
AKáldok–Babilonöröksége

ABibliábanemlítettnemzetekközüligenkevésnépnekvanolyanmeghatározóanfontos
történelmiszerepe,mintakáldoknak.Kevésbéközismertazatény,hogyazábraháminépek,
ígyazizraelitákis,akáldnépalalelemeitteszikki.MagaÁbrahám ugyanisazArpaksádtól
származókáldokegyalnemzetségéhez,ahéberekheztartozott.Azköztudott,hogyIsten
választottnépeIzraellett,deazmárkevésbé,hogyakáldoknakszinténmeghatározó
sorsrészjutottabibliaitörténelemben,nohaesetükbennegatívmódon.A koraibabiloni
káldokvoltakazok,akikelsőkkéntrendszereztékaztapogányvallásiirányzatot,amibőla
népekmisztériumvallásaifejlődtekki,semiattutalazÍrásBabilonraúgy,mint„aparáznák
ésaföldutálatosságainakanyja”(Jel.17:5).ADániel2állóképeáltalbemutatottvilágot
uralósátánibirodalmistruktúrafejeugyancsakakáldokBabilonjavolt.Ígyezanépszinte
páratlanmódonjárulthozzáannakazemberiségeturalósátánieredetűpolitikaiésvallási
világrendnekakialakításábanésfenntartásában,amiellenziazIstenáltallefektetettrendet
ésannak alternatívájakéntszolgál.Arpaksádutódaittehátkétnagyellentáborraoszthatjuk
fel:egyikazigazIstent,illetveazigazságotképviseli,amásikpedigannakhitványsátáni
hamisítványát.Ebben azírásban a káldoknéppé alakulásánakfolyamatát,valaminta
választottábrahámiág tőlük való leválásának a körülményeitmutatjuk be.Emellett
természetesenbeazonosításrakerülnekakáldokmindkétágazatánakamaileszármazottai
isamodernnemzeteksoraiban,majdkitérünkapróféciaiszerepükreis.
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Akáldokeredeteéskoraitörténelme

Akáldokősapja,Sém fia,Arpaksad



Mintaztmárszámosegyébírásunkbanisfelvázoltuk,azemberiséghárom alaprasszának
eredeteNoéhárom fiáhozvezethetővissza.Azőutódaiknemzetségeinépesítettékbea
földetazözönvízután,ígymindenmainemzettőlükeredeztethető.Sémtőleredafehér,
vagy„kaukázusi"embertípus,Jáfettőlasárga,illetvekeleti,Khámtólpedigafekete,illetve
sötétbőrűrassz.Ezazíráskonkrétanaszemitakáldokbemutatásávalfoglalkozik.Akáldok
Sém fiának,Arpaksadnakaleszármazottai(1Móz.10:22). AzigazNoéazigazságban
neveltefelgyermekeit,akikközülSém nevűfiakülönlegesáldásokatésígéreteketkapott
Istentől.EzenáldásszerintIstenazSém sátraiban,azazaszemitanépekközöttfoglakozni
(1Móz.9:26),amiaztisjelenti,hogyközöttükfogjamegnyilvánítanönmagátésazisteni
igazságokat.AzözönvízelőttrőlszármazómelkizedekirendfőpapjaSém voltebbena
időben,akinek még Ábrahám is tizedet adott Szálem-ben (1Móz.14:18-20).Sém
nemzetségevolttehátazIstenáltalválasztottág,amelyenkeresztülközvetlenüldolgozik
ebbenakorban,hogykiterjesszeazáldásokatésígéreteketatöbbinemzetségreis.Sémnek
nem Arpaksadvoltazelsőszülötte,hanem Elám,ígyazőválasztottságaazelválasztottágat
illetően Isten akarata és munkája volt.Isten ugyanis egy meghatározottgenealógiai
vonalhozkötötteazígértmag,aMessiáseljövetelét(v.ö.1Mózes3:15).Mielőttazonban
elkezdünkArpaksadutódaivalrészletesenfoglalkozni,szükségesmegemlíteniazözönvíz
utániemberiségelsőnagylázadását.

Közvetlenülazözönvízutánazemberiségmégegynyelvetbeszélt(1Móz.11:1),demára
Noéutániharmadiknemzedékfellázadtazellenazistenirendelkezésellen,amelyszerinta
nemzetségeknek egymástól elkülönülve, önálló nemzetekként kellett a földet
benépesíteniük.Az elkülönülésre azértvoltszükség,hogy a különböző nemzetségek
egyénilegállhassanakIstenítéletealá,azalapján,hogyazadotttársadalmaikmennyire
igazodnakazutasításaihozéstörvényeiez,illetvemilyenmértékbentérnekelazoktól.Más
szóvalanemzetekegyénilegállnakáldásokvagyátkokalatt,aszerint,melyéletforma
követésehatározzamegleginkábbazéletüket:AzIstenutai,vagyaSátánésazáltala
irányítottbukottfejedelemségekutai.

AlázadószellemiségűNimródvezetéséveltörténtmegazemberiségelső„globalizációs”
kísérlete.EzeredményezteBábeltornyánakmegépítését,miáltalanemzetségeiketegyütt
akartáktartaniésegymássalelkeveredveegyrasszákívántakválni(1Móz.11:2-4)eltörölve
mindennemzetségiidentitást.Ezzelalázadássalvettekezdetétazemberiségözönvízutáni
hanyatlása.AbálványimádatrendszerezvelettéslevetettékazalapjaitazIstentőlteljesen
függetlenönmegvalósítóéletformának,amitIstenekkortöbbokbólsem engedettmeg
véghezvinni.Előszöris,haanemzetekegyüttmaradnakésegynyelven,egyakaratonélnek
–istenivezetésnélkül,abukotturadalmakirányításaalatt–,akkorazfelborítottavolna
Istenmeghatározott6000évestervénekmenetrendjét.Egyösszefogó,globálisemberi
társadalom sokkalgyorsabbütembenfejlődöttvolnafelarraatechnikaiszintre,amely
lehetőséget adott volna az emberiség és a föld teljes önpusztítására – jóvala
meghatározott,erreelrendeltidőelőtt.Azilyendiktatúraalávont,teljesenegybekeveredett
emberiségmegnehezítettevolnaegyolyanfüggetlen,önállóéssajátosnemzetlétrejöttét,
mintIzraelamagaadottgenealógiaiörökségével.EmellettIstenaszándékaszerinta
nemzeteket–ésazokisteneit–egyénilegbíráljameg(Zsolt.82:1-8),ésegyenkénthoz
áldástvagyátkotanépekreeföldivilágban.Istenezértösszezavartaanemzetségek
nyelveit,ésszétszórtaőketaföldfelszínén(1Móz.11:7-9),hogynelegyenekképeseka
megadottidőelőttegyglobálisszintű,egyvezetésalattállóéslázadóemberiségetalkotni.



Az emberek szétszóródtak,de magukkal vitték Bábelban beléjük ültetett lázadó
szellemiséget,a bálványimádatot,valaminta hamis vallásgyakorlatokat,és azemberi
önmegvalósításnagytervét.Bábelígy„méltó”elődjevoltakáldokBabilonjának,akikkésőbb
továbbfejlesztettékésszintetökéletessétettékabábelieszmékmindegyikét.Anemzetek
szétszóródásautánazegykoriBábelterületétArpaksádutódai,akáldoktelepítettékbe,
akiketalegkorábbiidőktőlfogvaazokkulttudományokmestereikéntismertekakörülöttük
élőnemzetek.AmígSém fia,azerőteljesAssúrelsősorbananimródiszervezettséget,
adminisztrációtésmilitarizmustfejlesztetteatökéletességig–ígykialakítvaavilágelső
katonainagyhatalmát –,addig az Arpaksadtólszármazó káldok a bábelieredetű
okkultizmuslegsikeresebbterjesztőivéváltak.

FontosegykiskitérőttenniArpaksadnevénekjelentéséreis.AmagyarArpaksad,vagyaz
angolArphaxadformáktranszliterációk,ezeksémieredetijeazUrfa-Kesed.Akáldokbibliai
hébermegnevezéseugyancsakkaś·dîm,amiakesedtöbbesszámúváltozata.Báranév
eredetijelentésevitatott,deléteziknéhánylevezetésajelentésévelkapcsolatban.Ezekből
talánalegérdekesebb,ésmindenbizonnyalalegpontosabbakövetkező:azUrfa(gyakra
Arfánakejtve)azUrszóváltozata,melynekjelentéseiláng,tűz,ragyogásvagyfény,ezek
szimbolikusértelmezéseibenis,amintpl.avilágosságazigazsággalpárhuzamosjelentésű.
PéldáulazUrijah(Uriás)névjelentése:„JHVH azénvilágosságom",vagyUrielarkangyal
nevénekjelentése:„Istenavilágosságom”.AzUrelőnévgyakorivoltakoraikáldokközött,pl.
Arpaksad(Urfa-Kesed)egyikunokájánakaneveisUrvolt,ésanévszámtalanközép-keleti
helyiségnévbenfellelhetőmégmais.Azurszótakorábbisumérokishasználták,ahol
jelentésemagasztos,nemesstb.volt,ésegyesekszerintezahasználatimódisbekerülta
szemitaváltozatértelmezésmódjába,mivelakáldokrakülönösennagyhatássalvoltaka
sumérmítoszokésvalláselemek.Akesedszójelentéseszinténhomályos,deanyelvészek
szerintalegvalószínűbbjelentése„fogságbavivő”vagy„elragadó”(amikb.portyázórablókat,
martalócokat jelöl).Jób könyve pl.említést tesz a káldok három ilyen portyázó
rablócsapatáról,amelyek elrabolták tevéités megölték a szolgáit(Jób.1:17).Ennek
fényébenanévtalánjellemezteanépkarakterétis.Mindenesetre,ezzelalevezetéssel
összeállíthatóanévjelentése,ami:afény,vagyvilágosság(átvéttértelembenazigazság)
fogságbavivői, vagysi, a fény, az igazság elrablói. Ennek fényében a magyar
„szemfényvesztő”kifejezésishelytállónakmondható.Eztazértelmezéstnyomatékosan
alátámasztja az arám kasdíym* szó azon használatimódja,ahogyazta varázslók,
csillagjósoktitulusaként,megnevezéseként,illetveszinonimájakénthasználták(v.ö.Dán.
2:2,4-5,10;3:8;4:7;5:7,11).Emellettazértelmezésmellettszólmégazis,hogySátán
avilágosságangyalakéntahamisvallásmásolatát,a„BabiloniMisztériumokat”akáldokon
keresztültetteegyátfogóésegyreterjedővallássá,amelyfennmaradazutolsóidőkig.
Néhánymásnyelvészpedigegyszerűencsakleleményes-nekfordítjaakasdím nevet.Meg
kell hagyni,még a káldok ábrahámi ágazatában is fellelhető a karakterisztikus
türelmetlenség,ravaszság,ésamegtévesztésrefelhasználtleleményesség.Legjobbpéldája
ennekmagaIzraelpátriárkája,Jákob,akinekmárneveis(sarokmarkoló)ugyancsaka
ravaszsággalésleleményességgelkapcsolatos.Jákobmegtéréseelőttiéletébengyakran
megnyilvánultezajellemvonás,amikorpl.sajátapját,Izsákot,majdtestvérétÉzsaut,és
mégkésőbbapósát,Lábántisravaszmódonbecsapta(v.ö.1Móz.24:24-25,25:29-34,27:5-
33,30:1-43).UgyanakkorJákobvérrokonáról,aravaszLábánrólsem lehetaztmondani,
hogyhíjánvoltaleleményességnek,ahogyanlányaitkiházasítottaésJákobotlényegében
megrabolta.



AzArpaksadnévnek(avilágosságelragadói)lehetakárpozitívtöltetetisadni,hiszenaz
izraelitákelhívásukkala„fény(igazság)magukhozragadói”,ígybirtokosailettek.Függetlenül
attól,hogynyelvészetialaponelfogadjuk-evagysem anévjelentésénekelevezetését,azitt
vázoltjellemzőkteljesenigazakéskorrektekúgyanegatívértelembenakáldokra,mint
pozitívértelembenazizraelitákravonatkozóan.

