
 

 

Ezékiel 29-32 

 A korszakot átfogó hatalmi egyensúly   

Izrael,az északi és a déli királyok 

 

Az átlag bibliaolvasó több, mint hajlamos Ezékiel könyvét úgy kezelni, mint egy bár rendkívül 

fontos, de különálló és összefüggéstelen próféciák halmazát. A felszínen valóban úgy tűnik, 

mintha nem lenne szoros kapcsolat az Izraellel és Judával, valamint a különböző népekkel, 

uralkodókkal, vagy birodalmakkal kapcsolatos mozaikszerűen összeállított próféciák között. A 

valóságban Ezékiel könyve nagyon következetes, összefüggő és kronológiailag is rendszerbe 

foglalt próféciai üzeneteket közvetít. Számos más fontos próféciai könyvhöz hasonlóan itt is 

leginkább duális próféciákról beszélünk, amelyeknek az üzenete relevánsabb ezekben az utolsó 

időkben, mint az az eredeti ókori előtípusok esetében volt. Ebben az írásban konkrétabban a 29-

32 fejezetekkel foglalkozunk, amelyek olyan kulcsfontoságú mozaik elemeket tartalmaznak, 

amelyek nélkülözhetetlenek az összbibliai próféciai kép élessé tételéhez. Az adott fejezetek 

Egyiptommal, a birodalom elbukásával foglalkoznak, de határozottan egy olyan duális birodalmi 

viszály kontextusában, ami a déli és északi királyok ősmintáit jeleníti meg. Belátást nyerünk még 

e kettős birodalmi struktúra mögött álló szellemi erők befolyására és a közöttük végbemenő 

konfliktus maradandó jellegének okaira is. A mondanivaló harmonizálható számos más idevágó 

bibliai próféciával, elsősorban Dániel könyvének 11. fejezetével, alaposan kiegészítve és bővítve 

az abból fakadó ismereteket. Így összességében egy tömör, az emberi történelem nagy részét 

átfogó és az utolsó időkre vonatkozóan különösen releváns kinyilatkozás tárul elénk. 

 

Isten Egyházának Gyülekezetei 

Church of God – Próféciai Figyelő 

Copyright © 2020, Póli Pál, Isten Egyházának Gyülekezetei 

http://www.churchofgod.hu/


Minden jog fenntartva. Ez a kiadvány szabadon másolható és terjeszthető, amennyiben a teljes szöveg 

módosítások vagy törlések nélkül kerül másolásra illetve terjesztésre. A kiadó nevét, címét és a kiadási 

jogot fel kell tüntetni. Ár nem számítható fel érte.  

 

 

Ezékiel korszakot átfogó vázlatpróféciája 

Ezékiel könyvének a 29-32 fejezetei a bibliai történészek számára ritka csemege, hiszen az 

Egyiptom és Babilon közt lefolyt izgalmas háborúkat a szekuláris történelem is részletesen 

számontartja. Így Ezékiel próféciáit és azok ókori beteljesedését könnyen lehet párhuzamosítani 

az ismert történelmi forrásokkal, tényekkel. Az viszont már kevesebbek számára ismert tény, 

hogy ezeken az elsősorban Egyiptomot érintő próféciákon keresztül Ezékiel tulajdonképpen az 

egész elkövetkező világtörténelembe nyújtott egy vázlatos betekintést. Egyiptom és Asszíria  a 

világ két legősibb jelentős kultúráit alkották. Ami azonban megkülönböztette őket a többi 

kultúrától, az az volt, hogy a vetélkedésük egy ősmintát képzett. Egyiptom és a sémita Asszíria 

(majd Babilon) ugyanis két ellentétes, egymással viszályban álló és rivalizáló rendszert 

képviseltek. A köztük kialakult konfliktus pedig fennmaradt a történelem folyamán, és fenn is 

fog állni egészen a korszak végezetéig. Ezek a fejezetek tökéletesen párhuzamosíthatók a Dániel 

2., 7. és különösen a 11. fejezetének északi és déli királyait érintő szövegrészeivel! Mindemellett 

Ezékiel leírásainak van még egy egyedi aspektusa is: jónéhány egymást követő és egymással 

kapcsolatban álló próféciájának le lettek jegyezve a kinyilatkozásuk bibiai naptár szerinti napra 

pontos dátumai. Tudjuk, a Szentírásban semmi nem lett lejegyezve ok nélkül, így a datálásnak 

rendkívül fontos okai vannak a próféciai időszámítást illetően.  

 

Az előzmények: Egyiptom és Asszíria 

Ezékiel az ie. 597-ben babiloni fogságba került zsidó 

diaszpóra tagjaként kezdett prófétálni, s ezen oknál fogva ő 

már nem foglalkozik a korábbi asszír-egyiptomi háborúkkal - 

bár érintőlegesen ő is kitér Asszíria idevonatkozó szerepére 

egy sokatmondó fejezet erejéig (Ez. 31:1-18). Az Asszír- 

Egyiptomi konfliktushoz Ézsaiás prófétához kell fordulnunk, 

aki jóval korábban, i.e. 739-ben kapta meg a valami 40 éven át 

tartó prófétai hivatását és általa lett megjövendölve a két 

hatalom háborúja, amivel a mai formában ismert könyvének 

három fejezete (18,19,20) foglalkozik. A későbbi déli és 

északi hatalmaktól megszokott történelmi minta szerint, a két rivális birodalom már e korai 



periódusban is egy sor adok-kapok kampányt folytatott egymás ellen. Az egyiptomiak és kushiták 

(núbiaiak, etiópiaiak) folyamatosan tért kívántak nyerni az asszírok rovására és állandóan lázították 

az asszír uralom alatt álló népeket. Egyiptomot ezidőben egy kushita (etióp/núbiai) dinasztia uralta, 

ami az asszírok ellen szervezkedve megnyerte szövetségesekként a Levanten Ezékiást, Juda királyát, s 

vele Lulét, Szidon királyát, valamint Szidkát, Aszkalon és Ekron királyát. Ez ellen a szövetséges erők 

ellen indított hadjáratot Szennakherib asszír király, elfoglalva Aszkalont, Szidont és Ekront. Magának 

Ezékiásnak jó oka volt a szövetségre lépni Egyiptommal, hiszen fiatal emberként a saját szemével 

láthatta Izrael asszírok általi elpusztítását i.e. 722-ben. A Szenakherib által i.e. 701-ben indított 

hadjárat elsöpörte a lázadó Aszkalont és Szidont, majd kiverte az egyiptomiakat a térségből. Ennek 

alkalmával történt meg Jeruzsálem híres ostroma is, aminek folyamán Isten angyala elpusztította az 

asszírok 185.000 katonáját, miután Ezékiás imában fordul Istenhez a város megmenekülésért. Az 

asszírok visszavonultak és a veszteség miatt a harcok ideiglenesen megszűntek. Szenakherib fia, 

Eszarhaddon (Ashúr-ah-iddína) i.e. 677-ben azonban egy újabb hadjáratot indított a Taharqa fáraó 

uralta Egyiptom/Nubia ellen, ahol csak ezidőben terjedt el a vas használata.  Az asszírok először csak 

a Nílusig nyomultak, majd valamivel később, i.e. 671-ben újabb támadást indítottak és elsöprő 

győzelmet arattak az egyiptomiak fölött. Ekkor elfoglalták és feldúlták Thébát is. Az asszírok ezután a 

Nílus deltájáig nyomultak, ahol maga Taharka várta őket egy nagy núbiai/eitóp hadsereggel. Az 

öldöklő csata tizenöt napon át tartott, a végén az egyiptomiakat visszaszorították Memphiszbe. Az 

asszírok azonban bevették Memphiszt, a környező falvakat felégették, lakóikat pedig lemészárolták. 

Taharka megsebesült, de sikerült elmenekülnie az asszírok elől. Esszarhaddon i.e. 669-ben 

bekövetkezett halálával leállt az invázió folytatása, Egyiptom meghódítását, utódja, Assúr-bán-apli 

fejezte be az i.e. 667-ben megindított hadjárata alkalmával, ezek a harcok i.e. 663-ig tartottak.  

Babilon felemelkedése 

A belső viszályoktól és lázongásoktól meggyengült Asszíria gyors hanyatlásnak indult, amit a 

babiloni lázadás fokozódása tetőzött. Babilon i.e. 620-ban önállóvá vált, i.e. 615-ben  szövetségre 

lépett Médiával és egy sor más lázadó nemzettel. I.e.612-ben a lázadók és szkíta szövetségeseik 

bevették és elpusztították Ninivét. Az asszírok Harránt tették meg fővárosukká, de i.e. 608-ban 

ez a város is elesett, így végül Karkemisht tették meg székhellyé. Az asszírok által i.e. 671-ben 

vazallus állammá tett Egyiptomot ekkor II. Nechó fáraó uralta, aki i.e. 609-ben egy nagy 

felmentő sereget indított Karkemish védelmérede, de Jósiás, Juda királya az útját állta és 

feltartóztatta a seregét (2Krón. 35:20). Néchó követeket küldött Jósiáshoz, ezzel az üzenettel: 

 „Milyen ellentét volna köztem és közted, Izrael királya? Nem ellened vonulok ki a mai napon, 
hanem más ház ellen hadakozom. S az Isten parancsolta, hogy siessek, azért vonulj vissza az 
Isten elől – mert ő velem van! –, nehogy elveszítsen.”  De Jozija nem fordult vissza előle, mert 
elég erősnek érezte magát, hogy megütközzék vele. Nem hallgatott tehát Nechó szavaira, 
amelyeket Isten nevében intézett hozzá. Mégis elment, hogy csatát vívjon Megiddó síkságán.” 
Jósiás meghalt az ütközetben és a zsidók kemény vereséget szenvedtek. Jegyezzük meg, hogy ez 

a csata éppen Megiddónál zajlott le, aminek az utolsó időkre vonatkozóan jelentősége van. Az 



egyiptomiak további időt vesztettek Riblánál, és mire Karkemishez értek, azt addigra már 

bevették a babiloniak, így egyedül kellett szembenéziük az ellenféllel. Ez volt az i.e. 605-ben 

lezajlott karkemishi csata, amit a világtörténelem egyik legmeghatározóbb csatái között tartanak 

számon. A javában  megkésett egyiptomiak és 

a maradék asszír haderő hatalmas vereséget 

szenvedett el a babiloniaktól (vö. Jer. 46:2-10). 
Az asszír birodalom i.e. 607-re teljesen 

összeomlott és a szintén sémita Babilon vált a 

következő világbirodalommá, átvéve egyben 

az északi királyság szerepét is. Juda pedig 

kénytelen volt folytatni a két hatalom közötti 

fejetlen politikai manőverezését, az „ide-oda 
futkározást” (Jer. 14:10). Ezt tette Jójákim, 

Júda királya is, aki mivel el szerette volna 

kerülni a babiloni inváziót, hirtelen átállt a babiloniak oldalára, elpártolva Egyiptomtól. 

