek sorsa megpecsételődött, 

amikor hírnök közölte vele, hogy "betörtek városába", elfoglalta az ellenség, akinek 

cselfogásai ellen olyan biztonságban érezte magát; "birtokba vették a gázlókat, ...a harcosokat 

rémület fogta el" (Jer 51:31-32). Mialatt ő és főemberei Jahve szent edényeiből ittak, és 

dicsőítették ezüst és arany isteneiket, mialatt (helyesbítve: azalatt) a médek és a perzsák - az 

Eufrátesz vizét medréből elvezetve - bevonultak az őrizetlen város belsejébe. Círusz serege 

már a palota fala alatt állt; a várost "mint a sáska" (Jer 51:14) töltötték meg az ellenség 

katonái; és diadalittas ordításuk túlharsogta a megdöbbent tivornyázók kétségbeesett 

kiáltozását.”16 Babilont egykori szövetségesei a médek és perzsák foglalták el. A végidei 

Babilont is egykori szövetségesei a jelképes médek és perzsák és mások foglalják el. (Lásd 

részletesebben a „Babilon vitézei”–ről szóló anyagot!) A végidei Babilont elpusztító tömegek 

megtéretlen emberek lesznek, olyan emberek, akiknek hatalmuk lesz az ítéletre ezért Istenben 

„büszkén örvendenek”. „Jövendölés Babilonia ellen, a melyet látott Ésaiás, Ámós fia. 

Emeljetek zászlót kopasz hegyen, kiáltsatok nékik, kézzel intsetek, hogy bevonuljanak a 

fejedelmek kapuin! Én parancsoltam felszentelt vitézeimnek, és elhívtam erősimet 

haragomnak véghezvitelére, a kik én bennem büszkén örvendenek. Hah! zsibongás a 

hegyeken, mint nagy néptömegé; hah! összegyűlt népek országainak zúgása; a seregek Ura 
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harczi sereget számlál. Jőnek messze földről, az égnek végéről, az Úr, és haragjának 

eszközei, elpusztítani mind az egész földet.” Ésa. 13,1-5  

 

Babilon kifosztott másokat, de most eljött annak az ideje, hogy ő is erre a sorsra jusson.  

Hatalmas koalíció alakul a végidei Babilon megdöntésére, elpusztítására. Úgy ahogy 

korábban az ókori Babilon ellen összefogtak a médek és perzsák, a szkítákkal a manneusokkal 

és elámiakkal (Ésa. 21,2). Vagy, ahogy az asszír Ninive ellen összefogtak a médek és 

babilóniaiak a manneusokkal, szkítákkal és kimmerekkel. (Lásd részletesebben az Ararátról 

szóló fejezetet!) A Babilon ellen vonuló seregeket a Szentírás pusztító természeti 

csapásokhoz, féktelen természeti erőkhöz: özönvízhez, földinduláshoz, pusztító szélhez és 

sáskajáráshoz hasonlítja. Rettenetes vérontás lesz, és a sebesültek nyögnek mindenfelé. A 

támadók öldökölnek, gyújtogatnak, fosztogatnak, és Babilon bálványai elpusztulnak. „Mert 

ímé, én nagy nemzetek gyülekezetét támasztom és hozom fel Babilonra északnak földéről, 

és sorakoznak ellene, legott bevétetik. Nyilai olyanok, mint a legyőzhetetlen vitézé, a ki nem 

tér vissza sikertelenül. És Káldea prédává lesz, a kik prédára vetik őt, mind betelnek vele, 

azt mondja az Úr. Csak örüljetek, csak tomboljatok örökségem elpusztítói:*7 csak 

ugrándozzatok, mint a nyomtató tinó, és nyerítsetek, mint a ménlovak. Megszégyenül a ti 

anyátok, a ti szűlőtök igen csúffá lesz:… Sorakozzatok köröskörül Babilon ellen, mind ti 

ijjászok, lőjjetek reá, ne kiméljétek a nyilat; mert az Úr ellen vétkezett! Kiáltsatok reá 

köröskörül, kezét adta, lehullottak az ő szegletkövei, leromlottak az ő kőfalai: bizony az Úr 

büntetése ez; büntessétek meg őt, és a mint cselekedett, úgy cselekedjetek vele. Vágjátok ki 

Babilonból a magvetőt és a ki sarlót fog aratás idején; a gyilkos fegyver elől kiki az ő népéhez 

szalad, kiki az ő földe felé fut. Elszéledt juhnyáj az Izráel, oroszlánok kergették szét; először 

benyelte őt Assiria királya, végre pedig ez a Nabukodonozor, a babiloni király megtörte az ő 

csontjait. Azért ezt mondja a Seregek Ura, az Izráel Istene: Ímé, én megfenyítem a babiloni 

királyt és az ő földét, miként megfenyítém az assiriai királyt.” Jer. 50,9-18 - Úgy jár a 

babiloni király is, ahogy az asszír király járt. Mindkettőt bevették ellenségeik. „Gyűjtsetek 

össze Babilon ellen igen sokat, mindenkit a ki kézívet feszít, köröskörül járjatok ellene 

tábort, hogy senki el ne szaladhasson: fizessetek meg néki az ő cselekedete szerint, a mint ő 

cselekedett, úgy cselekedjetek vele; mert az Úr ellen kevélykedett, az Izráelnek Szentje ellen! 

Azért elhullanak az ő ifjai az ő utczáiban,… Ímé, én ellened vagyok, te kevély, azt mondja az 

Úr, a Seregek Ura, mert eljött a te napod, a te megfenyítésed napja. És megbotlik a kevély 

és elesik,… és tüzet gyújtok az ő városaiban, hogy megemészsze azokat, a kik körülte 

vannak.” Jer. 50,29-32 „Ímé, nép jött északról, és nagy nemzet és sok király támad fel a föld 

határaiból. Ívet és paizst ragadnak, kegyetlenek azok, és semmi irgalmasság nem lesz 

bennök, szavok mint a tenger zúgása, és lovakon jőnek, mind viadalra készek te ellened, te 

Babilon leánya! Hallja a babiloni király az ő híröket, és kezei elesnek, szorongás fogja el őt, 

fájdalom, mint a gyermekszűlőt.”*8 Jer. 50,41-43 Nemrég még az igazak szenvedésével 

találkoztunk a Jákób éjszakájában, de most a Babiloni király (Róma) szenved, mint a 

 
*7

 „És fegyver alá rekeszté az ő népét; és az ő öröksége ellen felgerjede.” Zsolt. 78,62 „Elnyomói 

főkké lettek; ellenségei boldogok! Bizony az Úr verte meg őt az ő sok bűne miatt; gyermekei rabságra 

mentek az elnyomó előtt.” Siral. 1,5 „Emlékezik Jeruzsálem az ő nyomorúságának és eltiportatásának 

napjain minden ő gyönyörűségéről, a melyek voltak eleitől fogva; mert az ő népe ellenség kezébe esett 

és nem volt segítsége. Látták őt az ellenségek; nevettek megsemmisülésén.” Siral. 1,7  
*8 „Amikor Babilon királya meghallja hírüket, elernyed a keze; szorongás fogja el, és olyan fájdalom, 

mint a vajúdó asszonyt.” Jer 50,43 (Kat. ford.) „Hallotta hírüket Babilon királya, és lehanyatlott a 

keze; szorongás fogta el, gyötrelem, mint a szülő asszonyt.” Jer 50,43 (Káldi Neovulgáta) „Ha 

meghallja hírüket Babilónia királya, kezei elernyednek, szorongás vesz erőt rajta, és vonaglik, mint a 

szülő asszony.” Jer. 50,43 (MBT ford.)  
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szülőasszony. „Ezt mondja az Úr: Ímé, én pusztító szelet*9 támasztok Babilon ellen és azok 

ellen, a kik az én ellenségem szívében lakoznak.*10 És szórókat*11 küldök Babilon ellen, és 

felszórják őt, és földét kiüresítik, mert mindenfelől ellene lesznek a veszedelem napján. A 

kézívesre kézíves vonja fel íjját, és arra, a ki pánczéljába öltözik. Ne kedvezzetek ifjainak, 

öldössétek le egész seregét: És essenek el megöletve a Káldeusok földén, és átverve az ő 

utczáin.” Jer. 51,1-4 „Ímé, én feltámasztom ellenök a Médiabelieket, a kik ezüsttel nem 

gondolnak, és aranyban nem gyönyörködnek; Kézíveik szétzúznak ifjakat, és nem 

könyörülnek a méh gyümölcsén, a fiaknak nem irgalmaz szemök:” Ésa. 13,17-18 Most 

teljesedik a Zsoltáríró kérése: „Babilon leánya, te pusztulóra vált! Áldott legyen a ki megfizet 

néked gonoszságodért, a melylyel te fizettél nékünk! Áldott legyen, a ki megragadja és 

sziklához paskolja kisdedeidet!” Zsolt. 137,8-9 

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

melyeket Sionban cselekedtek a ti szemeitek láttára, azt mondja az Úr. Ímé, én ellened 

fordulok, te romlásnak hegye, azt mondja az Úr, a ki az egész földet megrontottad, és 

kinyújtom reád kezemet, és levetlek téged a kőszikláról, és kiégett hegygyé teszlek 

téged…Tűzzétek ki a zászlót az országban, fújjátok meg a trombitát a nemzetek között, 

avassátok fel ellene a nemzeteket, gyűjtsétek össze ellene az Ararátnak, Menninek és 

Askenáznak országait, válaszszatok ő ellene hadvezért, hozzátok ki a lovakat mint rettenetes 

sáskasereget.” Jer. 51,24-27 „Harczi zaj a földön és nagy romlás. Hogy elmúlott és összetört 

az egész föld pőrölye! milyen útálatossá lett Babilon a nemzetek között. Tőrbe ejtettelek 

téged, és meg is fogattál Babilon, de nem tudtad, utól érettél és megragadtattál, mert 

pörlekedtél az Úrral. Felnyitotta az Úr az ő tárházát, és előhozta az ő haragjának szereit: 

mert e cselekedet az Úré, a Seregek Uráé Káldea földén. Törjetek reá a szélekről, nyissátok 

fel az ő magtárait, tapodjátok őt, mint a kévét, és irtsátok ki, hogy ne legyen maradéka. 

Döfjétek le minden tulkát, le velök a vágóhídra! Oh jaj nékik; mert eljött az ő napjok, az ő 

megfenyíttetésök ideje!” Jer. 50,22-27 A Szentírás a Babilon ellen fellángoló forradalmat és 

annak romboló erejét egy földinduláshoz hasonlítja, mint ahogy a nagy francia forradalmat is 

ehhez hasonlította (Jel. 11,13). Babilon védőit félelem fogja el. „Babilon bevételének zajától 

megindul a föld, és kiáltása hallatszik a nemzetek között!”*12 Jer. 50,46 „Avassátok fel ellene 

a nemzeteket, Médiának királyait, az ő hadnagyait és minden főemberét, és az ő 

birodalmának egész földét. És megrendül a föld és rázkódik, mert az Úrnak gondolatai 

beteljesednek Babilon ellen,…Babilon vitézei felhagytak a viadallal, erősségeikben ülnek, 

elfogyott a vitézségök, asszonyokká lettek, felgyújtották lakhelyeit, zárait letörték.” Jer. 

51,28-32 „Ezt mondja a Seregek Ura: Babilon széles kőfala földig lerontatik, és az ő büszke 

kapuit tűz égeti meg,” Jer. 51,58 „Megfenyítem Bélt is Babilonban, és kivonom szájából, a 

mit benyelt, és többé nem futnak hozzá a nemzetek, Babilonnak kőfala is ledől.” Jer. 51,44 

„És örvendeznek Babilon felett az ég és a föld és minden benne valók, mert észak felől 

eljőnek reá a pusztítók, azt mondja az Úr.” Jer. 51,48 „Mert pusztító tör reá, Babilonra, és 

elfogatnak vitézei, eltörik az ő kézívök, mert a megfizetésnek Istene, az Úr, bizonynyal 

megfizet.” Jer. 51,56 „...és meglátogatom az ő faragott képeit, és egész földén sebesültek 

nyögnek.” Jer. 51,52 „Fegyver lesz a Káldeusokon, azt mondja az Úr, és Babilon lakóin és az 

ő fejedelmein és az ő bölcsein. Fegyver lesz az ő varázslóin, és megbolondulnak; fegyver lesz 

 
*9 háborút, hadseregeket 
*10

 szeretői lakoznak a szívében 
*11

 „Idegeneket küldök Babilónia ellen, akik szétszórják,” (MBT ford.) Jer. 51,2 „s gabonaszórókat 

küldök Babilonba, hogy szélnek szórják” (Kat. Ford.) Jer 51,2 „Idegeneket küldök Babilonba, akik 

szélnek szórják,” (Káldi Neovulgáta) Jer 51,2  
*12 „Babilon elfoglalásának zajától megrendül a föld, jajkiáltása hangzik a népek között.” Jer. 50,46 

(MBT ford.)  
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az ő vitézein, és elijednek. Fegyver lesz az ő lovain és szekerein és az egész egyveleg népen, a 

mely ő benne van, és hasonlók lesznek az asszonyokhoz. Fegyver lesz az ő kincsein, és 

elprédáltatnak.” Jer. 50,35-37  

 

„Arany pohár volt Babilon az Úr kezében, a mely megrészegíté ez egész földet; nemzetek ittak 

az ő borából, azért bolondultak meg a nemzetek.*13 Hamar elesett Babilon és összeomlott,*14 

jajgassatok felette, kössétek be balzsammal az ő sebét, hátha meggyógyul! Gyógyítottuk 

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

hatott az ő ítélete, és felemelkedett a felhőkig.” Jer. 51,7-9 „Ha az égbe hág is fel Babilon, és 

ha megerősíti is az ő erős magaslatát, pusztítók törnek reá tőlem, azt mondja az Úr.” Jer. 

51,53 „Kihozta az Úr a mi igazságainkat, jertek és beszéljük meg Sionban az Úrnak, a mi 

Istenünknek dolgát. Élesítsétek a nyilakat, töltsétek meg a tegzeket; felindította az Úr a 

Médiabeli királyok lelkét, mert Babilon ellen van az ő gondolatja, hogy elveszesse azt, mert 

az Úr bosszúállása ez, az ő templomáért való bosszúállása. Babilonnak kőfalain tűzzétek ki a 

zászlót, erősítsétek meg az őrséget, szerezzetek vigyázókat, rendeljétek el a leseket: mert az Úr 

meggondolta és meg is cselekszi azokat, a miket szólott Babilon lakói ellen. Oh te, a ki 

lakozol a nagy vizek mellett, a kinek kincsed temérdek, eljött a te véged és a te rablásod 

határa! Megesküdt a Seregek Ura az ő lelkére, mondván: Bizony betöltelek téged 

emberekkel, mint sáskákkal, és diadalmas éneket énekelnek felőled.” Jer. 51,10-14 A 

sáskajáráson kívül a Biblia a Babilonba beözönlő seregeket egy pusztító özönvízhez is 

hasonlítja. „Feljött Babilonra a tenger, habjainak özönével elboríttatott.” Jer. 51,42 

„Hirdessétek a nemzetek között és hallassátok, emeljétek fel a zászlót: hallassátok és el ne 

titkoljátok; ezt mondjátok: Bevétetett Babilon, megszégyenült Bél, letöretett Merodák, 

megszégyenültek az ő faragott képei, letörettek az ő bálványai. Mert északról nép jön fel 

ellene, pusztává teszi ez az ő földét,...” Jer. 50,2-3 „Futár futár elé fut, és hírmondó a 

hírmondó elé, hogy megjelentse a babiloni királynak, hogy bevétetett az ő városa 

mindenfelülről. És a révhelyek elfoglaltattak, és az álló tavak tűzzel kiszáríttattak, és a 

vitézek elrettentek.” Jer. 51,31-32 

 

Jelenések könyve szerint éppen azok a hatalmak lesznek az elsők, akik a „kéjnő”-nek 

Rómának a pusztulására törnek, akik korábban a legodaadóbb hívei voltak. Ezek a hatalmak 

az Európai nemzetek (tíz szarv - tíz király) és Amerika (földből feljövő fenevad). „A tíz szarv, 

amelyet láttál, és a fenevad, meg fogják gyűlölni a paráznát,*15 magára hagyottá és 

mezítelenné teszik,*16 húsát lerágják, őt pedig tűzben elégetik. Mert az Isten adta szívükbe, 

hogy végrehajtsák szándékát, hogy szándékuk egy legyen, és felajánlják királyságukat a 

fenevadnak, míg be nem teljesednek az Isten igéi.”*17 Jel. 17,16-17 (MBT ford.) Ezek a 

 
*13 „Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skárlátba, és megékesíttetett vala aranynyal és 

drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele útálatosságokkal és az ő 

paráznaságának tisztátalanságával, És az ő homlokára egy név vala írva: Titok; a nagy Babilon, a 

paráznáknak és a föld útálatosságainak anyja.” Jel. 17,4-5 „És jöve egy a hét angyal közül, a kinél a 

hét pohár vala, és szóla velem, mondván nékem: Jövel, és megmutatom néked a nagy paráznának 

kárhoztatását, a ki a sok vizen ül; A kivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának 

borával megrészegedtek a föld lakosai.” Jel. 17,1-2 
*14 „Hirtelen esett el Babilon, összeomlott,” Jer. 51,8 (MBT ford.) „Hirtelen bukott el Babilon, 

összetiporták.” Jer 51,8 (Kat. ford.) „Hirtelen esett el Babilon, és összetört;” Jer 51,8 (Káldi 

Neovulgáta)  
*15 Rómát, a hamis egyházat a jelképes Babilon legfőbb megtestesítőjét  
*16 leleplezik, felfedik bűneit és nagy gyalázat lesz rajta 
*17

 „A tíz szarv, amelyet láttál, meg a vadállat, meggyűlölik a kéjnőt, kifosztják és levetkőztetik, a 

húsán rágódnak, és tűzön megégetik.” Jel 17,16 (Kat. ford.)  
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hatalmak másokkal együtt beteljesítik a parázna nő felett kimondott ítéletet: „Ezért halld meg 

az ÚR igéjét, te parázna! Így szól az én Uram, az ÚR: Mivel meztelenre vetkőztél, és 

mutogattad szemérmedet, amikor paráználkodtál szeretőiddel és minden utálatos 

bálványoddal, sőt fiaid vérét is nekik adtad, ezért majd összegyűjtöm minden szeretődet, 

akiknek kelletted magad: azokat is, akiket szerettél, meg azokat is, akiket gyűlöltél. Köréd 

gyűjtöm őket mindenfelől, és leleplezem előttük szemérmedet, hadd lássák egészen 

szemérmedet. Azután elítéllek a házasságtörő és vérontó asszonyok törvénye szerint, és 

kiszolgáltatlak a haragnak és a vérbosszúnak. Kezükbe adlak: szétdúlják dombjaidat, 

lerombolják magaslataidat, lehúzzák rólad a ruhát, elveszik ékszereidet, és otthagynak 

teljesen meztelenül. Gyűlést hívnak össze ellened, megköveznek, és kardjukkal 

felkoncolnak. Házaidat fölperzselik, és végrehajtják rajtad az ítéletet a többi asszony szeme 

láttára. Véget vetek paráznaságodnak, paráznabért sem fogsz többé fizetni.” Ez. 16,35-

41(MBT ford.)  

 

 A Zsoltáríró kérése az volt, hogy Isten népe ellenségeivel úgy cselekedjen, mint a 

Midiánitákkal: „Úgy bánj velök, mint Midjánnal…A kik elvesztek vala Endornál, és a föld 

szemetjévé lőnek. Tedd őket, fejedelmöket olyanokká, mint Orebet s mint Zeébet, Zebahot és 

Szalmunát,…”  Zsolt. 83,10-12. A Midiánitáknak ez a legyőzése Gedeon nevéhez fűződik. 

(Egy másik Mózeshez 4 Móz. 25,17; 4 Móz. 31,1-11). Gedeon Joás fia volt, Garizimtól nem 

messze, Ofrában lakott. Isten bírónak hívta el, hogy megszabadítsa népét a Midiániták igája 

alól. Az Úr biztosította őt, hogy vele lesz. „Én leszek veled, és megvered Midiánt, mint egy 

embert.” Bír. 6,16 „Mert mikor bírákat támasztott az Úr nékik, az Úr maga volt a bíróval, és 

megszabadította őket ellenségeik kezéből a biró egész idejére, mert megindult az Úr 

panaszaikon, melyeket emeltek elnyomóik és szorongatóik miatt.” Bír. 2,18 Gedeon Isten 

utasítására lerontotta Baál oltárát és kivágta a mellette lévő berket (Bír. 6,25), ezért 

»Jerubbaál«*18 –nak (Bír. 6,32; Bír. 7,1) is nevezik. Isten egy ideig kiszolgáltatta népét bűneik 

miatt az elnyomóknak. „És gonoszul cselekedének az Izráel fiai az Úrnak szemei előtt, azért 

adá őket az Úr a Midiániták kezébe hét esztendeig. És hatalmat vőn a Midiániták keze az 

Izráelen,…” Bír. 6,1-2 A Midiániták és társaik félelmetes pusztítók voltak. „Mert ha vetett 

Izráel, mindjárt ott termettek a Midiániták, az Amálekiták és a Napkeletnek fiai, és rájok 

törtek. És táborba szálltak ellenök, és pusztították a földnek termését egész addig, a merre 

Gázába járnak, és nem hagytak élésre valót Izráelben, sem juhot, sem ökröt, sem szamarat. 
Mert barmaikkal és sátoraikkal vonultak föl; csapatosan jöttek, mint a sáskák, úgy hogy sem 

nékik magoknak, sem tevéiknek nem volt száma, és ellepték a földet, hogy elpusztítsák azt. 

Mikor azért igen megnyomorodott az Izráel a Midiániták miatt, az Úrhoz kiáltának az Izráel 

fiai.” Bír. 6,3-6 „Kánaán déli részén az amálekiták, a keleti határoknál a pusztán túl a 

midiániták voltak még mindig Izrael kérlelhetetlen ellenségei. Az utóbbi nemzetet Mózes 

idejében csaknem teljesen kiirtották az izraeliták, de azóta nagyon elszaporodtak és hatalmas 

nemzetté lettek. Bosszúra szomjaztak és most, hogy Isten visszavonta védelmező kezét 

Izraeltől, itt volt a bosszú ideje. Nemcsak a Jordán keleti partjának törzse, hanem az egész 

ország szenvedett pusztításuktól. A puszta kegyetlen, vad lakói "[...] csapatosan jöttek, mint a 

sáskák" (Bír 6:5) - nyájaikkal és csordáikkal. Pusztító pestisként szóródtak szét az országban a 

Jordántól a filiszteus síkságig. Akkor jöttek, amikor a gabona érni kezdett és addig maradtak, 

amíg a föld utolsó termését begyűjtötték. Megfosztották a földet termésétől, a lakosságot 

kifosztották és bántalmazták, azután újból visszatértek a pusztába. Így a nyitott országban 

lakó izraeliták arra kényszerültek, hogy elhagyják otthonaikat és fallal körülvett városokba 

gyűljenek, menedéket keressenek az erődítményekben, sőt oltalmat találjanak a barlangokban 

és sziklaerődítményekben a hegyek között. Hét évig folytatódott ez az elnyomás, és amikor a 

 
*18

 Baál harcol, küzd; aki az úrért harcol, Baál ellen küzdő, Baál mutassa nagynak magát (B.N.F.) 
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nép nyomorúságában figyelt az Úr feddésére és megvallotta bűnét, Isten újra segítőt 

támasztott nékik. Gedeon a Manassé törzséből való Jóás fia volt. Annak a résznek, amelyhez 

ez a család tartozott, nem volt vezető szerepe, de Joás családja kitűnt bátorságával és 

becsületességével. Joás bátor fiairól azt mondják, "[...] mindenik olyan arcú, mint egy-egy 

királyfi" (Bír 8:18). A midiánitákkal való küzdelemben egy kivételével mind elestek, és ez az 

egy félelmetessé tette nevét a portyázók előtt.”17  

 

 „És mikor az egész Midián és Amálek és a Napkeletiek egybegyűlének, és általkeltek a 

Jordánon, és tábort jártak a Jezréel völgyében: Az Úrnak lelke megszállotta Gedeont, és 

megfúván a harsonákat, egybehívá az Abiézer házát, hogy őt kövesse. És követeket külde 

egész Manasséba, és egybegyűle az is ő utána; és követeket külde Aserbe és Zebulonba és 

Nafthaliba, és feljövének eleikbe.” Bír. 6,33-35 Gedeon felszólította a törzseket, hogy 

segítsenek neki a Midiániták elleni harcban. Gedeon hívására a törzsekből 32 000 ember 

sereglett köré (Bír. 7,3). Ez a sereg a Midiániták és társaik 135 000-res (Bír. 8,10) seregéhez 

képest csak nagyon kicsi volt. Az ellenséges erők így is többszörös túlerőben voltak. Isten 

azonban Gedeon hadseregét próbák sorozatával még kisebbre végül mindössze 300 

kiválasztott hívő férfira apasztotta. Ennek a maroknyi seregnek kellett szembenéznie az 

ellenség most már 450-szeres túlerejével. (Egy héber férfira 450 ellenség jutott.) Gedeon 

ezzel a Midiánitákhoz képest szinte jelentéktelen csöppnyi sereggel, Isteni segítséggel aratott 

győzelmet, és az egész országot megszabadította erőszakos uralmuktól. 

Az izraeliták „táborba szállának a Haród kútjánál, és a Midián tábora tőle északra volt, a 

Moré halomtól*19 fogva, a völgyben.” Bír. 7,1 (Jezréel völgyében Endornál.) „És a 

Midiániták és az Amálekiták és a Napkeletiek minden fiai úgy feküdtek a völgyben, mint a 

sáskák sokasága, és tevéiknek nem volt száma sokaságuk miatt, mint a fövenynek, mely a 

tenger partján van.” Bír. 7,12 Gedeon éjszaka támadta meg az ellenséget. „És a háromszáz 

embert három csapatba osztá el, és mindeniknek kezébe egy-egy kürtöt adott, és üres korsókat 

és fáklyákat e korsókba. És monda nékik: Én reám vigyázzatok, és úgy cselekedjetek. És ímé 

én bemegyek a tábornak szélibe, és akkor, a mint én cselekszem, ti is úgy cselekedjetek. Ha én 

a kürtbe fúvok és mindazok, a kik velem vannak, akkor ti is fújjátok meg a kürtöket az egész 

tábor körül, és ezt kiáltsátok: az Úrért és Gedeonért! És leméne Gedeon, és az a száz férfiú, a 

ki vele volt, a tábor széléhez a középső éjjeli őrség kezdetén, a mikor épen az őrség 

felváltatott, és kürtölének a kürtökkel és összetörék a korsókat, a melyek kezökben valának. És 

kürtölt mind a három csapat a kürtökkel, és összetörték a korsókat, és balkezükben tartották a 

fáklyákat, jobb kezükben pedig a kürtöket, hogy kürtöljenek, és kiáltának: Fegyverre! Az 

Úrért és Gedeonért! És mindenik ott állott a maga helyén a tábor körül. Erre az egész tábor 

futásnak eredt, és kiáltozott, és menekült. És mikor a háromszáz ember belefújt kürtjébe, 

fordítá az Úr kinek-kinek fegyverét az ő felebarátja ellen az egész táborban, és egész Béth-

Sittáig futott a tábor, Czererah felé, Abelmehola határáig, Tabbathon túl.” Bír. 7,16-22  

„A háromszáz embert három csoportra osztotta. Minden embernek egy-egy kürtöt és egy-egy 

cserépedénybe rejtett fáklyát adtak. Úgy állította fel az embereket, hogy a midiánita tábort 

különböző irányokból közelítsék meg. Az éjszaka közepén, Gedeon harci kürtjének jelére a 

három csapat megfújta a kürtöket, azután összetörve a cserépedényeket és a lobogó fáklyákat 

felemelve rárontottak az ellenségre, ezzel a rettenetes csatakiáltással: »Az Úrért és 

Gedeonért!"« Az alvó sereg hirtelen felriadt. Minden oldalon lobogó fáklyák fénye világított. 

Minden irányból trombiták hangja hallatszott és a támadók kiáltása. Mivel azt hitték, hogy 

egy nyomasztó fölényben lévő seregnek vannak kiszolgáltatva, páni félelem fogta el a 

midiánitákat. Vad kiáltásokkal mentették az életüket és saját társaikat ellenségnek nézve, 

egymást kaszabolták le. Amikor a győzelem híre eljutott, az otthonaikban várakozó 

 
*19 domb Jezréel síkságán (B.n.f. – Moré) a Tábor hegytől délre  
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izraelitákhoz, ezrével tértek vissza a csatatérre, hogy részt vegyenek a menekülő ellenségeik 

üldözésében.”18  

 

 
Gedeon legyőzi a Midiánitákat (Julius Schnorr von Carolsfeld –’Die Bibel in Bildern’, 1860) 

 

„És egybegyűjtettek az Izráel férfiai Nafthaliból, Áserből és az egész Manasséből, és úgy űzék 

a Midiánitákat. És követeket külde Gedeon az egész Efraim hegységbe, ezt izenvén: Jőjjetek 

alá a Midiániták ellen és foglaljátok el előttök a vizeket Béthbaráig, és a Jordánt. És 

egybegyűle Efraimnak minden férfia, és elzárák a vizeket Béthbaráig, és a Jordánt is. És 

elfogák Midiánnak két fejedelmét, Orebet és Zéebet, és megölék Orebet az Oreb 

kőszikláján,*20 és Zéebet megölék a Zéeb pajtájában,*21 és űzték a Midiánitákat. Orebnek és 

Zéebnek fejét pedig elvivék Gedeonnak a Jordánon túl.” Bír. 7,23-25 „A midianiták útjukat a 

Jordán felé vették, remélve, hogy elérik saját területüket a folyón túl. Gedeon hírnököket 

küldött Efraim törzséhez, buzdítva őket, hogy fogják el a menekülőket a déli gázlóknál.”19 

Efraim férfiai elfogták és megölték Midiánnak 2 fejedelmét Orebet és Zéebet (Bír. 8,3).  

„Gedeon háromszáz emberével az üldözéstől kifáradva átkelt a folyón közvetlen azok után, 

akik már elérték a túlsó partot. A midianiták két fejedelmére, Zébára és Sálmunáhra, akik az 

egész sereget vezették és tizenötezer emberrel megmenekültek, Gedeon rárontott, erejüket 

teljesen felmorzsolta, a két fejedelmet pedig elfogta és megölte.”20  

„Zéba pedig és Sálmunáh Kárkorban valának, és az ő seregök velök, mintegy tizenötezeren, 

mind a kik megmaradtak a Napkeletieknek egész táborából. Az elesettek száma százhúszezer 

fegyverfogható férfiú volt. És felméne Gedeon a sátorban lakók útján keletre Nobahtól és 

Jogbehától, és szétverte a tábort, pedig a tábor biztonságban érezte magát. És Zéba és 

Sálmunáh elfutottak; de ő utánok ment, és elfogta a Midián két királyát: Zébát és 

Sálmunáht, és szétszórta az egész tábort.” Bír. 8,10-12 Isten segítségével Gedeon olyan nagy 

 
*20 »Óréb szikláján« (tulajdonképpen »varjúszikla«) K. B. L. – virtuális - Óréb 
*21 zeébi présház tulajdonképpen »farkasprésház« K. B. L. – virtuális – Óréb  
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győzelmet aratott, hogy csaknem az egész ellenséges sereg elpusztult. Ahogy a Zsoltáríró is 

mondja: „akik megsemmisültek Éndórnál, és a föld trágyájává lettek!” Zsolt. 83,11 (MBT 

ford.) Az ellenség vesztesége 120 000 ember és a továbbiak a megmaradt 15 000-ből. A 

midiánita uralkodók nevének jelentései is beszédesek. Oreb és Zéeb: holló és róka; vagy 

farkas;21 Sálmuná: az árnyékot (védelmet) megtagadja;22 Zéba: áldozat, levágás.23 Ez az 

időszak tehát a végidőben a hollók és rókák-farkasok megbüntetésének az ideje. Azoknak az 

ideje, akik megtagadták az Isteni oltalmat.  Gedeon helyett most az Isten lesz a bíró. Ő 

szolgáltat igazságot. „Az Úr ítéli meg a népeket.” Zsolt. 7,9 „Hanem Isten a biró, a ki egyet 

megaláz, mást felmagasztal!” Zsolt. 75,8 „És oh Seregek Ura, igaz biró, veséknek és szívnek 

vizsgálója: hadd lássam a te bosszúállásodat rajtok, mert néked jelentettem meg az én 

ügyemet!” Jer. 11,20  

 

A Biblia máshol is utal a Midiániták legyőzésére. Ésa. 9,4 elmondja, hogy Isten úgy 

szabadítja meg népét elnyomóiktól, mint ahogy a Midiánitáktól a „Midián napján” 

megszabadította őket az Úr. „Mert terhes igáját és háta vesszejét, az őt nyomorgatónak 

botját összetöröd, mint Midián napján;”*22 Ézsaiás könyvében az asszír király ellen szóló 

próféciát olvashatunk. Ez a prófécia nem csak a korabeli kor asszír királya ellen szólt, hanem 

a végidei asszír király (Róma) ellen is. Ésa. 10,24-26 ezt mondja: „Azért így szól az Úr, a 

seregeknek Ura: Ne félj népem, Sionnak lakosa, az Assiriabeli királytól! bár botjával megver 

tégedet és pálczáját felemeli rád, miként Égyiptom egykoron; Mert még csak egy kevés idő 

van: és elfogy búsulásom, és haragom az ő megemésztésökre lészen! És a seregeknek Ura 

ostort emel ő ellenök, miként a Midián levágatása idején az Oreb kőszikláján,..”*23  

 

„Jajgassatok pásztorok, és kiáltsatok, és heverjetek a porban, ti vezérei a nyájnak, mert 

eljön a ti megöletéseteknek és szétszóratástoknak ideje, és elhullotok, noha drága edények 

vagytok. És nincs hová futniok a pásztoroknak, és menekülniök a nyáj vezéreinek. Hallatszik a 

pásztorok kiáltozása és a nyáj vezéreinek jajgatása, mert elpusztította az Úr az ő legeltető 

helyöket.” Jer. 25,34-36 - A pásztorok a népek legjavából éltek és rajtuk élősködtek (Vö. 

Ezék. 34. fej.).  

 

Jel. 16,12-ben a következőt olvassuk a 6. csapásról: „A hatodik angyal is kitölté az ő poharát 

a nagy folyóvízre, az Eufrátesre; és kiszárada annak vize, hogy a napkelet felől jövő 

királyoknak út készíttessék.” Babilont a várost is átszelő Eufrátesz folyó védte. A Babilonhoz 

érkező Kürosz seregéből a perzsa tiszt „Khrüszantasz így szólt: - De hát ez a folyó nem a 

város kellős közepén folyik keresztül, több mint kétsztadionnyi szélességben?”24 Xenophón 

szerint az ostromlók az Eufráteszről azt tartották, hogy az „nagyon mély”, „Úgyhogy ez a 

folyó jobban erősíti a várost, mint maguk a falak.”  „- Így van bizony - szólt közbe Gobrüasz 

-, csakhogy nagyon mély, és még akkor is elnyelne, ha valaki a vállára venne. Úgyhogy ez a 

folyó jobban erősíti a várost, mint maguk a falak. - Hagyjuk, Khrüszantasz - mondta Kürosz -, 

ez meghaladja erőinket.”25 de Isten előre kijelentette (Jer. 51,60), hogy Babilon bukásakor 

„Szárazság lesz az ő vizein, és kiszáradnak, mert bálványok földe az, és faragott képekkel 

 
*22 „Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának vesszejét összetöröd, mint Midján 

napján.” Ézs. 9,3 (MBT ford.) „Mert terhes igáját, a vállára nehezedő rudat, sanyargatója botját 

összetöröd, mint Midián idejében.” Iz 9,3 (Kat. ford.)  
*23 „Ezt mondja a Seregek Ura: „Ne félj Asszíriától, népem, Sion lakója! Vesszővel ver ugyan, és 

fölemeli botját ellened, de már csak egy kis idő: akkor lecsillapszik haragom, és dühöm elsöpri őket.” 

A Seregek Ura rájuk emeli az ostort, mint akkor, amikor megverte Midiánt Oreb sziklájánál,…” Iz 

10,24-26 (Kat ford.)  
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dicsekednek.”*24 Jer. 50,38 Jeremiás 51,35-36-ban pedig ezt mondja: „Az én rajtam esett 

erőszak és az én testem Babilonra térjen, azt mondja a Sionnak lakója, és az én vérem 

Káldeának lakosaira, azt mondja Jeruzsálem! Azért ezt mondja az Úr: Ímé, én megítélem a te 

ügyedet, és bosszút állok éretted, és kiszáraztom az ő tengerét, és kiapasztom az ő 

forrását.”*25 Jer. 51,36 (Vö. Jel. 18,20) Babilont szörnyű bűnei miatt utoléri az ítélet! Círus 

(Kürosz) végül elvezette a folyó vizét így az valósággal ’kiszáradt’ és ezzel járhatóvá vált. Ez 

már előre jelezte Babilon elesését. Xenophón szerint: „Kürosz felszólította segédtisztjeit, 

ereszkedjenek le a folyó száraz medrébe, lovakkal is, gyalogosan is, és nézzék meg járható-e. 