*Akasdím (SHD3778)jelentésekassditák,ezaszó(Ur)Kasdím leszármazottairautal,azaz
jobbanismertnevükönakáldokra.Anévátvittértelembencsillagjóstisjelent.Akáldok
ugyanisannyiraodaadóanésmesterienűztékacsillagjóslást,hogyazszintealegfőbb
jellemzőjükkévált,ígyakáldéscsillagjósszavakszinonimáválettek.

Josephusszinténmegemlíti,hogyArpaksadleszármazottaitkáldoknaknevezték:

"Azarfaxaditákatneveztékkáldoknak."(Josephus,AzsidókTörténelme,1.6.4)

Akáldokrasszjegyei

A szemita népek, az asszírok,az elamiták,azarámok,a luditák és természetesen az
Arpaksádtólszármazókáldokakaukázusi,vagyisafehérrassztípushoztartoztak.Akorai
asszírokéskáldokmellettélőkéseisuméroklejegyeztékafajikarakterisztikáikat,ami
alapjánasumérológusC.LeonardWoodleyaTheSumerianscíműkönyvébenakövetkező
leírástnyújtottaróluk:

"AZagroszhegyekbenésaTigrisvölgyébenéltegyvilágoshajszínűésvilágos
bőrűnép… agutik*rokonaiők,akikottéltekegészenaddig,amígazahely
Asszíriakéntlettismert,valamiveltávolabbészakabbraazeredetiAkkádtól"(5.
oldal).

*Megjegyzés:A gutinépazArpaksádtólszármazó,ésazasszírokkalszoros
kapcsolatbanállókáldokegykeletebbre,aZagroszhegységbenmegtelepedett
nemzetsége volt. Innen maradt fenn a későbbi a "gót" megnevezés a
népvándorlásokkorában.

Sém utódai(1Móz.10:22),azakkádok/asszírok,káldok/héberek,elamiták,ludditák,arámok
mindehhezakaukázusirasszcsoporthoztartoztak,nohabizonyosszemitanépelemek
arculata a későbbi keveredések által némileg megváltozott. Ebben az írásban
természetesencsupánArpaksádutódaivalfoglalkozunk.

Már a legelején meg kellemlíteniegy problémátArpaksad bibliaigeneológiájával
kapcsolatban,hiszenaMaszoretikusszövegekbenaz1Mózes11:12verseígyhangzik:
„AmikoraztánArpaksadharmincötesztendőslett,nemzetteSzelahot.”(az1Móz.10:24-ben
és1Krón.1:24-benszinténezalevezetéslátható)ALukács3:23-38verseibenmegadott
genealógiaszerintazonbanArpaksádnakKenanévoltafia(Luk.3:35-36),sKenanéfiavolt
Selah!VagyisSelahvalójábanArpaksádunokájavolt,nem afia!ASzeptuagintafordításais
eztadjavissza:

1Mózes11:12AmikoraztánArpaksadharmincötesztendőslett,nemzetteKenánét,



ésmiutánKenanétnemzette,Arpaksadnégyszázharmincesztendőtélt,ésnemzett
még fiakatés lányokat,ésazután meghalt.Amikoraztán Kenané százharminc
esztendőslett,nemzetteSelahot,ésmiutánSalahotnemzette,Kenánéháromszáz
harmincesztendőtélt,ésnemzettmégfiakatéslányokat(LXX).

1Mózes10:24ArpaksadKenanétnemzette…(LXX).

Kenanénevetalánnem egészen„véletlenül"maradtkiaMaszorétaszövegekfelsorolásából
(1Móz.10:24;11:12;1Krónika1:24).EnnekegylehetségesokaegyaJubileumokkönyvében
lejegyzett esemény lehetett. A Jubileumok könyve ugyancsak listázza Kenánét a
genealógiában,ám emelletttovábbiismeretetisnyújtfelőle:

Jubileumok8:1-71Ésahuszonkilencedikjubileum idején,annakkezdetén,azelső
évhétben,Arpaksád feleséget vett maga mellé,akinek neve Raszú’eja volt,
Szúszánnak,Elám fiánakalánya,ésőfiútszültnekiennekazévhétnekaharmadik
évében,akitKáinam*-naknevezettel.2Ésafiúfelnövekedett,ésapjamegtanította
őtazírásra,ésezelindult,hogykeressenmagánakegyolyanterületet,aholvárost
alapíthatmagának.3 Ésegyírásttalált,amelyetmégarégiekvéstekkőbe,és
elolvastaaleírottakat,éslemásoltamagánakazt,amivelvétketkövetettel;mert
abbanazŐrangyaloktanításaivoltak,arról,hogymikéntfigyeltékanapésahold
ésacsillagokállásait,hogyazokjeleibőljósoljanak.4Ésleírtaezeket,denem árult
elsemmitmindebből,mertfélt,hogyNoéfülébejut,sazharagragerjedráemiatt.5

Ésaharmincadikjubileumban,amásodikévhétben,annakelsőévébenfeleséget
vettmagához,akinekneveMelkavolt,Jáfetfiának,Madai-naklányát,ésanegyedik
évbenfiaszületett,akitSzelahnaknevezettel,mertígyszólt:‘Valóbanküldött
vagyok.’6ÉsSzelahfelnőtt,ésfeleségetvettmagához,Keszednek,apjafivérének
lányát,kinekneveMu’akvolt,aharmincadikjubileumban,azötödikévhétnekazelső
évben.7És[Mu’ak]fiútszültnekiazötödikévben,akitHéberneknevezettel;ésaz
szinténfeleségetvettmagához,ésfeleségénekneveAzuradvolt,Nebrodnakalánya,
aharminckettedikjubileumban,annakhetedikévheténekaharmadikévben.(*A
Kenanénévegyváltozata.)

Hatalánnem egészenvéletlenülmaradtkiKenanéneveaválasztottcsaládfából,annakegy
okaazlehet,hogykiletttagadvaabból.Kenanéugyanistitokbanmegtartottaazokkult
iratokatésbelemerültazoktanulmányozásaba,majdazolvasottakgyakorlásába,amia
későbbiekbenjobbanegyértelművéválik.Amaiasztrológiailletvehoroszkóp-jóslásabukott
angyaloktanításaibólered,sezatudományelsősorbanakáldokáltalmaradtfenn.Ebben
nagyszerepevoltaKenanénak,akiazáltalmegtaláltírásokbanolvasottdolgokatterjeszteni
kezdteazözönvízután,átmentveígyavigyázóktanításait,amelyeketaztánakáldok
szedtekrendszerbeésterjesztettektovább.

MivelúgyArpaksad,mintfiaKenané„nemzettmégfiakatéslányokat",aválasztottágat
azokvalamelyikébőlkelletttovábbvezetni.Miveltudjuk,hogyazSelahonkeresztülvezetett
tovább–haKenanéésutódaiisvalószínűlegkilettektagadva–,ezértSelahcsakazáltal
lehetettaválasztottágkövetkezőtörvényesképviselője,haArpaksadmagáénakfogadtaőt.
És talán eztvázolja a Maszoretikus írások geneológiája (A Jásárkönyve és Liber
Antiquitatum Biblicorum geneológiáiszinténkihagytákKenanét,amimegerősíti,hogya
Mazoretikusszövegekbőlnem hibamiattmaradtki.Tehátnémelyírásatermészetes,



némely pedig a „törvény szerinti”genealógiátmutatja be).Arpaksad maga sem a
természetesszületésjogalapjánlettkiválasztva,ahéberhagyományokszerintNoéugyanis
negyedikfiakéntfogadtaőt,ígynem voltkülönösebbenrendhagyószámáraaz,hogyőis
magáénakfogadtafiánakafiát.

EgynagyonfontostovábbirálátástazadmégaJubileumokból,hogyittSelahapjának,
Kenanénakegyférfitestvéreismegvanemlítve,akiígyszinténArpaksadfia,sakinek
Keszedaneve(6.vers).AKeszednév(többesszámbankasdíjm)pedigakáldokeredeti
hébermegnevezése!AKeszedmégmaisigengyakorinévazsidókközött.TehátArpaksad
(Urfa-Keszed)voltazelső„Kesed”azazkáld,akiktőlakáldokkéntismertnépszármazik,és
Selahtörvényesenegykülönágatképviselt,akiknekelsőszülötteitől–azazaszületésijog
alapján–későbbÁbrahám ésazizraelitákszármaztak.Technikailagtehátahéberek,majd
izraelitákakáldokegyikmellékágazata.A kasdím névjobbanelterjedtváltozata,akáld
megnevezésazasszír-akkádkaldu szóbóljön,akikenévenneveztékKáldealakóit.A
káldokmagukatkasdu-kéntnevezték,smintmárrámutattunk,ennektöbbesszámúhéber
változataakasdíjm.AnévtehátArpaksadhoz,illetveKeszednevűfiáhozvezetvissza.

AkáldokésBabilonmamárszinonimák,bármintkorábbanláttuk,nem őkvoltakazeredeti
„babiloniak”.Bábeltornyavoltazemberiönrendelkezésésazistenirendellenilázadásegyik
fő szimbóluma, (1Móz. 11:1-9), de a torony elpusztításával Isten szétszórta a
nemzetségeket.AzeredetiBábelterületénjöttlétreazÓ-Babilonkéntismertbirodalom.
EnnekabirodalomnakvolturalkodójaanevezetesHammurabbi,körülbelülezerévvela
káldokáltallétrehozottúj-babilonibirodalom előtt.Tehátakáldoknem csakazegykori
BábelésBabilóniaterületeitörökölték,hanem anévszimbolikusjelentésétis,vagyis,a
zűrzavarés az Isten uralma ellenilázadás megtestesítőivé lettek.Maga a terület
határozottanArpaksadutódainaklettkijelölve.

Jubileumok9:4ÉsArpaksadnakjutottaharmadikrész,akáldokmindenterületének
földjeazEufrátesztőlkeletre,aVörös-tengerrelhatárosan,ésasivatagokminden
vizei,közelatengerhez,amelyEgyiptom felénéz,LibanonmindenföldjeésSzanírés
Amana,azEufráteszhatáráig.

Jubileumok11:1Ésaharmincötödikjubileum harmadikhetében,azelsőévben,
Reu*feleségetvettmagához,akinekneveOravolt,Úrnak,Keszedfiánakalánya,aki
fiútszültneki,ésakitSzerug-naknevezett,ennekajubileumnakaheténekhetedik
évében.

*Reu,Héberfiának,Pélegnekfia(1Móz.11:16-18),házasságarámutatarra,hogya
káldokkülönbözőnemzetségeiegymással.

Jubileumok11:3-43ÉsÚr,KeszedfiaépítettefelakáldokÚr-ját,amitsajátmaga
nevérőlésapjanevérőlnevezettmeg.4Ésöntöttképeketkészítettekmaguknak,és
mindegyikükimádtaabálványokat,amagukkészítetteöntöttképeket,ésfaragott
képeketiskezdtekkészíteniéstisztátalanképmásokat,ésagonoszszellemek
jártakebbenközre,akikazutálatosvétkekrecsábítottákőket.

Láthatóan,ArpaksadegyikfiánakneveszinténKeszedvolt,annakfiapedigpedigÚr,aki
sajátmagáról,sapjáról(Keszedről)nevezteelazáltalamegalapítottvárost.Innenakáldok



Úrja(Úr-Kaszdím)megnevezés,aminem azonosakorábbi,sumérUrvárosával.Akáldok
tehátArpaksad(Urfa-Keszed)ésfia,Keszedutánkaptáknevüket.

Arpaksad utódai, a káldok a legkorábbi időktől kezdve bálványimádatban éltek,
varázslatokkaléskülönbözőokkulttudományokkalfoglalkoztak.Nem véletlenülírjaÉzsaiás
úgyahajdani,mintamégelőttünkállónagyBabilonraisvonatkozókettőspróféciájábanazt,
hogy„hiábavalóanbíznakvarázsigéikerejében"(Ézs.47:9),és„asokvarázslássalifjúkoruk
óta vesződtek"(Ésa.47:17).A káldoknak eztaz okkultizmus irántifogékonyságát,a
bálványimádatravalóhajlamukatésleleményességüketSátánhamarfelhasználtaamaga
céljaira.Sátánekkormégnem tudhatta,hogyakáldoknakmajdcsakegyalágazatalesz
elhívaÁbrahámonkeresztül,aztviszonttudta,hogyArpaksadéaválasztottág,ezérta
káldokatkülönösenhevesentámadta,hogymegtévesszeésszellemilegteljesenlerombolja
őket.AJubileumokkönyverámutat,hogyMastema[agonoszságfejedelme,Sátán]akeze
alattálló szellemlényeketrájuk küldte,hogyrávegye őketminden tisztátalanságra és
gonoszságra.