Nebukadnezzár ekkor adófizetővé tette Júdát és túszként elhurcolta a zsidó nemesség egy részét. 

Babilon i.e. 601-ben egy nagy veszteségekkel járó sikertelen hadjáratot indított Egyiptom ellen, 

mire több leavantei vazallusa, így Jójákim is visszaálltak régebbi szövetségesük, Egyiptom mellé. 

Ezzel a lépéssel alaposan elszámították magukat. Nebukadnezzár i.e. 598-ban gyors hadjáratot 

indított a lázadók ellen, amikor ostrom alá került Jeruzsálem is. Jójákim az ostrom idején halt 

meg. Jeruzsálem i.e. 597-ben esett el, Jekóniást és a lakosság nagy részét pedig Babilonba 

deportálták. Júda egy babiloni tartománnyá lett, egy fiatal királyt, Jekóniás nagybáttyát Cidkiját 

(Zedékiást) tették meg a tartomány vazullus uralkodójává. Cidkija le akarta rázni a babiloni igát, 

fellázadt és szövetségre lépett Hofra fáraóval. Ez eredményezte a második babiloni inváziót és 

Jeruzsálem második ostromát i.e. 589-ben annak minden szörnyűségével (2Kir. 25:3; Sir. 4:4-
5,9). A város elesett, a babiloniak feldúlták és porig rombolták a várost, a templomot kifosztották 

és felgyújtották. Cidkia fiait megölték, őt magát pedig megvakították és Babilonba hurcolták a 

nemesség és a népesség nagy részével együtt.  

Júda elbukásának története roppant tanulságos. Jeremiás próféta az ostrom ideje alatt tudatta a 

zsidó néppel, hogy ha Isten akarata szerint behódolnak Babilonnak, akkor az adott helyzet 

ellenére oltalmat, biztonságot élvezhetnek: „Ha nyugton maradtok ebben az országban, 
fölépítlek és nem vetlek el benneteket; elültetlek és nem gyomlállak ki titeket.” (Jer. 42:10). A 

próféta figyelmeztette a népet arra is, hogy rossz szokásukkal ellenben ezúttal ne forduljonak 

Egyiptomhoz segítségért. Erre természetesen a zsidók tömegesen pánikba estek és félredobva az 

isteni figyelmeztetést azon nyomban Egyiptomba menekültek és ebbe vetették a reményüket. 

Hitetlenül félredobták Isten utasítását, noha a próféta tudatta velük ennek a döntésnek a 

végzetes következményeit (Jer. 42:12-22).  A menekülő zsidók ráadásul erőszakkal magukkal 

hurcolták Jeremiást és Bárukot is Egyiptomba (Jer. 43:1-7), ahol a próféta megjövendölte 

Egyiptom elbukását és az odamenekült hitetlen zsidó nép vesztét (Jer. 43:8-13; 44:1-30). A 



politikai manőverzés nem vált be, Júda népének nagyrészét Babilonba deportálták, köztük 

Ezékielt is, aki éppen ebben a fogságban kapta meg a déli és az északi királyságokkal, valamint az 

Izrael házával kapcsolatos további, korunkra is releváns próféciai kijelentéseket.  

Megjegyzés: Izrael viszonylatában Egyiptom délre feküdt, Asszíria pedig északra, így ez a déli és 

északi királyok konfliktusának eredeti ősmintája volt, a két hatalom közé szorult Izraellel, illetve 

Júdával. Ezt a hármas viszonyt intrikák, szövetségek megkötése és háborúk váltakozása 

jellemezte, ahogy később ezt Dániel is megjövendölte a titulushordozó jogútódaikról. Az Ézsaiás 

19. fejezete rámutat, hogy a két rivális hatalom küzdelme csak a kor végén fog véglegesen 

megszűnni a messiási uralom alatt, de erről az alábbiakban még bővebben szót ejtünk. Ezen a 

ponton azonban eljutottunk Ezékielhez, így térjünk vissza az ő próféciáihoz. 

 Egyiptom hatalmának forrása és elbukása  - Ezekiel 29 

Egyiptom az első birodalmak egyike volt, neve gyakran szerepel a korai bibliai történetekben is, 

és Ezékiel próféciái vázlatosan mutatják be a birodalom elbukását i.e. 587 januárjától kezdődően. 

Az egybevágó próféciákat külön és jelentős időeltéréssel kapta meg Ezékiel (vö. Ez. 29:1, 17 ahol 

16 év eltérés van), de a rendszerezés céljából egymás mellé lettek helyezve. A próféta azzal 

kezdi, hogy szimbolikus módon rámutat Egyiptom erejének forrására, vagyis a hatalma mögött 

álló szellemi erőkre:  

Ezékiel 29:1-6 1A 10. esztendőben, a tizedik hónapban, a hónap tizenkettedik napján az Úr ezt 
a szózatot intézte hozzám: 2Emberfia, fordulj a fáraó, Egyiptom királya felé, és jövendölj ellene 
és egész Egyiptom ellen! 3Beszélj és mondd meg neki: Ezt mondja az Úr, az Isten: Fáraó, nézd, 
ellened fordulok, Egyiptom királya! Te nagy szörny [héb: hat·tan·nîm] , aki a Nílus ágai közt 
fekszel és ezt mondtad: „A Nílus az enyém, én alkottam azt.”  

A felületesebb olvasók talán azt vélik, hogy a szörny jelképesen itt csupán a 

fáraót jelöli. A fordítók a héber tan-ním szót sárkánynak, esetenként 

krokodilnak fordítják. A krokodil fordítást annak ismeretében használják, 

hogy a termékeny egyiptomi Nílus deltájának egy nagyon fontos istene volt 

Sobek a „krokodil isten”. Sobeket Egyiptom megtermékenyitőjeként és 

védőisteneként tartották számon, akit gyakran Ra-val, a nap istenével 

azonosítottak és Sobek-Ra-ként is imádták. Bevett Bibliai gyakorlat az, hogy 

amikor egy adott uralkodó kerül bemutatásra, ott nem csupán magáról az 

uralkodóról, hanem a hatalma és a birodalma mögött álló szellemi 

hatalmasságról is szól a kijelentés. Ennek legismertebb példája éppen az 

Ezékiel előző, 28. fejezete, ahol a prófécia egyaránt érintette Tírus 

fejedelmét és a mögötte munkálkodó Sátánt. Egyiptomot a Nílus és 

leágazásainak éltető vizei tették naggyá, és e vizeknek az istenét jelöli a 

„szörny”, az Egyiptom mögött álló szellemi hatalmasságot: Sobeket, aki megtermékenyítette, 

https://biblehub.com/hebrew/hattannim_8577.htm
https://ancientegyptonline.co.uk/sobek/


uralta és védte a birodalmat. Az egyiptomi misztérium vallások tanításai szerint Sobek a sötét 

ősvizekből emelkedett ki a világ megteremtésekor és a káosszal lépett szövetségre! Sobeket a 

„dühöngő” jelzővel illették, s mindezek azonnal a héber Rahabbal hozzák szoros kapcsolatba őt. 

Amíg azonban az egyiptomiak a nagyméretű, sárkányszerű nílusi krokodillal ábrázolták Sobeket, 

addig a héberek egy óriási vízikígyókén, vagy pikkelyes vizisárkányként jelenítik meg Rahabot. 

Nem véletlen tehát az, hogy a Szentírás Rahabot két alkalommal Egyiptommal asszociálja: 

Zsoltárok 87:2-4 1(Korach fiainak zsoltára, ének.) Szent hegyekre vetette alapjait, 2mert 
szereti az Úr; Sion kapui kedvesebbek, mint Jákob bármely hajléka. 3Dicső dolgot hirdet rólad 
(az Úr), te, Isten városa! 4„Rahabot [Egyiptomot] és Bábelt azok közé sorolom, amelyek 
tisztelnek engem. Lám, a filiszteusok, a tírusziak és Etiópia népe mind benne születtek. 

Ézsaiás 30:7 Mert Egyiptom segítsége hiábavaló, mit sem ér, ezért nevezem így: Ráháb, a 
tehetetlen. 

A Church of God rendszeres olvasói feltehetően képben vannak a titokzatos Rahabot illetően. 

Rahab az eredetileg megteremtett és vízzel teljesen beborított ősföld (1Móz. 1:1), a sumér/akkád 

Tiamat héber megfelelője. Az Enuma Elish babiloni teremtésmítosz szerint itt ment végbe 

egykor az istenek univerzális káoszt okozó nagy háborúja. A vizzel borított ősbolygót egy 

hatalmas sárkányszerű vízikígyó jelenítette meg, héber nevén: Rahab - jelentése robajlás, 

tumultus, ribillió, illetve ami mindezek okozója, az öntelt kevélység. Ezek a kifejezések az 

őslázadással vannak asszociálva, amit a bibliai hagyományok is alátámasztanak. Rahab ezért a 

dacos szemtelenség és büszkeség angyala, az őskáosz és sötétség okozója, a mély tengerek 

démonikus angyala. Ráháb felkavarja a vizeket, s ekképen okozza a hullámok és a tengerek 

robajlását. Tiamat/Rahab kettészakadásával (vö. Jób. 26:12; Zsolt. 89:10), illetve a mai föld 

kialakulásával a lázadó angyali rend hosszútávra berendezkedett a bolygón. Erről a hosszú 

korszakokat átfogó periódusról rendkívül kevés bibliai információnk van, de egy viszonylag 

következetes kép azért kialakítható. Rahab az az őskígyó, aki a sátánt és a sátáni lázadást 

szimbolizálja már korszakokkal az ádámi ember megteremtése és az édeni incidens előtt. Az 

ádámi teremtés után a bukott angyaloknak már korlátozotabbá vált a mozgásterületük és ezen a 

renden belül jóval inkább az Isten által megszabott keretek között működhettek. Az emberiség 

be lett vonva a jó és rossz közötti kozmikus küzdelembe, s ennek megfelelően a „szörny” 

hatalmat kapott a birodalmi formációk létrehozására, természetesen az Isten felügyelete alatt. 

Két olyan nagyhatalmat említ meg a Biblia, amelyek közvetlenül ezen mélységek erejéből 

táplálkozott, Egyiptomot és Asszíriát, amelyek konfliktusa a korszak végéig tart.  