Miután jelentették, hogy járható összehívatta a gyalogosok és a lovasok parancsnokait, és a 

következőket mondta: - Barátaim, a folyó szabaddá tette előttünk az utat a városba. Vonuljunk 

be bátran, félelem nélkül.”26 Hérodotosz szerint pedig „Mikor a víz oly sekély lett, hogy az 

embernek csak a combja közepéig ért, a folyó mellé rendelt katonák behatoltak a városba.” 

(Lásd részletesebben a Tenger pusztasága című fejezetben.) A végidőben az Eufrátesz 

jelképezi az álvallásos tömegeket, népeket. (Részletesebben lásd az Eufráteszről és Nílusról 

szóló részt!) A hatodik csapás Babilon támogatóit éri, azokat a népeket, akik vallásos bázisát 

jelentették. Ekkorra bizalmuk végleg megrendül az egyházi - politikai vezetésben, így Róma 

teljesen elveszíti vallásos bázisát, ekkor Babilon elesése teljessé válik. „…a nép elfogyása 

pedig az uralkodó romlása.”*26 Péld. 14,28 Az emberek ismét szembesülnek a valósággal: 

Róma sem magát sem táborát nem tudta megoltalmazni e csapásoktól. Babilon (Róma) 

ostroma az 5. csapás idején kezdődik meg és a 6. csapás idejére (amikor az beköszönt) 

Babilon egészen elesik. Az „Eufrátesz kiszáradása” az álvallásos tömegeknek ez a nagy 

csalódása, készíti elő az utat Jézus Krisztus személyes megjelenésére. „..hogy a napkelet felől 

jövő királyoknak út készíttessék”. Az „Eufrátesz kiszáradásának” következménye, hogy 

félelmetes éhség hatalmasodik el a gonoszokon. Tapasztalatuk hasonló lesz a Zsoltáríró 

szavaihoz, de igazi bűnbánat nélkül. „Mert nyilaid belém akadtak, és kezed rám nehezült. 

Nincs épség testemben a te haragodtól; nincs békesség csontjaimban vétkeim miatt. Mert 

bűneim elborítják fejemet; súlyos teherként, erőm felett. Megsenyvedtek, megbűzhödtek 

sebeim oktalanságom miatt. Lehorgadtam, meggörbedtem nagyon; naponta szomorúan járok. 

Mert derekam megtelt gyulladással, és testemben semmi ép sincsen. Erőtlen és összetört 

vagyok nagyon, s szívem keserűsége miatt jajgatok.” Zsolt. 38,3-9 Zak. 14,12-13 ezt mondja: 

„És ez lesz a csapás, a melylyel megcsapkod az Úr minden népet, a melyek Jeruzsálem ellen 

gyülekeznek: Megsenyved a húsok és pedig a míg lábaikon állnak, szemeik is megsenyvednek 

gödreikben, nyelvök is megsenyved szájokban. És azon a napon lesz, hogy az Úr nagy 

háborúságot támaszt közöttök, úgy, hogy kiki a maga társának kezét ragadja meg, és a 

maga társának keze ellen emeli fel kezét.”*27 Nyomorúságukban a gonoszok gyűlölik Istent 

 
*24 „Szárazságot a vizeire, hadd száradjanak ki, mert bálványszobrok földje az, és a szörnyekkel 

őrjöngnek!” Jer 50,38 (Káldi Neovulgáta) „Fegyvert vizei ellen: száradjanak ki! Mert a 

bálványszobrok országa ez, és szörnyalakokkal dicsekszenek.” Jer. 50,38 (MBT ford.)  
*25

 A Biblia szinte minden nagyobb vízfelületet tengernek nevez (1 Móz 1,10; 4 Móz. 34,12; Márk. 

1,16) A salamoni templomban a nagy mosdómedencét réztengernek nevezték (kb. 5,25 m átmérőjű 

volt). Ebben mosták meg a papok a kezüket és lábukat, mielőtt szolgálatukat a szentélyben átvették 

volna (1Kir 7,23–26; 2Krón 4,2–6). A szöveg katolikus fordítása így hangzik: „A rajtam esett 

erőszakért s minden szenvedésemért, bűnhődjék Babilon! - mondja Sion lakossága. A vérem szálljon 

Káldea lakóira! - mondja Jeruzsálem. Ezért ezt mondja az Úr: Nézd, magam vettem kezembe ügyedet, 

hogy biztosítsalak: bosszút állok érted. Kiszárítom folyamát és elapasztom forrásait.” Jer 51,35-36 

(Kat. ford.)  
*26 „..ha elfogy a nemzet, elvész az uralkodó is.” Péld. 14,28 (MBT ford.) „megbukik a király, ha 

nincsen népe.” Péld 14,28 (Kat. ford.) 
*27 „Ilyen csapással fog az ÚR sújtani minden népet, amely Jeruzsálem ellen vonul: megrothad a 

húsuk még életükben, szemük is megrothad gödrében, nyelvük is megrothad szájukban. Azon a napon 
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és népét, gyűlölik Rómát is, aki elhitette őket, de gyűlölik egymást is. Elkeseredésükben 

nemcsak az igazak ellen vannak, hanem egymás ellen is fordulnak.     

 

Babilon (Róma) ostromáról a Biblia ezt mondja: „Mert ezt mondja a seregek Ura, az Izráel 

Istene: Babilon leánya olyan, mint a szérű,*28 itt van az ő tapostatásának ideje, egy kis híja 

még, és eljő az ő aratásának ideje.”*29 Jer. 51,33 Babilont ellenségei először megtapossák 

majd egy kis idő még és eljön az ő egybegyűjtésének, ítéletének az ideje. Az aratás jelképesen 

az egybegyűjtést és az ítéletet (a gonoszok számára végül a megégetést) jelenti (Gal. 6,7; Mát. 

13,39-42; Mát. 3,12; Jóel. 3,13; Mát. 13,30).  

A vallási-politikai hatalmak valódi jellege lelepleződött, paráznaságuk megmutatkozott. Sátán 

nem tudja felhasználni irányítói, kormányzói hatalmukat, hogy rajtuk keresztül elhitesse, 

magához láncolja a népeket. Most előlépnek a háttérből irányító démonikus hatalmak. A 

természetfeletti jelenségek (mint a spiritizmus; ezen belül a titkos társaságok) a vallási - 

politikai hatalmak (mint Róma és Amerika) mögül. „És láték a sárkány szájából és a fenevad 

szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijőni, a békákhoz hasonlókat; 

Mert ördögi lelkek azok, a kik jeleket tesznek; a kik elmennek a földnek és az egész 

világnak királyaihoz, hogy egybe gyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának 

viadalára.” Jel. 16,13-14 „Sátán és angyalai hatalommal, jelekkel és hazug csodákkal 

szállnak le, hogy elhitessék a föld lakósait, és ha lehet, magukat a választottakat is.”27 

Sátánnak a népeket megint egybe kell gyűjtenie (lásd még, Jer. 51,2; Zsolt 1,4; Péld. 20,26) és 

egységessé kell tennie. A Babiloni király (Róma (Jel. 17,4-5;18)) elbukott most a háttérből 

irányító Babiloni király (Sátán (Ésa. 14,4-6;12)) veszi át közvetlenül a szerepet. Újból 

összegyűjti, és helyreállítja hadseregét az egyházi hatalmakat, a politikai hatalmakat és népét. 

Sátán helyreállítja, és ismét felállítja a nagy Babilont. Formailag a világ megint kereszténnyé 

válik. „(Imé eljövök, mint a tolvaj. Boldog, a ki vigyáz és őrzi az ő ruháit,*30 hogy 

mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rútságát.)” - mondja Jel. 16,15.  Bár Jézus 

Krisztus eljövetele közvetlenül a küszöbön áll, bármelyik pillanatban megtörténhet, mégis 

most következik a hívő népre a leghatalmasabb próba: „Mert hamis Krisztusok és hamis 

 
az ÚR nagy zűrzavart támaszt közöttük: az emberek egymásra támadnak, és kezet emelnek egymásra.” 

Zak. 14,12-13 (MBT ford.) „Ez lesz az a csapás, amellyel az Úr sújtja az összes nemzetet, amelyek 

Jeruzsálem ellen harcba szálltak: elrothad a testük, amikor még a lábukon állnak, elrothad a szemük a 

gödrében, elrothad a nyelvük a szájukban. Azon a napon az Úr nagy zavart támaszt közöttük, úgyhogy 

mindenki társának a kezét ragadja meg és kezet emelnek egymásra,” Zak 14,12-13 (Káldi Neovulgáta)  
*28 gabonacséplő hely; keményre döngölt terület, ahol végezték a gabona cséplését és tisztítását; 

jelképes értelemben a büntetést is jelenti (Ézs. 21,10 (MBT ford.); Mik. 4,12) 
*29 „Mert ezt mondja a Seregek Ura, Izrael Istene: Hasonlóvá lett Babilon leánya a szérűhöz, amelyet 

jól megtapostak. Már csak egy kis idő, és eljön számára az aratás ideje.” Jer 51,33 (Kat. ford.) „Mert 

így szól a Seregek URa, Izráel Istene: Olyan lett Babilon leánya, mint a szérű, amikor ledöngölik. Még 

egy kis idő, és eljön az aratás ideje!” Jer. 51,33 (MBT ford.) „Mert így szól a Seregek Ura, Izrael 

Istene: »Babilon leánya olyan, mint a szérű, amikor éppen megtaposták; még egy kis idő, és eljön 

számára az aratás ideje.«” Jer 51,33 (Káldi Neovulgáta)  
*30 Az Úr tanítványait figyelmeztette, hogy eljövetele sokak számára váratlan lesz: „Vigyázzatok azért, 

mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, 

hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj: vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön. 

Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia.” Mát. 

24,42-44; „Mert mintegy tőr, úgy lep meg mindeneket, a kik az egész föld színén lakoznak. 

Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, 

a mik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt!”  Luk. 21,36; a ruha jelképezi a tiszta 

jellemet „mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei.” Jel. 19,8  
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próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha 

lehet, a választottakat is.” Mát. 24,24 (Lásd még Márk. 13,22) „Mert sokan jőnek majd az 

én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.” Mát. 24,5 

„És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek.” Mát. 24,11 Hamis próféták tűnnek 

fel Simon mágusok és Barjézusok (Jézus fia; a segítő, az üdvözítő fia)28 másik nevén Elimás 

(a hatalmas; varázsló, bölcs, mágus)29 akik igyekeznek Isten népét „elfordítani a hittől” 

(Csel. 8,9;13,6-8). „Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, a kik juhoknak ruhájában jőnek 

hozzátok, de belől ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket…” Mát. 7,15-16 

„Ti pedig vigyázzatok; ímé előre megmondottam néktek mindent.” Márk. 13,23 Az 

igazaknak ebben az időben fokozottan vigyázni és őrizni kell tiszta és nemes jellemüket. Isten 

népe ebben az időben a szinte már élettelen természetben elhagyatott helyeken Urához 

könyörög, és sóvárogva várja az Úr szabadítását. (Ez már a Jákob éjszakájának a második 

szakaszának az ideje). „…Eljő az idő, mikor kívántok látni egyet az ember Fiának napjai 

közül, és nem láttok. És ezt mondják majd néktek: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; de ne 

menjetek el és ne kövessétek: Mert miként a felvillanó villámlás az ég aljától az ég aljáig 

fénylik; úgy lesz az embernek Fia is az ő napján.” Luk. 17,22-24 „Még egy erőfeszítés, és 

ekkor Sátán utolsó tervét alkalmazza. Hallja a meg nem szűnő kiáltást, hogy Krisztus jöjjön és 

szabadítsa meg őket. Ez az utolsó hadjárata az, hogy megszemélyesíti Krisztust imájuk 

válaszaként, és azt műveli, hogy elhiggyék, imájukra választ kaptak.”30 Sátán „Utolsó, 

kétségbeesett erőfeszítést tesz, hogy legyőzze a hűségeseket csalás által. Ezt Krisztus 

megszemélyesítése által teszi. Felölti magára a királyság öltözékeit, amelyeket pontosan leírt 

János az ő látomásában. Néki hatalma van ezt megtenni. Megjelenik becsapott követőinek, a 

keresztény világnak, amely nem nyerte el az igazság szeretetét, de gyönyörködik az 

igazságtalanságban (a törvény áthágásában),*32 amint Krisztus eljövend másodszor. 

Krisztusnak jelenti ki magát és színleli, hogy ő a Krisztus. Dicsőségbe öltözött szép, hatalmas 

lény és lágy hangon, kellemes szavakkal és felülmúlhatatlan dicsőséggel látják a halandók 

szemei. Rászedett, becsapott követői győzelmesen kiáltják: "Krisztus másodszor eljött! 

Krisztus eljött! Éppúgy emelte fel kezét, mint amikor a földön volt és megáldott minket..." A 

szentek csodálattal néznek. Őket is megtéveszti? Ők is imádják Sátánt? Isten angyalai 

körülöttük vannak. Tiszta, határozott, dallamos hang hallatszik: "Nézzetek fel. " Az 

imádkozók előtt egy téma volt - lelkük végső és örök üdvössége. Ez volt állandóan előttük - 

az örökéletet ígérték azoknak, akik halálig állhatatosak. Ó! milyen komoly, buzgó volt 

vágyuk! Az ítélet és az örökkévalóság volt kilátásban. Szemük hitben a ragyogó trónra 

 
 Az apostoli időkben is voltak hamis próféták. Josephus Flavius említ egy Teudás nevű hamis 

prófétát Cuspius Fadus (kb. Kr. u. 44–46) júdeai római helytartó idején.  „Még Fadus judeai 

helytartósága idején rengeteg embert rábeszélt bizonyos Theudas nevű csaló, hogy mindenüket vegyék 

magukhoz és menjenek vele együtt a Jordán folyóhoz. Ugyanis prófétának adta ki magát és azt 

állította, hogy egyetlen szavával kettéválasztja a Jordán vizét, és kíséretének kényelmes utat nyit a 

folyó medrén át. Efféle kijelentésekkel sok embert sikerült félrevezetnie. De Fadus nem tűrte, hogy 

ezek az esztelen üzelmek bajokat okozzanak, tehát lovas csapatot küldött ellenük; ezek rajtaütöttek a 

tömegen, sok embert megöltek és sok embert elfogtak. Maga Theudas is fogságba került, azután 

lefejezték és fejét Jeruzsálembe küldték. Ez történt a zsidók között Cuspius Fadus helytartósága 

idején.” (Josephus Flavius: A ZSIDÓ HÁBORÚ Európa Könyvkiadó 1980. 558. o.) Egyelőre úgy 

látszik, hogy ez a Teudás nem azonos a Csel 5,36-ban lévővel, mivel az időrend nem egyezik meg. A 

farizeus Gamáliel mondta: „Mert ez időnek előtte felkelt Theudás, azt mondván, hogy ő valaki, kihez 

mintegy négyszáz embernyi tömeg csatlakozott; ő megöletett, és mindnyájan, a kik csak követték őt, 

eloszlottak és semmivé lettek.” Csel. 5,36 Gamáliel egy másik csalót is említett Theudás után Galileus 

Júdást. „Ezután felkelt ama Galileus Júdás az összeírás idején, és sok népet maga után csábított: ez is 

elveszett; és mindazok, a kik őt követték, szétszórattak.” Csel. 5,37  
*32 Azoknak jelenik meg, akik eddig megmaradtak és korábban Babilont támogatták.   
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irányult, mely előtt a fehérruhás lények álltak. Ez tartotta őket vissza a bűnbeeséstől...”31  

Sátán most a démoni világ segítségével mindent elkövet, hogy még egyszer a maga javára, 

oldalára állítsa a tömegeket, és fordítsa az eseményeket. A gonoszok már korábban elvágták 

magukat Istentől nagyon nagy szorultságukban a halottidézőkhöz, boszorkányokhoz 

fordulnak, úgy ahogy Saul király is tette mikor Endorban járt. „Azért ha azt mondják majd 

néktek: Ímé a pusztában van; ne menjetek ki. Ímé a belső szobákban; ne higyjétek.” Mát. 

24,26 Amikor a fenyegető végzet felhői sötéten gyülekeznek az emberek feje fölött akkor 

segítségre és vezetésre vágynak.32 „A mint azonban Saul meglátta a Filiszteusok táborát, 

megfélemlék és az ő szíve nagyon megrémüle. És megkérdezé Saul az Urat, de az Úr nem 

felelt néki sem álomlátás, sem az Urim, sem a próféták által. Akkor monda Saul az ő 

szolgáinak: Keressetek nékem egy halottidéző asszonyt, hogy elmenjek hozzá, és 

megkérdezzem őt. Szolgái pedig mondának néki: Ímé, Endorban van egy halottidéző 

asszony.” 1 Sám. 28,5-7 „Boszorkány és Sátán egyezsége – Az endori boszorkány 

megegyezett Sátánnal, hogy követi utasításait; a Sátán viszonzásul jeleket és csodákat tesz 

általa, s a legtitkosabb ügyeket is kijelenti neki, ha engedi, hogy ő sátáni felsége kormányozza 

őt.”33  „Másnak tetteté azért Saul magát, és más ruhákat vevén magára, elméne ő és vele két 

férfi; és elmenének éjjel az asszonyhoz, és monda: Mondj jövendőt nékem halottidézés által, 

és idézd fel nékem azt, a kit mondok néked. Monda azért az asszony: Kit idézzek fel néked? 

És ő monda: Sámuelt idézd fel nékem. Mikor pedig az asszony Sámuelt meglátta, hangosan 

felkiáltott. És szóla az asszony Saulnak, mondván: Miért csaltál meg engem? hiszen te vagy 

Saul! *33 És monda néki a király: Ne félj! Ugyan mit láttál? Az asszony pedig monda Saulnak: 

istenfélét látok feljőni a földből. És ő monda néki: Milyen ábrázata van? Ő pedig monda: Egy 

vén ember jő fel, és palást van rajta. És megismeré Saul, hogy az Sámuel, és meghajtá 

magát arczczal a föld felé, és tisztességet tőn néki. Sámuel pedig monda Saulnak: Miért 

háborgattál, hogy felidéztettél engemet? És felele Saul: Igen nagy szorultságban vagyok; a 

Filiszteusok hadakoznak ellenem, az Isten pedig eltávozék tőlem, és nem felel már nékem sem 

próféták által, sem álomlátás által; azért hívtalak téged, hogy megmondjad nékem, mit kelljen 

cselekednem? És monda Sámuel: Ugyan miért kérdezel engemet, ha az Úr eltávozott tőled és 

ellenségeddé lőn?! És a szerint cselekedett az Úr, a mint általam megmondotta vala: elvette 

az Úr a királyságot a te kezedből, és adta azt a te társadnak, Dávidnak. Mivel nem hallgattál 

az Úrnak szavára, és nem hajtottad végre az ő felgerjedt haragját az Amálekitákon: azért 

cselekszik most így veled az Úr. És az Úr Izráelt is veled együtt a Filiszteusok kezébe adja, te 

pedig holnap fiaiddal együtt velem leszesz. Izráelnek táborát is a Filiszteusok kezébe adja az 

Úr.” 1 Sám. 28,8-19 Az Istennek engedetlen Saul tehát végső elkeseredésében az ördögökhöz 

fordult segítségért. Sátán örömest idézte meg Sámuel Prófétát Saulnak. Lemásolva annak 

alakját, ábrázatját még a hanghordozását is. „Sátán nem kapott engedélyt megzavarni Sámuel 

nyugalmát. Isten nem enged Sátánnak holtakat feltámasztani. Sátán angyalai öltik magukra 

elhalt ismerősök alakját, beszélnek és viselkednek azok módján.”34 „Nem Isten szent prófétája 

jelent meg a halottidéző varázsigéire. Sámuel nem volt jelen a gonosz lelkeknek ezen a 

tanyáján. Ezt a természetfeletti jelenséget kizárólag Sátán hatalma hozta létre. Éppolyan 

könnyen magára ölthette Sámuel alakját, ahogy mennyei angyal képében jelent meg a 

pusztában Krisztus megkísértésénél.”35 Saul „Nem Sámuellel, Isten prófétájával beszélt, 

hanem a halottidézőn keresztül magával Sátánnal lépett kapcsolatba. Sátán nem mutathatta be 

az igazi Sámuelt, de bemutatott egy hamisítványt, ami megtévesztő céljait szolgálta.”36 Saul 

bűneit végleg betetőzte az, hogy a halottidéző asszonyt is megkereste. „Meghala azért Saul az 

 
*33 „A jósnő első szavai a szertartás közben Saulhoz szóltak: »Miért csaltál meg engem, hiszen te Saul 

vagy!« Tehát a Sámuelt megszemélyesítő gonosz lélek első dolga az volt, hogy titokban 

figyelmeztesse az asszonyt, hogy megtévesztették.” (E. G. White Pátriárkák és próféták Bibliaiskolák 

Közössége (első kiadás) 748. o.)  
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ő gonoszsága miatt, mivel vétkezett az Úr ellen, az Úrnak igéje ellen, melyet nem őrzött meg, 

sőt az ördöngöst is megkereste, hogy megkérdezze; És nem az Urat kérdé. Ezért elveszté őt, 

és adá az ő országát Dávidnak, az Isai fiának.” 1 Krón. 10,13-14 

 

„Sátán harcba száll és megszemélyesíti Krisztust. Ő minden tőle telhetőt elferdít, hibásan 

alkalmaz és kiforgat.”37 „Sátán küzd, hogy fölényre tegyen szert…A világosság angyalának 

álöltözetében jár a földön, mint csudatévő szép nyelven emelkedett érzést nyújt, szép szavakat 

mond és jó tetteket visz véghez. Krisztust megszemélyesíti. De egy ponton éles különbség 

lesz – sátán elfordítja a népet Isten törvényétől. Ennek ellenére olyan jól utánozza az 

igazságot, hogy ha lehetséges, elhitesse a választottakat. Koronázott fők, elnökök, magas 

tisztségben lévők, uralkodók hajolnak meg hamis elmélete előtt.” 38 Pál a Korintusiakhoz írott 

levelében figyelmeztet arra, hogy Sátán és szolgái a megtévesztés minden formáját bevetik 

azért, hogy az embereket megnyerjék maguknak. Ennek érdekében Sátán szolgái „Krisztus 

apostolaivá változtatják át magukat.” „Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, a 

kik a Krisztus apostolaivá változtatják át magukat. Nem is csoda; hisz maga a Sátán is 

átváltoztatja magát világosság angyalává. Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is 

átváltoztatják magokat az igazság szolgáivá; a kiknek végök az ő cselekedeteik szerint 

lészen.” 2 Kor. 11,13-15 Sátán hatalmával képes arra, hogy Isten csodáit utánozza és/vagy 

ellensúlyozza, ha engedélyt kap rá az Úrtól. Úgy, ahogy az egyiptomi tíz csapás idején a 

Fáraó varázslóit használta fel eszközként (2 Móz 7,11;7,22;8,7). „Sátán különböző 

megtévesztések által csodákat visz véghez, amelyek valóságos csodáknak látszanak. Ez volt 

az, amit a próba kérdésévé remélt tenni az Izraelitákkal Egyiptomból való szabadulásuk 

idején.”39  Sátán mindig Isten munkáját igyekszik lerontani, hatástalanná tenni vagy a maga 

számára felhasználni, hogy tőkét kovácsoljon belőle. Sátán azt a látszatot akarja kelteni, hogy 

ő a várva várt szabadító. A fellépése előtti (látszólagos) isteni jelek, csodák pedig az ő 

megjelenésének előfutárai. Sátán utolsó nagy csalásával még mélyebb sötétségbe taszítja a 

tömegeket. Az emberek „Megtérnek, de nem a magasságos Istenhez…”*34 Hós. 7,16. 

Luciferként (lat. ’fényhozó’ - ként)40 színre lép és helyreállítja Babilont.  

„Nemsokára félelmes természetfölötti jelenségek lesznek az égen, a csodákat művelő 

démonok hatalmának jeleként. Az ördögi lelkek bejárják az egész világot. Elmennek a föld 

királyaihoz, hogy rávegyék őket a csalásra, és arra, hogy Sátánnak segítsenek a menny ellen 

vívott utolsó csatájában. Közreműködésükkel Sátán uralkodókat és alattvalókat egyaránt 

elámít. Magukat Krisztusnak színlelő emberek jelennek meg, és a világ Megváltóját megillető 

címre és imádatra tartanak igényt. Csodákat tesznek, gyógyítanak; és azt állítják, hogy olyan 

kinyilatkoztatásokat kaptak a mennyből, amelyek a Szentírás bizonyságtételének 

ellentmondanak. A csalás nagy drámájának tetőfokán Sátán meg fogja személyesíteni 

Krisztust. Az egyház régóta hirdeti, hogy reményei a Megváltó adventjével fognak 

beteljesülni. A nagy csaló ekkor azt a látszatot fogja kelteni, hogy Krisztus eljött. Sátán a 

föld különböző részein káprázatos, csillogó, fenséges lényként jelenik meg az 

embereknek. Hasonlítani fog ahhoz a képhez, amit János a Jelenések könyvében Isten Fiáról 

festett (Jel 1:13-15). Emberi szem nem látott nagyobb dicsőséget annál, mint ami őt 

körülveszi. Ez a győzelmi kiáltás harsog bele a levegőbe: "Krisztus eljött! Krisztus 

eljött!". Az emberek leborulnak előtte, és imádják. Ő pedig felemeli kezét, és áldást mond 

reájuk, miként Krisztus áldotta meg tanítványait, amikor a földön élt. A hamis Krisztus hangja 

lágy, szelíd, és megnyerő. Nyájas, kedves hangon elmond néhányat a Megváltó ajkáról 

elhangzó drága mennyei igazságokból. Betegeket gyógyít, majd Krisztustól bitorolt 

szerepében azt állítja, hogy a szombatot áttette vasárnapra, és megparancsolja 

mindenkinek, hogy szentelje meg azt a napot, amelyet ő megáldott. Kijelenti, hogy azok, 

 
*34 „Megtérnek, de nem a Felségeshez,…” Hós. 7,16 (MBT. ford.)  
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akik a szombat szentségét makacsul vallják, az ő nevét káromolják, ha nem hajlandók 

meghallgatni angyalait, akik által fényt hint, és igazságot tanít. Ez a súlyos csalás szinte 

leleplezhetetlen. Miként a Simon mágus által félrevezetett samaritánusok, a tömegek is - 

kisemberek és nagyok - hitelt adnak ezeknek a varázslatoknak, és ezt mondják: "Ez az 

Istennek ama nagy ereje!" (Acs 8:10). Isten népét azonban nem lehet megtéveszteni. E 

tanítások ellentmondanak a Szentírásnak. A hamis Krisztus a fenevadra és a fenevad 

képének imádóira mond áldást, pontosan azokra, akikre a Biblia tanúsága szerint Isten ki 

fogja tölteni elegyítetlen haragját.”41  

                                                                                                                          

Jelenések könyvében pedig így olvassuk a szöveget folytatólagosan: „Egybegyűjték azért 

őket a helyre, a melyet zsidóul Armageddonnak neveznek.” Jel. 16,16 Valójában az itt 

előforduló kifejezés „Harmageddon”,*35 amelyet a szöveg szerint „zsidóul” azaz héberül kell 

értelmezni. Harmageddon jelentése: Megiddo*36 hegye, a sereggyűjtés hegye.42 Viszont ilyen 

nevű hegy, illetve földrajzi hely nem létezik Izráelben. Volt azonban Megiddó nevű város 

(Józs. 12,21; 17,11; Bír. 1,27; 1Kir. 4,12; 2 Kir. 23,29) illetve tartomány*37 és Megiddó síkság 

(2 Krón. 35,22; Zak. 12,11). A Megiddó síkságon*38 haladt keresztül az Egyiptomot 

Mezopotámiával összekötő fontos kereskedelmi és hadiút és a síkság maga is számos csata 

színtere volt. Ennek a síkságnak az északi részein két nevezetes hegy található. Az egyik a 

Kármel-hegy ez a hegy ÉNY felől határolja a síkságot, míg a másik hegy a Tábor-hegy ez 

pedig ÉK felől határolja a síkságot. Ezek a hegyek méltán nevezhetők Megiddó – hegyének, 

minthogy a Megiddó síksággal állnak kapcsolatban. Mindkét hegyen fontos események 

játszódtak le a múltban. Olyan események, amelyek a jövőre nézve is nagy jelentőséggel 

bírnak. De mi történt a Kármel hegyén? Itt hozott Illés tüzet alá a mennyből azt bizonyítván, 

hogy az Úr az Isten (1 Kir. 18,24; 37-39). De most másvalaki teszi ezt.  „És nagy jeleket tesz, 

annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára.” Jel. 13,13 Igen, itt ismét 

megmutatkozik Sátán ősi célja: „Felibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a 

Magasságoshoz.” Ésa. 14,14 - itt akar Sátán Istennek látszani. Sátánnak ez a tette is a 

gonoszok egyesítését szolgálja az igazak ellen. Az igazakat pedig megpróbálja megtéveszteni, 

hogy elhitesse „ha lehet, a választottakat is.” Mát. 24,24 (Ebben az időben Isten már nem 

tesz csodákat azért, hogy a gonoszokat megtérítse az evangéliumhirdetés ideje már a csapások 

kezdete előtt lezárult. Ekkor a gonoszok már képtelenek a megtérésre.) A gonoszok miután 

Sátán csalásainak ismét hitelt adtak készek teljesíteni parancsait. A gonoszok meg akarják 

majd ölni az igazakat, de a Gondviselő Isten megőrzi népét ebben az időben is, és végül Sátán 

bálványimádó prófétái (papjai) úgy járnak majd, mint Illés idejében, megölik őket. Illés 

utasítására a nép megfogta őket Illés pedig a Kison patakja mellett megölte őket. „És monda 

Illés nékik: Fogjátok meg a Baál prófétáit; senki el ne szaladjon közülök! És megfogák őket, 

és alávivé őket Illés a Kison patakja mellé, és megölé ott őket.” 1 Kir. 18,40 (Lásd még 1 Kir. 

19,1) 

 

 
*35 Az eredeti görögben a szó előtt egy »erős hehezet« jel áll, amely a H betűt helyettesíti a görög 

nyelvben; „A „Harmageddon” kifejezés a görög Harmagedón szóból ered, amely a „megiddói hegy 

(har)” héber nevének átírása.” (KIA - Jelenések 16:13-16. John F. Walvoord)  
*36 MEGIDDÓ (csapatok helye, tömegek, seregek tábora; magasztosság). (B.n.f. – Megiddó; virtuális)  
*37 „III. Tiglat-Pileszer, amikor Galileát meghódította, Megiddót tartományi központtá tette (Kr. e. 

734). A babiloni hadjáratok után Megiddó lakatlan maradt.” (K.B.L. (virtuális) – Megiddó) „Kr. e. 

733: az asszírok elfoglalták, és az egyik asszír tartomány fővárosa lett.” (Haag Lexikon (virtuális) - 

Megiddó)  
*38 Amely a tulajdonképpeni Jezréel völgye.  
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(Rajz: SG) 

 

Most nézzük meg mi történt a Tábor hegyén! Itt vonult ki Debora és Bárák, Jábin és 

hadvezére Sisera ellen.  

 

Az izraelitákat Isten kiszolgáltatta ellenségeik kezébe mivel letértek a helyes útról. „De az 

Izráel fiai azután is gonoszul cselekedének az Úrnak szemei előtt, mikor Ehud*39 meghalt. 

Azért adá őket az Úr Jábinnak, a Kanaán királyának kezébe, a ki Hásorban uralkodott; 

seregének vezére pedig Sisera volt. Ez a pogányok városában, Harósethben*40 lakott. És 

kiáltának az Izráel fiai az Úrhoz, mert kilenczszáz vas-szekere volt, és húsz esztendeig 

zsarnokoskodott az Izráel fiai felett erőszakkal.*41 Ebben az időben Debora, a prófétanő, a 

Lappidoth felesége volt biró Izráelben. És ő a Debora-pálmája alatt lakott Ráma és Béthel 

között, az Efraim hegyén, és ide jöttek fel hozzá az Izráel fiai törvényre. És elkülde és hivatá 

Bárákot, az Abinoám fiát, Kedes-Nafthaliból, és monda néki: Avagy nem parancsolta-é meg 

az Úr, Izráelnek Istene: Menj és vonulj fel a Thábor hegyére, és végy magadhoz tízezer 

embert a Nafthali és a Zebulon fiai közül? És te ellened kihozom a Kison patakjához Siserát, 

Jábin hadvezérét, az ő szekereit és seregét, és kezedbe adom őt. És monda néki Bárák: Ha 

velem jösz, elmegyek; de ha nem jösz el velem, én sem megyek. Ki felele: Elmenvén elmegyek 

te veled, csakhogy nem a tied lesz a dicsőség az útban, a melyre mégy, mert asszony kezébe 

adja az Úr Siserát. És felkele Debora, és elméne Bárákkal Kedes felé.” Bír. 4,1-9 „Isten 

utasította Debórát, hívja el Bárákot – Az Úr közölte Debórával szándékát, hogy elpusztítja 

Izráel ellenségeit, s fölszólította, hogy küldjön el Bárákért, Naftali törzséből, s közölje vele az 

Úrtól kapott utasításokat.”43 Debora el is küldött Bárákért és utasította, hogy gyűjtsön össze 

10 000 embert a Naftali és Zebulon törzsei közül és harcoljon Kánaán királyának Jábinnak a 

seregei ellen. A helyzet olyan nyomasztó volt, hogy Bárák egyedül ki sem mert állni 

 
*39 Bíró volt Izraelben, ő ölte meg Eglont a Moábiták királyát (Bír. 3,12-30). Ehud után a következő 

bíró Sámgár lett ő 600 filiszteus férfival végzett és így szabadította meg az Izraelt tőlük (Bír. 3,31). 
*40 A helyet újabban Izráelben Katzir mellett azonosítják a kutatók. A tudósok azt feltételezik, hogy itt 

volt a Sardanák (szárdok) törzsi székhelye. A sardanák az úgynevezett ’tengeri népek’ közé tartoztak. 

(Lásd - Megoldották az ókori bronzlapocska rejtélyét MTI 2010.07.06.)  HARÓSET (pogányok kő- 

vagy faszobrászata; nemzetek erdeje, nemzetek kovácsa). (B.n.f. – Haróset)  
*41

 „Ekkor Izrael fiai az Úrhoz kiáltottak, mert neki kilencszáz kaszás-szekere volt és húsz esztendőn 

át nagyon nyomorgatta őket.” Bír 4,3 (Káldi Neovulgáta)  
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Siserával. „Bárák nem bízott Izraelben – Bárák ismerte a héberek szétszórt, csüggedt és 

fegyvertelen állapotát,*42 valamint ellenségeik erejét és fölkészültségét. Bár az Úr jelölte ki őt 

Izrael szabadítására, bár biztosította őt, hogy vele megy és legyőzi ellenségeiket, Bárák mégis 

félénk és bizalmatlan maradt. Elfogadta az üzenetet, mint Isten szavát mégis kevéssé bízott 

meg Izráelben. Attól tartott, hogy nem engedelmeskednek majd hívásának. Nem volt hajlandó 

ilyen kétséges vállalkozásba fogni, hacsak Debóra el nem kíséri őt, hogy tekintélyével és 

tanácsával támogassa.”44  „Összegyűjté annakokáért Bárák Zebulont és Nafthalit Kedesbe,*43 

és elvive magával tízezer embert, és elméne vele Debora is.” Bír. 4,10  

„A törzsek tagjait Bárák gyűjtötte össze és éjszaka a Tábor hegyéhez vezette. Ez a hegy szent 

hely volt, ahol három törzs – Naftáli, Zebulon és Jisszákhár – határai találkoztak (5Móz 

33,18-19). Az izraeli erők nagyrészt a Siserától legtöbbet szenvedő galileai törzsek (Naftáli, 

Zebulon) katonáiból álltak. Önkéntesek jöttek még Jisszákhártól és az Efraim hegységen élő 

három törzsből. Jisszákhár, úgy tűnik, a Jezréel völgy déli részén élt, a kánaániak 

függőségében, akik robotmunkára kényszerítették őket (1Móz 49,14-15), még nem telepedtek 

meg a Móré dombtól keletre fekvő fennsíkon.”45 „Rosszul fölfegyverzett Izraeliták a Tábor 

hegyéhez vonulnak – Bárák most már tízezer férfiúnyi hadsereget vezetve a Tábor hegyéhez 

menetelt, amint az Úr utasította. Sisera azonnal roppant jól felszerelt hadsereget gyűjtött, 

körül szándékozott venni a hébereket s könnyű zsákmánnyá akarta tenni őket. Az izraeliták 

rosszul voltak fölfegyverezve a csatára, s rémülten tekintettek a számlálhatatlan seregre, mely 

a síkon táborozott előttük, fölfegyverzetten, a rettegett vasalt hadiszekerekkel is föl szerelve. 

A szekerek borzalmas pusztításra készültek. Hosszú késeket erősítettek a tengelyhez, úgyhogy 

amikor a hadiszekereket áthajtották az ellenség sorain, úgy vágta le őket, mint a sarló a 

búzát.”46 „Hírül vivék pedig Siserának, hogy Bárák, az Abinoám fia felvonult a Thábor 

hegyére. Egybegyűjté azért Sisera minden szekereit, a kilenczszáz vas-szekeret, és egész népét, 

mely vele volt, a pogányok városából, Harósethből, a Kison patakjához.*44 És monda Debora 

Báráknak: Kelj fel, mert ez a nap az, a melyen kezedbe adja az Úr Siserát! hisz maga az Úr 

vezet téged! És alájöve Bárák a Thábor hegyéről, és a tízezer ember ő utána. És megrettenté 

az Úr Siserát minden szekereivel és egész táborával fegyvernek élivel Bárák előtt, anynyira, 

hogy Sisera leugrott szekeréről, és gyalog futott. Bárák pedig a szekereket és a tábort egész 

Harósethig, a pogányok városáig űzé, és Siserának egész tábora elhulla fegyvernek éle miatt, 

még csak egyetlen egy sem maradt meg.” Bír. 4,12-16 (A csata részleteiről a Bírák 5. 

fejezetében a Debora és Bárák énekéből értesülünk!)  

