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Isten Ábrahám engedelmességéért, Önnönmagára esküvel ígért meg bizonyos, feltétel 
nélküli testi vonatkozású áldásokat Ábrahámnak. Ezeket az ígéreteket később 
megerősítette Ábrahám fiainak, Izsák és Jákob ágára vonatkozóan. A világ, de még a 
kereszténység nagy része is azt feltételezi, hogy ez a testi ág illetve nemzet egyedül csak 
a zsidó nép. Viszont szembe kell néznünk azzal az elkerülhetetlen ténnyel, hogy az Isten 
által vázolt testi áldások soha nem teljesedtek be a zsidó népben a történelem folyamán. 
Mi ennek az oka? Isten nem lenne képes betartani a szavát? Mi történt hát ezekkel az 
ígéretekkel? Ha viszont beteljesedtek, akkor hol, hogyan és mely népekre vonatkozóan 
teljesedtek be, ha nem a zsidókban? Nem sok választásunk van, hiszen Isten vagy 
képtelen volt betartani a feltételek nélkül megadott ígéreteit, vagy pedig beteljesedtek, 
de bizonyos ígéretek eleve nem is a zsidó nép számára lettek megadva, így hiába is 
keresnénk azok beteljesedését náluk? Ez az írás ezekre a nehéz kérdésekre ad feleletet. 
Isten mindenható erejének, saját szavához adott hűségének, és így az Ő tökéletes 
jellemének jogos kétségbevonhatóságát vonná maga után az, ha ezek az ígéretek nem 
teljesedtek volna be pontosan úgy, ahogy azt Ő kijelentette, és pontosan azok számára, 
akiknek Ő azokat eleve elrendelte! Izrael fantasztikus történelme a legjobb példája Isten 
történelmet formáló erejének, gondviselésének, és annak, hogy egyedül Isten képes 
nemzeteket naggyá tenni, vagy szétszórni és rabságba vinni (Jób 12:23, Dán. 14:22; 
Zsolt. 33:10-19). 
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Előszó 

Az utóbb eltelt több mint száz évben az Isten Gyülekezeteiben nagyon fontos szerepet 
kaptak a próféciák, és azok utolsó időkre szóló üzenetei. Ezzel egy időben 
megnyilvánult az egyház számára az elveszett izraelita törzsek kiléte a mai világban, 
amint próféciailag eljött az ideje a végső figyelmeztetésüknek, és a nemzeti 
megtérésre felszólító felhívásnak. Ez a figyelmeztető hang az Izrael nemzeti 
helyreállításának a kezdete. Emellett az egyház szintén vezetést kapott a pogány 
nemzetek azonosítására is, vagyis az 1Mózes 10-ben vázolt ősapák mai 
leszármazottainak kilétéről. Ezzel az egyéni nemzetek szintén hallhatják a számukra 
kijelentett próféciák figyelmeztetéseit. Miért fontos ez az egyház számára? A Biblia 
írásainak csaknem egyharmada prófécia, és ezek jelentős része az utolsó időkre szól, 
vagyis arra az időre, amely Krisztus második eljöveteléhez vezet, és azon is túl az ő 
millenneumi uralmára. Ennek az időnek az eljövetele hamarosan várható, mert ebben a 
nemzedékben beteljesedtek mindazok a jelek, amelyeket maga Krisztus adott meg, mint 
visszajövetelének előjeleit. Az utolsó időkben az egyház egyik funkciója az, hogy 
figyelmeztesse a világot az eljövendő ítéletre, és az Úr haragjának nagy napjára, 
amikor Isten e kornak a végén büntetést mér ki a lázadó nemzetekre (Ésa. 13:1-
22; Sof. 1:14-18; 2Pét. 3:10 stb.). Egy ideig tulajdonképpen vitás kérdés volt – még 
magán az Isten Gyülekezetein belül is – az, hogy az egyház feladatai közé tartozik-e 
ennek a felelősségnek a betöltése. A különböző gyülekezetek mára egységesen 
elfogadták azt a vezettetést, hogy ez a figyelmeztetés igenis az egyház feladata, mivel 
ma Isten az egyházán keresztül dolgozik. Az egyház az Isten igazságainak és titkainak 
gondviselője és kijelenítője, a prófétai beszédek birtokosai (1Tim. 3:15; 1Kor. 4:1-
2; Eféz. 1:13; 1Thess. 2:13; 2Pét. 1:19; 3:2 ), így minden bibliai igazság hirdetése 
hozzátartozik az egyház feladatához. Az Isten Gyülekezetein belül erre a feladatra 
röviden úgy utalunk, mint "Ezékiel figyelmeztetése" vagy a "figyelő kürtjele" (Ezék. 
33:2-9; Ámos 3:6-8; Jer. 4:15) vagy még tömörebben: "a figyelő hangja". Az ítélet az 
Isten (egy)házánál kezdődik (1Pét. 4:17), amely ma elsődlegesen szellemi Izrael (Gal. 
6:16), vagyis a Szent Szellemmel betöltött hívők eklézsiája (lásd az Izrael és az egyház 
titka című írást). A legtöbb prófétai figyelmeztetés viszont kizárólag testi Izraelre 
vonatkozik, különösen az utolsó időkben velük történő eseményekre a végidők 
háborúiban. A figyelő hangja tehát egy felkészítés, figyelmeztetés az izraeliták végső 
büntetésére (Jer. 30:5-7), majd helyreállításukra, amint egyre közeleg annak az ideje, 
hogy visszaoltódjanak saját olajfájuk tövébe, amelyről ideiglenesen le lettek vágva 
hűtlenségük miatt. Ezek az események egybeesnek a templom megmérésével (Jel. 11:3-
4), ami az egyház, illetve Isten szellemi épülete. Ekkor mérettetik meg Izrael és Júda is 
(Ezék. 9:1-11; Zak. 10:1-12). A testi Izrael esetében a megmérés röviden nem más, 
mint egy ítélkezés, amely által eldöntetik, hogy ki lesz érdemes közülük a nagy 
nyomorúság átvészelésére, és arra, hogy Krisztus eljövetelével visszatelepedjenek 
az ígéret földjére, ahol végre ők is megköthetik majd az eleve nekik ígért 
új szövetséget. Az ő megméretésük mércéje most a törvény fizikai betartásának 
minősége, vagyis a törvény testi vonatkozású betartása, illetve annak elvetése. Ahhoz 
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viszont, hogy az egyház képes legyen betölteni a figyelő, vagy őrszem szerepét, 
szükséges volt az elveszett izraelita törzsek azonosítása. Szükséges volt továbbá 
mindazoknak a nemzeteknek az azonosítása is, amelyeknek bibliai szerepük lesz a 
nagy nyomorúságban és a végidők háborúiban, betöltve a próféták szavait. A 
pogány nemzetek szintén meg lesznek mérve és büntetve az Úr haragjának napján, 
amely a nagy nyomorúságot közvetlenül követi. A pogányok megmérése részben az 
alapján történik, hogy milyen kegyetlenséggel viszik véghez a büntetést Izrael 
nemzetein (Abd. 13-15) és az igaz hívőkön. A nemzetek tehát szintén figyelmeztetve 
kell legyenek az eljövendő ítéletre, szintén az Isten szellemi népe, az egyház által. 
Az egyház tehát nem állhat önelégülten és tétlenül a végidőkben, hanem határozott 
prófétai szerepet végez, hirdetve a bibliai próféciák valós és súlyos jelentéseit (2Pét. 
1:19) az evangélium állandó hirdetése mellett. A különböző nemzetek pontos 
azonosításával és próféciai szerepükkel a sorozat más írásai foglalkoznak, így itt csak 
közvetve térünk ki rájuk, és csak akkor azonosítjuk őket, amikor az Izraellel kapcsolatos 
próféciák azt feltétlenül megkívánják. 

A Biblia, mint történelem 

Az Ószövetség természetesen egy nagyon fontos része a Szentírásnak, nem csak az 
egyetemes üzenete miatt, hanem abból a szempontból is, hogy az Isten választott 
népének, Izraelnek a történelemkönyve is. Nemcsak a múlt történelméé, hanem a 
jelené és jövőé is. Ezért a Biblia tartalma elsősorban ehhez a néphez és a pogányok 
közül hozzájuk beoltott választottakhoz szól. A többi nemzet általában csak úgy van 
megemlítve, ahogy azok Izraellel kapcsolatba kerülnek valamilyen oknál fogva. A 
Biblia azonban eredeti nevükön, ősapjuk után nevezi meg a nemzeteket, nem pedig 
a ma használt ország vagy nemzeti megnevezésük alapján. Számos olyan részletes 
prófécia van, amelyek a végidőkben élő testi Izraellel foglalkoznak. Viszont Izrael 
eltűnt a történelem színteréről i.e.721-ben, amikor az Asszír Birodalom elfoglalta, 
majd fogságba vitte Izrael házát, vagyis az északi királyságot. Később, i.e. 586-ban 
a Babiloni Birodalom Nebukadnezár alatt ugyanezt tette a déli királysággal, vagyis 
Júdával, a zsidókkal is. Hűtlenségük miatt tehát úgy Izrael, mint Júda különálló 
királyságai vagy házai fogságba kerültek (Jer. 3:6-11). A Babiloni Birodalom 
összeomlása és a méd-perzsa birodalom megalakulása után Czírus perzsa király 
megengedte a hazatelepülést az uralma alatt levő Júda népének, a zsidóknak, 
akiknek nagy része három hullámban haza is tért Júdába. Az első csoport 
Zerubbábel, a későbbi kettő pedig Ezsdrás, majd Nehémiás vezetése alatt tért 
vissza. Viszont az északi királyság lakossága, vagyis Izraeli háza mindeddig soha 
nem telepedett vissza az eredeti lakhelyükre, Szamáriába, és a történelem csak úgy 
emlékszik és utal rájuk, hogy azok az "elveszett törzsek". De valóban "elvesztek" 
volna? Ez bibliailag lehetetlen álláspont, ugyanis az északi királyság vezető törzse 
Efraim volt, az az Efraim, aki a híres bibliai születési jog örököse, számos sajátos és 
egyedi testi áldással. A születési jognak pedig be kell teljesednie, mert Isten önmagára 
megesküdve és feltételek nélkül ígérte meg azokat Ábrahámnak, az ő engedelmességéért 
és hűségéért! Mi több, ezek az ígéretek soha nem teljesedtek be a zsidó népben, bárhogy 
is keressük ott – hiszen valójában nem is rájuk vonatkoztak! Figyelembe kell vennünk 
azt is, hogy számos prófécia utal (az elveszett) Izraelre, mint a végidők háborúinak egyik 
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fő szereplőjére, és számos prófécia szerint a Messiás eljövetelekor Ő fogja Izrael és Júda 
régóta kettészakadt házait újra egyesíteni eredeti földjükön (Ezék.37:15-28). Júdának 
illetve a zsidóknak az azonosságát nagyon jól ismerjük, de hol van Izrael a mai világban? 
Mi történt velük, hogyan veszítették el nemzeti azonosságukat a történelem 
útvesztőjében, és ami még fontosabb, mi fog történni velük a nagyon közeli jövőben? 
Hogyan állnak kapcsolatban ezek az események az Izrael nemzetközösségébe beoltott 
szellemi izraelitákra, vagyis a keresztényekre vonatkozóan? Az csak természetes, hogy 
ha választ kapunk ezekre a kérdésekre, azzal lényegesen mélyebb értelmet kap a mai 
nemzetek geopolitikai leosztása, és végidőkbeli szerepeik a próféciák szerint. Más 
szóval a mai világban történő fejlemények bizonyos bibliai próféciák beteljesedései, így 
a mai világkép vagy történelem pontos, érthető és világos értelmet kap a Biblia 
próféciáinak szemszögéből! Ahogy Dániel egykor kijelentette: Az istentelenek közül 
senki sem érti meg ezeket, de az értelmesek azonban megértik (Dán. 12:10). 

A témakör tartalmi összefoglalása 

A következő főbb pontok alapján egy részletes, teljes és átfogó képet szeretnénk 
nyújtani erről a sokak számára teljesen ismeretlen és titokzatos bibliai témakörről: 

1. Az Ábrahámi Szövetség és annak ígéretei: Ábrahám bizonyos ígéreteket kap 
Istentől az utódait illetően (ennek a szövetségnek az aprólékos bemutatására lásd Az 
Isten Szövetsége [152] című írást). Az első lényeges pont az, hogy az ígéretek egy 
része nemzeti, testi áldásokra vonatkozik, Ábrahám utódainak, Izsáknak és Jákobnak 
az ágához kötve. Miután Jákob fiai, Izrael népe egy tizenkét népből álló 
nemzetközösséggé válnak (illetve József kettős nemzetsége miatt, valójában 13-
ból.) Józsefhez kerülnek az ezeket a testi ígéreteket magukban foglaló születési jog 
áldásai, mint a gazdagság és nemzeti nagyságra vonatkozó ígéretek. Júdához pedig a 
királyi pálca kerül, azaz bizonyos uralmi ígéretek. Jól ismert, hogy Salamon uralkodása 
után a nemzet két ágra szakadt, Izrael házára és Júda házára. Később hűtlenségük 
miatt mindkét nép külön fogságba megy. Ekkor az adott ígéretek is kettéválnak, az 
elvándorolt Izraelnél marad a születési jog, Júdával pedig a királyi pálca. Izrael a 
fogságban elveszti nemzeti azonosságát, és vele a szövetség népének jeleit, de az adott 
időben beteljesedik bennük az ígéret a feltétel nélkül kijáró születési jog áldásaiban. A 
végidőkben Izrael újra ismertté fog válni, és nagyon fontos, meghatározott szerepe 
lesz az utolsó idők nagy háborúiban. 