A Jubileumok könyve szerint maga Masztéma/Sátán állt a Mózessel szembenálló egyiptomi 

varázslók mögött, ő akarta megakadályozni az izraeliták kivonulását, ő szította fel a fáraót és 

seregét a kivonuló izraeliták üldözésére és elpusztítására is (Jub. 48:13). Tette ezt mert tudatában 

volt annak, hogy  Izrael néppéválása veszélyes az ő birodalmi struktúráira és így a világuralmára.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Rahab_(Egypt)#:~:text=Jewish%20folklore,-In%20medieval%20Jewish&text=Rahab%20represents%20the%20primordial%20abyss,associated%20with%20the%20Red%20Sea..
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12534-rahab
http://churchofgod.hu/content.php?act=tiamat


Az 5. vers rámutat, hogy a fáraó hatalmának megdöntése mellett a Nílusnak (így képletesen 

Egyiptomnak) erőt adó szellemi uradalmak is kivettetnek a pozícióikból. A vízből kihúzott 

szörny és a pikkelyeibe tapasztott és szintén kihúzott halak az Egyiptomban aktívan működő 

bukott fejedelmet, az ő angyalit és a démonok seregeit szimbolizálják, akik tehetetlenné lesznek 

téve. A Jób 41:15 verse rámutat, hogy Leviatán büszkesége a légmentesen záró és erős pikkelyei, 

abban bízik, mint páncélban, ami megóvja mindentől, s itt a sajátjai akadoznak abba. Ez az ítélet 

és elzárásuk pedig szintén csak az utolsó időkben, Krisztus visszatérésekor fog megtörténni:  

Ezékiel 29:4-6 4Horgot akasztok állkapcsodba, pikkelyeidre tapasztom a Nílus halait és 
kihúzlak a Nílusból; a Nílus pikkelyeidhez tapadt összes halával együtt. 5Kivetlek a sivatagba 
a Nílus összes halával együtt. A nyílt mezőre esel, ott nem szednek föl és nem temetnek el. 
Eledelül adlak a mezei vadaknak és az égi madaraknak. 6Megtudja majd Egyiptom minden 
lakója, hogy én vagyok az Úr. 

Ezékiel Egyiptom elbukásával foglalkozó próféciái duálisak, ahol az ókorban megtörtént 

események mintaként, vagy előtípusként mutatnak rá arra, ami az utolsó időkben messze  

nagyobb mértékben fog megtörténni. Egyiptom bukásának két oka van, az, hogy hibábavaló 

támasza volt Izraelnek, illetve a mélyből fakadó büszkesége, birodalmi kevélysége (a gonosz 

uraldalmak által szított konoksága): 

Ezékiel 29:6-9 6Megtudja majd Egyiptom minden lakója, hogy én vagyok az Úr. Mert Izrael 
háza számára nádszálból való támasz voltál. 7Amikor megmarkoltak, összeroppantál 
kezükben, és felhasítottad a tenyerüket. Amikor rád támaszkodtak, akkor meg széttörtél, 
úgyhogy csípőik meginogtak. 8Azért ezt mondja az Úr, az Isten: Nézd, kardot hozok rád, 
kiirtok benned embert és állatot. 9Egyiptom földje elpusztul és sivataggá válik. Akkor 
megtudják, hogy én vagyok az Úr. Mivel azt mondtad, hogy enyém a Nílus, én 
alkottam, 10azért ellened és a Nílus ellen fordulok.  

A metafóra igen ütős: a hatalmas és félelmetes szörny hirtelen egy gyenge, törékeny nádszálhoz 

van hasonlítva, ami átszúrta a rátámaszkodó Izrael kezét, annak megfelelően, ahogyan az 

asszírok is utaltak erre egy bő évszázaddal korábban (vö. Ézs. 36:6). Egyiptom a látszólagos ereje 

ellenére gyenge, hitvány támasz volt.  

A továbbiakban Egyiptom és Núbia teljes elpusztítása van felvázolva, míg az ország egy teljesen 

kietlen pusztasággá vált (9. vers), s az maradt 40 éven át. A népessége szélnek lett eresztve, s 

noha egy részük 40 évvel később visszatért az egyiptomi nép eredeti magterületére Pathroszba, 

de ettől fogva már egy jelentéktelen ország maradt:  

Ezékiel 29:13-15 13Mert ezt mondja az Úr, az Isten: A negyven év elteltével egybegyűjtöm az 
egyiptomiakat a népek közül, amelyek közé szétszórom őket. 14Megfordítom Egyiptom sorsát, 
és visszaviszem őket Patrosz földjére, ahonnan származtak, és ott jelentéktelen országot 
fognak alkotni. 15A legjelentéktelenebb lesz az országok között, és többé nem emelkedik a 
népek fölé. Kicsivé teszem, hogy többé ne uralkodjék a népek fölött. 16Nem szerzi meg 



többé Izrael házának bizalmát, hanem emlékezetébe idézi a vétkét abból az időből, amikor 
hozzá fordult.  

Az egyiptomi birodalom ezzel megszűnt létezni birodalomként és soha többé nem nyerte vissza 

az egykori méltóságát. Ezeknek az eseményeknek a korai történelmi beteljesedéséről nem 

nagyon maradtak fenn szekuláris információk, habár egy ismert babiloni krónikásköny lejegyzi 

azt, hogy a babiloniak i.e. 568 körül elfoglaták egész Egyiptomot. Hofra fáraó helyébe saját 

egykori hadvezére, Ahmosz került, magát Hofrát nem sokkal ezután kivégezték. Negyven évvel 

később a perzsák megdöntötték Babilon uralmát és számos szétszórt vagy deportált népnek 

engedélyezték a hazatérését, viszont Egyiptom a maga eredeti micraimita népességével és saját 

uralkodóival soha nem emelkedhet fel többé (vö. Ez. 30:13). Noha Egyiptom névlegesen meg-

meg újult de már soha nem az eredeti formájában és etnikumával. A perzsa uralmat Nagy Sándor 

birodalma követte, annak felbomlásával pedig egy görög utódállamként funkcionált valami 300 

éven át a ptolemaiták alatt. Később Róma egy tartományává lett, az arab hódítások idején pedig 

nagyrészt elarabosodott és iszlám vallásúvá lett. A modern Egyiptom jelenleg is egy arab/iszlám 

ország, s eként fogja betölteni a déli király próféciai szerepét is a Dániel 11:40-43-nak 

megfelelően (Jegyezzük meg, hogy az arabok egy sémita és khámita, elsősorban egyiptomi 

keveréknép). Így Egyiptom szétszórattatása a jövőben is meg fog történni. Az ókorban Isten 

azzal jutalmazta meg Nebukadnezárt, hogy kezébe adta Egyiptomot, amiért Tírusz ellen harcolt.  

Ezékiel 29:20 Ez lesz [Nebukadnezár] seregének a bére. Azért a munkáért, amit Tírusz ellen 
végzett, neki adom Egyiptom földjét, mert értem fáradozott – mondja az Úr, az Isten.   

Megjegyzés: "Isten Tírus fölötti ítéleteként Nebukadnezár és a babiloni hadsereg tizenhárom 
éven át ostromolta Tírust.”  (Josephus Antiquities of the Jews X, 228 {xi.1}). A 13 éven át tartó 
ostrom ellenére a babiloniak képtelenek voltak bevenni a várost. Hofra Fáraó szövetségben állt 
Tírussal és bár erre nincsenek konkrét történelmi bizonyítékok, de a jelek arra mutatnak, hogy 
az egyiptomi flotta segítséget nyújtott a tírusiaknak az ostrom idején, s ezáltal nem csak a 
város menekült meg, de a vagyonát is elszállították az akkor még biztonságos Egyiptomba. 
Ezáltal elodázódott Tírusnak az Ezékiel 26.-ban elrendelt elbukása. Isten viszont ezért a 
munkájáért jutalmazte meg Nebukadnezárt Egyiptommal és kincseivel. 

A kor végén ennek szintén lesz egy kései beteljesedése, amikor az északi király az Isten büntető 

eszközeként szolgál majd és szintén a kezébe adatik Egyiptom. A fejezet záró sorai ugyancsak a 

már helyreállított Izrael idejében fognak beteljesedni végérvényesen: 

Ezékiel 29:21 Azon a napon szarvat növesztek Izrael házának, neked pedig megengedem, 
hogy szólásra nyisd köztük ajkadat. Akkor megtudják, hogy én vagyok az Úr.  

 

Ezékiel 30. fejezete. További próféciák Egyiptom bukásáról 

http://churchofgod.hu/content.php?act=arabok


Ennek a fejezetnek a tartalma lényegében megegyezik a 29. fejezetével, kiegészítve további 

részletekkel. Ugyanakkor a próféta itt is nyilvánvaló utalásokat tesz az utolsó napok idejére, az 

Úr napjára, vagyis közvetlenül a Messiás visszatérése előtti háborúkra: 

Ezékiel 30:1-6 1Az Úr szózatot intézett hozzám: 2Emberfia, jövendölj és így beszélj: Ezt mondja 
az Úr, az Isten. Jajgassatok: „Jaj, jaj! Miféle nap ez!” 3Mert közel a nap, közel az Úr napja, a 
felhővel borított nap, a népek ideje. 4Kard tör Egyiptomra, és félelem keríti hatalmába 
Etiópiát. Akkor elesettek hevernek Egyiptomban, és kifosztják gazdagságából, s feldúlják 
alapjait. 5Kus, Put, Lud, egész Arábia, Kub és a szövetség fiai velük együtt elhullanak a 
kardnak élén. 6Ezt mondja az Úr: Egyiptom támaszai összeomlanak, oda lesz büszke 
gazdagsága. Migdoltól Sziénéig kard élén hullnak el – mondja az Úr, az Isten.  

Nem csak az Úr napja szóhasználat egyezik meg a Joel próféta által használt kifejezéssel, de még 

a kontextus is (vö. Ez. 30:7-8; Jo. 2:3), noha itt Egyiptom szempontjából nézve. Az ókorban az Úr 

napja az isteni beavatkozásra utalt, a végidők vonatkozásában pedig a korszakot lezáró nagy és 

egyedi beavatkozásra. Az 5. vers felsorolja a „déli” szövetség elsősorban khámita eredetű népeit, 

amelyek az afrikai kontinens olyan területeit lakják, mint Egyiptom, Líbia, Szudán, Etiópia, 

Eritrea és Közép-Afrika stb. Arábia (ha ereb) itt inkább egy kevert népességre  utal, mintsem 

Arábia népességére, noha a felsorolt területek egy részét is egy jelentős arab népesség lakja. Ez a 

fejezet megismétli Egyiptom és szövetségeseinek teljes pusztulásának bemutatását:  

Ezékiel 30:7-12 7Az ország pusztasággá válik az elpusztított országok sorában, és a városai az 
elnéptelenedett városok közé kerülnek. 8Akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr, ha 
lángba borítom Egyiptomot, és minden bűntársát összetöröm. 9Azon a napon követeket 
küldök hajókon, hogy a gondtalan Kust felriasszák. Rettegés támad köztük, mint Egyiptom 
napján, mert bizony az elkövetkezik. 10Ezt mondja az Úr, az Isten: Kiirtom Egyiptom 
tömérdek népét Nebukadnezárnak, Babilon királyának keze által. 11Őt és népét – a népek 
közül a leghatalmasabbat – küldöm oda, hogy semmisítsék meg az országot. Kirántják 
kardjukat Egyiptom ellen, és elesettek lepik el az országot. 12A Nílus ágait kiszárítom, az 
országot gonosztevők kezére adom. Idegenek keze által pusztítom el az országot, mindazzal 
együtt, ami benne van.  