Amikor Sisera megtudta, hogy Bárák a Tábor hegyére ment az egyesült kánaáni seregek 

Sisera vezetésével kirajzottak Harósetből, a Kison patakjához. „És te ellened kihozom a Kison 

patakjához Siserát, Jábin hadvezérét, az ő szekereit és seregét, és kezedbe adom őt.”*45 Bír. 

4,7 „Királyok jöttek,*46 harczoltanak; Akkor harczoltak a Kanaán királyai Taanaknál,*47 

 
*42 „…De paizs, és dárda avagy láttatott-é A negyvenezereknél az Izráel között?” Bír. 5,8 

„alig volt látható pajzs és dárda. A népnek nem voltak megfelelő fegyverei, amelyekkel védekezhetett 

volna az elnyomók ellen.” Bírák 5,8 (Hertz Biblia jegyzetei)  
*43 KEDES (szentély, kultuszhely; szent, elkülönített, odaszánt). Menedékváros Naftali területén, 

Tírusztól 35 km-re délkeletre; itt gyűlt össze Debora és Bárák serege a Sisera elleni harcra »Kedes-

Naftali«: (B.n.f. – Kedes) KEDES-NAFTALI (szentély Naftaliban) (B.n.f. – Kedes Naftali)  
*44

 „ő egybegyűjtötte kilencszáz kaszás-szekerét és egész hadseregét a Nemzetek-Harósetjéből a Kíson 

patakhoz.” Bír 4,13 (Káldi Neovulgáta)  
*45

 „Én pedig ellened vezetem a Kísón patakjához Siserát, Jábín hadseregparancsnokát, harci 

kocsijaival és hatalmas seregével, de a kezedbe adom őt!” Bír. 4,7 (MBT ford.) „és én kivonultatom 

ellened a Kíson patakhoz Siserát, Jábin hadvezérét, harci szekereivel és egész seregével együtt és a 

kezedbe adom.«” Bír 4,7 (Káldi Neovulgáta)  
*46 A háborúban résztvevő szövetséges királyokat külön nem említi meg Bírák könyve, de 

valószínűleg azok közül kerültek ki, akik már korábban is támogatták Jábint, Hásornak egy korábbi, 
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Megiddó vizénél; De egy darab ezüstöt sem vettenek.”*48  Bír. 5,19 (Megiddó vize a Kison 

patakot jelenti (Lásd. Bír. 4,7)). A Kison átfolyik a Jezréel (Megiddó) síkságon Taanak és 

Megiddó közelében és a Földközi – tengerbe ömlik.) Kánaán királyai Taanak és Megiddó 

környékén, ill. közötte a Kison pataknál megindították támadásukat „harcoltak” Debora és 

Bárák seregei ellen. Sisera hadseregei a Kison patakot elhagyva a Tábor hegy felé közeledtek. 

A kánaániak bíztak erős és jól felkészült hadseregükben félelmetes kaszás harci szekereik 

mozgékonyságában. A héberek azonban nem voltak egyedül, mert az Úr kijött népe 

szabadítására. Rettenetes hatalommal, ahogy egykor a Sínai hegyen is megjelent (2 Móz. 

19,16-18; Zsolt. 68,8-9). „Uram, mikor Szeirből kijövél, Mikor lépdelél Edom mezejéről: 

Megrendült a föld, csepegett az ég, A föllegek is víztől áradának. A hegyek megrendültek az 

Úrnak orczája előtt, Még ez a Sinai is, az Úrnak, az Izráel Istenének színe előtt.”*49 Bír. 5,4-5 

A csata napján hirtelen földindulás támadt és heves eső zúdult az ellenségre. „Az égből 

harczoltak, A csillagok az ő helyökből vívtak Siserával!” Bír. 5,20 Az ellenség megzavarodott 

és kaszás harci szekerei beragadtak a feltöredezett talajba és a völgyet elborító sártengerbe a 

Tábor –hegynél. „Ekkor Bárák átvette a kezdeményezést. A zsidó harcosok lerohantak a 

hegyoldalon, az eső által felduzzadt Kison pedig megakadályozta a kánaániak menekülését, 

akik szekereiket hátrahagyva gyalogosan futottak üldözőik elől.”47  Az ellenség lovakon is 

menekült. „…És mint Issakhár, úgy Bárák A völgybe rohan követőivel…” Bír. 5,15 (lásd még 

Bír.4,14) „A Kison patakja seprette el őket; Az ős patak, a Kison patakja! Végy erőt én 

lelkem! Akkor csattogtak a lovak körmei A futás miatt, lovagjaik futásai miatt.”*50 Bír. 5,21-

22 Sisera harci szekereinek egy részének is sikerült kimenekülnie a sártengerből. Ezekkel a 

szekerekkel a megrettent katonák Haróset felé menekültek el (Bír. 4,15-16). Bárák Sisera 

megmaradt hadseregét egészen Harósetig űzte majd teljesen megsemmisítette (Bír. 4,16). 

„Sisera szintén elvesztette sárba ragadt harci szekerét, és ahelyett, hogy saját főhadiszállása 

felé menekült volna Haróset – ha – Gójimba, Alsó-Galilea dombjain keresztül a Jordán 

völgyébe futott. Így érkezett el a keneus Héber birtokára.”48 „A Keneus Héber pedig elvált a 

Keneusoktól, Hobábnak, a Mózes ipának fiaitól, és sátorát a Saanaim tölgyesénél vonta fel, 

mely Kedes mellett van.”*51 Bír. 4,11 „Sisera pedig gyalog futott Jáhelnek,*52 a Keneus Héber 

 
de azonos nevű vagy tisztségű királyát (Józs. 11,1-4). Ez a korábban legyőzött hatalmas koalíció 

éledhetett újjá és szálhatott szembe Deborával és Bárákkal.  A Józsué könyvében említett Hásor-i 

királyt Jábint Józsué megölte (Józs. 11,10). Harósetben volt a kánaáni királyok legfőbb gyülekező 

helye. Itt gyűjtötte magához őket Sisera, a Hásor-i Jábin hadvezére (Bír. 4,13).    
*47 TAANAK (várfal; erődítmény; homokos talaj, puszta). Megerősített királyi város Kánaánban, 

Megiddótól 8 km-nyire délkeletre, Manassé törzsének jutott osztályrészül (B.n.f. – Taanak)  
*48 „Eljöttek a királyok és hadakoztak, Kánaán királyai harcba bocsátkoztak Tánáknál, Megiddó vizei 

mellett, de semmi zsákmányt sem szereztek,” Bír 5,19 (Káldi Neovulgáta) „Királyok jöttek, harcoltak, 

ugyancsak harcoltak Kánaán királyai Taanaknál, Megiddó vizénél, de egy darab ezüstöt se vehettek 

el.” Bír. 5,19 (MBT ford.)  
*49 „Amikor kivonultál, Uram, Szeirből, és átvonultál Edom mezein, a föld megrendült, az egek 

megindultak, a felhők vizet ontottak.  A hegyek megremegtek az Úr előtt, az Úr, Izrael Istene előtt.” 

Bír 5,4-5 (Kat. ford.) „Amikor Széírből kijöttél, URam, amikor Edóm mezején lépdeltél, rengett a föld, 

csepegett az ég is, vizet csepegtettek a fellegek is. Remegtek a hegyek az ÚR színe előtt, még a Sinai is, 

Izráel Istenének, az ÚRnak színe előtt.” Bír. 5,4-5  
*50 „A Kison-patak elsodorta őket, a szent patak, a Kison-patak. Éledj, lelkem, kapj erőre!” Bír 5,21 
(Kat. ford.) „Lehullott a lovak körme, oly száguldva futottak, az ellenség hősei oly hanyatt-homlok 

rohantak.” Bír 5,22 (Káldi Neovulgáta) „Akkor az ö erös vitézinek lovoknak körmeik megtörödének az 

ö futások miatt.” Bir. 5.22 (Aranyos)  
*51 A Keneusok Mózes sógorától Hóbábtól származtak. Aradnál a Júda pusztaságában telepedtek le 

(Bír.1,16). De a Keneus Héber elvált a Keneusoktól és letelepedett Naftali határán a Tábor hegyhez 

közel Kedes mellett a Saanaim (Caananním) tölgyesénél (Józs. 19,32-33 MBT ford.), amely Kedeshez 
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feleségének sátoráig, mert béke volt Jábin között, Hásor királya között, és a Keneus Héber 

háznépe között. És kiméne Jáhel Sisera elé, és monda néki: Jőjj be Uram, jőjj be hozzám, ne 

félj! És betére ő hozzá a sátorba, és betakará őt lasnakkal. Az pedig monda néki: Adj kérlek 

innom egy kis vizet, mert szomjúhozom. És megnyita ez egy tejes tömlőt, és ada néki inni, és 

betakará őt. És az annakfelette monda néki: Állj a sátor ajtajába, és ha valaki jőne és 

kérdezne, és ezt mondaná: Van-é itt valaki? mondjad: Nincsen! Ekkor Jáhel, a Héber felesége 

vevé a sátorszöget, és pőrölyt vőn kezébe, és beméne ő hozzá halkan, és beveré a szöget 

halántékába, úgy hogy beszegeződék a földbe. Amaz pedig nagy fáradtság miatt mélyen aludt 

vala, és így meghala. És ímé, a mint Bárák űzve keresné Siserát, Jáhel kiméne elébe, és 

monda néki: Jöszte és megmutatom néked az embert, a kit keressz. És beméne ő hozzá, és ímé 

Sisera ott feküdt halva, és a szög halántékában. Így alázá meg Isten azon a napon Jábint, a 

Kanaán királyát az Izráel fiai előtt. Az Izráel fiainak keze pedig mind jobban ránehezedék 

Jábinra, a Kanaán királyára, mígnem kiirták Jábint, a Kanaán királyát.” Bír. 4,17-24 „Sisera 

halála Jáhel keze által – Jáhel először nem ismerte föl vendégét s el akarta rejteni őt. Hanem 

amikor megtudta, hogy Sisera, Isten és az ő népének ellensége tért be hozzá, megváltozott a 

szándéka. Amint Sisera Jáhel előtt fekve aludt, Jáhel legyőzte természetes iszonyát és megölte 

őt – szöget vert halántékába. Mikor Bárák az ellenséget üldözve arra haladt, Jáhel behívta őt, 

hogy lássa az ellenség dicsekvő parancsnokát holtan a lábánál – asszony keze által 

megölten.”49 Az izraeliták ezután felülkerekedtek Jábinon és végül elpusztították.  

 

 
Jáhel megöli Siserát (Gustave Doré) (Free to Copy) 

 

 
hasonlóan szenthely lehetett.  (Lásd. B.n.f. – Saanaim; K.B.L. - Caananním) Kedes A név jelentése: 

szent hely, szentély. (K.B.L. – Kedes)  
*52 Jáel (héb. ’kőszáli kecske’) (Haag Lex.-Jáel); JÁHEL (vadkecske, hegymászó; zerge) (B.n.f. - 

Jáhel) Jáhel akinél Sisera védelmet keresett valószínűleg magas rangú tiszteletre méltó fontos 

személyiség volt. Tisztsége szerint talán prófétanő. „Sámgárnak, az Anath fiának napjaiban, Jáhel 

idejében pihentek az utak, És az útonjárók tekervényes ösvényekre tértek.” Bír. 5,6  
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Ennek a dicsőséges győzelemnek Debora és Bárák éneke állított emléket. 

 

„Énekelt pedig Debora és Bárák, az Abinoám fia azon a napon, mondván: Hogy a vezérek 

vezettek Izráelben, Hogy a nép önként kele föl: áldjátok az Urat! Halljátok meg királyok, 

figyeljetek fejedelmek! Én, én az Úrnak éneket mondok, Dícséretet zengek az Úrnak, az Izráel 

Istenének. Uram, mikor Szeirből kijövél, Mikor lépdelél Edom mezejéről: Megrendült a föld, 

csepegett az ég, A föllegek is víztől áradának. A hegyek megrendültek az Úrnak orczája előtt, 

Még ez a Sinai is, az Úrnak, az Izráel Istenének színe előtt. Sámgárnak, az Anath fiának 

napjaiban, Jáhel idejében pihentek az utak, És az útonjárók tekervényes ösvényekre tértek. 

Megszüntek a kerítetlen helyek Izráelben, megszüntek végképen, Mígnem én Debora felkelék, 

Felkelék Izráel anyjaként. Új isteneket ha választott a nép, Mindjárt kigyúlt a harcz a kapuk 

előtt; De paizs, és dárda avagy láttatott-é A negyvenezereknél az Izráel között? Szívem azoké, 

kik parancsolnak Izráelben, Kik a nép közül önként ajánlkoztak: áldjátok az Urat! Kik ültök 

fehér szamarakon, Kik ültök a szőnyegeken És a kik gyalog jártok: mind énekeljetek! Az 

íjászok szavával a vízmerítők között, Ott beszéljék az Úrnak igazságát, Az ő faluihoz való 

igazságit Izráelben. Akkor újra a kapukhoz vonul az Úr népe! Kelj fel, kelj fel Debora! 

Serkenj fel, serkenj fel, mondj éneket! Kelj fel Bárák és fogva vigyed foglyaidat, Abinoám fia! 

Akkor lejött a hősök maradéka; Az Úrnak népe lejött hozzám a hatalmasok ellen. Efraimból, 

kiknek gyökere Amálekben, Utánad Benjámin, a te néped közé; Mákirból jöttek le vezérek, És 

Zebulonból, kik a vezéri pálczát tartják. És Issakhár fejedelmei Deborával, És mint Issakhár, 

úgy Bárák A völgybe rohan követőivel. Csak a Rúben patakjainál Vannak nagy elhatározások. 

Miért maradtál ülve a hodályban? Hogy hallgasd nyájad bégetéseit?! Rúben patakjainál 

nagyok voltak az elhatározások! Gileád a Jordánon túl pihen. Hát Dán miért időzik hajóinál? 

Áser a tenger partján ül és nyugszik öbleinél. De Zebulon, az halálra elszánt lelkű nép, És 

Nafthali, a mezőség magaslatain! Királyok jöttek, harczoltanak; Akkor harczoltak a Kanaán 

királyai Taanaknál, Megiddó vizénél; De egy darab ezüstöt sem vettenek. Az égből harczoltak, 

A csillagok az ő helyökből vívtak Siserával! A Kison patakja seprette el őket; Az ős patak, a 

Kison patakja! Végy erőt én lelkem! Akkor csattogtak a lovak körmei A futás miatt, lovagjaik 

futásai miatt. Átkozzátok Mérozt - mond az Úr követje, - Átkozva-átkozzátok annak lakosait! 

Mert nem jöttek az Úrnak segítségére, Az Úrnak segélyére vitézei közé. De áldott legyen az 

asszonyok felett Jáhel, A Keneus Héber felesége, A sátorban lakó nők felett legyen áldott! Az 

vizet kért, ő tejet adott, Fejedelmi csészében nyújtott tejszínét. Balját a szegre, Jobbját pedig a 

munkások pőrölyére nyújtotta, És ütötte Siserát, szétzúzta fejét, És összetörte, általfúrta 

halántékát, Lábainál leroskadt, elesett, feküdt, Lábai között leroskadt, elesett; A hol leroskadt, 

ott esett el megsemmisülve. Kinézett az ablakon, és jajgatott Siserának anyja a rostélyzat 

mögül: „Miért késik megjőni szekere? Hol késlekednek kocsijának gördülései?”  

 



30 

 

 
Nő az ablaknál (Föníciai, Kr. e. 8. sz. az eufráteszi Arszlan Tasból)  

(Karlsruhe, Badisches Landesmuseum) (Fotó: SG) 

 

Fejedelemasszonyinak legokosabbjai válaszolnak néki; Ő egyre csak azok szavait ismételgeti: 

„Vajjon nem zsákmányra találtak-é, s mostan osztozkodnak? Egy-két leányt minden férfiúnak; 

A festett kelmék zsákmányát Siserának; Tarka szövetek zsákmányát, tarkán hímzett 

öltözeteket, Egy színes kendőt, két tarka ruhát nyakamra, mint zsákmányt.” Így veszszenek el 

minden te ellenségid, Uram! De a kik téged szeretnek, tündököljenek mint a kelő nap az ő 

erejében! És megnyugovék a föld negyven esztendeig.” Bír. 5,1-31 (Az utolsó mondat nem 

tartozik Debóra és Bárák énekéhez.)  

 

A Zsoltáríró másik kérése az volt, hogy Isten népe ellenségeivel úgy cselekedjen, mint 

Kánaán királyával Jábinnal és népével és hadvezérével Siserával. „Úgy bánj velök 

mint…Siserával, mint Jábinnal a Kison patakjánál! A kik elvesztek vala Endornál és a föld 

szemetjévé lőnek! Zsolt 83,10-11 (A csata helyszínei a Tábor hegynél és a Kison pataknál 

ebben az esetben is közel voltak Endorhoz.) A végidőben Isten népe Debórához és Bárákhoz 

hasonló tapasztalatot szerez majd Isten szabadításáról. A gonoszok összegyűlnek, hogy 

elpusztítsák Isten népét, de az Úr ismét harcolni fog népéért az „égből” és megalázza 

ellenségeit. Így Isten népe a túlerőben lévő gonoszokhoz képest csak kis csapat óriási 

győzelmet arat majd a gonoszság erői felett! 

 

Ennek az eseménynek a szabadítását a Szentírás hasonlítja a Vörös – tengernél aratott 

győzelemhez is (lásd. Mózes éneke Jel. 15,1-4; 2 Móz. 15,1-21).   

 

„És hírül vivék az égyiptomi királynak, hogy elfutott a nép, és megváltozék a Faraónak és az 

ő szolgáinak szíve a nép iránt és mondának: Mit cselekedtünk, hogy elbocsátottuk Izráelt a mi 

szolgálatunkból! Befogata tehát szekerébe és maga mellé vevé az ő népét. És vőn hatszáz 

válogatott szekeret és Égyiptom minden egyéb szekerét és hárman-hárman valának 

mindeniken. És megkeményíté az Úr a Faraónak, az égyiptomi királynak szívét, hogy űzőbe 
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vegye az Izráel fiait; Izráel fiai pedig mennek vala nagy hatalommal.” 2 Móz. 14,5-8 Isten 

népe ekkor már oltalmát élvezi. Az egyiptomiaknak kétféle tervük volt a héberekkel „vagy 

szolgaságba hurcolnák, vagy pedig megölnék őket.”50 Egy idő múlva az Izraeliták nehéz és 

szorult helyzetbe kerültek. „Majd azt gondolja a Faraó az Izráel fiai felől: Eltévelyedtek ezek 

e földön; körülfogta őket a puszta.” 2 Móz. 14,3 „A héberek a tenger mellett táboroztak, 

amelynek habjai látszólag áthatolhatatlan akadályt jelentettek, míg dél felé vad, sziklás 

hegység zárta el az útjukat.”51 Menekülésre nem volt lehetőség. „mert körös – körül a hegyek, 

a tenger és az ellenség zárta be őket, és a menekülésnek nem volt útja semerre sem.”52 „Isten 

gondviselése vezette a hébereket a hegyek erősségei közé, a tenger mellé, hogy bemutassa 

hatalmát népének szabadításában, gőgös elnyomóikat pedig megalázhassa.”53 A végidőben is 

Isten gyermekei az „Izraeliták” nehéz és szorult helyzetbe kerülnek, ott ahol táboroznak, 

látszólag teljesen kiszolgáltatva az őket üldözők gyilkos dühének. Amikor a gonoszok elérik 

őket, és majdnem elpusztítanák, Isten szabadító hatalma jelenik meg sűrű sötétséggel. Az 

Izraelitákat is felhő és sötétség (melyben az Úr volt) oltalmazta a Fáraótól és seregétől. „És az 

Égyiptombeliek utánok nyomulának és elérék őket a tenger mellett, a hol táboroznak vala, a 

Faraónak minden lova, szekere, meg lovasai és serege Pi-Hahiróth*53 mellett, Baál-Czefón*54 

előtt. A mint közeledék a Faraó, Izráel fiai felemelék szemeiket, és ímé az Égyiptombeliek 

nyomukban vannak. És nagyon megfélemlének s az Úrhoz kiáltának az Izráel fiai.” 2 Móz. 

14,9-10 „Elindula azért az Istennek Angyala, a ki jár vala az Izráel tábora előtt, és méne 

mögéjök; a felhőoszlop is elindula előlök s mögéjök álla. És oda méne az Égyiptombeliek 

tábora és az Izráel tábora közé; így lőn a felhő és a setétség: az éjszakát pedig 

megvilágosítja vala. És egész éjszaka nem közelítettek egymáshoz.”*55 2 Móz. 14,19-20 „De 

most, amikor az egyiptomi sereg könnyű zsákmányra számítva, megközelítette őket, a 

felhőoszlop félelmetes fenséggel felemelkedett, átvonult az izraeliták felett, majd 

leereszkedett közéjük és az egyiptomi sereg közé. Sötét fal magaslott az üldözött és üldözője 

között. Az egyiptomiak nem láthatták az izraeliták táborát és kénytelenek voltak megállni. De 

ahogy az éjjeli sötétség egyre nőtt, a felhőfal fényforrásul szolgált a hébereknek, nappali 

világosságot árasztva az egész táborra.”54 „Ugyanaz a felhő, amely sötét falként magaslott az 

egyiptomiak elé, a hébereket fényárral öntötte el, megvilágítva az egész tábort, sőt az előttük 

lévő utat is.”55 A végidőben ekkor Isten jelenléte már érződik: „A sötétséget tette 

rejtekhelyévé; sátora körülötte a sötét felhők és sűrű fellegek.”*56 Zsolt. 18,12 Isten dicsősége 

 
*53 PI-HAHIRÓT (nádas hely, barlangbejárat). (Bibliai nevek és fogalmak – Pi –Hahirót; virtuális) 

   Pí-Hahírót Az egyiptomi Pir-Hrt, »Hrt (szíriai istennő) háza« elnevezés h. formája. (K.B.L.) 
*54 Baal-Szefon (héb. ’észak ura’) (Haag Lex.) BAÁL-CEFÓN (észak Baálja, az elrejtettség ura; a 

haragos). (Bibliai nevek és fogalmak – Baál – Cefón; virtuális) 
*55 „Ekkor elindult az Isten angyala, aki Izráel tábora előtt járt, és mögéjük ment. Elindult az előttük 

levő felhőoszlop is, és mögéjük állt. Odament Egyiptom tábora és Izráel tábora közé, és az a felhő, 

amely világítani szokott éjjel, sötét maradt, ezért nem közeledtek egymáshoz egész éjszaka.” 2Móz. 

14,19-20 (MBT ford.) 
*56 Amikor Isten szövetséget kötött Ábrahámmal akkor is „nagy sötétség” rejtette el az Ő jelenlétét. (1 

Móz. 15,12;17) (Lásd Pátriárkák és próféták Bibliaiskolák Közössége (első kiadás) 133.o.) Amikor 

Krisztus meghalt a kereszten a szent angyalok és az Atya a kereszt mellett voltak, de emberi szemek 

nem láthatták, mert sűrű sötétség rejtette el őket. „Az angyalok álmélkodással szemlélték az Üdvözítő 

kétségbeejtő haláltusáját. A mennyei seregek eltakarták orcájukat a félelmetes látvány elől. Az 

élettelen természet együttérzését fejezte ki megsértett, haldokló Teremtője iránt. A nap nem volt 

hajlandó tanúja lenni ennek a kegyetlen jelenetnek. Teljes, ragyogó sugarai fénnyel árasztották el 

délben a földet, mikor hirtelen úgy látszott, mintha a nap kialudt volna. A teljes sötétség, mint valami 

szemfedél burkolta be a keresztet. "Hat órától kezdve pedig sötétség lőn mind az egész földön, kilenc 

óráig" (Mt 27:45). Nem valami napfogyatkozás vagy más természeti ok idézte elő ezt a sötétséget, 

amely olyan mély volt, mint az éjszaka sötétsége éjfélkor, mikor az égen nem ragyognak a csillagok és 

nem világít a hold sem. Ez egy csodálatos tanúbizonyság volt, amelyet Isten azért adott, hogy a 
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úgy beragyogja népét, mint ahogy fényárral árasztotta el a héberek egész táborát. „Isten a 

mennyből fogja meghirdetni Jézus eljövetelének napját és óráját, és megkötni népével az 

örökkévaló szövetséget. Szavai zúgó mennydörgésként zengenek végig a földön. Isten Izraele 

figyel, felfelé tekint. Arcuk Isten dicsőségétől fénylik, mint a Sinai-hegyről alászálló Mózesé. 

A gonoszok képtelenek rájuk tekinteni…”56 (Vö. NK 565-566. o.)  

Majd Isten a Vörös – tengert kiszárítva ismét gondoskodott népe szabadulásáról. Amely a 

gonoszok számára a pusztulás, az Úr népe számára azonban a szabadulás útját jelentette. „És 

monda az Úr Mózesnek: Mit kiáltasz hozzám? Szólj Izráel fiainak, hogy induljanak el. Te 

pedig emeld fel a te pálczádat és nyújtsd ki kezedet a tengerre és válaszd azt kétfelé, hogy 

Izráel fiai szárazon menjenek át a tenger közepén. Én pedig ímé megkeményítem az 

Égyiptombeliek szívét, hogy bemenjenek utánok, és megdicsőíttetem a Faraó által és az ő 

egész serege által, szekerei és lovasai által.” 2 Móz. 14,15-17 „És kinyújtá Mózes az ő kezét a 

tengerre, az Úr pedig egész éjjel erős keleti széllel hajtá a tengert és szárazzá tevé a tengert, 

és kétfelé válának a vizek.” 2 Móz. 14,21 A vizek kiszáradása jelképesen a gonoszok 

tömegbázisának az elfogyását jelenti. A gonoszok ámulattal vegyes, félelemmel szemlélik 

Isten hatalmának megnyilatkozásait. Ézsaiás könyvében pedig az asszír király ellen szóló 

jövendölésben ezt olvassuk: „És a seregeknek Ura ostort emel ő ellenök, miként a Midián 

levágatása idején az Oreb kőszikláján, és pálczáját a tenger fölé emeli, mint Égyiptomban 

egykoron.” Ésa. 10,26 A Vörös – tengernél Isten először szétválasztotta a tengert és 

kiszárította a vizeket (2 Móz. 14,16), majd elpusztította az egyiptomiakat (2 Móz. 14,26-27). 

Így jár az asszír király is. „Vizei kiszáradnak” és végül ő is elpusztul. Szintén Ézsaiásnál még 

a következő hangzik el: „És az Úr megátkozza Égyiptom tengerének nyelvét, és kezét felemeli 

az Eufráth fölé erős száraztó szélben, és hét patakra csapja azt, és népét sarus lábbal vezeti 

át, És csinált út lészen népe maradékának, a mely megmaradt Assiriától, a mint volt 

Izráelnek, mikor kijött Égyiptomnak földéből.” Ésa. 11,16 Ahogy az Úr kivezette népét 

Egyiptomból, a szolgaság házából és gondoskodott szabadításukról, amikor ellenségeik 

életükre törtek, úgy gondoskodik róluk a végső időben is. A végső válság idején Isten a Vörös 

– tenger szétválasztásához hasonlóan félelmetes hatalommal szabadítja meg népét. A „Vörös 

– tenger” illetve az „Eufrátesz kiszáradása” a gonoszok számára a pusztulást Isten népe 

számára azonban a szabadítás, menekülés útját jelenti. A száraztó szél hadseregeket, háborút 

jelent jelképesen (Jer. 4,11-13). A gonoszok között Isten háborút támaszt. A keleti szél, 

amivel Isten szétválasztotta a Vörös – tengert (2 Móz. 14,21-22) szintén a romboló, pusztító 

erőket jelenti. „És ímé elplántáltatott, jó szerencsés lesz-é? Avagy ha a napkeleti szél illeti õt, 

nem szárad-é el teljesen, ültetésének ágyában nem [rész 19,12.  Hós. 13,15.] szárad-é el?” 

Ezék. 17,10 „Reájok fútt kemény lehelletével a keleti szél napján.” Ésa. 27,8     

 
későbbi nemzedékek hitét megerősíthesse. Ez a sűrű sötétség elrejtette Isten jelenlétét. Isten tette 

sátorává a sötétséget, és ez a sötétség eltakarta dicsőségét az emberek szemei elől. Isten és szent 

angyalai a kereszt mellett voltak. Az Atya Fiával volt. Jelenlétét mégsem nyilvánította ki. Ha 

dicsősége elővillant volna a felhőből, akkor minden emberi szemtanú megsemmisült volna. 

Ebben a félelmetes órában az Atya nem vigasztalta meg jelenlétével Krisztust. Jézus egyedül taposta a 

szőlőprést, és az emberek közül senki sem volt Vele. A sűrű sötétségben Isten eltakarta Fia utolsó 

emberi lelki gyötrelmét. Mindazok, akik látták Krisztust szenvedései közepette, meggyőződtek 

istenségéről. Azok, akik csak egyszer is látták Krisztus tekintetét, sohasem felejtették azt el. Amiként 

Kain arca kifejezte a gyilkosnak a bűnét, úgy Krisztus ábrázata nyilvánvalóvá tette az ártatlanságot, a 

tisztaságot, a jóakaratot, egyszóval az istenképűséget. Vádolói azonban nem figyeltek erre a mennyei 

tanúbizonyságra. A haláltusa hosszú óráin át bámult Krisztusra a gúnyolódó sokaság. Most Isten 

köpönyege irgalmasan eltakarta Krisztust nézői elől.” (E. G. White: Jézus élete 1993 Advent Kiadó 

661-662. o.)  
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Ez a szél törte össze Tíruszt (Ez. 27,26), Efraimot (Hós. 13,15) és Társis hajóit is (Zsolt 48,8) 

Efraim, Tírusz = Róma; Társis, Tírusz kiszolgálója, vagyis = Róma kiszolgálóit jelenti 

jelképesen. (Részletesebben lásd a róluk szóló anyagokat!)    

 

A gonoszok végső pusztulása 

 

Isten népe fegyvertelenül,*57 de az Úr oltalma alatt haladt a keleti szél által kettéválasztott és 

kiszárított Vörös – tengerben (2 Móz. 14,21). „És szárazon menének az Izráel fiai a tenger 

közepébe, a vizek pedig kőfal gyanánt valának nékik jobbkezök és balkezök felől. Az 

Égyiptombeliek pedig utánok nyomulának és bemenének a Faraó minden lovai, szekerei és 

lovasai a tenger közepébe.” 2 Móz. 14,22-23 A gonoszok el akarták nyelni az Izraelitákat, 

mint a tenger, ehelyett azonban ők nyelettek el (2 Móz. 15,1;4-5;12;10;19;21). „Az ellenség 

monda: Űzöm utolérem őket, zsákmányt osztok, bosszúm töltöm rajtok. Kardomat kirántom, s 

kiirtja őket karom.”2 Móz. 15,9 Az Úr azonban közbeavatkozott népe érdekében. „És lőn 

hajnalkor, rátekinte az Úr az Égyiptombeliek táborára a tűz- és felhő-oszlopból és megzavará 

az Égyiptombeliek táborát.” 2 Móz. 14,24 „A titokzatos felhőoszlop ugyanis tűzoszloppá 

változott döbbent szemeik előtt.”57 Isten szabadítását mennydörgés, felhőszakadás, 

villámlások cikázása és földrengés is kísérte. „Láttak téged a vizek, oh Isten, láttak téged a 

vizek és megfélemlének; a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének; 

megzendülének a fellegek, és a te nyílaid széllyel futkostanak. Mennydörgésed zúgott a 

forgószélben; villámlásaid megvilágosították a mindenséget; megrázkódott és megindult a 

föld. Utad a tengeren volt és ösvényed a nagy vizeken; és nyomaid nem látszottak meg. 

Vezetted mint nyájat, a te népedet, Mózesnek és Áronnak kezével.”*58 Zsolt. 77,17-21(A 

 
*57 A 2 Móz. 13,18 Bibliafordítása sajnos szinte mindenhol hibás. Az egyik ok, ugyanis amiért a 

harcedzett Filiszteusokkal féltek volna megütközni az Izraeliták az éppen a fegyverek hiánya lett 

volna. J. Flavius azt mondja, hogy a Vörös – tengernél a héberek az őket utolérő egyiptomiakkal „még 

ha harcolni akartak volna, akkor sem volt fegyverük -”. Továbbá Josephus azt állítja, hogy csak az 

egyiptomiak pusztulása után fegyverkeztek fel a héberek azok fegyvereiből. (Lásd. Josephus Flavius: 

A ZSIDÓK TÖRTÉNETE Európa Könyvkiadó 1980. 54; 58. o.) Az MBT ford. szerint nem 

fölfegyverkezve hanem „Hadirendben vonultak el Izráel fiai Egyiptomból.” 2 Móz. 13,18 „És lőn, a 

mikor elbocsátá a Faraó a népet, nem vivé őket Isten a Filiszteusok földje felé, noha közel vala az; 

mert monda az Isten: Netalán mást gondol a nép, ha harczot lát, és visszatér Égyiptomba. Kerülő úton 

vezeté azért Isten a népet, a veres tenger pusztájának útján; és fölfegyverkezve jövének ki Izráel fiai 

Égyiptom földéről.” 2 Móz. 13,17-18 Az E. G. White irodalom szerint szintén nem voltak 

felfegyverezve a héberek. „A Kánaánba vezető közvetlen út követése helyett - amely a filiszteusok 

országán vitt át -, az Úr dél felé irányította őket, a Vörös-tenger partja irányába. "[...] mert monda az 

Isten: Netalán mást gondol a nép, ha harcot lát, és visszatér Egyiptomba" (2Móz 13:17). Ha 

megkísérlik, hogy Filiszteán átmenjenek, akkor ellenállásba ütköznek. Mert a filiszteusok uruktól 

menekülő rabszolgáknak tekintették volna őket, és nem haboztak volna a megtámadással. Az izraeliták 

nem voltak felkészülve, hogy megütközzenek a filiszteusok hatalmas, harcos népével. Az izraelitáknak 

nagyon kevés ismeretük volt Istenről, és benne való hitük is nagyon gyenge volt, és így minden 

bizonnyal elvesztették volna bátorságukat. Nem voltak felfegyverkezve és nem szoktak hozzá a 

háborúskodáshoz. A hosszú évtizedekig tartó rabszolgaság bátortalanná tette őket és kiölte belőlük a 

harcias szellemet, ezen kívül az is megnehezítette helyzetüket, hogy feleségeik, gyermekeik, nyájaik és 

csordáik is velük voltak.” (E. G. White: Pátriárkák és próféták – virtuális) 
*58 „Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak a vizek, és megremegtek, a mély vizek is reszkettek. A felhők 

ontották a vizet, a magas fellegek mennydörögtek, nyilaid pedig cikáztak. Mennydörgésed hangzott a 

forgószélben, villámok világították be a világot, reszketett és rengett a föld.” Zsolt. 77,17-19 (MBT 

ford.) „Láttak téged, Isten, a vizek, láttak téged a vizek és remegtek, és reszkettek a mélységek. A 

felhők ontották a vizet, megzendültek a fellegek, nyilaid repültek. Mennydörgésed zengett a 
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végidőben ezek a 7. csapás jelenetei; mennydörgés, felhőszakadás, villámok cikázása, 

földrengés.) „És megállítá szekereik kerekeit és nehezen vonszoltatá azokat. És mondának az 

Égyiptombeliek: Fussunk az Izráel elől, mert az Úr hadakozik érettök Égyiptom ellen.” 2 

Móz. 14,25 Az egyiptomiak harci szekerei beragadtak a feltöredezett tengerfenékbe és a sárba. 

Így az egyiptomi sereg a teljes megsemmisülése előtt teljesen magatehetetlenné vált.  „És 

szóla az Úr Mózesnek: Nyújtsd ki kezedet a tengerre, hogy a vizek térjenek vissza az 

Égyiptombeliekre, az ő szekereikre s lovasaikra. És kinyújtá Mózes az ő kezét a tengerre, és 

reggel felé visszatére a tenger az ő elébbi állapotjára; az Égyiptombeliek pedig eleibe futnak 

vala, és az Úr beleveszté az égyiptomiakat a tenger közepébe. Visszatérének tehát a vizek és 

elboríták a szekereket és a lovasokat, a Faraónak minden seregét, melyek utánok bementek 

vala a tengerbe; egy sem marada meg közülök. De Izráel fiai szárazon menének át a tenger 

közepén; a vizek pedig kőfal gyanánt valának nékik jobb- és balkezök felől. És megszabadítá 

az Úr azon a napon Izráelt az Égyiptombeliek kezéből; és látá Izráel a megholt 

Égyiptombelieket a tenger partján.” 2 Móz. 14,26-30 „Kicsoda az istenek közt olyan, mint te 

Uram? Kicsoda olyan, mint te, szentséggel dicső, félelemmel dícsérendő és csudatévő? 