Jubileumok11:5-65ÉsmindezMastemahercegerőfeszítéseinekazeredményevolt,
akielküldte[rájuk]atöbbiszellemet,azokat,akikazőkezealálettekrendelve,hogy
mindenfélerosszatésbűnt,ésmindenféleáthágást,romlástéspusztulástokozzanak,
ésvérontódjékaföldön.6 Ennekokáértnevezteel[Reu,afiát]Szerugnak,mivel
mindannyiankülönfélebűnökreésáthágásokraadtákmagukat.

Selah,leszármazottai– azővonalavoltaválasztottág– akáldokÚrjábanlaktak,és
kizárólagnemzetségükönbelül,vagyiscsakakáldokközöttházasodtak,ígymegőriztékkáld
nemzetségisajátosságaikat.Azalágazatoktovábbiegymásközöttikeveredéselettazoka
annak,hogyakáldokjelentőselemeitlehethébereknekisnevezni.Selahfiának,Héberneka
fiaiJoktánésPélegvoltak(1Krón.1:19-23),akikutódainaknagyrészeszinténtestvéreikkel,
akáldokkalvegyültek,sakiketittkáldo-héberekneknevezünk(ígykülönböztetvemegőketa
héberekizraelitaágától).Ezatényaz5Mózes24:24próféciájánakszempontjábólnagyon
jelentős,amirealábbmégkitérünkegykülönfejezetben.

Akáldokmáratörténelmükhajnalántévútratértek,egymélyenbálványimádónéppéváltak,
ésannyirabeástákmagukatakülönbözővarázslatok,acsillagjóslásésazasztrológiai
tudományokelsajátításába,hogyatovábbiakbanazezekbenvalójártasságukrólvoltak
ismertek.Mégnevük,akaszdím névisavarázsláséscsillagjóslásszinonimájávávált.

Jubileumok11:77Ésafiú[Szerug]felnőttésakáldokÚrjában[Ur-Kaszdím]lakott,
közelafeleségeanyjánakapjához,ésimádtaabálványokat,ésfeleségetvettmagához
aharminchatodikjubileum ötödikévheténekelsőévében,sfeleségeneveMelkavolt,
Kaber-nek,atyjafivéréneklánya.8ÉsőszültenekiNáhort,ehétnekelsőévében,és
felnövekedetta káldok Úrjában,és apja megtanította őta káldok ismereteire,a
varázslatokra ésa mennyekjeleibőltörténő jövendelésre.9 Ésa harminchetedik
jubileumnakahatodigévhetébenfeleségetvettmagához,akinekneve‘Ijaszkavolt,a
káldokközülvaló Nesztágnakalánya.10 ÉsazmegszültenekiTeráht,ennekaz
évhétnekahetedikévében....14Ésebbenaharminckilencedikjubileumban,amásodik
évhétnekelsőévében,Terahfeleségetvettmagához,akinekneveEdnavolt,Ábrámnak
lányát,azatyjalánytestvéréneklányát.Ésennekazévhétnekahetedikévébenfiútszült
neki,akinekazÁbrámnevetadták,15azőanyjaapjánakneveután;mertazmeghalt,



mielőttalányateherbeesettafiúval.16Ésezagyermekkezdtemegérteniaföldvétkeit,
hogymindannyianeltévelyegtekafaragottképeketimádvaésatisztátalanságokba
esve,ésapjamegtanítottaőtazírásra,ésmiutánéletemásodikévhetétbetöltötte,
akkorelkülönítettemagátapjától,hogyneimádjaveleabálványokat.17Ésamindenek
Teremtőjéhezkezdettimádkozni,hogyazóvja meg őtazemberekgyermekeinek
vétkeitől,éshogynelegyenrészeagonoszságszerintvalóvétkekben,ésnejussonneki
atisztátalanságokbaeséssorsa.

Ábrám csakúgy,mintközvetlenősei,abbanazUr-Kaszdímbanlakott,amelyetkorábbanUrfa
-Keszed (Arpaksad)fiának,Keszednek fia,Úrépítettfel.Itt,Úrvárosában,a káldok
varázslatainakésbálványimádatánakegyfőbbközpontjábankaptamegÁbrám azelhívását
Istentől(Ap.csel.7:2-4).AzIstenáltalielhívásáltalÁbrahám felismerteéselfogadtaazegy
IgazIstentésazőigazságait,sígynem csakafizikaiBabilonthagytahátra,hanem annak
szellemiségétésabálványimádatotis.ABiblia idevágószövegeteháterreazÚrvárosára
utal,amikorvázoljaÁbrám elhívásátakáldokközül,ésamikorIstenmeghagytaneki,hogy
hagyjaelaztavárostazÍgéretföldjéért(1Móz.11:31;Neh.9:7).Másszóvalcseréljefela
bálványimádatotésannakátkaitazegyigazIstenkövetéséértésavelejáróörökígéretekért.
Azadottleírásbólegyértelmű,hogynem adél-mezopotámiaisuméreredetűÚrvárosáról
vanszó,amitegyideigtöbbenfeltételeztek,hanem „akáldokUrjáról”.Ábrám azIstennek
megkötöttszövetségésUrvárosánakelhagyásávalkaptamegazígéreteket,miszerint
népek,nemzetekatyjáváfogválni.Ésezzelvettekezdetétutódainakakáldoktólvaló
elkülönülése.Ábrahám egykülönállócsaládfátalapított,akiktőlkésőbbaválasztottág,az
izraelitákisszármaztak.ÍgyJuditkönyveteljesenpontosanéskövetkezetesenneveziaz
izraelitákat„akáldokivadékának”(Judit5:6).

Ahogy a káldok népessége rohamosan
növekedett,úgy területeiket is egyre inkább
kiterjesztették az eredeti, északabbi
mezopotámiai központjukból. A portyázó
káldokról említést tesz már a Biblia egyik
legkorábbanmegírtkönyve,Jóbkönyveis(Jób.
1:17).Azi.e.1000 körüliidőkben akáldokés
arámokegyrenagyobbszámbantelepedtekbea
dél-babilóniaiterületekre is.A asszírékírásos
táblákon számos,káldokkalkapcsolatosutalás
fennmaradt az i.e. 884-859 közötti időkből.
Amikor i.e. 850-ben Shalmanezár lerohanta
KáldeátésamaiPerzsa-öbölignyomult,azta„Kaldu-kTengerének”nevezteel.Később,
amikorazasszírokelhurcoltákIzraelházánaktíztörzsét,helyükreinnen,Babilóniából
telepítettekbekáldlakosokatSzamáriába,ésazattólkeletebbrefekvőSzíriábais(vö.Ezd.
4:9)!Ezfontostény,mertezzellényegébenakáldnépességmegoszlott,ésakésőbbiekben
ezekakülönbözőkáldágazatoktettékkiSzamária,FőníciaésSzírialakosságánakegy
jelentősrészét.Akáldokszétterjedésénekkörülményeireésjelentőségéreatovábbiakban
részletesebbenkitérünk.

AzÉzsaiás23:13egyértékesrálátástadakáldnépszórványbakerüléséről,bárenneka
versnekamagyarfordításainem adjákvisszajólazeredetihéberszövegmondanivalóját.



Pedigezazidézetnagyonfontosehhezatémakörhöz.AmagyarnyelvűBibliákközötttalán
aKároliállalegközelebb:

Ézsaiás23:13Ímé,akáldeusokföldje;anép,amelyaddignem vala;Assíriaadáazta
puszta lakosainak;felállítá őrtornyait,lerombolá Tírus palotáit,rommá tevé azt.
(Károli).

AzangolnyelvűKingJamesVerzióazonbannémilegtovábbvisziamagyarázatot:

Isaiah23:13Behold,thelandoftheChaldeans–thisisthepeoplethatwasnot,when
Asshurfoundeditforshipment(KJV).

Ézsaiás 23:13 Íme,a káldok földje – nem is voltez addig nép,amíg Assúr
kitelepítésreadta(KJValapjánmagyarul).

Akáldoksokáignem alkottakegyegységesésönállónemzetállamot,
ígyazerősésjólszervezettasszírokkönnyenazelnyomásukalá
vontákőket.Ezokbólvoltakképesekazasszíroksokukatkitelepíteni
aháborúikáltalmegüresedettterületekre,többekközöttSzamáriába,
azelhurcoltizraelitatörzsekhelyébe,méganeo-babilonibirodalom
létrejötteelőtt.Akáldokszertetelepítésehozzájárultakáldnépesség
növekedéséhez,és szélesebb területekre való kiterjedésükhöz az
olyan,Eufráteszentúliterületekreis,mintSzíria,afőníciaipartvidék
ésSzamária(v.ö.2Kir.17:24 éslásd még aIII.,IV.Függeléket).
Mindezhosszútávonazelőnyükrevált.AmezopotámiaiBabilonban
maradtkáldokfőelemeikisidővelakitelepítéseketkövetőenújra
megerősödtek,ésannyiraszervezettéváltak,hogymagátazasszír
birodalom létét is veszélyeztették. Az i.e. hetedik században

Nabopolasszár(i.e.625-605)kerültazekkormárjelentőserőnekszámítóneo-babiloni
birodalom trónjára,akinekvezetésealattakáldokésmédekszövetségedöntővereséget
mértazasszírokrai.e.612-ben.EzzelagyőzelemmelakáldokÚj-Babilonjalettakor
nagyhatalma.Nabopolasszártfia,a híresNebukadnezárkövettea trónon i.e.605-től
kezdődően.Nebukadnezármégugyanebbenazévbenhatalmas–éspróféciailagisnagyon
fontos–győzelmetaratottEgyiptom fölöttaKárkemisnéllefolytütközetben(v.ö.Jer.46:1-
12),majdbirodalmábaolvasztottaazEufráteszésEgyiptom folyójaközöttiterületeket(2Kir.
24:7).Mivelezekenaterületekennagyszámú,aasszírokáltalkorábbankitelepítettkáldélt,
így lényegében újraegyesült a káld népesség. Nebukadnezár alatt Babilon a kor
leghatalmasabbvárosávánövekedett,amelyneklakosságaagörögtörténész,Hérodotosz
szerintmeghaladtaakétszázezerfőt.HérodotoszleírásaszerintBabilonszépségeés
dicsőségemesszefelülmúltaazakkorismertvilágmindenmásvárosáét.A mesterien
felépítettvárosttöbbrétegbenishatalmasfalakéserődítésekvettékkörül,amelyekegy
óriási,szintebevehetetlenerőddétették.Nebukadnezárbirodalomavoltazelsőfenevad,
vagyisavilágotdominálósátáninagyhatalom (Dán.2:36-38;7:4).

IstenakáldNebukadnezárthasználtafelagonoszságratértnépének,Júdánakbüntetésére
ésfogságbavitelére,többmintszázévvelazután,hogyazIzraelházátkitévőtízészaki
törzsetazasszírokelhurcolták.AzókoriJúdátfogságbavivőkáldok,ésazutolsóidők



Babilonjaközöttszámosfontosösszefüggéstalálható,amintaztlátnifogjuk.BárJúdában
voltnéhányigazságosuralkodó,mintpl.Jósiás,deutódaimárelfordultakIstentől,ssoha
nem tértekmegHozzá.Jósijásutánfia,Joacházmindösszehárom hónapoturalkodott,
akinekhalálautánJósijásmásikfia,Joakim kerültJúdatrónjára.Joakim tizenegyévig
uralkodott,ésgonoszulviselkedettIstenelőtt(2Kir.23:28-37).

2Királyok24:1-41AbbanazidőbenBábelkirályaNebukadnezárfelvonult,ésJoakim
három évrealattvalójalett,deaztánújraelszakadttőle.2 Erreazelleneküldtea
kaldeusokportyásait,aztán azarámokportyásait,amoabitákportyásaitésaz
ammonitákportyásait.Júdaellenküldteőket,hogypusztítsákel,azÚrszavaszerint,
amelyetszolgái,aprófétákáltalhallatott.3PusztánazÚrharagjamiatttámadtak
Júdára,azért,merteltaszítottaőketszíneelőlManasszebűneimiatt,mindazért,
amitazvéghezvitt.4Azártatlanvérmiatt,amitkiontott,hogyJeruzsálemetelöntötte
azártatlanokvére;eztnem bocsátottamegazÚr.