2. Izrael ismert vándorlásainak bemutatása. A születési jog elnyerésének történelmi 
időzítése. A törzsek és szerepeik a mai világban. 

3. A nagy nyomorúság idejében Izrael teljes népére újra egy hatalmas nemzeti 
katasztrófa jön majd (Jer. 30:4-8) éhínség, pusztító háború és rabság formájában 
(Ezék. 7:5-9,23-25; 5:12-25; 6:6; 12:20; 3Mózes 26:25, 31-33; Ésa. 10:5-7,23). A nagy 
nyomorúság a Szövetség megszegése miatt jön rájuk átokként (5Mózes 28:48-52). 
A legfőbb ellenség újra Asszíria (Németország) lesz (Ésa. 10:5-7), akik legyőzik és 
haláltáborokba viszik a törzsek nagy részét. 
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4. Izrael maradéka a Messiás eljövetelekor, és általa vezetve újra hatalmas és erős néppé 
válik (Mik. 5:7-15), majd visszakerülnek az eredeti lakhelyükre, újra egyesülve Júdával 
(zsidókkal), a testvérnéppel, kiktől nem sokkal Salamon uralkodása után elváltak (Ezék. 
37:16-28; Jer. 3:18; Zak. 10:6-7). Miután keresztülmentek a nagy nyomorúságon, 
azt követően minden egyes törzs újra birtokba veszi az eredeti törzsi örökségét és 
területét egy második, az elsőt jóval meghaladó honfoglalásban, egy új exodusban 
(Zak. 10: 8-12; Ezék. 47:13, 21-23). 

Ebben az írásban elemezni fogjuk mindezeket a főbb pontokat, amelyek választ adnak 
az előszóban feltett kérdésekre, és remélhetőleg több rálátást nyújtanak a Biblia több 
fontos próféciájához is. A kitűzött cél: bemutatni az izraelita nemzetek mai utódait, hogy 
(a zsidók kivételével) hogyan és miért vesztették el nemzeti azonosságukat, továbbá 
ismertetni a próféciai szerepüket a múltban, a jelen korban, és a jövőben. Bemutatjuk a 
születési jog jelentőségét, azok áldásait, és azt, hogy az bizonyítottan mely népben és 
hogyan teljesedett be Isten elrendelt és kinyilvánított akarata szerint. Vázoljuk, ahogy a 
születési jog beteljesedése után, modern Izrael elfordulva az Istentől, iszonyatos 
büntetésekben és csapásokban fog részesülni. Végül kitérünk Izrael helyreállítására és 
Júdával való újraegyesülésére a Messiás uralma alatt. Kellemes tanulmányozást! 

Az Ábrahámi Szövetség és annak ígéretei 

Mielőtt konkrétan a törzsekre történelmére térnénk, előtte szükséges megvizsgálni és 
elemezni annak hátterét, az ábrahámi szövetség egyes pontjait. E szövetségnek egy 
fontos részét az Ábrahám testi utódainak ígért nemzeti nagyság, gazdagság és méltóság 
teszi ki. Ezen a ponton sokan átugranak, és nem veszik figyelembe annak nagy, 
történelmet meghatározó jelentőségét. Ez az ígéret külön áll a ‘szellemi’ ígéretektől, 
amelyek jóval közismertebbek a keresztény világban. Bár a két ígéret szorosan 
kapcsolódik egymáshoz, mégis két szálon futnak. A nemzeti vagy testi ígéretek az alábbi 
versben vannak kihangsúlyozva: 

1Mózes 12:2-3 2 És nagy nemzetté tészlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom 
a te nevedet, és áldás leszesz. 3 És megáldom azokat, a kik téged áldanak, és a ki 
téged átkoz, megátkozom azt … 

És a szellemi, vagy üdvösségi ígéretek: 

1Mózes 12:3 … és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei 

1Mózes 22:18 És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, 
mivelhogy engedtél az én beszédemnek. 

A szellemi vagy kegyelmi áldásról csak nagyon röviden összefoglalva: ez minden olyan 
személyre vonatkozik, aki Ábrahám gyermeke (utódja) lesz a hitben, függetlenül attól, 
hogy természetes fiai (izraeliták) vagy beoltott fiai (szellemi izraeliták) 
Ábrahámnak (Róm. 4:13-14; Gal. 3:16-29). Ők öröklik a földet. Továbbá Ábrahám 
magvából jött a megváltó, Messiah, Aki ezt lehetségessé tette minden nemzet és egyén 
számára. 
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Ebben az írásban elsősorban a testi örökösöknek szóló testi ígéreteket elemezzük, bár a 
szellemi ígéretek is elsődlegesen nekik lettek megígérve, s valójában nekik is lett először 
felajánlva és hirdetve. Az apostolok Júdához és az Izrael elveszett házához vitték 
legelőször az evangéliumot (lásd a Kikhez lett elküldve a tizenkét apostol című 
írást). A szellemi ígéretek feltételeit azonban Izrael nem volt képes nemzetként 
elfogadni, kivéve a közülük elhívott, kevés számú egyéneket. Mindezzel természetesen 
próféciák teljesedtek be, mert Istennek eleve szándékában állt az, hogy a pogányokból 
is népe közé hívjon választottakat, az izraelita azonosság egy újabb, magasabb szintű 
fázisába, ami szellemi Izraelként ismert (Gal. 6:16; Róm.9:6; Eféz. 2:12, 3:6). Ez végül 
is az egyház, amely végső soron Izraelbe lett oltva, azaz Izrael (választottak) számát 
teszi egésszé. Az egyházkorszakban tehát csak egyéni testi izraeliták vannak elhívva, 
csakúgy, mint egyének minden más nemzetből. Ez viszont nem teszi semmissé azt a 
testi ígéretet, amelyet Isten feltétel nélkül megadott Ábrahámnak és utódainak az ő 
engedelmességéért, a nemzeti nagysággal kapcsolatban. A nemzeti ígéret a születési 
elsőség jogához volt kötve, így Ábrahám magvának csak egy bizonyos ágán keresztül 
követhető. Ebben az írásban ezt a bizonyos örökségi ágazatot vezetjük le, rámutatva 
annak beteljesedésére, ami végig követhető a Szentírásban. Erre az ígéretre nagy 
hangsúly van fektetve mindvégig, és még az Újszövetség is kitér rá. Az ígéretek a testi 
nemzeti áldásokra vonatkozóan a következőképpen alakulnak ki: 

1Mózes 15:5-6 5 És kivivé őt, és monda: Tekints fel az égre, és számláld meg a 
csillagokat, ha azokat megszámlálhatod; - és monda nékie: Igy lészen a te 
magod. 6 És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul. 

1Mózes 17:1-10 1 Mikor Ábrám kilenczvenkilencz esztendős vala, megjelenék az Úr 
Ábrámnak, és monda néki: Én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy 
tökéletes. 2 És megkötöm az én szövetségemet én közöttem és te közötted: és felette 
igen megsokasítlak téged. 3 És arczára borúla Ábrám; az Isten pedig szóla őnéki, 
mondván: 4 A mi engem illet, imhol az én szövetségem te veled, hogy népek 
sokaságának atyjává leszesz. 5 És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem 
legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyjává teszlek téged. 6 És 
felette igen megsokasítalak téged; és népekké teszlek, és királyok is származnak 
tőled. 7 És megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te 
utánad a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségűl, hogy legyek 
tenéked Istened, és a te magodnak te utánad. 8 És adom tenéked és a te magodnak te 
utánad a te bujdosásod földét, Kanaánnak egész földét, örök birtokul; és Istenök lészek 
nékik. 9 Annakfelette monda Isten Ábrahámnak: Te pedig az én szövetségemet 
megőrizzed, te és a te magod te utánad az ő nemzedékei szerint. 10 Ez pedig az én 
szövetségem, melyet meg kell tartanotok én közöttem és ti közöttetek, és a te utánnad 
való magod között: minden férfi körűlmetéltessék nálatok. 

A szövetség Ábrahámnak, és az ő utódaiból eredő népek egyik csoportjának 
adatott meg. Ez a választott nép Izrael, amelynek maga Isten az uralkodója. 
Mert ’Istenök lészek nékik’ és ez az ígéret örökre szóló. Ez a szövetség egy nagy lépés 
volt a megváltás tervében, mert ettől kezdve a földön – amelynek e korban Sátán az 
istene – egy egész nemzet fölött Isten kezdett uralkodni. Izrael az Isten királysága, 
vagyis Isten országlása alá került mint testi nép (5Móz. 5:8-9), de az ígéretek alapján az 
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örök, szellemi szövetség örökösei is. Ennek a szövetségnek a testi jele a test 
körülmetélése volt. Isten véghezviszi mindazokat a dolgokat, amelyeket kijelent, még 
annak ellenére is, hogy Izrael a történelem folyamán állandó lázadásban állt. Ebbe az 
örök szövetségbe lesznek elhívva a föld összes népei, hogy örököljék a földet (Róm. 
4:13), sőt sokan közülük hamarabb, mint maga testi Izrael népe, akik lázadásuk miatt 
elvesztették a szellemi elsőszülöttség jogát (Róm. 11:8). Az adott időben Krisztus 
eljövetelével, az ábrahámi szövetségnek ebbe a szellemi részébe lettek beoltva a 
pogányok közül elválasztott egyének is (Róm. 9:6-13; 11:7; Gal. 3:7-9). Az utolsó 
időkben Izrael féltékenysége megtérést fog eredményezni, s akkor helyre lesznek 
állítva önmaguk örökségéhez, és vissza lesznek oltva saját, jó olajfájuk 
gyökeréhez (Róm. 11:11-12, 14-19, 25-26). Így üdvözül majd egész Izrael, a 
természetes és a beoltott ágak együtt. Isten éppen ezért nevezi az egyházat Isten 
Izraeljének, mert csak ennek a testületnek a részeként lehet részesülni az ígéretekből. 
Tehát az ígéretek Ábrahámnak és az ő magvának adattak meg, és csak az ígéret népébe 
való beoltás által lehet részesülni az üdvösség ajándékában (Róm. 9:6-13)! Úgy az Ó, 
mint az Új szövetség az ábrahámi szövetség részei. Mivel Isten Ádám elbukása miatt, 
az általa választott sátáni uralom alá rendelte a földet, az emberiség 6000 évig a Sátán 
szellemi királysága alatt él. De Isten elhívott először egy testi, majd egy szellemi népet, 
akiket fenntartott magának ebben a világban (5Móz. 32:9). A testi szövetség szerepe az 
volt, hogy rámutasson, miként kellene egy földi, testi népnek élni a világban, és milyen 
törvények és rendeletek által kell igazságot szolgáltatni. Izraelnek kötelessége lett volna 
ezt az életmódot példázni a többi nép előtt, mint tanúbizonyságot (5Móz. 4-6). Az 
Ószövetség és törvényei tehát az Isten elvárása a Szentlélek nélkül létező testi világ 
felé, amelyek betartása testi áldásokat hoz maga után. Az Isten országlásának 
eljövetelekor, Krisztus uralma alatt minden nép aszerint a törvény szerint fog majd 
élni a Millennium idején, és az akkori áldásokat az Isten törvénye iránti engedelmesség 
fogja eredményezni. Ma, az egyházkorszakban pedig szellemi Izraelnek kell példázni 
azt, hogy hogyan lehetünk Isten szellemi fiaivá, és miként válhatunk eggyé az Ő 
természetével, akaratával és szeretetével. Az igaz egyháznak minderről határozott 
tanúbizonyságot kell felmutatni a népek előtt. De visszatérve az írás fő témaköréhez, a 
fizikai ígéretekhez: 

Hogy mennyire meghatározott volt az, hogy Ábrahám utódai közül melyik nemzetre 
száll majd az áldások öröklése - beleértve a bibliai születési jogot is -, azt mi sem mutatja 
meg jobban, mint annak megtagadása a Hágártól született Ismáel ágától. Később még 
lesz példa a születési jog kialakulásának ’irányítására’. Vannak, akik azt állítják, hogy a 
nemzetek sokasága vagy a nagy nemzet Ismáel utódaiban vált valóra. Ez valóban így 
van? Lássuk a folytatást: 

1Mózes 17:15-16 15 És monda Isten Ábrahámnak: Szárainak, a te feleségednek nevét 
ne nevezd Szárainak, mert Sára (hercegnő) az ő neve. 16 És megáldom őt, és fiat is adok 
ő tőle néked, és megáldom, hogy legyen népekké; nemzetek királyai származzanak 
ő tőle. 