Kinyújtottad jobbkezedet, és elnyelé őket a föld.” 2 Móz. 15,11-12 „Félelem és zavarodottság 

szállta meg az egyiptomiakat. A dühöngő elemek elől, melyekből egy haragvó Isten hangját 

hallották, próbáltak visszafordulni és a tengerpartra menekülni, melyet elhagytak. Ámde 

Mózes kinyújtotta vesszőjét és a feltorlódott vizek abban a pillanatban sziszegve, bömbölve, 

zsákmányra éhesen zúdultak le és nyelték el fekete mélységükbe az egész egyiptomi 

hadsereget.”58 Izráel fiai „Hit által keltek át a veres tengeren, mint valami szárazföldön, a mit 

megpróbálván az égyiptomiak, elnyelettek.” Zsid. 11,29 A zsidó hagyomány így emlékezik 

meg az egyiptomiak pusztulásáról: „Midőn tehát az egyiptomiak egész hadserege a mederben 

volt már, hirtelen megint összecsapódott a tenger, vihar kezdte korbácsolni, és hatalmas 

áradattal hullámaiba temette az egyiptomiakat. Egyúttal zápor zuhogott az égből, és irtózatos 

mennydörgések váltakoztak cikázó villámokkal; szóval mintha minden együtt lett volna itt, 

amit Isten haragja az emberekre szokott zúdítani, mert még sűrű sötétség és éjszaka is támadt. 

Így az egyiptomiak valamennyien elpusztultak, és egyetlenegy sem maradt meg belőlük, aki 

legalább hírt vitt volna haza pusztulásukról. A héberek pedig alig tudták fékezni örömüket 

váratlan megmenekülésükön és ellenségeik megsemmisülésén.”59 Ahogy a múltban úgy a 

végidőben is az Úr hadakozik majd népéért (2 Móz. 14,14), és megdicsőíti magát az ellenség 

pusztulása által (Lásd 2 Móz. 14,16-17; Zsolt. 106,9-12; Ésa. 43,16-17). 

 

Armageddoni csata 
   

     Isten és népe                                                                                                                                                                                                      Sátán és népe 
 

 

Az eddigiek rövid összefoglalása: 

 

Róma bukását a Szentírás több jelképen szemlélteti. Ilyen Babilon, Asszíria, Tírusz és Efraim. 

Ezeknek legfőbb „királyiszéke” vagyis kormányzási helye: Babilon országnak Babilon 

városa, Asszíriának Ninive városa, Főníciának Tírusz városa és Efraimnak Bétel városa 

(nemzeti szentély – bálványimádási központ). Ezekből idáig mi főleg kettőt emeltünk ki 

 
forgószélben, villámaid beragyogták a földkerekséget, rengett a föld és remegett.” Zsolt 77,17-19 

(Káldi Neovulgáta)  
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Babilont és Asszíriát. Róma bukása az ötödik csapástól kezdődik, és a hatodik csapás idejére 

teljesen szétesik a Róma vezetése alatt álló babiloni egység. Az 5.-től a 6. csapás idejére a 

gonoszok könyörtelenül egymás ellen fordulnak. Ekkor avatkozik közbe Sátán, hogy népe 

között ismét egységet teremtsen Isten és népe ellen és elpusztítsák őket. De az Úr meghiúsítja 

majd gonosz szándékukat.  

 

Babilon tehát Sátán szervezése és vezetése alatt ismét feláll. Elvesztett támogatóit egy 

pillanatra visszanyeri. A gonoszok ki akarják irtani az igazakat, azokat, akik nem fogadják el 

a hamis Krisztust Istenüknek és királyuknak. A végső események idején Sátán különösen 

„nagy haraggal teljes, úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van.” Jel. 12,12 „Isten gyermekei 

– egyesek a börtöncellákban, mások az erdők és a hegyek eldugott rejtekében – Istenhez 

könyörögnek védelemért, miközben mindenféle gonosz angyalok által befolyásolt 

fegyveresek megölésüket tervezik.”60„Mert hallottam sokak rágalmát, iszonyatosságot 

mindenfelől, a mint együtt tanácskoztak ellenem, és tervezték, hogy elrabolják lelkemet. De 

én benned bízom, Uram! Azt mondom: Te vagy Istenem. Életem ideje kezedben van: szabadíts 

meg ellenségeim kezéből és üldözőimtől. Világosítsd meg orczádat a te szolgádon, tarts meg 

engem jóvoltodból. Uram, ne szégyenüljek meg, mivelhogy hívlak téged; a gonoszok 

szégyenüljenek meg és pusztuljanak a Seolba.” Zsolt. 31,14-18 Sátán seregei felkészülnek a 

harcra és megtámadják az igazakat ezzel azonban gonoszságuk mértéke betelt. Isten pedig 

közbelép, hogy megszabadítsa választottait.  Jóel. 3,9-16 ezt mondja: „Hirdessétek ezt a 

pogányok között; készüljetek harczra; indítsátok fel a hősöket. Járuljanak elé, jőjjenek fel 

mindnyájan a hadakozó férfiak! Kovácsoljátok szántóvasaitokat kardokká, kaszáitokat 

dárdákká; mondja a beteg is: Hős vagyok! Siessetek és jőjjetek el ti népek mindenfelől, és 

seregeljetek egybe! Ide vezesd Uram a te hőseidet! Serkenjenek fel és jőjjenek fel a népek a 

Josafát völgyébe; *59 mert ott ülök törvényt, hogy megítéljek minden népeket. Ereszszétek néki 

a sarlót, mert megérett az aratni való! Jertek el, tapossatok, mert tetézve a kád, ömlenek a 

sajtók! Mert megsokasult az ő gonoszságuk! Tömegek, tömegek! az ítélet völgyében! Mert 

közel van az Úrnak napja az ítélet völgyében! A nap és hold elsötétednek; a csillagok 

bevonják fényöket; Az Úr pedig megharsan a Sionról és megzendül Jeruzsálemből, és 

megrendülnek az egek és a föld; de az Úr az ő népének oltalma és az Izráel fiainak 

erőssége!”  „Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem 

fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. És akkor 

feltetszik az ember Fiának jele az égen.” Mát. 24,29-30 (Lásd még Márk. 13,24-26.) 

Megjelenik a szövetség szivárványa (1 Móz. 9,12-13) és a felhő. A próféták beszélnek arról, 

hogy közvetlen Jézus Krisztus 2. eljövetele előtt gyakran lesz sötétség az 5. csapástól kezdve 

(Jel. 16,10) Krisztus 2. eljöveteléig. (Lásd. Ezék. 32,7; Ésa. 50,3; Ámós. 8,9). Az Úrnak 

napját sötétség kíséri. „Ímé az Úrnak napja jő kegyetlen búsulással és felgerjedt haraggal, 

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

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

tündökölteti.” Ésa. 13,9-10 (Lásd még Jóel. 2,1-2; Ámós. 5,18;20; Sof. 1,14-15; Jóel. 3,14-

15). Ezt a szabadítást az Úr a lakott településeken kívül a „mezőn” viszi végbe. „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 

 
*59 JÓSAFÁT (az Isten bíró, Jahve igazságot szolgáltat, Jahve ítélt; istenítélet).  JÓSAFÁT VÖLGYE. 

»Ítélet völgyé«-nek is nevezi az Írás; az a völgy, amelybe Isten összegyűjti a népeket az ítéletre 

(B.N.F.)  
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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.” Mik. 4,10-13  

 

„Amikor a diadalittas, gúnyolódó, átkozódó gonosz tömeg már-már ráront zsákmányára, az éj 

sötétjénél sűrűbb feketeség ereszkedik a földre. Majd egy szivárvány, amely az Isten trónjáról 

áradó dicsfényben ragyog, átíveli az eget, és - úgy tűnik - mintha körülzárna minden 

imádkozó csoportot. A dühös sokaság megtorpan. Elhal a gúnyos kiáltás. Elfelejtkeznek 

gyilkos dühük célpontjáról. Szörnyű balsejtelmek között merednek Isten szövetségének jelére, 

és szeretnének elrejtőzni megsemmisítő fényessége elől. Isten népe ekkor egy tiszta, csengő 

hangot hall, amely ezt mondja: "Nézzetek fel!" És ők az égre emelve szemüket, meglátják az 

ígéret szivárványát. Eltűnnek az eget eltakaró haragos, fekete felhők, és Isten népének 

tekintete, mint egykor Istváné, a mennyre mered. Megpillantják Isten dicsőségét és a trónon 

ülő Emberfiát, akinek mennyei alakján a megalázás jelei láthatók; ajkáról pedig hallják a 

kérést, amelyet Atyja és a szent angyalok előtt mond: "Akiket nékem adtál, akarom, hogy 

ahol én vagyok, azok is velem legyenek" (Jn 17:24). Ismét egy zengő, győzelmes hang 

hallatszik: "Jönnek! Jönnek a szentek, az ártatlanok és makulátlanok; megtartották az én 

béketűrésre intő beszédemet; angyalok közt fognak járni. " És a szilárd hitűek halvány, 

remegő ajkáról győzelmes kiáltás hangzik. Isten éjfélkor mutatja meg hatalmát népe 

szabadítására. Feltűnik a nap, és teljes fényben ragyog. Jelek és csodák történnek gyors 

egymásutánban.*60 A gonoszok rémülten és csodálkozva nézik e jeleneteket, az igazak pedig 

szent örömmel szemlélik szabadulásuk jeleit. A természetben mintha minden a visszájára 

fordulna. A folyók állóvizekké válnak. Sötét, nehéz felhők jelennek meg, majd egymásra 

tornyosulnak.”61  A gonoszok telve vannak haraggal Isten és az igazak ellen, de a Zsoltáríró 

ezt mondja: „Mert az emberek haragja megdicsőít téged, miután felövezed végső haragodat.” 

Zsolt. 76,11 „Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm; az én Istenem, az én kősziklám, ő 

benne bízom: az én paizsom, idvességem szarva, menedékem. Az Úrhoz kiáltok, a ki dicséretre 

méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Halál kötelei vettek körül, s az istentelenség árjai 

rettentettek engem. A Seol kötelei vettek körül; a halál tőrei fogtak meg engem. Szükségemben 

az Urat hívtam, és az én Istenemhez kiáltottam; szavamat meghallá templomából, és 

kiáltásom eljutott füleibe. Megindult, megrendült a föld, s a hegyek fundamentomai 

inogtak; és megindultak, mert haragra gyúlt. Füst szállt fel orrából, és szájából emésztő tűz; 

izzó szén gerjedt belőle. Lehajtotta az eget és leszállt, és homály volt lábai alatt. Kérubon 

haladt és röpült, és a szelek szárnyain suhant. A sötétséget tette rejtekhelyévé; sátora 

körülötte a sötét felhők és sűrű fellegek. Az előtte lévő fényességből felhőin jégeső tört át és 

eleven szén. És dörgött az Úr a mennyekben, és a Magasságos zengett; és jégeső hullt és 

eleven szén. És kibocsátá nyilait és elszéleszté azokat, villámokat szórt és megháborította 

azokat. És meglátszottak a vizek medrei s megmutatkoztak a világ fundamentomai; a te 

feddésedtől, Uram, a te orrod leheletének fuvásától. Lenyúlt a magasból és felvett engem; 

kivont engem nagy vizekből. Megszabadított engem az én erős ellenségemtől, s az én 

gyűlölőimtől, a kik hatalmasabbak voltak nálamnál. Rám jöttek veszedelmem napján; de az 

Úr volt az én támaszom.”*61 Zsolt. 18,3-19 (Vö. 2 Móz. 9,24)  

 
*60 „És a holdnak fénye olyan lesz, mint a napnak fénye, és a napnak fénye hétszer nagyobb lesz, 

olyan, mint hét napnak napfénye; ama napon, a melyen az Úr beköti népe romlását, és vereségének 

sebét meggyógyítja!” Ésa. 30,26 (A hét a teljesség száma.)  
*61 Dávid zsoltára, amit azon a napon mondott amikor „az Úr megszabadította őt minden ellenségének 

kezéből, és a Saul kezéből.” Zsolt. 18,1 
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„Láttak téged a vizek, oh Isten, láttak téged a vizek és megfélemlének; a mélységek is 

megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének; megzendülének a fellegek, és a te nyilaid 

széllyel futkostanak. Mennydörgésed zúgott a forgószélben; villámlásaid megvilágosították 

a mindenséget; megrázkódott és megindult a föld.” Zsolt. 77,17-19 

 

 
 Villámlások (Illusztráció – Pixabay; kereskedelmi hasznosításra ingyenes kép) (CN-1020)  

 

Isten válasza a 6. csapásban létrejött démonikus babiloni egységre (Armageddon): „Ki a 

hazugok jeleit megrontja, és a varázslókat megbolondítja, a bölcseket megszégyeníti, és 

tudományukat bolondsággá teszi.” Ésa. 44,25 „A hetedik angyal is kitölté az ő poharát a 

levegőégre; és nagy szózat jöve ki a mennyei templomból a királyiszéktől, a mely ezt mondja 

vala: Meglett! És lőnek zendülések és mennydörgések és villámlások; és lőn nagy 

földindulás, a milyen nem volt, mióta az emberek a földön vannak, ilyen földindulás, ilyen 

nagy. És a nagy város három részre szakada, és a pogányok városai elesének; és a nagy 

Babilon megemlítteték az Isten előtt, hogy adjon annak inni az ő búsult haragja borának 

poharából. És minden sziget elmúlék, és hegyek nem találtatának többé. És nagy jégeső, 

mint egy-egy tálentom,*62 szálla az égből az emberekre; és káromlák az Istent az emberek a 

jégeső csapásáért; mert annak csapása felette nagy.” Jel. 16,17-21 (Sátán népe most is tele 

van gyűlölettel. Luk. 18,8 szerint Jézus ezt mondta a maga korában: „Mindazáltal az 

embernek Fia mikor eljő, avagy talál-é hitet e földön?”) „És megharagudtak a pogányok, és 

eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak, 

a prófétáknak és a szenteknek, és a kik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak; és 

elpusztítsd azokat, a kik a földet pusztítják. És megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben, 

és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában; és lőnek villámlások és szózatok 

és mennydörgések, és földindulás és nagy jégeső.” Jel. 11,18-19 

A nagy Babiloni egység szétszakad, városok omlanak össze a földrengés és a jégeső 

következtében, nagy zűrzavar áll be ismét. „Kinyújtottad jobbkezedet, és elnyelé őket a föld.”  

2 Móz. 15, 12 „Azon a napon jajjá változnak a templomi énekek, így szól az Úr Isten, és 

temérdek lesz a hulla; szó nélkül hányák mindenüvé.” Ámós. 8,3 Isten népének nem árt a 

földrengés és a jégeső és a többi pusztító elem (Jóel 3,16). A mennyei templomban őrzik az 

 
*62 1 talentum megfelelt 60 minának=49,11kg. (Bibliai nevek és fogalmak – Mértékek és súlyok; 

virtuális)  
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eredeti frigyládát a benne lévő Tízparancsolattal, amelynek a földi csak mása volt.*63 Ezt Isten 

bizonyságul az emberek ellen megjelenti az égen. „A mennyei város dicsősége átsugárzik a 

félig nyitott ajtókon. Majd az égen megjelenik egy kéz. Két egymásba hajtott kőtáblát tart. »A 

próféta ezt mondja: Az egek kijelentik az ő igazságát, mert az Isten bíró« (Zsolt 50:6). A 

szent törvény, Isten igazsága, amely mennydörgés és fényesség közepette az élet kalauzaként 

hangzott el a Sinai-hegyről, most az ítélet mércéjeként tárul az emberek elé. A kéz szétnyitja 

a táblákat, és a Tízparancsolat szabályai tüzes tollal írt igéknek látszanak, és oly tisztán 

rajzolódnak ki, hogy mindenki el tudja olvasni. Az emlékek megélénkülnek, a babonaság és 

az eretnekség sötétsége szertefoszlik, és Isten tíz rövid, átfogó, hiteles igéje a föld minden 

lakója elé tárul. Lehetetlen azoknak a rémületét és kétségbeesését leírni, akik lábbal tiporták 

Isten szent kívánalmait…”62 

 

„A haragos ég közepén egyetlen tiszta hely van, amely leírhatatlan dicsőségtől tündököl. 

Onnan hallatszik Isten hangja, amely olyan, mint a sok víz zúgása. Ezt mondja: "Meglett!" 

(Jel 16:17). Ez a hang megremegteti az eget és a földet. Hatalmas földrengés támad, olyan, 

"amilyen nem volt, mióta az emberek a földön vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy" (Jel 

16:18). Úgy tűnik, mintha az ég megnyílna és bezárulna, és az Isten trónjáról áradó dicsőség 

sugarakat lövellne. A hegyek szélben hajladozó nádként inognak, és durva kövek szóródnak 

szerteszét. Mennydörgés hallatszik. Vihart jelez. A tenger tombol. Forgószél süvölt, mintha 

öldöklő démonok kiáltoznának. Az egész föld megduzzad, mint a hullámzó tenger. Felszíne 

széttöredezik. Mintha az alapja kimozdult volna. Egész hegyláncok lesüllyednek. Lakott 

szigetek eltűnnek. A kikötők környékét, amelyet a gonoszság Sodomává formált, elnyelik a 

 
*63 „A belső kárpit mögött volt a szentek szentje. Ez volt a középpontja az engesztelés és a 

közbenjárás jelképes szolgálatának. Ez képezte az összekapcsoló láncszemet a menny és a föld között. 

Ebben a helyiségben volt a szövetség ládája, a frigyláda, akácfából készített láda, amelyet kívül és 

belül arannyal vontak be, a fedele is színaranyból készült és az egészet arannyal szegélyezték. Ebbe 

helyezték el a kőtáblákat, amelyekre maga Isten véste be a Tízparancsolatot. Ezért nevezték Isten 

szövetsége ládájának is, vagy frigyládának, mert a Tízparancsolat volt az alapja annak a szövetségnek, 

amelyet Isten az Izraellel kötött. A szent láda fedelét a kegyelem trónjának nevezték. Ezt egy darab 

tömör aranyból dolgozták ki. A láda fedele felett emelkedtek ki az arany kérubok, egymás felé nézve. 

A fedél mindkét végén egy-egy kérub állt. Mindegyik angyal az egyik szárnyát a magasba kiterjesztve 

tartotta és így ezekkel a szárnyakkal a ládát fedték be; a másik szárnyukkal a testüket takarták be (Lásd 

Ez 1:11) tiszteletük és alázatosságuk jeleként. A kérubok helyzete, egymás felé fordított arcukkal és a 

ládára tisztelettel lefelé irányított tekintetükkel mutatja azt a tiszteletet, amelyben a mennyei sereg 

tartotta Isten törvényét, és érdeklődésüket a megváltás terve iránt. A kegyelem trónja felett volt a 

"Sechina", vagyis az Isten jelenlétének szimbóluma. Az Úr a két kérub közül hirdette ki akaratát. Isten 

néha üzeneteit a felhőből hallható hangon közölte a főpappal. Néha fény esett a jobb szélen lévő 

angyalra, hogy Isten így jelezze jóváhagyását; máskor árnyék vagy felhő nyugodott meg a bal szélen 

levő angyalon és Isten ezzel nyilvánította ki nemtetszését vagy elvetését valamivel kapcsolatban. A 

frigyládában kegyelettel őrzött törvény az isteni igazság és ítélet zsinórmértéke volt. Ez a törvény 

halált mondott a bűnösre, a törvény áthágójára. A törvény felett azonban ott volt a kegyelem trónja, 

amelyen láthatóvá vált Isten jelenléte, és amelyből - a megengesztelődés által - Isten bocsánatot adott a 

bűneit megbánt bűnösnek. Krisztus munkáját, amelyet megváltásunkért végzett el, így jelképezte a 

szentély szolgálata: "Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják 

egymást" (Zsolt 85:11). Szavakkal nem lehet leírni a szentély belsejének dicsőségét: az arany 

lemezekkel borított falak visszatükrözték az arany gyertyatartóból kisugárzó fényt; a fénylő 

angyalokkal gazdagon hímzett szőnyegek ragyogó színei; az aranytól fénylő asztal, és a tömjénező 

oltár; a második kárpit mögött elhelyezett szent láda titokzatos kérubjaival és a felette lebegő szent 

"Sechina"-val, azaz Jahve jelenlétének látható szimbólumával, mindez csak homályos 

visszatükröződése Isten templomának, amely a mennyben van és az ember megváltásáért végzett mű 

nagy központja.” (E. G. White: Pátriárkák és próféták – virtuális)  
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tajtékzó hullámok. Isten megemlékezik a nagy Babilonról, "hogy adjon annak inni az Ő búsult 

haragja borának poharából". Hatalmas jégdarabok, "tálentom"-nyi nagyságúak pusztítanak 

(Jel 16:19.21). A föld legragyogóbb városai összeomlanak. Nagyúri paloták, amelyekre a föld 

nagyjai vagyonukat tékozolták, hogy a maguk dicsőségét emeljék, szemük láttára válnak 

romhalmazzá. A börtönfalak széthasadnak, és Isten gyermekei, a hitükért raboskodók 

megszabadulnak.*64 Sírok nyílnak meg, és "sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, 

felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra" 

(Dán. 12:2).”63 Ez a földrengés sok mindenben hasonlítani fog az 1755-ös Lisszaboni 

földrengéshez, amely ennek előképe, de ereje jóval túlszárnyalja azt. „A 16. század volt 

Lisszabon aranykora, amikor Afrikából, Indiából és a Távol-Keletről, később Brazíliából 

áramlottak ide, és cseréltek itt gazdát fűszerek, rabszolgák, cukor, finom kelmék és más 

értékes áruk.”64 Lisszabont nem minden előzmény nélkül érte az elemi csapás. A várost már 

korábban többször is pusztították földrengések (nagy erejű is, mint pl. 1531. Január 26-ai) de 

az 1755-ös volt a legszörnyűbb.65 „Az első ismert földrengésről már 1009-ben maradt fenn 

feljegyzés; a 14. században nyolc, a 16 században öt, a 17. században három földrengést 

regisztráltak. A leghírhedtebb az egész Európát megrázó, akkor 275 ezres várost szinte 

teljesen romba döntő 1755-ös volt.”66 A számos földmozgás miatt Lisszabon városa a 

„földrengések városa” elnevezést kapta. 1755-ben „Lisszabon nemcsak Európa egyik 

legnépesebb városa volt, hanem Portugália és ezzel együtt a korábbi gyarmatbirodalom 

fővárosa, királyi székhely is, valamint Európa egyik legjelentősebb kikötője.”67 „Épületeiben 

a mór, a reneszánsz, a gótikus hatás pazar egyvelege ötvöződött.”68 

„Az újkori Portugália aranykora a tizennyolcadik századdal kezdődött. Péter király 1706-ig 

élt, így még tanúja lehetett a brazil bányászatnak köszönhető gyarapodás első évtizedének, de 

a portugál művészet és kultúra nagy fellendülése alatt már utódja, V. János uralkodott. Az 

építészet úgy virágzott, mint korábban Emánuel király gyarmatbirodalma idején, a 

tizenhatodik század első felében. A királyi paloták és a nemesi uradalmak pompája a korábbi, 

spanyolországi építészet fényűzésére emlékeztetett, amelynek fedezetét a latin-amerikai 

bányák bevétele adta. Kialakult a kulturális elit vékony rétege, amely járatos volt a tanult 

világ dolgaiban, és nagyszerű könyvtárakat hozott létre…A templomokat aranyozott 

fafaragásosokkal és fényűző díszítésekkel halmozták el. Az arisztokrácia hivalkodva 

kocsikázott a legelőkelőbb ruhákban. A kevesek gazdagságának ára azonban a sokaság 

nyomora volt. A parasztok csaknem feudális függőségi viszonyok között éltek. Az elegáns 

paloták mellett semmit sem javultak a belföldi, a vidéki lakásviszonyok. Az arisztokraták 

tanultsága nem tükröződött a közoktatás fejlődésében, és a nép analfabéta maradt. A portugál 

egyház továbbra is a katolikus Európa egyik legkonzervatívabb egyháza volt, és ugyanúgy 

elfojtott minden nyílt vizsgálódásra törekvő kísérletet, mint korábban…A nép a puszta 

fennmaradásra és a túlélésre törekedett csaknem az egész „aranykor” alatt. Társadalmi- 

gazdasági változások mindaddig nem éreztették hatásukat Portugáliában, amíg a brazil arany 

gondtalan évei véget nem értek, és amíg az 1755-ös nagy lisszaboni földrengés el nem 

pusztította a metropolisz kereskedelmi központját.”69    

„Portugália jórészt gyarmatainak és kereskedelmének köszönhette gazdagságát. A portugálok 

hajózási tapasztalataik révén Dél-Amerikától Afrikán keresztül Kínáig és Japánig jelen voltak 

a világ tengerein. A gyengébb népeket leigázták és gyarmatosították (például Brazília, 

Mozambik, Angola), a jellemzően ázsiai, népesebb társadalmak esetében pedig kereskedelmi 

 
*64 Pálhoz és Siláshoz hasonlóan megszabadulnak a börtönökben lévő igazak. „Éjféltájban pedig Pál 

és Silás imádkozván, énekkel dicsőíték az Istent. A foglyok pedig hallgatják vala őket. És hirtelen 

nagy földindulás lőn, úgyannyira, hogy megrendülének a tömlöcz fundamentomai; és azonnal 

megnyílának az ajtók mind, és mindnyájoknak a bilincsei feloldódnak.” Csel. 16,25-26 

 

http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=10843
http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=10843
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telepeket hoztak létre. Gazdagságuk a színesfémek és a fűszerek jövedelmező kereskedelme 

és a gyarmatosítás mellett főként a rabszolga-kereskedelemből származott. Becslések szerint a 
hozzávetőleg három és fél évszázad alatt eladott kb. 10-11 millió rabszolga több mint felét, 

közel hatmilliót a portugálok „értékesítették”, főként Észak-Amerikában. A gazdagság, a 

fényűzés és a pompa tehát, amivel az ország és főként a főváros hivalkodott, jórészt gonosz 

forrásból származott. Nem véletlen, hogy a Lisszabont ért szörnyű katasztrófában a kortársak 

közül néhányan kifejezetten Isten büntetését látták. Ráadásul mindezt erősen vallásos 

nemzetként követték el, ahol a szomszédos Spanyolországhoz hasonlóan az inkvizíció is 

tevékenyen működött.*65 Az a gazdagság, amit a város az évszázadok során ilyen módon 

felhalmozott, és ami a korabeli Európa egyik legszebb, leggazdagabb, virágzó városává és 

kulturális központjává tette, tíz perc leforgása alatt rommá vált, semmivé lett. Hihetetlen 

gyorsasággal és nyomtalanul tűnt el minden, látszatvallásosságuk pedig nem menthette meg 

őket.”70 „Róma bukása óta nem érte Nyugat-Európát ilyen csapás.”71 A Lisszaboni földrengés 

ítélet volt a hamis vallásosság felett. „Lisszabonban magában a földrengés – a helyi 

hagyományok szerint – délelőtt háromnegyed tizenegykor történt, ekkor állt meg a földrengés 

mementójaként újra sohasem épített karmelita kolostor órája is.”72 Lisszabonhoz hasonlóan a 

végidőben a jelképes nagy Babilon ideje is lejár a 7. csapással.  

 

 
Amikor az óra megáll, az idő lejár… (Illusztráció – Pixabay; kereskedelmi felhasználásra ingyenes 

kép) 

 

A lisszaboni földrengéssel kapcsolatban egy szemtanú a következőket mondta: „Láttam 

néhány papot, akik az oltároktól menekültek el papi miseruhában a mise celebrálásának 

közepén, láttam nőket félig felöltözve, egyeseket pedig cipő nélkül. Mindezek, akiket a közös 

veszély egy biztonságosnak látszó helyre gyűjtött össze, térden állva imádkoztak, 

halálfélelemmel az arcukon, mindegyikük a mellét verte és szüntelenül azt kiáltotta, 

Miserecordia meu Dios!…Az imádságunk kellős közepén jött a második nagy erejű rengés, 

 
*65

 „A portugál inkvizíciót spanyol minta szerint hozták létre 1547-ben, az ellenreformáció sokkal 

inkább elnyomó, mint oktatási tagozataként… Tisztségviselői és informátorai ugyanolyan halálos 

rémületet keltettek, mint amilyennel egy későbbi korban a „titkos” rendőrség itatta át a portugál 

társadalmat.” (David Birmingham: Portugália története Pannonica Kiadó 33. o.)  
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kicsit kevésbé heves, mint az első, és teljessé tette azon épületek pusztulását, amelyek már 

sokat rázkódtak. A riadalom ekkor annyira általánossá vált, hogy a sikoltozás és a 

Miserecordia kiáltások a jelentős távolságban lévő Szent Katerina-domb csúcsáról is jól 

hallhatóak voltak, ahová hatalmas embertömeg vonult vissza hozzánk hasonlóan. Ugyanekkor 

hallottuk az ottani plébániatemplom összeomlását, aminek következtében sokan 

szörnyethaltak, mások pedig halálosan megsebesültek.”73 „Ami az épületeket illeti, 

megfigyelték, hogy amelyek összességükben a legszilárdabbak voltak, azok omlottak össze 

elsőként. Minden plébániatemplom, kolostor, zárda, palota és a közösségi épületek, végtelen 

sok magánházzal együtt, vagy összedőltek, vagy annyira súlyosan megrongálódtak, hogy 

veszélyes volt elmenni mellettük.”74  

 

 
Lisszabon 1755 (Ismeretlen szerző) - Free-Images.com)  

 

 
Lisszabon 1755 (Daniel Chodowiecki 1726-1801) (Free-Images.com) 

 

„A város talaját helyenként öt méter szélesen tátongó hasadékok szabdalják.”75 „A városi 

épületekben a földmozgás okozta a legnagyobb kárt, az anyagi javakban a tűztenger. 

Tizenkétmillió font sterling értékű árú hamvadt el néhány óra alatt, de tűz emésztette el 
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a királyi palotát, a legnagyobb székesegyházat és az Inkvizíció Palotáját is, amelynek 

udvarán olyan sok eretnek szenvedett tűzhalált. Hivatalos felmérések szerint tízezer 

épület dőlt romba vagy égett porrá.”76 „A kereskedők kétségbeesetten siratták a törmelék 

alá szorult titkos pénzkészleteiket…A kereskedők épen maradt értékek után kutattak hamuvá 

égett üzleteik és raktáraik romjai között. A bankárok nem voltak hajlandók váltókat beváltani, 

és befagyasztottak mindenféle hitelt. Az alsóváros portugál kereskedői az utolsó vég szövetig 

mindenüket elveszítették, pedig árujuk nagy részét hitelre vásárolták az angol Gyár*66 

tagjaitól.”77 Lisszabon nem csak a kereskedelemben hasonlított az egykori és a végidei 

Babilonra, hanem a hamis vallásosságban is. Hiszen annak minden kellékével rendelkezett. 

Volt könnyező Mária szobra, vércseppekkel ékes feszülete. Hosszú körmenetek sorakoztak az 

egyházi ünnepeken és az eretnekek máglyahalálakor. A városnak még bordélynegyede is 

volt.78 „Az év legnagyobb ünnepségének az Úrnapja számított, amikor makulátlanul tisztára 

söpörték a várost, és még a társasági hölgyeknek is szabad volt az utcán sétálgatva kivárni, 

míg a király, a királyné és a bíboros elhajtat soraik között. A finom társaság évente általában 

egyszer ellátogatott a Szent Vince-templomba is, hogy részt vegyen az inkvizíció egyik 

ítéletének látványos végrehajtásán. A mindenféle rendű-rangú elítélteknek, férfiaknak és 

nőknek végig kellett vonulniuk az utcákon, szürkületkor pedig máglyára vetették és elégették 

a halálraítélteket, fennen hirdetve, hogy az egyház még mindig hatalmasabb az államnál.”79  

„A dohány királyi monopóliumát úgy játszották ki a kereskedők, hogy melaszos hordóba 

rejtették a dohánylevéltekercseket. A dohányra kivetett vám elkerülésére Portugáliában is 

meghonosították a dohánytermesztést. Egy isten háta mögötti északportugál apácakolostorról 

feljegyezték, hogy egyetlen napon 120 kilogrammot adott el a kolostorfalak mögött 

törvényellenesen nevelt dohányból.”80 „Az arany gyorsan elhomályosította a dohányt, a 

királyi jövedelem korábban elsődleges forrását, de az adók behajtása ugyanolyan nehéz 

maradt. Szabály szerint az összes aranyporból királyi felügyelet mellett, a bányák 

központjában érmét vagy aranyrudat kellett önteni, hogy a koronának járó egyötöd részt 

azonnal el lehessen különíteni. A csempészet azonban olyan hírhedten nagy méreteket öltött, 

hogy 1705-ben a kívánt húsz százalék helyett mindössze öt százalékra becsülték az 

aranytermelés kincstárba kerülő részét. A legsikeresebb csempészek a szerzetesek voltak, őket 

ugyanis nem motozhatták meg a kormány alkalmazottai, és kinccsel teletömött övük jól elfért 

a csuha alatt. A tolvajló papság rossz híre olyan nagy volt, hogy egy időre mindenféle papot 

kitiltottak Brazília bányavidékeiről.”81 A borkereskedelem is nagyon virágzó volt. „Az 1688-

as leértékelésből elsőként a bortermelők húztak hasznot, de a pénzügyi ösztönzés hatással volt 

a parafa-, citrom- és gyapjúkereskedelemre is. Nem sokkal később, a világkereskedelmi 

viszonyok javulásának idején, Lisszabon már 10 ezer hordó olívaolajat exportált.”82 „A 

tizennyolcadik században a portói borral való kereskedés Portugália egyik legnagyobb iparága 

lett.”83 „Portugália nagy gyarmati virágzása harminc évvel a bányászati forradalom után 

került veszélybe, amikor a legkönnyebben megközelíthető brazil bányák kezdtek kimerülni, 

és az új kitermelés költségei egyre nőttek. A gyarmati kapcsolatból gyarapodók szerencséjére 

új, bár ugyancsak átmeneti kincsforrást fedeztek fel, amikor kiderült, hogy Brazíliában 

jelentős gyémántkészletek vannak. A gyémántkereskedelem emelte az udvar csillogását és a 

hagyományos gyarmati bevételt, lehetővé tette, hogy a számadás napját ismét elhalasszák… 

Ez az értékes ásványkincs még V. János 1750-ben bekövetkezett halála után is eltartotta egy 

darabig a koronát.”84  „A feudális arisztokrácia és a klerikalizmus uralma a XVIII. század 

közepén a tönk szélére jutatta Portugáliát. Óriási összegeket emésztett fel a királyi udvar 

fényűzése és esztelen pazarlása, a tömérdek pap eltartása, a római pápának járó hagyományos 

 
*66 „A Lisszabonban megtelepedett angol kereskedői közösség, amelyet általában csak „Gyár” néven 

emlegettek városszerte, kereskedelmi szakágak összetartó, politikai előjogokat élvező közösség volt, 

biztonságos kikötői bázissal.” (David Birmingham: Portugália története Pannonica Kiadó 48. o.)  
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„ajándékok”, a tizedből és más egyházi adókból a szentszék javára történő levonások. A 

nagyszabású kereskedelmi és uzsoraügyleteken meggazdagodott jezsuita rend, amely kezébe 

kaparintotta az iskolákat és a sajtót is, gyűlöletet ébresztett maga iránt a társadalom 

legszélesebb köreiben.”85 Lisszabonnak a gazdag kereskedővárosnak a pusztulása 

ünnepnapon történt. „Lisszabon felemelkedése főleg a Brazíliából beáramló aranynak és 

gyémántnak volt köszönhető, kialakult a vagyonos polgárság, amely igényes épületeket emelt. 

Az elemi csapás Mindenszentek napján tört a városra: a templomokban, kápolnákban és 

kolostorokban már kora reggeltől égtek a gyertyák és mécsesek, amikor 9 óra 40 perckor hat 

percig tartó, irtózatos erejű földrengés rázta meg a várost. 10 óra tájt újabb lökés következett, 

majd 12 órakor a harmadik. A templomok zsúfolásig telve voltak, több ezren azonnal 

meghaltak, mivel legalább száz templom dőlt össze.”86 A városnak kb. 275 ezer lakója volt, 

„a halottak számát 30-70 ezer közé tették, a sebesülteket meg sem tudták számolni. A 25 ezer 

házból alig 3 ezer maradt épen, kétharmaduk teljesen összeomlott, sok műemlék is elpusztult. 

A templomi gyertyák tűzvészt okoztak, a kitörő pánik következtében újabb ezrek haltak meg. 