Joakim uralkodásának harmadik évében Nebukadnezárostrom alá vette és elfoglalta
Jeruzsálemet,sokakatelvittanépből,éselvitteatemplomiszolgálatiedényeknagyrészét
is.

Dániel 1:1-2 1 Joakim júdeai király uralkodásának harmadik esztendejében
Nebukadnezár,BábelkirályafelvonultJeruzsálem ellen,ésostrom aláfogta.2AzÚr
kezébeadtaJojákimot,Júdakirályátésatemplom edényeinekegyrészét.Sineár
földjérevitteőket,sazedényeketistenénektemplomábanhelyezteel.

Azekkorfogságba vittzsidókközöttvoltDániel,a
későbbiprófétais,akitlegénykorábanválasztottakés
képeztekkiakirályiudvarszolgálatára,sakinekkönyve
alegfontosabb,legrészletesebbpróféciaikönyvekközé
tartozik.Közben Joakim továbbra sem tért meg
gonoszságaitól, amiért Isten újra ellene küldte
Nebukadnezárt,akiekkorvégetvetetturalmának,ésőt
is babilonifogságba vitte (2Krón.36:5,6).Utána
JoachinlettJúdakirálya,akiszinténgonoszuralkodó
voltJúdában,ésemiattNebukadnezárfogságbavitte
őtis(2Krón.36:9-10).NebukadnezárkésőbbSedekiást
tetteJúdakirályává,akiígyvazalluskénttizenegyesztendőturalkodottJúdában.Őszintén
gonosz uralkodó volt,a Nebukadnezárnak fogadotthűségesküjétis megszegte,majd
Egyiptomhozfordultsegítségértakáldokellen(Ezék.17:15),amimiattNebukadnezár
ostrom alávetteJeruzsálemet.Akáldokseregeibenazasszírokcsapataiisjelenvoltak
(Ezék.23:22-23),akikkelezentúlcsaknem állandószövetségbenélnekatörténelem folymán.
Körülbelültizennyolchónaposostrom utánakáldokbevettékavárost,falaitleromboltákés
teljesenfelégették.Nebukadnezárelvitte,amitmégzsákmánykéntvinnitudott,ésazeddig
még Júdában maradtzsidók legnagyobb részétis elhurcolták Babilonba.Jeruzsálem
lakosságánakegyharmadaelpusztultazostrom alatt(Ezék.9:1-11),amiolyankeservesvolt,
hogyazéhínségmiattgyakoriváváltakannibalizmus(Ezék.5:10),egyharmadapedig
fogságbamentBabilonba(Ezék.5:5,12;2Krón.36:20).AkáldokmegöltékSedekiásfiait,őt
pedigmegvakítottákésszégyenteljesenBabilonbavitték(2Kir.24,25;2Krón.36).Júdaháza



büntetésbőlnemzetifogságba került,csakúgy,mintkorábban Izraelháza.A káldok
megerőszakolták Jeruzsálem asszonyait (Sir. 5:11),a lakosságot pedig kegyetlen
rabszolgamunkárafogták(Sir.5:13-16).KésőbbNebukadnezármegtámadtaEgyiptomot,és
sokakat lemészárolt közülük (Jer. 45:13-26; Ezék. 29:17-20; 30:10-26), Memfiszt
lerombolták,lakosságátrabságravitték(Jer.46:14,19).Ennekazutolsóeseménynekvan
egy,avégidőkreszólómondanivalójais,amelyreatovábbiakbanmégkitérünk.

Ababilonibirodalom kiterjedésecsakvalamivelvoltnagyobbakorábbiasszírbirodalomnál,
deNebukadnezáruraltaazEgyiptom ésaPerzsa-öbölközöttiterületekegészét.Akáldok
közeliszemitarokonaikhoz,azasszírokhozhasonlóanigenkegyetlenésborzalmasnép
voltak(Hab.1:7).Habakukkkönyvenémirálátástadjellemvonásaikra,amikoraztírjaa
káldokról,hogyazokegyvad éstürelmetlenülgyors(Hab.1:6),azazkapkodó,heves
vérmérsékletűnép.A türelmetlenségéskapkodásaszenvedélyeknekésimpulzusoknak

valókitettségegyikjele,dehatalmaserejükkelpárosulvaa
kiszámíthatatlanságukmég veszélyesebbévált.Amilyen
hirtelen feltörő indulatbólmegtámadtak egy országot,
ugyanolyangyorsanmegfordultakéselhagytákazt(Hab.
1:10-11).A káld lovasság nagyon híres voltkegyetlen,
zsákmányszerzőportyáirólis,számtalannépetlerohantak
éssokakatfogságbavittekígy(v.ö.Hab.1:8-9;Siralm.
4:19).Mintláttuk,azáltalukrabságbavittnépekközöttvolt
Júdais,azsidónép,akiketIstenadottkezükbebüntetésül,
mintkorábbanIzraeltAsszíriakezébe.

Mintmáremlítettük,akáldokBabilonjavoltegybenazelső
anagyvilágbirodalmakközül–amelyeketaDániel2-ben

egyállóképpel,Dániel7-benpedigszimbolikusmódon,különbözővadállatokkéntlettek
bemutatva.

Azelső,ababilonibirodalom nem volttúlzottanhosszúéletű.Nebukadnezártfia,Amel-
Marduk (Gonosz-Marduk)követte a trónon (i.e.562-560),akitsógora,Neriglisszár,a
hadsereg egyik fővezére öltmeg,majd uralkodotta helyében (i.e.560-556).Miután
Neriglisszárbizonytalankörülményekközöttmagaismeghalt,fia,Labasi-Mardukkerült
hatalomra,de ő mindössze három hónapoturalkodott,amikoris fellázadtakellene és
eltávolítottákatrónról.HelyéreNaboníduszkerült,akinekmagaválasztottutódjavolta
BibliábólisismertBelshazár(Baltazár).ArendkívülbüszkeésarrogánsBelshazáruralma
alattbukottelBabilon,aminekkörülményeielőtípuskéntvázoljákamajdaninagyBabilon
elbukásánakkörülményeit.

AzókoriBabilonelbukása,anagyBabilonelbukásátelőképezte

Belshazárvégtelenülmagabiztosvolt,ésegyáltalánnem zavartaatény,hogybirodalma
éppenakeletebbimédekésaperzsákszövetségénektámadásaalattállt.Bízottaváros
falaibanéserődítéseiben,araktárakbanfelhalmozottélelmiszertartalékoklehetővétették,
hogyakárévekikkitartsonak.Belshazárnevezeteslakomája,akáldokmég azonéjjeli
elbukásaésamajdaniantikrisztusésvilágbirodalmánakelbukásaközöttszámospárhuzam
található,ígyittegyben bemutatjukennekazeseményneka végidőkreszóló,azokkal



párhuzamosjelentéseitis.

BelshazárpogánylakomájáhozelőhozattaazIstentemplomábólelraboltaranyésezüst
edényeket,ésazokbólettek,ittak,miközbenbálványaikatéltették(Dán.5:1-4).Amajdani
"bűnembere",azantikrisztushasonlóanutálatosságotfogcselekedni,amikorbeülIsten
templomábaésmagátIstenkéntmutogatja(2Tessz.2:3-4).Belshazárlakomájánekkor
jelentmegazemberikéz,amifelírtaafalraavégzetesMene,Tekel,Parszinszavakat,
amelynekjelentésétDánieladtamegBelshazárnak:eljöttbirodalmaelbukásánakideje(Dán.
5-30).Amédekésperzsákmégazonazéjjelenbeisvettékavárost,ésakáldokBabilonja
egyiknaprólamásikraösszeomlott(i.e.539).MindeztÉzsaiásmárcsaknem kétszázévvel
korábbanmegjövendölteegypróféciában.IstenaperzsaCírustmégszületéseelőttfelkente
(elválasztotta),hogyáltalavessenvégetmajdBabilonnak,többekközöttanépénelkövetett
gyalázatokért(Ésa45:1-4).

Ittmegkelljegyezni,hogyazókoriBabilonElámtólésMédiátólnyugatrafeküdt.Amintazta
továbbiakbanlátnifogjuk,ezeknekanemzeteknekageográfiaielrendeződésemegmarada
végidőkbenis,csupánjóvalészakabbratolódvaaKözel-Keletről.AkáldokújkoriBabilonja,
annakrendszere,vallásaésfelépítésemaKözép-Európábantalálhatómeg,tőlükkeletrema
isElám ésMadaiutódaiállnak.*Mégfontosabbtudniazt,hogyezekanemzetekajövőben
sem afenevadutolsófeltámadásának,atízszövetségrelépőkirálynak(Jel.17:12)az
oldalánfognakállni,hanem – amintazókorbanis–,azaztmegtámadókeletierőkhöz
csatlakoznak.Eztamajdanikeletiszövetség-blokkotOroszországésszövetségeseiteszik
majdki.Innen,északkeletiiránybólfogjamajdafenevadazavarójeleketészlelni,miután
legyőziadélkirályátésbevonulJeruzsálembe(Dán.11:40:45).Ézsaiásegyértelműen
nyilvánvalóváteszi,hogyElám ésMédiaBabilonellenfogtámadniannakpusztulásakor,s
ezapróféciaduálisanvonatkozottúgyazegykoriBabilonelbukásánakidejére,mintahogy
vonatkozikamajdaninagyBabilonbukásáérais.

Izajás 21:2 "Keljföl,Elám!Készüljostromra,Média!Végetvetek márminden
sóhajtásnak."

* Megjegyzés:(a szemita Elám utódaia maiközép-európai"szlávok",akik
Lengyelországban,Csehországban,Szlovákiában,Szerbiában és Horvátországban
élnek.AjáfetitaMadaiutódaipedigamaiukránok.LásdmégazElám címűírást.)

AszemitaElám (1Móz.10:22)ésajáfetita,eurázsiaiMadai(1Móz.10:2)utódaivalkülön
írásokbanfoglalkozunk,ittrövidencsakennekakettőspróféciánakamagyarázatamiatt
azonosítottukutódaikat,kihangsúlyozva,hogyazókoriésamajdanfeltámadóBabilon
elesésénekkörülményeiarészletekigmegegyeznek.

CíruszúgyvettebeBabilonvárosát,hogyazEufráteszfolyótegymellékmederbevezette,így
afolyóleapadásávalcsapataiképesekvoltakavárosbajutniavízikapukonkeresztül.A
bejutottelőőrsaztánmegnyitottaabástyákkapuitis,amivelbeteljesedettaCírusnakadott
prófécia:„kitárulnak előtte az ajtók,nem maradnak zárva a kapuk"(Ézs.45:1).A
babiloniakatteljesenváratlanulértemindez,biztonságbanmulatoztakavárosban,amiolyan
nagyvolt,hogyamikoravárosperemkerületeimárelestek,aközpontbanélőlakosságmég
aztsem tudta,hogyazellenségavárosbanvan.Babilonegyikpillanatrólamásikraelesett.



AjövőnagyBabilonjánakelesésétszinténazEufráteszfolyókiszáradásasegítielő,amelyen
ígyképesleszazellenetámadókétszázmillióskeletihaderőgyorsanátkelni,éslerohanni
modernBabilont(Jel.9:14-16).Azeurópaifenevadbirodalmaekkormármagábafoglalja
majdaKözel-Keletjelentősterületeitis(Dán.1:41-43).Jeruzsálem leszabirodalom vallási
központjaésfővárosa.AkeletikirályoktámadásáhozekkorcsatlakozikmajdElám,Média
ésazOroszfederációtúlélő,illetvemaradékseregeiis,amintaztmárláttukÉzsaiástól
(21:2).Amajdanibabilonibirodalom tehátszinténuralmánaktetőpontján,egypillanatalatt,
menthetetlenülfogösszeomlani(Jel.18:10)egykeletfelőljövő támadásalatt.Ennek
részletesebbéspontosabbkörülményeitegytovábbifejezetvázoljamajd.