Jól láthatóan Sára utódainak szól az ígéret, és őáltala lesznek fiai Ábrahámnak, 
akik népekké vagy nemzetekké lesznek. És királyok (többes számban) fognak 
származni tőle. Sára fia Izsák volt, Izsák fia Jákob, és az ő fiai pedig az Izrael tizenkét 
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nemzetének pátriárkái. Sárának ők az utódai (Ézsau-ra, Jákob testvérére külön kitérünk 
majd), és a "megáldom, hogy legyen népekké" (többes számban!) ígéret egyedül az ő 
fiaira érvényes! Tehát a Biblia rámutat, hogy Izrael népekből, vagyis nemzetekből 
áll, nem csak egy népből, a zsidókból! Ennek az ábrahámi nemzetcsoportnak van 
megadva a születési jog az áldásokkal, és rajtuk keresztül dolgozza ki Isten a 
megváltás tervét a földön úgy, hogy minden más nép – csakúgy, mint most az egyház 
– Izraelbe lesz beoltva Krisztus eljövetelével. Ők a ’választott nép’. Mivel több 
nemzetről van szó, ez önmagában is automatikusan kizárja azt, hogy csak a zsidók 
legyenek az egész Izrael. A zsidó nemzet mindig is egy nemzet volt, még a 
diaszpórában is zsidók maradtak. Ha ma nem találunk a zsidók mellett több izraelitát, 
akkor Isten vagy hazudott, vagy képtelen volt ezt az ígéretét megtartani. Ábrahámról 
annak fiára, Izsákra szállt az ígéret és a szövetség, annak minden részével és elemével. 
Izsákról pedig tovább Jákobra, majd általa a tizenkét nemzetre. 

1Mózes 17:18, 21 18 Az Isten pedig monda: Kétség nélkül a te feleséged Sára szűl 
néked fiat, és nevezed annak nevét Izsáknak, és megerősítem az én szövetségemet ő vele 
örökkévaló szövetségűl az ő magvának ő utána. 21 Az én szövetségemet pedig 
megerősítem Izsákkal, kit néked szűl Sára ez időkorban a következő esztendőben. 

Ezt az ígéretet tehát feltételek nélkül adta meg Isten Ábrahámnak, illetve utódainak, 
miután Ábrahám hűségesnek és engedelmesnek bizonyult előtte. Hogy tulajdonképpen 
miket is foglal magában az ígéret? Annak részleteit maga az Isten jelentette ki: 

1Mózes 22:16-18 16 És monda: Én magamra esküszöm azt mondja az Úr: mivelhogy 
e dolgot cselekedéd, és nem kedvezél a te fiadnak, a te 
egyetlenegyednek: 17 Hogy megáldván megáldalak tégedet, és 
bőségesen megsokasítom a te magodat mint az ég csillagait, és mint a fövényt, mely 
a tenger partján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek 
kapuját. 18 És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, 
mivelhogy engedtél az én beszédemnek. 

Ezek feltétel nélküli áldások, és be kellett, hogy teljesedjenek Ábrahám utódaiban 
– itt már látható, hogy Izsák ágán –, különben Istent jogosan hazugsággal lehetne 
vádolni! Saját nevére esküdött meg, hogy ezeket az áldásokat beteljesíti Ábrahám 
utódaiban az ő engedelmességéért. Vizsgáljuk meg külön-külön az áldás egyes elemeit. 
Először is "áldások áldása kerül rájuk". Az evilági áldásokat egy testi nemzet 
esetében annak nemzeti nagysága, gazdagsága, katonai ereje és befolyása jelenti. 
Ezek szerint Izsák (tehát az ígéret gyermekeinek, Izraelnek) utódainak száma annyi 
lesz, mint égen a csillag, vagy mint a homok a tenger partján. Más szóval hatalmas 
számú nemzet lesz, hiszen csakis egy hatalmas népcsoportot lehet ily módon jellemezni. 
És ismételten, erre a népcsoportra vonatkozóan olyan testi áldásoknak kell beteljesedni, 
amelyek nagyon sajátosak, és könnyen felismerhetőek: 

1. Nemzeti nagyság hatalmas, jólétben élő néptömegekkel, gazdasági és katonai 
hatalommal, nemzetközi befolyással. De mindezek a zsidókban, Isten jól ismert testi 
népében soha nem teljesedtek be! Júdát – a királyság kettéválása után – történelmének 
bármely időszakában, legjobb esetben is csak egy közepes nagyságú népnek lehetett 
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mondani. Mai arányokban pedig még közepes nagyságúnak is csak akkor nevezhetjük 
őket, ha az egész világon élő, szétszóródott zsidóságot egybevesszük. Maga Izrael 
állama meglehetősen jelentéktelen méretű lakossággal bír, ipara, gazdasága sem 
figyelemreméltó különösebben. Nemzeti gazdagsága szintén jelentéktelen, 
feltétlenül nem mondható egy gazdag nemzetnek. Az USA évtizedek óta hatalmas 
méretű anyagi segélyeket nyújt számára, tehát inkább kölcsönökre, adományokra 
szorul, mint kölcsönöket ad. Az Izrael államban élő zsidó nép életszínvonala pedig 
legfeljebb megközelíti a gazdaságilag fejlett országokét, tehát egyáltalán nem bír egy 
különleges, egyedinek mondható jóléttel. Pedig ezek az ígéretek megvalósultak! 
Hogyan lehetséges ez? Mielőtt rátérünk erre, folytassuk az áldások sorolását. 

2. Ábrahám magvának bírni kell az ellenségeinek kapuit. Mit jelent ez? Mit 
nevezhetünk az ellenségeink kapuinak? Már az ókorban is ismert volt a főbb útvonalak, 
gócpontok, hegyi átjárók, vagy tengerszorosok birtoklásának fontossága. Minden 
birodalom elsődleges célja volt az ilyen természeti adottságok megszerzése és 
kézbentartása, hiszen ezek által korlátozták ellenfeleik mozgási lehetőségeit. A mai 
modern geopolitikai világban ezek megfelelői az olyan stratégiai fontosságú helyek, 
mint pl. a Gibraltári szoros, Szuezi csatorna, Panama-csatorna, Hong Kong 
kikötője, a Tűz-fok, a Jóreménység-fok, a Malaga-hágó stb*. Vagyis tengeri átjárók, 
hegyszorosok, és minden olyan stratégiailag fontos pont, amely háborúk esetén 
katonailag létfontosságú szerepet tud betölteni, békében pedig szabad utat biztosítanak 
a kereskedelemnek, mint a fő kereskedelmi útvonalak gócpontjai. Ne felejtsük el, ezek 
testi vonatkozású ígéretek. Az ígéretnek ezt az aspektusát szintén nem lehet 
beteljesedve látni soha a zsidó nép történelmében, hiszen az utóbbi kétezer esztendőben 
inkább menekültek és üldözöttek voltak, mintsem azok, akik ellenségeik létfontosságú 
kapuit uralták volna. Ma pedig elmondható, hogy inkább a zsidók ellenségei döngetik 
Izrael állam kapuit, mintsem ők uralnák az ellenségeikét. 

*Mindezek a stratégiai kulcspontok József fiainak, az angolszász népeknek, az 
áldások jogörökösének kezébe kerültek a születési jog felvételével az 1800-as 
évektől kezdve. 

Itt nem térünk ki az ígéretek második részére, a ’megáldatnak a te magodban (egyes 
számban) a földnek minden nemzetségei,’ Ez a rész a ‘szellemi’ ígéret az eljövendő 
Messiásra vonatkozóan, akiben minden nép fiai megáldatnak. Általa minden nép 
megismerheti az Istent és az Ő utait. Ez az Újszövetségre utal, az üdvösség ajándékára, 
a Jézus Krisztusban való hit által. Az ígéretnek ezzel a jobban ismert aspektusával 
számos más írás foglalkozik. 

Ábrahám halála után a nemzeti nagyság és utódok sokaságának áldását Izsák örökölte. 
Isten pl. kizárta az ígéretből Ábrahámnak Hágártól született fiát, Ismaelt (1Mózes 
21:10), mert Izsák volt a választott ág. Izsák később a saját nemzetségükből származó 
Rebekát vette el feleségül, mert Isten számára fontos volt a testi népének genetikai ága. 
Az Izsákkal hazatérő Rebekát családja ezzel a prófétai áldással búcsúztatta el: 

1Mózes 24:60 És megáldák Rebekát, és mondák néki: Te mi hugunk! szaporodjál 
ezerszer való ezerig. És bírja a te magod az ő ellenségeinek kapuját. 
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Ez nem csupán egy szimbolikus és általános jókívánságnak vett búcsúzás volt, hanem 
egy áldás, amelynek próféciai szerepe volt részükről, és pontosan azt tartalmazta, amit 
már Isten eleve megígért Ábrahámnak. Itt még egyszer kihangsúlyozzuk, hogy ezek a 
testi, nemzeti áldások nem teljesedtek be a zsidókban vagy akár az egyházban, de még 
Jézus Krisztusban sem (Ő a szellemi áldások része). Ez a Millenniumra sem 
vonatkozhat, mert akkor már a nemzetek elrendezése más formájú lesz, és minden nép 
ismerni fogja Krisztust (Ésa. 2:2-4). Nem marad más hátra, mint a ma élő nemzetek 
között megtalálni azokat a nemzeteket, amelyekben megnyilvánulnak ezek az áldások! 
Vagy ezt tesszük, vagy pedig el kell vetnünk a Szentírást, mint hamis, nem Isten 
sugallatából eredő könyvet! 

A Szentírásban pedig egyértelműen meg van határozva ez a két különálló ígéret-elem, 
a nemzeti áldás, és a szellemi, üdvösségi áldások, amelyek Krisztusban teljesednek be. 
Ha nem hihetünk az elsőben, mert nem látjuk valóságát, akkor kétségeink támadhatnak 
a másodikat illetően is! Hiszen feltétel nélkül adattak Ábrahám engedelmességéért, mint 
azt a fentiekben már láttuk, Istent saját esküje kötelezi, így abszolút ígéret. Az viszont 
igaz, hogy bár az áldás feltétel nélkül beteljesedik, annak folyamatos megtartása már 
feltételekhez van kötve, és az engedetlenség és lázadás kihat az ígéretek 
beteljesedésének az időpontjára. Vagyis az engedetlenség elhalaszthatja az áldások 
kezdetének időpontját. Ezt a későbbiekben látni fogjuk, mint ahogyan azt is, hogy 
a megkapott áldásokat az engedetlenség és törvénytelenség miatt el fogják veszteni 
az izraelita nemzetek. Ugyanez a törvényszerűség vonatkozik a szellemi áldásra is, bár 
más módon. A szellemi vagy kegyelmi áldás ígérete fennáll, amióta Krisztus eljött, de 
az Új Szövetség egyértelműen világossá teszi azt, hogy csak akkor lép érvénybe a 
kegyelmi állapot az egyén életében, ha az megtér (elfordul) a bűneitől, és megtérése után 
az Isten iránti engedelmességben él. A két ígéret külön néven ismeretes. A nemzeti 
nagyság örökségét a Biblia a születési előjog néven említi, míg a Messiásra vonatkozó 
áldás neve a királyi pálca vagy a kegyelmi ígéret.. 

A születési jog apáról fiúra száll, ha közbe nem jön valami, akkor az elsőszülöttre. Itt 
Izsák az örökös: 

1Mózes 25:5 Valamije pedig Ábrahámnak vala, mindazt Izsáknak adta vala. 

Isten maga is megerősíti a szövetséget Izsákkal, amelyről korábban esküt tett 
Ábrahámnak is, megemlítve mindkét részelemét annak. Ezek szerint az áldások majd 
Izsákról az ő fiainak egyikére fognak szállni. Annyit még hozzá kell tenni, hogy 
Ábrahám, Izsák és Jákob nem faji felsőbbrendűségből kifolyólag kapták ezeket az 
áldásokat, hanem mert Ábrahám megtartotta az 
Isten szavát, parancsolatait, törvényeit: 

1Mózes 26:3-6 Tartózkodjál ezen a földön, és én veled leszek és megáldalak téged; mert 
tenéked és a te magodnak adom mind ezeket a földeket, hogy megerősítsem az 
esküvést, mellyel megesküdtem Ábrahámnak a te atyádnak. És megsokasítom a te 
magodat mint az ég csillagait, és a te magodnak adom mind ezeket a 
földeket: és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei; Mivelhogy 
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hallgata Ábrahám az én szavamra: és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, 
rendeléseimet és törvényeimet. 

Miután Izsáknak két fia született Rebekától, Ézsau és Jákób, a születési jog Isten 
elrendelése szerint itt nem az elsőszülött Ézsaura szállt (1Móz. 25:23; Róm. 9:13), 
hanem a fiatalabb Jákobra. Ennek az elrendelésnek később szerepe van a szellemi 
ígéretek eljövetelekor, ugyanis példázzák a szellemi elhívás eleve elrendelését, és Isten 
jogát arra, hogy kit mikor hív az üdvösség ismeretéhez, vagy akár megtagadja azt. Ezt a 
valóságban még az is színesítette, hogy Ézsau tulajdonképpen eladta a születési jogát 
egy tál levesért, Jákob pedig ravaszsággal vette rá Izsákot az áldások átadására, annak 
ellenére, hogy Isten ezt már amúgy is neki rendelte. Ez részéről kishitűség volt, és 
türelmetlenségre is vall. Később ezért a ravaszságáért Lábán, az apósa ugyanolyan 
ravasz módon viselkedett vele, és becsapta a fizetséggel. 