Aki tehette, a Tejo folyóba menekült, ám ott szökőár keletkezett és megölt mindenkit. A 

hullámok játékszerként dobálták a hajókat, s romba döntötték a parti épületeket. Két óra alatt 

negyven kolostor és 300 főúri palota semmisült meg, elpusztultak a felfedezések korának 

dokumentumai és a királyi könyvtár is…A földrengés épületeket döntött romba Coimbra és 

Porto városokban, komoly károkat okozott a setúbali kikötőben, Algéria és Marokkó partjain 

is. A csapást egész Európában megérezték: Svédországban kilengtek a tornyok, Svájcban 

hullámzásba kezdtek a tavak, s még Közép-Amerikában is méterekkel megemelkedett a 

tenger szintje. A tragédia egész Európát megdöbbentette a hívő keresztények Isten haragjának 

értelmezték a gazdag kereskedőváros pusztulását, másokban a katasztrófa megingatta az isteni 

gondviselésbe és igazságosságba vetett hitet…Lisszabonban az előző évszázadokban is több 

földrengés pusztított, 1531-ben, 1551-ben, majd 1597-ben.”87 A katasztrófa idején „A föld 

mozgása annyira erős volt még a folyó alatt is, hogy kiszakította a kikötőhelyről a hatalmas 

horgonyukat, ami az ő megfogalmazása szerint úszott a víz felszínén. Közvetlenül e 

rendkívüli rázkódás után a folyó egyszerre közel 6 méternyit emelkedett, és egy pillanat alatt 

visszasüllyedt.”88 Egyes hajók „kötelei elszakadtak és a Tajo másik partjára sodródtak, mások 

pedig körben forogtak hihetetlen gyorsasággal.”89 Embereket „elnyelt a tenger, mint egy 

örvényben, és soha többé nem kerültek elő.”90 „A tengerparti területeken a cunami nagyobb 

pusztítást okozott, mint maga a földrengés. A vízoszlop magassága Lisszabonnál 6 méterre 

tehető, de egyes partszakaszon - a becslések szerint - ezt többszörösen meghaladhatta. Hatását 

a környező országokban is érzékelték. A hullámhegy csökkenő intenzitással elérte 

Franciaország, Nagy-Britannia, Írország, Belgium és Hollandia partjait, míg Gibraltárnál a 

Földközi-tenger 2 métert emelkedett. A tsunami délutánra átkelt az Atlanti-óceánon, és 

egyméteres tengerszint-emelkedést okozott az Antillák szigetvilágában.”91 „A kataklizma 

során akkora energia szabadult fel, amely meghaladja a Hiroshimára ledobott atombomba 

pusztító erejét.”92 „A magánmegemlékezések, az angol kereskedő éppen úgy, mint egy apáca 

levele, megemlítik, hogy az első, még csak a teáskészletet táncoltató remegést olyan erejű 

mozgás váltotta fel, hogy maguk az épületek táncoltak immár, mint részeg poharak az 

asztalon. Harangtornyok és városfalak repedtek meg és dőltek össze, mint kártyavár.”93 „Épp’ 

a tejás edényeket mosogattam, mikor az a rettenet történt. Úgy kezdődött, mint szekerek 

retsegése, aztán a tárgyak táncolni kezdtek föl s le előttem az asztal tetején, no hát akkor 

körülnézek, s látom, hogy a falak rázkódnak és beomlanak, föl is ugrok tüstént, és Jézushoz 

fohászkodva rohanok kifelé, mer’ gondolom, a choruson nagyobb biztonságba’ vagyok, 

csakhogy nem vót ám már kijárat, hanem csak potyogott minden körülöttünk, és a sár meg a 

por is oly’ sűrű vót, hogy látni sem lehetett…”94 (Egy ifjú angol apáca Kitty Witham levele 

megpróbáltatásairól az Angliában élő édesanyjának.) „A földrengés az epicentrumtól igen 

távoli helyeken is érzékelhető pusztítást okozott, amely a koncentrikus körök mentén haladva 
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egyre gyengült. A dél-portugáliai Lagos teljesen romba dőlt, Setúbal – mint egy Debrecenben, 

1756-ban nyomtatott névtelen hírmondó beszámol róla – "nem tsak hogy egészen le-omlott és 

minden lakosit el-boritotta, hanem annak felette a\' Föld-színéről úgy el-tünt, hogy még 

nyoma sem látszik többé. Mert a\' Tenger a\' Fellyebb írt módon szörnyűképpen fel-tódulván, 

azt egészen el-borította és iszappal bé-temette." A portugál fővárostól délre az Atlanti-óceán 

mélyén lokalizált epicentrumból kiindulva tehát egy cunami söpört végig az óceánon, északon 

Skócia, sőt Norvégia partjaiig, délen pedig még az Antillákon is 4-5 méteres hullámokat 

verve.  Ami a földmozgás okozta károkat illeti, bizonyítottan a lisszabonival összefüggésben 

az ír Cork városában, illetve a marokkói Mogador házaiban is károk keletkeztek, csak hogy 

távoli és szélsőséges pontokra utaljunk. Sőt, még Erdély és Skandinávia is regisztrál károkat a 

földrengés középpontjától mintegy háromezer kilométerre; az ó-kontinens forrásai, erei és 

patakjai időlegesen eltűntek, majd felduzzadt a vizük, felkavarodtak, sárral vegyes árral itt-ott 

kiöntöttek a medrükből is. A csapás világégés- és egyetemes jellegét fokozta az is, hogy még 

a kanadai Ontario-tó vízszintje is megemelkedett, és heves hullámverés után csendesedett 

csak el újra – hatezer kilométerre a drámai események középpontjától.”95  Lisszabon városát a 

súlyos földmozgások után mintegy már végső csapásként tűz pusztította el. „A halottakért 

gyújtott és penitencia gyanánt fellobbanó gyertyalángok a szél hathatós segítségével ezután 

mindazokon a helyeken, ahol a földrengés és a nyomában járó szökőár nem végzett teljes 

pusztítást, szintén megtették a magukét. Lisszabon kísérteties fényekbe burkolózott.”96 „Így 

vagy úgy, az olyan megbízható források, mint a pápai nuncius levele vagy a fiatal francia 

kereskedő, Ratton sorai nem túloznak, amikor azt állítják, hogy a tűz legalább akkora kárt 

okozott, mint a föld mozgása. Lisszabon romjai egy hétig izzanak, és úgy bevilágítják a 

portugál fővárost, mintha nappal volna. A szél "pernyét és izzó parazsat és hamut szórt" még 

a város távoli pontjaira is. A tenger vize szökőár formájában érte el Lisszabon alacsonyabban 

fekvő tengerparti részeit – a város, mint Róma, büszke arra, hogy hét dombon épült az 

Atlanti-óceán partján, a Tejo folyó torkolatában –, s okozott felbecsülhetetlen károkat. A hadi 

és kereskedelmi hajók tucatjai, mint játékszerek törtek apró darabokra, és a víz elöntötte a 

Baixát, ahol a házakat alámosva, hónapok múltán is szedett áldozatokat. A kortárs magyar 

forrás szerint, "ennek a bóldogtalan Városnak végsö veszedelmére mind a\' négy 

Éltetöállatok [ti. az elemek] egybe-ütköztenek [azaz összeesküdtek]".97 A rettenetes ítélet 

következtében „a büszke Lisszabon a szó szoros értelmében atomjaira hullott…A 

borzalmakat tetézte a fosztogatás és az erőszak valóságos orgiája.”98 Ésa. 24,18-20 ezt 

mondja: „az egek csatornái megnyílnak, és megrendülnek a föld oszlopai. Romlással 

megromol a föld, töréssel összetörik a föld, rengéssel megrendül a föld; Inogva meging a 

föld, miként a részeg, és meglódul, mint a kaliba, és reá nehezedik bűne és elesik; és nem 

kél fel többé!”  

 

Babilon ideje végleg lejárt, most már senki sem állíthatja fel többé. „És megbotlik a kevély és 

elesik, és senki nem lesz, a ki felköltse őt,”*67 Jer. 50,32 „És a gyümölcs, a mit a te lelked 

kívánt, eltávozott tőled, és minden a mi ínyes és pompás, eltávozott tőled, és többé azokat meg 

nem találod.” Jel. 18,14 „És hárfásoknak és muzsikásoknak, és síposoknak és trombitásoknak 

szava te benned többé nem hallatik; és semmi mesterségnek mestere nem találtatik többé te 

benned; és malomnak zúgása sem hallatik többé te benned; Jel. 18,22 Babilonban az emberek 

nagyon vallásosak voltak, de vallásosságuk csak bálványimádás volt. Hangszereikkel 

dicsérték és dicsőítették bálványisteneiket, akik nem segíthették meg őket. A végidei 

Babilonban a kereszténység leple alatt dicsőítik a bálványimádást. „hárfa mellett dalolgatnak, 

 
*67  „Elbukik a kevély, elesik, nincs, aki talpra állítsa.” Jer. 50,32 (MBT ford.)  „Elbukik a Kevélység, 

és elesik, s nem lesz senki, aki felállítsa.” Jer 50,32 (Káldi Neovulgáta) „Az „arcátlanság” meginog, 

sőt összerogy, senki sem lesz, aki fölemelje.” Jer 50,32 (Kat. ford.)  
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és azt hiszik, hogy hangszereik a Dávidéi;” Ámós. 6,5 Isten azonban a hamis istentiszteletre 

nem tekint. „Távoztasd el tőlem énekeid zaját, hárfáid pengését sem hallgathatom.” Ámós. 

5,23 „És czitera, lant, dob, síp és bor van lakodalmokban, de az Úrnak dolgát nem tekintik 

meg, és nem látják kezeinek cselekedetét.” Ésa. 5,12 A szüntelen ünneplő Babilont is utolérte 

végzete. „Kevélységed és lantjaid zengése a sírba szállt;” Ésa. 14,11 A Lisszaboni földrengés 

egyeseknek a végzetet másoknak a szabadulást jelentette. Egy szemtanú beszámolója szerint 

„a falak az első rengéskor leomlottak” és a börtönökben fogva tartott rabok „kijutottak a 

börtönből”.99 Ez a végső események idején is hasonlóan lesz. „És féltő szerelmemben, 

búsulásom tüzében szólok: Bizony azon a napon nagy földindulás lesz Izráel földjén. És 

megremegnek előttem a tenger halai és az ég madarai és a mező vadai és a földön csúszó-

mászó mindenféle állatok és minden ember a föld színén; és leszakadnak a hegyek, és leesnek 

a meredek kősziklák, és minden fal a földre hull.” Ezék. 38,20 A 7. csapás idején a 

földrengéskor feltámadnak az igazak és a gonoszok.  Valamennyire hasonlóan ahhoz, mint 

amikor Jézus meghalt a kereszten. „…Elvégeztetett! És lehajtván fejét, kibocsátá lelkét.” Ján. 

19,30 „Jézus pedig ismét nagy fenszóval kiáltván kiadá lelkét. És ímé a templom kárpítja 

fölétől aljáig ketté hasada; és a föld megindula, és a kősziklák megrepedezének; És a sírok 

megnyílának, és sok elhúnyt szentnek teste föltámada. És kijövén a sírokból, a Jézus 

föltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelenének.  A százados pedig és 

a kik ő vele őrizték vala Jézust, látván a földindulást és a mik történtek vala, igen 

megrémülének, mondván: Bizony, Istennek Fia vala ez!” Mát. 27,50-54 „Nagy földrengés 

keletkezett, amely megrázta az egész vidéket. Az emberek halmokba dobálódtak össze. A 

legvadabb zűrzavar és szörnyülködés következett. A környező hegyekben megrepedtek a 

sziklák és nagy robajjal zuhantak alá a síkságokra. A sírok felnyíltak és a halottakat kivetették 

magukból. Úgy látszott, hogy az egész teremtett világ atomjaira hullott szét. A papok, 

főemberek, katonák, ítéletvégrehajtók és az emberek megnémultak a félelemtől és arcra 

borulva feküdtek a földön.”100 Jézus 2. eljövetelekor nemcsak a szárazföld, hanem „a 

tenger”*68 is „kiadá a halottakat, a kik ő benne voltak; és a halál és a pokol is kiadá a 

halottakat, a kik ő nálok voltak;” Jel. 20,13 „Megelevenednek halottaid és holttesteim 

fölkelnek: serkenjetek föl és énekeljetek, a kik a porban lakoztok, mert harmatod az élet 

harmata, és visszaadja a föld az árnyakat!” Ésa. 26,19 „Mikor a Krisztus, a mi életünk, 

megjelen, akkor majd ti is, Ő vele együtt, megjelentek dicsőségben.” Kol. 3,4 Krisztus 2. 

eljövetelekor Isten ítéletre hívja elő a gonoszokat „szunnyadásukból” a halálból. „Mert rövid 

lesz az ágy, hogy benne kinyujtózhassék, és a takaró szűk lesz az elrejtőzéskor. Mert mint a 

Perázim hegyén, felkel az Úr, és mint Gibeon völgyében, megharagszik, hogy megtegye 

munkáját, a mely szokatlan lesz, és hogy cselekedje dolgát a mely hallatlan lesz.” Ésa. 28,20-

21 (Vö. Ésa. 25,7-8; Jób. 34,22) Istentől a pusztítás munkája idegen (szokatlan) cselekedet. A 

gonoszok feltámadása részleges feltámadás csak azért támadnak fel, hogy szembesüljenek 

Jézus eljövetelével és az igazak megdicsőülésével. „Ninive férfiai az ítéletkor együtt 

támadnak majd fel ezzel a nemzetséggel, és kárhoztatják ezt: mivelhogy ők megtértek a Jónás 

prédikálására; és ímé nagyobb van itt Jónásnál. Délnek királyné asszonya felkél majd az 

ítéletkor e nemzetséggel együtt, és kárhoztatja ezt: mert ő eljött a földnek széléről, hogy 

hallhassa a Salamon bölcseségét; és ímé, nagyobb van itt Salamonnál.” Mát. 12,42 - szólt 

Jézus feddő beszéde a korabeli néphez. Babilon végső bukásakor (pusztulásakor) feltámadnak 

a történelem folyamán élt „hatalmasok”, uralkodók, királyok, és kárhoztatják majd a nagy 

Babilont. A végtelen Isten jelenlétében a gonosz királyok, uralkodók, vezérek szembesülnek 

erejük és hatalmuk mulandóságával. „Alant a sír megindul te miattad megérkezésedkor, 

 
*68 A Szentírás minden összegyűlt vizet tengernek nevez, tavat is pl. Sós – tenger (Holt – tenger) 

Galilea tengere (Mát. 15,29; Márk. 1,16). „És nevezé Isten a szárazat földnek; az egybegyűlt vizeket 

pedig tengernek nevezé.” 1 Móz. 1,10   
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miattad felriasztja árnyait, a föld minden hatalmasit, felkölti székeikről a népek minden 

királyait; Mind megszólalnak, és ezt mondják néked: Erőtlenné lettél te is, miként mi; hozzánk 

hasonlatos levél! Kevélységed és lantjaid zengése a sírba szállt; fekvő ágyad férgek, és takaró 

lepled pondrók!”*69 Ésa. 14,9-11  

 

Isten népének Rómának a jelképes Asszíriának a bukása kimondhatatlan örömöt jelent. „És 

fölzendül éneketek, mint a szent ünnepnek éjszakáján, és örvendez szívetek, mint azé, a ki 

sípolva megy az Úr hegyére, Izráel kőszálához. És megzendíti az Úr dicsőséges szavát, 

karjának lesújtását megmutatja megbúsult haragjában és emésztő tűz lángjában, 

vízáradással, zivatarral és jégeső kövével. Mert az Úrnak szavától megretten Assiria, veri azt 

akkor vesszővel; És a büntető vessző minden sujtását, a melyet az Úr mérend reá, dobokkal és 

cziterákkal fogjátok kisérni, és Ő kezét fel-felemelvén, harczol ellene. Mert készen van a 

szörnyű tűzhely régen, készen áll az már a királynak is, mélyen és szélesen csinálta azt, 

máglyájában tűz és fa bőven; az Úr fuvallata gyújtja meg azt, mint kénköves patak.” Ésa. 

30,29-33 (Vö. Jel. 18,20) „Ellenségidnek sokasága olyan lesz, mint az apró por, és mint a 

repülő polyva az erőszakosok sokasága, és lesz hamar és hirtelen. A seregek Urától 

látogattatik meg, mennydörgéssel, földindulással, nagy zúgással, forgószéllel, viharral és 

emésztő tűzi lánggal;” Ésa. 29,5-6 „Megrontom Assiriát földemen, és megtapodom 

hegyeimen, és eltávozik róluk igája, és terhe válláról eltávozik. Ez az elvégezett tanács az 

egész föld felől, és ez ama felemelt kéz minden népek fölött. Mert a seregek Ura végezte, és ki 

teszi azt erőtelenné? Az ő keze fel van emelve; ki fordítja el azt?” Ésa. 14,25-27 „És kinyújtja 

kezét észak felé, és elveszti Assiriát, Ninivét pusztasággá teszi, kietlenné, mint egy sivatag.” 

Sof. 2,13 „És elesik Assiria, nem férfiú kardjától, és nem ember kardja emészti meg azt;” 

Ésa. 31,8 A hetedik csapás ítéletei után a népek ismét egymásnak esnek és félelmetes 

zűrzavar lesz úrrá. Babilon korábbi támogatói egymás ellen fordulnak.  Babilon vizei az 

„Eufrátesz” ismét (másodszor is) teljesen kiszárad. A gonosz népek most még mélyebben 

kerülnek vissza az Egyiptomi állapotba. (Minél több és nagyobb a csalás annál nagyobb végül 

a csalódás! A gonoszok maguknak köszönhetik ezeket a szörnyű eseményeket! „A te magad 

viselete és a te cselekedeteid szerezték ezeket néked; ez a gonoszságod bizony keserű, bizony 

egész a szívedig hatott!” Jer. 4,18) „Ezért megrendítem az eget, és megindul helyéből a föld a 

Seregek URának féktelen haragja miatt, izzó haragja napján. Akkor majd, mint az űzött 

gazellák, mint juhok, amelyeket nem lehet összeterelni, mindenki a maga népe felé indul, 

mindenki a maga országába fut. Akit csak elérnek, leszúrják, akit csak megfoghatnak, karddal 

ejtik el.” Ézs. 13,13-15 (MBT ford.) „Te pedig prófétáld meg nékik mind e szókat, és ezt 

mondd nékik: Az Úr a magasságból harsog, és az ő szent lakhelyéből dörög, harsanva harsog 

az ő házára, riogatva kiált, mint a szőlőtaposók, e föld minden lakosa ellen. Elhat e harsogás 

a földnek végére, mert pere van az Úrnak a pogányokkal, ő minden testnek ítélő birája, a 

hitetleneket fegyverre veti, azt mondja az Úr. Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul 

egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy szélvész támad a föld széleitől. És azon a napon az 

Úrtól levágatnak a föld egyik végétől fogva a föld másik végéig; nem sirattatnak meg, és össze 

sem hordatnak, és el sem temettetnek, olyanok lesznek a földnek színén, mint a ganéj. 
Jajgassatok pásztorok, és kiáltsatok, és heverjetek a porban, ti vezérei a nyájnak, mert eljön a 

ti megöletéseteknek és szétszóratástoknak ideje, és elhullotok, noha drága edények vagytok. 
És nincs hová futniok a pásztoroknak, és menekülniök a nyáj vezéreinek. Hallatszik a 

 
*69 „Megrendült ott lent a holtak hazája, látva jöttödet. Felkölti miattad az árnyakat, a föld összes 

hatalmasait, fölkelti trónjukról a nemzetek királyait. Rákezdik mindnyájan, és ezt mondják neked: Te is 

erőtlen lettél, mint mi, hozzánk hasonlóvá lettél! Sírba omlott gőgöd, lantjaid zengése! Férgek a 

derékaljad, pondrók a takaród!”  Ézs. 14,9-11(MBT ford.)  
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pásztorok kiáltozása és a nyáj vezéreinek jajgatása, mert elpusztította az Úr az ő legeltető 

helyöket.” Jer. 25,30-36 „Mert így szólott hozzám az Úr: Menj és állass őrállót, a mit lát, 

mondja meg. És látott lovas csapatot, páros lovagokat, szamaras csapatot, tevés csapatot, és 

nagy figyelmesen hallgatott. És kiálta, mint oroszlán: Uram, az őrtoronyban állok szüntelen 

napestig, és őrhelyemen állok egész éjszakákon. És ímé, lovas csapat jött, páros lovagok, és 

szólott és mondá: Elesett, elesett Babilon, s isteneinek minden faragott képeit a földre 

zúzták le.” Ésa. 21,6-9 „Fegyver lesz a Káldeusokon, azt mondja az Úr, és Babilon lakóin és 

az ő fejedelmein és az ő bölcsein. Fegyver lesz az ő varázslóin, és megbolondulnak; fegyver 

lesz az ő vitézein, és elijednek.” Jer. 50,35-36 „És előhívom ellene minden hegyem felől a 

fegyvert, ezt mondja az Úr Isten; egyiknek fegyvere a másik ellen lészen.” Ezék. 38,21 

„Mert haragszik az Úr minden népekre, és megbúsult minden ő seregökre; megátkozá, 

halálra adta őket. Megöltjeik temetetlen maradnak, hulláik bűze felszáll, és hegyek olvadnak 

meg vérök miatt. Elporhad az ég minden serege, és az ég mint írás egybehajtatik, és minden 

serege lehull, miként lehull a szőlő levele és a fügefáról a hervadó lomb. Mert megrészegült 

fegyverem az égben, és ímé leszáll Edomra, átkom népére, ítéletre. Az Úr fegyvere telve 

vérrel, megrakva kövérrel, bárányoknak és bakoknak vérével, a kosoknak vesekövérével; mert 

áldozatja lesz az Úrnak Boczrában, és nagy öldöklés Edom földén.  Elhullnak a bivalyok is 

velök, és a tulkok a bikákkal, és megrészegedik földük vértől, és poruk borítva lesz kövérrel. 

Mert bosszúállás napja ez az Úrnak, a megfizetés esztendeje Sionnak ügyéért.” Ésa. 34,2-8 

(Lásd, még Jer. 51,32) – Az árulók nem kerülik el Isten büntetését, elhullanak. (Lásd 

részletesebben az Edomról szóló anyagot!) „Azon a napon, ezt mondja az Úr, nem vesztem-é 

ki a bölcseket Edomból, és az értelmet az Ézsau hegyéről?! És megrémülnek a te vitézeid, oh 

Témán! hogy kiirtassék mindenki az Ézsau hegyéről az öldöklés által. A Jákób öcséd ellen 

elkövetett erőszakért szégyen borul reád, és kivágatol mindörökre!” Abd. 1,8-10 „Bizony 

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

mondjátok a Faraónak: bölcsek fia vagyok, régi királyoknak fia?” Ésa. 19,11 

„Megbolondultak Zoán fejedelmei, és csalódtak Nóf fejedelmei,…” Ésa. 19,13 „Az eget 

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

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

földet.  A rettenetes égzengést titokzatos, félelmes hangok harsogják túl, és meghirdetik a 

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

jelentenek. Akik még nem is olyan rég vakmerők, kérkedők, kihívók voltak, és ujjongva 

tiporták Isten törvénytartó népét, nem tudnak hova lenni a megdöbbenéstől, és reszketnek a 

félelemtől. Jajveszékelésük túlharsogja az elemek tombolását. A démonok elismerik 

Krisztus istenségét, reszketnek hatalma előtt. És páni félelemtől fetrengő emberek 

irgalomért esedeznek.”101  „Az emberek rájönnek arra, hogy be lettek csapva. Egymást 

vádolják romlásukért, de mindannyian egy emberként elkeseredetten kárhoztatják a papokat. 

A hűtlen pásztorok tetszetős dolgokat prófétáltak. Hallgatóikat Isten törvényének 

semmibevevésére biztatták, és arra, hogy üldözzék azokat, akik a törvényt szentnek tartják. 

Most ezek a tanítók kétségbeesetten beismerik a világ előtt, hogy félrevezették az embereket. 

A tömegek tombolnak a dühtől. "Elvesztünk! - kiáltják -, és ti okoztátok pusztulásunkat!" És 

rátámadnak a hamis pásztorokra. Éppen azok, akik valamikor a legjobban csodálták őket, 

szórják a legszörnyűbb átkokat rájuk. A kezek, amelyek egykor babérkoszorút helyeztek 

homlokukra, elpusztításukra emelkednek fel. A kardokat, amelyekkel Isten népét akarták 

lemészárolni, most rosszakaróik ellen fordítják. Mindenütt folyik a harc, és ömlik a vér."102 

Aggeus 2,21-23 ezt mondja: „Mondd meg Zorobábelnek, Júda fejedelmének: Én megindítom 

az eget és a földet. És felforgatom az országok királyi székét, és elfogyasztom a pogány 

országok erejét, és felforgatom a szekeret és a benne ülőket, és lehullanak a lovak és a 

rajtok ülők: kiki az ő atyjafiának fegyvere által. Azon a napon, azt mondja a Seregeknek 

Ura, felveszlek téged Zorobábel, Sealtiélnek fia, én szolgám, azt mondja az Úr, és olyanná 
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teszlek, mint egy pecsétgyürű, mert téged választottalak el, azt mondja a Seregeknek Ura.”*70 

Zorobábelen kívül ez a prófécia azokról szól, akik nevének jelentésében benne foglaltatnak. 

ZOROBÁBEL annyit jelent, mint: Babilon sarja; Babilonban nemzett, ültetett; Babilon 

szétszórtjai; idegen; Babilonba száműzött.103 Őket teszi Isten olyanná, mint egy pecsétgyűrű.  

 

 
Püspök (British Museum) (Fotó: SG) 

 

 
*70  „Mondd meg Zerubbábelnek, Júda helytartójának: Megrendítem az eget és a földet, ledöntöm a 

királyi trónokat, és megtöröm a népek királyainak erejét. Felforgatom a harci kocsikat a harcosokkal 

együtt, elhullanak a lovak a lovasokkal együtt; az emberek egymás kardja által esnek el. Így szól a 

Seregek URa: Azon a napon a kezembe veszlek téged, Zerubbábel, Sealtiél fia, én szolgám - így szól 

az ÚR -, és olyanná teszlek, mint egy pecsétgyűrű, mert téged választottalak ki! - így szól a Seregek 

URa.” Hag. 2,21-23 (MBT ford.) „Mondd meg Zerubbábelnek, Júda helytartójának: Megrendítem az 

eget és a földet. Ledöntöm az országok trónját és összezúzom a pogányok országának hatalmát. 

Felforgatom a szekeret és a rajta ülőt. Elesnek a lovak, a lovasok meg egymás kardjába dőlnek. Azon a 

napon - mondja a Seregek Ura - foglak, Zerubbábel, Sealtiel fia, én szolgám - mondja az Úr -, és 

olyanná teszlek, mint a pecsétgyűrű. Mert téged választottalak ki - mondja a Seregek Ura.” Ag 2,21-23 

(Kat. ford.) „»Szólj Zerubbábelhez, Júda helytartójához, és mondd neki: Megrendítem majd én az eget 

és a földet egyaránt. Ledöntöm az országok trónját és összezúzom a pogányok országának hatalmát; 

felforgatom a szekeret és a rajta ülőt, elesnek a lovak, és egymás kardjától azok, akik rajtuk ülnek. 

Azon a napon, -- mondja a Seregek Ura, -- veszlek téged, Zerubbábel, Salátiel fia, én szolgám, -- 

mondja az Úr, -- és mintegy pecsétgyűrűvé teszlek, mert téged választottalak ki«, -- mondja a Seregek 

Ura.” Agg 2,21-23 (Káldi Neovulgáta)  
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A 7. csapás idején a halottak feltámadása után az akkor élők is elváltoznak: „Ímé titkot 

mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy 

hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a 

halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a 

romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön 

magára. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó 

halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a 

halál diadalra.” 1 Kor. 15,51-54 (7. trombitaszó Jel.11,15-19; amikor Krisztus meghalt a 

kereszten „a trombita hangjához hasonló hangon – amely úgy tűnt, hogy az egész teremtett 

világmindenségen áthangzott, Jézus így kiáltott fel: »Elvégeztetett!«...”104) „Azt a hangot, 

amely a keresztről ezt kiáltotta: „Elvégeztetett” (Jn 19:30) – a halottak is meghallották. Ez a 

hang átütötte a sírok falait és megparancsolta az alvóknak, hogy keljenek fel. Így lesz majd, 

mikor Krisztus hangja felharsan az égből. Ez a hang behatol majd a sírokba, kinyitja a 

sírboltokat és a Krisztusban meghaltak feltámadnak. Üdvözítőnk feltámadásakor csak néhány 

sír tárult fel. Második eljövetelekor azonban minden drága halottunk meghallja majd az Ő 

hangját és előjönnek a dicsőséges és hallhatatlan életre…”105„Ne csodálkozzatok ezen: mert 

eljő az óra, a melyben mindazok, a kik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát…” Ján. 

5,28 „A föld rázkódása, a villámok cikázása és az ég zengése közepette hívja elő Isten Fia az 

alvó szenteket. Kezét az ég felé emeli, és az igazak sírjára tekintve kiáltja: »Ébredjetek, 

ébredjetek, ébredjetek, ti, akik alusztok a porban, és keljetek fel!«. A halottak az egész földön 

meghallják ezt a hangot, és akik hallják - minden nemzetségből, ágazatból, nyelvből és népből 

mérhetetlen sokan életre kelnek. A halál tömlöcéből lépnek elő, hervadhatatlan dicsőségben. 

Lépésük zajától zeng a föld. »Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?« (l Kor 

15:55) - kiáltják. Az élő igazak és a feltámadt szentek hangja boldog győzelmi kiáltásban 

olvad össze.”106 „…Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban; 
Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtelenségben, 

feltámasztatik erőben. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test…” 1 Kor. 15,42-44 Az új 

dicsőséges testre a megváltottaknak szüksége lesz a mennybe való utazáshoz és a mennyei 

élethez (1 Kor. 15,50).  „Milyen meggondolásból állítják, hogy nem támadhatunk fel? Mi 

nehezebb, megszületni vagy feltámadni, az –e, hogy ami sohasem volt, legyen, vagy hogy 

továbbra is legyen, ami egyszer már volt? Nehezebb-e vajon az életre születni, mint az életbe 

visszatérni? A megszokás miatt az egyiket könnyűnek, a megszokás hiánya miatt a másikat 

lehetetlennek tartjuk: paraszti észjárás!”107 A keresztény ember számára nem furcsa és 

érthetetlen a feltámadás, hiszen önmagában van bizonysága minden igaz kereszténynek róla 

mivel mind „általment a halálból az életre.” Ján. 5,24 „Titeket is megelevenített, a kik holtak 

valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt,” Eféz. 2,1 (Lásd még Kol. 2,13.) Más akaratából 

születünk e világra és más akaratából is támadunk fel.  „Mert ezt mondjuk néktek az Úr 

szavával, hogy mi, a kik élünk, a kik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg 

azokat, a kik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával 

leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban; Azután mi, a kik 

élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; 

és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.” 1 Thess. 4,15-17 Zsoltárok 50,5 verse kijelenti: 

„Gyűjtsétek elém kegyeseimet, a kik áldozattal erősítik szövetségemet!” Zsolt. 50,5 „És 

elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek 

felől, az ég egyik végétől a másik végéig.” Mát. 24,31 Az igazak Illéshez hasonlóan 

elragadtatnak. Illésnek a munkáját ugyanaz az erő kísérte, mint Mózesét, aki előtt szét vált a 

Vörös – tenger, vagy mint Józsuéét, aki előtt a Jordán vált széjjel. Illés a Jordán 

kettéválasztása – kiszáradása után (2 Kir. 2,8) vitetett fel a mennybe mennyei lények által. 

„És lőn, a mikor menének és menvén beszélgetének, ímé egy tüzes szekér tüzes lovakkal 

elválasztá őket egymástól. És felméne Illés a szélvészben az égbe. Elizeus pedig ezt látván, 
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kiált vala: Édes atyám, édes atyám! Izráel szekerei és lovagjai! És nem látá őt többé.”  2 Kir. 

2,11-12 

 

De térjünk vissza a gonoszokra és maradjunk annál az eseménynél, ami éri őket a babiloni 

egység pusztulásakor és az után. Zsolt. 110,5-6 ezt mondja: „Az Úr a te jobbod felől; 

megrontja az ő haragja napján a királyokat; Ítéletet tart a nemzetek között; telve lesz 

holttestekkel; összezúz messze földön minden főt.”  „Jaj Efraim részegei kevély koronájának 

és dicsőséges ékessége hervadó virágának, mely a bortól megverettek kövér völgye fején van. 

Ímé, egy erős és hatalmas jő az Úrtól, mint jégfergeteg, veszedelmes szélvész, mint özönlő 

erős vizeknek áradása: földhöz veri kezével azt!”  Ésa. 28,1-2 – ez Krisztus 2. eljövetele (Vö. 

Ésa. 28,17; 30,30 Ezék. 13,11; 13,13) „Lábbal tapodtatik meg Efraim részegeinek kevély 

koronája,” Ésa. 28,3 - (Lásd Zsolt. 60,14; Ésa. 41,25; 63,3) „És úgy jár dicsőséges 

ékességének hervadó virága, a mely a kövér völgynek fején van, mint a korai füge a 

gyümölcsszedés előtt, a melyet mihelyt valaki meglát, alig veszi kezébe, lenyeli. Ama napon a 

seregek Ura lesz ékes koronája és dicsőséges koszorúja népe maradékának; És ítéletnek lelke 

annak, a ki az ítélőszékben ül, és erősség azoknak, a kik visszanyomják kapuig az ellenséget.” 

Ésa. 28,4-6 Efraim részegei, azok a hatalmak, népek, akiket Róma lerészegített, elvarázsolt, 

ezek voltak kiszolgálói. (Részletesebben lásd a róla szóló anyagot!) Itt láthatjuk a politikai 

hatalmakat és a népeket. „nemzetek ittak az ő borából, azért bolondultak meg a nemzetek.” 

Jer.51,7 Krisztus eljövetele végérvényesen véget vet hatalmuknak. „A királyok Királya 

leereszkedik a lángoló tűz övezte felhőn. Az ég tekercsszerűen felgöngyölödik, a föld remeg, 

minden hegy és minden sziget kimozdul a helyéből. "Eljön a mi Istenünk, és nem hallgat; 

emésztő tűz van előtte, s körülötte erős forgószél. Hívja az egeket onnan felül, és a földet, 

hogy megítélje népét" (Zsolt 50:3-4). "És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és 

a vezérek és a hatalmasak, és minden szolga és minden szabad, elrejték magukat a 

barlangokba és a hegyek kőszikláiba; és mondának a hegyeknek és a kőszikláknak: Essetek 

mireánk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a Bárány 

haragjától: mert eljött az Ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg?" (Jel 6:15-17). 

Elhallgat a gúnyolódó tréfálkozás. A hazug ajkak elnémulnak. Megszűnik a fegyverek zaja, a 

csata kavargása, a saruk harci zaja, és nincs többé "vérbe fertőztetett öltözet" (Ésa 9:5). Csak 

az ima, a sírás és a jajveszékelés hangja hallatszik. A nemrég még gúnyolódó ajkak ezt 

kiáltják: "Eljött az Ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg?". A gonoszok azért 

imádkoznak, hogy inkább a hegyek sziklái temessék el őket, mintsem találkozzanak azzal, 

akit semmibe vettek és elutasítottak.”108 „És porba hajtatik a közember kevélysége, és 

megaláztatik a főemberek magassága, és egyedül az Úr magasztaltatik fel ama napon. És a 

bálványokat teljességgel elveszti. És bemennek a sziklák barlangjaiba és a föld hasadékaiba, 

az Úr félelme elől és nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet. 

Ama napon odadobja az ember ezüst bálványait és arany bálványait, miket magának csinált, 

hogy azok előtt meghajoljon, a vakondokoknak és denevéreknek, Hogy elmenjen a sziklák 

lyukaiba és a hegyek hasadékiba, az Úr félelme elől és az Ő nagyságának dicsősége előtt, 

mikor felkél, hogy megrettentse a földet.” Ésa. 2,17-21 A gonoszokat összeharácsolt javaik 

nem szabadíthatják meg. „Nosza immár ti gazdagok, sírjatok, jajgatván a ti nyomorúságaitok 

miatt, a melyek elkövetkeznek reátok. Gazdagságotok megrothadt, és a ruháitokat moly ette 

meg; Aranyotokat és ezüstötöket rozsda fogta meg, és azok rozsdája bizonyság ellenetek, és 

megemészti a ti testeteket, mint a tűz. Kincset gyűjtöttetek az utolsó napokban! Ímé a ti 

mezőiteket learató munkások bére, a mit ti elfogtatok, kiált. És az aratók kiáltásai eljutottak a 

Seregek Urának füleihez.” Jak. 5,1-4 „Ezüstjöket az utczákra vetik, [Péld. 11,4.  Sof. 1,18.] 

és aranyuk szenny lesz elõttök; ezüstjök s aranyuk meg nem szabadíthatja õket az Úr 

búsulásának napján; lelköket azzal jól nem lakatják, s hasokat meg nem tölthetik; mert 

csábítójok volt az a vétekre.” Ezék. 7,19 
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Számos Igehely szól még Krisztus 2. eljöveteléről. Habakuknál ezt olvassuk: „Isten a Témán 

felől jön, és a Szent a Párán hegyéről. Szela. Dicsősége elborítja az egeket, és dícséretével 

megtelik a föld. Ragyogása, mint a napé, sugarak támadnak mellőle; és ott van az ő 

hatalmának rejteke. Előtte döghalál jár, és nyomaiban forró láz támad. Megáll és méregeti a 

földet, pillant és megrendíti a népeket, az örökkévaló hegyek szétporlanak, elsüllyednek az 

örökkévaló halmok; az ő ösvényei örökkévalók! Bomlani látom Khusán sátrait, reszketnek a 

Midián-föld kárpitjai!*71  A folyók ellen gerjedt-é fel az Úr? Vajjon a folyókra haragszol-é, 

vagy a tengerre bőszültél-é fel, hogy lovaidon és diadal-szekereiden robogsz? Csupasz, 

meztelen a te kézíved, a törzseknek esküvéssel tett igéret szerint! Szela. A föld folyókat 

ömleszt. Látnak téged és megrendülnek a hegyek, gátat tör a víz-ár, harsog a hullám, és 

magasra emeli karjait.” Hab. 3,3-10 – Az élettelen elemek is remegnek mintha még ők is 

kegyelemért esedeznének.  „A nap és hold megállnak helyökön czikázó nyilaid fényétől és 

ragyogó kopjád villanásától. Haragodban eltaposod a földet, búsultodban szétmorzsolod a 

nemzeteket. Kiszállsz néped szabadítására, fölkented segítségére; szétzúzod a főt a 

gonosznak házában; nyakig feltakarod az alapjait. Szela! Saját dárdájával vered át az ő 

vezéreinek fejét, a kik berohannak, hogy szétszórjanak engem; ujjonganak, hogy rejtekében 

emészthetik meg a szegényt. Lovaiddal megtaposod a tengert, a nagy vizek hullámait.” Hab. 