II.rész

Babilontólaszeleukidákig

Akáldnépátmenetikorszaka–aszeleukidákújraélesztikBabilont

Miutánaméd-perzsabirodalom elsöpörteBelshazárésakáldokkevélyBabilonját,abibliai
történelem érthetőenasoronkövetkezőnagyhatalmakrafókuszolt – aperzsa,agörög
majdarómaibirodalmakara.Akáldok,szemitatestvérnépükhöz,azasszírokhozhasonlóan
látszólagörökreeltűntekatörténelem útvesztőjében.Egyazonbanbiztos:aBibliaszerinta
káldok az utolsó időkig fennmaradnak,sőtmeghatározó szerepük lesz a végidők
eseményeiben,ígyennekanépnekmáigfennkellettmaradnia.Néhánytörténészfelismeri
ugyan,hogyahatalmaskáldnépnem tűnhetettelasemmibe,nem szűnhetettmeglétezni,
sőtegyesekmégazzalistisztábanvoltak,hogyazolyanszemitanépek,mintakáldok,
asszírok és elamiták,elhagyva egykoriközép-keletilakhelyeiket,Európában találtak új
otthonraanépvándorlásokután.Voltak,akikkövetniésismertetniisképesekvoltaka
káldoknépvándorlásánakmozzanatait,rámutatvaarra,hogymitörténtvelükababiloni
birodalom elbukásautáni,ésazEurópábanvalómegjelenésükközöttiidőszakban.Itterrea
titokzatos,defontosátmenetikorszakraisfénytderítünk,hiszenezegyrendkívülfontos
kulcsabibliaipróféciákmegértéséhez.Ehhezbevezetőülösszekellfoglalnunkazegymást
követőbirodalmakszerepétésjelentőségét.

NagySándorgörög birodalmavoltDánielállóképénekbronzdereka(Dán.2:39),ésa
különbözővadállatokkaljelképezettbirodalmakharmadikja,aleopárdrahasonlítóvadállat
(Dán.7:6),amelyneknégyfejeésnégyszárnyavolt.AnégyfejaNagySándorhalálaután
kialakultnégyutódbirodalomrautal,ugyanisröviddelNagySándorhirtelenbekövetkezett
halálaután,négytábornokafelosztottaegymásköztazaddigegységesgörögbirodalmat
(v.ö.Dán.11:4).KaszanderuralmaalákerültGörögországésThrákia,Liszmakoszuralta
Kisázsiát,Szeleucus(SeleucusNikátor)SzíriátésMezopotámiát,Ptoleimosz(Szóter)pedig
EgyiptomotAkétutolsókülönösenfontosszerepetkapottabibliaikettőspróféciákban,a
köztük hosszú időn átfennálló háborúskodástDánielkönyvének 11.része vázolja
részletesen.Aszeleukidákvoltakazókorbanaz„északkirályai”,sezzelegybenamajdani
végidőkészakikirályánaktipológiaielőfutárais.ÍgyszámunkraaSzeleukidabirodalom a
legfontosabb a próféciákatilletően,hiszen NagySándorután általuk maradtfenn és
folytatódotta sátánifenevad rendszeruralma egészen addig,amíg a rómaiseregek
legyőztékésRómáhozcsatoltákSzíriátazi.e.I.században.Rómagyőzelmévelaz"észak



királya"cím azeurópaiszékhelyű,negyedikésrettenetesfenevadhozkerült.Ezacím és
rendszerazután Európában is maradt,s ittis marad a végidőkig,amikora fenevad
birodalmánakleszegytízkirályszövetségébőlállóutolsófeltámadása(Dán.2:40-44;Jel.
17:12-14).AzókoriszeleukidákasátánierőkképviselőikéntkövetkezetesenIstennépeellen
harcoltak,Júdátcsaknem kipusztították,ésőkállítottákfelazelső„pusztítóutálatosságot”
(Dán.8:11,24).Hogymiközevanmindennekakáldokhoz?Több,mintgondolnánk,ugyanis
azittemlítettszeleukidaésrómaifenevadakbirodalmánaklakosságátdöntőtöbbségbena
káldoktettékki.Babilonújraalkottaönmagátagöröguralkodókalatt,sezalattnem csupán
arendszertkellérteni,hanem alakosságetnikaifelépítésétis.KésőbbRómávalugyanez
történt,amikoregyhosszabbantartófolyamatalattakáldoklecseréltékRómaeredetilatin
népességét!Mikéntmentmindezvégbe?

Tartsukfigyelemben,hogyNagySándormindösszevalamiharmincötezermakedón,görög
ésegyébszövetségeskatonávaltámadtamegahatalmasperzsabirodalmat,amelyekkor
természetesenmagábanfoglaltaBabilóniátésannaknagyszámúkáldlakosságátis.Nagy
Sándorhatalmánakteljébenegyzseniálismegoldáshozfolyamodott.Maga,vezérkaraés
tízezergörögkatonájakeletifeleségeketvettekmagukhoz.Ezegykiszámítottpolitikai
döntés volt, hogy ezzel a keveredéssel
biztosítsákaszámbankevésgörögöktovábbi
uralmátaszemitanépektengerében.Köztudott,
a perzsákés azáltalukuraltnépekképesek
voltak több,mint egymillió katonát harcba
állítani,amittermészetesencsakegyhatalmas
népességaránybóltehettek meg.A görögök
csekély számuknál fogva eleve képtelenek
voltak az elfoglaltterületek etnikaitérképét
megváltoztatni, nemhogy dominálni. Más
megoldás nem volt,helyiasszonyokatkellett
elvenniük,hiszentudták,elkerülhetetlenateljes
beolvadásukakeletilakosságba.TovábbáNagy
Sándoraperzsáklegyőzésévelautomatikusan
„felszabadította"Mezopotámiakáldlakosait,illetvesajáturalmaalávontaőket.Székhelyét
szinténide,azegykoriBabilonbahelyezte.Amikorbirodalmahirtelenfelbomlott,akét
legfontosabbutódállamának,aptoleimoszidélkirályának(Egyiptom),ésazészakikirálynak,
Seleucusnak(Mezopotámia,Szíra)külön-külön talán ha tízezernyigörög katonája volt,
hadseregeiknagyobbrészétmárahelyilakosoktettékki.Ezjelentéktelenszám voltahhoz,
hogymegváltoztathassákazakkorivilágkétlegnépesebbterületéneketnikaiarculatát.Más
szóvaléskihangsúlyozva:adélkirályánakbirodalmaegyiptomiakbólállt,aMezopotámiát
uralóészakkirályaalattállólakosságpedigmezopotámi,azazbabilonivolt.Azutóbbi
esetbentermészetesennagyrésztkáldokrólbeszélünk.Mindkétbirodalombancsupánaz
uralkodóosztályésakatonaivezetőségvékonyrétegevolttisztángörögszármazású,azis
csakarészreszakadtbirodalmakkezdetén.Mivelaszeleukidáktörténetesenéppenazokat
aterületeketuralták(MezopotámiaésSzíria,lásd amellékeltábrát),aholalakosság
elsősorbankáldnemzetségűvolt,ígytermészetesnekmondhatóaz,hogyaszeleukidák
végső soron a káldok Babilonjátélesztették fela felszínesen görög birodalmukban.
Egyáltalán nem véletlen az,hogyazókorban a Szeleukida királyságra következetesen
Babilonkéntutaltak.SőtmagukaSzeleukidauralkodókisBabilon(ésnem Szíria)királyainak



neveztékmagukat,ugyanisababiloninépeturalták,emellettperszefontosvoltszámukraa
Babilonnevénekképviseletéveljáróméltóságis.Azelsőoktalánfontosabb,mintamásodik,
hiszenalakosságkilencvenötszázalékátekkormégugyanazaszaporakáldnépességtette
ki,amelyegykorlétrehoztaakorábbiBabilont.Ezekenaterületekennem véletlenülmaradt
megalakosságazősibabilonivallásmellett.Agörögökvallásaittegyszerűensohanem
ereszthetettgyökeret,képtelen voltfelvennia versenyta káldok mélyen gyökerező
hagyományaival.A babilonivallásmaradandósikerénekokapedignem annyiraagörög
nemzetiségűekelenyészőszámarányavolt,mintinkábbakáldokmakacsragaszkodásaaz
ősimisztériumaikhoz.Eza állapothosszú távon a görögökellen,ésa káldokjavára
dolgozott.A görögökkénytelenekvoltakmegelégednianévlegesuralommal,miközben
Káldeaújjáélesztette,reinventáltaönmagátebbenafelszínesengörögállamban.

Ebbenakörnyezetbenkapottújszerepetafilozófiais,amelynekkifejlődésétáltalábana
görögökkelhozzuk kapcsolatba.A vallásikultuszok mellett a filozófia is erősen
foglalkoztattaakáldokat.Amígazonbanazidegenfilozófiaiirányzatokátvételéveltalán
hajlékonyabbak voltak,az isteneikhez és misztériumaikhoz hihetetlen makacssággal
ragaszkodtak.Ilyen körülményekközöttazidegen görögöknekkellettengedniük,sha
akartákvolna,akkorsem tudtakvolnaezenváltoztatni.Végülispontosanaztörtént,amit
ennekazírásnakafüggelékeibensokszoridézettnevestörténész,Dr.W.W.Tarnolyan
találóanmegfogalmazott:„Akeletrabságbavittemeghódítóit."Ezafogalmazáskülönösen
találó,ha figyelembe vesszük,hogy a Keszed (káld) szó legvalószínűbb jelentése
rabságbavivő.Egyidőutánmárnem voltegyetlenolyanszeleukida,amelymegmaradtvolna
azolimposziisteneknél,ésnetértvolnaátababilonizmusmisztériumaira!

Aszeleukidákpolitikaifelépítéseésadminisztrációjaszinténszemitaeredetűvolt,pontosan
akorábbiasszír,babiloniésperzsamintára,amitNagySándorisátvett.Ezzelvalójábanegy
alaposankidolgozottősirendszertörténelmiátvitelementvégbeAsszíriátólaszeleukidákig
–egyolyanrendszeré,amelynekSátánvoltazisteneésirányítója,azaranyfejjeljelképezett
Babilon óta.A káldokígynemcsakhogynem tűntekel,hanem képesekvoltakegyre
szélesebb körben elterjesztenihagyományaikat,megigézve vele,sszellemileg alávetni
maguknakmégahódítóikatis.

Dr.Tarnpl.tanulmányátazzalzárjale,hogy„aszeleukidabirodalombanarégiBabilon
feltámadásatörténtmeg",ésgyakorlatilagBabilonabbannyertevisszaegykoriméltóságát.
Ezokbólmégatörténelemkönyvekegyrészeishelyesen,BabiloniKirályságnaknevezte
uralmukat(lásd még Lemprierre’s ClassicalDictionary,587.old).Valójában márNagy
SándorisBabilondicsőségétszándékoztavisszaállítani:

„NagySándorúgyadtaelőmagátababiloniaknak,mintakiarégi[babiloni]rendet
szándékozzavisszaállítani,snem pedigúgy,mintakiegyteljesenújatszándékozik
bevezetni"(Bevan,u.o.I.köt.245.old).

Ésbárbirodalmábanagörögnyelvvoltalinguafranca,éssokesetbengörögnevetadtaka
babiloniisteneknek,demagaavallásésatársadalom politikairendszeremegmaradt
tisztánésváltozatlanulbabiloninak.ErreegyigenjópéldaAntiochusEpifánesznekazIsten
templomában felállított „utálatossága”,amely közismerten a görögök főistenének,
Zeusznakanevétviselte,deahelyiszírek*(ekkormárelsősorbankáldok)számáraaz



valójábanBaalShamayim volt,azég,illetveaNapistene(lásdMosesHadas,Hellenistic
Culture,25.old)!Aszeleukidákbirodalmánakegészterületétababilonivallásuralta,még
akkoris,haesetenkéntgörögnevetadtakisteneiknek.Ebbenakorszakbanállítottákvissza
akoraiBabilonbólhagyományossáválttemplomibirtokokatis,sokesetben hatalmas
területeketrendelveababilonipapokkezealá(ezazjelenségkésőbbakatolikusEurópában
jelentmeg újból,azegyházbirtokokformájában!).Ennekegyszerűokavolt:A lakosok
mindannyianababilonivallástgyakorolták,sakormányzatamagaoldaláraakartaállítania
valláspapjait,mertanépazokrahallgatott.Mindeznem voltmás,mintegyjólirányított
valláspolitika,ésaszeleukidákszámárabeváltmódszerrévált– kivévetalánakésői
szeleukidauralkodókidejét,amikorraapapságbefolyásamárannyiramegerősödött,hogy
őkdiktálhattákakirályirendeleteketis.MindeztermészetesenmegismétlődöttEurópában
is,miután színre lépetta negyedik fenevad Róma képviseletében.A szeleukidákkal
kezdődőenjötttehátlétreazafajtavalláspolitika,amelyaközépkoriEurópátisannyira
jellemezte.Azállandóküzdelem avilágiésegyházierők,apápaságéscsászárokközött.Ez
a jelenség még ma is látható,korunkban egyházpolitikának nevezik,és egyre inkább
visszaköszönapolitikábanésközéletben.