A Jákobra és fiaira szálló áldások ígéretei már egyre több részletet tartalmaznak. Ide 
tartoznak az olyan áldások is, amelyek egyféle előfeltételei a nemzeti nagyságnak. 
Ilyenek az eső a termeléshez, gazdag termőföldek, amelyek dúsak a tápanyagokban, és 
képesek hatalmas mennyiségű gabona és szőlősök bőségét adni. Ez a fajta gondviselés 
fontos alapja annak, hogy a nemzet stabil és erős nemzet lehessen, és elősegíti abban, 
hogy fejlettebbek, gazdagabbak legyenek a többi nemzeteknél. Ezáltal kölcsönt adnak, 
de kérniük nem kell; akik előtt meghajolnak és szolgálnak más népek, és akik uralják 
még a rokon népeket is. A különálló zsidó történelemre ez sem volt jellemző soha. És a 
leghíresebb vagy legközismertebb áldás, ami a születési joggal jár: "Átkozott, a ki téged 
átkoz, és a ki téged áld, legyen áldott". Ezek az áldások kivétel nélkül mind a fizikai 
életre vonatkoznak, és a testi Izrael – vagy bármely, a törvényt, igazságot követő nemzet 
– jutalma az engedelmességért. 

1Mózes 27:28-29 28 Adjon az Isten tenéked az ég harmatából, és a föld kövérségéből, 
és gabonának és bornak bőségét. 29 Népek szolgáljanak néked és nemzetségek 
hajoljanak meg előtted; légy úr a te atyádfiain, és hajoljanak meg előtted a te anyádnak 
fiai. Átkozott, a ki téged átkoz, és a ki téged áld, legyen áldott. 

Később, Jákob egy álmában Isten megerősítette neki a születési ígéreteit, csakúgy, mint 
előtte Ábrahámnak és Izsáknak. Ez alkalommal szintén bővebben, illetve még 
részletesebben lett meghatározva a testi áldás. Az utódok számának sokasága itt is 
említve van, de kiegészül azzal, hogy ez a sokaság szétterjed majd a föld négy égtája 
felé. Vagyis a négy égtáj felé szétszóródva a föld egy jelentős népességét teszik ki, 
akikkel Isten mindig jelen van, és akiket soha el nem hagy, amíg minden be nem 
teljesedik. 

1Mózes 28:13-15 13 És ímé az Úr áll vala azon és szóla: Én vagyok az Úr, Ábrahámnak 
a te atyádnak Istene, és Izsáknak Istene; ezt a földet a melyen fekszel néked adom és 
a te magodnak. 14 És a te magod olyan lészen mint a földnek pora, és terjeszkedel 
nyugatra és keletre, északra és délre, és te benned és a te magodban áldatnak meg 
a föld minden nemzetségei. 15 És ímé én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged 
valahova menéndesz, és visszahozzalak e földre; mert el nem hagylak téged, míg be 
nem teljesítem a mit néked mondtam. 
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Tehát az eddigiekből láthatóan az áldás szerint Jákob fiai, azaz Izrael – vagy legalábbis 
a születési jogot öröklő törzs, József törzse –, szétterjed a világban, önállóan, gazdagon, 
bőségben, az ellenség kapuit uralva élnek majd, akiknek számos többi nép szolgálni fog. 
Mint a továbbiakban látni fogjuk majd, Józsefnek pontosan ezek az áldások jutottak 
osztályrészül. 

Izsák csak arra utasította Jákobot, hogy ne vegyen feleséget a kananeusok közül, 
hanem menjen Mezopotámiába, és a saját rokonságukból vegyen feleséget. Az 
izraelita nép így teljesen Shem ágáról ered.  

1Mózes 28:3 Előhívatá azért Izsák Jákóbot, és megáldá őt, és megparancsolá néki és 
mondá: Ne végy feleséget a Kananeusok leányai közűl. Kelj fel, menj el 
Mésopotámiába, Bethuélnek, a te anyád atyjának házához, és onnan végy magadnak 
feleséget, Lábánnak a te anyád bátyjának leányai közűl. 

A hatalmas nemzet kialakulásának és fejlődésének minden mozzanatában benne volt az 
Isten keze. Jákobnak a nevét Isten változtatta meg Izraelre, amelynek jelentése szabadon 
fordítva: ’az, aki Isten segítségével győz’. Ezt a nevet utódai is örökölni fogják őutána, 
és ez a neve az egyháznak is, amely a szellemi háborúban győz egy állandó szellemi 
küzdelemben az Isten segítségével (Eféz. 2:12; 3:16). Jákobnak tizenkét fia született, 
akik a tizenkét törzs vagy nemzet alapítói voltak, és ezért jelentette ki Isten, hogy: 
’nép és népek sokasága légyen te tőled’. Vagyis az Izrael utódai az tizenkét külön 
nemzet, akik együttesen teszik ki az egész Izrael házát, de különálló nemzetekként. 
Itt már látható az elkülönítése az egy bizonyos népnek (Júdának, a zsidóknak) és a népek 
sokaságának, (a többi izraelita törzseknek vagy nemzeteknek). Az izraelita törzsek a 
törvény szerint csak saját törzseiken belül házasodhattak, ezáltal őrizve meg 
egyéniségeiket, sajátosságaikat és nemzeti örökségüket a nekik adott földön. Ez 
mind fontos tény, amely nem igazán közismert az átlag bibliaolvasó számára. Jákob 
utódainak későbbi kettéválása, illetve két külön ágra szakadása előre elrendelt esemény 
volt. Amikor a későbbiekben az Isten kettészakította az egyesült Izraelita királyságot, 
attól fogva a születési jog és a királyi pálca ígérete két külön ágra került. József, vagyis 
az ő két fia örökölték a születési jogot a hatalmas nemzeti és testi áldásokkal, Júda 
pedig a királyi pálcát, vagyis a Messiás-király ágazatának ígéretét (1Móz. 49:10), 
és a Dávidi királyság folytonosságát Izrael fölött (1Krón. 28:1-10; 2. Sám. 7:12-16; 
Zsolt. 89:3-37). Az 1Krónikák könyvében, találhatjuk meg ennek a pontos leírását. 
Annak ellenére, hogy a Krónikák könyve a zsidó királyság geneológiai és történelmi 
leírása, mégis tökéletesen tisztában voltak azzal a ténnyel, hogy a születési jog József 
házára szállt, pedig ekkor már József fia, Efraim a tőlük elszakadt és különálló 
Izrael házának a vezető törzse. Bár az elsőszülött Rúben volt, viszont ő elvesztette 
az elsőszülöttség jogát és annak áldásait, mivel együtt hált Bilhával, apja ágyasával 
(1Móz. 35:22; 49:3-4). 

1Krónika 5:1-2 1 Rúbennek, Izráel elsőszülöttének fiai (mert ő volt az elsőszülött; 
mikor pedig megfertőztette az ő atyjának ágyasházát, az ő elsőszülöttségi joga a József 
fiainak adaték, a ki Izráel fia vala, mindazáltal nem úgy hogy ők neveztessenek 
származás szerint elsőszülötteknek, 2 Mert Júda tekintélyesebb vala az ő testvérei 
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között, és ő belőle való volt a fejedelem, hanem az elsőszülöttségnek haszna lőn 
Józsefé) 

Egyelőre azonban térjünk vissza a törzsi nemzetek kialakulásához. Fontos tudnivaló, 
hogy Jákob minden fia, vagy a később tőlük eredő nemzetek sokasága együttesen az 
Izrael nevét kapták, mint faji vagy általánosító nevet. De maga a név használata is az 
elsőszülöttségi jog része volt, amint ezt látni fogjuk később. Az ígéretek pedig újból és 
újból elhangzanak a sokasággal és nagysággal kapcsolatban. Az ígéreteknek azt a részét, 
amely a következő kijelentést teszi: ’És királyok származnak a te ágyékodból’ , a Dávid 
Trónja című írásunkban mutattuk be részletesen, annak jelentőségével együtt. 
Figyelemre méltó még az a kijelentés is, hogy a föld, amelyet Isten Izraelnek adott, az 
az ő örökségük lesz, és ez egybehangzik azokkal a próféciákkal, amelyek az egész Izrael 
házának a visszatelepedését jövendölik meg. 

1Mózes 32:28 Amaz pedig monda: Nem Jákóbnak mondatik ezután a te neved, hanem 
Izráelnek; mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. 

1Mózes 35:10-12 10 És monda néki az Isten: A te neved Jákób; de ne neveztessék többé 
a te neved Jákóbnak, hanem Izráel légyen neved. És nevezé nevét Izráelnek. 11 És 
monda néki az Isten: Én vagyok a mindenható Isten, nevekedjél és sokasodjál, nép és 
népek sokasága légyen te tőled; és királyok származzanak a te ágyékodból. 12 És a 
földet, melyet adtam Ábrahámnak és Izsáknak, néked adom azt, utánad pedig a te 
magodnak adom a földet. (v.ö. Ezék. 37:15-25; 39:27-28; 47:13-23; 48:1-35). 

 Jákob áldásai az egyéni törzseknek, és azok jelentőségei 

A következő, végső mozzanata a 12 törzs egyéni nemzetekké válásának a Jákob 
halála előtt mondott áldásaiban és kijelentéseiben válik világossá. Itt már 
egyértelműen megmutatkozik az a tény, hogy a törzsek külön nemzetek lesznek, 
külön történelemmel, külön jellemzőkkel, akik egyéni, sajátos áldásokat kapnak a 
jövőben. Különösen nagy figyelmet kíván Jákobnak az a kijelentése, hogy ‘Gyűljetek 
egybe, hadd jelentsem meg néktek, a mi rátok következik a messze jövőben (1Móz. 
49:1), (vagyis az utolsó időkben, Krisztus visszatérését megelőzően). Jákob itt 
tulajdonképpen próféciákat mondott fiainak, tudatva velük, hogy mi fog utódaikkal 
történni a messze jövőben és az utolsó időkben. Az összes törzsi vonatkozású próféciák 
előtt azonban még egy nagy jelentőségű esemény történt Józseffel, és annak két, 
Egyiptomban született fiával kapcsolatban. Erre az eseményre külön ki kell térni, mert 
ez önmagában is egy rendkívül fontos kulcs a törzsek azonosításához és a Biblia 
próféciáinak megértéséhez. 

Az 1Mózes 38-ban Jákob először feleleveníti a már korábbról ismert, Istennel való 
találkozását és az ígéreteket. Ezután József fiait magáénak mondja, illetve fogadja, és 
közös áldást ad rájuk! Vagyis Efraim és Manassé Jákob fiainak lettek fogadva, így 
kettőjük törzsi szerepe Izraelben olyanná válik, mint bármely másik törzsé! Más szóval 
Izrael valójában tizenhárom törzzsé vált! Ez a tény a későbbi, törzsekre vonatkozó 
próféciákban szintén fontos szerepet kap. Folytatva az eseményeket: Jákob áldását 
adja József két fiára. Ez nem mellékes dolog, mert ez az áldás a világtörténelem 
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egyik legmeghatározóbb eseménye volt, amely valaha is megtörtént egy néppel! Az 
itt elhangzó áldások a születési jog átadásával egy hatalmas népcsoport sorsát 
határozták meg a történelem folyamában! Nem mindennapi áldásokról van szó, 
hanem az Isten által megadott ígéretek beteljesedéséről egy adott nép javára, amivel 
nemzeti nagyság, bőség és hatalom jut osztályrészükül! Mindez feltételek nélkül, 
Ábrahám engedelmességéért! Mivel azonban Józsefnek két fia volt, így még itt is 
meghatározóvá vált az elsőség. Jákob áldásának fő részét nem Manassének adta, 
aki az elsőszülött volt, hanem Efraimnak, a kisebbik fiúnak. Jákob ezt 
kihangsúlyozta, mikor kezeit keresztbetéve, jobb kezét a fiatalabb Efraim fejére 
tette. Az áldás részletei itt nagyon fontosak, mert később az egyesült királyság 
kettéválásával Efraim volt a vezető törzse az északi királyságnak, amelyet még később 
az asszírok fogságba vittek. Tehát Efraim az elveszett tíz törzs legjelentősebb eleme 
lett később. Mivel ő örökölte a születési jogot a feltételnélküli áldásokkal, így azok 
beteljesedése az adott időben megnyilvánítja Efraim azonosságát a nemzetek között. 
Maga az áldás: 

1Mózes 48:16 Amaz Angyal [Izrael elohimja, Krisztus], ki megszabadított engem 
minden gonosztól, áldja meg e gyermekeket, és viseljék az én nevemet és az én 
atyáimnak Ábrahámnak és Izsáknak nevét, és mint a halak szaporodjanak e földön 

Az itt elhangzottak csak és kizárólag József fiaira vonatkoznak! Csak két törzsre az 
Izrael törzsei közül. Két nemzetre a tizenháromból. Jákób többi fiai, bár szintén 
izraeliták, ebben a bizonyos áldásban nem részesültek. Még a méltóságokra elhívott 
Júda törzse sem! Csupán József két fia és az ő utódaik Izrael nevének jogos örökösei! 
E két nemzet lesz különösen szapora, akik, mint a halak, megsokasodnak. Vagyis 
Izrael nemzeteinek ez a két, Józseftől eredő törzse válik egy hatalmas népességgé, 
amely Ábrahámban, Izsákban és Jákobban vannak megnevezve. Maga az idézet: 