A Nebukadnezár által végzett pusztítás egész Egyiptom területét érintette (16-18 versek), de 

ezen felül a birodalom jövőjének szempontjából is mérvadó volt, hiszen azon túl „Nem támad 
többé fejedelem Egyiptom földjéről” (13. vers). Erről már az előző fejezetben is szó volt: A 

babiloni időszak hátralévő idejében a fáraók már Babilonnak szolgáló vazallus uralkodók voltak. 

A II. Kambüszész által vezetett perzsa inváziót követően a 27. dinasztia (i.e. 525-404) fáraói a 

perzsák vazallusai voltak. A 28.-29. dinasztiák (i.e. 404-380) ideje alatt Egyiptom rövid időre 

visszanyerte a függetlenségét, a 30. dinasztia (i.e. 380-343) tagjai voltak az utolsó egyiptomi 

származású fáraók.  A második perzsa uralom kezdetével (i.e. 343) a továbbiakban már idegenek 

uralták a területet, nevezetesen a görög illetőségű  Argoszi dinasztia (i.e. 332-309) majd a 

Ptolemaida dinasztia (i.e. 305-30). Az arab iszlám hódítók i.sz. 640-646 között hódították meg 

http://churchofgod.hu/content.php?act=kham


Egyiptomot, a szintén iszlám oszmán birodalom pedig 1576-ban vette uralma alá. A modern 

egyiptomi arab államban mára csupán a kopt etnikum képezi az eredeti ősi egyiptomi 

[micraimita] vért, ők azonban a lakosság mindössze10%-át képviselik. A déli királyság így már 

nem annyira egy etnikai formáció, mint inkább területi. 

A fáraó eltört karjai 

A prófécia időzítésének tekintetében a 10-20 közötti versek az Egyiptomot érő, Isten ítéletéből 

fakadó rettenetes csapásokat mutatják be. Elhullanak az egyiptomi seregek (10-11 versek). A 

Nílus ágai kiszáradnak  és idegenek szállják meg az országot Egyiptom bűnei miatt (12-19 

versek). Jegyezzük meg, a Nílus sosem száradt ki az ókori történelem folyamán, így erre a 

végidőkben kell, hogy sor kerüljön, ez tehát még előttünk áll. Az üzenet így nem csak a korabeli 

babiloni inváziókra értendő, hanem a déli és északi királyok közötti történelmi konfliktusra 

(típusként beleértve a ptolemaita és szeleukid harcokat is), de leginkább és elsősorban az utolsó 

időkben bekövetkező fő beteljesedésre az antikrisztus idején. A fejezet egy fő üzenete a fáraó 

Isten által eltört karjai, ami az uralmának és birodalmának vesztére utal: 

Ezékiel 30:20-25 20A 11. esztendőben, az első hónapban, a hó hetedik napján az Úr ezt a 
szózatot intézte hozzám: 21Emberfia, összetörtem a fáraónak, Egyiptom királyának a karját. 
Nézd, nem kötözte be senki, hogy meggyógyuljon, nem tettek rá kötést, hogy visszanyerje 
erejét és kardot forgathasson. 22Ezért hát ezt mondja az Úr, az Isten: Nézd, a fáraó, Egyiptom 
királya ellen fordulok. Összetöröm a karját, az erőset és a töröttet, és kiütöm a kardját 
kezéből. 23Szétszórom Egyiptomot a népek közé és szétszélesztem őket az 
országokba. 24Babilon királyának karját meg erőssé teszem, és kezébe adom kardomat. 
Széttöröm a fáraó karját, és nyögni fog előtte, ahogy a halálra sebzett nyög. 25Erőssé teszem 
Babilon királyának karját, a fáraó karja meg lehanyatlik. Akkor majd megtudják, hogy én 
vagyok az Úr, ha kardomat Babilon királyának kezébe adom, hogy Egyiptom földje ellen 
fordítsa.  26Szétszórom Egyiptomot a népek közé, szétszélesztem az országokba. Akkor majd 
megtudják, hogy én vagyok az Úr. 

A babiloni inváziót megelőzően Egyiptom egy gazdag és büszke hatalom 

volt, ahol úgy tekintettek a fáraóikra, mint az isteneik inkarnációira. Ez a 

jelenség már az exodus történetében is megnyilvánult, hiszen az akkori 

fáraó ugyancsak istennek tekintette magát, s aként keményítette a szívét. 

Egyiptomban a fáraó isteni hatalmának egy fontos jelképe a kinyújtott kar 

ábrázolása volt. Különösen így volt ez az Ezékiel idejében székelő és kevély 

Hofra Fáraó esetében, aki magát az „akinek erős a karja” titulussal illette. 

Egyiptom egy istenét Ka-nak nevezték, akit ugyancsak két felemelt kart 

ábrázoló betűjellel jelképeztek. A kinyújtott karok így egy gyakran használt 

és jól ismert szimbólumnak számítottak Egyiptom szerte a hatalom 

jelképeként. Hofra valóban egy sikeres uralkodó volt, még Herodotosz is 

úgy utalt rá, mint aki bízva-bízott a saját erejében. A fáraó sikeres 



hadjáratokat indított Ciprus ellen, elfoglalta Gázát (vö. Jer. 47:1) és Szidont, még a tírusi flottát is 

legyőzte egy tengeri csatában, így joggal tartotta magát Palesztína és Főnícia urának. Sőt, a 

babiloniak Jeruzsálem ellenes ostromát is meg akarta akadályozni egy i.e. 588-ban elküldött 

nagy felmentő sereggel (Jer. 37:5), de ezt már nem engedélyezte neki Isten és a babiloniak 

kezébe adta a seregét. Ezékiel néhány hónappal később kapta meg az idevonatkozó próféciai 

üzenetét, és Nebukadnezár fel is vonult Egyiptom ellen. 

Isten a kar jól ismert szimbolikus jelentésére utalva jelentette ki azt, hogy eltörte először a fáraó 

egyik, majd pedig a másik karját is, metaforikusan utalva arra, hogy Egyiptom két stádiumban 

lett védtelenné és tehetetlenné téve. A rátámadó babiloni seregek hatalmas pusztítást végeztek, 

északról déli irányba vonulva szisztematikus módon rombolták le az egyiptomiak városait és 

erősségeit. Ennek híre teljesen megrettentette az etióp kushita birodalmat is, akik addig teljes 

biztonságban éltek Egyiptom mellett. A katonai vereségek után i.e. 568-ban beteljesedett az 

egyiptomiak szétszórattatását megjövendölő prófécia is: „Szétszórom Egyiptomot a népek közé, 
szétszélesztem az országokba. Akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr. (Ez. 30:26) Amikor 

a próféciák az Úr megismeréséről beszélnek, az az utolsó időkben beteljesedő vonatkozásukat 

jelöli. És ez el is hoz bennünket a prófécia még előttünk álló aspektusaihoz. A 10-12 versek 

próféciái nem csupán az i.e. 605-ben megtörtént babiloni invázióra utalnak, hanem az azt 

követőekre is, különösképpen és elsősorban az utolsó időkben bekövetkező főtípusra.  

Egyptom elbukik, mint Assúr a hatalmas cédrus – Ezekiel 31 

Ebben a fejezetben a próféta egy további nagyon érdekes kinyilatkozást 

nyújt Egyiptom elbukásával kapcsolatban. Nem minden fordítás adja vissza 

a mondanivaló pontos értelmet, vannak, amelyek azt érzékeltetik, hogy a 

teljes üzenet kizárólag a Fáraóra, illetve Egyiptomra vonatkozik, holott 

nem. Isten Asszíriát hozza fel példának Egyiptommal szemben, annak 

magasztos történelmével és bukásával figyelmezteti a fáraót. Ezért is kezdi 

egy kérdéssel: „Kihez vagy hasonló te nagyságodban?" (Ezék. 31:2). A 

választ maga Ezékiel adja  meg azáltal, hogy a fáraót Assúrhoz hasonlítja, és 

a folytatásban már Asszíria  történelmi szerepe [és nem a Fáraóé] vannak 

felvázolva a 3-18 versek között: 

Ezékiel 31:1-4 1És lőn a tizenegyedik esztendőben, a harmadik hónapban, a hónap elsején, 
lőn az Úr szava hozzám, mondván: 2Embernek fia! szólj a Faraónak, Égyiptom királyának és 
az ő sokaságának: Kihez vagy hasonló a te nagyságodban? 3 Ímé, Assúr czédrus vala a 
Libánonon, (héb. hinneh Assúr erecz ballevanon) szép ágakkal és sűrű galyaival árnyékot 
tartó s magas növésű, melynek felhőkig ért a teteje. 4 Víz nevelte nagygyá, a mélység vizei 
tették magassá, folyóikkal körüljárták ültetése földjét, s csak folyásaikat bocsáták a mező 
egyéb fáihoz. 



Megjegyzés: Ézsaiás egy az Isten hatalmát példázadban bemutató próféciájában (Ézs. 41:17-
20) az általa elültetett egyik fa  amit a fordítók általában cédrusként adnak vissza, az eredeti 
héberben a szinonimaként használt ūṯə’aššūr olvasható (19. vers), ami pedig közvetett 
utalás Asszíria isteni akaratból fakadó szerepére.  

Az Ezékiel 31 tehát Assúr egyedi sorsrészét mutatják be, szószerint mélyremenően. A Bibliában 

a földi uralkodók, illetve a nemzetek gyakran fákkal vannak jelképezve (v.ö. Dán. 4:20-22; Ézs. 
11:8), viszont a fák nem csak az emberi uralkodókat jelképezik, hanem a mögöttük álló, nekik 

erőt adó szellemi fejedelemségeket is! Assúrt a mélység  vizei táplálták hatalmassá. A mélység 

szó a héber tehom fordítása, ami a görög abüszosz és a magyar feneketlen mélység megfelelője. 

A görög nyelvű Szeptuagintában itt ugyancsak az abüszosz szerepel (v.ö. Róm. 10:6-7; Jel. 17:8; 
11:7). A mélység vizei, illetve erői különös gonddal táplálták Assúrt, ami így a többi fához 

(nemzethez vagy uralkodókhoz) képest előnyben van. A Dániel 8:23-24 versei, amelyek 

egyébként az antikrisztus megjelenését vázolják, rámutatnak arra, hogy a „kemény orcájú” 
királynak „nagy ereje lesz, de nem maga által”. Az asszír utalkodók a hatalom megszállottjai 

voltak, amit az isteni rendeltetésnek tulajdonítottak. Szénakherib asszír király egyik fennmaradt 

iratában pl. ez áll: „Assúr isten igen naggyá tétetett a mélységekben” (Luckenbill 1924, The 
Assyrian Dictionary 17. köt. I. rész, 185. o.) Ugyanazon a táblán Assúr isten a menny és föld 

urának van nevezve (Luckenbill 1924, uo. 149. o.).  