*Megjegyzés:Ezen írásban némimagyarázatra szorula sokathasznált„szír”
kifejezés.Azeredetiszírek Sém fiának,Arámnak a leszármazottaivoltak,de a
szeleukidákidejébenSzíríátmárazoknakakáldoknakazutódailakták,akiketmégaz
asszírok telepítettek be.Így amikora Rómába került„szír”rabszolgákrólés a
szeleukidákáltaluralt„szír”nemzetrőlbeszélünk,akkorvalójábanakáldokrólvanszó.

Kihangsúlyozandó,hogy a Dánielpróféciájában bemutatottharmadik fenevadnak,a
leopárdnakmegszabottidőszakmagábanfoglaljanemcsakNagySándorgörögbirodalmát,
hanem annaklegfontosabb utódállamának,az„északikirályoknak”azidőszakát,ígya
Szeleukidabirodalom egészperiódusátis,vagyisateljesi.e.334ési.sz.64közötteltelt
korszakot.Fontos tudniaztis,hogyilymódon a délkirálya is a fenevad birodalmi
rendszerénekarésze,amiaztjelenti,hogyezarendszerlegalábbkétmaradandóanfennálló,
ésegymássalrivalizálórészekreszakadt.Aköztükfennállótörténelmiellentétavégidőkben
újrakiéleződik,ésnyíltháborúhozfogvezetni.Aszeleukidabirodalom i.e.192körülindult
hanyatlásnak,amikorarómaiakelőszörmértekrájukvereséget.Nem túlsokkalezután,i.e.
64-ben,azutolsószeleukidakirály,XIII.Antiochusmeggyilkolásávalmegszűntaszeleukida
korszak.Helyébeanegyedik,arómaifenevadlépettatörténelem színterére.Talánmondani
sem kell,akáldokebbeazújabbrendszerbeisátépültek,bármáskörülményekközött,mint
aszeleukidákfelszínesengörögbirodalmánakesetében.Akáldoknakarómaibirodalomba
valóáttelepülésénekkörülményeitésjelentőségétmégtörténészikörökbensem nagyon
ismerikfel,deettőlfüggetlenülezatörténelem egyjelentőségteljesadottvalósága.A
következő fejezet erre a Rómában végbement, rejtelmes és teljessé vált
népességcserélődésremutatrá.AkáldokEurópábavalóátrendeződésére.

SzíriátólRómáig

Abibliaipróféciákszerintanegyedikfenevad-amáreurópaiszékhelyűRómaibirodalom -
időnkéntmeg-megújul(Jel.13:1-2),ésfennmaradKrisztusmásodikeljöveteléig.Vagyisa
babilonivilágrendperiódusonkéntfeltámad,erőt,hatalmatnyer,ésennekutolsóképviselője



atízkirállyalszövetkezőantikrisztusifenevadleszakorunkvégén(Jel.17:8-14).

A legtöbbbibliaolvasószámáraaRómaibirodalom ésavégidőkBabilonjamindössze
szimbolikusanviseliaBabilonnevet.Ennélazonbansokkaltöbbrőlvanszó.Pedigaz
idevágó idézetek nem csupán szimbolikusak,hanem szó szerintis aztjelentik,amit
kijelentenek.

ABibliaakáldokleányai(Ézs.47:1,5)általlétrehozott,akáldokbüszkeségének(Ézs.13:19)
neveziavégidőkRómábaáthelyezkedettBabilonját.ASzentírásszerinttehátugyanaza
káldnépalkotjamegavégidőknagyParáznaBabilonját,mintamelyegykorlétrehoztaazt
Mezopotámiában.DehaezaHébernevétisviselőszemitakáldnemzetavégidőkben
Európábantalálhatómeg,akkorpontosanmikor,ésmilyenkörülményekközöttkerültaz
európaikontinensre?Aválasztnéhány,ebbenatémakörbenszakértőnekszámítótörténész
adjameg,amelyektökéletesenalátámasztjákaBibliaszűkszavú,dehatározottkijelentéseit
eztilletően.

Mintláttuk,akáldnépességetmagábanfoglalóSzeleukidabirodalmatarómaiakgyőztékle,
miutánőklettekSzíria,sveleazottélőszemitanépekurai.Azeztkövetőévszázadokban
Rómaelsősorban errőlaterületrőlláttaelazitáliaifélszigetetrabszolgákkal,sezzel
megkezdődöttakáldokáttelepedésénekfolyamataazeurópaikontinensre.Atovábbiakban
látnifogjuk,hogyazáttelepítettrabszolgákatkésőbbtestvéreikegésznemzeteikövették.
Van-eminderretörténelmibizonyíték?Több,mintgondolnánk:

„Aztörénelmilegbizonyítotttény,hogyegyhatalmasméretűnépességlecserélődési
folyamatmentvégbeazitáliaifélszigetenazi.e.3.ésazi.sz.3.századokközött.Ezeka
történelmi tények rámutatnak,hogy Itália eredeti latin lakossága lényegében
lecserélődötta káld,arám,főníciainépesség több hullámú és hatalmas méretű
folyamatos betelepedésével. Egy csekély szintű keveredés kétségtelenül
végbemehetettazeredetilatinokésabetelepedettszemitákközött,deekkorramára
latinelem szinteteljeseneltűnt,amaradékpedigbeolvadtazállandó,egymástkövető
hullámokban beáramló szemita népelemekbe.A Rómaibirodalom megszűnésének
idejéreItáliamáregyteljesenszemitanépsségűterülettévált.AmikortehátaBibliaa
babiloniakróléstírusziakrólúgybeszél,minthaazokarómaibirodalmat(Rómát,azaz
Dánielnegyedikfenevadját)képviselnék,akkoraztegyáltalán nem szimbolikusan,
hanem aszólegszorosabbértelmébenkellérteni!"(ErnestL.Martin,Anépességcsere,
1966,kiemelésekhozzáadva).

AmellékeltlinkenlehetmegtekinteniErnestL.Martin,ItálianépességéneklecserélődéseaKr.e.300

ésKr.u.300évekközöttcíműteljestanulmányát(angolnyelven).Ezazírásátfogóanbemutatja,
hogymikéntmentvégbeakáldokItáliábavalóáttelepedése.

Sokanfurcsánaktaláltákaztis,hogymiokbólterjedhettekelRómábanSimonMágus
gnosztikus tanításaiolyan rendkívülgyorsan és nagy sikerrel.Mikéntterjedhetettel
futótűzkéntegy annyira idegennek számító,a misztikus Közel-Keletrőlszármazó,és
elsősorban az érzelmekre ható vallásitanítás a higgadtvérmérsékletű és nagyrészt
szekuláriséletviteltgyakorló latinrómaiakközött?A válaszegyszerű:amikorraSimon
MágusmegjelentRómában,addigraahosszúidőnáthomogénlatinbirodalom etnikai



arculatajelentősenmegváltozott.Aztény,hogyazeredeti,klasszikusRómaibirodalom
elsősorbanlatinvolt,némiszemitavérrelpárosítvaAeneásésaveleérkezettdardaita
trójaiakóta.AlatinokJáfetfiának,Jávánnakvoltakaleszármazottai,annakKittim nevűfiától
(1Móz.10:2,4)(Kittimnekvanmégegynagyobb,távol-keletiágazatais).

Azalaposabbtörténelmileírásokkivételnélkülmindkitérnekarraajelenségre,hogyRóma
arculata,arómaiakjellemeéstemperamentumamennyiremegváltozottazi.e.3,ésazi.sz.
3.századok között.Noha csak kevesen adnak magyarázatotennek az észrevehető
változásnakazokaira.Azigazságaz,hogyvalójábannemcsakarómaiakkaraktereváltozott
meg,hanem magaabirodalom lakosságánaketnikaifelépítéseis!Ezvoltavalósokaajól
észlelhető változásnak.Amikor Simon Mágus megjelent Rómában,akkor ott már
hallgatóságánaknagyrészétugyanazaszemitaetnikum tetteki,amelyhezmagaSimonis
tartozott–ababilonikáldnép.SimonMágusmagaisaSzamariábabetelepítettkáldok
leszármazottjavolt.Éppenezérttanításailegsikeresebbenazokatanépelemeketragadták
meg,amelynekelődeitarómaiakrabszolgákkénthoztákRómábaabirodalom legnépesebb
területeiről,Szíriából,FőníciábólésSzamáriából.Azokrólaterületekről,ahonnanezeka
vallástételekgyökereztek,amiótaazasszírokodatelepítettőketBabilóniából.Alatinokmár
ekkor(i.sz.I.sz.)kisebbségbenéltekRómában,ésnépességiarányukfolyamatosanés
rohamosan csökkent.Vagyis azelső században Rómátmárgyakorlatilag inkább egy
szemita,elsősorbanszíriai-káldtöbbségűlakosságlakta.AKözel-Keletrőlszázezerszámra
behurcoltrabszolgák,ésmagátólértetődőenazokleszármazottai.

ItáliaésvégsősoronegészEurópa„elszemitizálódása”azonbannem csupánaSzíriából
betelepítettrabszolgáknakésleszármazottaiknakvoltköszönhető,hiszenahatalmaskáld
népességnekcsaktöredékétvittékarómaiakrabszolgakéntItáliába.Igaz,őkettovábbi
káldo-szírelemekkövették,elsősorbanbevándorlótelepesekéskereskedők,miáltalegy
hatalmasszemitajelenlétalakultkiabirodalom nyugatifelén,demégezsem tetteteljessé
aszemitákátrendeződését!Azasszírokpl.ekkormárhosszúidejeKözép-Európábanéltek,
aszíriairabszolgákpedigmindősszeakáldokelsőoszlopátképezték.Krisztusidejébena
káldnépességjelentősrészemégazészak-mezopotámi,szíriai,kisázsiaiéskaukázusi
területeken koncentrálódtak,hozzávetőlegesen azokon aterületeken,ahonnan azindo-
európainaknevezett,devalójábanszemitanépekmozgásbaindultakEurópafeléakésőbbi
népvándorláskorszakában.

AkáldokmégKözel-Keletenélőnagyelemeiazi.sz.I.századkörülaFöldközi-ésKászpi
tengerekközöttfélútonelhelyezkedőVantókörnyékenösszpontosultak,közelSzíriához.A
Vantóterületeitlakótörzseketekkormárrégennem káldoknaknevezték,báragörögök
héberekkéntutaltakúgyazottani,mintakaukázusiterületekenélőnépekre!Ezegyjelentős
átmenetiidőszakvoltaszemitanépektörténelmében.Ezidőtájthagytákelvéglegesena
szemitanyelvüketis,selsősorbanazindoeurópainyelvcsaládhoztartozónyelveketvettek
fel.AVantókörnyékénlakóknakmagaatóadtamegakésőbbiekbenEurópábanisismertté
váltmegnevezésüket,a„vandál”nevet(agermánnyelvbena„tal”szóvölgyetjelentett,ígya
vandálmegnevezésaVan(tó)völgyébőlvalókrautal).EgyesvandáltörzsekaVinnili(kis-
vandálok)névenváltakismertté.Továbbikáldtörzsekahurriak(ahurrok,Haránután(1Móz.
11:29;22:20-24)),ezanévpedigaherulnévformábanjelentmegEurópában.Ősidőktől
használtákaguti(gót)megnevezést,márasumérokisemlítettékakáldokegyiktörzsét
ezenanéven.AzidőteltévelaztánaKaukázusészakivonalamenténadél-oroszországi



sztyeppékenjelentekmegezekaszemitanépek.Ezvoltakáld/germánnépekutolsónagy
állomáshelye,miutánelhagytákaKözel-Keletet,ésmegkezdtékvándorlásaikatészaknyugati
irányba.Innentőlmáratörténelmükisjobbanismert.Ezekközöttaszemitanépekközöttott
voltakIzraelelveszetttörzsei,azasszírokéskáldokhátramardatelemei,agótok,vandálok,
lombardok,herulokstb.,ésvalamivelkeletebbreazelamitákis.Mindezekanevekkésőbb
Európábanjelentekmegabeáradógermántörzsekneveiközött.Agótok,herulokésegyéb
káldtörzsekahunoknyomásaelőlelőszörészakfelé,egészenaBalti-tengerigvándoroltak,
majddélrefordulvaÉszak-ItáliábanésÉszak-Spanyolországbantelepedtekmeg.Közismert
tény,hogyItáliáta herulok,vandálokésgótokfoglaltákel,aholmegalapítottáksaját
királyságaikat(lásdmégazEncyclopaediaBritannica„Vandals”és„Lombards”cikkelyeit).