1Mózes 48:3-22 3 És monda Jákób Józsefnek: A mindenható Isten megjelenék nékem 
Lúzban, a Kanaán földén, és megálda engem. 4 És monda nékem: Ímé én 
megszaporítlak és megsokasítlak és népek sokaságává teszlek téged, s ezt a földet te 
utánad a te magodnak adom örökül birtokul. 5 Most tehát a te két fiad, a kik néked 
Égyiptom földén annakelőtte születtek, hogy én hozzád jöttem vala Égyiptomba, az 
enyéim; Efraim és Manassze, akár csak Rúben és Simeon, az enyéim lesznek. 6 Ama 
szülötteid pedig, kiket ő utánok nemzettél, tiéid lésznek, és az ő bátyjaik nevéről 
neveztessenek az ő örökségökben. … 8 És meglátá Izráel a József fiait és monda: 
Kicsodák ezek? 9 József pedig monda az ő atyjának: Az én fiaim, kiket Isten itt adott 
nékem. És monda: Hozd ide őket hozzám, hadd áldjam meg. 10 Mert Izráelnek 
szemei meghomályosodának a vénség miatt, és nem láthat vala. Közel vivé tehát őket 
hozzá, ő pedig megcsókolgatá és megölelgeté őket. 11 és monda Izráel Józsefnek: Nem 
gondoltam, hogy orczádat megláthassam, és íme az Isten megengedte látnom magodat 
is. 12 Akkor kivevé József azokat az ő atyjának térdei közül, és leborula arczczal a 
földre. 13 És fogá József mindkettejöket, Efraimot jobbkezével Izráel balkeze felől; 
Manasszét pedig balkezével Izráelnek jobbkeze felől és közel vivé őket hozzá. 14 Izráel 
pedig kinyújtá az ő jobbkezét és rátevé Efraim fejére, pedig ő a kisebbik vala, az ő 
balkezét pedig Manassze fejére. Tudva tevé így kezeit, mert az elsőszülött Manassze 
vala. 15 És megáldá Józsefet s monda: Az Isten, a kinek előtte jártak az én atyáim 
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Ábrahám és Izsák; az Isten a ki gondomat viselte, a mióta vagyok, mind e 
napig: 16 Amaz Angyal, ki megszabadított engem minden gonosztól, áldja meg e 
gyermekeket, és viseljék az én nevemet és az én atyáimnak Ábrahámnak és 
Izsáknak nevét, és mint a halak szaporodjanak e földön. 17 Látván pedig József, 
hogy az ő atyja jobbkezét Efraim fejére tevé, nem tetszék néki, és megfogá atyja kezét, 
hogy Efraim fejéről Manassze fejére tegye át. 18 És monda József az ő atyjának: Nem 
úgy atyám; mert ez az elsőszülött, ennek fejére tedd jobb kezedet. 19 Nem akará pedig 
az atyja és monda: Tudom fiam, tudom, ő is néppé lesz, ő is megnevekedik; de az ő 
öccse nálánál inkább megnevekedik, és az ő magja népek sokaságává lesz. 20 És 
megáldá őket azon a napon, mondván: Ha áld, téged említsen Izráel, mondván: Az 
Isten téged olyanná tégyen mint Efraimot s Manasszét. És Efraimot eleibe tevé 
Manasszénak. 21 És mondá Izráel Józsefnek: Ímé én meghalok, de az Isten veletek lesz 
és vissza visz titeket a ti atyáitok földére. 22 Én pedig adok néked egy osztályrészt a 
te atyádfiainak része felett, melyet az Emoreustól vettem fegyveremmel és 
kézívemmel. 

Ezeknek a verseknek minden apró részlete fontos, és érdemes maradandóan 
emlékezetbe vésni a jelentőségét a próféciák megértésének céljából. Ugyanis nagyon jól 
láthatóan, Izraelnek csak az itt jelenlévő két törzséből, az egyik egy hatalmas 
nemzetté válik, a másik pedig egy nemzetközösséggé (19-20. versek). Igen, József 
fiai, akik egy náció két külön ágra szakadva, ahol az egyik (Manassze) egy hatalmas 
országgá, míg a másik (Efraim) egy nemzetközösséggé válik. Pontosan ahogyan az egy 
angolszász nép a Brit Nemzetközösség országaiban és egy nagy országban, az USÁ-
ban élnek! 

Ábrahámban kapták az áldásokat, Izsákban a nevük eredete (Isszak’s sons azaz saxons 
vagy Berit’ ish, a szövetség embere), és Jákobban (Izrael) a nemzeti azonosságuk, 
mint Isten háza (Béthel). Nem véletlenül viselte hát az Efraim vezetése alatt álló északi 
királyság az Izrael (háza) nevet a kettészakadt királyság ideje alatt! E név az ő születési 
jogának része volt. A déli királyság Júdaként lett ismeretes, a Biblia ezen a néven utal 
rájuk, annak lakói elsősorban Júda törzsének utódai, a zsidók voltak. Tehát a zsidók, 
bár természetesen izraelita nemzet, a Bibliában nem viselik Izrael nevét, hanem 
pátriárkájuknak, Júdának a nevét. Kivéve azt a néhány olyan idézetet, amikor az Izrael 
(vagy Jákob) név az összes izraelita nemzetre, általánosítóan van használva. A héber 
szövegekben maga a zsidó (yehudim) név először a Királyok könyvében található meg 
(2Királyok 16:6), ahol a zsidók éppen harcban álltak, kivel? Izrael házával! Az északi 
törzsekkel, amelyek Efraim vezetése alatt Izrael nevét viselték, amint Jákob ezt 
megjövendölte nekik. Erre a tényre a kettévált királyság idejének eseményeinél majd 
még kitérünk. 

Miután Jákob József két fiát magáénak fogadta és megadta nekik a közös áldást, és rájuk 
hagyta nevét (Izrael), utána összehívta az összes fiát, és próféciákat mondott nekik a 
jövőjükkel kapcsolatban, majd külön, törzsenként áldásokat adott rájuk: 

1Mózes 49:1-2 1 És szólítá Jákób az ő fiait, és monda: Gyűljetek egybe, hadd 
jelentsem meg néktek, a mi rátok következik a messze jövőben. 2 Gyűljetek össze s 
hallgassatok Jákóbnak fiai! Hallgassatok Izráelre, a ti atyátokra. 
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5Mózes 33:1-5 1 Ez pedig az áldás, a mellyel megáldá Mózes, az Istennek embere, 
Izráel fiait az ő halála előtt. 2 Monda ugyanis: Az Úr a Sinai hegyről jött, és Szeirből 
támadt fel nékik; Párán hegyéről ragyogott elő, tízezer szent közül jelent meg, jobbja 
felől tüzes törvény vala számukra. 3 Bizony szereti ő a népeket! Mind kezednél vannak 
az ő szentjei, oda szegődnek, a te lábaidhoz, és hallgatják a te beszédeidet. 4 Törvényt 
parancsolt nékünk Mózes, örökségül Jákób községének. 5 És király lőn Jesurunban, 
mikor összegyűltek a népnek fejei, és együtt voltak Izráel törzsei. 

5Mózes 33:26-29 26 Nincs olyan, mint Jesurun Istene! Az egeken száguld 
segítségedre, és fenségében a felhőkön. 27 Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak 
örökkévaló karjai; elűzi előled az ellenséget, és ezt mondja: 
Pusztítsd! 28 És bátorságban lakozik Izráel, egymaga lesz Jákób forrása a gabona 
és a bor földén, és az ő egei harmatot csepegnek. 29 Boldog vagy Izráel!Kicsoda 
olyan mint te? Nép, a kit az Úr véd, a te segítségednek pajzsa, és a ki a te 
dicsőségednek fegyvere! Hízelegnek majd néked a te ellenségeid, és te azoknak 
magaslatait taposod 

Ide sorolható még Bálám példázata is, aki a következő áldást és egyben próféciát mondta 
Izraelre: 

4Mózes 24:5-9 5 Mily szépek a te sátoraid óh Jákób! a te hajlékaid óh Izráel! 6 Mint 
kiterjesztett völgyek, mint kertek a folyóvíz mellett, mint az Úr plántálta áloék, 
mint czédrusfák a vizek mellett! 7 Víz ömledez az ő vedreiből, vetését bő 
víz öntözi; királya nagyobb Agágnál, és felmagasztaltatik az ő országa. 8 Isten hozta ki 
Égyiptomból, az ő ereje mint a vad bivalyé: megemészti a pogányokat, az ő 
ellenségeit; csontjaikat megtöri, és nyilaival által veri. 9 Lehever, nyugszik, mint hím 
oroszlán, és mint nőstény oroszlán; ki serkenti fel őt? A ki áld téged, áldott lészen, és 
ki átkoz téged, átkozott lészen. 

Ebben az írásban a terjedelem miatt nem térhetünk ki külön az egyéni törzsekkel 
kapcsolatos próféciák beteljesedésére, azt majd egy külön, az egyéni törzsekkel 
foglalkozó írássorozatban fogjuk megtenni. Itt mindössze a rájuk vonatkozó prófécia 
idézeteket adjuk meg, s röviden azonosítjuk mai leszármazottaikat. (Jákób próféciái 
mellett a törzsekre vonatkozó, Mózes által megadott próféciákat is beidézzük (5Móz. 
33:1-29), ami megkönnyíti az azonosítást, és részletesebbé vagy érthetőbbé teszi az 
áldásokat) 

Rúben 

Rúbennek, az elsőszülött fiának Izrael a következőeket jövendölte meg: 

1Móz. 49:3-4 3 Rúben, te elsőszülöttem, erőm, tehetségem zsengéje, első a 
méltóságban, első a hatalomban. 4 Állhatatlan, mint a víz, nem leszesz első, mivel 
atyád ágyába léptél fel: akkor megfertőztetted! Nyoszolyámba lépett ő. 

5Mózes 33:6 Éljen Rúben és meg ne haljon; és száma legyen embereinek. 
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A mai Rúben Franciaország. Rúben lett volna eredetileg a születési jog örököse, de 
elvesztette azt, mivel apja ágyasával hált. Az ígéret az ő utódaira vonatkozóan az, 
hogy erős, méltóságteljes és nagyhatalmú néppé válnak. Számokban is a második 
legnagyobb lakosságú izraelita nemzet József után. Az ’állhatatlan, mint a víz’ 
jellemző nemzeti karakterükké vált. A József javára elvesztett születési jog miatt 
Rúben utódaira mindig a József utódainak érdekeit ellenző tevékenységek voltak 
jellemzőek, még akkor is, ha egy oldalon álltak. (Lásd a mai francia-angolszász 
érdekellenességet.) A Rúben törzsére vonatkozó részletes próféciák előkészületben 
vannak. 

Simeon 

Simeonnak és Lévinek a következők lettek megjósolva Jákob által: 

1Mózes 49:5-7 5 Simeon és Lévi atyafiak, erőszak eszközei az ő 
fegyverök. 6 Tanácsukban ne légyen részes lelkem, gyűlésükkel ne egyesűljön 
dicsőségem, mert haragjokban férfit öltek, s kedvök telve inát szegték az 
ökörnek. 7 Átkozott haragjok, mert erőszakos, és dühök, mivel kegyetlen; eloszlatom 
őket Jákóbban, és elszélesztem Izráelben. 

Simeon fellelhető elemei a bretonok, sokuk a kanadai Quebec tartományban 
lelhető még meg, Efraim és Benjámin fiai között. 

Lévi 

5Mózes 33:8-11 8 Léviről pedig monda: A te Thummimod és Urimod a te kegyes 
férfiadé, akit megkísértél Masszában, a kivel perbe szálltál Mériba vizeinél. 9 A ki azt 
mondta az ő atyjáról és anyjáról: Nem láttam őt; és az ő atyjafiait nem ismerte, fiaival 
sem gondolt; mert megtartották a te beszédedet, és ragaszkodtak 
szövetségedhez. 10 Tanítják a te végzéseidre Jákóbot, és a te törvényedre Izráelt; 
füstölőt tesznek a te orczád elé, és égőáldozatot a te oltárodra. 11 Áldd meg Uram az ő 
erejét, és az ő kezének munkája legyen kedves előtted! Törd meg derekukat a reá 
támadóknak és az ő gyűlölőinek, hogy fel ne kelhessenek! 

Lévi a papság törzse, ma is szétszóródva élnek az izraelita nemzetek között, 
elsősorban Júdában, a kohen (pap) családnevet nevet viselő zsidók valószínűleg 
nagyrészt a leviták leszármazottai. Lévi utódai közül különösen sokan laknak még az 
USÁ-ban. 

Júda 

1Mózes 49:8-12 8 Júda! téged magasztalnak atyádfiai, kezed ellenségeidnek nyakán 
lesz, s meghajolnak előtted atyáidnak fiai. 9 Oroszlánkölyök Júda; zsákmányt ejtvén, 
felmentél, fiam! Lehevert, lenyúgodott, mint a hím oroszlán, és mint nőstény oroszlán; 
ki veri őt fel? 10 Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálcza térdei 
közűl; míg eljő Siló, és a népek néki engednek. 11 Szőlőtőhöz köti szamarát, és nemes 
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venyigéhez szamara vemhét, ruháját borban mossa, felöltőjét a szőlő vérében. 12 Bortól 
veresek szemei, tejtől fehérek fogai. 

