
Jákob veszedelme, a nagy nyomorúság 
 

 

A Jeremiás próféta által „Jákob nyomorúságának” nevezett eseményre (Jer. 30:7) a Messiás a nagy 

nyomorúságként utalt a Máté 24:21,29 versekben. Tudjuk azt, hogy ezek a párhuzamos igerészek 

egy még előttünk álló fontos és egyedi próféciai eseményt jelölnek. A fősodratú kereszténység 

próféciai szakértői ezt a rendkívüli időszakot általában a „hithű cionista zsidók” Antikrisztus általi 

üldöztetésével, illetve az abból fakadó hányattatásaival asszociálják. Valóban helytálló ez az 

értelmezés, vagy helytelen és megtévesztő, mi több, egy szellemileg káros tévtanítás? Nos, ez a 

korlátozott tanítás valójában elhomályosítja a vészkorszak okait és azt a tényt, hogy ez az esemény 

a Jákobtól származó teljes Izrael házát fogja érinteni, vagyis, az „elveszett tíz törzs” nagy, és 

jelentős nemzetekké lett leszármazottait. Káros, mert az adott értelmezés elhomályosítja azt, hogy 

valójában kik és mi oknál fogva szenvedik majd el Jákob nyomorúságát, s emellett az üldöztetés 

jelentősége mellett annak méretét és intenzitását is elfedi. Legfőbb ideje van annak, hogy a 

színtiszta bibliai tanítások fényében lássuk azt, hogy kiket, miért és milyen fokon fog érinteni ez a 

minden eddigit meghaladó iszonyatos vészperiódus. Mivel számos tanító szerint az „Izraelnek” 

elnevezett zsidó állam létrejöttével kezdetét vette a választott nép nemzeti helyreállítása, 

nyomatékosan kijelentjük, hogy ez nem igaz! Izrael helyreállítása nem, hogy nem kezdődött meg, 

de valójában még az összeomlás, a szétszórattatás és a végveszedelem is előttük áll! Tudnunk kell, 

hogy a Biblia feltárja számunkra az egész világtörténelmet – már amennyiben megértjük a 

nemzetek bibliai eredetét és szerepét. Az alábbiakban bővebben fogunk idézni és párhuzamosítani 

olyan bibliai szövegrészeket, amelyek rávilágítanak a végidők eseményeinek okaira és vázolják 

azok pontos menetrendjét.  
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A vészkorszak okai – Isten ítélete a dekadens jóléti társadalmak fölött  
 
Az Izrael elveszett törzseivel foglakozó 

írásainkban rámutattunk arra, hogy miként 

került a választott nép tíz törzse Észak-nyugat 

Európába, Észak Amerikába, Ausztráliába, Új 
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Zélandra, Dél Afrikába és a világ más pontjaira. Ugyanitt rámutattunk az angolszász, a nyugat 

európai és a Skandináv jóléti nemzetek gazdasági és katonai felemelkedésének forrására is, ami az 

Isten által Ábrahámnak adott és utódainak egy választott ágát érintő „születésjogi” ígéretekben 

gyökerezik. Hangsúlyt kapott az a tény is, hogy bár a születési jog áldásainak felvétele nem volt 

feltételekhez kötve, de azok megtartása már annál inkább. Az izraelita nemzetek felemelkedését, 

majd hanyatlását és bukását a bibliai próféciák olyan hosszú sora jövendölte meg, amelyek 

ismerete segít megérteni a modern világunkban végbemenő folyamatokat. Mivel a jelen időben a 

szóban forgó nemzetek drasztikus hanyatlása a szemünk előtt megy végbe, így a figyelmeztetésük, 

illetve az események pontos megértése sohasem volt aktuálisabb, mint ma. Az idevonatkozó 

bibliai szövegrészek alapján nagy vonalakban az alábbi 7 fázisra oszthatjuk fel az engedetlenségből 

fakadó és a kor végén lezajló isteni korrigálás először Izrael nemzeteit érintő, majd pedig 

bolygószintű menetrendjét: 

 

 A prosperáló izraelita népek Istentől való teljes elfordulása, ami által fellazul ezen 

társadalmak erkölcsi szövete 

 Mindez különböző természeti katasztrófák által végbemenő figyelmeztető csapásokat 

eredményez. 

 A figyelmeztetés semmibevételét a fokozódó gazdasági nehézségek és az össztársadalmi 

káosz követi 

 A káoszt az éhínség dögvész és anarchia tetőzi 

 Az így szétzilált izraelita nemzetek összeomlanak, amit a asszír katonai invázió követ, majd 

a népirtás, a szétszórattatás és a fogság 

 A maradék megtérése és a helyreállítása  

 Az Izraelt büntető népek megbüntetése a visszatérő Krisztus által – Az Úr haragjának nagy 

napja! 
 

 

1. Az Istentől való elfordulás, ami által fellazul a társadalom erkölcsi szövete 
 

Az utolsó napok nyugati, névlegesen keresztény kultúrájának emberanyaga egy Istentől 

elidegenedett, gyarló, eltunyult, luxushajhászó és hedonista életmódra berendezkedett közeggé 

vált (2Tim. 3:1-4). No igen, létezik még a képmutató vallásoskodás, azaz, „meg van az istenfélelem 
külső látszata, de annak valós lényegét és erejét már megtagadják”  (vö. 2Tim. 3:5). A Szentírás 

erkölcsi tanításait és az Isten országának evangéliumát felváltotta a félreértelmezett tolerancia, a 

bővülködés, az anyagi dolgok hajhászása és a teljes erkölcsi relativizmus. Az ilyen megalkuvó 

„keresztények” egyre inkább mellőzik, vagy egyenesen elkerülik a Biblia azon próféciai 

kijelentéseit, amelyek Izrael, a nemzetek és az egyének ítéletével, korrigáló büntetésével 

foglalkoznak. Pedig eddig soha nem volt időszerűbb a Biblia csaknem egyharmadát kitevő 

próféciák idevonatkozó szakaszaival odaadóbban foglalkozni. 

 

A felvilágosultnak vagy haladónak kinevezett és rafinált módszerekkel fősodrattá erőltetett 

luciferiánus szellemiség mára minden más eszmét lehengerelt illetve kiiktatott az izraelita népek 



közéletéből. A világ teljesen a feje tetejére lett állítva: A jót rossznak ítélik, követőit üldözik, a 

rosszat pedig jónak mondják és a gonosz tettek elkövetőit méltatják. Így a homoszexualitást és a 

gender elméletet propagáló hatalmi körök társadalmi szintű elfogadást, mi több, előjogokat, 

ünnepeltetést követelnek – és nyernek - a különböző aberrációk elkövetői számára, míg a 

konzervatív keresztény gondolkodás teljesen ki lett szorítva a közéletből. A még gyakorló hívők 

pedig lassan már a gyülekezeteikben sem tehetnek hitvallást a bibliai álláspontok mellett. Mindez 

egyetlen módon történhetett meg: A sötétség leleményes gyermekei fegyelmezett módon és egy 

hosszú távú terv keretein belül módszeresen, lépésről-lépésre feslették szét a társadalmak szövetét 

röpke kétszáz év alatt, átvéve a pénzintézetek, a média, a szórakoztatóipar és az oktatás teljes 

irányítását. A keresztény konzervatív oldal pedig legfeljebb a szájával pörölt, miközben passzívan 

hátrálva mára végül a teljesen a falhoz lett szorítva. Mi több, Sátán - hasonlóan Jób kikéréséhez - 

kikérte Istentől ezt a képmutató közeget és hamarosan szabad kezet kap fölöttük. A gyűlölettől 

lihegő Sátán a legmesszebbmenőkig meg tesz mindent a neki adott viszonylag rövid, 3 ½ éven át 

tartó időszakban, amit megtehet a kiszolgáltatott izraelitákkal (és a langymeleg keresztényekkel). 

A közhiedelemmel ellenben, Jákob nyomorúsága nem arról szól, hogy a gonosz pogány népek 

üldözik a szegény, bibliai értékekhez hűségesen ragaszkodó zsidó népet, hanem arról, hogy Isten 

büntetés alá helyezi Izraelt és Júdát a gyalázatos szövetség és törvényszegéseik miatt.  
 

Jeremiás 30:4-8 4 Ezek az Úr szavai, amelyeket Izrael [és Júda] felől mondott: 5 Ezt mondja az 
Úr: Szörnyű kiáltást hallottam; a rettegés szavát, nem a békességét. 6 Kérdezzétek meg, s 
nézzetek utána: Vajon szülnek-e férfiak gyermeket? Miért látom hát, hogy minden férfi 
derekán tartja kezét, mint a vajúdó asszony? Miért változott meg minden arc és lett 
halálsápadt? 7 Valóban, annyira nagy ez a nap, hogy nincs hozzá hasonló. A szorongattatás 
napja Jákob számára, de megmenekül. 

 

Ez az időszak olyan páratlan nemzeti szenvedés és keserűség ideje lesz az izraelita népek számára, 

amilyen eddig nem volt és nem is ismétlődik meg a világtörténelemben. De mi a pontos oka 

annak, hogy mindezt el kell szenvedniük? A tiltott és megvetett tanítás: a törvény megszegése! 
 

Már az Ószövetséget Izraelnek átadó Mózes is előre látta azt, hogy az izraelita népek el fognak 

bukni,  s ezt meg is prófétálta az 5Mózes 32. fejezetében olvasható énekében:  

 
5Mózes 32:28-29 28Rövidlátó nép ez, nincs benne belátás. 29Ha bölcsek volnának, felfognák, 
fontolóra vennék sorsukat.  

 

Az Istennel megkötött szövetségeket nem szabad könnyedén venni és felelőtlenül kezelni. Ezt az 

Ószövetség esetében a 3Mózes 26, az 5Mózes 4:23-27; 28; 30:1-6 és 32. fejezeteiben, az 

Újszövetség esetében pedig a Héberekhez írt levél 10:26-31 verseiben nyomatékosította Isten. Ha 

nem felelünk meg az adott szövetség követelményeinek, annak határozott, rettenetes átkokat 

magával hozó következményei lesznek: 
 

5Mózes 30:16-19 16 Ezért parancsolom ma neked, hogy szeresd Istenedet, JHVH-t, járj az ő útjain, 
tartsd meg parancsolatait, rendelkezéseit és döntéseit, és akkor élni és szaporodni fogsz, mert 
megáld téged Istened, JHVH azon a földön, amelyre bemégy, hogy birtokba vedd. 17 De ha 
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elfordul a szíved, és nem engedelmeskedsz, hanem eltántorodsz, más istenek előtt borulsz le, és 
azokat tiszteled, 18 kijelentem nektek már most, hogy menthetetlenül elvesztek. Nem éltek 
hosszú ideig azon a földön, ahova most átkeltek a Jordánon, hogy bemenjetek oda, és birtokba 
vegyétek. 19 Tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a 
halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is!  

 

JHVH tehát az élet [a törvény megtartása] és halál [a törvény megszegése], az áldások és átkok 

választása elé helyezte Izrael népét, ahol nem létezett kompromisszumos középút. A szövetség 

hűséges megtartásáért járó jutalmakat, vagyis a nemzeti áldásokat az 5Mózes 28:1-15 fejezetei 

vázolják. Az átkokat pedig, jóval hosszabb felsorolásban a fejezet további, 16-69 versei, amelyek 

kötelező olvasmányok e fontos témakör megértéséhez. A hűtlenség következményei a gyors, 

határozott ítélet és fenyítés: 
 

5Mózes 32:35 Enyém a bosszú és a megtorlás, amikor megtántorodik lábuk, mert közel van 
vesztük napja, és siet, ami rájuk vár. 