3,11-15 „Buzgón szerető és bosszúálló Isten az Úr, bosszúálló az Úr, és telve haraggal; 

bosszút áll az Úr az ő ellenségein, és haragot tartó az ő gyűlölői ellen. Hosszútűrő az Úr és 

nagyhatalmú, és nem hagy büntetlenül. Szélvészben és viharban van az Úrnak útja, és 

lábainak pora a felhő. Megfeddi a tengert és kiapasztja azt, és minden folyamot kiszáraszt. 

Elfonnyad a Básán és a Kármel, és a Libánon virága elfonnyad. A hegyek reszketnek előtte, 

és a halmok szétmállanak. Tekintetétől megrendül a föld, és a világ, és minden, a mi rajta 

él. Ki állhatna meg haragja előtt, és ki birhatná ki búsulásának tüzét? Heve szétfoly, mint a 

láng, és a kőszálak is szétporlanak tőle.” Náh. 1,2-6 „Amikor Krisztus eljön, a gonoszokat 

eltörli a föld színéről. Megemésztődnek szájának leheletétől, és elpusztulnak dicsőségének 

fényétől.”109 Krisztus megjelenése az Antikrisztust, - Rómát is megsemmisíti. „És akkor fog 

megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és 

megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;” 2 Thess. 2,8 „Az Úr uralkodik, örüljön a 

föld; örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülte; igazság és 

jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és köröskörül elégeti az ő szorongatóit. 

Megvilágosítják az ő villámai a világot; látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz 

megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek Ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és 

minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, a kik 

bálványokkal dicsekednek; meghajolnak előtte mind az istenek.” Zsolt. 97,1-7 „Mert ímé, 

eljön a nap, lángoló, mint a sütő-kemencze, és olyanná lesz minden kevély és minden 

gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a Seregeknek 

Ura, a mely nem hagy rajtok gyökeret, sem ágat.” Malak. 4,1 „…a mikor megjelenik az Úr 

 
*71 Kusán valószínűleg egy személynév. „Khusán sátrai” Kusánt és leszármazottait vagy népét 

jelenthetik. A Szentírásban sok hasonló példával találkozunk: „Sémnek sátraiban” 1 Móz. 9,27; „Az 

Edomiták és Ismáeliták sátrai” Zsolt. 83,7; „Kédár sátrai” Zsolt. 120,5; Én. 1,5; „És megoltalmazza 

az Úr Júdának sátrait,” Zak. 12,7; „Jákób sátraiból,” Malak. 2,12; „Khám sátoraiban.” Zsolt. 78,51 

Lehet, hogy Khusán azonos az 1 Móz 36,34 –ben említett Khusámmal aki a 3. Edomita király volt, 

Témán földjéből való. Az 1 Móz. 36,31-43 felsorolja azokat a királyokat, uralkodókat, akik uralkodtak 

Edom földjén mielőtt az Izraeliták között király uralkodott volna. Azaz Saul király (kb. i. e. 1050) 

előtt. Az 1 Móz. 36,31-43 nyolc királyt és tizenegy fejedelmet említ. A párhuzamos 1 Krón. 1,43-54 

szerint a 8 király után következett a 11 fejedelem (lásd. 1 Krón. 1,51). Amenyiben Khusán azonos az 

edomita Khusám királlyal úgy neki kellett uralkodnia Edomban abban az időben, amikor Isten 

megjelent a Sínai hegyen. A KUSÁN név jelentése: fekete (Lásd, Bibliai nevek és fogalmak - Kusán) 
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Jézus az égből az ő hatalmának angyalaival. Tűznek lángjában, ki bosszút áll azokon, a kik 

nem ismerik az Istent, és a kik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus 

evangyéliomának. A kik meg fognak lakolni örök veszedelemmel az Úr ábrázatától, és az ő 

hatalmának dicsőségétől,” 2 Thess. 1,7-9 A Szentírás szerint Jézus Krisztus 2. eljövetelének 

jelenetei hasonlóak lesznek ahhoz, mint amikor az Úr kihirdette az Edomban lévő Sínai 

hegyen törvényét. „A harmadik nap reggelén, amikor minden szem felé fordult, a csúcsot 

vastag felhő takarta, amely mind feketébbé, mind sűrűbbé vált, mígnem aláereszkedve az 

egész hegyet félelmetes titokzatosságba burkolta. Azután trombitákhoz hasonló hang 

hallatszott, amely az Istennel való találkozásra hívta a népet és Mózes vezetésével oda is 

mentek a hegy lábához. Villámok cikáztak a sűrű sötétségből, mennydörgéstől zengtek és 

visszhangzottak a környező magaslatok. „Az egész Sínai – hegy pedig füstölgött, mivelhogy 

leszállott arra az Úr tűzben és felmegy annak füstje, mint a kemence füstje és az egész hegy 

nagyon rengett. Isten jelenlétének dicsősége, mint megemésztő tűz lebegett a hegycsúcson, az 

összegyűlt tömeg láttára és a kürtnek szava mindinkább erősödött.” Olyan rettenetesek voltak 

Jehova jelenlétének jelei, hogy Izráel seregei megremegtek a félelemtől és reszketve borultak 

arcra az Úr előtt. Még Mózes is így kiáltott: „Megijedtem és remegek!” (Zsid. 12,21) 

Egyszerre megszűnt a mennydörgés; a trombita sem volt már hallható; a föld is 

megnyugodott. Egy ideig ünnepélyes csend volt, majd az Úr szava hallatszott. A hegyen állva, 

a sötét felhőtől takarva és az angyalok sokaságától körülvéve, hirdette ki törvényét Jehova. 

Mózes így írta le ezt a jelenetet: „Az Úr a Sínai hegyről jött és Seirből támadt fel nékik; Párán 

hegyéről ragyogott elő, tízezer szent közül jelent meg, jobbja felől tüzes törvény volt 

számukra. Bizony szereti Ő a népeket! Mind kezednél vannak az ő szentjei, oda szegődnek a 

te lábaidhoz, és hallgatják a te beszédedet” (V. Móz. 33:2-3)”110 (Lásd még Zsid. 12,18-21) A 

Sínai hegyen mennyei lények seregei jelentek meg, hogy tanúi legyenek az ünnepélyes 

pillanatnak. „Az Isten szekere húszezer, ezer meg ezer; az Úr közöttük van, mint a Sinai 

hegyen az ő szent hajlékában.” Zsolt. 68,18    
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Most tekintsünk még egyszer vissza, és nézzük meg a 6. csapásban az Armageddonban lévő 

eseményeket, egy másik megvilágításból. Vezérfonalunk legyen Ezékiel 38. fejezete. Ez a 

prófécia a végidőre vonatkozik és Sátán és népe ellen szól! (A jobb érthetőség kedvéért 

helyenként több Bibliafordítást idézek!) A Szentírás Izráelen szemlélteti a végső események 

alakulását. A Biblia többször hangsúlyozza, hogy az „utolsó idők” -ben megvalósuló 

próféciáról van szó (Ezék. 38,8;16;17).  

 

Ezék. 38,1-2 ezt mondja: „És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! vesd 

tekintetedet Góg ellen, a Mágóg földjén, Rós, Mések és Tubál fejedelme ellen, és prófétálj 

felőle.” „ES lön az URnak beszéde én hozzám, mondván: Embernek fia; Fordítsd ortzádat 

Góg ellen a’Mágog földe ellen, a’Mések és Tubál Fejedelme és feje ellen, és prófétálj ö 

ellene.” (Aranyos)  

 

Isten felszólította a prófétát, hogy forduljon Góg és az ő földje (Mágog) ellen és hirdessen 

felőlük rettenetes ítéletet! (Amit ez a prófécia magába foglal!) A Góg nevet Ezékiel könyvén 

kívül tulajdonnévként említi az 1 Krón. 5,4. Az itt említett személynév azonban nem hozható 

kapcsolatba az Ezékiel könyvében szereplő Góg-gal. Többen próbálták már azonosítani Gógot 

valamelyik ókori személlyel. A legnépszerűbb azonosítás szerint a lüd Gügésszel ((Gyges) 

görög névalak), asszír forrásokban Guggu az akkád szó jelentése: „szolga”111) azonos. Lüdia 

földjének az egyik nagy „kiapadhatatlan” tavát is (amelyről azt tartották, hogy sohasem 

szárad ki) hasonló névvel nevezték »Gügaia« (Gygaeus; Gygaia – későbbi nevén Kolóé tó).112 

 

 
A háttérben a Gügaia tó (Marmara Göl) Törökországban, napjainkban. (Fotó: SG) 

 

A Gügész név gyakori lehetett Lüdiában mert a későbbi időben is ez volt egy lüd férfi apjának 

a neve. „…üzenetet küldött hozzá Szamoszra a lüd Mürszosszal, Gügész fiával.”113 „de ott 

esett el Mürszosz, a Gügész fia is.”114 Ami Gógnak Gügésszel való azonosítását illeti, ezt a 

név hasonló hangzása támogatja, az időrend azonban nem. A lüd Gügész a Mermnada 

dinasztia megalapítója kb. Kr. e. 716-678 vagy 680-648/644115 (Frissités: vagy Kr. e. 680-

652/680-650)116 között uralkodott.  Gügész korábban katonatiszt, királyi testőr volt 

(Nikolaosz és Hérodotosz szerint; Platón szerint viszont pásztor volt)117 a Héraklida 

származású lüd Kandaulész (Candaules) király szolgálatában. Az ókori források egybehangzó 

állítása szerint úgy nyerte el a királyi trónt, hogy megölte urát Kandaulész királyt, majd a 

királynét feleségül vette. Ezután dinasztiát alapított, amelynek később az utolsó uralkodója II. 

Alüattész fia Kroiszosz volt. Gügész harcias uralkodóvá vált, aki meghódította Müsziát, 
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Tróászt*72(Troia; Trója), Magnésziát és Kolophónt (a város neve azt jelenti: „csúcs”118 híres 

lovassága volt és a kolophóni síkság kedvező feltételeket nyújtott a lótenyésztéshez).119  

Gügész a Phrügiát lerohanó*73 és Lüdiába benyomuló kimmerek elleni harcban segítségért 

folyamodott az asszír királyhoz, Asszurbanipálhoz. Akinek segítségével sikerült is kiűzni a 

kimmereket Lüdiából. Majd Gügész átpártolt Egyiptomhoz és I. Pszammetik Fáraó mellé állt. 

Ezért az asszírok is megvonták tőle a katonai támogatást. Az újabb kimmer inváziót Gügész 

az asszírok nélkül már nem tudta feltartóztatni és a kimmerekkel vívott csatában elesett. A 

kimmerek pedig elfoglalták az ország nagy részét.120  

 

 
Ez az ékírásos felirat beszámol Asszurbanipál asszír király egyiptomi hadjáratairól és egy 

nagykövetség fogadásáról Gügésztől Lüdia királyától. (London, British Museum) (Fotó: SG)  

 

 
*72 „Abydos a milétosiak alapítása Gyges lyd király engedélye alapján, mert ez a vidék és az egész 

Tróas az ő uralma alatt állott, s a Dardanos mellett egyik hegyfoknak is Gygas a neve.” (Strabón: 

Geógraphica Gondolat Bp. 1977. 621. o.)  
*73 „A kimmer betörést legsúlyosabban Phrygia sínylette meg. Az i.e. VII. század első negyedében ezt 

az államot valószínűleg Urartu és a kimmerek egyesült seregei verték le. Kisázsia középső része a 

kimmer törzsek zsákmánya lett. A kimmerek a VII. század első felében Kisázsia majdnem valamennyi 

területét megrohamozták, sőt Sairdest (Lydia fővárosát) és az Égei – tenger partvidékének görög 

városait is megtámadták.” (Világtörténet I. Kötet Kossuth Könyvkiadó 1962. 521-522. o.)    
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Ezékiel a VI. század első negyedében (Kr. e. 593-571 körül) kapott látomásokat Babilonban 

(Ezék. 1,1; 3,15) és prófétált Góg ellen. Ekkor KisÁzsiában, ahol Mesek és Tubál is élt, a 

KisÁzsiai hatalmak közül Lüdia volt a legjelentősebb. A lüd uralkodó II. Alüattész (Alyattes) 

Szadüattész (Sadyattes) fia, aki Ezékiel kortársa volt Kr. e. 617-560 –ig vagy 600-560-ig 

(Frissités vagy Kr. e. 610-560) uralkodott.121 A korabeli időben vélhetően neki és különösen a 

mögötte álló hatalomnak szólt az üzenet: „Emberfia! Vesd tekintetedet Gógra a Mágóg 

országában, Rós, Mesek és Tubal fejedelmére, és prófétálj róla!” Ez. 38,2 (MBT ford.) 

„»Emberfia, fordítsd arcodat Góg ellen, Magóg földje ellen, Mesek és Tubál első fejedelme 

ellen. Jövendölj ellene” Ez 38,2 (Káldi Neovulgáta) II. Alüattész kiterjesztette a hatalmát 

majdnem minden területre a Halüsz (Halys) folyóig így ő Mesek és Tubál fejedelmévé is 

válhatott. Elűzte a kimmereket és majdnem az egész KisÁzsia nyugati részét uralma alá 

hajtotta.122 Sztrabón szerint ez az állapot csak Alüattésznek és fiának, Kroiszosznak az idején 

volt így. „Először a perzsák uralkodtak a helléneken, bár a lydek is uralkodtak, de nem az 

egész Ázsián, hanem annak csak a Halyson innen fekvő kis részén, s ezen is csak kis ideig 

Kroisos és Alyattés idejében.”123 Alüattész Klazomenai görög városnál súlyos vereséget 

szenvedett, de a keményen ellenálló Szmürna (Smyrna) városát Kr. e. 600 körül sikerült 

elpusztítania ezután a város jó ideig szinte teljesen lakatlan maradt.124 Alüattész Milétosz 

ellen is hadat viselt. Lüdia a görög városok arisztokráciájára támaszkodott, és ott, ahol ezt a 

hatalmat (az arisztokrácia hatalmát) már megdöntötték, szívós ellenállásba ütközött, mint pl. 

Milétoszban. Alüattész „igen nagy elszántsággal”125 folytatta az apja által már korábban 

megkezdett háborút Milétosz ellen. 5 éven keresztül folyamatosan támadta és pusztította a 

délnyugat anatóliai partvidéken fekvő görög város Milétosz környékén elterülő megművelt 

területeket. A kegyetlen és ravasz uralkodó módszeresen pusztító hadjáratokat folytatott. 

Ostromzár alá vette Milétoszt valahányszor már a termés beérett és elpusztította (felperzselte) 

a fákat és a termést (a vetést) azután pedig seregével egyszerűen kivonult. Viszont a 

milétosziak földjein álló lakóházakat nem rombolta le vagy égette fel, az ajtóikat sem vitette 

el. Mindezt pedig azért tette így, „hogy a milétosziaknak legyen, hol lakniuk, amikor vetnek, 

fákat ültetnek, s hogy meg is művelhessék földjeiket, betörő seregének pedig legyen mit 

elpusztítania.”126 Egy ilyen esemény után, amelyben nemcsak a vetések, hanem egy Athéna 

templom is leégett Alüattész megbetegedett, és minthogy a betegsége maradandónak 

bizonyult a Delphói jósdához fordult tanácsért. Alüattész nem tudta megtörni Milétosz 

ellenállását és kénytelen volt egyenrangú félként békét kötni a várossal. „A tyrannis mint 

államforma valószínűleg sokat köszönhet a lyd uralmi forma hatásának, noha ezen intézmény 

neve az ókori hagyománnyal ellentétben nem látszik lyd képződménynek. Alyattés uralkodása 

idején hallunk először a milétosi tyrannisról. Thrasybulos, a prytanis cím birtokosa vette fel 

elsőként a tyrannos nevet, s rendkívül széles körű hatalom birtokában rendezte a lyd-milétusi 

háborús konfliktus problémáit, amenyiben szövetséget kötött Alyattésszel (Hérod. I. 20-

22).”127 „A tyrannos szó nem görög elnevezés, valószínűleg kisázsiai eredetű; némelyek 

kifejezetten lyd eredetűnek tartják, hivatkozva arra, hogy a tyrannist a VII. sz. közepén éppen 

Gygés lyd király nevéhez kapcsolva említi Archilochos.”128 Alüattész egy helyett két Athéna 

szentélyt is emelt Asszészoszban és felgyógyúlt a betegségéből. Majd kelet felé vonult és 

megütközött a médekkel. „Valószínűleg a médek elleni ötéves háborúban (i. e. 590-85) 

használta fel Alyattés a zsoldjába fogadott kolophóni lovasságot.”129 A Lüd-Méd háború 

váltakozó sikerrel, 5-6 éven át folyt és a Halüsz folyó mellett vívott csatával fejeződött be Kr. 

e. 585. május 28-án. Ezen a napon napfogyatkozás volt, amit a milétoszi filózofus Thálész 

előre megjósolt. „Dúlt a háború anélkül, hogy az egyik a másik fölébe kerekedett volna, 

amikor is a hatodik évben egy ütközet alkalmával a nappal éjszakává változott.”130 A jelenség 

megrémítette a harcoló feleket és abbahagyták a háborút „és mindkét oldalon hajlottak már a 

békekötésre.”131 Ekkor kilikiai és babilóni közvetítéssel sürgősen békét kötöttek. A 

békefeltételek értelmében a Lüdia és Média közti határvonal a Halüsz (Halys) folyó lett. Az 
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esküvel megpecsételt békén kívül pedig, hogy erős kötelékkel is megerősítsék még a 

békekötést azért, hogy az tartós is maradhasson, a béke közvetítők azt javasolták, hogy 

Alüattész adja feleségül a leányát Arüéniszt Asztüagészhoz a méd Küaxarész fiához. A 

házasságot nyélbe is ütötték és Lüdia az erős Médiával kötött szövetség révén keleti határát 

megerősítette. Majd ezután Alüattész fegyverét ismét a nyugati partvidék városállamai ellen 

fordította és igyekezett teljesen és véglegesen leigázni Kisázsia törzseit: a paphlagonokat, 

bythianokat, kariaiakat és másokat. Az ázsiai görögök leigázását már fia Kroiszosz fejezte be 

és Lüdia adófizetőjévé tette őket. Ezen kívül Alüattésznek sikerült kiűznie a kimmereket 

Nyugat – Anatóliából, Phrügiából.132 A kimmerek kiűzésével Alüattész Mesek és Tubál 

fejedelmévé válhatott. II. Alüattész rengeteg kincset gyűjtött össze Szárdiszban,133 és ebből az 

uralkodóházból másodikként ő küldött fogadalmi ajándékot Delphoiba: „egy nagy ezüst 

vegyítőedényt, amely forrasztással készült vasállványon állt.”134  Hérodotosz szerint a tárgy 

jelentősége éppen abban áll, hogy a Delphoi fogadalmi ajándékok közül ez az ajándék a vas-

forrasztással tűnt ki. Sztrabón szerint Alüattész és fia is Kroiszosz még kincseskamrát is 

épített Delphoiban,135 és azt is megemlíti, hogy Gügész, Alüattész és Kroiszosz gazdagsága a 

lüd bányákból és az Atarneus és Pergamon közti vidékről származott.136 Hérodotosz pedig 

még azt említi meg Alüattészről, hogy Korinthosz türannosza Periandrosz (Kr. e. 600-560) 

300 kerkürai előkelőség fiát Szárdiszba küldte, Alüattész udvarába kiheréltetni. (Kerküra 

(Korküra) szigetén a korinthosziak alapítottak kolóniát.)137   

 

II. Alüattész „hódításai nyomán jött létre a nagyhatalmú, de csak rövid ideig fennáló lüd 

birodalom.”138 Nem kétséges, hogy II. Alüattész a sátáni hatalom egyik földi megtestesítője, 

képviselője, illettve mintaképe volt. Nincs tudomásunk arról, hogy Alüattész hadjáratot 

indított volna a korabeli Izrael ellen, de a Szentírás hangsúlyozza, hogy ez a támadás 

kifejezetten a végidőre szól! (Lásd Ezék. 38,8; 16; 17) Viszont Alüattész seregében 

segédcsapatokként, zsoldosokként szolgálhattak perzsák (Ez. 38,5) is mivel Média 

szövetségese volt. Úgyszintén szolgálhattak szerecsenek és libiabeliek (Ez. 38,5) is mivel már 

korábban nagyapja Gügész szövetséget kötött Egyiptommal. Alüattész a kimmereket (Ez. 

38,6) ugyan elűzte, de lehet, hogy néhányan szolgálatába szegődtek. Hérodotosztól pedig 

tudjuk, hogy szkíta (Ez. 38,6) harcosok Küaxarésztől még a lüd-méd háború kitörése előtt 

Alüattészhoz menekültek Szárdiszba védelemért.139  Kr. e. 546-ban Círus legyőzte Kroiszoszt 

Alüattész fiát és a lüd birodalom gazdagsága „a sötétség kincsei” Ésa. 45,3 majd később 539-

ben Babiloné is, amely szintén ugyanoda tartozott - a médó-perzsa birodalomra szállt, ahogy 

az Úr Igéjében előre ki is jelentette Círusnak. „Így szól az Úr felkentjéhez, Czírushoz, kinek 

jobbkezét megfogám, hogy meghódoltassak elõtte népeket, és a királyok derekának övét 

megoldjam, õ elõtte megnyissam az ajtókat, és a kapuk be ne zároltassanak; Én menéndek 

elõtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az érczajtókat összetöröm, és leütöm a 

vaszárakat. Néked adom a sötétségnek kincseit és a rejtekhelyek gazdagságait, hogy 

megtudjad, hogy én vagyok az Úr, a ki téged neveden hívtalak, Izráel Istene.” Ésa. 45,1-3  

(Xenophón szerint Szárdisz Babilon után a leggazdagabb város volt. „Amikor katonáimat 

látom, akik sok bajt, sok veszélyt álltak ki, és tudják, hogy Ázsiának Babülón után 

leggazdagabb városát vették be,…” – mondta Kürosz Xenophón szerint. Kroiszosz Xenophón 

szerint átadta Lüdia kincseit a hódító Kürosznak „Először is az én kincseimért küldess, és 

kincstárnokaid vegyék át az én kincstárnokaimtól.” – mondta Kroiszosz Kürosznak. 

(Xenophón: Kürosz nevelkedése) (Frissítés: Szárdisz a Bibliában is szerepel. Abdiás 1,20 

Szefarád néven említi. Lüdiában találtak egy márvány darabot a ’Sfarda’ szó feliratával.140 

Perzsa uralkodók, mint pl. I. Dareios vagy I. Xerxész ’Sparda’ néven emlitik a várost. (Lásd 

ÓKTC 312. o. (Dareios behistuni felirata) / 328. o. (Xerxés daiva – felirata). I. Dareios susai 

palotájához az „aranyat Sparda-ból” is hozták. De érkeztek innen a palota építéséhez 

kőfaragók és fafaragók is.)141  
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A lüd birodalom Alüattész és Kroiszosz alatt (VT-1962 I. Kötet 580. o. térkép) 

 

A lüd Alüattész Hérodotosz szerint 57 évet uralkodott majd elhunyt. Alüattésznek hatalmas 

síremléket emeltek Szárdisztól 11km-re északra a Gygaea tó (Gygaeum stagnum; most 

Marmara Göl) és a Hermus folyó között elterülő fensíkon, ahol más régi királyok sírhelyei is 

vannak (pl. Gügészé). Alüattész síremléke az ott lévő 3 kerekded sírhalom közül a 

legjelentékenyebb, kb. 72 méter magas.142 „A Kolóé-tó körül állnak a királyok síremlékei. 

Alyattésé Sairdes mellett van, nagy földhányás magas alépítményen, amelyet Hérodotos 

szerint a város népe emeltetett; a munka legnagyobb részét leányok végezték. Azt mondja 

azonban Hérodotosz, hogy ezek mind kéjnők voltak, s ezért egyesek a síremléket kéjemléknek 

is mondják.”143 - írja Sztrabón. „Lüdiában nincsenek olyan feljegyzésre méltó nevezetességek, 

mint más országban, legfeljebb az aranypor, amely a Tmóloszból ered. Áll azonban itt egy 

mű, amely nagyságban, az Egyiptomban és Babülónban lévő épületek kivételével, minden más 

építményt felülmúl. Itt áll ugyanis Alüattésznak, Kroiszosz apjának síremléke. Alapját 

hatalmas kőlapokból rakták, a többi része pedig magasra tornyozott földhalom. Építésén 

napszámosok, mesteremberek és testüket áruló leányok dolgoztak. A síremléken öt feliratos kő 

még az én időmben is állott, amelyekbe be volt vésve, hogy ki mennyi ideig vett részt a 

munkában. Mindent összevetve kitűnt, hogy az örömlányok végezték a munka legnagyobb 

részét…A síremlék kerülete hat sztadion és két plethron, szélessége tizenhárom plethron. A 

síremlék mellett van egy nagy tó is, amely a lüdek szerint sohasem szárad ki; Gügaiának 

nevezik.”144 (A sztadion, mint mértékegység a helytől függően változott. Leggyakrabban 

177,6 vagy kb. 185m. Az olümpiai sztadion hossza 192,3 m volt. Egy sztadion 6 plethront 

foglal magában.)145  Középértéken számolva a síremlék kerülete kb. 1172 m, a szélessége 

pedig 401 m.   
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Alüattész síremléke (a legnagyobb tumulusz jobbra) a Gügaia tó közelében (Fotó: SG) 

 

 
Alüattész síremléke mellett az egyébként nem kicsi bérelt autónk meglehetősen eltörpül (Fotó: SG) 
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Tumuluszok a királyi temetőben (Bin Tepe) (Fotók: SG) 
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GÓG jelentései: tetőn (lakó), befedés, felület; csúcs, hegy; óriási, hatalmas.146 Góg jelképes 

értelemben elsősorban Isten ősellenségét magát Sátánt jelenti, de népét is (Ezék, 38,4; 6-7; 

14-15; 39,4; Jel. 20,8). Sátán az „óriási, hatalmas” lény, és ilyen serege is, amelyet vezet. 

Mágog egy személynek és egy népnek a neve a Bibliában. Mágog az 1 Móz. 10,2 és az 1 

Krón. 1,5 szerint Jáfet második fia volt (Mágog az egyik nép atyja volt, akiktől benépesült a 

föld (1 Móz. 10,32)). A Szentírás együtt említi Gógot és Mágogot Mesekkel és Tubállal 

(Ezék. 38,2-3; 39,1) a „messze északon” (Ezék. 38,6;15; 39,1-2) ami itt földrajzi értelemben 

KisÁzsiát jelenti. Bibliakutatók Mágog földjét régebben a Kaszpi – tenger nyugati részéhez, 

illetve a hegyes Lüdiába helyezték újabban viszont KisÁzsiában a Fekete – tenger déli 

részéhez a Pontuszi hegységhez (Paflagónia*74 területére) helyezik Mesek és Tubál 

szomszédságába. Egyes jelzők a Góg és Mágog név jelentésében valóban arra utalnak, hogy 

hegyes vidékben gazdag országról van szó (tetőn (lakó), csúcs, hegy; tető; magas.). Az írás 

Mágog földjét Góg területének, országának tartja. (Lásd még Mágog egyik jelentését is »Góg 

 
*74 Paphlagónia: „Bithynia keleti részében levő tartomány, melytől a Partheneus folyó (ma Bartin csáj) 

választotta el, míg délen az Orminium hegy (ma talán Isik dág) Galatia felé, Keleten a Halys (ma Kizil 

Irmak) a Pontus felé képezte határát. Északon a Pontus mosta földjét 300 km. kiterjedésben. Az ország 

csak némely völgylapályban volt termékeny, különben hegyes, de gazdag hajóépítőfában és 

rézben…Lakói a phrygiaiak rokonai valának, de a görögök őket az egykori assyriai uralom miatt 

syrusoknak vagy leucosyrusoknak nevezik. Hdt. 2, 104. Kitűnő lovasok, de együgyűek, durvák és 

babonásak voltak.”  (Ókori Lexikon M-Pub Könyvértékesítő Vállalat Bp. 1984. 362. o.) Részben 

hasonló területi adottságokkal rendelkezett a szomszédos Bithynia is. Bithynia „Délen erdős 

hegységek (az Olympus és az Orminium) húzódtak át rajta, a melyek különösen kitűnő hajóépítő fát 

szolgáltattak; területe különben általában sík volt, amely bőven termett búzát, árpát, hüvelyes 

veteményeket, fügét és szőlőt, de olajfája nem volt…Bithynium környékén a baromtenyésztés 

különösen virágzott.” (Ókori Lexikon A-Dem Könyvértékesítő Vállalat 1984. 21. o.)      
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földje«, »Góg országa«147 egy másik jelentése „magas” az ország fekvésére utalhat). Úgy 

látszik, hogy az Ezékiel 38-ban szereplő Kisázsiai népnevek (Mesek-Tubál, Gómer, Tógarma) 

felsorolása nyugatról kelet felé halad. Ha mi is tartjuk magunkat ehhez az irányhoz, akkor 

Mágogot Mesektől nyugatra kell keresnünk. Ezékiel 39,6-ban találunk még egy utalást 

Mágogra itt a szigetvilágok lakóival együtt szerepel. A szigetlakó népek elsősorban Jáfet 

(szűkebb értelemben Jávánra és) fiaira való utalás (1 Móz. 10,2-5). A Kisázsiai Lüdia a görög 

(jón) szigetvilág mellett feküdt. Ez viszont nem mondható el Paflagóniáról, amelynek 

közelében nincsenek ilyen szigetek. Ugyancsak Ezék. 39,6-ban beszél a Biblia Mágog tűz 

általi pusztulásáról. Lüdia (Lydia; Lídia) régebben a Maeonia/Maionia148 nevet is viselte, 

amely elnevezés az ország keleti részében, a felső Hermus (Hermos) folyón később is 

megmaradt. Lakói a maeonok/méiónok (törzse)149 akiket később lüdeknek neveztek. „Ennek 

az országnak Agrón előtt uralkodó első királyai Lüdosznak, Atüsz fiának leszármazottai 

voltak, s így kapta a korábban méión nevű nép a „lüdosz” (lüd) nevet.”150 „Az ő nevük 

régebben méión volt, de megváltoztatták, és Lüdoszról Atüsz fiáról nevezték el magukat.”151 – 

állítja Hérodotosz. Az Íliász is említi a maeon (maión) népet, úgymint amely a Tmólosz – 

hegy környékén lakott és hadiszekerekkel is rendelkezett. „Antiphosz és Meszthlész meg a 

maión nép vezetői; apja Pülaimeneész, a Gügaié-tó meg az anyja mindkettőnek: a Tmólosz 

alól hozták el a népük.” „Thümbra felől lükiébeliek, meg a műszek, a büszkék, lóbetörő 

phrügek és maiónok a hadszekerekkel.”152 Az egyik áldozata Akhilleusznak a maioniták 

közül való Otrünteusz fia volt: „Ekkor a trószra rohant Akhileusz szívében erővel, 

szörnyü rivalgással: s átdöfte nagy Íphitión hőst, Otrünteusz fejedelmi fiát, seregek vezetőjét, 

várdúló Otrünteusznak, kit Néisz, a nimfa szült, a havas Tmólosz hegy alatt, Hűdé buja 

földjén: ezt, amikor rátört, dárdázta le fényes Akhilleusz, épp feje legközepén, s kettéhasadott 

koponyája; döngve zuhant le, s Akhilleusz most dicsekedve kiáltott: „Rettenetes fia 

Otrünteusznak, fekszel a földön, itt a halálod: míg honi földed a messze Gügaié tó partján vár 

rád, hol apád rád hagyta a telkét, örvényes Hermosz s a halas Hüllosz közelében.””153 (Hűdé 

– maion vidék, amelyet Szárdisszal azonosítanak.154 Hüllosz – maioniai folyó, amely a 

Hermoszba ömlik.) Amíg a hegyekben lovak csordája és juhok nyája legelészett a völgyek 

melegek és gazdagok voltak, kezdetben sűrűn lakottak. A magasan fekvő Maeonia, kitűnő 

borral bírt és a vulkanikus, feketés kőzet miatt »az elégett ország« vagy »égett vidék« 

(görögül: Katakekaumené) nevet viselte.155 (Törökül a név: Yanik Ülke.) Ez a jelentés 

kétségtelenül összhangban áll Mágog pusztulásával. „És bocsátok tüzet Mágógra és azokra, 

a kik a szigeteken bátorságosan laknak, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr.” Ezék. 

39,6 Katakekaumenét „egyesek Mysiához, mások Maioniához számítják.”156 Katakekaumené 

„a lydek és a mysosok birtokában”157 volt. Szrabón szerint Katakekaumené területét 

„nevezhetjük Mysiának is, meg Méoniának is [mind a kétféleképpen mondják]; az egész 

fátlan terület, csak a szőlő terem meg rajta, amely a katakekaumenités nevű bort adja, mely 

minőség tekintetében a legjobbak közé tartozik. A síkságoknak a felszíne hamvasszürke, a 

sziklás hegyvidék pedig fekete, mintha csak kiégett volna. Némelyek úgy vélik, hogy ez 

villámcsapásoktól és égitüzektől van így, és nem vonakodnak idehelyezni a Typhónról*75 szóló 

mythos színhelyét. Xanthos szerint Arimus nevű királya is volt ennek a vidéknek. Nem helyes 

az a felfogás, hogy egy ilyen nagy kiterjedésű vidék ilyenféle csapások következtében 

 
*75 Typhoeus,Typhon „förtelmes és veszedelmes szörnyeteg, a kit hol úgy tekinthetünk, mint a 

förgetegnek megszemélyesítését, hol pedig mint annak a gőznek és romboló tűznek képviselőjét, mely 

a tűzhányókon által a földnek mélyéből előtör. Egyénisége az idők folyamán változik, változik az 

alakja is, de mindig nagy, hatalmas, félelmetes. Homerusnál (II. 2,781) Ciliciában, az Arimi (l. ezt) 

földjén porba sújtva lakik, a hová őt Zeus villámai száműzték…” (Ókori Lexikon Pub-Z 

Könyvértékesítő Vállalat Bp. 1985. 1115. o.)   Arimi „a hely neve, melynek földjében Zeus villámaitól 

sújtottan fekszik Typhoeus (Hom. II. 2,783), Ciliciában…” (Ókori Lexikon A-Dem Könyvértékesítő 

Vállalat Bp. 1985. 221. o.)  
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teljesen kiégett volna, hanem inkább föld alatti tűz következtében, amelynek a fészkei 

azonban most nem láthatók. Mutogatnak ugyanis három gödröt egymástól mintegy 40 

stadionnyi távolságban, amelyeket fújtatóknak neveznek, fölöttük pedig sziklás dombok 

emelkednek, amelyek valószínűleg a felhajtott izzó anyagokból alakultak. Hogy pedig az 

ilyen föld jó bortermő, látható Katanaina*76 földjén, mely hamuval van borítva, s most bőven 

termi a jó bort. Egyesek tréfálkozva azt mondják, hogy Dionysost*77 jogosan lehet 

tűzszülöttnek nevezni, s ezt az ilyen vidékekkel iparkodnak bizonyítani.”158  Misia (Mysia) azt 

jelenti: egerek városa; utálat, undor.159 A Mysia nevet Sztrabón a bükkfával hozza 

kapcsolatba, minthogy a mysosok nevüket a bükkfáról kapták, mert mint mondja a lüdek így 

nevezik a bükkfát.160  Sztrabón hasonló jellegű területnek tartja a Maiandros folyó környékét 

is, amely már Lüdia déli határán (a Lüd és Phrüg határon) és azon túl pedig Káriában folyik. 

„A Maiandros folyónak egész vidékén gyakori a földrengés s a tűz és a víz által a föld mélyen 

alá van aknázva. Ilyen ugyanis a vidéknek a talaja a síkságtól kezdve a Kharóniákig, továbbá 

Hierapolisban, a nysaisi Akharakában, s Magnésia és Myus környékén. A föld ugyanis 

nagyon puha és morzsás, tele sórétegekkel és nagyon gyúlékony…Katakekaumené, amely a 

lydek és a mysosok birtokában van, szintén ilyenféle tapasztalatok alapján kapta ezt az 

elnevezést.”161 (Kharónia→veszélyes kigőzölgésű mélyedések; az alvilág bejáratának 

tartották.)162„Érdemes meghallgatni a régi történetírókat, így Lydia történetíróját, Xanthost, 

hogy mit mond, amikor előadja, hogy gyakran milyen változások érték ezt a területet, 

amelyekről valahol az előbbiekben már mi is megemlékeztünk. Hiszen itt regélnek Typhon 

történetéről és az arimosokról, s ezt mondják Katakekaumenének is; nem vonakodunk ilyen 

természetűnek tartani a Maiandros – folyó és a lydek között levő egész területet, részint a 

tavak és folyók nagy száma miatt, részint a sokfelé található barlangok miatt.”163    

„Tüzet bocsátok Magógra és azokra, akik biztonságban laknak a szigeteken, és majd 

megtudják, hogy én vagyok az ÚR.” Ez. 39,6 (MBT ford.) Az Égei – tengerben lévő 

szigeteken az emberi szükségleteket kielégítő javak mind megtalálhatóak voltak. A szigetek 

Mágoggal együtt a világot szimbolizálják, sorsuk azonos. Földrajzi értelemben tehát 

leginkább Lüdia felel meg Mágog földjének és szemlélteti a gonoszok végső sorsát, tűz általi 

pusztulását. „…megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a Seregeknek Ura, a mely nem 

hagy rajtok gyökeret, sem ágat.” Malak. 4,1 

 

 
*76 Catana, Catina Kr. e. 730 körül alapított szicíliai város az Etna (Aetna) déli lejtőjénél az Amena 

vagy Amenanus folyó mellett. (Ókori Lexikon A-Dem 387. o.) „Talán ez az oka a termékenységnek is 

körös-körül, hogy Katanéban az Aitnaion tüzétől fölvetett izzó hamu az általa elborított területet a 

szőlőművelésre nagyon alkalmassá tette. Van valami zsírtartalom mind az égő, mind a gyümölcstermő 

földben; amíg e zsírtartalomban bővelkedik, alkalmas az égésre, mint minden kénes anyag kiszáradva, 

kialudva és elhamusodva pedig átalakul gyümölcstermő talajjá.”  (Strabón: Geógraphica Gondolat Bp. 