Ezékiel 31:5-9  5 Ennekokáért lőn magasab növése a mező minden fájánál: s 
megsokasulának ágai, s hosszúra nevekedének galyai a sok víztől, midőn kiterjeszté 
azokat. 6 Az ő ágain csinál vala fészket minden égi madár, és galyai alatt fiadzott a mező 
minden vada, s árnyékában lakik vala sokmindenféle nép. 7 És széppé lőn magasságával, 
hosszan kiterjedt ágaival, mert gyökere sok víz felé nyúlik vala. 8 A czédrusok el nem 
takarák őt az Isten kertjében, a cziprusok nem valának hasonlók ágaihoz, s a 
platánoknak nem valának olyan galyai, mint néki; Isten kertjében egy fa sem vala 
hasonló hozzá az ő szépségében.  9 Széppé tőm őt az ő sok ágaival, úgy hogy 
irígykedett rá Éden minden fája az Isten kertjében. 

A mélységek vizeitől jól táplált és a többinél messze magasztosabra nőtt fának, Asszíriának az 

árnyékábana éltek a többi nemzetek, s ez sokat elárul a hatalmáról, befolyásáról. A riválisaira, 

mint pl. magára Egyiptomra is, kegyetlenül tört rá és mér rájuk döntő vereséget. A duális jellege 

miatt a prófécia főtípusként a végidőkben teljesedik be, amikor Assúr újra felemelkedik és egy 

világhatalommá válik. A 8. verssel kezdve a szimbolizáció hirtelen a látható világ mögötti erők, 

az asszír cédrus/nemzet mögött álló szellemi hatalmasságok bemutatására vált. A fókuszban, egy 

olyan szellemi hatalmasság áll, akinek a szépségéhez nem volt hasonló az Édenkertben, és az 

Éden minden más fája irigyelte őt! Ez semmi képpen nem vonatkozhat egy fizikai nemzetre, ami 

egyébként akkor még nem is létezett. Az Édenkert fái itt szellemlényeket szimbolizálnak, s az itt 

megadott jellemzők magának Sátánnak a vonásai. Másrészt Isten úgy nevezi meg Asszíriát, mint 

a maga által választott büntető eszköz a népek számára (Ézs. 10:5-6).  Az asszír nemzet erre a 

küldetésére ciklikusan felemelkedik akkor, amikor az isteni ítélő akarat ezt kívánja. Ekkor 
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szabadabb kezet kapnak az Asszíria mögött álló szellemi erők, az pedig betölti a feladatát, de a 

kevélységében dúrván túllépi a szabott kereteket, és el kell szenvednie annak következményeit. 

Ezékiel 31:10-14 10 Ennekokáért így szól az Úr Isten: Mivelhogy magasra nevelkedtél, és 
fölemelé tetejét a felhők közé, és szíve felfuvalkodott az ő magasságában (Ézs.10:7-
9,13; 14:13-14; Ezék.28:2-6; Dán. 8:10,24-25; 11:36; 2Tessz. 2:4; Jel.18:7): 11 Azért adom 
őt a nemzetek urának kezébe, bánjék el vele, gonoszságáért kiűztem őt. 12 És kivágták őt 
az idegenek, a nemzetek legkegyetlenebbjei és leterítették. A hegyekre és minden 
völgyekbe hullottak ágai, és összetörtek galyai a föld minden mélységében, és leszállt 
árnyékából a föld minden népe, és ott hagyták őt. 13 Ledőlt törzsökén lakik vala minden 
égi madár, és ágaihoz gyül vala a mező minden vada; 14 Azért, hogy magasra ne 
nevekedjék egy víz mellett való fa se, és föl ne emelje tetejét a felhők közé; hogy ne 
bízzék önmagában kevélyen senki a vízivók közül; mert mindnyájan halálra adattak a 
mélység országába az emberek fiai közt azokhoz, a kik sírgödörbe szálltak.  

Assúr a korszak végén még egyszer fel fog emelkedni egészen „a felhőkig”, amikor az asszírok 

által dominált Európát megtámadja majd déli kiálya, de az észak királyának ellencsapása 

megsemmisíti a délit és kifosztja minden gazdagságát [lásd a Dániel 11]. Ezután a fenevad 

birodalmat is eléri a végzet, a napkeleti nemzetek áradata által. 

Ezékiel 31:15-18 15 Így szól az Úr Isten: Azon a napon, a melyen sírba aláméne, gyászba 
öltöztetém miatta a mélység vizeit, és megtartóztatám folyóikat, úgy hogy a sok víz 
elzáraték, s meggyászoltatám őt a Libánonnal, és a mező minden fája elepede miatta (v.ö. 
Jel. 9-20). 16 Zuhanásának hangja miatt megreszkettetém a nemzeteket, mikor leszállítám őt 
a sírba együtt velök, kik sírgödörbe szállnak; és vígasztalást vőn a mélység országában Éden 
minden fája, a Libánon szépsége és java, minden vízivó. 17 Ezek is alászállottak vele a sírba 
azokhoz, a kik fegyverrel ölettek meg, s a kik mint segítőtársai árnyékában ülének a 
nemzetek között. 18 Kihez vagy hát hasonló dicsőségben és nagyságban Éden fái közt!? 
Hiszen le fogsz szállíttatni Éden fáival a mélység országába; körülmetéletlenek közt 
feküszöl együtt a fegyverrel megölettekkel (v.ö. Ezék. 28:10  Ézs. 14:8-12). A Faraó ez 
és minden sokasága, ezt mondja az Úr Isten. 

A mélység vizei, vagyis a szellemi hatalmasságok gyászolnak, mert elapad, véget ér az emberek 

fölötti uralmuk. Az antikrisztus birodalmának elvesztése örök tanulság lesz az emberiség 

számára. Ez a hatalmas lecke megtanítja az emberiséget arra, hogy többé ne bízzanak a maguk 

értelmében és erejében, és ne vessék meg Isten tanításait, parancsolatait, mert mindazok, akik 

azt teszik, veszedelmre jutnak. A megátalkodott földi uralkodók, és az Éden fáival jelképezett, 

emberi hatalmakat irányító bukott uradalmak együtt pusztulnak majd el (18. vers). Az utolsó sor 

újra a Fáraónak szól figyelmeztetőül, akinek sorsa hasonló lesz az ebben a példázatban vázolt 

Assúréhoz.  

Noha Egyiptomot végül nem Asszíra, hanem Babilon pusztította el, Isten mégsem a babiloni 

birodalomhoz hasonlította, nem annak nagyságával és bukásával példázta a fáraónak Egyiptom  
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bukását, hanem az asszírokéval. Mi több, a Dániel 2.-ben bemutatott állókép feje Babilonnal 

kezdődően mutatja be a föld meghatározó és a kor végéig fennálló birodalmi struktúráját, amiből 

Asszíria már látszólagosan  kimaradt. Akkor miért mégis Asszíria a példa? Mert Egyiptom és 

Asszíria voltak a két mély szellemi forrásokból táplálkozó dialektikus birodalmi ősminták! Míg 

azonban próféciailag Egyiptomot inkább a területe határozta meg, addig Asszíriát inkább az 

etnikuma. Bár az északi király címét viselték a görök szeleukidák és a latin rómaiak, viszont az 

Assúr, Asszíria megnevezés már határozottan egy adott etnikum által uralt birodalmat jelöl. Az 

utolsó időkben az antikrisztus fogja viselni az észak királya címet (Dán. 11:40), akit több prófécia 

„az asszír”-nak nevez (vö. Ézs. 10:5; Mik. 5:6) és az általa uralt fenevad-birodalom domináns 

nemzete is az asszír, nép lesz.  

Egyiptom, Asszíria és a népek ítélete - Ezékiel 32 

Ennek a fejezetnak a tartalma összegzi az előző fejezetek mondanivalóját. (Amint az írás elején 

már említve volt, hogy ezek az egymáshoz kapcsolódó fejezetek tematikusan lettek összeállítva)  

„A már babiloni száműzetésbe élők [az első hullámban elhurcolt zsidók]akkor hallottak 
Jeruzsálem elestéről, amikor azt Ezékiel elbeszélte [az Ezékiel 32. fej. első felében], i.e. 585 
márciusában. Egyiptom szemtanúja volt Júda elesésének és talán büszkeséget érzett amiatt, 
hogy ők maguk megúszták az inváziót. Pedig Ezékiel ekkor rámutatott, hogy a nagy déli ország 
tulajdonképpen már halott, napjai meg vannak számlálva. Isten megítélte és az isteneinek 
sokasága sem lesz képes megmenteni.” - A Bible Reader's Companion, megjegyzese az Ezekiel 
32:1-16 verseihez. 

A 32. fejezet határozottan apokaliptikus jelleget ölt, ami nem csak Egyiptom pusztulását, de egy 

sor más meghatározó nép pusztulását is felvázolja. A 7.-8. versekben az égi jelekre láthatunk 

utalásokat, amelyek valójában a népekre eljövő ítéletet előjelzi az utolsó időkben. 

Ezékiel 32:1-8 1A 12. esztendőben, a tizenkettedik hónapban, a hónap elsején az Úr ezt a 
szózatot intézte hozzám: 2Emberfia, mondj siratóéneket a fáraóról, Egyiptom királyáról, és 
mondd meg neki: Te népeknek oroszlánja, elpusztultál! Olyan voltál, mint a szörny [kat-tan-

nîm sárkány/krokodil] a tengerben. Orrlyukaidon át lövellted, s lábaddal zavarossá tetted a 
vizet, és felkavartad hullámait. 3Ezt mondja az Úr, az Isten: Kiterjesztem fölötted hálómat, a 
nép összecsődül, s partra húznak a hálómmal. 4Kivezetlek a földre, a nyílt mezőre doblak, 
hogy rád telepedjenek az ég madarai és a föld minden vadja jóllakjék belőled. 5Húsodat a 
hegyekre vetem, hulláddal megtöltöm a völgyeket. 6Romlott véreddel megöntözöm a földet 
egészen a hegyekig, és megtelnek véreddel a patakok. 7Ha majd kioltom életedet, beborítom 
az eget és elsötétítem csillagait. Befödöm felhővel a napot, s a hold nem ad többé 
világosságot. 8Az égen minden égitestet elsötétítek miattad, és sötétséget hozok földedre – 
mondja az Úr, az Isten.  
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Az ítélet próféciai szempontból duális, így egyaránt utal az eredeti ókori és az utolsó időkben 

megtörténő fő tipusra, a Babilon keze által megtörténő veszedelemre. A déli királyság, Egyiptom 

mellett elesett – illetve el fog esni – számos más megnevezett nemzet is, ami . 