5Mózes 33:7 Ez pedig a Júda áldása; és monda: Hallgasd meg Uram a Júda szavát, és 
vidd be őt az ő népéhez. Az ő keze elégséges legyen néki, de légy segítsége az ő 
szorongatói ellen. 

Júda áldásai figyelemre méltóak, és nagy szerepük van, úgy egyéni törzsként, mint a 
számukra megadott próféciák szempontjából. Júdának adatott a királyi pálca, és tőle 
származnak Izrael királyai is, és végül a királyok királya, Siló (Messiás) is, akinek 
kezébe kerül minden uralom a második eljövetelekor. Júdának a mai azonosítása a 
legegyszerűbb, mivel ők soha ’nem vesztek el’, és a dávidi királyok ideje óta ugyanazon 
a néven ismertek. Ők a zsidók (yehudim). 

Zebulon 

1Mózes 49:13 Zebulon a tenger partjáig lakozik, azaz a hajók kikötőjéig s határának 
széle Czídonig ér. 

Zebulon Hollandia. 

Iszakár 

1Mózes 49:14-15 14 Izsakhár erős csontú szamár, a karámok közt heverész. 15 S látja, 
hogy jó a nyugalom és hogy a föld mily kies: teher alá hajtja hátát, s robotoló szolgává 
lesz. 

5Mózes 33:18-19 18 És Zebulonról monda: Örvendj Zebulon a te kimentedben, és te 
Izsakhár a te sátraidban. 19 Népeket hívogatnak a hegyre, igaz áldozattal áldoznak ott; 
mert a tengerek bőségét szopják, és a fövénynek rejtett kincsét. 

Iszakár a mai Finnország, de egy kis töredékük a Zebulonban (Hollandia) levő Fríziát 
is alkotja. 

Dán 

1Mózes 49:16-18 16 Dán ítéli az ő népét, mint Izráel akármelyik nemzetsége. 17 Dán 
kígyó lesz az úton, szarvaskígyó az ösvényen, mely a ló körmébe harap, hogy lovagja 
hanyatt esik. 18 Szabadításodra várok Uram! 

5Mózes 33:22 És Dánról monda: Dán oroszlánnak kölyke, a mely Básánból szökik ki. 

Dán törzsének utódai a mai dánok és írek. E törzsnek különösen nagy szerepe van a 
Dávidnak ígért áldások szempontjából, a királyi házat és a trónt illetően, amelyen – Isten 
örökre szóló ígérete szerint – , valaki mindig fog ülni utódaiból Izrael trónján Krisztus 
eljöveteléig, amikor Ő átveszi azt mindörökre. (lsd. a Dávid Trónja című írást). 
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Gád 

1Mózes 49:19 Gád! had háborgatja; majd ő hág annak sarkába. 

5Mózes 33:20-21 20 És Gádról monda: Áldott az, a ki kiterjeszti Gádot! Mint nőstény 
oroszlán, úgy lakik, és szétszaggat kart és koponyát. 21 Az elejét nézte ki magának, mert 
ott volt elrejtve a törvényadó osztályrésze. De elméne a népnek fejedelmeivel, az Úrnak 
igazságát cselekedte, és az ő végzését Izráellel együtt. 

Gád törzse a mai Svájc. Gád jelentése: Sereg. Ez több módon is jellemzője a 
svájciaknak, ugyanis ez az egyetlen izraelita nép, amelynek minden férfitagja része 
a honvédelemnek. Gád törzsét a legelső hullámokban deportálták, így nagy részük a 
legkorábbi helvét-kelta izraelita hullám részeiként érkezett Európába. Kisebb részük 
pedig jóval később, a többi izraelita néphez hasonlóan a germán népekből vált le, 
valamikor a népvándorlás idejében. 

Áser 

1Mózes 49:20 Ásernek kenyere kövér, királyi csemegét szolgáltat. 

5Mózes 33:24-25 24 És Áserről monda: Áldott a többi fiak felett Áser! Legyen az ő 
atyjafiai előtt kedves, és áztassa lábát olajban. 25 Vas és réz legyenek a te záraid; és 
élteden át tartson erőd. 

Áser a mai Belgium és Luxemburg. 

Naftali 

1Mózes 49:21 Nafthali, gyorslábú szarvas, az ő beszéde kedves. 

5Mózes 33:23 És Nafthaliról monda; Ó Nafthali, a ki az Úrnak jó kedvével bővölködöl 
és áldásával vagy teljes! Vedd birtokba a tengert és a délt. 

Nafthali Svédország. 

Efraim és Manassé 

József két fiának, Efraimnak és Manassének az áldásai a legterjedelmesebbek és 
legjelentősebbek. Ők Izrael nevének, és az első szülötti áldásoknak a jogos örökösei, a 
mai angolszász népek. Ezeknek a tényeknek a részletes ismerete tárja fel a bibliai 
próféciák jelentős részének valós értelmét, különösen a végidőkre vonatkozóan, amikor 
Efraim és Manassé népei hatalmas szerepet játszanak a geopolitikai eseményekben. Az 
itt felsorolt próféciák közül is az övéké a leghosszabb és legrészletesebb prófécia, amit 
Jákob elmondott a fiaival kapcsolatban. József a termékeny ág, amelyről a Zsoltárok 
80:2 ír. 
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1Mózes 49:22-26 22 Termékeny fa József, termő ág a forrás mellett, ágazata 
meghaladja a kőfalat. 23 Keserítik, lövöldözik és üldözik a nyilazók: 24 De mereven 
marad kézíve, feszülten keze karjai, Jákób Hatalmasának kezétől, onnan, Izráel 
pásztorától, kősziklájától. 25 Atyád istenétől, a ki segéljen; a mindenhatótól, a ki 
megáldjon, az ég áldásaival, onnan felülről, a mélységáldásaival, mely alant terül, 
az emlők és anyaméh áldásaival. 26 Atyád áldásai meghaladják az ős hegyek 
áldásait, az örök halmok kiességeit. Szálljanak József fejére, a testvérek közűl 
kiválasztatottnak koponyájára. 

5Mózes 33:13-16 13 Józsefről pedig monda: Áldott az Úrtól az ő földje az égnek 
kincseivel, a harmattal és az alant elterülő mélységes vizekkel; 14 A nap érlelte drága 
terméssel; és a hold sarjasztotta drágaságokkal; 15 És az ős hegyek javaival, és az 
örök halmok drágaságaival; 16 A földnek drágaságaival és bőségével. A 
csipkebokorban lakozónak jó kedve szálljon Józsefnek fejére, az ő atyjafiai közül 
kiválasztottnak koponyájára! Tehenének első fajzása dicsőségére van; szarvai 
bivalyszarvak; népeket öklel azokkal mindenfelé a földnek széléig. 

És ezek Efraim tízezrei és Manassé ezrei. 

József két fiától erednek a mai angolszász nemzetek. Efraim a Brit nemzetközösség 
tagállamai, Manassé pedig az Amerikai Egyesült Államok. Rajtuk vannak a születési 
jog áldásainak beteljesedései és Izrael neve. B’rit-ish héber jelentése: a szövetségi 
nép vagy a szövetség népe. Ez az oka az angolszász nemzetek mérhetetlen 
gazdagságának és nagyhatalmának. E két törzzsel kapcsolatban több külön írás fog 
megjelenni. 

Benjámin 

Benjámin a mai Norvégia, Izland és a kanadai Quebec tartomány francia nyelvű 
lakosai. Benjámin Júda törzsével maradt az egyesült királyság kettéválasztásakor, de a 
próféciák rámutatnak, hogy egy idő után el fognak válni Júdától, ami meg is történt 
a jeruzsálemi templom lerombolása után (i.sz. 70). Egy elenyésző részük azonban 
még mindig Júda népe között él. 

1Mózes 49:27 Benjámin ragadozó farkas: reggel ragadományt eszik, este pedig 
zsákmányt oszt. 

5Mózes 33:12 Benjáminról monda: Az Úrnak kedveltje! Bátorságban lakozik 
mellette, fedezi őt minden időben, és az ő vállai között lakik. 

Ezek Izrael törzseinek áldásai: 

1Mózes 49:28 Mind ezek Izráel nemzetségei, tizenketten, és ez az a mit mondott nékik 
az ő atyjok, mikor őket megáldá; mindeniket tulajdon áldásával áldá meg. 
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Az áldások láthatóan különállóak és egymástól függetlenek, amelyek Izrael egy-egy 
nemzetségének a tulajdonjogai, és be kellett vagy be kell majd teljesedniük, különben 
Isten szava hamis! 

Az egységes, majd a kettészakadt királyság 

Miután Izrael az ígéret földjére került, a törzsek egyenként megkapták örökségüket a 
nekik ígért földön. Lévi kivétel volt, ugyanis az ő fiaiból állt a nemzeti papság, így 
szétosztódtak Izraelben. Az elkövetkező néhány évszázadban Isten bírákat adott föléjük, 
akik tanították az Isten útjait a népnek. Isten személyesen dolgozott ezeken a választott 
és felhatalmazott bírákon keresztül Izraelben. Így ekkor Izrael tulajdonképpen egy 
theokráciában élt, amelynek az Isten volt a királya. Ennek ellenére lázadás lázadást 
követett, míg a nép odáig jutott, hogy csakúgy, mint a körülöttük élő nemzetek, ők is 
maguk közül való királyt akartak uralkodóként. Az utolsó bíra Sámuel volt, és az ő 
helyébe már királyt akart a nép, amivel magát Istent tagadták meg mint királyukat és 
uralkodójukat (1Sám. 8:7; 12:12). Az első, Isten által felkent király Saul volt (Kr.e. 
1050-1010) (1Sám. 12). Saul először engedelmes és alázatos uralkodó volt, de később 
büszkének, akaratosnak és hitetlennek bizonyult, amiért Isten megtagadta a trónt tőle 
(1Sám. 15:23). Saul után Dávid (héb. Szeretett) lett az Isten által felkent király 
(Kr.e.1010-970). Dávid annyira hűségesnek bizonyult, hogy Isten megígért neki egy 
örökké tartó, folyamatos dinasztiát (2Sám. 7:11-16)! Miért részesült ő ilyen jelentős 
ígéretben? Isten így jellemezte Dávid engedelmességét: És mikor őt elveté, támasztá 
nékik Dávidot királyul; kiről bizonyságot is tőn és monda: Találtam szívem szerint való 
férfiút, Dávidot, a Jesse fiát, ki minden akaratomat véghez viszi (Ap.Csel. 13:22; 2Sám. 
6:14). Ez a nagyon jelentős tény, ami majd kihat Izrael egész történelmére, mert ezekért 
a jellemvonásokért Isten azt a feltételnélküli ígéretet tette Dávidnak, hogy utódai közül 
mindig fog ülni valaki az ő trónján, aki Izrael fölött uralkodik (1Krón. 28:1-10; Zsolt. 
89:3-37)! Dávid halálával Izrael elvesztette a legigazságosabb emberi uralkodóját. Az 
uralkodás ezután Salamonra (héb. békés), Dávid fiára szállt (i.e. 970-930). Salamon 
csakúgy, mint Saul, először alázatosan szolgálta Istent és bölcs, igazságos uralkodó volt. 
Ő építette fel az Isten templomát Jeruzsálemben. Később azonban sajnálatos módon az 
ő viselkedése is hozzájárult ahhoz, hogy a nemzet bálványimádásba essen. Salamonnak 
hétszáz felesége és háromszáz ágyasa volt (1Kir. 11:3)! Feleségei között nagy számban 
voltak az olyan asszonyok, akiket politikai okok miatt vett el Isten utasításai ellenére 
(11:1-2). Ezek az asszonyok soha nem adták fel a bálványimádást, és később Salamont 
is eltérítették az Úrtól. 1Kir. 11: 4. És mikor megvénült Salamon, az ő feleségei elhajták 
az ő szívét az idegen istenek után, úgy hogy nem volt már az ő szíve tökéletes az Úrhoz, 
az ő Istenéhez, a mint az ő atyjának, Dávidnak szíve. Salamonnak hűtlenségéért Isten 
elfordult tőle. 

1Királyok 11-13 11 Monda azért az Úr Salamonnak: Miután ez történt veled, és nem 
őrizted meg az én szövetségemet és az én rendelésimet, a melyeket parancsoltam 
néked: elszakasztván elszakasztom tőled az országot, és adom a 
szolgádnak. 12 Mindazáltal míg élsz, nem cselekeszem ezt Dávidért, a te atyádért; 
hanem a te fiadnak kezétől szakasztom el azt. 13 De nem szakasztom el az 
egész birodalmat; hanem egy nemzetséget adok a te fiadnak Dávidért, az én 
szolgámért és Jeruzsálemért, a melyet magamnak választottam. 
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Az egy nemzet, amelyet Isten megadott Dávidért és Jeruzsálemért (Júda mellett), 
Benjámin törzse volt. Nem sokkal Salamon halála előtt Isten egy Ahija nevű prófétát 
küldött az Efraim törzséből származó Jeroboámnak, amely az egyesült királyság 
kettéválását eredményezte. 