1977. 266. o.)  
*77 A bornak és a bortermelésnek a bálványistene (Ókori Lexikon Dem-L 574. o.).  



63 

 

 
Katakekaumené területén több vulkán is található (Fotók: SG) 
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Az „elégett ország” –ban mindenfelé már megszilárdult kisebb-nagyobb feketés – hamuszürke színű 

bazalttömbök hevernek (Fotók: SG) 
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Katakekaumené-ben ezek az alakzatok, amelyeket állítólag az esővíz  

formált ilyenné, olyan látványt nyújtanak mintha egy ősi megolvadt város maradványai lennének 

(Fotók: SG) 
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Mágog elhelyezkedése (VT-1962. II. Kötet 48. o. térkép (Alaprajz) – Rajz: SG)  

 

A Biblia szerint a KisÁzsia-i lüdek sémiták Sém negyedik fiának, »Lúd«-nak a leszármazottai 

(1 Móz. 10,22;1 Krón. 1,17). Lúd, Lúdiak jelentése: nép, polgár, születés, leszármazott; 

lídiabeli.164 A kutatók eredetileg a lüdeket KisÁzsia északnyugati részén Mysiában helyezik 

el, de későbbi ismert hazájuk Mysiától délre terült el. A KisÁzsia-i Lüdia határai az idők 

folyamán állandóan változtak, különböző időben különbözők voltak és egyre inkább 

szűkültek. A mermnádok kormánya idején (főleg Alyattes alatt, Kr. e. 617-560 v. 600-560 

(Frissités: vagy Kr. e. 610-560) a birodalom keleten a Halüsz (Halys; Halisz) folyóig terjedt, 

de későbbi időben Kroiszosz után már csak a Hermoszig. Ennek a szűkebb értelemben vett 

Lüdiának a határai északon Mizia (Mysia, Müszia), keleten Frígia (Phrygia; Phrügia), délen 

Kária (Caria) és nyugaton pedig az Égei – tenger szigetcsoportjaival. A nyugati tengerparton 

ión (jón; bibliai Javan) származású görögök hatalmasodtak el. Az országban sok volt a hegy, 

több tava és számos folyója is volt. Az ország aranylelőhelyei a déli részen fekvő mintegy 

2000 méter magas Tmólosz (Tmolus; Timolus; ma Boz dág) hegységben voltak. A Tmólosz 

hegyvonulat gazdag volt jó minőségű borban. Ugyancsak jó minőségű volt az ephesusi, a 

Mesógis, Katakekaumenéi és Smyrnai bor is. A Tmóloszból több folyó forrása fakadt. A 

Paktólosz folyó aranyat szállított a Tmóloszból a tenger felé, és azt tartották, hogy Kroiszosz 

és elődeinek híres gazdagságához ez járult hozzá. Tmólosznak (Tmolus) hívják a lüdiai 
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hegyistent is. Az ország gazdag fővárosa Szárdisz (Szardesz; Sardes; Sairdes) a Tmólosz hegy 

északi lejtőjén a Paktólusz (Pactolus) partján feküdt. Erős erődje magába foglalta a kincstárt 

is. Szárdiszban szentélye volt Kübelének (Cybele).  

 

 
A gymnasium márványterme Szárdiszban (Fotók: SG) 

 

 
 

Erős kultusza volt Kübelének Magnésziában és Szmürnában is ahol mindenki rá esküdött. A 

hagyomány szerint a legrégibb „Istenek Anyja” - Kübelé bálványistennő szobor a 

Szipülosztól északra lakó Magnésziaiaknál található egy Koddinosz nevű sziklán, amely az ő 

állításuk szerint Tantalosz fiának Broteásznak az alkotása.165 Szmürnában pedig szokás volt a 

hangok alapján jósolni, itt a város föllött, a falakon kívül egy szentélyt emeltek a Hangok 

(Klédonesz) tiszteletére.166 Atüsz (Atys) király neve (Atüada dinasztia)167 feltehetően Kübelé 
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kedvencére (Atys) vezethető vissza.168  Kisázsiában a varázslást különösen a Kübelé 

kultusszal kapcsolatban űzték. „Mily boldog az, ki életét Az isteneknek szenteli, És őrködik 

hűségesen A nagy anyának, Kybélének Titkokkal teljes szertartásain,…”169 Pauszaniasz 

földrajzi író (kb. Kr. sz. 115-180) egy csodát is megemlít a korabeli Lüdiában. „Lüdiában 

láttam egy csodát, amely ugyan egészen más természetű, mint a Phormisz lováé, de 

mindkettőben szerepet játszik a mágusok varázsereje. Van az úgynevezett perzsa lüdeknél két 

szentély, az egyik a Hierokaiszareia nevű városban, a másik Hüpaipában. Mindkét 

szentélyben van egy kápolna, benne egy oltár, az oltáron pedig hamu, amelynek a színe 

teljesen elüt más oltárok hamujától. A kápolnába belépő mágus száraz fát tesz az oltárra, 

majd először a tiarát illeszti a fejére, azután pedig egy, a görögök számára teljesen 

érthetetlen barbár dalt énekel valamelyik istenről; az ének szövegét egy könyvből olvassa fel. 

Ezután meg kell gyulladnia a fának, és fényes lángoknak kell felcsapniuk.”170      

Az ország központi részén lévő Tmólosz hegység Lüdiát két dús termékenységű fővölgyre 

osztja: északon a nagy Hermus síkságra, amely mellett van a Hyrcaniai mezőség, délen pedig 

a Kaystros (Caystrus) völgyre, ebben fent a Cilbianus síkság, lent a Caystrusi mezőség van. A 

Szipülosz (Sipylus) hegység (ma Manisza dág) a Tmólosz hegység ága Lüdiában, amely a 

Hermus folyó mentén vonul Magnésziáig. 2000 méteres magasságig emelkedik majd a 

Hermusra minden előhegy nélkül esik le. Szakadékait vulkáni eredetűnek tartják. A Szipülosz 

hegyen a Hermus folyó mellett feküdt a hagyomány szerint a korábbi főváros Tantalosz 

(Tantalis, Tantalus) Maeoniának a fővárosa, amelyet egy földrengés pusztított el és helyén az 

Aela, v. Sale, Saloe tó keletkezett. (Nevezik még »Tantalosz-tó« -nak is és a hagyomány 

szerint egy lüdiában élő királynak is Tantalosz volt a neve.)171 „…Az istenség tehát ezt a 

váratlan földrengést támasztotta, és ezzel egyidőben földrengés is támadt, úgyhogy az áradat 

valamennyi lakosával elnyelte Helikét. Hasonló sorsra jutott, de másfajta természetű volt a 

szerencsétlenség, amelynek a következtében a Szipülosz hegyen álló város süllyedt el a föld 

színén támadt hasadékban. Azon a helyen, ahol a hegység kettévált, a mélységből víz tört elő, 

és az így támadt szakadékban a Szaloé nevű tó jött létre, amelynek vizében még látni lehetett a 

város romjait, míg a hegyi patakok ezeket is be nem fedték.”172 „Démoklés…arról tudósít, 

hogy régente Lydia és Iónia körül egész Tróásig nagy földrengések voltak, amelyek 

következményeképpen Tantalos uralkodása alatt egész falvak süllyedtek el, megsemmisült a 

Sipylos mocsara is, s a mocsarakból tavak keletkeztek, a tenger hullámai pedig Tróját is 

elárasztották.”173 –írja Sztrabón. „A Hermos Mysiában ered Dindyméné szent hegyén és 

Katakekuamenén keresztül Sairdes vidékére és a vele összefüggő síkságokra siet le egészen a 

tengerig.”174 –írja Sztrabón. Termékenynek számított a Ión – tenger melléke a Kaisztrosz 

árterülete és Szardesz környéke. A görögök „áldott ország” -nak tartották Lüdiát, lakói 

jólétben éltek. „Az iónok mellett élnek a lüdek, akiknek termékeny a földje, és rengeteg az 

ezüstje.”175 - írja róluk Hérodotosz. Jómódjuk megmaradt még Kroiszosz (Kroisos; Croesus) 

bukása után is, amikor önállóságukat elveszítették és perzsa, szíriai, pergamoni és végül római 

uralom alá kerültek. Fejlett volt a kézművességük (ékszerművesség), és híresek voltak 

szövőiparukról (festett szövetek) bőráruikról. „Az ión városok textilipara lyd hatásra alakult 

ki. Már az Ilias költője elismeréssel szól a maión és kár asszonyok bíborfestő művészetéről 

(IV. 141), s a Pliniusnál megőrzött tradíció szerint a görögök Sairdesben tanulták a bíborfestés 

mesterségét (Nat. Hist. VII. 196.) Az archaikus korban Lydia fővárosa, Sairdes volt az akkori 

világ Párizsa, a tetszetős és jó minőségű ruhák, cipők, fejfedők hazája (Sapphó fr. 17. és 

Alkman fr. 5,67 Bergk 4).”176 „Mint elefántcsontot ha szinez bíborral egy asszony, maión, 

vagy kár nő, hogy zablán dísz legyen abból:”177 (Íliász) Az ország fekvése nagyon kedvező 

volt a kereskedelem szempontjából is mivel a K-ről NY-ra és a D-ről É-ra haladó 

kereskedelmi útvonalak találkozásánál feküdt. Az arany és pénzérmék első használóinak a 

lüdöket tartják, és elsőként ők létesítettek állandó kiskereskedelmi üzleteket. Alüattész idején 
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találták fel az első érméket.178 Szoros kapcsolatban álltak a görög városállamokkal. 

Kapcsolatuk azzal járt, hogy a görög és a kisázsiai kultúra keveredett egymással.  

 

 
Szárdiszi acropolis és az Artemisz templom maradványai a Tmólosz hegység közelében (Fotók: SG) 
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A fémből vert pénzérmét a görögök gyorsan átvették és ez az újítás lényegesen hozzájárult 

ahhoz a kereskedelmi forradalomhoz, amely átalakította a görög civilizációt a Kr. e. VI. 

században. A Lüdök szokásai, szertartásai általában hasonlóak voltak a görögökéhez. 

Bálványimádók voltak, romlott erkölcsűek és harciasak. A Delphoi és más jósdákba jártak 

tanácsért. A lüd királyok Gügésztől kezdve a görög szomszédjaik, majd később a saját 

alattvalóik befolyásolása miatt gazdag ajándékokkal igyekeztek megnyerni a 

legtekintélyesebb görög templomokat elsősorban a Delphoi templomot és jósdát. A lüdek 

paráznák voltak. „A lüd nép leányai ugyanis a testükkel kereskednek egészen addig, amíg 

férjhez nem mennek, s így saját maguk gondoskodnak hozományukról.” „a leányok ringyónak 

állnak”179 – állítja Hérodotosz. Vergilius pedig „Pajzán lyd asszony”180-t emleget egyik 

művében. A lüdeknek bátor és kitűnő lovasságuk volt. Lüdiában a haderő alapját nem a 

gyalogság képezte, hanem a hosszú kopjákkal felfegyverzett lovasság (Vö. Ezék. 38,4). 

Hérodotosz szerint a lüd katonák fegyverzete hasonlított a görögökéhez. Továbbá arról is 

tudósít, hogy a lüdek a legtöbbre a hadi tudományokban való jártasságot becsülték a 

perzsákkal, a szkítákkal és a trákokkal együtt.181 „Nincsenek is távol, fenn laknak agyllai 

váruk Őskori szirtjein, ott az a hely, hol a hajdani, hadban Nagy-nevü lyd nép élt, etruscus 

hegyfokok ormán.”182 (Vergilius) Itt Lüdia földje (Mágog) a megromlott világot 

szimbolizálhatja.  
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Lüdiai lovasok; sírkőbe vésett dombormű Kr. e. VI. század (VT-1962 I. Kötet 500. o.) 

 

MÁGOG jelentései: a család kiterjesztése v. növekedése; Góg földje; befedő, tető; magas.183 

Mágog jelképesen a gonoszok családjának sokaságát Sátán népét jelenti. „A zsidó népies 

nyelvhasználatban G. és M. hatalmas testalkatú otromba embert jelent. Az araboknál 

meseszerű északi népek neveivé váltak és Jádsúd és Mádsúds alakokban fordulnak elő.”184  

RÓS jelentései: fej, fő, fejedelem.185 Ez az elnevezés is jelképesen a gonoszok vezérére /fejére 

Sátánra utal. Sátán „e világ fejedelme” Ján. 12,31;14,30;16,11 (Más fordítás szerint hercege). 

Tubál és Mesek kíméletlen rabszolgatartó és kereskedő népek voltak KisÁzsiában. Ezék. 

27,13 együtt említi őket Jávánnal ami arra utal, hogy Ezékiel idejében KisÁzsia nyugati, 

illetve középső részén éltek. Ésa 66,19-ben Tubál együtt szerepel Jávánnal, „És teszek köztök 

jelt, és küldök közülök megszabadultakat a népekhez, Tarsisba, Pulba és Ludba, az 

íjjászokhoz, Tubálhoz és Jávánhoz;” és ebben az Igehelyben néhány fordítás szerint a Mesek 

népnév is megtalálható (Lásd. Kat. ford; Káldi Neovulgáta; Luther). Egyébként Tubál és 

Mesek a Bibliában mindig együtt szerepel. „Jáván, Tubál és Mések, ezek a te kalmáraid; 

rabszolgákat és rézedényeket adtak cserébe árúidért.” Ezék. 27,13 „A VII. – VI. század a 

nagy átalakulás korszaka volt a kisázsiai görögség életében is. A kisázsiai partvidék polisai 

szoros kapcsolatokat tartottak fenn Kelettel: a szomszéd országokkal – Phrygiával, Lydiával – 

éppúgy, mint a távolabbi Szíriával és Egyiptommal.”186  (Hérodotosz saját korában a lüdek 

mellé helyezi Meseket. „A lüdektől keletre – folytatta- laknak a phrügek…”187) Láthatatlan 

fejedelmük a rabszolgatartók és kereskedők legfőbb vezére „a föld ama háborgatója, a ki 

királyságokat rendített meg…és foglyait nem bocsátá haza” Ézs.14,16-17 Sátán volt. „Hát 

ezt, az Ábrahám leányát, kit a Sátán megkötözött ímé tizennyolcz esztendeje, nem kellett-é 

feloldani e kötélből szombatnapon?” Luk. 13,16 Tubál és Mesek jelenti jelképesen Sátán 

haszonleső és zsarnoklelkületű népeit, akiket a végső időben felhasznál Isten népe ellen. 

TUBÁL jelentései: visszatért; őt vezetik.188 MÉSEK jelentései: nagy; szerzemény, birtok; 

kivonulás; időtartam, hosszú.189  Egy ősi mítosz a Fekete – tenger déli részén fekvő 

területeket „Vasországként” lokalizálja. Ahol többnyire a fegyvergyártással való 

foglalatosság minden más gazdasági munkát háttérbe szorított. A „monda szerint a 

kincskereső Argonauták a Fekete – tengeren hajózva, elhaladtak, „Vasország” mellett, ahol 

„nem vetnek, nem aratnak, gyümölcsfát sem ültetnek, csak a hegyeket fúrják. Vasat 

készítenek. De meg is becsülik őket a jó nyílhegyekért és dárdákért.” A monda Vasországot a 

Fekete – tenger déli partjára helyezi. A vaskészítés titka északról dél felé húzódik.”190 A 
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KisÁzsia keleti részén lakó chalypsok (khalüpszok, khalübok (chalybes)*78  – „vas emberek”; 

Chalybs (gör.-lat.) a. m. acél191) és a Taurusz törzsei régtől fogva híres vaskovácsok voltak.192 

A tibarénusok (Tibareni; Tubál) „egy Pontus és hegyvidékén Pharnacia közelében lakó nép, a 

Melanthius folyó partján; Keletre tőlük a Mosynoeci, Nyugatra a Chalybes népe 

lakott;…assyriai ékiratokban Tabal néven fordulnak elő; ez utóbbi kútfők szerint a Kr. e. 9. 

 
*78 Chalybes: „későbbi nevükön Chaldaei…örményül Khalti…vad, kivált halászatból és 

bányaművelésből élő nép a Pontus délkeleti vidékén. Armenia határán. A régiek véleménye szerint ők 

találták fel a vasércz feldolgozásának módját,…”.  (Ókori Lexikon I./1 kötet A-Dem Könyvértékesítő 

Vállalat Bp. 1984. 404. o.) Chalybok: „Eredetileg a Kis – Ázsia É-i partjain, az Iris torkolata körül 

lakó nyers, harcias nép, mely ismerte az érckészítés valószínűleg az acélgyártás titkát. Éles, kemény 

kardjaikat már Aischylos dicséri s a görögök innen szereztek fegyvereket. Valószínű, hogy a C. 

nevétől származik a görög – latin chalybs a. m. acél szó is.” (Révai Nagy Lexikon 395. o.) Pontuszban 

„Fémekben sincs hiány; vasat leginkább a Chalybes és a Tibareni földjén találtak, ahol most az Iszpir 

és a Gümüs Khane (a. m. ezüst ház) nevű bányák vannak. E vidéken «Tubálkain» hazájában említ az 

Ó Testamentum,* s nem különben az assyriai feliratok is, ércztelepeket, és Homerus e vidékre helyezi 

Alybe várost, «az ezüst bölcsőjét»…” (Ókori Lexikon M-Pub Könyvértékesítő Vállalat 1985. 559. o. -

Pontus) (* a Bibliában csak közvetett utalás van erre „Vajjon eltöri-é a vas az északi vasat és rezet?” 

Jer. 15,12) „Az i.e. VI-IV. században a termelőerők fejlődése Transzkaukázia nyugati vidékein már 

viszonylag magas fokot ért el. A nyugat - grúziai Racsában, melynek egész környékét Szarkinetinek (a 

vas helyének) nevezték, a vasmegmunkálás feltehetően nagyon régi időkre nyúlik vissza. A kolchisiak 

szomszédságában élő Mosynoikoi és Chalybes törzs tagjai híres ércfeldolgozók voltak.” (Világtörténet 

II. Kossuth Könyvkiadó 1962. 159. o.) „Ércet a pőre chalybs, Pontus termel buja pézsmát,” 

(Vergilius) „...s az üllők Visszanyögik vad ütésük, ahogy vermén a chalybsok Vaskeveréke sziszeg, s a 

kohók lihegő tüze lobban: Vulcánus lakik itt, s ez a föld Vulcánia, mondják.” (Vergilius) (Vergilius 

összes művei (Fordította: Lakatos István) http://mek.niif.hu/06500/06540/06540.htm) (Vergilius ez 

utóbbit nem erre a területre érti, de erre is kifejezetten ráillik.)  

Bibliakutatók a khalübok területéhez Gómert vagyis a kimmereket helyezik.  A történészek szerint 

pedig a kimmerek terjesztették el a vasat Európában. „A történészek a vas európai elterjedését az 

indoiráni kimmer törzs bevándorlásával hozzák összefüggésbe. A Kr. e. IX. században a szkíták 

ugyanis nekirontottak a Fekete – tenger északi partvidékén élő kimmereknek, akik a támadás elől a 

Kárpát medencébe húzódtak vissza. A vaskészítésben jártas törzs innen terjesztette tovább nyugatra 

tudományát. A kimmer betelepülés (Kr. e. IX. század) az európai vaskor, azaz a hozzákapcsolódó 

Hallstatt kultúra kezdete is…A déli hatás mellett keleti, főként kimmer és szkíta elemek is 

felfedezhetők a Halstatt kultúrában.” (Hricsovinyi Tamás: Kelta vihar Célprint Kiadó 14-15. o.) Egyes 

leletek azt mutatják, hogy már az özönvíz utáni legkorábbi időkben megindult a fémgyártás az 

Araráthoz közeli vidékeken.  „1968-ban a Szovjetunióban az örményországi Medzamornál dr. 

Mogurcsián Koriun kiásta azt, amit a világ legrégibb nagyüzemi fémgyárának tartanak. Az ismeretlen 

történelemelőtti nép 4500 évvel ezelőtt 200 kohóval dolgozott itt. Különféle vázákat, késeket, 

nyílhegyeket, gyűrűket, kapcsokat stb. gyártottak. A medzamori munkások munka közben légszűrőt és 

kesztyűt viseltek. Így munkálták meg réz, ólom, cink, vas, arany, ón, mangán és tizennégyféle bronz-

termékeiket. Az olvasztókban többféle fémfestéket, kerámiát és üveget is gyártottak. De a legbeilleszt-

hetetlenebb lelet az a néhány acélcsipesz volt, melyet a Krisztus előtt ezer körül lerakódott rétegben 

találtak. Meglepően nemes acélból gyártották őket. E leletet a Szovjetunió, az Egyesült Államok, 

Nagy-Britannia, Francia- és Németország tudományos szervei is megvizsgálták. Vidal Jean, francia 

újságíró a Science et vie 1969 júliusi számában azt a nézetét fejtette ki, hogy e leletek a műszaki 

fejlettség ismeretlen korára mutatnak. "Medzamort - írja - korábbi társadalmak bölcs emberei 

alapították. Oly tudással rendelkeztek, melyet az előttünk ismeretlen ősi korban sajátítottak el, s mely 

kort jogosan nevezhetünk a tudomány és az ipar korának." Az teszi figyelemreméltóvá a medzamori 

fémipari központot, hogy alig 25 km-re fekszik Ararát hegyétől - az elpusztult özönvíz előtti 

társadalmak menekültjeinek kikötőhelyétől."” (René Noorbergen: Az elveszett fajok titkai Jósiás 

Könyv-és Lapkiadó Egyesület 1998. 45. o.)  Az özönvíz utáni vasgyártás bölcsője az Ararát térsége és 

a Fekete – tenger délkeleti része és a Taurus hegység közti terület lehetett.  
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században még egészen a Taurus hegyláncáig terjeszkedtek; később észak felé a tenger 

partjához szorultak.”193 Mesek (Moschi) nemcsak Phrügiában hanem a Kaukázus vidékén is 

élt. A „déli Caucasus középső vidékein lakó nép (a hegységet ő róluk Moschicus Monsnak 

nevezték) a Phasis és a Cyrus forrásainál; Muszki néven már a Kr. e. 12-ik században 

fordulnak elő assyriai ékiratokban; nevezetes volt érczkivitelük és rabszolgakereskedésük.”194  

Mindkét nép (Mesek és Tubál) tehát igencsak jártas volt a fémmegmunkálásban, harci 

eszközök készítésében.     

 

 
khalübok (Chalybek), tibarénoszok (bibliai Tubál) és moschok (bibliai Mesek) törzsei a Fekete –

tenger délkeleti részein (VT-1962. II. Kötet 216. o. alsó térképe) 

 

Mysinoeci: „a Pontus partján lakó nép keletre a Tibareni és a Chalybes népétől; állítólag több-emeletű 

faházaik v. tornyaik révén kapták nevüket.” Durva szokásaikat és erkölcseiket, fegyverzetüket és 

harcmódjukat több ókori történetíró leírja.195 Macrocephali, Macrones: „hatalmas nép a Pontus 

Euxinus déli partján, Pontus országától Északkeletre, a colchisiak és Mosynoeci szomszédjai. Strabo 

(12, 548) a későbbi Sanni nevű népnek tartja, a melyet egyebütt a M. mellett említenek. Nyers, de 

vitéz nép volt; fa sisak, fonott pajzs és rövid nyelű, hosszú hegyű lándzsa volt a fegyverzete.”196 

Colchis: „A Pontos Euxinus délkeleti sarkában lévő s már az argonauta mondából ismert termékeny, 

de mocsaras vidék, a Caucasos Iberia, Armenia és Pontus között. Főfolyója a Phasis v. Rhion (ma 

Rioni), míg az Acanupis (m. Dsorok) a Pontus felé határt képez.”197 „A kolchisiak a Phasis (Rion) 

völgyében, továbbá a Fekete – tenger déli partja mentén éltek egészen Trapezusig, a saspeirek pedig a 

Csoroh folyó felső folyása mellett.”198 Kolchisnak volt hajóépítéshez alkalmas fája, híres volt a 

kolchisi len is, sok viaszt és gyantát termeltek, és a kolchisiakat ügyes hajósoknak tartották.199  
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Halitu: „az urartuiak valószínűleg így nevezték a khaldeusok hegyi népének területét (ezek a Pontosi 

hegyvidéken lakó chalypsok voltak, akiket a görögök már régóta vaskészítmények szállítóiként 

ismertek; nem szabad összetéveszteni őket a babiloni khaldeusokkal).”200 (A fekete nyilak a kimmerek 

behatolásának fő írányát jelzik.) (VT-1962. I. Kötet 509. o.) 
   

 
(VT-1962. I. Kötet 526. o.) 

 

Ezék. 38,3-7–ig így folytatja: „És mondjad: Ezt mondja az Úr Isten: Ímé, én ellened megyek 

Góg, Rós, Mések és Tubál fejedelme. És elcsalogatlak, és horgokat vetek szádba, és kivezetlek 

téged és egész seregedet, lovakat és lovagokat, kik mindnyájan teljes fegyverzetbe öltözvék, 

nagy sokaságot, nagy és kis paizszsal, fegyvert viselők mindnyájan; Perzsák, szerecsenek, 

libiaiak vannak velök, mindnyájan paizszsal és sisakkal; Továbbá Gómer és minden serege, 
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Tógarma háza messze északról minden seregével, sok nép van veled. Készülj hozzá és készítsd 

elő magadat te és minden sokaságod, kik te hozzád gyűltek, és légy nekik vezérök.” 

 

Sátán hatalmas hadseregét az emberi történelem végén élő gonoszok alkotják. Északnak és 

délnek egyesített seregei, teljes fegyverzetben.  Itt vannak a perzsák, Babilon kiszolgálói, és 

összeroppantói, Egyiptom nagy támogatói a szerecsenek és líbiabeliek, itt van Gómer és 

minden serege, - benne Askenáz, Rifát és Tógarma háza, amit a Szentírás külön ki is emel, 

valószínűleg azért, mert a testvérei közül ő volt a legharciasabb, ahogy nevének egyik 

jelentése is mutatja »harci kakas«.201 A félelmetes rabló, fosztogató kimmer és szkíta 

harcosok. Ilyen lelkületűek lesznek azok is, akiket a végidőben Sátán zászlaja alá gyűjt, ő 

pedig vezérükké válik. Sátán vegyes összetételű hadereje a történelem végén élő legjobb 

válogatott harcosokat is tartalmazza.  

 

„Sok idő mulva kirendeltetel: esztendők végével bejösz a földre, mely a fegyvertől már 

megnyugodott, melynek lakói sok nép közül gyűjtettek egybe Izráel hegyeire, melyek szüntelen 

való pusztulásban voltak; és e nemzetség a népek közül hozatott ki, s aztán lakozék 

bátorságosan mindnyája;” Ezék. 38,8 „Sok nap múltán parancsot kapsz majd az esztendők 

végén. Akkor olyan ország ellen indulsz, amely megszabadult a kardtól, és számos nép közül 

gyűlt egybe Izrael hegyein, amelyek sokáig pusztán álltak. Amióta kikerültek a népek közül, 

mindannyian biztonságban élnek.” Ez 38,8 (Kat. ford.) „Egy idő múlva rendelkezést kapsz, 

évek múltán behatolsz a fegyveres pusztítás után helyreállított országba, amelynek lakói a 

többi népek közül gyűltek össze Izráel hegyeire, amelyek sokáig pusztán álltak. Kihoztam őket 

a népek közül, és biztonságban laknak mindnyájan.” Ez. 38,8 (MBT ford.) „Sok nap múlva 

elér téged a büntetés, az esztendők végén olyan ország ellen vonulsz, amely rendbejött a kard 

csapása után, amelyet összegyűjtöttem számos nép közül: Izrael hegyeire, amelyek hosszú 

időre pusztasággá lettek. Kivezettem őket a népek közül, és mindnyájan biztonságban laknak 

ott.” Ez 38,8 (Káldi Neovulgáta)  

 

Sátánnak és népének célpontjai a legvégső időben azok a megváltottak, akiket Isten az 

üldözéssel megtérített, és akiket a különböző népek közül összegyűjtött Isten maradék 

népéhez „Izráel hegyei”-hez. „Izráel hegyei” Isten népét jelképezik (Lásd Ezék. 6. fej.; 

35,12; 36. fej.), „amelyek sokáig pusztán álltak”. (Megromlottak, terméketlenek voltak, 

utolérte őket az ítélet; „és puszták lesznek Izráel hegyei,” Ezék. 33,28 – az izraeliták bűnei 

miatt.) Miután Isten megváltotta népét minden nép közül jelenlétével támogatja őket, ez 

bátorsággal tölti el a híveket.  „És kihozom őket a népek közül s egybegyűjtöm a földekről, és 

beviszem őket az ő földjökre, és legeltetem őket Izráel hegyein, a mélységekben s a föld 

minden lakóhelyén. Jó legelőn legeltetem őket, és Izráel magasságos hegyein leszen akluk, ott 

feküsznek jó akolban, s kövér legelőn legelnek Izráel hegyein. Én magam legeltetem nyájamat, 

s én nyugosztom meg őket, ezt mondja az Úr Isten;” Ezék. 34,13-15 „Szólj nékik: Ezt mondja 

az Úr Isten: Ímé, én fölveszem Izráel fiait a pogányok közül, a kik közé mentek, és 

egybegyűjtöm őket mindenfelől, és beviszem őket az ő földjökre. És egy néppé teszem őket 

azon a földön, Izráelnek hegyein, és egyetlenegy király lesz mindnyájok királya, és nem 

lesznek többé két néppé, és ezután nem oszolnak többé két királyságra. És többé meg nem 

fertéztetik magokat bálványaikkal és útálatosságaikkal és minden bűneikkel; és megtartom 

őket minden oly lakóhelyöktől, a melyekben vétkeztek, és megtisztítom őket, és lesznek nékem 

népem és én leszek nékik istenök. És az én szolgám, Dávid lesz a király ő rajtok, s egy 

pásztora lesz mindnyájoknak; és az én törvényeim szerint járnak, s parancsolataimat 

megőrzik és cselekszik.” Ezék. 37,21-24  
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Ezékiel 38,9 pedig így folytatja: „És feljösz, bemégy mint a szélvész, és leszel mint a felleg, 

hogy beborítsd a földet, te és minden sereged s a sok nép veled.”  

 

Sátán óriási seregei, mint az eget és a földet beborító sűrű sötét haragos felhők haladnak előre, 

hogy véghezvigyék gonosz szándékukat (Vö. Jer. 4,13). A „szélvész” a hadseregeket, 

háborúkat jelenti jelképesen (Jer. 4,13; Ésa. 5,28; Dán. 7,2; Jel. 7,1).   

 

„Így szól az Úr Isten: És lészen abban az időben, hogy tanácsok támadnak szívedben, és 

gondolsz gondolatot. És mondasz: Felmegyek a nyílt földre, jövök azokra, kik nyugalomban 

vannak s bátorságosan laknak; kik laknak mindnyájan kőfal-kerítés nélkül, sem zárjok, sem 

kapujok nincs nékik; Hogy zsákmányt vess és prédát prédálj, hogy fordítsd kezedet a már 

népes pusztaságok ellen s a nép ellen, a mely a pogányok közül gyűjtetett egybe, mely 

jószágot és gazdagságot szerez s lakozik a földnek köldökén.” Ezék. 38,10-12 

 „Így szól az Úr Isten: Azon a napon gondolatok támadnak szívedben, és igen gonosz tervet 

eszelsz majd ki. Így szólsz: „Felvonulok az ország ellen, amelynek nincsen fala; azokra török, 

akik nyugton és biztonságban laknak; egyetlen fal nélkül laknak, záraik és kapuik nincsenek” 

--, hogy zsákmányolj és prédát ejts, hogy azokra vesd kezedet, akiket elpusztítottak, de én 

helyreállítottam, arra a népre, amelyet összegyűjtöttem a nemzetek közül, amely birtokába 

kezdte venni és lakni kezdte a földnek köldökét.”*79 Ez 38,10-12 (Káldi Neovulgáta)  

 

Sátánnak és népének a szíve tele van gyűlölettel az igazak iránt és elpusztításukra 

törekszenek. Isten népe ebben az időben emberileg teljesen védtelen kiszolgáltatott helyzetben 

van a már csaknem teljesen elpusztult természetben ahova kimenekültek. „kik laknak 

mindnyájan kőfal-kerítés nélkül, sem zárjok, sem kapujok nincs nékik;” Isten népe korábban 

az Úr áldásait élvezte „jószágot és gazdagságot szerez s lakozik a földnek köldökén.” Ebben 

az időben azonban ez már lehetetlenség. Sátán és szolgái szándékát a világ távoli kereskedői 

is jól értik és már készülnek a hatalmas zsákmányra:   

 

„Séba és Dedán és Társis kalmárai és minden fiatal oroszlánja ezt mondják néked: Nemde te 

zsákmányt vetni jöttél? Nemde prédát prédálni gyűjtötted egybe sokaságodat? hogy elvigy 

ezüstöt és aranyat, magadhoz végy jószágot s gazdagságot, hogy nagy zsákmányt vess.” Ezék. 

38,13 

 

 
*79 Meg kell jegyeznem, hogy Isten népe ebben az időben nem egy politikai ország, ahogy ez néhány 

Bibliafordításból szó szerint következik, hanem a hívők közössége. Az ókori és mai Izrael is tele 

volt/van számos erőddel. Az ókori Izraelben sok fallal körülvett kulcsos - záras (1 Sám. 23,7; 2 Krón. 

8,5) megerősített város volt. „Ezt mondja az Úr, az Isten: Azon a napon majd gondolatok ébrednek 

szívedben és gonosz tervet agyalsz ki. Így fogsz beszélni: „Felvonulok egy olyan ország ellen, ahol 

nincsenek erődök, megtámadom a békés embereket, akik mindnyájan biztonságban érzik magukat. 

Mindannyian falakkal nem védett városokban laknak, se záruk, se ajtajuk. Zsákmányolok és 

fosztogatok, ráteszem kezemet a romokra, amelyeket ismét laknak, és a népre, amely a többi nép közül 

gyűlt egybe, birtokot és vagyont szerez és a föld köldökén lakik.” Ez 38,10 (Kat. ford.)  „Így szól az én 

Uram, az ÚR: Abban az időben rossz gondolataid támadnak, és gonosz terveket fogsz szőni. Ezt 

gondolod: Fölvonulok a védtelen ország ellen, rátámadok a békében és biztonságban lakókra, akik 

mindnyájan úgy élnek, hogy sem várfaluk, sem zárral ellátott kapujuk nincs. Zsákmányt akarsz ejteni, 

prédát akarsz szerezni, hatalmaddal az újra benépesült romok ellen akarsz fordulni, a nemzetek közül 

összegyűjtött nép ellen, amely már jószágot és birtokot szerzett, és a világ közepén lakik.” Ez. 38,10-

12 (MBT ford.)  
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„Annakokáért prófétálj, embernek fia, és mondd ezt Gógnak: Így szól az Úr Isten: Avagy 

abban az időben, mikor az én népem, Izráel bátorságosan lakik, nem tudod-é meg? És eljössz 

helyedről, a messze északról te és sok nép veled, lovon ülők mindnyájan, nagy sokaság és 

hatalmas sereg. És feljössz az én népem, Izráel ellen, mint a felleg, hogy beborítsd a földet, az 

utolsó időkben lészen ez, és hozlak téged az én földemre, hogy a pogányok megismerjenek 

engem, mikor megszentelem magamat rajtad az ő szemök láttára, Góg!” Ezék. 38,14-16 

Jelképes értelemben a „messze észak” Sátánnak és népének gyűjtőhelye. „Továbbá Gómer és 

minden serege, Tógarma háza messze északról minden seregével…” Ezék. 38,6   Sátánról 

Isten ősellenségéről feljegyzi a Szentírás, hogy Isten helyére pályázott és minden 

teremtménye feletti uralkodásra vágyott.  „Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek 

fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze 

északon.” Ésa. 14,13 A héber szó, ami itt és Ezékielnél előfordul, és az északot jelenti a 

CÁFON amely többjelentésű: elrejtettség, sötétség, éjfél, észak; elrejtett vagy sötét vidék.202  

Itt ezek a jelentések a sátáni erőkkel állnak kapcsolatban. A „messze észak” tehát a távoli 

„elrejtett vagy sötét vidék” szimbolikus értelemben Sátánnak és a démoni világnak a 

lakóhelye. A teljes „sötétség”-nek az örök „éjfél”-nek a hona. Innen törnek elő a „sötétség 

elrejtett” erői. Az embereknél hatalmasabb és erősebb gonosz (bukott) angyalok „Légió”-i 

(Márk. 5,9) a gonosz emberekkel karöltve és azokat megszállva teljes egységben sorakoznak 

fel az Isten és népe elleni háborúra. Ebben a Jézus Krisztus 2. eljövetele előtt kitörő 

háborúban Sátán személyesen fogja harcedzett démonikus seregeit Isten népe ellen vezetni.  