Ezékiel 32:9-15 9Számos nép szívét megszomorítom, amikor foglyaidat a népek közé viszem, 

olyan országba, amelyeket nem ismersz. 10Sok népet döbbenetbe ejtek miattad, és királyaik is 

megborzadnak miattad, amikor kardomat előttük villogtatom. Folyvást remegnek majd 

életükért pusztulásod napján. 11Mert ezt mondja az Úr, az Isten: Üldözőbe vesz Babilon 

királyának kardja: 12a hősöknek kardjával, akik mind a legvadabb népek közé tartoznak, 

tömérdek alattvalódat földre terítem. Ők majd véget vetnek Egyiptom kevélységének, és 

kiirtják egész népességét. 13Kipusztítom vizeiből mind az állatait. Nem zavarja fel őket többé 

ember lába, sem állat patája nem kavarja fel. 14Akkor majd lecsendesítem vizeit, folyói úgy 

fognak folydogálni, mint az olaj – mondja az Úr, az Isten. 15Amikor majd sivataggá teszem 

Egyiptom földjét, és az országot kifosztják mindenből, amikor majd megverem minden lakóját, 

akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. 16Siratóének ez, amelyet majd a népek leányai 

énekelnek; Egyiptom és egész népessége fölött éneklik majd, éneklik ezt a siratóéneket – 

mondja az Úr, az Isten. 

A fejezetben meg van nevezve egy sor olyan nép, amelyek fontosabb szereplői lesznek az utolsó 

idők eseményeinek és háborúinak, és ítélet jön rájuk a Nagy Babilon által. Ezeknek a népeknek a 

haderői kard által pusztulnak el és „körülmetéletlenül” mennek a sírba: 

Ezékiel 32:18-20 18Emberfia, mondj siratóéneket Egyiptom tömérdek lakójáról, és hagyd, 

hadd szálljanak le a hatalmas népek leányaival egyetemben az alvilágba azok közé, akik a 

sírgödörbe szálltak. 19 20Azok közé hullanak majd, akiket karddal öltek meg, és akiket minden 

erejük cserbenhagyott. 

„A kard által megölt és körülmetéletlenül elpusztult” népek:  

Ezékiel 32:22-30 22Ott van Asszíria és egész serege sírja körül, mindannyian megölve – kard 

élén hulltak el. 23A verem legmélyén van a sírja, és serege a sírja körül hever, mindegyik 

megölve – kard élén hulltak el. Ők voltak azok, akik egykor rettegésben tartották az élők 

földjét. 24Ott van Elám és egész serege ..... 26Ott van Mesek, Tubal és egész serege a sírja 

körül. ... 29Ott van Edom minden királya és fejedelme, akik hőstetteik ellenére is a kard 

áldozatai közé kerültek. ... 30Ott van észak összes fejedelme és minden szidóni. Leszálltak az 

elesettekhez, noha remegtek erejüktől.  

Mindezeket a népeket ez jellemzi: „Mindannyian körülmetéletlenek, kard ölte meg őket, mert 

rettegésben tartották az élők földjét.” A népek ítéletével megszűnik a világ addig ismert rendje. A 

körülmetéletlenségük arra utal, hogy nem tértek meg Istenhez, bűnös állapotukban éri őket az 

isteni ítélet.  



Egyiptom mellett Asszíria is elbukott. Ennek az ókorban beteljesedett és előképként szolgáló 

eseménynek a történelme jól ismert. Asszíria összeomlásával a birodalom kis-ázsiai területei a 

médek kezébe került. Az asszír magterület provinciái pedig a babiloni birodalomhoz lettek 

csatolva, beleértve Assúrt, Harrant és Kárkemist, egészen a Mediterrán partjaiig. Az asszírok és a 

szintén sémi babiloniak etnikailag rokon népek, nyelvük, vallásuk, kultúrájuk és birodalmi 

felépítésük nagyon hasonló volt. Ez a két sémita rendszer tulajdonképpen összemosódott és egy 

káld/asszír kúltúrkört alkotott. A görögök pl. annyira tényként kezelték két nép rokoni 

viszonyát, hogy asszírokként utaltak a babiloniakra is. Maga az asszír népesség azonban nem 

semmisült meg, a birodalom összeomlásakor jelentős elemeik az Ararát hegységbe menekültek, 

kérsőbb a Kaukázus hegység északi oldalán tűntek fel, végül pedig Közép-Európában állapodtak 

meg, ahol már germánokként ismerték őket a rómaiak. Emellett Babilonban is hátramaradt egy 

jelentős számú asszír népesség, ami a babiloni birodalom részévé vált. Judit könyvében 

Nebukadnezár ismételten Asszíria királyaként van megnevezve, s ugyancsak itt olvashatjuk azt 

is, hogy a haderejének egy részét a behódolt asszír seregek alkották (vö. Jud. 2:14-15). De maga 

Ezékiel is megerősíti egy korábbi próféciájában azt, hogy az izraelita népeket megbüntető nagy 

babiloni birodalom meghatározó katonai erejét képezte – és képzi majd a nagy nyomorúság 

idejében - az asszír haderő: 

Ezékiel 23: 23-25 23Babilon fiait, a káldeusokat, Pekód, Soa és Koa és velük Asszíria minden 

fiát, a fiatal és megnyerő férfiakat, a helytartókat és vezéreket, a kiváló harcosokat és a híres 

lovasokat. 24Rád törnek északról szekerekkel és kerekekkel és rengeteg néppel. Páncéllal, 

sisakkal és pajzzsal jönnek ellened mindenfelől, és én átengedem nekik az ítéletet, hogy saját 

törvényeik szerint ítélkezzenek fölötted. 25Rád szabadítom féltékenységemet, hadd bánjanak 

el veled.  

Az Ezékiel 32. fejezet rámutat arra, hogy a főbb birodalmi rendszer megtörése mellett egy sor 

kisebb, de fontos hatalomé is megdőlt, kezdve Elámmal. Elám egy kora ókori sémita eredetű 

közép hatalom volt, míg Ashúrbanipál asszír király döntő vereséget mért rá i.e. 645-ben. Mivel 

azonban az asszírok ekkor nem csatolták birodalmukhoz Elámot, így az a perzsák uralma alá 

került az achaimenidá dinasztiához tartozó Cispis (Teiszpész) uralkodása alatt. Cispis Szúzában 

Elám királyává tette magát. Ezen túl Elám a babiloni és a keletebbi méd/perzsa birodalmak 

befolyása alá került, de elemei mindkét fél oldalán harcoltak. A végidőkben Elám (közép-

európai szláv népek) egy maradandóan megosztott, de fontos és jelentősebb katonai erővel 

rendelkező szereplőként vesz részt a harcokban, azúttal is részint a Fenevad oldalán, részint 

pedig annak egy kihívója, a nagy keleti hatalom (Oroszország födöráció) szövetségeseként. 

Ennek a keleti föderációnak a vezető eleme a 26. versben említett Mesek és Tubal, akik 

szövetségeseikkel észak és kelet felől nyugtalanítják majd a már Jeruzsálemben székelő 

Antrikrisztust, aki elképesztő erejű pusztító támadást indít ellenük (Dán. 11:44).  
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A 29. versben Edom van kiemelve. Edom elbukásának történelmi előképe ismert: Nebukadnezár 

hódításainak során az edomiták is Isten ítélete alá kerültek a környező népekkel (Moáb, 

Ámmon, Sidon) együtt a babiloni birodalom által (vö. Jeremiás 27:3, 6-9). Nebukadnezár a 

korszak hódítóinak szokását követve az edomita lakosság nagyrészét a birodalom más területére 

telepítette át. Ahogyan az asszírok által elhurcolt izraeliták, úgy az edomiták is túlélték a 

szórványt és utódaik a késbbi történelem folyamán a nagy török népesség formájában tűntek fel 

újra. A prófécia végidőkre szóló applikációjában Edom minden fejedelme alatt így már a török 

népet, illetve a belső ázsiai rokonaikat kell érteni. Edom az antikrisztusi birodalom szövetségese 

lesz. Az észak minden fejedelme és a szidóniak a mai Szíria és Libanon népeit jelöli. 

Ezékiel próféciái érthetővé teszik az ismert történelmet  

Az egyiptomi és asszír rendszereknek és a két hatalom kor végéig fennálló viszályának nem csak 

próféciai, de üdvtörténeti okai is vannak. Isten több oknál fogva sem engedélyezte Sátánnak azt, 

hogy csupán egyetlen, mindent elsöprő és mindenek felett uralkodó birodalmi struktúrát építsen 

ki a földön. Isten egy hatezer éves időkeretben munkálja ki a megváltás tervét, így a történelmi 

folyamatokat ennek fényében rendezi, engedélyezi. Noha Sátán már Nimród hirhedt uralmával 

megkisérelte egy világrendbe tömöríteni az emberiséget, de Isten közbelépett és megtörtént a 

bábeli szétszórattatás. Innentől aztán csak a nemzeti birodalmi formációk maradtak eszközéül, 

bizonyos népek által próbálta dominálni a világot. A korai ókorban a gazdag Egyiptom és a 

militáns Asszíria bizonyult a legmegfelelőbb eszközül – Isten akaratának megfelelően. Viszont 

ugyan ezen akaratnál fogva a két birodalom riválisokká vált, és ezzel egy olyan kéthatalmi 

struktúra alakult ki, ami adott időkeretnek megfelelő egyensúlyt biztosított. Egy további nagyon 

fontos ok az Istennel szövetségre lépő nép, Izrael volt. Izraelnek példázni kellett a világban azt, 

hogy mikint kell egy fizikai nemzetnek az Isten törvényei által élni, funkcionálni és prosperálni.  

A törvényszegés azonban büntetéseket hozott magával, így Izraelnek és Judának a két 

nagyhatalom árnyékában kellett a szövetség elvárásainak megfelelni. Amikor, illetve amíg Izrel 

és Juda hűséges volt, a két nagy birodalom egymással volt elfoglalva. Amikor elfordultak 

Istentől, valamelyik birodalom azonnal feltört és ellenük fordult. Tehát Izrael honfoglalását és 

nemzettévállását követően kialakult egy nagyon következetes geopolitikai világkép a három 

főszereplővel: Egyiptom, mint a déli királyság, a sémita Asszíria, majd Babilon mint az északi 

királyság, és természetesen Isten választott népe Izrael a maga 12 nemzetségével. Izrael 

államalapításával a nemzet Isten birodalmává és világpolitikai tényezővé vált:  

Zsoltárok 114:1-2 1(Alleluja!) Amikor Izrael kivonult Egyiptomból, Jákob házanépe az idegen 

nép közül: 2Akkor Júda lett az ő szentélye és Izrael a birodalma. 