1Királyok 11:29-37 29 És történt ebben az időben, hogy mikor kiment egyszer 
Jeroboám Jeruzsálemből, találkozék az úton Ahijával, a Silóbeli prófétával, és rajta új 
köpönyeg volt, és csak ketten valának a mezőn együtt. 30 És megragadván Ahija az új 
ruhát, a mely azon volt, hasítá azt tizenkét részre. 31 És monda Jeroboámnak: Vedd el 
magadnak a tíz részt; mert ezt mondja az Úr, Izráel Istene: Ímé elszakasztom ez 
országot Salamon kezétől, és néked adom a tíz nemzetséget; 32 Egy nemzetséget 
hagyok pedig ő nála az én szolgámért, Dávidért, és Jeruzsálem városáért, a melyet 
magamnak választottam az Izráel minden nemzetségei közül,… 34 De nem veszem el 
az egész birodalmat az ő kezétől, hanem akarom, hogy fejedelem legyen életének 
minden idejében, Dávidért az én szolgámért, a kit választottam; mivelhogy megőrizte 
az én parancsolatimat és rendeléseimet; 35 Hanem az ő fiának kezétől már elveszem 
a királyságot, és néked adom azt, tudniillik a tíz nemzetséget. 36 Az ő fiának 
pedig egy nemzetséget adok, hogy Dávidnak, az én szolgámnak legyen előttem 
szövétneke mindenkor Jeruzsálemben, a városban, a melyet magamnak választottam, 
hogy ott helyheztessem az én nevemet. 37 Téged pedig felveszlek, és uralkodol 
mindenekben a te lelkednek kívánsága szerint, és király lész az Izráelen. 

Isten Jeroboámnak adta meg az uralmat az Izrael elkülönített tíz törzse fölött, amit Ahija 
próféta ruhájának tizenkét részre hasításával jelképezett. Vagyis Isten akaratából 
történt az ország kettészakítása, amely tíz izraeli nemzet önálló királyságának 
létrejöttét eredményezte. Júda mellett egyedül Benjámin nemzetségét hagyta meg az 
Isten, Dávidért és Jeruzsálem városáért (34. vers). Ennek nagy szerepe lesz a 
Benjáminra vonatkozó próféciák szempontjából a jövőben. Benjámin azért lett 
Júdának adva, hogy mindig legyen világosság Isten előtt Jeruzsálemben (36. vers)! 
Mindez beteljesedett Jézus első eljövetelekor a Benjámintól származó galileai 
zsidókban, akik az apostolok és a zsidó keresztények java részét tették ki. Minderre 
külön kitérünk Benjámin történelmének elemzésekor. 

Tehát a határozat Izrael kettéválásáról megtörtént, végleges lett, és Jákob gyermekei 
ekkor két különálló királysággá váltak. A történelemben ennek kialakulása már Salamon 
idejében megkezdődött, aki az állandó és egyre súlyosabb adóterhekkel elidegenítette, 
majd haragra gerjesztette Izraelt. A nyílt lázadásig ekkor még nem fajult a dolog, mert 
Isten megígérte Salamonnak, hogy nem tőle, hanem utódjától veszi el a tíz nemzetet (34. 
vers). Isten már Sámuel idejében figyelmeztette a népet arra, hogy amikor emberi királyt 
fognak maguknak választani, az elnyomja majd őket, és nehéz adókat, terheket fog 
kiróni rájuk, de választásuk miatt az Úr nem fogja meghallgatni a panaszkodásukat. 

1Sámuel 8:18 És panaszkodni fogtok annak idejében királyotok miatt, kit magatok 
választottatok, de az Úr nem fog meghallgatni akkor titeket. 

Nem sokkal Salamon halála után az egész Izrael népe összegyűlt Síkemben, hogy 
királlyá tegyék Roboámot. Előregondolva tudatták vele, hogy ha megkönnyíti a 
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terheket, akkor hűségesen szolgálni fogják őt (1Kir. 12: 1-4). Roboám viszont rossz 
tanács hatására még nehezebb terheket és igát határozott meg a népnek (5-15 versek). Ez 
okozta azt, hogy Izrael nyíltan fellázadt Roboám uralma ellen, és elszakadva Júdától, 
Jeroboámot tették királlyá maguk fölé. 

1Királyok 12:16-17;19 16 Mikor pedig látta az egész Izráel, hogy meg nem hallgatta 
őket a király, felele az egész nép a királynak ekképen: Micsoda részünk van nékünk 
Dávidban? Nincsen nékünk örökségünk az Isai fiában: menj el a te hajlékidba, óh Izráel! 
Most viseld gondját immár a te házadnak, óh Dávid! Elméne azért az Izráel az ő 
hajlékiba; 17 Úgy hogy Roboám csak azokon az Izráel fiain uralkodék, a kik Júda 
városaiban laktak... 19 Így szakada el az Izráel népe Dávid házától mind e mai 
napig. 

Ettől fogva az északi királyságot az ’Izrael háza’ néven említi a Biblia, és ez a tíz 
törzsből állt, Efraim vezetése alatt. (Ne felejtsük el, Jákob-Izrael neve József két fiára 
szállt (1Móz.48:16). A déli királyságnak a neve ’Júda háza’, ami Júda (Yehuda), 
Benjámin és Lévi törzsének egy részét foglalta magában, és ők lettek zsidókként 
(Yehudim) ismertek. A mai zsidó nép tehát elsősorban Júda, elenyésző kis részben 
Benjámin, és részben Lévi leszármazottai. Ez egy különösen fontos tudnivaló, és a 
Biblia megértésének egyik legfontosabb kulcsa a próféciákat illetően. A zsidó és az 
izraelita megnevezések nem szinonimák, vagyis nem ugyanazt jelentik. Bár minden 
zsidó izraelita, de nem minden izraelita zsidó! A két királyság innentől különválva, 
állandó ellentétben állt egymással, ami még nyílt háborút is eredményezett a két riválissá 
vált nemzet között. ’És hadakozás volt Roboám és Jeroboám között egész éltökben’ 
(2Krón 12:15). 

Izrael háza, az Isten ellen lázadó nemzet 

Ahija próféta kijelentette, hogy amiért Salamon nyíltan megtűrte, sőt maga is gyakorolta 
a bálványimádást, azért Isten Izraelt Jeroboám uralma alá adta. Ahija tudatta 
Jeroboámmal, hogy Isten megadja neki és utódainak a királyságot mindörökké, abban 
az esetben, ha engedelmes lesz, és megtartja JHVH törvényét és parancsolatait (1Kir. 
11:38). Ez az ígéret hasonló volt ahhoz, amelyet Dávid is kapott korábban Istentől. 
Jeroboám tehát jól tudta azt, hogy Salamon bálványimádása miatt lett neki adva a 
királyság, mégis, uralmát féltve attól tartott, hogy ha Izrael népe továbbra is a 
jeruzsálemi Templomba jár az Istent imádni, akkor előbb-utóbb visszapártolnak tőle 
Júda mellé(1Kir. 12:26). Félelmében és hitetlenségében Jeroboám a lehető legrosszabb 
megoldást választotta: 

1Királyok 12:28-30 28 Gondolkodott, s tanakodott tehát, s két aranyborjút készített, 
s azt mondta a népnek: "Ne járjatok fel többé Jeruzsálembe: íme, itt vannak isteneid, 
Izrael…" 29 Egyiket Bételben állíttatta fel, a másikat pedig Dánban; 30 lett is 
bűn ebből a dologból, mert a nép egészen Dánig a borjút járt imádni. 

A levitákat pedig eltávolította szolgálatukból, akiknek nagy része így visszatért 
Júdába (2Krón. 11:13-14). Az Isten papjai helyett Jeroboám a köznépből állított 
embereket papi szolgálatba a bálványimádathoz: 
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1Királyok 12:31 Majd magaslati templomokat épített, s papokat szerzett a köznépből, 
olyanokat, akik nem voltak Lévi fiai közül valók. 

2Krónika 11:15 Ő ugyanis más papokat rendelt a magaslatokhoz, a démonokhoz és az 
általa készített borjúkhoz. 

Tóbit 1:5 Minden testvérem és atyámnak Naftalinak egész háza a borjúnak áldozott, 
amelyet Jeroboám, Izrael királya állíttatott fel Dánban, Galilea hegyén. 

Jeroboám megváltoztatta az ünnepek idejét is (1Kir. 12:32-33), ebben is megszegve 
JHVH utasításait. Mindemellett minden törzsből voltak egyének, akik JHVH-t 
szolgálták továbbra is, és ezért a jeruzsálemi templomba vitték áldozataikat (2Kor. 
11:16). Ezek az egyének azonban csak a templomi imádatra mentek Júdába, csakúgy, 
mint amikor az egységes királyság alatt is tették, anélkül, hogy Júdába költöztek volna 
át, különösen, miután Júdában is mindössze három további évig tartott az Isten hűséges 
szolgálata (17. vers). 

Amíg Júdában alkalmanként előfordult az igazság fellángolása a későbbiek 
folyamán, Izrael királysága soha nem tért vissza Istenhez igazán ebből a 
bálványimádatból. Bár továbbra is voltak egyének, akik eljártak Jeruzsálembe és 
megtartották a hitet, a nemzet egésze teljesen hitetlenné vált. Sőt Ászának, Júda 
királyának uralma alatt bizonyos izraelita elemek át is pártoltak Júdához, "mert látták, 
hogy Isten vele van" (2Krónika 15:9). Mindez azonban semmit nem változtatott az 
összképen, Izrael és Júda maradandóan kettészakadt. Az északi királyság mindössze 209 
évet létezett, i.e. 930-tól i.e. 721-ig. Ezalatt az idő alatt a tíz törzs fölött kilenc 
dinasztiában tizenkilenc király uralkodott, akik közül egyetlen egy sem tért vissza 
igazából az Istenhez! Az egyetlen említésre méltó király Omri volt, aki viszonylag rend 
alatt tartotta Izraelt, bár uralma csak tizenkét évig tartott. Ő költöztette el a fővárost 
Tirzából a könnyebben megvédhető Szamáriába, amely Izrael fővárosa maradt, amíg az 
asszírok megdöntötték az izraelita uralmat. Isten végül is megelégelte Izrael lázadását, 
és visszavitte őket a nemzeti fogságba: 

2Királyok 18:11-12 11 Akkor az asszírok királya elhurcolta Izraelt Asszíriába és 
Hálában és a Hábornál, Gózán folyója mellett, a médek városaiban telepítette le 
őket, 12 azért, mert nem hallgattak az Úrnak, Istenüknek szavára, hanem megszegték 
szövetségét: semmit, amit Mózes, az Úr szolgája parancsolt, meg nem hallgattak s meg 
nem cselekedtek. 

Izrael fogságba menetelének körülményei 

Izrael háza teljesen elpogányosodott, és miután minden figyelmeztető jelet semmibe 
vett, és a megtérés minden esélyét elmulasztotta, Isten eltávolította őket színe elől. 
Ehhez haragjának eszközét, a hatalmas és kegyetlen Asszír Birodalmat használta fel. 
Izrael házát és Júda egyes területeit több különböző invázióban támadták meg az 
asszírok. 
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Az északi törzsek deportálásának folyamata némi analízist kíván. Az Izraelre eljövő 
veszedelem és fogság meg lett jövendölve, ennek körülményeire elsősorban Hóseás és 
Ésaiás próféciái mutatnak rá. Hóseás fiának, Jezréelnek születésekor kapott egy 
kijelentést: 

Hóseás 1:4 … mert még egy kis idő, és megbüntetem a Jehu házát a Jezréel vére 
miatt, és eltörlöm Izráel házának királyságát. 

Egy másik kijelentést lányának születésekor kapta: 

Hóseás 1:6 … És mondá néki az Úr: Nevezd őt Ló-Rukhámáhnak; mert nem 
kegyelmezek többé az Izráel házának, hogy akármiképen könyörülnék rajtok. 

E két eseménynek van egy bizonyos kronológiai folyamata: először történik Izrael 
házának elbukása, amit valamivel később követ a tényleges büntetés, vagyis a nemzeti 
fogság. Ezt a tényt néhány bibliakommentár is megjegyzi. Hóseás nem ad semmilyen 
időreferenciát arra, hogy ezek az események mikor is fognak beteljesedni, Ésaiás egy 
próféciájából azonban kikövetkeztethetők az időzítéseik: 

Ésaiás 7:8 Mert Szíria feje Damaskus, és Damaskusnak feje Reczin, és még hatvanöt 
esztendő, s megromol Efraim és nép nem lészen. * 

Ebből az idézetből láthatóan a teljes deportálás valami hatvanöt esztendő alatt történik 
meg. Hóseás Ló-Rukhámáh próféciája és Ésaiás hatvanöt esztendeje egy és ugyanazon 
időszakról beszél. Ez idő leteltével Izrael királyságának össze kell omlania, és a teljes 
nemzetnek fogságba kell mennie. Ésaiás szavai i.e. 734-ben hangzottak el, s ha ehhez 
hozzáadjuk a hatvanöt évet, akkor i.e. 669-hez jutunk, ami egy fontos dátum Izrael 
történelmében. 