 

Izrael és Júda Bibliából ismert történelme nyilvánvalóvá teszi azt, hogy e népek megszegték a 

szövetséget. Isten többszöri figyelmeztetése ellenére egyre fokozták a vétkeiket, s a próféciai 

végidőkben ez odáig viszik, hogy az igaz szövetség helyett a halállal (veszedelemmel, luciferiánus 

háttérhatalommal) lépnek szövetségre, amitől JHVH menti meg népét, de csak erős ostorozás 

után: 
 

Ézsaiás 28:15-22 15 Ti ezt mondtátok: Szövetséget kötöttünk a halállal, és egyezségre léptünk a 
holtak hazájával. Ha jön az elsöprő áradat, nem ér el bennünket, mert a hazugság lesz az 
oltalmunk, a hamisság a rejtekhelyünk. 16 Ezért így szól az én Uram, JHVH: A Sionra egy követ 
teszek le alapul, szilárd követ, drága sarokkövet alapul. Aki hisz, az nem menekül el! 17A törvényt 
zsinórmértékké teszem, és az igazságot mércévé. Jégeső söpri el az oltalmazó hazugságot, és víz 
árasztja el a rejtekhelyet. 18 Felbomlik a halállal kötött szövetségetek, és nem marad meg 
egyezségetek a holtak hazájával. Ha megjön az ostorozó áradat, elborít benneteket! 19 

Valahányszor megjön, elragad benneteket. Mert megjön minden reggel, sőt nappal is, éjjel is. 
Akkor a folytonos rettegés majd megérteti veletek a kijelentést!  21 Mert fölindul majd JHVH, 
mint a Perácim-hegyen, haragra gerjed, mint a gibeóni völgyben. Véghezviszi tettét, szokatlan 
tettét, elvégzi munkáját, rendkívüli munkáját. 22 Most azért ne csúfolódjatok, mert még 
szorosabbak lesznek bilincseitek! Hallottam, hogy az Úr, a Seregek JHVH-ja elhatározta az egész 
ország pusztulását.  

 

Izrael korrupt politikai elitje, a vallási vezetők és hamis próféták áltatásai megfelelő légkört 

biztosítottak a köznép erkölcsi leromlásához és az abból fakadó össznemzeti bukáshoz: 

 
Jeremiás 5:12-14 12Megtagadták az Urat és azt mondják: „Semmi dolgunk vele! Nem jöhet 
ránk veszedelem, sem kardtól, sem éhínségtől nem fogunk szen0,vedni. 13És a próféták? 
Olyanok csak, mint a szél! Nincs bennük isteni szó.” 14Ezért ezt mondja az Úr, a Seregek 
Istene: Ez történik majd velük, amiért így beszéltek: Nézd, tűzzé változtatom szádban a 
szavaimat, ezt a népet meg fává, hogy megeméssze őket a tűz.  
 



Jeremiás 6:13-14 13 a legkisebbtől a legnagyobbig mindnyájan rút haszonra lesnek; a próféta 
ugyanúgy, mint a pap, csalárdságot művel. 14Népem sebeit hazugsággal gyógyítják, amikor így 
beszélnek: „Békesség, békesség”, noha nincsen békesség.  

 

Az Ezékiel 16. és Ézsaiás 3. fejezetei rámutatnak, hogy Júda bűnei messze tetőzik még Izraelét is 

és olyanokká lettek, mint Szodoma. Izrael és Júda társadalmai a legfelsőbb vezetésétől a nép 

legaljáig egyaránt megromlott és megérett az ítéletre: 

 
Ézsaiás 1:4-6 4Lám, a bűnös nemzet, a gonoszsággal terhelt nép! Gonosztevők nemzedéke, 
elvetemült fiak! Elhagyták az Urat, s megvetették Izrael Szentjét, hátat fordítottak neki. 5Még 
hol verjelek meg benneteket, amiért hűtlenségre hűtlenséget halmoztok? Beteg az egész fej 
és a szív teljesen erőtlen. 6Tetőtől talpig sehol sem ép, csupa sebhely, zúzódás és nyílt seb. 

 

Jeremiás 5:29 Vajon ne büntessem meg őket ezekért? - mondja az Úr. És ne álljak bosszút 
ilyen nemzeten?  
 

Isten nem vágyik erre a bosszúra, megtérésre szólít fel, és figyelmeztetően int, mielőtt büntet. 

 

2. A figyelmeztető csapások  
 

Egy teljes bibliai könyv, Ámosz könyve konkrétan Izrael hanyatlásainak okaival foglalkozik. Nem 

Judáéval, a zsidókéval, hanem Izrael házának nemzetségeivel. Ámosz rámutat az egész folyamatra, 

kezdve azzal, hogy az izraeliták felgerjesztették Isten haragját a bálványimádat és törvényszegés 

által. A gonoszságból és gyarlóságból fakadóan kiszélesedtek a társadalmi egyenlőtlenségek, amik 

aztán olyan problémákat generáltak, amelyek teljesen szétzilálták a társadalmat. Lényeges 

azonban, hogy ez a próféciai könyv nem csupán az ókori izraeliták társadalmi látlelete, de pontos 

társadalmi látlelete korunk Józseftől származó angolszász népeinek is, és valójában ez a könyv 

leginkább hozzájuk szól és e jelen korszakra vonatkozóan. A próféta rámutat, hogy Isten 

hosszútűrően és kegyelmesen elegendő időt biztosít és alkalmat nyújt a megtérésre, amit szúrós 

figyelmeztető csapásokkal kíván felserkenteni. Amint ez a bálványimádatba esett ókori izraelita 

törzsek esetében megtörtént, úgy történik meg a ma élő utódaik esetében is: 
 

Ámosz 4:4-12 5Égessétek el a dicsőítő áldozat kovászát, ígérjetek fogadalmi ajándékot, azután 
híreszteljétek! Mert ezt szeretitek tenni, Izrael fiai – mondja az Úr. 6Bár akaratomból tisztán 
maradtak a fogak minden városotokban, s kenyér szűke volt minden helységetekben, és 
mégsem tértetek vissza hozzám – mondja az Úr. 7Megvontam tőletek az esőt aratás előtt 
három hónapra: az egyik városra küldtem esőt, a másikra nem küldtem esőt. Az egyik föld 
megázott, a másik föld pedig, amelyre nem esett eső, kiszáradt. 8Két-három városból is 
eltámolyogtak ugyanabba a városba, hogy vizet igyanak, de nem tudják szomjukat oltani, és 
mégsem tértetek vissza hozzám – mondja az Úr. 9Tűzvésszel és aszállyal sújtottalak 
benneteket, kiszárítottam kertjeiteket és szőleiteket, fügefáitokat és olajfáitokat 
fölemésztette a sáska, és mégsem tértetek vissza hozzám – mondja az Úr. 10Pestist 
bocsátottam rátok, úgy, mint Egyiptomra, ifjaitokat megöltem karddal, zsákmányul estek 
lovaitok, táboraitok bűze orrotokba szállt, és mégsem tértetek vissza hozzám – mondja az 



Úr. 11Felforgattalak titeket, miként az Isten felforgatta Szodomát és Gomorrát; olyanok 
lettetek, mint a tűzből kimentett üszök, és mégsem tértetek vissza hozzám – mondja az 
Úr. 12Ezért bánok így veled, Izrael! Mivel így bánok majd veled, készülj fel, hogy találkozzál a 
te Isteneddel, Izrael! 

 

Elég a napi híreket átböngészni ahhoz, hogy lássuk a fentieknek a beteljesedett valóságát. Az 

angolszász nemzeteket soha nem sújtotta annyi „természeti” csapás, gazdasági instabilitás és 

etnikai villongások sora, mint volt ez az elmúlt évtizedben. Egymást követik a földrengések, 

hurrikánok, tornádók, teljes államokat megemésztő tűzvészek, aszályok és áradások hírei - de 

mégsem térnek vissza Istenhez. A romlottság, a korrupció, a jog elferdítése, az igazság 

kimondásának büntetése, a szegények elnyomása, az erőszak és a közbiztonság romlása 

jellemzi leginkább a modern izraelita társadalmakat:  

  
Ámosz 5:9-14 9Jaj azoknak, akik a jogot ürömre fordítják, és földre tiporják az igazságosságot! 10Akik 
gyűlölik azt, aki igazságot szolgáltat a kapuban, és utálják azt, aki kimondja az igazságot. 11Mivel a 
gyöngét eltiporjátok, és a gabona vámját elveszitek tőle, hiába építettétek a kőházakat, nem fogtok 
bennük lakni; hiába ültettetek nemes szőlőt, nem fogjátok inni a borát. 12Mert tudom, hogy vétkeitek 
milyen számosak, bűneitek milyen súlyosak: ellenségei vagytok az igaznak, elfogadjátok a 
megvesztegetést, és a kapuban elnyomjátok az igazat. 13Ezért a mai időkben csöndben marad az 
okos ember, mert gonosz idő ez! 14A jót keressétek, ne a rosszat, hogy éljetek! Akkor valóban 
veletek lesz az Úr, a Seregek Istene, amint most állítjátok. 15Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, 
juttassátok diadalra az igazságot a kapuban! Talán megkegyelmez az Úr, a Seregek Istene József 
maradékának. 
  
Ámosz 8:4-7  4Halljátok ezt, ti, akik eltiporjátok a szegényt, és szorongatjátok az országban a 
szűkölködőket! 5Azt mondjátok: „Mikor múlik már el az újhold, hogy eladhassuk a búzánkat? A 
szombat, hogy árulhassuk gabonánkat? Csökkentjük a mértéket, növeljük a sékelt, meghamisítjuk a 
mérleget, 6hogy megvehessük pénzért a szegényt, egy pár saruért a szűkölködőt, és eladhassuk a 
gabona ocsúját.” 7Megesküdött az Úr Jákob dicsőségére: Sose felejtem el egyetlen tettüket sem!  

 

Hosszasan lehetne sorolni Izrael bűneinek lajstromát és  bár szemmel láthatóak az intő csapások 

de a megtérésre való felhívás süket fülekre talál. Ebben a stádiumban már nagyon fogytán az Úr 

türelme: 

 
Ámosz 6:3-9 3Késleltetitek az Úr napját, és siettetitek az erőszak uralmát! 4Elefántcsont 
ágyban alusznak, fekvőhelyeiken henyélnek, lakmároznak a nyáj bárányaiból és a csorda 
ökreiből. 5Hárfaszó mellett nótáznak, mint Dávid, hangszert csinálnak maguknak; 6korsóból 
isszák a bort, finom olajjal kenik magukat: József végzete miatt bizony nem 
bánkódnak. 7Ezért, lám, most a száműzöttek élén mennek a fogságba, és véget ér a 
henyélők tobzódása. 8Megesküdött az Úr, az Isten saját magára – mondja az Úr, a Seregek 
Istene: Jákob gőgjét utálom, palotáit gyűlölöm; a várost és lakóit kiszolgáltatom. 9Ha 
megmarad tíz ember egy házban, azok is meghalnak!  
 
Ámosz 7:7-9 7Ezt mutatta nekem az Úr, az Isten: Lám, egy ember állt a falon, a kezében 
mérőónt tartott. 8Az Úr megkérdezte: „Mit látsz, Ámosz?” Azt feleltem: „Mérőónt.” Az Úr így 



szólt: „Nézd, lemérem népemet, Izraelt mérőónnal, és többé nem kegyelmezek 
neki! 9Elpusztulnak Izsák magaslatai, lerombolják Izrael szentélyeit, és karddal támadok 
Jerobeám házára.”  
 
Ámosz 8:2 .... Népem megérett a pusztulásra, többé nem kegyelmezek neki.  
 
Ámosz 9:8-10 8De Jákob házát mégsem pusztítom el egészen – mondja az Úr. 9Mert, lám, 
parancsot adok, és szétszórom Izrael fiait a különféle népek közé, mint amikor rostál az 
ember, anélkül, hogy egy szem is a földre esnék. 10Kard élén hullik el népemben minden 
gonosztevő, mind, aki mondja: „A vész nem közeleg, nem érkezik el hozzánk.” 

 

Hóseás próféta hasonlóan jövendölte meg ezeket a napokat: 

 
Hóseás 4:1-3, 17-18 1Figyeljetek az Úr szavára, Izrael fiai, mert perbe száll az Úr az ország 
lakóival. 2Nincsen az országban hűség és szeretet, s az Urat sem ismerik többé. Mindenütt 
csak átok és hazugság, gyilkosság és lopás, házasságtörés és erőszak, szüntelen vérontás. 