Az egy királyságot alkotó Izrael és Júda a kor egy fontos nagyhatalmává vált Dávid és Salamon 

idejében. A nemzeti szakadást követően a hanyatlás korszakában azonban már mindkét 

királyság a két birodalmi nagyhatalom, Egyiptom és Asszíria/Káldea között volt kénytelen 
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politikai lavírozást folytatni. Izrael felemelkedése és hanyatlása ciklikusan e két birodalom 

éppen aktuális hatalmi sztátuszától függött és ez így maradt a későbbi történelem folyamán is. A 

modern korszakban Izrael törzsei felvették a születési jogi áldásaikat, miáltal ismét meghatározó 

politikai tényezőkké váltak. Így ez a “kettő + egy” birodalmi megosztás egyféle egyensúlyt 

hozott a történelemben. Amikor Izrael és Juda Istentől elfordulva bálványimádatba esett, akkor 

Isten e két birodalom egyikével, vagy másikával büntette meg vagy korrigálta a népét. Egy másik 

nagyon lényeges ok az, hogy Isten így tartotta vissza Sátánt attól, hogy az erre elrendelt idő előtt 

megszerezze az egész világ fölötti korlátlan politikai, gazdasági és katonai hatalmat. Ez egyedül a 

kor végén adatik meg neki és csak egy nagyon rövid időre. Jegyezzük meg, e három hatalmi 

entitás mellett létezik egy negyedik meghatározó hatalmi csoportosulás, a napkeleti királyok 

födörációja, Oroszországgal és Kínával az élen. Ennek a blokknak azonban soha nem jutott 

központi történelmi szerep és csak a korszak legvégén válik majd egy igazán meghatározó 

tényezővé - noha a hunok és mongolok inváziói nyújtottak némi ízelítőt, vagy előmintát ebből. 

Az Ezékiel könyvében felvázolt események közötti kapcsolatokat, összefüggéseket nem lehet 

nem észrevenni. Így a szóbanforgó rivális birodalmi struktúrák viszályát felvázoló fejezeteket 

sem véletlenül előzik meg az Ezékiel 27-28 fejezeteiben bemutatott próféciák. Ezekben a világ 

Sátán által ihletett, tírusi mintájú proto-globalista, kereskedelemi alapú gazdasági rendszerének a 

szellemi forrása és elképesztő sikere, majd bukása van bemutatva, a maga duális, s így az utolsó 

időkre, vagyis napjainkra is szóló szoros vonatkozásaival! Az adott gazdasági minta előfeltétele 

egy adott domináns világbirodalom, amire a rendszer ráakaszkodhat mert az biztosítja számára a 

rendszer központját, sikerének, dominanciájának a feltételeit, ha kell akár katonailag is. A 

birodalmak számára pedig azért előnyös a renszernek támpontot adni, mert az biztosítja számára 

azt, hogy polgárai magasabb életszínvonalon éljenek, és képesek legyenek fenntartani egy nagy, 

hódításra berendezkedett háborús gépezetet. Salamon idejében Izrael is magáévá tette ezt a tírusi 

mintát, miáltal a nemzet bár nagyon gazdaggá vált, de egyben felgyorsult az elvilágiasodása is.  

Az a birodalom, amely irányítja a világgazdaságot, s ahol az abból felhalmozott befektethető 

tőke fekszik, az világelsőként élvezheti annak a legfőbb előnyeit. Ez az egypólusú világrend. Így 

viszont természetes, hogy ennek lesznek riválisai, kihivói, akik magukévá kívánják tenni ezt a 

pozíciót és vele annak előnyeit. Ez az északi és déli királyok viszályainak is egy fontos forrása 

volt. Hogy mennyire maradandó jelenségről van szó, azt korunk geopolitikai rivalizálásainak a 

fényében talán nem is kell kommentálni. Viszont ahol székel a felhalmozott tőke, ott székel a 

sötét, sátáni pénzügyi hatalom központja is. A jelenre szóló párhuzamot tovább élesíti az, hogy 

az e fejezeteket követő 33. fejezet a rendszert teljesen átvevő Izrael házát figyelmezteti a 

végidőkben történő nagy elbukásukra, Jákob veszedelmére! Mert Izrael háza Salamon uralma 

óta szervesen részt vett ebben a gazdasági rendszerben. Mi több, a modern korban Izral még a 

születési jogi áldásait is ennek a 666-os számmal fémjelzett rendszernek a dominálásával és a 

két birodalmi struktúra ideiglenes visszaesése miatt volt képes felvenni. Nyilvánvaló tehát, hogy 
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Izrael és Juda, valamint Egyiptom és Asszíria/Babilon végig a három fő mozgatórugója volt és 

maradt a szorosan bibliai vonatkozású történelemnek!  

A birodalmi struktúra kialakulását hajlamosak vagyunk a Dániel 2 híres állóképével kezdeni, s 

onnan követni. A valóságban azonban ennek az állóképnek a felépítése már magában foglalta a 

déli és az északi királyok eredeti, és a korszak legvégéig tartó birodalmi megosztását is, és nem 

csupán szimbolikus módon, mert hiszen az eredeti szereplőket (a déli Egyiptomot és az északi 

Asszíria/Káldea népeit) az állókép is megjelenítette. Valójában még a Dániel 2. állóképpel 

reprezentált birodalmi struktúrája az eredeti felállás, vagy ősminta fejleménye volt, megőrizve 

annak eredeti jellegét.  

Az emberalak teste eltérő minőségű anyagokkal jelképezett testrészekből állt, 

vagyis itt egyazon rendszer különböző minőségű és jellegű karakterisztikáiról 

van szó. Az arany fej a sémita illetőségű,  de a szintén sémita Asszíra elemeit 

is magábaolvasztó babiloni birodalmat reprezentálta. Ezt követte az ezüst 

mellkas, vállak és a két kar, ami a méd/perzsa birodalmat jelöli. A bronz elem 

négy testrészt foglal magában: a hasfalat/alhátat, az ágyékot/tomport valamint 

a két felső combrészt. Itt tehát nem csupán a „nagy sándori” görög birodalom 

van megjelenítve, hanem annak négy utódállama is, amiből kettő folytatódott 

tovább, jelesül a ptolemaid déli, valamint a szeleukida északi királyságok. A 

vas elem által a római birodalom folytatólagos, egészen a korszak végéig tartó, 

uralma van reprezentálva (lásd Dániel 11. fejezetét). Ennek a rendszernek 

tehát több, mint 2000 éves történelme van, mialatt felszínes változásokon 

ment keresztül, de a lényegét tekintve ugyan az maradt. A hosszantartó római 

struktúra tehát különböző fázisokra osztható: A térdek az eredeti római 

birodalomra utalnak, ami ideiglenesen magába olvasztotta a déli egyiptomi és 

az északi szír királyságot. Róma 476-ban történt elbukása után viszont a 

birodalom úgy területileg, mint politikailag és vallásilag is két egymással rivalizáló rendszerre 

szakadt: Az északi királyságot a germán (német-római), keresztény illetőségű birodalmak 

élesztették újjá és vitték tovább, amit az egyik vas lábszár jelöl. Így az állóképpel reprezentált 

birodalmi struktúra a káld/asszír rendszer aranyfejével veszi kezdetét és a térdtől alá az egyik 

vaslábszár által szintén káld/asszír rendszerrel fejeződik be. Vagyis, az észak királysága 

visszanyerte eredeteti sémita, konkrétabban asszír/káld arculatát. A másik vas lábszár  pedig a 

vele rivalizáló iszlám világot, vagyis a déli  bidodalmat jelöli, s ez a két rendszer folyamatosan 

harcol egymással a kor végéig. Ebben a periódusban a viszályt már a vallási ellentétek is élesítik. 

A két boka idejében jelenik meg a “keresztény nagykirály”, az “asszír” aki a Nagy Paráznával 

karöltve uralkodik, és aki megsemmisítő csapást mér a déli királyságra, valamint elvégzi Isten 

büntetését, Jákob veszedelmét az izraelita népeken. Az északi és déli birodalmakat egyesíti, 

amit majd Jeruzsálemből fog uralni. Ez a vegyes, vas és agyag összetételű lábfej és a tíz lábujj már 

a rendszer legutolsó formációját jelöli, miután az antikrisztus színt vall és elpusztítja a Nagy 

http://churchofgod.hu/content.php?act=daniel-11
http://churchofgod.hu/content.php?act=jeruzsalem-kiralya
http://churchofgod.hu/content.php?act=az-asszir-antikrisztus
http://churchofgod.hu/content.php?act=jakob-veszedelme


Paráznát (a Zsoltárok 83 formációt, a hét közül való nyolcadik vadállat (Jel. 17:11-17)). Ennek a 

már nyiltan luciferiánus birodalomnak a nagyon rövid, de annál hevesebb rémuralma alatt a föld 

és az emberiség a teljes megsemmisülés határára kerül. „Harcot indítanak a Bárány ellen, de a 
Bárány legyőzi őket, mert ő az Urak Ura és a Királyok Királya.”  Mielőtt  elpusztulna a föld, a 

visszatérő Krisztus megsemmisíti az állóképet és átveszi a föld fölötti uralmat (Dán. 2:34-35). 

A Dániel 4. fejezetében található még egy további olyan nagyon fontos idevonatkozó prófécia, 

ami rámutat az asszír-káld rendszer megújulására a korszak végefelé. Ez a némileg rejtett, és 

érdemtelenül mellőzött prófécia eredetileg Nebukadnezárt, illetve az ő babiloni birodalmát 

érintette, de van egy határozottan duális, futurisztikus aspektusa is. Nebukadnezár egy álmot 

látott, egy terebélyes nagy fáról, ami sokakat táplált, de isteni utasításra alászállt egy hatalmas 

angyal és ezt a parancsolta: 

Dániel 4:11-12 11... Vágjátok ki a fát, üssétek le ágait, verjétek le lombját és szórjátok szét 
gyümölcsét. Meneküljenek alóla az állatok, és ágai közül a madarak. 12De gyökereinek a 
törzsökét hagyjátok meg a földben, vas és rézbilincsbe verve a mező füvén.  

Dániel rámutat, hogy a próféciai látomás magához Nebukdadnezárhoz szólt és az után teljesedett 

be, miután a király büszke kevélységében önmagát magasztalva ezt modta: „Nemde, ez az a nagy 
Babilon, amelyet hatalmas erőmmel építettem ki igazi királyi székhellyé, hogy hirdesse 
dicsőségemet?” (Dán. 4:30) : 

Dániel 4:28-29 28„Neked szól a szózat, Nebukadnezár király! Elveszem királyi hatalma-
dat. 29Kitaszítanak az emberek közül, a mező vadjai közt lelsz tanyát, s füvet legelsz, mint az 
ökrök. Hét időszak múlik el így fölötted, míg belátod, hogy a Fölséges uralkodik az emberi 
királyság fölött, és annak adhatja, akinek akarja.”  

A történet ezen része viszonylag jól ismert, a király elvesztette 

az értelmét és állat módjára füvet legelt a mezőn hét teljes 

éven át. A kiszabott hét idő elteltével Isten helyreállította a 

méltóságában és a korábbinál is nagyobb hatalomra tett szert. 

Az már kevésbé ismert, hogy a történetnek van egy hosszabb 

távú próféciai aspektusa is. A terebélyes nagy fa nem csupán Nebukadnezárt jelenítette meg, 

hanem birodalmát, Babilont is, ami azt jelenti, hogy a történetnek van egy a birodalomra 

vonatkozó próféciai aspektusa. Ne feledjük a hatalmas, mélyről táplált fákkal a birodalmak 

jelképezi a Szentírás. Az viszonylag ismert tény, hogy bizonyos bibliai szövegrészekben az adott 

évek próféciai éveket, vagy  „időket” is jelönek. Egy bibliai „idő” egy 360 napból álló évet takar, 

a hosszabbtávú, vagy történelmi léptékű próféciai idő esetében a „hét idő” (7x360 év) az 2520 

évet jelent. Ha a döntő fontosságú i.e. 605-ben lezajlott karkemisi csatát vesszük alapul, 

onnantól 2520 év az 1916-hoz hoz el bennünket (a babiloni hadjárat valamivel korábban indult 

meg). 1916 az I. Világháború kellős közepe, amikor az állóharcok öldöklése a tetőfokára hágott. 