AszemitanépekegykorilakterületeitazÁbrahám utánszemitáknaknevezett,devalójában
khámita-szemita keveredésű arabok csak ebben az időben kezdték szélesebben
benépesítenia Közel-Keletiterületeket. A Rómaibirodalom bukásávalés Európa
átrendeződésévelhelyezkedettátvéglegesen a történelem fókusza vagy súlypontja
Európába.AKözel-Keletet,anemzetekbölcsőjétaszemitanépekhagytákelutolsókként,s
hozzávetőlegesen ekkortólalakultkia maivilágkép is.A gót,vandál,lombard stb.
népcsoportokItáliába ésDélnyugat-Európába érkezésévelésbetelepedésévela káldok
ezekenaterületekenleltekvéglegesenújhazára.

AszemitákEurópában

AkoraiközépkorbananépvándorlásoklecsittulásávalésanépekmegállapodásávalEurópát
nagyrésztszemitanépektettékothonukká.EnnekrészekéntteljesséváltItáliaeredetilatin
népességénekakáldnépelemekáltalilecserélődése.

UgyaneztörténtÉszaknyugat-Európában,aholviszontazelveszetttíztörzsállapodottmeg,
mintkorábbanazasszírokKözép-Európában.MivelezekaszemitanépelemekaKaukázus
hegység területein „tűntek felelőször”,ígygyakran a kaukázusirassznak nevezik.A
Kaukázusészakivonalamentén,adéloroszországisztyeppékenvoltugyanisaszemita
népek utolsó nagy állomáshelye,miután elhagyták a Közel-Keletet,és megkezdték
vándorlásaikatészak-nyugatiirányba.EszemitanépekközöttottvoltakIzraelelveszett
törzsei,akáldokhátramaradtelemei,ésakeletebbielamiták.

Itáliaetnikaiátalakulásánakatényenemcsakarraadválaszt,hogymiértfogadtákelolyan
gyorsanéskészséggelSimonMágustanításaitRómában,hanem egyfontoskulcsotis
biztosítaBibliaszámos,végidőkreszólópróféciájánakmegértéséhez.ABibliarámutatarra,
hogyababilonirendszerRómábahelyezkedettát,éseztnagyonsokanfelisismerik.A
legtöbbenazonbancsupánszimbolikusértelembenveszikezt,pedigavalóságaz,hogyaz
egykoriBabilon – s annak káld lakossága – a szó legszorosabb értelmében is
áthelyezkedettRómábaésmásdél-európaiterületekre.AzegykorimezopotámiaiBabilon
rég elpusztult,helyén ma sivatag van,és a szemita népek szülőhelyeitma a csak
egyharmadrészbenszemitaaraboklakják,akiknekigazánnem sokközvetlenközükvana
tisztánszemitakáldokhoz,asszírokhozéselamitákhoz.Hogyanéshovátűnhetettvolnaela
hatalmasszámúszemitalakosság,köztükanevezeteskáldok?A történelmiésbibliai
tényekegyöntetűenarramutatnak,hogyakáldokleszármazottaiazitáliaifélszigetreésa
Földközi-tengerészakipartjairahelyezkedtekát.



Ígymentvégbe Itália népességének teljes lecserélődése.A korábban ottélő latinok
nagyrésztelvándoroltak,részbenpedigbeolvadtakabeáradószemitanépekbe.A latin
nyelvükviszontfennmaradtésbizonyosfokigazkötötteegybeanépvándorlásokután
megállapodónemzeteket,elsősorbanazekorramármegerősődöttlatinnyelvűnagyrómai
egyházbefolyásamiattis.

Aközépkorraakáldok,mintegykörtleírvavisszatértekgyökereikhez,ababilonivarázslásaik
ésbálványimádatukmindenmisztikuseleméhez,csakannyikülönbséggel,hogyezeket
ekkormárakereszténységköntösébeburkolták.AközépkoriItáliatörténelme,ésvelea
rómaikatolicizmusszerepeannyirajólismert,hogyittnem kellkülönösebbenkitérnirá.A
koraiEurópába szerteküldték az itáliaipapokatRómából,és csaknem minden királyi
udvarbanképviselvevoltak,aholkülönlegesvédelmetélvezveterjesztettékakatolicizmust.
AfölduralkodóipedigparáználkodtakNagyBabilonnal(Jel.17:2),shatalmukatadtáka
szenteküldözéséhez,akiknekvérétőlrészegvoltanagyparázna(Jel.17:6).

Ebbenarészbenakáldokátfogótörténelmétkövettük,amiutánmárfelismerjükazt,hogy
amikoraBibliaamégelőttünkállóidőkrevonatkozópróféciákbanakáldokatemlíti,akkor
ottvalójábanamaiitáliaiésdélnyugat-európailakosságárólvanszó.Efontoskulcsutána
káldokra vonatkozó, végidőkkel kapcsolatos próféciákat, és Isten Izraeljével való
vetélkedésüketazíráskövetkezőrészébenvizsgáljukmeg.

Akáldetnikum karakterisztikái

Azi.e.elsőszázadkörüliidőkbőlfennmaradtakolyangörögleírások,amelyekazasszírokés
káldo-hébereketnikaijellegzetességeitvázolják.Agörögökazasszírokatésahébereket*is
Leucosyri-nak(jelentésefehérvagyszőke)nevezték,ígykülönböztetvemegőketaszírektől,
akikbárszinténszemitanép(Sém egyikfiától,Arám-tól),deazishmaelitákkalvalójelentős
keveredéseredményeként-hasonlóanazarabokhoz-inkábbasötétebb,barnahaj,ésa
valamivelkreolabbbőrszínjellemezteőket.Tehátaszemitákat,köztükazasszírokat,a
káldokatéshébereketannakazembertípusnakavonásaijellemezték,amitmafehérvagy
kaukázusiembertípusnaknevezünk.Ennekazembertípusnakajellegzetesvonásaiavilágos
bőrésvilágosabbárnyalatúhajszínek,akék,zöld,esetlegbarnaszemszín.A görögök
leírásamegegyezikakéseisumérokjóvalkorábbrólfennmaradtlejegyzéseivel,akikhasonló
jellemzőkkelvázoltákakáldokat.

Bizonyosszemitanépektehátkeveredésáltalvettékfelavalamivelsötétebbtípusokegyes
karakterisztikáit.ErretalánalegjobbpéldaÁbrahám fia,Ishmael,illetveutódai,azarabok.
Ishmaelanyja,Hágáregyiptomivolt,azazmicrajimita,Khám ágáról(1Móz.10:6;1Móz.
16:3,11),smivelIshmaelmagaisegyiptomifeleségetvettel(1Móz.21:21),ígyutódai,amai
arabokkétharmadrészbenkhámiták,scsakegyharmadrészbenszemiták,seztpontosan
tükrözikafizikaijellemzőik.Annakellenére,hogyazaraboknyelveéskultúrájaszemita
eredetű,ezakeveredésmeghatároztaakülsődlegesfajikarakterisztikáikat.Azarabok
Ábrahám utánmegtartottákaszemitaarctípust,deadominánsegyiptomivéráltalsötétebb
hajjaléskreolbőrszínnelpárosult.(lásdmégAzarabokcíműírást).

Ebbenazírásbanagermánmegnevezéstnem annyiraetnikaimeghatározásként,mint
inkábbegyfajtagyűjtőnévkénthasználjukazindoeurópainyelvcsaládgermánágátképviselő



nemzetekre vonatkozóan.Ilyen formában ide sorolhatjuka németeket(asszírokat),az
izraeliták"elveszett"tíztörzsét(amaiészaknyugat-európaidemokráciáklakosaitésaz
angolszászokat),svégülakáldokat,akikDél-Európában,elsősorbanamaiOlaszország,
kisebbrészbenÉszak-Spanyolország,Dél-FranciaországésRomániaterületeinállapodtak
meg.EnnekazetnikaitérképnekazismereteelengedhetetlenülfontosaBibliapróféciai
üzeneteinek pontos megértéséhez!A modern kereszténység téves hiedelmeiszerint
EurópátJáfetutódailakják.AlegtöbbkeresztényteológusezértzavarosanholGómer,hol
pedigAskenázfiainaktartjaazeurópainemzeteket.Afõdodratúkereszténységazsidókés
arabok kivételévelképtelen a szemita népeketbeazonosítani.A korunk végétvázoló
próféciákatviszontegyszerűen lehetetlen megérteniezeknek a népeknek a pontos
azonosításanélkül!

Azegykorikáldokrendkívülszenvedélyesekvoltakaszexualitásterénis,olyannyira,hogy
azmáradurvaperverzitáshatárátsodorta(vö.Hab.2:15).Nem mellékesen,ezasexualis
szenvedélyamaiutódaikat,a„hevesvérű”dél-európainépeketisjellemzi.Aromancevagyis
aromantikus-vagyisarómaimintájúszerelem -aszenvedélyekáltalvezéreltkáldok
maradandójellemvonásamaradt,ésakésőbbiekbenátitattaazegésznyugatikultúrát.
Modernkorunkbanígyaromance(románc)azmagaaszerelem,delegalábbisannak
szinonimája.Aromantikusszerelmetazonbanazérzékivonzalom ésazabbólfakadótesti
vágyakdominálják,sazáhítottszépségerrekidolgozotteszközökáltalvalómeghódítása,
megszerzése. Ezfajtaszenvedélyakárahalálig iselmegy,mintsem feladjavágyait.
Ellentétben a bibliai,az istenirendeltetésbőlfakadó párválasztással,amia fizikaiés
emócionálisvágyakontúlegyIstentőlvalószellemiköteléketisbiztosítacsaládépítéshez.
Aromantikusszerelem valójábangyarló,éscéljaaz,hogynekiterszőszemélytestiörömöt
ésérzelmi(lelki,nem szellemi)kielégítéstnyútson neki.A nyugativilág szórakoztató
iparának egyfő és örökzöld ágazatátképzik az ezta szerelmimintátnépszerűsítő
romantikusfilmek.

Bálám jóslataésakáld-héberkapcsolat

Egy,amodernkereszténységáltalszintealigemlítettésaligértettpróféciaa4Mózes24:24
versébentalálható:

4Mózes24:24 HajókjönnekKittim partjairól,Assúrfölékerekednek,megalázzák
Hébert,mígelnem pusztulazis.

Számoskeresztényteológuspróbáljaeztazigerésztkizárólagaszeleukidaidőszakra
erőszakolni,holottaszövegkörnyezetegyértelműenrámutat,hogyezapróféciaavégidőkre,
vagyisamégelőttünkállójövőreszól.Ígysajnálatosanamodernkeresztényekközülszinte
senkinem ismerifelazt,hogyazitthasználthéberkifejezéskikreisvonatkozikvalójában.A
kevéskivételközöttazAdam Clarke’sCommentaryésaNew BibleCommentarytöbbek
közöttakövetkezőketírja:

„Minden valószínűség szerintez a megnevezés ittnem az [izraelita]héberekre
vonatkozik,hanem az Eufrátesz túloldalán lakó [káld]népre.”(Adam Clarke’s
Commentary,135.old).