 

Hóseás 7:13-16 13 Jaj nekik [Izraelnek], mert messze eltévelyedtek tőlem! Pusztuljanak, 
amiért fellázadtak ellenem! Menteni akarom őket, ők meg hazugságokat beszélnek 
ellenem. 14 Nem kiáltanak hozzám szívükből, amikor jajgatnak fekvőhelyükön: búza és must 
miatt keseregnek, ellenem meg lázadoznak. 15 Tanítottam őket, megerősítettem karjukat, ők 
mégis gonoszat forralnak ellenem. 16 Baal felé fordulnak, olyanok, mint a csalóka íj, 
fejedelmeik kard élén hullnak el nyelvük dühe miatt. Nevetni fognak rajtuk még Egyiptom 
földjén is. 

 

Senkit ne tévesszenek meg azok a tévtanítók, akik szerint ezek a próféciák már mind 

beteljesedtek az ókorban és így többé nem relevánsak. Hiszen maguk a próféták Ezékiel, Ézsaiás 

és Hóseás és Ámosz is rámutatnak arra, hogy ezen próféciák elsősorban a számukra távoli végidők 

eseményeit vázolják fel. Azt az időt, amikor Izrael átesik egy végső büntetésen, amit a nép igaz 

megtérése és [valós] helyreállítása követi: 
 

Ámosz 9: 11-15 11Azon a napon [amikor mindezek végbemennek] felállítom Dávid 
roskadozó sátrát, repedéseit kijavítom, romjait felépítem, helyreállítom, hogy olyan legyen, 
mint hajdanában volt. 12Hadd foglalják el azt, ami Edomból megmarad, és minden nemzetet, 
ahol segítségül hívták a nevemet – mondja az Úr, és meg is teszi. 13Igen, jönnek napok – 
mondja az Úr –, amikor együtt jár a szántóvető és az arató, a sajtoló és a magvető, újbor fakad 
a hegyekből, patakzik minden halomból. 14Népemet, Izraelt helyreállítottam: fölépítik a 
romba dőlt városokat és bennük laknak, szőlőskerteket ültetnek, és isszák a borát, kerteket 
telepítenek, és eszik a gyümölcsét. 15Letelepítem őket földjükre, soha többé nem tépik ki 
őket földjükből, amelyeket nekik adtam – mondja az Úr, a te Istened. 
 

 

3. Gazdasági nehézségek, társadalmi problémák, őrület és káosz 
 

Jahósua a Messiás a Máté 24:7-ben világviszonylatban jövendölte meg mindazt, amit Jeremiás 

specifikusan Izraelre vonatkoztatott. Vagyis az ítélet, ami először Isten házával kezdődik, az majd 



eljön a világ egészére is. Alulhangsúlyozott tény, hogy Izrael esetében az Ószövetség eleve 

magában foglalta Jákob veszedelmének kiváltó okát, a szövetség és törvényszegés átkait: 
  

3Mózes 26:14-17 14 De ha nem hallgattok rám, és nem tartjátok meg parancsaimat, 15 ha 
elvetitek törvényeimet, figyelmen kívül hagyjátok utasításaimat, s megszegitek szövetségemet 
azáltal, hogy nem igazodtok előírásaimhoz, 16 akkor én is úgy bánok veletek. Meglátogatlak 
benneteket remegéssel, sorvadással és lázzal, amely elemészti a szemet és kioltja a leheletet. 
Hiába vetitek el a magot, az ellenségeiteket fogja táplálni. 17 Ellenetek fordulok, és elhullotok 
ellenségeitek előtt. Olyanok uralkodnak majd fölöttetek, akik gyűlölnek titeket, s akkor is 
menekülni fogtok, ha senki sem üldöz benneteket. 

 

A figyelmeztető csapásokat követően egyre fokozódóbb módon nyilvánulnak meg a tényleges 

átkok. A társadalmi egyenlőtlenség, a belső villongások, a korrupció, a jog és igazságszolgáltatás 

kijátszása a kettősmérce alkalmazása, a bűnözés megnövekedése valamint a szabadjára engedett 

szexuális perverzió miatt az intő, de visszatartottabb figyelmeztetéseket felváltják az ítélet egyre 

pusztítóbb csapásai. 

 
5Mózes 28:23-24 23Az ég ércből lesz fejed fölött, s a föld a lábad alatt vasból. 24Az Úr 
homokzáporrá és porözönné változtatja országodban az esőt, addig fog hullani rád az égből, 
míg meg nem semmisülsz.  
 

 A Nyugat bukása - az elborult elme, a megbomlott értelem, őrület és vakság 
 

Talán nehéz felfogni, de amit ma a világunkban látunk az mind meg volt jövendölve a Bibliában, 

beleértve a nyugati világ hanyatlását és a prognosztizált teljes összeomlását is. A Nyugat alatt itt 

konkrétabban a jóléti nyugat európai, skandináv és angolszász társadalmakat értjük, próféciai 

értelemben az izraelita népeket. A közép európai térség bizonyos fokú közös kulturális elemektől 

eltekintve egy teljesen más blokkot és főképpen más sorsközösséget alkot Németországgal – Közép 

Európa leggazdagabb és vezető hatalmával - az élen. A Szentírás előrejelzése szerint a térségben 

egy szuperhatalom fog megformálódni. Ennek a lassanként létrejövő majdani közép európai 

birodalomnak a viszonylag józaneszű lakosai és politikai elemzői ma elképedve és értetlenül 

szemlélik a Nyugat degeneráltságát, a hihetetlen önfeladását és az abból fakadó totál civilizációs 

káoszt. A politikai kommentárokban egyre gyakrabban hangzanak el az olyan megjegyzések, 

miszerint, a Nyugat polgárai úgy viselkednek, „mint ha elment volna az eszük”, vagy „mintha 

teljesen megőrültek volna”. Bolond világban élünk, szól még a közhely is. A túlzott prosperitás, 

valamint az Isten által megadott keretek eltávolítása valóban könnyen elvakíthatja a józan 

ítélőképességet, komoly szellemi leépülést okozhat, de a bűnnel olybá megalkuvó elmebajt egy 

szint után már maga Isten generálja: 

 
5Mózes 28:28-29 28Az Úr őrülettel, vaksággal és elmezavarral sújt, 29és világos nappal is úgy 
tapogatózol majd, mint ahogy a vak tapogatózik a sötétben, s nem találsz kiutat.  

 



Ok és okozat: a bűnnek élő, értelemre nem hajló szíveket Isten kiszolgáltatja a maguk gyalázatos 

szenvedélyeinek (Róm. 1:24-26), így mintegy átadva őket az őrületnek és tébolynak, ahol már a 

természet legalapvetőbb szabályait is gátlástalanul felrúgják, hogy keményebb legyen az ítéletük.  

 

 A gender őrület 
 

Az igazságot elfojtó PC beszédmód, a gendererelmélet, a legkülönbözőbb durva devianciák 

társadalom szintű elfogadása, propagálása és igazolása már a teljesen elborult, megzavarodott elme 

határozott megnyilvánulása. A ránk szabadított gender ideáknak vannak szellemi szerzői, vannak 

elkötelezett luciferánius közvetítő ügynökei, akik aktívan, már-már erőszakosan terjesztik és 

méltatják ezt a mételyt és persze meg vannak azok perverz élvezői. A különböző perverziók kiélői 

mellett azonban csak egy szellemileg leépült, teljesen eltorzult értékrendet képviselő, mélyen 

degradált társadalom fogja tolerálni, mi több támogatni a természet szabta rendet felrúgó perverz 

szexuális devianciákat.  

 

 Az idegenek felemelkedése és uralma 
 

Az izraelita nemzeteknek a természeti és gazdasági csapások mellett szembe kell nézni egy 

további sajátos, a gyarmati múltból fakadó problémával: a köztük élő rendkívül nagy és egyre csak 

növekedő számú idegen, más etnikumú és kultúrájú népesség jelenlétével. A bibliailag is 

jogszerűen köztük tartózkodó és beilleszkedett, alkalmazkodni kívánó jövevény mellett 

végeláthatatlan számban özönlenek rájuk az illegális bevándorlók, az opportunista, léhűtő, 

semmit nem produkáló, de mindent felemésztő agresszív és esetenként egyenesen rossz szándékú 

honfoglalók siserahada. A luciferiánus hatalmi elit, a „mélyállam” mindennek a terheit a 

rohamosan csökkenő munkás és középosztályra terheli, ami szerte szétszaggatja a jóléti államok 

szociális hálóját és a társadalom egészének szövetét. Aki tiltakozni mer, ez ellen azt rasszistáknak 

nevezik és hevesen üldözik. Nincs kiút, József törzseinek ereje egyre hanyatlik, de nem veszik 

észre súlyos állapotukat, fel sem fogják, hogy erőtlenné és jelentéktelenné válnak a nemzetek 

között „nem látják őszülő hajszálaikat”, hogy feladták saját nemzeti identitásukat és kultúrájukat a 

jöttment pogány idegenekéért: 
 

Hóseás 7:8-1 8 Efraim elkeveredik a népek között, Efraim olyan, mint a lángos, amelyet nem 
fordítottak meg. 9 Erejét idegenek emésztik fel, de ő észre sem veszi; őszülő haj borítja fejét, 
de ő észre sem veszi. 10 [A saját gőgje vádolja Izraelt, de nem térnek meg az Úrhoz, az ő 
Istenükhöz, mindezek ellenére sem keresik.]  
 
Ézsaiás 2:6-8 6Igen, elvetetted népedet, Jákob házát. Mert tele van jósokkal és 
jövendőmondókkal, mint a filiszteusok földje. Idegenek fiaival kötnek szövetséget. 7Országa 
tele van ezüsttel-arannyal, és kincseinek se szeri, se száma. Országa tele van lovakkal, harci 
szekereit nem lehet megszámlálni. 8És tele van országa bálványokkal… 

 

Az elborult elme egy további egyenes következménye az, hogy az idegenek lényegében leuralják 

és gazdaságilag is lehagyják a befogadóikat. Egyre inkább a más etnikumú, más kultúrájú és 

http://churchofgod.hu/content.php?act=gnosztikus-gender


vallású, valamint más értékrendet képviselő tömegek határozzák meg a társadalom irányvitelét, s 

eszerint élik fel a nemzeti vagyont: 
 

5Mózes 28:43-45 43A köztetek élő idegen egyre inkább föléd emelkedik, te pedig lejjebb 
süllyedsz. 44Kölcsönözhet neked, de te neki nem. Ő lesz a fej, te a farok. 45Ezek az átkok mind 
utolérnek és teljesednek rajtad, míg csak ki nem pusztulsz, mivel nem hallgattál az Úr, a te 
Istened szavára, hogy tartsd meg a parancsait és törvényeit, amelyeket szabott neked. 