 

„Így szól az Úr Isten: Te vagy-é hát, a kiről szólottam a régi napokban az én szolgáim, Izráel 

prófétái által, kik prófétáltak azokban a napokban esztendőkön át, hogy téged ő reájok 

hozlak?” Ezék. 38,17 

 

A Szentírás itt arra utal, hogy ezekről az utolsó eseményekről Izrael prófétái Ezékielt is 

beleértve különbözőképpen jövendöltek előre. Mik. 4,11-12 ezt mondja: „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.”  

 

„És lészen azon a napon, a mely napon Góg eljő Izráel földje ellen, ezt mondja az Úr Isten, 

felszáll haragom orromban. És féltő szerelmemben, búsulásom tüzében szólok: Bizony azon 

a napon nagy földindulás lesz Izráel földjén.*80 És megremegnek előttem a tenger halai és 

az ég madarai és a mező vadai és a földön csúszó-mászó mindenféle állatok és minden 

ember a föld színén; és leszakadnak a hegyek, és leesnek a meredek kősziklák, és minden 

fal a földre hull. És előhívom ellene minden hegyem felől a fegyvert, ezt mondja az Úr 

Isten; egyiknek fegyvere a másik ellen lészen. És törvénykezem vele döghalállal és vérrel; és 

ömlő záporesőt, jégeső köveit, tüzet és kénkövet, mint esőt bocsátok reá és seregére s a sok 

népre, a mely vele lesz. És nagynak s szentnek mutatom, és megjelentem magamat a 

pogányok sokasága előtt, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr!”*81 Ezék. 38,18-23 

 
*80 Az Izráel földje itt sem a modern Izráelt jelenti! A Szentírás csak az ókori Izráelen szemlélteti Isten 

népének szabadítását. Jelképes értelemben Izráel a lelki Izráelt, vagyis Isten népét jelenti. »Izráel 

földje« az a terület konkrétan a végidőben ahol Isten népe táborozik, lakik majd a föld különböző 

pontjain kint a természetben, illetve a börtönökben ahonnét meg is szabadulnak!  
*81 „S történni fog azon a napon, amely napon Góg majd eljön Izrael földjére, hogy ezt mondja az Úr 

Isten: Haragomban fel fog lobbanni bosszúságom, és féltékenységemben, haragom tüzében mondom 

majd: Valóban nagy földrengés lesz azon a napon Izrael földjén! Megremegnek színem előtt a tenger 

halai és az ég madarai, a mező vadjai és minden csúszómászó, amely a földön mozog, és minden 

ember, aki a föld színén van; a hegyek leomlanak, ledőlnek a várfalak, s minden fal a földre hull. 
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Amikor a gonoszok eljönnek, hogy lecsapjanak az igazakra és végleg kipusztítsák őket, akkor 

Isten izzó haragjában rettenetes ítéleteivel látogatja meg a gonoszokat. Ezek az ítéletek a 

Jelenések könyvében említett 7. csapás ítéleteivel azonosak (Jel. 16,17-21). (Ugyanarról az 

eseményről van szó.) Nagy földrengés támad, amely hegyeket, kősziklákat és épületeket tesz 

a földdel egyenlővé. Ömlő záporesőt, jégesőt és kénköves esőt hullat Isten a gonoszokra. A 

gonoszok egymás ellen fordulnak, járványok is tizedelik őket. A rettenetes zűrzavarnak 

Krisztus 2. eljövetele vet véget. Amikor Krisztus félelmetes hatalommal visszajön még „A 

halottak is megremegnek tőle; a vizek alatt levők és azok lakói is.”*82 Jób. 26,5 A gonoszok 

Jézus eljövetelekor „megrémülnek, kínok és fájdalmak fogják el őket, és szenvednek, mint a 

szülőasszony; egyik a másikon csodálkozik, és arczuk lángba borul.” Ésa. 13,8  

 

„És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és a ki azon ül vala, hivatik vala 

Hívnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. És az ő szemei olyanok, mint a 

tűzláng; és az ő fején sok korona; az ő neve fel vala írva, a mit senki nem tud, csak ő maga. 

És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve és a neve Isten ígéjének neveztetik. És mennyei 

seregek követik vala őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve. És az ő szájából éles 

kard jő vala ki, hogy azzal verje a pogányokat; és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel; és ő 

nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. És az ő ruháján és tomporán oda 

vala írva az ő neve: királyoknak Királya, és uraknak Ura.” Jel. 19,11-16 Jézust a királyok 

Királyát tündöklő angyali seregek megszámlálhatatlan sokasága követi. Krisztus 

megjelenésével megsemmisíti a gonoszokat (Jel. 19,21). A megváltottak pedig éneklik a 

Mózes énekét. „És láték úgymint üvegtengert tűzzel elegyítve; és azokat, a kik diadalmasok a 

fenevadon és az ő képén, és bélyegén és az ő nevének számán, látám állani az üvegtenger 

mellett, a kiknek kezében valának az Istennek hárfái. És énekelik vala Mózesnek az Isten 

szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak a te 

dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a te útaid, óh szentek Királya! Ki ne 

félne téged, Uram! és ki ne dicsőítené a te nevedet? mert csak egyedül vagy szent. Mert 

eljőnek mind a pogányok és lehajolnak előtted; mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek.” 

Jel. 15,3-4 (Lásd még 2 Móz 15,1.) E. G. White írja a Mózes énekéről: „Ez az ének nem 

csupán a zsidó népé. Előre mutat a messze jövőbe, az igazság összes ellenségének 

pusztulására, és Isten Izráelének végső győzelmére.”203 A Vörös – tenger szétválasztása a 

Megváltást is jelképezi. „Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy a mi atyáink 

mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által; És mindnyájan 

Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben;” 1 Kor. 10,1-2 Krisztus 2. eljövetele 

az igazak számára kimondhatatlan örömöt jelent. „És szólnak ama napon: Ímé Istenünk, a kit 

mi vártunk és a ki megtart minket; ez az Úr, a kit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk 

szabadításában!” Ésa. 25,9 Abdiás az Úr prófétája is prófétált Jézus Krisztus 2. eljöveteléről. 

A próféta megemlékezett Isten népének szenvedéséről - a pohárról – amelyet ki kell inniuk 

(lásd még Jer. 25,15-18), mielőtt beléphetnek a mennyei Kánaánba. Előre szólt a világ 

szenvedéseiről is, különösen, ami a hét csapást illeti. A gonoszok pusztulásáról a csapások 

után és az igazak szabadulásáról, jogos tulajdonuk a mennyei Kánaán elnyeréséről. „Mert 

közel van az Úrnak napja minden népek ellen. A mint cselekedtél, úgy cselekesznek veled; a 

mit te fizettél, visszaszáll fejedre. Mert a mint ti ittatok szent hegyemen, úgy isznak szüntelen 

 
Akkor ellene hívom minden hegyemen a kardot -- mondja az Úr Isten --, mindenki kardja a társa ellen 

fordul majd. S perbe szállok ellene dögvésszel, vérontással, szakadó záporral és hatalmas jégesővel; 

tüzes és kénköves esőt bocsátok rá, a seregére és a számos népre, amely vele van. Akkor majd nagynak 

és szentnek mutatom magamat, és kinyilatkoztatom magamat számos nép szeme láttára; és megtudják, 

hogy én vagyok az Úr!” Ez 38,23 (Káldi Neovulgáta)  
*82 „Összerezzennek még az árnyak is, megijed a víz is, s mind, ami benne él.” Jób 26,5 (Kat. ford.)  
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az összes népek; bizony isznak és hörpengetnek, és olyanok lesznek, mintha nem lettek volna. 

De a Sion hegyén szabadulás lészen, és szentté lészen az, és a Jákób háza birtokba veszi az ő 

örökségét.” Abd. 1,15-17 

 

Az anyag rövid összegzése: Az 5. csapástól kezdődik Róma bukása. Amely 6. csapásra 

teljessé válik, mivel az őt támogató tömegeket is teljesen elveszíti. A 6. csapás idején Sátán 

újraszervezi szétzilált hadseregét, hogy még egy utolsó, teljesen megsemmisítő csapást 

mérjen az igazakra. A Biblia az igazak tapasztalatát egyetlen hasonlatban mutatja be. Mint, 

ahogy Isten Mózes által kivezette a népet Egyiptomból a pusztába, és kettéválasztotta a Vörös 

tengert, hogy megszabadítsa saját népét, a gonoszokat pedig elpusztította. A 7 csapás alatt élő 

igazak ezt a tapasztalatot fogják átélni. Ez a tapasztalatuk akkor kezdődik majd miután az 5. 

csapás idején elhagyják a városokat. A gonoszok a 6. csapás idején üldözőbe veszik őket és 

már-már lecsapnak rájuk, hogy elpusztítsák őket. De Isten beavatkozik érettük, hogy 

megvédje őket. „És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, a ki a te néped fiaiért 

áll, mert nyomorúságos idő lesz, a milyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, 

mindezideig. És abban az időben megszabadul a te néped; a ki csak beírva találtatik a 

könyvben.” Dán. 12,1 A tenger (népek) kiszáradása az igazaknak a szabadulás útját tárja fel. 

Előtte viszont a gonoszok összegyülekeznek Sátán, a nagy fővezérük irányítása alatt, hogy 

elnyeljék, végleg megsemmisítsék az igazakat. De az utolsó erőfeszítésük is kudarcot vall, 

amiként a Fáraóé egykor. Isten beavatkozása a 7. csapás idején meghiúsítja szándékukat. A 7. 

csapás és Krisztus megjelenése számukra teljesen megsemmisítő vereséget jelent. Amint a 

Fáraónak is hajdan ezt jelentett. Az igazaknak ez a különleges (Mózesi) tapasztalata az 5. 

csapástól Krisztus eljöveteléig tart majd. Mielőtt az Úr bevitte volna az izraelitákat az Ígéret 

földjére, 2 ízben is kiszárította a vizeket. Először a Vörös – tengert majd pedig néhány évtized 

(40 év) múlva a Jordán folyót választotta ketté, hogy elkészített népe bemehessen a vágyva 

várt földre (Józs. 3,11-4,24). „A tenger látá őt és elfutamodék; a Jordán hátrafordula.” Zsolt. 

114,3 „Mi a bajod, te tenger, hogy megfutamodál, és te Jordán, hogy hátrafordulál?” Zsolt. 

114,5 „A tengert szárazzá változtatta, a folyamon gyalog mentek át: ott örvendeztünk ő 

benne.” Zsolt. 66,6 Ennek a bevonulásnak, amely tanúskodott arról, hogy az Úr népe hosszú 

fáradságos és gyötrelmes vándorlása után elérte célját az átkelés helyén a Jordánban (Józs. 

4,9) majd azon túl Gilgálban (Izrael első Jordánon túli kánaáni táborhelyén) (Józs. 4,19-20) és 

az Ebál hegyén emléket állítottak. Mindhárom helyen emlékköveket állítottak fel, hogy a 

nagy esemény soha ne merüljön feledésbe. Az Ebál hegyi kövekre kellett írniuk az Ígéret 

földjére való bejutás zálogaként, feltételeként „hogy bemehess arra a földre” 5 Móz. 27,3 a 

Tízparancsolatot és más Mózesi törvényeket „a Mózes törvényének mását” (Józs. 8,30-32;5 

Móz. 27, 1-8). Az emberi történelem végén mielőtt Isten népe bemenne a mennyei Kánaánba, 

az Ígéret földjére, az Úr ismét kiszárítja a vizeket. Ennek a dicsőséges bevonulásnak az 

emléke örökké fennmarad. Az örökérvényű Tízparancsolat megtartása feltétele a mennyei 

Kánaánba való bejutásnak.       

 

© Sipos Gábor 
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Természeti jelenségek 
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Bibliai párhuzamok: („nagy hirtelen fejetekre fordítom vissza bosszútokat” Jóel 

3,4; „mert igazságra fordul vissza az ítélet” Zsolt.94,15; „Mert igazságos dolog 

az az Isten előtt, hogy szorongattatással fizessen azoknak, a kik titeket 

szorongatnak.” 2 Thess. 1,6) 

 
- az igazak szenvedése, megpróbáltatása                      a hét csapás alatt már a gonoszok is  

a végső időben amikor nem adhatnak és                       attól szenvednek, hogy nekik sincs már 

nem is vehetnek                                                              élelmük és vizük                                                                                                      

 

- a Jákob éjszakája az igazakon                                     a babiloni király szenvedése (Róma) 

(mint a szülési fájdalom)                                                (mint a szülési fájdalom) 

                                                                                        a gonoszok szenvednek, mint a  

                                                                                        szülőasszony Jézus eljövetelekor  

 

- az igazak egy részének elpusztítása                            a babiloni király népének elfogyása,    

(Jeruzsálem ostromakor)                                                elpusztulása (Babilon ostromakor)   

                                                                                  

 

- az igazak elmenekülése a városokból                          a gonoszok menekülése menedéket  

menedéket keresve erdőkön, mezőkön                           keresve Krisztus megjelenésekor  

barlangokban                                                                 „Essetek mireánk és rejtsetek el annak 

   színe elől” Jel. 6,15-17 „Felkél az             

                                                                                        Isten, elszélednek ellenségei; és   

                                                                                        elfutnak előle az ő gyűlölői.”   

                                                                                                                                  Zsolt. 68,2          

 

„Azért mindazok, a kik benyelnek téged, elnyeletnek, és valamennyi ellenséged mind fogságra 

jut: és a te fosztogatóidat kifosztottakká, és minden te zsákmánylóidat zsákmánynyá teszem.” 

Jer. 30,16  
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Idézetek jegyzéke 

 
1 E. G. White Próféták és királyok Advent Kiadó Bp. 1995. 85. o.  
2 E. G. White Próféták és királyok Advent Kiadó Bp. 1995. 149. o.  
3 E. G. White A NAGY KÜZDELEM Advent Kiadó 1991 547. o. 
4 E. G. White A NAGY KÜZDELEM Advent Kiadó 1991 560-561. o. 
5 E. G. White A NAGY KÜZDELEM Advent Kiadó 1991 561. o. 
6 E. G. White Pátriárkák és próféták Bibliaiskolák Közössége (első kiadás) 291. o. 
7 E. G. White A NAGY KÜZDELEM Advent Kiadó 1991 556. o. 
8 E. G. White A NAGY KÜZDELEM Advent Kiadó 1991 547. o. 
9 E. G. White A NAGY KÜZDELEM Advent Kiadó 1991 565. o. 
10 E. G. White Próféták és királyok Advent Kiadó Bp. 1995. 324. o.  
11 E. G. White Próféták és királyok Advent Kiadó Bp. 1995. 324. o. 
12 E. G. White Próféták és királyok Advent Kiadó Bp. 1995. 324-325. o. 
13 E. G. White Próféták és királyok Advent Kiadó Bp. 1995. 325-326. o. 
14 E. G. White Próféták és királyok Advent Kiadó Bp. 1995. 328. o. 
15 E. G. White Próféták és királyok Advent Kiadó Bp. 1995. 343. o. 
16 E. G. White Próféták és királyok Advent Kiadó Bp. 1995. 328. o. 
17 E. G. White Pátriárkák és próféták – virtuális  
18 E. G. White Pátriárkák és próféták Bibliaiskolák Közössége (első kiadás) 605-606. o. 
19 E. G. White Pátriárkák és próféták – virtuális 
20 E. G. White Pátriárkák és próféták – virtuális 
21 Bibliai nevek és fogalmak – virtuális – Oreb és Zéeb; Zéeb 

    Haag Lexikon – Oreb és Zeb; Keresztyén Bibliai Lexikon - Zeéb 
22 Bibliai nevek és fogalmak – virtuális – Sálmuná 
23 Bibliai nevek és fogalmak – virtuális – Zéba 
24

 Xenophón: Kürosz nevelkedése, Anabázis Európa Könyvkiadó 1979. 245. o. Fordította: 

Fein Judit 
25 Xenophón: Kürosz nevelkedése, Anabázis Európa Könyvkiadó 1979. 245. o. Fordította: 

Fein Judit 
26 Xenophón: Kürosz nevelkedése, Anabázis Európa Könyvkiadó 1979. 246. o. Fordította: 

Fein Judit 
27 E. G. White anyagából 1899,172. kézirat; A TE IGÉD IGAZSÁG Adventista 

írásmagyarázat 7/a kötet 251. o. 
28 Bibliai nevek és fogalmak – Barjézus; virtuális 
29 Bibliai nevek és fogalmak – Elimás; virtuális 
30 Az utolsó napok eseményei – virtuális; E. G. White anyagaiból összealítva - Ms 16, 1884.   
31 Az utolsó napok eseményei – virtuális; E. G. White anyagaiból összealítva - Ms 16, 1884.   
32 E. G. White Pátriárkák és próféták Bibliaiskolák Közössége (első kiadás) 746. o.  
33 A TE IGÉD IGAZSÁG Adventista írásmagyarázat 7/a kötet 46. o. - 1Lelki ajándékok 375 

E. G. White Pátriárkák és próféták Bibliaiskolák Közössége (első kiadás) 747. o.  
34 A TE IGÉD IGAZSÁG Adventista írásmagyarázat 7/a kötet 46. o. - 1Lelki ajándékok 376 
35 E. G. White Pátriárkák és próféták Bibliaiskolák Közössége (első kiadás) 748. o.  
36 E. G. White Pátriárkák és próféták Bibliaiskolák Közössége (első kiadás) 753. o.  
37 Az utolsó napok eseményei – virtuális; E. G. White anyagaiból összealítva –TM 411 (1898) 
38 Az utolsó napok eseményei – virtuális; E. G. White anyagaiból összealítva - FE 471, 472 

(1897) 
39 Az utolsó napok eseményei – virtuális; E. G. White anyagaiból összealítva – 2SM 52(1907) 
40 Haag lexikon – Lucifer; virtuális  
41 E. G. White A NAGY KÜZDELEM Advent Kiadó 1991 555-556. o. 



86 

 

 
42 Bibliai nevek és fogalmak – virtuális – Armageddon  
43 E. G. White: Idők jelei, 1881. június 16.; A TE IGÉD IGAZSÁG Adventista 

írásmagyarázat 7/a kötet 33. o. 
44 E. G. White: Idők jelei, 1881. június 16.; A TE IGÉD IGAZSÁG Adventista 

írásmagyarázat 7/a kötet 33. o.  
45 Bibliai atlasz Szent Pál Akadémia 2004. 54-55. o.    
46 E. G. White: Idők jelei, 1881. június 16.; A TE IGÉD IGAZSÁG Adventista 

írásmagyarázat 7/a kötet 34. o.  
47 Bibliai atlasz Szent Pál Akadémia 2004. 55. o.    
48 Bibliai atlasz Szent Pál Akadémia 2004. 55. o.    
49 E. G. White: Idők jelei, 1881. június 16.; A TE IGÉD IGAZSÁG Adventista 

írásmagyarázat 7/a kötet 34. o. 
50 Josephus Flavius: A ZSIDÓK TÖRTÉNETE Európa Könyvkiadó 1980. 55. o.  

Lásd még E. G. White Pátriárkák és próféták Bibliaiskolák Közössége (első kiadás) 292. o. 
51 E. G. White Pátriárkák és próféták Bibliaiskolák Közössége (első kiadás) 292. o. 
52 Josephus Flavius: A ZSIDÓK TÖRTÉNETE Európa Könyvkiadó 1980. 54. o. 
53 E. G. White Pátriárkák és próféták Bibliaiskolák Közössége (első kiadás) 297. o.  
54 E. G. White: Pátriárkák és próféták Bibliaiskolák Közössége (első kiadás) 293. o. 
55 E. G. White Pátriárkák és próféták Bibliaiskolák Közössége (első kiadás) 298. o. 
56 E. G. White  A NAGY KÜZDELEM Advent Kiadó 1991 569. o.  
57 E. G. White Pátriárkák és próféták Bibliaiskolák Közössége (első kiadás) 294. o.  
58 E. G. White Pátriárkák és próféták Bibliaiskolák Közössége (első kiadás) 294. o. 
59 Josephus Flavius: A ZSIDÓK TÖRTÉNETE Európa Könyvkiadó 1980. 57. o.  
60 E. G. White: A NAGY KÜZDELEM Advent Kiadó 1991 565. o. 
61 E. G. White: A NAGY KÜZDELEM Advent Kiadó 1991 565-566. o. 
62 E. G. White: A NAGY KÜZDELEM Advent Kiadó 1991 568. o.  
63 E. G. White: A NAGY KÜZDELEM Advent Kiadó 1991 566-567. o. 
64 Lisszabon, a földrengések városa 2011. 01. 25. MTI 
65 Lisszabon, a földrengések városa 2011. 01. 25. MTI 
66 Lisszabon, a földrengések városa 2011. 01. 25. MTI 
67 AZ IDŐK JELEI 2010/4 Lisszabon 1755. november 1. Stramszki István 
68 Végítélet napja: 1755. november 1., Lisszabon – origo.hu 2002.10.31. Ladányi László  
69 David Birmingham: Portugália története Pannonica Kiadó 55. o.  
70 AZ IDŐK JELEI 2010/4 Lisszabon 1755. november 1. Stramszki István 
71 Lisszabon pusztulása az Úr 1755. esztendejében, avagy az optimizmus végnapjai 

Lenolaj.hu 2010 szeptember 30. Sz. H. E. 
72 250 éve történt a lisszaboni nagy földrengés. A boldogtalan város Hetek 2005. 11. 04. 

(IX/44) Rákóczi István 
73 AZ IDŐK JELEI 2010/4 Egy túlélő beszámolója Modern History Sourcebook fordította: 

Stramszki István 
74 AZ IDŐK JELEI 2010/4 Egy túlélő beszámolója Modern History Sourcebook fordította: 

Stramszki István  
75 AZ IDŐK JELEI 2010/4 Egy túlélő beszámolója Modern History Sourcebook fordította: 

Stramszki István  
76 Lisszabon pusztulása az Úr 1755. esztendejében, avagy az optimizmus végnapjai 

Lenolaj.hu  2010 szeptember 30. Sz. H. E. 
77 David Birmingham: Portugália története Pannonica Kiadó 62-63. o. 
78 Lisszabon pusztulása az Úr 1755. esztendejében, avagy az optimizmus végnapjai 

Lenolaj.hu  2010 szeptember 30. Sz. H. E. 

http://www.hetek.hu/archiv/2005_november_04_ix44
http://www.hetek.hu/archiv/2005_november_04_ix44
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79 David Birmingham: Portugália története Pannonica Kiadó 56. o.  
80 David Birmingham: Portugália története Pannonica Kiadó 59. o.  
81 David Birmingham: Portugália története Pannonica Kiadó 60. o.  
82 David Birmingham: Portugália története Pannonica Kiadó 52. o.  
83 David Birmingham: Portugália története Pannonica Kiadó 51. o.  
84 David Birmingham: Portugália története Pannonica Kiadó 61. o.  
85 Világtörténet V. Kötet Kossuth Könyvkiadó 1964.  595. o.  
86 MTI hírarchívum 1988-2005; Katasztrófa – 250 éve pusztította el földrengés Lisszabont / 

2005.10.30 
87 MTI hírarchívum 1988-2005; Katasztrófa – 250 éve pusztította el földrengés Lisszabont / 

2005.10.30 
88 AZ IDŐK JELEI 2010/4 Egy túlélő beszámolója Modern History Sourcebook fordította: 

Stramszki István 
89 AZ IDŐK JELEI 2010/4 Egy túlélő beszámolója Modern History Sourcebook fordította: 

Stramszki István 
90 AZ IDŐK JELEI 2010/4 Egy túlélő beszámolója Modern History Sourcebook fordította: 

Stramszki István 
91 Végítélet napja: 1755. november 1., Lisszabon – origo.hu 2002.10.31. Ladányi László  
92 250 éve történt a lisszaboni nagy földrengés. A boldogtalan város Hetek 2005. 11. 04. 

(IX/44) Rákóczi István 
93 250 éve történt a lisszaboni nagy földrengés. A boldogtalan város Hetek 2005. 11. 04. 

(IX/44) Rákóczi István  
94 David Birmingham: Portugália története Pannonica Kiadó 62. o.  
95 250 éve történt a lisszaboni nagy földrengés. A boldogtalan város Hetek 2005. 11. 04. 

(IX/44) Rákóczi István 
96 250 éve történt a lisszaboni nagy földrengés. A boldogtalan város Hetek 2005. 11. 04. 

(IX/44) Rákóczi István   
97 250 éve történt a lisszaboni nagy földrengés. A boldogtalan város Hetek 2005. 11. 04. 

(IX/44) Rákóczi István 
98 Lisszabon pusztulása az Úr 1755. esztendejében, avagy az optimizmus végnapjai 

Lenolaj.hu  2010 szeptember 30. Sz. H. E. 
99 AZ IDŐK JELEI 2010/4 Egy túlélő beszámolója Modern History Sourcebook fordította: 

Stramszki István 
100 E. G. White: Jézus élete Advent Kiadó Bp. 1993. 664. o.  
101 E. G. White  A NAGY KÜZDELEM Advent Kiadó 1991 567. o. 
102 E. G. White  A NAGY KÜZDELEM Advent Kiadó 1991 582. o.   
103 Bibliai nevek és fogalmak – Zorobábel; virtuális  
104 E. G. White: Jézus élete Advent Kiadó Bp. 1993. 663-664. o. 
105 E. G. White: Jézus élete Advent Kiadó Bp. 1993. 694. o. 
106 E. G. White  A NAGY KÜZDELEM Advent Kiadó 1991 572-573. o.  
107 Blaise Pascal: Gondolatok Szukits Könyvkiadó 1978; 1996. 60. o. 
108 E. G. White  A NAGY KÜZDELEM Advent Kiadó 1991 571. o.  
109 E. G. White  A NAGY KÜZDELEM Advent Kiadó 1991 583. o.  
110 E. G. White: Pátriárkák és próféták Bibliaiskolák Közössége (első kiadás) 315- 316. o. 
111 Wikipedia – Lüdia  
112 Hérodotosz: A görög – perzsa háború Osiris Bp. 2000. 53. o.  

     Ókori Lexikon Dem-L Könyvértékesítő Vállalat Bp. 1985. 1134. o. 

     Strabón: Geógraphica Gondolat Bp. 1977. 657. o.   
113 Hérodotosz: A görög – perzsa háború Osiris Bp. 2000. 244. o.  

http://www.hetek.hu/archiv/2005_november_04_ix44
http://www.hetek.hu/archiv/2005_november_04_ix44
http://www.hetek.hu/archiv/2005_november_04_ix44
http://www.hetek.hu/archiv/2005_november_04_ix44
http://www.hetek.hu/archiv/2005_november_04_ix44
http://www.hetek.hu/archiv/2005_november_04_ix44
http://www.hetek.hu/archiv/2005_november_04_ix44
http://www.hetek.hu/archiv/2005_november_04_ix44
http://www.hetek.hu/archiv/2005_november_04_ix44
http://www.hetek.hu/archiv/2005_november_04_ix44
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114 Hérodotosz: A görög – perzsa háború Osiris Bp. 2000. 393. o. 
115 Wikipedia: Lüd uralkodók listája; Britannica Hungarica 130. o. - Gügész 
116 Lüdia - Wikipedia szerint; Hasan Dedeoglu szerint (Kr. e. 680-652) (THE LYDIANS 

AND SARDIS 26. o.)  
117 Britannica Hungarica 130. o. 
118 Ókori Lexikon A-Dem Könyvértékesítő Vállalat 1985. 440. o. - Colophon 
119 Ókori Lexikon A-Dem Könyvértékesítő Vállalat 1985. 440. o. – Colophon 

     Hegyi Dolores: Az iónok Kisázsiában Akadémia Kiadó 1981. 76. o.  
120 Ókori Lexikon Dem-L 1985. 827. o. - Gyges; Britannica Hungarica 130. o. – Gügész; 

Világtörténet I. Kossuth Könyvkiadó 1962. 499. o.   
121 Wikipedia – Lüd uralkodók listája; Hasan Dedeoglu (THE LYDIANS AND SARDIS 26. 

o.) 
122 Révai Nagy Lexikona 515. o. 
123 Strabón: Geógraphica Gondolat Bp. 1977. 761. o.  
124 Hegyi Dolores: Az iónok Kisázsiában Akadémia Kiadó 1981. 100. o  
125 Hérodotosz: A görög – perzsa háború Osiris Bp. 2000. 16. o.  
126 Hérodotosz: A görög – perzsa háború Osiris Bp. 2000. 16. o.  
127 Hegyi Dolores: Az iónok Kisázsiában Akadémia Kiadó 1981. 102. o.  
128 Ritoók Zsigmond – Sarkady János – Szilágyi János György: A görög kultúra aranykora 

Gondolat Bp. 1984. 78. o.  
129 Hegyi Dolores: Az iónok Kisázsiában Akadémia Kiadó 1981. 101. o.  
130 Hérodotosz: A görög – perzsa háború Osiris Bp. 2000. 42. o.  
131 Hérodotosz: A görög – perzsa háború Osiris Bp. 2000. 42. o.  
132 Magyar Nagylexikon Akadémia Kiadó 686-687. o. - Alüattész; Britannica Hungarica 380. 

o. – Alüattész; Világtörténet I. Kötet Kossuth Könyvkiadó 1962. 499-500. o.; Hérodotosz: A 

görög – perzsa háború Osiris Bp. 2000. 15-17,19,42. o.   
133 Révai Nagy Lexikona 515. o.  
134 Hérodotosz: A görög – perzsa háború Osiris Bp. 2000. 19. o.  
135 Strabón: Geógraphica Gondolat Bp. 1977. 446. o.  
136 Strabón: Geógraphica Gondolat Bp. 1977. 709. o.  
137 Hérodotosz: A görög – perzsa háború Osiris Bp. 2000. 213/727. o.  
138 Britannica Hungarica 380. o.  
139 Hérodotosz: A görög – perzsa háború Osiris Bp. 2000. 41-42. o.  
140 Hasan Dedeoglu: A lídiaiak és Szárdisz (angol nyelvű) 2003. 84. o.  
141 Világtörténet Kossuth Könyvkiadó I. Kötet 1962. 194. o. 
142 Hérodotosz: A görög – perzsa háború Osiris Bp. 2000. 19. o. / Ókori Lexikon A-Dem 

1985. 111. o. –Alyattes; Ókori Lexikon Dem-L 1985. 827. o. – Gygaeum stagnum; Britannica 

Hungarica 380. o. - Alüattész 
143 Strabón: Geógraphica Gondolat Bp. 1977. 659. o.  
144 Hérodotosz: A görög – perzsa háború Osiris Bp. 2000. 53. o.  
145 Hérodotosz: A görög – perzsa háború Osiris Bp. 2000. 674. o. (Jegyzetek)  
146 Bibliai nevek és fogalmak – Góg; virtuális 
147 Haag Lexikon – Magóg  
148 Révai Nagy Lexikona 726. o. - Lidia 
149 Hérodotosz: A görög – perzsa háború Osiris Bp. 2000. 483. o.  
150 Hérodotosz: A görög – perzsa háború Osiris Bp. 2000. 12. o.  
151 Hérodotosz: A görög – perzsa háború Osiris Bp. 2000. 483. o.  
152 Homérosz: Íliász http://mek.oszk.hu/00400/00406/html/01.htm#1 
153 Homérosz: Íliász Devecseri Gábor fordítása 
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154 Hasan Dedeoglu: The Lydians and Sardis 23. o.  
155 Ókori Lexikon Dem-L Könyvértékesítő Vállalat Bp. 1985. 1133-1134. o. - Lydia  

      Strabón: Geógraphica Gondolat Bp. 1977. 660/903. o.   
156 Strabón: Geógraphica Gondolat Bp. 1977. 603. o.  
157 Strabón: Geógraphica Gondolat Bp. 1977. 605. o.  
158 Strabón: Geógraphica Gondolat Bp. 1977. 660. o.  
159 Bibliai nevek és fogalmak – Misia; virtuális 
160 Strabón: Geógraphica Gondolat Bp. 1977. 599. o.  
161 Strabón: Geógraphica Gondolat Bp. 1977. 605. o.  
162 Strabón: Geógraphica Gondolat Bp. 1977. 605/901. o. (76-os megjegyzés) 
163 Strabón: Geógraphica Gondolat Bp. 1977. 606. o.  
164 Bibliai nevek és fogalmak – Lúd, Lúdiak; virtuális 
165 Pauszaniasz: Görögország leírása I. Kötet Pallas Stúdió – Attraktor KFT. Bp. 2000. 188. o.  
166 Pauszaniasz: Görögország leírása II. Kötet Pallas Stúdió – Attraktor KFT. Bp. 2000. 152. 

o.  
167 Wikipedia – Lüd uralkodók listája  
168 Ókori Lexikon Pub-Z 1985. 639. o. – Rhea, Cybele 
169 Strabón: Geógraphica Gondolat Bp. 1977. 501. o.  
170 Pauszaniasz: Görögország leírása I. Kötet Pallas Stúdió – Attraktor KFT. Bp. 2000. 310. o. 
171 Pauszaniasz: Görögország leírása I. Kötet Pallas Stúdió – Attraktor KFT. Bp. 2000. 286. o. 

; II. Kötet 83. o.   
172 Pauszaniasz: Görögország leírása II. Kötet Pallas Stúdió – Attraktor KFT. Bp. 2000. 47. o.  
173 Strabón: Geógraphica Gondolat Bp. 1977. 98. o.  
174 Strabón: Geógraphica Gondolat Bp. 1977. 657. o.  
175 Hérodotosz: A görög – perzsa háború Osiris Bp. 2000. 361. o. 
176 Hegyi Dolores: Az iónok Kisázsiában Akadémia Kiadó 1981. 77. o.  
177 Homérosz: Íliász http://mek.oszk.hu/00400/00406/html/01.htm#1 
178 Hasan Dedeoglu: The Lydians and Sardis 9. o.  
179 Hérodotosz: A görög – perzsa háború Osiris Bp. 2000. 53. o. 
180 Vergilius összes művei (Lakatos István fordítása) - 

http://mek.niif.hu/06500/06540/06540.htm 
181 Révai Nagy Lexikona 726-727. o. – Lidia; Ókori Lexikon Dem-L 1985. 1133-1134. o. – 

Lydia; Ókori Lexikon Pub-Z 1985. 1070. o. - Tmolus; Britannica Hungarica 11-12. o. – 

Lüdia; Világtörténet I. Kossuth Könyvkiadó Bp. 1962. 498-500. o.; Ókori Lexikon Pub-Z 

1985. 704. o. - Sardes; Ókori Lexikon Pub-Z 1985. 795. o. - Sipylus; Hérodotosz:  A görög – 

perzsa háború Osiris Bp. 2000. 24,28-31, 39, 41,45,48, 51,53,181, 361, 387, 468-469, 483. o.; 

Strabón: Geógraphica Gondolat Bp. 1977. 657, 670. o. ; Ókori Lexikon Pub-Z 1985.  1136. o. 

– Varázslás, bűvölés   
182 Vergilius összes művei (Lakatos István fordítása) - 

http://mek.niif.hu/06500/06540/06540.htm 
183 Bibliai nevek és fogalmak – Mágog; virtuális 
184 Révai Nagy Lexikona Góg és Magóg 602. o. 
185 Bibliai nevek és fogalmak – Rós; virtuális 
186 Ritoók Zsigmond – Sarkady János – Szilágyi János György: A görög kultúra aranykora 

Gondolat Bp. 1984. 81. o.  
187 Hérodotosz: A görög – perzsa háború Osiris Bp. 2000. 361. o. 
188 Bibliai nevek és fogalmak – Tubál; virtuális 
189 Bibliai nevek és fogalmak – Mések; virtuális 
190 Kenediné Szántó Lívia: Az etruszkok nyomában Corvina Kiadó 43. o.  
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191 Révai Nagy Lexikon 395. o.  
192 Világtörténet I. Kossuth Könyvkiadó 1962. 518. o.  
193 Ókori Lexikon M-Pub Könyvértékesítő Vállalat Bp. 1985. 1039. o. 
194 Ókori Lexikon M-Pub Könyvértékesítő Vállalat Bp. 1985. 110. o. 
195 Ókori Lexikon M-Pub Könyvértékesítő Vállalat Bp. 1985. 111. o. 
196 Ókori Lexikon M-Pub Könyvértékesítő Vállalat Bp. 1985. 4. o. 
197 Ókori Lexikon A-Dem Könyvértékesítő Vállalat Bp. 1985. 440. o. 
198 Világtörténet II. Kossuth Könyvkiadó Bp. 1962. 159. o.  
199 Világtörténet II. Kossuth Könyvkiadó Bp. 1962. 428. o.  
200 Világtörténet I. Kossuth Könyvkiadó 1962. 514. o. 
201 Bibliai nevek és fogalmak – Tógárma; virtuális 
202 Bibliai nevek és fogalmak – Cáfon; virtuális  
203 E. G. White Pátriárkák és próféták Bibliaiskolák Közössége (első kiadás) 296. o. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