„Itt,[a4Mózes24:24-ben]ahébermegnevezésvalószínűlegBabilonra,annakkáld
lakosairautal..”(ATheNewBibleCommentary,190.old.)

Ekétfentikövetkeztetéshelyes,mertazarpaksádita[azazkáld]Héber,fiának,Pélegnek
születéseután„mégnemzettfiakatéslányokat”(1Móz.11:17),báraBiblianévszerintcsak
Péleget,ésegymásikfiát,Joktántemlítimeg(1Krón.1:19).Azszinténismertténya
Bibliából,hogyJoktánnaknagyszámú(tizenhárom)fiaszületett(1Krón.1:20-21),dea
Szentírásnem említimegHébermásikfiának,Pélegnekazösszesutódait,akinekazsidó
őstörténelmileírásokszerinttizenhatfiaszületett*,ésakikjavarésztJoktánutódaivalés
káldrokonaikkalkeveredtek.EmellettúgyPélegnek,mintJoktánnak,születteklányaikis,
akiknekneveinincsenekmegemlítve.ÍgymivelHéberutódaiszokatlanulnagyszámúak
voltak,lényegében a káldokegyjelentős alágazatává váltak.Ígya hébereknagyrészt
továbbraisakáldokkalasszociálhatók.Ezeknekahébereknekegymégtovábbialágává
lettekaPélegfiától,Reutólszármazóábraháminemzetek,köztükaválasztottizraeliták,
miutánÁbrahám elhagytaőseitésKánaánbavándorolvacsaládfátalapított.ReunakSzerug
mellett(akitőlÁbrahám isszületett)mégtovábbihatfiaésötlányaszületett(Pseud.Philo
4:12),akikszinténahéber-káldoknemzetségeitbővítették.Mindebbőlláthatóanakáldok
héberágazata annyira szapora és domináns volt,hogya hébermegnevezés szintén
helyénvalóakáldokra,delegalábbisazokegyfőelemérevonatkozóan.Éppenezérta
görögökgyakranneveztékakáldokathébereknek.Azizraelitáktehátetnikailagakáldok
közülvalók,ésazokegyikfőalágazatának,ahébereknekegytovábbleágazottcsaládfája,
demintilyen,nem lehetnekazegyedülihéberek.Ábrahám ésutódai,azizraeliták,mivel
Pélegfiának,Reunakaleszármazottaivoltak,ígymindösszeegyágazataaPélegésJoktán
többifiaiáltalképviselthatalmashébercsaládfának.Ahébereknekvoltmégegytovábbi
mellékága,ugyanis Joktán fiainak nagyobb elemeiszétszóródtak a maiArábia és
Afganisztánterületein,aholmásnépelemekkelkeveredvealkottakújnemzeteket.

*AhéberőstörténelmiiratokelsőszázadbólfennmaradtmásolataimaaPseudoPhilovagy
aLiberAntiquitatum Biblicarum nevekenismert.

PseudoPhilo4:10-11ÉsPélegnekafiai,Reu,Refut,Zefarám,Aculon,Sachár,Sifáz,
Nabi,Suri,Seciúr,Falacus,Rafó,Faltia,Zaldefál,ZaviszésArtemán,Helifáz.Ezek
Pélegfiai,ésezekaneveik.ÉsfeleségeketvettekmagukhozJoktánlányaiközül,és
fiúkéslányokapjailettekésbetöltöttékaföldet.

Aszóbanforgópróféciaviszontavégidőkháborúinakutolsófázisáravonatkozik,amikora
keletihatalmakmegtámadjákazeurópaifenevadbirodalmát.Eztermészetesenaztjelenti,
hogyennekazasszírokkalszövetséges(káldo)hébernépneklétezniekellabbanazidőben,
amelyrőla23.versaztmondja:„Jajj,kiakarélni,amikormegteszieztIsten?”Ezavers
egyértelműenazÚrharagjánaknapjárautal,amikorAssúrésaveleszövetségeskáldok
világhatalmitörekvésük után megkapják méltó büntetésüketIstentőla kétszázmilliós
távolkeletiseregekellentámadásával(lásdmégaNémetország – Asszíria,azIsten haragjának

eszközecíműírást).Ekkorjönelafenevadasszírkatonaihatalmának,ésabirodalmat
„meglovagló”,akáldeaimisztériumokatgyakorlónagyparáznánakabüntetése.Vagyiseza
próféciaamajdaninagyBabilonelbukásánakazidejérevonakozik(Jel.18:2).Azírás
továbbirészébenennekarészleteitislátnifogjuk.Aztsajnoscsaktalálgathatjuk,hogyaz
észak-spanyolországiterületeken,adél-európaipartvidékekenésazitáliaifélszigetenlakó



káldoknakpontosanmelyikágazataisahéberágazat.Errealegvalószínűbbjelöltnektalán
az itáliai félsziget északabbi területein lakó népelemük mondható,hiszen ők a
legbefolyásosabbak úgy gazdaságilag, mint politikailag, emellett mindig szoros
szövetségbenálltakAsszíriával,azazNémetországgal.

Amikorazutolsóidőkháborúinakelsőfázisábanafenevadháborútindítadélkirályaellen
(pánarabfederáció),legyőziaztésbevonulaSzentföldreis,denyugtalanítóhírekethall
északéskeletfelől.Azoroszfederációésszövetségeseiugyanisfelismerikekkorra,hogy
azeurópaiszuperhatalom közvetlenveszélytjelentszámukra,ésháborúselőkészületekbe
kezdenek.Ennekhíréreafenevadegyelőzetescsapássallerohanjaazeurázsiaiországokat
éshihetetlenpusztítástokoz,különösenOroszországnakésaközvetlenülkörülöttelévő
szövetségeseinek.

Dániel11:44-4544 Deakeletrőlésazészakrólérkezőhírekzavarbaejtik.Nagy
bőszenellenükindul,hogyelpusztítsaéskiirtsaazegésztömérdeksokaságot.45

Sátorpalotájátadicsőségesszenthegyenütifel,atengerekközött.Sekkorutoléria
vég,menthetetlenül.

EbbenazidőbentörténikazIstennépét–Izraeltésazegyházat–sújtó"Jákobveszedelme",
illetveanagynyomorúság,majdazabbólvalómegmenekülésükis:

Dániel12:1AbbanazidőbeneljönMíkáél,anagyvezér,akiatenépedmellettáll.
Nyomorúságosidőleszaz,amilyennem volt,miótanépekvannak,addigazidőig.De
abbanazidőbenmegmenekülnéped,mindaz,akibeleszírvaakönyvbe.

Akeletifrontonakezdetisikerekutánazeurópaihaderőketellentámadáséri,amelynek
ekkormárrészeleszKínais.Pontosanennekamindentelsöprőellentámadásnak(v.ö.Iza.
21:2,Jel.9:16)azidejébentűnnekmajdfelakeletikittimitákhajóiHéberésAssúr(az
európaifenevad tengelyhatalmainak)partjain,és:„Assúrfölé kerekednek,megalázzák
Hébert,mígelnem pusztulazis”.Ésezzel„elesett,elesettanagyBabilon”(Jel.18:2;Iza.
21:9).

ItttalánmégmeglehetemlíteniDánielegyikduálisjelentőségű(kettősbeteljesedésű)
próféciájátis,amelybenazészakkirályáróleztírja.

Dániel11:30MertKittim hajóifelvonulnakellene,úgyhogymegijed,visszavonul,ésa
szentszövetségentöltikidühét.

Ezegypróféciasorozatrészeadélésészakkirályaiközöttlezajló háborúkatilletően,
amelyekvalójábankettősbeteljesedésűpróféciák.A próféciamegjövendöliavalamivel
jobban ismert,és az ókoritörténelemben lezajlottháborúk menetéta Nagy Sándor
birodalmánakutódállamaitkitevődéliPtolemaiosz,ésazészakiSzeleukidakirályságok
között.Ittcsakapróféciaemondatánakavégidőkrevonatkozóértelmezéséretérünkki.A
próféciaelsődlegesbeteljesedéseaszeleukidaAntiochusEgyiptom ellenihadjáratárautal,
amikor a rómaihajók feltűnése visszavonulásra késztette Antiochust. Emellett a
szeleukidákAntiochiábóluralkodtak,azokonaszíriaiésmezopotámiaiterületeken,amelyek
lakossága döntő részben babiloniilletve káld volt,amiszorosabbá teszia próféciai



kapcsolatoteversetilletően.AszeleukidákmagukatBabilonutódaikéntemlítették,nem a
NagySándorigörögbirodalom utódaiként,ésbirodalmuknakarómaiakvetettekvégeti.e.64
-ben.Tehátmáreztazelsődlegesészakkirályátisegyjáfetitanép,Kittim döntöttemegaz
ókorban.Apróféciamásodik,végsőbeteljesedéseakkortörténikmeg,amikorakeletiKittim
a végidők-szintén káldo-héberekáltallakott-Babilonjátfenyegeti.Természetesen a
keletiekekkormárazEurópábanszékelőbabilonirendszerűuralmatfogjákmegtámadniés
lerombolni.Azegyetlenlényegeskülönbségaz,hogyazelőzetes,ókoribeteljesedéskora
Kittim megnevezésakittimitáklatin,azazrómaiágazatáravonatkozott,avégidőkbenpedig
azorientálágazatra.Mindkétesetbenazonbanatámadástkáldokszenvedtékel.

AzókorbanalatinRómaibirodalom vetettvégetaszeleukidákuralmának,ésterületeiknagy
része Róma fennhatósága alá került.EzzelRóma vált az északibirodalommá a
továbbiakban,mintazekkorfelszínrelépőnegyedikfenevad-birodalom (Dán.7:7,19,23),
illetveazállóképlábszárai(Dán.2:40-44).Ezanegyedikfenevadavégidőkigfennfog
maradni,meg-megújítva önmagát az eredetilatin rómairendszernek a különböző
újrarendeződéseiben.Avégidőkben,arendszerutolsófeltámadásakorakáldo-héberekés
asszírokáltaldomináltEurópapartjainfognakfeltűnniaKittim távol-keletiágazatánakhajói,
akeletiországokszövetségénekrészeként.A szeleukidákbirodalmalakosságánakkáld
eredetét,majdakáldnépességItáliábaésdél-Európábavalóáttelepedésétmárbemutattuk
a fentebbifejezetekben,valamint olvasható a korábban említett Itália népességének

lecserélődésecíműmellékletisrészletesebbmagyarázatotaderre.

Ezazírásfolyamatosanbővülmajdkülönbozőfüggelékekformájában.

I.Függelék–akáldokésaromantikusszerelem

Azegykorikáldokrendkívülszenvedélyesekvoltakaszexualitásterénis,olyannyira,hogyaz

mára durva perverzitáshatárátsodorta (vö.Hab.2:15).Nem mellékesen,eza sexualis

szenvedélyamaiutódaikat,a„hevesvérű”dél-európainépeketisjellemzi.Aromancevagyisa

romantikus-értsdarómaimintájúszerelem -aszenvedélyekáltalvezéreltkáldokmaradandó

jellemvonásamaradt,ésakésőbbiekbenátitattaazegésznyugatikultúrát.Modernkorunkban

ígyaromance(románc)azmagaaszerelem,delegalábbisannakszinonimája.Aromantikus

szerelmetazonbanazérzékivonzalom ésazabbólfakadótestivágyakdominálják,sazáhított

szépségerrekidolgozotteszközökáltalvalómeghódítása,megszerzése.Ezafajtaszenvedély

akárahaláligiselmegy,mintsem feladjavágyait.Ellentétbenabibliai,azistenirendeltetésből

fakadópárválasztással,amiafizikaiésemócionálisvágyakontúlegyIstentőlvalószellemi

köteléketisbiztosítacsaládépítéshez.Aromantikusszerelem valójábangyarló,éscéljaaz,

hogyanekiterszőszemélytestiörömötésérzelmi(lelki,nem szellemi)kielégítéstnyútsonneki.

Anyugativilágszórakoztatóiparánakegyfőésörökzöldágazatátképzikazevilágiszerelmi

mintátnépszerűsítő romantikus filmek.CsakhogyIsten megígérte a bibliaicsaládiminta

helyreállítását,amihezmindenhívőnekalkalmazkodniakell,haelkívánjákkerülniazeljövendő

csapásokat.