 

A jelek azt mutatják, hogy a téboly csak fokozódni fog. Az izraelita népeket és áldásaikat saját 

hazáikban emésztik fel az őket gyűlölő és megvető idegenek. A fokozódó bűnözésre esztelenül a 

rendvédelmi szervek leépítésével és az ítéletek enyhítésével válaszolnak, zöld lámpát nyitva az 

elvetemült bűnözőknek. Az alanyi alapon mindenkinek járó alapjövedelem neo szocialista 

délibábjával pedig azt a bibliai alapelvet kívánják felrúgni, hogy „aki nem akar dolgozni, az ne is 
egyék” (2Tessz. 3:10) a másét ne kívándról és a ne lopjról nem is beszélve.  A megosztott ház nem 

állhat meg, össze fog dőlni, s a próféciák alapján kijelenthetjük azt, hogy mindaz, ami 

Franciaországban, Hollandiában, Svédországban és legfőbbképpen az angolszász országokban 

zajlik, az a bibliai átokból fakad és az idegenek uralmához fog vezetni! Itt a beteges diskurzus már 

arról szól, hogy „fehér embernek lenni eredendő bűn”, amiért könyörtelenül vezekelniük kell – 

alapelvárásként a javaik teljes átadásával. Ez az ámokfutás soha nem történhetett volna meg 

akkor, ha az izraelita nemzetek hűek maradtak volna a törvényhez és annak megfelelően a 

bevándorlási politikájukat is szigorúan az idevonatkozó bibliai törvényekre építették volna fel. A 

végeredmény: „Elnyomnak és kizsákmányolnak, s nem kel védelmedre senki.” (5Móz. 28:29) 

 

 

4. A káoszt az éhínség dögvész és anarchia tetőzi 

 
Ebben a stádiumban lényegében a figyelmeztetések idején megtapasztalt csapások ismétlődnek 

meg, de már sokkal intenzívebb szinten, vagyis büntetés módozatban. A járványok, betegségek és 

az éhínség ezen a ponton már tömegével szedik az áldozataikat, amit az anarchikus állapotok 

tesznek még elviselhetetlenebbé. Mózes ekként mutatja be a büntetésnek ezt a fázisát: 

 
3Mózes 26:18-29 18 Ha még ennek ellenére [a figyelmeztető 
csapások ellenére] sem hallgattok rám, hétszeresen torolom 
meg bűneiteket. 19 Megtöröm makacs gőgötöket. Olyanná 
teszem az eget fölöttetek, mint a vas, és a földet, mint az érc: 
20 erőlködésetek hiábavaló lesz, földetek nem ad termést, és 
a mező fája nem hoz gyümölcsöt. 21 Ha ellenem szegültök és 
nem hallgattok rám, akkor ezeket a csapásokat 
meghétszerezem rajtatok bűneitek miatt. 22 Vadállatokat 
szabadítok rátok, hogy ragadják el gyermekeiteket, 
pusztítsák el barmaitokat, és tizedeljenek meg benneteket 
annyira, hogy az utak elhagyatottá váljanak. 23 S ha még ez 

sem használ nektek, és még mindig ellenem szegültök, 24 én is fölkelek ellenetek és hétszeresen 
sújtalak benneteket bűneitekért. 25 Kardot hozok rátok, hogy megbosszulja a szövetséget. Akkor 



majd városaitokba menekültök, de pestist bocsátok rátok és ellenségeitek kezére kerültök. 26 Ha 
majd eltöröm kenyeretek botját, tíz asszony süthet kenyeret egy kemencében: kimérve adják 
majd nektek a kenyeret, s nem ehettek jóllakásig. 27 Ha még ennek ellenére sem hallgattok rám 
és ellenem szegültök, 28 én is ellenetek fordulok haragommal és hétszeresen megbüntetlek 
titeket bűneitek miatt. 29 Megeszitek fiaitok húsát, és megeszitek lányaitok húsát.  
 
5Mózes 28:53-57 53Megeszed magzatodat, fiaidnak és lányaidnak a húsát, akiket az Úr, a te 
Istened ad neked a szorongatással teli ostrom alatt, amelyet ellenséged indít ellened. 54(Még) a 
legelpuhultabb és legelkényeztetettebb is irigy szemmel néz testvérére, szeretett feleségére és 
megmaradt gyermekeikre, akiket még meghagyott; 55távol van tőle, hogy valamelyiküknek is 
adjon gyermekei húsából, amellyel táplálkozik, mivel semmi egyebet nem tudott tárolni a 
szorongatással teli ostrom alatt, amelyet ellenséged indít ellened, minden városodban. 56A 
legelkapatottabb és legmódosabb asszony is, aki elpuhultságában és kényességében sohase 
kísérelte meg, hogy a földre tegye a lábát, irigységgel tekint szeretett férjére, fiaira és 
lányaira, 57(irigyli tőlük) a méhlepényt, amely elhagyja a méhét, és gyermekét, akit a világra 
hozott, a nagy ínségben titokban eszi meg ezt is, azt is a szorongatással teli ostrom alatt, amelyet 
ellenséged indít ellened, minden városodban.  

 

Ez már a teljes összeomlás előtti állapot, amikor az éhínség olyan fokúvá válik, hogy az emberek 

kannibalizmusra kényszerülnek, és saját gyermekeiket eszik meg, egymástól elragadva a falatokat, 

miközben az ellenség ostromolja a városaikat. Ennek előképe volt Jeruzsálem a rómaiak általi 

ostromakor végbemenő kannibalizmus, amiről Josephus is írt. Ezzel eljön az utolsó csapás, a 

kegyelemdöfés, vagyis a kard általi veszedelem ideje!  

  
5Mózes  28:49 Hoz az Úr ellened népet messzünnen, a földnek széléről, nem különben, a mint 
repül a sas; oly népet, a melynek nyelvét nem érted; 

 
3Mózes 26:25, 30-33 25 Kardot hozok rátok, hogy megbosszulja a szövetséget. Akkor majd 
városaitokba menekültök, de pestist bocsátok rátok és ellenségeitek kezére kerültök. ... 30 
Lerombolom magaslati helyeiteket, elpusztítom illatáldozataitok oltárait, holttesteiteket 
bálványaitok törmelékeire halmozom, és eltaszítalak benneteket. 31 Városaitokat rommá 
teszem, elpusztítom szentélyeiteket, és nem szívom többé a megbékélés illatát. 32 Úgy 
elpusztítom országotokat, hogy ellenségeitek álmélkodni fognak rajta, amikor odamennek 
lakni. 33Szétszórlak benneteket a nemzetek közé. Kardot rántok ellenetek, hogy 
országotokat pusztasággá tegyem és városaitokat romhalmazzá. 34 Akkor majd az ország 
megtartja szombatjait elhagyatottságának egész ideje alatt, mivel ti ellenségeitek földjén 
lesztek. A föld pihenni fog, és megtartja szombatjait. 35 Elhagyatottsága egész idején pihenni 
fog, amit nem tehetett meg a ti szombatjaitokon, amikor még ott laktatok. 36 Azoknak a szívét 
pedig, akik megmaradnak, eltöltöm félelemmel, amikor ellenségeik földjén lesznek, 
megrémülnek a száraz levél zörrenésére, s futni fognak, mint ahogy a kard elől menekül az 
ember, s elhullanak, bár senki sem kergeti őket. 37 Egymásba botlanak, mint a kard előtt, noha 
senki sem kergeti őket. Nem állhattok meg ellenségeitek előtt, 38 elvesztek a nemzetek 
között, és ellenségeitek földje emészt meg benneteket. 39 Akik megmaradnak közületek, 
azok ellenséges országban vesznek el bűneik miatt; atyáik bűne is beleszámít azokéba, akik 
elvesznek. 
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Jeremiás 5:15-17 15És egy távoli nemzetet szabadítok rátok, Izrael háza! – mondja az Úr. Egy 
legyőzhetetlen, régi nemzetet, olyan nemzetet, amelynek nem ismered a nyelvét, és nem 
érted a beszédét. 16Tegze olyan, mint a nyitott sír, s mindannyian hősök. 17Fölemészti majd 
aratásodat és kenyeredet, felfalja fiaidat és lányaidat, megeszi nyájaidat és csordáidat, 
leszüreteli szőlődet és fügefáidat. Sőt, lerombolja megerősített városaidat is, amelyekben 
annyira bízol.  

 

A hosszantartó prosperitás, a gazdasági és korábbi katonai sikerek után túlontúl elbizakodott és 

gőgössé lett izraelitáknak Isten megtöri az erejét, s az abból fakadó büszkeségét: 
 

3Mózes 26:19 megtöröm a ti megátalkodott kevélységeteket,  
 

Ez vezet végül ahhoz, hogy a végén ősi ellenségeikhez, az asszírokhoz és Egyiptomhoz [A Dániel 

11-ben bemutatott és az utolsó időkben is rivalizáló északi és déli királyokhoz, birodalmakhoz] 

fordulnak segítségért, a fennmaradás reményében: 

 
Hóseás 7:11-12 11 Efraim, mint egy galamb, buta és esztelen: Egyiptomot hívják, Asszíriába 
rohannak! 12 Mehetnek bárhová, kivetem rájuk a hálómat; mint az ég madarát, visszahozom, 
s gonoszságukért megbüntetem őket. 
 

Ebben a kétségbeesett állapotban, ahelyett, hogy visszatérnének Istenükhöz, inkább fordulnak 

majd halálos ellenségükhöz, a Járébként megnevezett, asszír királyhoz: „Efraim Assiriához 
folyamodott és küldött Járéb királyhoz” (Hós. 5:13). Teszik ezt abban a hiú reményben, hogy „az 

asszír” és Egyiptom szövetsége által megmenekülnek majd annak csapásaitól, de a bot, amelyre 

támaszkodnak, átszúrja a tenyerüket (Ézs. 10:20; 35:6). Járéb az Antikrisztust jelöli, így Izrael a 

fenevad kiszolgáltatottjává, majd pedig áldozatává lesz (Lásd még a Hóseás 5 című írást). 
 

 

5. Idegen katonai megszállás, népirtás, szétszórattatás és rabszolgasors 
 

A kard általi veszedelem, a háborús pusztítás elsöpri a teljesen legyengült izraelita nemzeteket. 

Ezt a fázist nevezzük konkrétan Jákob veszedelmének. Minden képen figyelembe kell tartani a 

kontextust és az időrendet mert látható, hogy ez az esemény előzi meg Izrael és Júda egyesítését 

és helyreállítását. Ez az utolsó idők egy legfőbb eseménye lesz, ami röviddel Krisztus visszatérése 

előtt történik meg. Dániel ekként prófétálta meg ezt az utolsó idők három és fél éven át tartó 

vészkorszakát:  
 

Dániel 11:1  Abban az időben eljön Mikáél, a nagy vezér, aki a te néped mellett áll. Nyomorúságos 
idő lesz az, amilyen nem volt soha, amióta népek vannak, addig az időig. De abban az időben 
megmenekül néped, mindaz, aki be lesz írva a könyvbe. (vö. Dán. 9:27) 

 

Dániel 12:7,10 7... „Egy idő, két idő és egy fél idő múlva ez mind beteljesedik, akkor, amikor az az 
erő, amely a szent népet szétszórta, nem lesz többé.” ... 10Sokat kiválasztanak, megtisztítanak és 
próbára tesznek [a nagy nyomorúságban], ám a gonoszok tovább folytatják gonoszságukat. A 
gonoszok közül senki se jut el a belátásra, de az értő szívűek meg fogják érteni.  
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Dániel itt ugyan arról a nyomorúságos időszakról jövendölt, amit Jeremiás Jákob nyomorúságának 

nevezett, Krisztus pedig a nagy nyomorúságnak, s ez az esemény a világtörténelem egy páratlan 

méretű katasztrófája lesz a végidőkben. A szent népet szétszóró gonosz erő az antikrisztusi 

fenevad birodalom. Ekkor az igazak közül sokan elhullanak, mártírhalált halnak, de az egyház 

erre méltó tagjai a pusztai menedékben vészelik át ezt az időszakot. Az igazak számára ekkor 

feltárul számos prófécia pontos és teljes jelentése és jelentősége (Dán. 12:4,9). Jahósua, aki maga a 

legnagyobb próféta, szintén említést tett erről a szörnyűséges időszakról, aminek a beteljesedését 

a közeli eljövetelének idejére teszi: 
 

Máté 24:15-15, 21-22 15 "Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel 
próféta megmondta, ott állni a szent helyen - aki olvassa, értse meg! -, 16 akkor azok, akik 
Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, 21 Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, 
amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. 22 Ha nem rövidülnének 
meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért 
megrövidülnek azok a napok."  

 

Tehát úgy Krisztus, mint Jeremiás és Dániel egyazon eseményre mutat rá: 

az izraelita népek teljes megtérése és helyreállítása előtt bekövetkező nagy 

nemzeti holocaustra, vagyis Jákob nyomorúságának idejére. Nem lehet 

eltúlozni ennek az eljövendő pusztításnak a mértékét és intenzitását, 

hiszen az izraelitákat ekkor a teljes és abszolút nemzeti megsemmisülés 

veszélye fogja fenyegetni. Ézsaiás, Hóseás és Mikeás próféták pedig 

konkrétan meg is nevezik azt a félelmetes és a népek büntetésére 

rendeltetett „kegyetlen, ősrégi nemzetet” (Jer. 5:15), ami a fenevad 

birodalom domináns katonai ereje lesz, és amely népet Isten csapásmérő 

eszközként, a büntetésük vesszejeként használ fel a megtérést elvető népe 

ellen. Ezt a szisztematikus népirtást egy ördögi zsenialitással kitervezett, a 

pogány elme számára vonzónak és elfogadhatónak tűnő New Age ideologiával támasszák alá:  
 

Ézsaiás 10:5-6 5 Jaj Assíriának, haragom botjának, melynek kezében van dühömnek vesszeje! 6 
Elvetemült nemzet ellen küldöm, az ellen a nép ellen rendelem, amelyre haragszom, hogy 
zsákmányt zsákmányoljon, prédát prédáljon, és eltapossa, mint az utca sarát.  
 