Ezzel kezdetét vették az utolsó idők nagy pusztító háborúi. Az addig megvasalt fatönk [a Nagy 

Babilon] sarjadozni kezdett, noha a két világháborúban az izraelita nemzetek és szövetségi 

rendszereik még képesek voltak visszatartani a bidodalom még éppen sarjadozó ágait. De az ágak 

végül mégis csak nővekedtek és egyre terebélyesedtek.  

Az Európai Unio megalakulásával kibontakozott Európa gazdasági felépítésének folyamata, amit 

rövid úton a német gazdaság dominált. Az EU azonban túl bürokratikus és képtelen választ 

nyújtani az olyan kontinenst érintő kihívásokra, mint a tömeges illegális bevándorlás és az 

iszlám radikalizmus megjelenése. Ez egyre fokozódó politikai megosztást eredményezett a 

liberális, jóléti Nyugat és az inkább konzervatív és feltörekvő Közép-Európa között. Az EU 

képtelen a kontinens és a saját polgárainak az érdekeit képviselni, fogatlan papírtigrisként pedig 

nem válhat globális tényezővé. Mindeközben az angolszász népek gyors hanyatlásnak indultak, 

Kína pedig ugyancsak feltörekszik. Ez az ominózus állapot arra készteti Európa bizonyos népeit, 

hogy egy sokkal meghatározóbb, gazdaságilag, politikailag és katonailag domináns, mi több, 

értékformaló tényezővé tegyék a kontinenst. Az EU szakadásához vezető folyamatokat itt 

szükséges részletezni, hiszen 2020-2021-ben ennek a szemtanúi vagyunk. Ami lényeges, 

tudnunk kell, mindez a római birodalmi struktúra utolsó helyreállításaihoz, a Nagy Babilonhoz 

fog vezetni. A fa teljes nagyságában és ékében ki fog növekedni, meghaladva minden korábbi 

formációt. 

A Szentírás rámutat, hogy Isten determinisztikus módon használta fel az asszíro-babilóniai 

rendszer e két népét a maga töténelemformáló, népeket ítélő és büntető akarata szerint: 

Ézsaiás 10:5-6 5Jaj Asszíriának, haragom vesszejének, a bosszúm suhogtatta 
botnak. 6Elküldöm az istentelen nemzet ellen, s a népre szabadítom, amely haragra gerjeszt, 
hogy zsákmányoljon és prédát szerezzen, és tapossa azt, mint az utca sarát.  

Jeremiás 51:20-21 20Kalapácsom voltál [Babilon]; harci fegyverem. Népeket zúztam veled 
össze, és országokat dúltam fel. 21Összezúztam veled lovat és lovast; harci szekeret és hajtót. 

A babiloni birodalom megdöntése után ez a két meghatározó sémita népesség a bibliai 

identitását elvesztve funkcionált tovább az ismert történelem színpadán. Az Isten egyháza a 

prófétaság szellemében tisztában van e bibliai történelmet illetően kiemelten fontos népek 

identitásával és a korszak végén megnyilvánuló szerepükkel. Valójában a szekuláris történelem 

mélyére ásva is követhető ezen népek eredete, vándorlásai és modern lakhelyei. A káldok és az 

asszírok hátramaradt elemei a népvándorlások idején - követve a korábban elvándorol asszír 

népesség nyomát - szintén Közép-Európában állapodtak meg. A Nyugat-Római birodalom a 

beáramló germán népek katonai ereje által roppant össze, elbukásával a római renszer 

megújulásai a későbbiekben már germán hegemónia alatt mentek végbe, példaként a Frank 

Birodalom, a hosszan fennálló Német-római Birodalom és Habsburg birodalom. Ezeknek a 

birodalmaknak magját az asszír/káld nép alkotta, s ennek megfelelően ezt a rendszer az asszír 



fegyelem és a lehengerlő militarizmus, valamint a jellegzetes káld misztériumkultuszok ötvözete 

jellemezte. Amikor tehát a végidők Asszíriájára, vagy Babilonjára vonatkozó próféciákat 

olvassuk, tudnuk kell azt, hogy az a közép-európai, birodalomban gondolkodó germán népet 

jelöli. Az ókori asszír és káld uralkodók a világ uraiként utaltak magukra a krónikáikban és e 

nemzetek kései utódai is világuralomra törnek. A prominens történelmi szerepet betöltő Asszíria 

és Káldea modern identitásának ismerete a próféciai történelem egyik legnagyobb rejtélye és 

egyben egyik legfontosabb kulcsa is. Ha ugyanis képtelenek vagyunk pontosan beazonosítani a 

próféciai szereplőket úgy elveszik a prófécia éle és akkor sem látjuk, vagy fogjuk fel a 

beteljesedését, amikor az a szemünk előtt történik meg. 

Korunkban ismét relevánssá váltak az Ezékiel 30:4-12 és a Dániel 11:40-43 versek tökéletesen 

párhuzamosítható mondanivalói. Ezek a próféciák egyazon, az utolsó időkben megtörténő 

eseményeket vázolnak fel, méghozzá azonos szereplőkkel: 

Dániel 11:40-43 40De az idők végén hadba száll ellene [az északi király ellen] dél királya. Erre 
észak királya, mint valami fergeteg, nekiront harci szekerekkel, lovasokkal és nagy hajóhaddal. 
Betör az országokba és elárasztja őket, amint átvonul rajtuk. 41Amikor bevonul a dicsőséges 
országba, tízezrek esnek el. Kezéből csak a következők menekülnek meg: Edom, Moáb és 
Ammon fiainak maradéka. 42Országotokra teszi rá a kezét, s még Egyiptom számára sincs 
menedék. 43Hatalmába keríti Egyiptom arany és ezüstkincseit, és minden drágaságát. Líbia 
és Kus is a lába előtt hever. 

Az asszír-babiloni rendszer regenerálódásával párhuzamosan elgyengült és lepusztult izraelita 

nemzetek kénytelenek lesznek az ősi minta szerint a két nagyhatalom között lavírozni, 

vesztükre ismét Egyiptomtól, illetve „az asszírtól“ várva a szabadulást, mondani sem kell, 

ezúttal is sikertelenül, mert „az asszír, akire támaszkodni próbálnak az veri meg őket.” 
(Ézs.10:20) : 

Ézsaiás 30:1-7 1Jaj a lázongó fiaknak – ezt mondja az Úr. – Olyan terveket szőnek, amelyek 
nem tőlem valók, és olyan szövetséget kötnek, amelyet nem én sugalltam. Így aztán bűnt 
bűnre halmoznak. 2Útra keltek, hogy lemenjenek Egyiptomba, anélkül, hogy velem 
tanácskoztak volna. A fáraó erejétől remélnek oltalmat, és Egyiptom árnyékában 
bizakodnak. 3Ám a fáraó ereje szégyent hoz rátok, és az Egyiptom árnyékába vetett 
reményetek gyalázatot. ..... 

Hóseás 5:13 13...Efraim Assiriához folyamodott és küldött Járéb királyhoz; de az nem tud 
titeket meggyógyítani, és nem veszi le rólatok a sebet.  

Hóseás 9:3 Nem lakhatnak többé az Úr földjén, Efraim Egyiptomba fog visszatérni [nemzeti 

fogságba], Asszíriában esznek majd tisztátalan étket. 

http://churchofgod.hu/content.php?act=hoseas-5


Hóseás 11:-5-6 
5[Efraim/Izrael] Visszatér Egyiptom földjére [nemzeti fogságba], Asszíria 

[héb. ’aš·šūr „az asszír” az antikrisztus] lesz a királya, mert nem akarnak megtérni. 6Kard 

járja be városait, megöli gyermekeit és elpusztítja erődeit. 

Egyiptomban és Asszíriában nemzeti fogság vár rájuk, amiből már csak a visszatérő Messiás fogja 

őket megváltani : 

Zakariás 10:8-12 8Összegyűjtöm őket sípszóval, [mert megváltottam őket]: olyanok lesznek, 
mint régen voltak. 9Szétszórtam őket a nép közé, de a távolban megemlékeznek rólam; [fiakat 
nevelnek, akik majd visszatérnek.] 10Visszahozom őket Egyiptom földjéről, összegyűjtöm 
őket Asszíriából, elvezérlem őket Gileád [és a Libanon] földjére. De ez még nem lesz 
elég: 11Átkelnek Egyiptom tengerén, [és ő szétválasztja a tenger hullámait], s a Nílus minden 
mélysége kiszárad. Asszíriának megtörik a gőgje, és elragadják Egyiptomtól jogarát. 12Az Úr 
lesz az erejük, dicsőséget szereznek nevében – mondja az Úr. 

  

A korábban már elemzett Ezékiel 30:12-ben megprófétált Nílus kiszáradása az izraeliták új 

exodusának alkalmával és a duális birodalmi renszer végleges pusztulásának idején fog 

beteljesedni.  

A próféciákból tisztán kivehető, hogy a Bábel utáni történelmi korszakot az északi és déli 

királyok birodalmi dialektikája, Izrael Istenhez való viszonya, valamint e három nemzeti entitás 

viszálykodása, egyensúlya és időnkénti élet-halál harcai határozták meg egészen a korszak 

végéig. A végidők nagy háborúinak, a nemzetek ítéletének a messiási uralom fog véget vetni. 

Ekkor ez a három nagy történelmi rivális, Egyiptom, az újra egyesített és helyreállított Izrael és 

Júda, valamint Asszíria végre maradandó békében és testvéri együttműködésben fognak egymás 

mellett élni. Az Ézsaiás által megjövendölt megnyugvásuknak és a köztük kialakult áldásos 

békességnek így rendkívüli jelentősége van: 

Ézsaiás 19:22-25 22És akkor, bár kemény csapásokkal sújtja az Úr az egyiptomiakat, de meg is 
gyógyítja őket: megtérnek ugyanis az Úrhoz, és ő meghallgatja és meggyógyítja őket. 23Azon 
a napon út vezet majd Egyiptomból Asszíriába. Az asszírok Egyiptomba járnak, az egyiptomiak 
meg Asszíriába, és az egyiptomiak Asszíriával együtt szolgálnak az Úrnak. 24Azon a napon 
Egyiptomhoz és Asszíriához csatlakozik harmadikként Izrael, mint áldás a föld közepén. 25És 
a Seregek Ura így fog áldást mondani: „Áldott legyen az én egyiptomi népem, kezemnek 
műve, Asszíria és örökségem, Izrael.” 

ÁMEN! 
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