Hóseás 11:5 [Izrael] Visszatér Egyiptom földjére [rabságba], az Asszír lesz a királya, mert nem 
akarnak megtérni. 6Kard járja be városait, megöli gyermekeit és elpusztítja erődjeit.  

 

Ezek a próféciák szintén duális jellegűek, vagyis nem csupán az ókori Izrael összeomlására 

utalnak, hanem - és leginkább - az utolsó időkben élő utódaik katonai megsemmisülésére a 

fenevad birodalom domináns nemzetének, Asszíria keze által. Mivel azonban a Nagy Királynak 

is nevezett Asszír Antikrisztus messze túllépi a büntető hatáskörét, ezért Istennek közvetlen 

módon kell közbe lépnie népe maradékának érdekében: 
 

Ézsaiás 11:11-12, 16 11Azon a napon az Úr újra kinyújtja kezét, hogy birtokba vegye népe 
maradékát, amely megmaradt Asszíriából és Egyiptomból, Patroszból, Kusból és Elámból, 
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Sineárból, Hamátból és a tenger szigeteiről. 12Fölemeli zászlaját a nemzetek előtt, és 
összegyűjti Izrael menekültjeit, a föld négy széléről összeszedi, akik Júdából szétszóródtak. ... 
16 És csinált út lészen népe maradékának, a mely megmaradt Assiriától, a mint volt Izráelnek, 
mikor kijött Egyiptomnak földéből. 

 

Ézsaiás 27:13 És lesz ama napon: megfújják a nagy kürtöt, és eljőnek, a kik elvesztek Assiria 
földében és a kik kiűzettek Egyiptom földébe, és leborulnak az Úr előtt a szent hegyen, 
Jeruzsálemben. 

 

Ennek a viszonylag rövid időszaknak a szenvedései annyira egyedi mértékkel és oly hevességgel 

törnek az elszenvedőire, amire eddig soha nem volt példa a világtörténelemben és nem is fog 

megismétlődni soha többé. A nemzeti tragédia egyetlen módon lehetne elkerülhető: Teljes és 

odaadó nemzeti megtéréssel Izrael Istenéhez, s az Ő törvényéhez való visszatéréssel, amit Krisztus 

áldozata tesz lehetségessé. Isten vágya az volt, hogy népe megmaradjon a szövetségben: 
 

5Mózes 5:29 Bárcsak mindig ilyen maradna a szívük, hogy félnének, megtartanák 
parancsaimat és jól menne mindig a soruk nekik is, gyermekeiknek is! 

 

Csakhogy sem az izraelita törzseknek sem a zsidóknak a szíve nem maradt meg tisztaságban és 

hűségben, így a szövetségben felsorolt átkoknak következetesen be kell teljesedniük. A próféciák 

igen jelentős száma foglalkozik ezzel a szomorú eseménnyel, így pl. Ezékiel is, aki további 

részleteket tár fel a büntetés mértékéről és körülményeiről. Mielőtt azonban őt idézzük, fel kell 

hívni a figyelmet egy nagyon fontos tényre: amikor Ezékiel ezeket a próféciákat kijelentette - a 

zsidók babiloni fogságának idején -, akkor Izrael törzsei már 120 éve szórványban éltek, távol 

egykori földjüktől, ahová azóta sem tértek vissza. Mivel Ezékiel nem „visszafelé” prófétált, így 

értelemszerűen az üzenete a végső idők Izraeljéhez, az „elveszett” törzs nemzeteihez szól!  
 

Az Ezékiel által vázolt pusztítás foka is messze nagyobb méretű annál, mint amit az ókori Izrael 

elszenvedett, hiszen akkor az asszírok meghagyták az elhurcolt izraeliták városait, ahová aztán 

idegen népeket telepítettek be (ezeket a népelemek alkották a szamaritánusokat). A deportált és 

szórványban került izraelita törzsek elvesztették nyelvüket és nemzeti azonosságukat (vö. Hós. 
3:4), amire talán egy korai héber apokrif mutat rá a legpontosabban: 

 
Áser Testamentuma 7:5-7 5 Az egek tábláiról ismerem, hogy ti is ellene szegültök, nem az Úr 
törvényére irányítjátok figyelmeteket, inkább az emberek parancsait követitek megrontva a 
gonoszság által. 6 Ezért titeket mind széjjelszórnak, Gáddal, Dánnal meg a testvéreimmel 
együtt, saját földjüket nem fogják ismerni, de még nyelvüket és nemzetségüket sem. 7 De a 
jószívűségből fakadó reménye folytán a hitben összegyűjt majd benneteket az Úr, Ábrahámra, 
Izsákra és Jákobra való tekintettel. 

 

Maguk az identitásvesztett nemzetségek tehát fennmaradtak és nagy népekké nőttek, s amikor a 

modern korban felvették a születésjogi áldásaikat gazdag, erős és befolyásos nemzetekké váltak. 

Sátán, illetve az ő „zsinagógája” (a beavatott luciferiánus háttérhatalmi elit tagjai) egy lépésről 

lépésre véghezvitt diabolikus terv keretein belül éppen a születésjogi áldásokból fakadó jólétet 

használták fel az izraeliták szellemi leépítésére valamint a büntetést magával vonó 
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elkorcsosításukra. Így a kor végén a bőség és áldások élvezetében olyan fokú szellemi romlásról 

tesznek tanúságot, ami ugyan azon csapásokat vonja magával, mint az egykori izraeliták esetében 

elkövetett aposztázia - de aminek az intenzitása többszörösen meghaladja majd a korábbiét. Az 

eljövendő invázió alkalmával ugyanis MINDEN lakhelyük, városaik, falvaik el lesznek pusztítva, 

szét lesznek bombázva, vagy egyéb módon megsemmisítve. Ezúttal Izrael népességének messze 

nagyobb része elpusztul majd, a maradék harmad pedig fogságba kerül, ahol az elképesztő 

megpróbáltatások között és az üldözések által tovább tizedelődnek a teljes kipusztulás határáig.  

 
Ezékiel 6:6 Minden lakott helyeteken elpusztítják a városokat, lerombolják a magaslatokat, 
úgyhogy oltáraitok romhalmazzá válnak és elpusztulnak, bálványaitok darabokra törnek és 
megsemmisülnek, oszlopaitok ledőlnek és műveitek semmivé válnak. 
 
Ezékiel 7:5-9 5 Ezt mondja az Úr, az Isten: Csapás csapást ér. 6 Közeledik a vég, közeledik a 
vég számodra, nézd, már itt is van. 7 Te leszel soron, aki az országban lakol. Elérkezik az idő; 
nézd, elközeleg a nap, s zűrzavar támad, és nem lesz többé öröm a hegyeken. 8 Most 
rövidesen kiárasztom rád haragomat és kitöltöm rajtad bosszúmat. Útjaid szerint ítélkezem 
fölötted, és számon kérem minden szégyenletes tettedet. 9 Szemem nem tekint rád 
irgalommal és nem könyörülök, hanem számon kérem tőled útjaidat és szégyenletes tetteid 
nyilvánvalóvá válnak körödben, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, aki lesújtok.   

 
Ezékiel 7:24-26 24 De én idehozom a leggonoszabb népeket, és birtokba veszik a házakat. Véget 
vetek az erőszak kevélységének, és meggyalázzák a szentélyeket. 25 Rettegés jön; békét 
keresnek, de hiába. 26 Egyik baj a másik után jön, egyik hír a másik után érkezik. Látomást 
keresnek a prófétánál, de hiába; nem tud útbaigazítást adni a pap, sem tanácsot a vén. 
 
Ezékiel 12:20 A népes városok romhalmazzá válnak, az ország sivataggá lesz, hogy megtudjátok: 
én vagyok az Úr. 
 

Egy dolog a felmérhetetlen anyagi kár és veszteség, de ami igazán elképesztő az az izraelita 

népesség elpusztításának a mértéke, ami a mai népességszámuk fényében messze meghaladja majd 

a kétszázmillió főt: 
 

Ezékiel. 5:12-15 12 Lakóid egyharmada pestisben hal meg körödben, és éhínség által pusztul 
el, egyharmada kard élén hull el körülötted, egyharmadot meg szétszórok a szél minden 
irányába, és kardot rántok utánuk. 13 Kitöltöm rajtuk haragom, kitombolom dühöm, és 
bosszút állok rajtuk. Akkor majd megtudják, hogy én, az Úr szóltam féltékenységemben, 
amikor majd kitöltöm rajtuk haragom. 14 Pusztasággá teszlek, gyalázat tárgyává a körülötted 
lévő népek között, mindenki szeme láttára. 15 Gyalázat és gúny tárgya leszel, elrettentő példa 
a nemzetek számára, amelyek körülvesznek, amikor végrehajtom rajtad ítéletemet, haraggal, 
bosszúval és kemény büntetéssel. Én, az Úr mondtam ezt. 
 

Ha annyi is a száma Izrael tizenkét törzsből álló teljes népének, mint a tenger fövénye, csupán a 

az életben maradt és szétszórt egyharmad kis maradéka menekül meg (Ézs. 10:22; Róm. 9:27). A 

zsidóság által a II. Világháborúban elszenvedett holocaust mértéke eltörpül emellett. Ezt a 



kíméletlen büntetést nem a kegyetlenség és vak bosszúvágy vezérli, hanem a megtérést 

eredményező szerető korrigáló szándék: 

 
5Mózes 28:62-65  62Csak kevesen maradtok meg, ti, akik számban megközelítettétek az 
égen a csillagokat, mivel nem hallgattál az Úr, a te Istened szavára. 63Azelőtt az Úrnak abban 
telt öröme, hogy jót tegyen veletek és megsokasítson benneteket, most azonban abban leli 
örömét, hogy elpusztítson és megsemmisítsen. Kiirtanak arról a földről, amelyre érkezel, 
hogy birtokba vedd. 64Az Úr ugyanis szétszór a népek közé a világ egyik végétől a másikig, s ott 
más isteneknek szolgálsz, akiket sem te, sem atyáid nem ismertek, fából és kőből 
valóknak. 65De nem élhetsz nyugton azok közt a népek közt, nem találsz helyet, ahol megvesd 
a lábad; az Úr ugyanis szorongó szívet, megtört szemet és erőtlen lelket ad neked.  

 

Ezékiel 7:27 A király gyászolni fog, a fejedelmet borzadás környékezi, és az ország népének 
megbénul az ereje. Úgy bánok velük, ahogy megérdemlik. Ahogyan ők ítéltek, úgy ítélem meg 
őket. Akkor megtudják, hogy én vagyok JHVH. 
 
Ezékiel 36:18-20 18 Ekkor rájuk zúdítottam haragomat a vér miatt, amelyet ontottak az 
országban, és a bálványok miatt, amelyekkel tisztátalanná tették (az országot). 19 
Szétszórtam őket a népek közé, és szétszélesztettem az országokba. Életmódjuk és tetteik 
szerint ítélkeztem fölöttük. 20 A népek között, ahova kerültek, megszentségtelenítették szent 
nevemet, hiszen azt mondják róluk: "Ez az Úr népe, mégis ki kellett az ő földjéről menniük." 

 

A rettenetes csapások tehát nem csupán a jogos büntetést, nem a bosszú célját szolgálják, hanem 

ahhoz a megtéréshez vezetik a népet, amely lehetővé teszi a fizikai és szellemi helyreállításukat. 

Azért, hogy Izrael megtudja, JHVH az Úr (5Mózes 4:30-31), amikor megtérésükkor irgalmas lesz 

hozzájuk és megmenti őket minden bajból (5Móz. 28:16-31). 
 

Isten mindig megtartja szavát, betölti ígéreteit. Ahogyan az Ábrahámnak adott pozitív ígéreteit is 

hűen és maradéktalanul beteljesítette, úgy a törvényének megszegéséből fakadó átkokat is elhozza 

népére. Sajnos csak a rettenetesen meggyötört, szolgaságra adott és teljesen megtört maradék jut 

el arra a pontra, hogy végre Istenhez forduljon és szabadulást nyerjen az Ő segítségével: 
 

5Mózes 28:48-52 48 szolgálsz majd éhségben és szomjúságban, mezítelenül s nagy 
nyomorúságban az ellenségnek, amelyet rád szabadít az Úr; vasigát rak nyakadra, míg ki 
nem pusztít. 49 Az Úr messziről, a föld széléről rád szabadít egy népet, amely mint a sas, 
lecsap rád; olyan népet, amelynek nem érted a nyelvét, 50 egy zord tekintetű népet, amely 
nem nézi majd az öreget és nem kíméli a fiatalt. 51 Fölfalja jószágod ivadékát és földed 
termését, míg el nem pusztulsz. Nem hagy meg neked semmit gabonádból, borodból és 
olajodból, teheneid elléséből és juhaid szaporulatából, míg meg nem semmisülsz. 52 Ostrom 
alá vesz minden városodban, míg magas és erős falaid, amelyekben bízol, az egész 
országban le nem omlanak, megostromol minden városodban az egész országban, amelyet 
az Úr, a te Istened ad neked.  

 

Mikeás 5:9-15 9 Azon a napon - mondja az Úr - elveszem tőled lovaidat, elpusztítom harci 
szekereidet. 10 Városaidat elsöpröm földedről, lerombolom erődjeidet. 11 A varázsszereket 
kiveszem kezedből, és nem lesz többé varázslód. 12a Elveszem tőled a szobraidat meg az 



oszlopaidat, 13 kiirtom az oszlopokat, elpusztítom bálványaidat, 12b hogy ne imádkozhass többé 
kezed műve előtt. 14 Haragomban és indulatomban bosszút állok minden népen, amely nem 
engedelmeskedett. 

 

Izrael ókorban történt elbukása, veresége és szétszórattatása mint ősminta csupán „enyhe” előképe 

volt annak, ami az utolsó időkben történik majd meg messze nagyobb szinten. A kiváltó okok 

természetesen azonosak: Az Istentől való elfordulás és törvényének, parancsolatainak megszegése. 

Csupán egy elenyésző maradék éli túl a háborút, az éhínséget és a járványokat, továbbá a fogságot. 

 
Ezékiel 12:10-11 10 Így beszélj azért: Ezt mondja az Úr, az Isten: Jeruzsálemről szól ez a 
jövendölés és Izrael egész házáról, amely benne él. 11 Mondd: én jel vagyok nektek. Amit én 
tettem, azt teszik majd ők is: száműzetésbe, fogságba mennek. 

 

Egy nemzet számára a szórványosodás a legnagyobb tragédia, hiszen ebben a helyzetben nincs 

garancia arra, hogy valaha még önálló és független hazára leljenek és visszanyerjék a független 

nemzeti identitásukat. Isten azonban kijelentette, hogy meghagy egy maradékot, amely visszatér 

majd hozzá: 

 
Ezékiel 12:15-16 15 Akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr, ha szétszórom őket a népek 
közé és szétszélesztem őket idegen országokba. 16 De meghagyok közülük néhányat. Ezek 
megmenekülnek a kardtól, az éhínségtől, a pestistől, hogy elbeszéljék minden szégyenletes 
tettüket a népek körében, ahová mennek, s így azok is megtudják, hogy én vagyok az Úr. 

 

Ezékiel 20:37-38 37Botom alatt [büntető csapások alatt] kell majd elvonulnotok, és csak 
keveset vezetek vissza belőletek. 38Kiszűröm közületek a lázadókat, akik fellázadtak ellenem, 
kivezetem őket abból az országból, ahol laknak, de Izrael földjére nem lépnek be – akkor 
megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.  

 

A népességének kétharmadát elvesztő izraeliták maradék egyharmada vessző alatt, űzött 

vadakként és földönfutókként szóródik szét szerte a világban, vagy esetleg jólelkű emberek által 

rejtekhelyeken elbújtatva. Ezek az apró kolóniákba tömörült szórványelemek iszonyatos 

atrocitásoknak lesznek kitéve, amelyek által tovább tizedelődnek, míg végül valóban már csak egy 

apró hányaduk lesz túlélője a vészkorszaknak.  
 
 

6. A megtérés, nemzetegyesítés és helyreállítás  
 

Isten elrendelte Izrael számára az áldás idejét és az átokét is. Ezek mind be fognak következni, 

illetve, ahogyan az áldások már beteljesedtek, úgy az átkok is be fognak teljesedni. Az átkok és 

csapások célja az Istentől elfordult nép kijózanítása, a megtérésre való késztetése.  

5Mózes 30:1-6 1 És ha majd elkövetkeznek reád mind ezek: az áldás és az átok, a melyet 
elődbe adtam néked; és szívedre veszed azt ama nemzetek között, a kik közé oda taszított 
téged az Úr, a te Istened; 2 És megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, és hallgatsz az ő szavára 
mind a szerint, a mint én parancsolom néked e napon, te és a te fiaid teljes szívedből és teljes 



lelkedből: 3 Akkor visszahozza az Úr, a te Istened a te foglyaidat, és könyörül rajtad, és 
visszahozván, összegyűjt majd téged minden nép közül, a kik közé oda szórt téged az Úr, a te 
Istened. 4 Ha az ég szélére volnál is taszítva, onnét is összegyűjt téged az Úr, a te Istened, és 
onnét is felvesz téged; 5 És elhoz téged az Úr, a te Istened a földre, a melyet bírtak a te atyáid, 
és bírni fogod azt; és jól tesz veled, és inkább megsokasít téged, mint a te atyáidat. 6. És 
körülmetéli az Úr, a te Istened a te szívedet, és a te magodnak szívét, hogy szeressed az Urat, a 
te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, hogy élj. 
 
5Mózes 4:30-31 30Ha nyomorúságban leszel, és utolérnek mindezek a dolgok, de végül 
megtérsz Istenedhez, az ÚRhoz, és hallgatsz a szavára, 31 akkor mivel irgalmas Isten az ÚR, a te 
Istened, nem hagy cserben, és nem hagy elpusztulni. Nem feledkezik meg az atyáiddal kötött 
szövetségről, amelyet esküvel fogadott meg nekik. 

 
3Mózes 26:39 39 Akik megmaradnak közületek, azok ellenséges országban vesznek el bűneik 
miatt; atyáik bűne is beleszámít azokéba, akik elvesznek. 40 Akkor majd megvallják bűnüket 
és atyáik bűnét, amelyet ellenem elkövettek, s amellyel ellenem szegültek. 41 Ellenük 
fordulok, és ellenségeik földjére viszem őket. Akkor majd a körülmetéletlen szív megalázkodik, 
és vezekelnek bűneikért. 42 S megemlékezem Jákobbal kötött szövetségemről, Izsákkal kötött 
szövetségemről és Ábrahámmal kötött szövetségemről; megemlékezem az országról. 43 Az 
ugyanis, mivel elhagyták, megtartotta szombatjait, mivel eltávoztak belőle, üresen maradt. De 
nekik le kell vezekelniük bűneiket, amelyekkel megszegték parancsaimat és megvetették 
törvényeimet. 44 Mindazonáltal: ha ellenséges földön lesznek is, nem vetem el őket, nem 
utálom meg őket annyira, hogy megsemmisüljenek, s hogy megszűnjék a velük kötött 
szövetségem, mivel én vagyok az Úr, az ő Istenük. 45 Javukra megemlékezem a szövetségről, 
amelyet az első nemzedékkel kötöttem, amelyet a nemzetek szeme láttára kihoztam Egyiptom 
földjéről, hogy én, az Úr legyek az Istenük." 46 Ezek a parancsok, előírások és törvények, 
amelyeket az Úr a Sínai-hegyen Mózes közvetítésével rendelt maga és Izrael fiai között. 
 
Jeremiás 30:3-4 3 Eljön az idő - így szól JHVH -, amikor jóra fordítom népemnek, Izráelnek és 
Júdának a sorsát - mondja JHVH -, és visszahozom őket arra a földre, amelyet őseiknek adtam, 
és birtokba fogják azt venni. 4 Ezeket az igéket jelentette ki JHVH Izráelről és Júdáról.  
 
Jeremiás 30:8:9 8 Azon a napon - mondja a Seregek Ura -, összetöröm az igát nyakukon és 
szétzúzom bilincseiket. Nem lesznek többé idegenek szolgái, 9 hanem az Úrnak, Istenüknek 
fognak szolgálni, és Dávid királynak, akit támasztok nekik.  
 
Hóseás 3:5 4Mert Izrael fiai is sokáig lesznek király és fejedelem nélkül, áldozat és kőoszlopok 
nélkül, efód és teráfok nélkül. 5Izrael fiai azután megtérnek. Keresni fogják az Urat, az ő 
Istenüket és királyukat, Dávidot. Az Úrhoz menekülnek remegve, s az ő javaihoz a végső 
időkben. 

 

Számos próféta rámutat arra, hogy Izrael és Júda maradéka kiveszik majd részüket a gonosz népek 

ellenes harcokban és sok népet legyőznek az új honfoglalás alkalmával: 

 
Zakariás 10:9-10 3A pásztorok ellen fellángolt haragom, a vezérbakot megbüntetem. Bizony, 
meglátogatja a [Seregek] Ura a nyáját, [Júda házát], s megteszi dicsőségének paripájává [az 



ütközetben]. 4Tőle származik a szegletkő, tőle a sátorkaró, tőle az íj a csatához, tőle származik 
minden fővezér. Olyanok együtt, 5mint a hősök, akik az utcák sarát tiporják a harcban. 
Harcolni fognak, mert velük lesz az Úr, s a lóháton érkezők szégyent vallanak. 6Júda házát 
erőssé teszem, József házát diadalmassá. Megújítom őket, mert megkönyörültem rajtuk, 
olyanok lesznek, mintha el sem vetettem volna őket; [mert én vagyok az Úr, az ő Istenük, és 
meghallgatom őket.] 7Efraim olyan lesz, mint egy hős. Szívük örül majd, mintha bort ittak 
volna; fiaik is látják majd, és ujjonganak, szívük örül az Úrban. 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. 

 

Ézsaiás 11:11-14 11Azon a napon az Úr újra kinyújtja kezét, hogy birtokba vegye népe 
maradékát, amely megmaradt Asszíriából és Egyiptomból, Patroszból, Kusból és Elámból, 
Sineárból, Hamátból és a tenger szigeteiről. 12Fölemeli zászlaját a nemzetek előtt, és 
összegyűjti Izrael menekültjeit, a föld négy széléről összeszedi, akik Júdából 
szétszóródtak. 13Akkor megszűnik majd Efraim féltékenysége, és Júda ellenségei kipusztulnak. 
Efraim nem lesz többé féltékeny Júdára, Júda meg nem támad többé Efraimra. 14Nyugat felé 
rátörnek a filiszteusok határaira, és közösen kifosztják kelet fiait. Kiterjesztik hatalmukat 
Edomra és Moábra, s alattvalóikká teszik Ammon fiait.   

 

Ézsaiás 43:5-6 3Mert én, az Úr vagyok, a te Istened, Izrael Szentje, a Megváltód. Váltságodul 
odaadom Egyiptomot, Kust és Szebát cserébe érted. 4Mert drága vagy a szememben, mert 
becses vagy nekem és szeretlek. Embereket adok oda érted, és nemzeteket az életedért. 5Ne 
félj hát, mert veled vagyok! Napkeletről idehozom nemzetségedet, és összegyűjtelek 
napnyugatról. 6Azt mondom majd északnak: Add vissza őket! És délnek: ne tartsd vissza 
őket! Hozd vissza fiaimat a távolból, és leányaimat a föld határairól. 7Mind, akik az én 
nevemet viselik, akiket dicsőségemre teremtettem, akiket én formáltam és én alkottam. 

 

Ezékiel 11:17 17Ezért mondd meg nekik: Ezt mondja az Úr, az Isten: „Összegyűjtelek 
benneteket a népek közül, egybegyűjtelek minden országból, ahová szétszóródtatok, és 
nektek adom Izrael földjét. 18Megérkeznek, s kiirtanak benne mindent, ami gyalázatos és 
utálatra méltó. 19Akkor egyetlen szívet adok nekik és új lelket: kitépem testükből a kőszívet, és 
hússzívet adok nekik, 20hogy törvényeim szerint éljenek, tartsák szem előtt parancsaimat, és 
teljesítsék őket. Akkor a népem lesznek, én meg az Istenük leszek.  

 

Ezékiel 34:11-15 11Ezt mondja azért az Úr, az Isten: Nézzétek, magam gondoskodom 
nyájamról, és magam ügyelek rájuk. 12Amint a pásztor szemlét tart nyája fölött, amikor 
elszéledt juhai között van, én is szemlét tartok juhaim fölött, amelyek azon a napon 
szétszóródtak. Visszahozom őket mindenünnen, ahová a felhő és sötétség napján 
szétszóródtak. 13Hazahozom őket a népek közül, összegyűjtöm őket az országokból és 
hazavezérelem őket. Izrael hegyein legeltetem őket, a völgyekben és az ország lakott 
tájain. 14Jó legelőre terelem majd őket, és Izrael magaslatain lesz a legelőjük. Jó legelőn 
pihennek majd, kövér legelőn, Izrael hegyein. 15Magam terelgetem majd juhaimat és magam 
telepítem le őket – mondja az Úr, az Isten. 



 

Izrael Megváltója, Krisztus, második eljövetelével népének uralkodó királyaként jön majd el, hogy 

megszabadítsa népe csekély maradékát a nemzeti rabságból és a haláltáborok torkából. Isten 

szentté teszi hatalmas nevét az adott történelmi események által és megköti népe maradékával az 

Újszövetséget: 

 
Ezékiel 36:22-29 22Ezért mondd meg Izrael házának: Ezt mondja az Úr, az Isten: Nem 
miattatok teszem ezt, Izrael háza, hanem szent nevemért, amelyet megszentségtelenítettetek 
a népek között, amelyek közé kerültetek. 23Szentté teszem nagy nevemet, amelyet gyalázat 
ért a népek között, amelyet megszentségtelenítettek közöttük. Akkor majd megtudják a 
népek, hogy én vagyok az Úr – mondja az Úr, az Isten –, amikor a szemük láttára 
megmutatom rajtatok, hogy szent vagyok. 24Kivezérellek benneteket a népek közül, 
összegyűjtelek minden országból és visszaviszlek saját földetekre. 25Akkor majd tiszta vizet 
hintek rátok, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságtól, s minden bálványtól 
megtisztítalak benneteket. 26Új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek, kiveszem 
testetekből a kőszívet és hússzívet adok nektek. 27Az én lelkemet oltom belétek és 
gondoskodom róla, hogy parancsaim szerint éljetek és szemetek előtt tartsátok törvényeimet 
és hozzájuk igazodjatok. 28Abban az országban laktok majd, amelyet atyáitoknak adtam, s az 
én népem lesztek, én meg a ti Istenetek leszek. 29Megszabadítalak benneteket minden 
tisztátalanságtól, bőven ellátlak gabonával és nem küldök rátok többé éhínséget. 

 

Ézsaiás 66:20 Visszahozzák majd minden testvéreteket ajándékul az Úrnak a nemzetek közül; 
lovakon, kocsikon, hordágyakon, öszvéreken és tevéken hozzák majd őket szent hegyemre, 
Jeruzsálembe – mondja az Úr. Úgy, ahogy Izrael fiai hozzák az áldozati ajándékot tiszta 
edényekben az Úr templomába.  

 

Jeremiás 23:7-8 7Jönnek napok – mondja az Úr –, amikor nem azt mondják többé: „Amint 
igaz, hogy él az Úr, aki kihozta Izrael fiait Egyiptom földjéről”, 8hanem: „Amint igaz, hogy él az 
Úr, aki visszavezette és hazahozta Izrael házának ivadékát észak földjéről és azokból az 
országokból, ahová szétszórta őket.” És a saját földjükön laknak majd. 

 

Mikeás 4:6-7 6Azon a napon – mondja az Úr – összegyűjtöm majd a sántákat, egybegyűjtöm a 
száműzötteket és akiket megbüntettem. 7A sántákat maradékká teszem, a gyengéket 
hatalmas néppé, s az Úr uralkodik majd rajtuk a Sion hegyén mostantól fogva mindörökké. 

 

Jeremiás 30:10-11 10Ne félj hát, szolgám, Jákob, – mondja az Úr –, Izrael, ne rettegj. Nézd, 
kiszabadítalak a távoli országokból, és utódaidat fogságuk földjéről. Jákob újra nyugalmat 
élvez, és jólétben él, senki sem háborgatja. 11Mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak, 
igen, megsemmisítem mind a nemzeteket, amelyek közé szétszórtalak. De téged nem 
semmisítlek meg, csak megfenyítelek, ahogy igazságosságom kívánja, mert nem engedhetem, 
hogy teljesen büntetlen maradj.  

 

Jeremiás 31:1-4 1Abban az időben – mondja az Úr – Izrael minden nemzetségének Istene 
leszek, ők meg az én népem lesznek. 2Ezt mondja az Úr: Kegyelmet talált a pusztában a 
kardtól megmenekült nép: Izrael nyugalma felé tart. 3Megjelent neki a távolból az Úr: örök 
szeretettel szerettelek, azért megőriztem irántad irgalmasságomat. 4Újra fölépítlek, és te 
fölépülsz, Izrael szűzi leánya! 



 

Jeremiás 31:7-8,10,31 ... Az Úr megszabadította népét, Izrael maradékát. 8Igen, visszahozom 
őket észak földjéről, és összegyűjtöm őket a föld határairól: még a vakokat és a sántákat is; a 
várandósokat és a szülő anyákat is. Nagy sereg lesz, amely ide visszatér. ... 10Halljátok meg az 
Úr szavát, nemzetek! Hirdessétek a távoli szigeteken: Aki szétszórta Izraelt, össze is gyűjti, és 
úgy őrzi, mint a pásztor a nyáját. 11Mert az Úr megváltotta Jákobot, és kiszabadította egy 
nálánál erősebb kezéből. ... 31Igen, jönnek napok – mondja az Úr –, amikor új szövetséget 
kötök Izrael házával és Júda házával. 32De nem olyan szövetséget, mint amilyet atyáikkal 
kötöttem azon a napon, amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. Azt a 
szövetségemet ugyanis megszegték, holott én uruk voltam – mondja az Úr. 33Ez lesz az a 
szövetség, amelyet majd Izrael házával kötök, ha elérkeznek azok a napok – mondja az Úr: 
Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom. Én Istenük leszek, ők meg az én népem 
lesznek. 
 
Szofóniás 3:11-13 11Azon a napon nem kell majd szégyenkezned a tetteid miatt, amelyeket 
ellenem elkövettél. Mert akkor majd eltávolítom körödből, akik gőgösek s hivalkodnak. Nem 
fogsz többé kérkedni szent hegyemen. 12Nem hagyok meg belőled, csak egy szerény kis 
népet, amely az Úr nevében reménykedik: 13Izrael maradékát. Nem művelnek többé 
gonoszságot, nem beszélnek hazugságot, nem lelsz majd csalfa nyelvet a szájukban. Legelnek, 
letanyáznak, és senki sem zavarja meg őket. 
 
Ezékiel 37:19 Ezt mondja az Úr, az Isten: Nézzétek, fogom József fáját, amely Efraim kezében 
van, meg Izrael törzseit, amelyek vele tartanak, és melléjük teszem Júda fáját, és egyetlen 
fát alkotok belőlük, hogy eggyé legyenek kezemben.  

 

Újra egyesülnek Izrael népei, hogy végre betölthessék majd a nemzetek között az Isten által rájuk 

ruházott mandátumot és pozitív modellként szolgáló, papi nemzetként példázzák azt, miként kell 

Isten népéhez méltóan egy társadalomnak igazságosan funkcionálni (2Móz. 19:16; 5Móz. 4:5-8; 
Zak. 8:23). Izrael határai a Nílustól az Eufráteszig terjednek majd, az Újszövetség pedig nemzeti 

szinten köttetik meg velük. 

 

 

 

 

 

 

 

7. A népek tombolása és büntetése – Az Úr haragjának nagy napja! 
 

„Isten haragja eléri az égből az embereknek minden istentelenségét és gonoszságát, akik az 
igazságot elnyomják igazságtalansággal.” (Róma 1:18). 

 



Sátán, valamint a bukott rend szellemi és földi erői egy eszelős tombolásra szítják fel a népeket a 

visszatérő Felkent ellen, aminek azonban az Úr napja gyorsan véget fog vetni és végre foganatossá 

tétetik Istennek a szentek által korszakokon át türelmesen várt ígérete: 

 
5Mózes 32:35-36 35Enyém a bosszúállás és a jutalmazás, arra az időre, mikor meginog lábuk, 
mert közel van pusztulásuk napja, sorsuk hamarosan utoléri őket. 36(Mert az Úr igazságot 
szolgáltat népének, megkönyörül szolgáin.) (lsd. még Róma. 12:17-19) 

 

Ez a bosszúnak és az ítéletnek az ideje lesz az Izraelt és az egyházat üldöző, Isten és az igazság 

ellen lázadó nemzetek számára: 
 

Jeremiás 25:13-16 13Ezt jövendölte Jeremiás a nemzetek ellen. 14Mert őket is szolgaságra 
vetik hatalmas nemzetek és nagy királyok. Így aztán visszafizetek nekik tetteik és kezük 
munkája szerint. 15Az Úr, Izrael Istene, így szólt hozzám: Vedd a kezemből ezt a borral telt 
serleget, és itasd meg belőle az összes nemzetet, amelyhez elküldelek. 16Hadd igyanak 
belőle, hogy megtántorodjanak és eszüket veszítsék, mielőtt rájuk szabadítom a kardot. 
 
Jeremiás 25:31-33 .... Mert az Úr ítéletet hirdet a nemzetek fölött, minden ember fölött 
ítélkezik: a gonoszokat kiszolgáltatja a kardnak – mondja az Úr. 32Így beszél a Seregek Ura: 
Nézzétek! A csapás vándorol az egyik nemzetről a másikra; és nagy szélvész támad a föld 
végső határairól. 33Akiket az Úr megöl azon a napon, szétszóródnak a föld egyik végétől a 
másikig. Nem gyászolják meg őket; senki nem szedi össze és nem temeti el őket; úgy hevernek 
majd a föld színén, mint a trágya.  

 

A Krisztus, aki az első eljövetelekor szelíd áldozati Bárányként jött el, visszatérésekor egy dühös 

oroszlánként jelenik meg és beteljesíti az általa is idézett prófécia második felét, „Istenünk 
bosszújának napját” (Ézs. 61:2)! 
 

Jelenések 20:11-21 11Ekkor nyitva láttam az eget. Egyszerre egy fehér ló jelent meg. Aki rajta 
ült, azt Hűségesnek és Igaznak hívták. Igazságosan ítél és harcol. 12Szeme olyan, mint a 
lobogó tűz, fején sok korona, ráírva a név, amelyet senki sem tud, csak ő. 13Vértől ázott ruha 
van rajta, a nevét Isten Igéjének hívják. 14Az égi seregek fehér lovon kísérik, tiszta fehér 
patyolatba öltözve. 15Szájából éles kard tör elő, hogy lesújtson a nemzetekre. Vasvesszővel 
kormányozza majd őket, és tapossa a mindenható Isten haragja tüzes borának 
sajtóját. 16Öltözetén a csípő körül ez a név volt felírva: Királyok Királya és Urak Ura. 17Láttam, 
hogy egy angyal áll a napban. Nagy szóval kiáltotta az égen repülő madaraknak: „Gyertek, 
gyűljetek össze az Isten nagy lakomájára. 18Egyétek a királyok húsát, a vezérek húsát, a 
bajnokok húsát, a lovak és lovasok húsát, minden szabadnak és rabszolgának, kicsinek és 
nagynak a húsát!” 19Majd láttam: A vadállat és a föld királyai összegyűltek a seregeikkel 
együtt, hogy harcra keljenek a Lovassal és seregével. 20De ezek elfogták a vadállatot és vele 
együtt a hamis prófétát, aki csodákat tett, és félrevezette velük azokat, akik a vadállat 
bélyegét viselték, és a képmását imádták. Elevenen bevetették mind a kettőt a kénköves, 
tüzes tóba. 21A többit a Lovas kardja ölte meg, amely a szájából tört elő. És az összes madár 
jóllakott a húsukból. 

 

http://churchofgod.hu/content.php?act=2zsoltar


Ahogyan Izraelnek is csupán a maradéka éli túl a nagy nyomorúságot, úgy a világ nemzeteinek is 

csak az erre érdemes maradéka fogja átvészelni az Úr haragjának napját. 
 

Ézsaiás 24:1-6 1Íme, az Úr elpusztítja a földet, kopárrá teszi és elcsúfítja a színét, lakóit pedig 
messze szétszórja. 2A pap úgy jár majd, mint a nép, az úr, mint a szolgája, s az úrnő, mint a 
szolgálója. Az eladó olyan lesz, mint a vásárló, a kölcsönadó, mint a kölcsönvevő, és a hitelező 
olyan, mint az adós. 3A föld elpusztul, s úgy jár, mint akit kifosztottak. Igen, az Úr mondta ki 
ezt ellene. 4Gyászba borul, elhervad a föld, a földkerekség elhervad, elsorvad, s elenyészik 
az ég is a földdel együtt. 5Tisztátalanná lett ugyanis a föld lakóinak lába miatt, mert 
áthágták a törvényt, megszegték a parancsokat, s megtörték az örökre szóló 
szövetséget. 6Ezért átok emészti meg a földet, és megbűnhődnek, akik rajta laknak. Tűz 
emészti meg a föld lakóit, és csak kevesen maradnak életben. 
 
Ézsaiás 24:18-23 18Bizony, megnyílnak az ég zsilipjei és meginognak a föld alapjai. 19Recseg-
ropog és megreped a föld, meghasad és megrendül a föld. 20Inog a föld, mint a részeg, s leng, 
mint a hevenyészett kunyhó. Úgy ránehezedik gonoszsága, hogy elesik, s többé már nem kel 
föl. 21Azon a napon majd meglátogatja az Úr az ég seregét fenn a magasban, és a föld királyait 
lenn a földön. 22Összegyűjti őket, mint foglyokat egy veremben, bebörtönzi, s hosszú idő 
múltán megbünteti őket. 23Akkor elpirul a hold, a nap megszégyenül, mert a Seregek Ura 
trónjára lép a Sion hegyén, Jeruzsálemben, és felragyog dicsősége véneinek színe előtt. 
 
Énok 1:9 Íme! Eljött az Úr tízezernyi szentjével, ítéletet végrehajtani mindenek fölött, és 
elpusztítani az istenteleneket, megfedni minden élőt az istentelen tetteikért, melyeket 
istentelenül elkövettek ellene, és minden súlyos beszédért, melyeket az istentelen bűnösök 
ellene szóltak.  
 
Ézsaiás 66:16,18-20 16Mert az Úr tűz által fog ítéletet tartani, és a kardja által az emberek 
fölött, s bizony sokan lesznek, akiket az Úr megöl. ... 18Íme eljövök, hogy összegyűjtsek 
minden népet és nyelvet. Eljönnek majd és meglátják dicsőségemet. 19Jelet adok nekik; és 
azok közül, akik megszabadultak, elküldök néhányat a nemzetekhez: Tarsis, Put, Lud, Mesek, 
Ros, Tubál és Javán népéhez; aztán a távoli szigetekre, azokhoz, akik soha nem is hallottak 
rólam, és nem látták dicsőségemet. És hirdetni fogják dicsőségemet a nemzetek között.  
 
Zsoltárok 110:1-7 1(Dávid zsoltára.) Azt mondta az Úr az én Uramnak: „Ülj jobbomra, és 
minden ellenségedet lábad elé teszem zsámolyul!” 2Az Úr kinyújtja hatalmas jogarod 
Sionból: uralkodj ellenségeid közepette! 3Születésed óta tiéd a királyi méltóság a szent 
hegyen, anyád méhétől kezdve, ifjúságod hajnala óta. 4Az Úr megesküdött és nem bánja meg: 
„Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint.” 5Jobbodon áll az Úr: haragja napján 
királyokat tipor le, 6a pogányok között ítéletet tart. A halottak halomban feküsznek, szerte a 
földön fejeket zúz szét. 7Útközben a patakból iszik, és újra fölemeli a fejét. 

 

Mint már említve volt, Izrael megtért maradéka az új honfoglalás alkalmával - ahogy az eredeti 

ősminta esetében is történt -, javában kiveszi majd a részét a gonosz népek megbüntetésében: 

 
Mikeás 5:6-7 6 Jákob maradéka olyan lesz majd a sok nép között, mint a harmat, amely az 
Úrtól jő, mint az esőcsepp a zöldellő mezőn: nem emberben bízik, és nem szorul az ember 



fiára. 7 Akkor Jákob maradéka olyan lesz majd a sok nép között, mint az oroszlán az erdő 
vadjai között, mint az oroszlánkölyök a juhnyájban: amerre jár, gázol és zsákmányol, és 
senki nem ragadja el tőle a zsákmányt. 

Abdiás 1:17-18 17De lesznek menekültek Sion hegyén, – szent hely lesz ez –, és Jákob háza 
visszaszerzi tulajdonát. 18Jákob háza tűz lesz, József háza láng, Ézsau háza pedig szalma: 
felgyújtják és megemésztik. 

A lázadás és lázadók leverésével, valamint Sátán és angyalainak, 

valamint a démonok elzárásával lezárul ez a 6000 éves bűnnel telített 

gonosz korszak és kezdetét veszi Krisztus és szentjeinek millenniumi 

uralma (Jel. 20:4-6). Ekkor megtisztul és teljesen átrendeződik az egész 

föld, de nem csupán a fizikai geográfia és természet változik meg, 

hanem az ember szellemisége is átalakul azáltal, hogy Isten a 

körülmetélt szívükbe írja a törvényét, amit így már benső szándékkal, 

hittel tartanak meg. A légkörből ekkor már nem e korszak istenének, 

Sátánnak a lázadásra és engedetlenségre szító szellemi impulzusai 

áradnak (vö. Eféz. 2:2), hanem a krisztusi szellemiség tölti be a földet. 

A feltámadott szentek érdemeik szerint átveszik majd jutalmukat (Ez. 
37:24-25, Mt. 19:28; Lk. 19:13-19; 1Kor. 6:2), vagyis a mélységbe elzárt 

bukott rend, az elemi szellemek adminisztratív pozícióit, mint a nemzetek és térségek új szellemi 

tanítói és irányítói. Még a vadállatok is szelídekké, növényevőkké válnak, az ember pedig 

békében, jó egészségben, bőségben és áldásokban telve élheti le a hosszantartó életét: 
 

Ézsaiás 2:2-5 2Az utolsó időkben az Úr házának hegye szilárdan áll majd a hegyek tetején, és 
magasabb lesz a halmoknál. Odaözönlenek mind a nemzetek, 3felé tart számos nép, és így 
szól: „Rajta, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy tanítson meg minket 
útjaira, és így az ösvényein járhassunk. Mert a Sionról jön a törvény és Jeruzsálemből az Úr 
tanítása.” 4Ő tart majd ítéletet a nemzetek között, és igazságot szolgáltat számtalan 
népnek. Ők meg ekevassá kovácsolják kardjukat, és lándzsájukat szőlőmetsző késsé. 
Nemzet nem emel kardot nemzet ellen, és nem tanul többé hadviselést. 5Jákob háza, 
gyertek, járjunk az Úr világosságában! 

 

Ézsaiás 11:6-9 6Akkor majd együtt lakik a farkas a báránnyal, és a párduc együtt tanyázik a 
gödölyével. Együtt legelészik majd a borjú s az oroszlán, egy kisgyerek is elterelgetheti 
őket. 7Barátságban él a tehén a medvével, a kicsinyeik is együtt pihennek; és szalmát eszik az 
oroszlán, akárcsak az ökör. 8A csecsemő nyugodtan játszadozhat a viperafészeknél, s az 
áspiskígyó üregébe is bedughatja a kezét az anyatejtől elválasztott kisgyerek. 9Sehol nem 
ártanak, s nem pusztítanak az én szent hegyemen. Mert a föld úgy tele lesz az Úr 
ismeretével, mint ahogy betöltik a vizek a tengert. 
 
Mikeás 4:1-3 1A napok végén az Úr templomának hegye a hegyek orma fölé emelkedik, 
magasabb lesz minden halomnál. A népek odasereglenek, 2sok nemzet tódul oda. „Gyertek – 
mondják –, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének templomába, hogy tanítson meg 



minket útjaira, és az ő ösvényein járjunk. Mert a Sionról származik a törvény, Jeruzsálemből 
az Úr szava.” 3Nagy nemzeteken uralkodik majd, hatalmas népek fölött ítélkezik. 
 

 

Záradék: 
 

Isten a törvénye által minden embernek a kezébe tette a választást, miszerint vagy egy áldásos, 

vagy pedig egy átkozott földi életet él le, végső soron pedig magának az életnek és a halálnak a 

választását is (5Móz. 30:19). Krisztusban elérhetővé tette számunkra a megtérést s vele nem csak a 

fizikai áldásokat és az örök életet, de a haragja előli menekülést is biztosítja, mert „ha Krisztusban 
igazzá váltunk, sokkal inkább megment bennünket a haragjától.”  (Róm. 5:9). Így van ez még 

akkor is, ha Istennek szükségszerűen meg kell fenyítenie az övéit, mint szerető jó atya teszi a 

gyermekeivel azok meg-szentségesítésének érdekében (Héb. 12:6-10). Mert amíg a nagy 

nyomorúság az Úr megtérést eredményező fenyítése, addig az Úr haragja az pusztító ítélet lesz a 

megátalkodott gonoszokon: 

 
Róma 2:5-9 5Konokságodban és szíved megrögzöttségében csak büntetést halmozol magadra, 
a haragnak és az Isten igazságos ítélete megnyilvánulásának napjára. 6Ő kinek-kinek tettei 
szerint fizet: 7örök élettel annak, aki a jótettekben kitartva dicsőségre, tiszteletre és 
halhatatlanságra törekszik, 8haraggal és megtorlással annak, aki haszonleső, s nem hajlik az 
igazságra, hanem a gonoszsággal tart. 9Mindenkit, aki gonoszat művel, utolér a kín és a 
gyötrelem, elsősorban a zsidót, azután a pogányt. 

 

Az idők jeleit látva tudjuk, hogy közvetlenül a vészkorszak előtt állunk, ami „az egész világot 
érintő megpróbáltatás órája lesz, hogy próbára tegye a föld minden lakóját.” (Jel. 3:10).  Minden a 

választásunkon múlik. Az előttünk álló rövid idő lehetőséget nyújt a megtérésre és a vészkorszak 

túlélésére. Bár a nagy nyomorúságban még elérhető lesz a megtérés, de akkor már iszonyatosan 

kegyetlen körülmények között. „Így ha ma majd meghalljátok szavát, ne keményítsétek meg a 
szíveteket, mint a lázadáskor tettétek.” (Héb. 3:15). 
 

Sirák 15:17-18 17 Vizet és tüzet helyezett eléd, amelyikre vágyol az után nyújtsd ki kezedet! 18 
Élet és halál, jó és rossz van az ember előtt, s azt kapja, ami [választása] kedvére van.  

 

Vannak, akik semmibe veszik ezt a figyelmeztetést és minden további nélkül elvetik, halmozva a 

gonoszságaikat. Vannak, akik gúnyt űznek belőle és kinevetik a felhívást. Mások pedig talán egy 

pillanatra megrökönyödnek, de hamar meg is feledkeznek róla és visszazökkennek a hétköznapok 

gondjaiba-bajaiba, vagy pedig a szórakozás és élvezetek röpke örömeibe menekülnek. Mi minden 

esetre ismertettük a kedves olvasó (és gyermekei) életét érintő közeli jövő eseményeit az Isten 

szavának hatalmában. Válaszd az életet! ÁMEN! 
 

 

 