*Megjegyzés: Az ‘Izrael nem lesz többé nép’ kijelentés nem azt jelenti, hogy az 
izraeliták megszűnnek létezni, hanem azt, hogy Isten előtt nem maradnak meg népként. 
Bár Isten megtagadta őket, számokban hatalmas néppé válnak, amit maga Hóseás jelent 
ki, néhány sorral a fent említett próféciák után: 

Hóseás 1:10 De mégis annyi lesz az Izráel fiainak száma, mint a tenger fövenye, 
a mely meg nem mérettethetik és meg nem számláltathatik; és lészen, hogy a hol az 
mondatott nékik: Nem vagytok az én népem, ez mondatik nékik: Élő Istennek fiai! 

Ezek a sorok egyben a helyreállításukat is megjövendölik az utolsó időkben, amikor újra 
egyesülnek Júdával (11.vers) 

Valójában már Ésaiás próféciája előtt is történt egy invázió: 

2Királyok 15:19-20 19 És rátört Púl, Assiria királya az országra, és Menáhem Púlnak 
ezer tálentom ezüstöt adott azért, hogy legyen néki segítséggel az ő birodalmának 
megerősítésében. 20 És Menáhem adót vetett Izráelben a gazdagokra, ötven ezüst 
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siklust minden egyes emberre, hogy azt Assiria királyának adja, és visszatért Assiria 
királya, és nem maradt ott az országban. 

Ez egy komoly figyelmeztetés volt azt illetően, hogy mit várhat Izrael abban az esetben, 
ha maradandóan eltér Istentől. Ebben az első invázióban az asszírok még nem hurcoltak 
el senkit a népből, de Izraelnek kemény árat kellett fizetnie. 

A második invázió i.e. 734-ben történt, ezzel azonban már megkezdődött a lakosság 
elhurcolása az ígéret földjéről, és ez egyben Ésaiás próféciájának kezdeti 
időpontja: 

2Királyok 15:29 Pékának, az Izráel királyának idejében jött el Tiglát-Piléser, Assiria 
királya, és foglalta el Hijont, Abélt, Beth-Maakát, Jánoát, Kédest, Hásort, Gileádot, 
Galileát és a Nafthali egész földét, és hurczolta el őket, Assiriába. 

Ugyanezt az eseményt az 1Krón. 5:26 is megörökíti, annyi különbséggel, hogy ott nincs 
felsorolva Naftali törzse, ugyanis az az egész fejezet Rúben, Gád és Manassze 
geneológiáival foglalkozik, így ebben a leírásban csak az ő törzseik vannak megemlítve. 
Ez volt tehát az első tömeges deportáció. Tartsuk figyelemben azt is ebben a fejezetben, 
hogy a Királyok könyve Izrael házának krónikái, míg a Krónikák könyve Júdáé. 

A harmadik invázió volt a legjelentősebb. Ez a hadjárat i.e. 721-ben kezdődött, és i.e. 
718-ban fejeződött be. Ekkor már elesett Szamária, a főváros is. 

2Királyok 17:5-6 5 Azután Asszíria királya az egész ország ellen hadba szállt, 
Szamaria alá vonult, és három évig ostromolta. 6 Hósea 9. esztendejében Asszíria 
királya bevette Szamariát és fogságba hurcolta Izraelt Asszíriába; Halachban, 
Gozan egyik folyója, a Habor mellé, valamint Média városaiba telepítette őket. 

Ezzel beteljesedett Hóseás próféciája: "és eltörlöm Izráel házának 
királyságát". Szamária volt a főváros, és itt volt Izrael kormányzata, ami ekkor 
megszűnt, és helyette asszír kormányzó került uralomra. De ezzel még nem telt le 
egészen a megjövendölt hatvanöt esztendő, vagyis még maradtak izraeliták a földön, 
akiket nem vittek el. 

A feltárt történelmi bizonyítékok azt mutatják, hogy volt egy negyedik invázió is. (lásd 
Sayce: Asszíria Uralkodói, Papjai és népei 48. old.) Ezek a történelmi tények ugyanis 
rámutatnak, hogy Asszíria királya, Szalmanasszár Szamária bevétele közben halt meg, 
és az ostromot a város teljes eleséséig fia, Szargon végezte be. A Királyok könyvének 
írói ezt nem tudták, hiszen éppen ekkor voltak az asszírok támadása alatt, s ezért nem is 
tettek erről említést. Magától Szargontól maradtak fenn lejegyzések, miszerint ekkor 
nem volt képes Izrael teljes lakosságát elhajtani, így elsősorban Szamária és 
környékének lakosságát telepítette ki: "Uralkodásom kezdetén Szamáriát ostrom alatt 
tartottam és bevettem azt ... fogságomba esett 27. 800 lakosát deportáltam" (Thomas, 
23. old.). Ez természetesen nem az egész nemzet volt. Szargon maga jelentette ki, hogy 
csak a várost vette be ekkor, nem az egész országot, bár később folytathatta a 
kitelepítést. 
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A Naftali törzséből származó Tóbit szintén Szalmanasszár inváziójának alkalmával 
került Asszíriába, "a Kádes Naftali jobb oldalán fekvő Felső-Galileából, ami Szór felett 
nyugatra, Fogortól balra fekszik" (Tób.1:2). Láthatóan Tiglát Piléser az itt tartózkodó 
naftalitákat nem vitte el a korábbi invázió alkalmával, viszont ebből az vehető ki, hogy 
Szalmanasszár idejétől folyamatban volt a kitelepítés a már elfoglalt területekről, 
legalábbis egy bizonyos mértékben. 

Az asszír királyok pogány népeket telepítettek az elfoglalt Szamária városaiba az 
elhurcolt izraeliták helyébe. 

2Királyok 17:24 Asszíria királya embereket hívott oda Babilóniából, Kutából, 
Avvából, Hamatból és Szefarvajimból, és letelepítette őket Szamaria városaiba; ezek 
birtokba vették Szamariát és megtelepedtek városaiban. 

Ezzel a felsorolással azonban annyi gond van, hogy az itt említett népek nem egyeznek 
meg azokkal a népekkel, akiket Szargon telepített be, tehát ez a szöveg egy más 
betelepítést említ, mint amit Szargon végzett el Szamária bevétele után. Az asszír 
krónikákban ez áll: "A tamuditák, az ibadiditák, a marsziminiták és a kapajaniták 
legyőzője, ezen népek maradékait áttelepítette Beth-Qumri [Izrael] földjére ... Ha ezt a 
felsorolást összehasonlítjuk a 2Kir. 17:24-ben megadott felsorolással, akkor láthatóan 
nem ugyanazon népekről van szó, s ez megerősíti azt, hogy ebben az idézetben nem 
Szargon a szóbanforgó asszír király." (Thomas 23-24 oldalak). Vagyis a 24. versben 
említett betelepítés egy későbbi, negyedik inváziós és deportálási hullámot követően 
kellett megtörténjen. 

A Thomas kommentár egy érdekes megfigyelést tesz a 17. fejezettel kapcsolatban. 
Rámutat, hogy a héber Biblia nagy rendszerezője, Ezdrás, egy-egy fontos megjegyzéssel 
kiegészítette az eredeti szövegeket, hogy jobban látható legyen, mi is történt Szamária 
elesésekor: "Izrael hivatalos krónikái megszűntek az ország elbukásával. Az utolsó 
bejegyzés a 17:5 vers eseménye ... (u.o. 24. old). A már említett okoknál fogva, a krónika 
[második Királyok] írója már nem volt képes a továbbiakat megírni Szamária 
ostromakor. De a 6. versben van egy kijelentés, ami sokat elárul a deportálásokról. 
Eszerint ugyanis ’a médek városaiba lettek telepítve’. Ez egy határozott bizonyíték, 
hogy ez már nem Szamária ostromakor volt megírva, hanem legalább hét évvel azután, 
ugyanis a médek területei i. e. 721-ben még nem voltak az asszírok uralma alatt. Csak 
valamivel később foglalták azt el, és ezeket a megjegyzéseket hosszú idő elteltével Ezdrás 
tette hozzá" (u.o. 25.old.). 

A 17. fejezet utóbbi részeiben Ezdrás által hozzátett számos megjegyzések egyike még 
a 23. vers is, miszerint "az Úr eltávolította Izraelt a színe elől". A színe elől való 
eltávolítás az Izrael földjéről való kitelepítésre vonatkozik (v.ö. 5Mózes 11:12-32). 
Ugyanez a szóhasználata a Jeremiás 7:15-nek is, ami Júdának adott figyelmeztetés: 
"Elvetlek titeket színem elől, amint elvetettem valamennyi 
testvéreteket, Efraim minden ivadékát". Tudjuk, hogy Szargon csak Szamária és 
környékének lakosságát hurcolta el az ostrom után, így nem minden egyes ivadékát 
Efraimnak. A teljes eltávolításuk egy későbbi alkalommal történt. 
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Egy másik, több okból is érdekes megjegyzés Ezdrástól a 2Kir. 17:23 idézete: "Így 
hurcolták el Izraelt földjéről Asszíriába mind a mai napig". Ez szintén sokkal később 
lett megírva, hiszen nem vonatkozhat az i.e. 721-718 közötti invázióra, ugyanis a Biblia 
máshol rámutat, hogy a Szamária elesése után időkben még voltak izraeliták a 
földjükön: 

2Krónika 30:1,5-6,10-11 1 Hiszkija követséget küldött egész Izraelhez és Júdához. 
Azonkívül levelet írt Efraimhoz és Manasszéhoz, hogy jöjjenek el JHVH templomába, 
Jeruzsálembe, s készítsenek pászkát JHVH-nak, Izrael Istenének. ... 5 Határozatot 
hoztak tehát, hogy közhírré teszik egész Izraelben Beersebától Dánig: Jöjjenek el, s 
tartsanak pászkát Jeruzsálemben JHVH-nak, Izrael Istenének. Sokan ugyanis nem az 
előírásnak megfelelően tartották meg. 6 A futárok el is indultak a királytól és 
főembereitől küldött levelekkel egész Izraelbe és Júdába. A király parancsára 
kihirdették: "Izrael fiai! Térjetek vissza JHVH-hoz, Ábrahám, Izsák és Izrael 
Istenéhez! Akkor ő is visszafordul a maradékhoz, akik megmenekültek [eddig] 
Asszíria királyának hatalmából. …10 A futárok bejárták Efraim és Manassze földjét 
városról városra, egészen Zebulonig. Ám azok kinevették és kigúnyolták őket. 11 De 
azért Áserből, Manasszéből és Zebulonból megalázkodtak és eljöttek Jeruzsálembe. 

(Lásd még a 2Krón. 30:18, 25 verseit és a 2Krónika 31:1,6 verseit). Csak 
megjegyzésként: ez az idézet annyiból is fontos, mert további bizonyíték arra, hogy 
Ezdrás idejében, a zsidók babiloni fogságból való visszatérése után történt megírásakor 
Izrael nem tért vissza velük ("a mai napig"). A fenti versek eseményei közvetlenül a 
Szamária eleste utáni időszakban történtek. Ésaiás hatvanöt éves próféciája még nem 
teljesedett be. Milyen körülmények között zajlott le a negyedik invázió? 

Asszarhaddon, Szancherib fia volt annak az inváziónak a királya, amelyről a későbbi 
Ezdrás tudott, de Izrael krónikaírói nem tudhattak. Bár neve nincs megemlítve 
a Királyokban, az asszír táblák és az Encyclopedia Britannica rámutat, hogy ő volt az, 
aki végül is teljesen deportálta Izraelt. A Krónikákban láthatjuk ennek leírását: 

2Krónikák 33:11 Azért rájuk hozta Asszíria királyának [Asszarhaddon] hadvezéreit. 
Manasszét kampóval elfogták, megláncolva és bilincsbe verve Bábelbe hurcolták. 

Thomas erről a következő megjegyzést teszi: "Arra semmi magyarázat nincs, hogy 
Júdát miért nem kapcsolta birodalmáhoaz Asszarhaddon. Ráadásul úgy tűnik, hogy a 
zsidók lakosságából nem is deportáltak el senkit" (u.o. 31. old). Ezután a hadjárat után 
idegeneket hozott és telepített Szamáriába, "Asszarhaddon az asszír királyok jól bevett 
szokása szerint kitelepítette a honos izraelitákat, és a megüresedett területekre 
nagyszámú pogány népeket telepített be [akiket később szamaritánusokként neveztek]" 
(u.o. 31. old.). Az Ezdrás 4:2-ben a szamaritánusok kijelentették magukról, hogy ők ott 
élnek "Aszarhaddon, Asszur királya korától kezdve, aki idehozott minket." De miért 
nincs említés az Izrael háza ellen ez alkalommal történt invázióról a Krónikák 
könyvében? A Krónikák könyve Júda házának történelmével foglalkozik, nem 
Izraelével. A Halley’s Biblie Handbook rámutat, hogy "amíg a Királyok könyve egy 
párhuzamos krónika volt az északi és déli királyságban történt eseményekről, addig a 
Krónikák könyve elsősorban a dávidi királyi ág fejleményeit követte" (214. old). A 
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Biblia más könyveiből és a történelmi tényekből azonban megtudhatjuk, hogy 
Asszarhaddon vetett véget az északi királyságnak. Sőt, a Királyok könyve 
17:24 megemlíti, hogy abban az időben, amikor Manassze királyt fogságba vitték, akkor 
az asszírok Babilóniából telepítettek be lakosságot Szamária városaiba. Ez az időkeret 
arra mutat, hogy a 2Kir. 17:24 asszír királya Asszarhaddon volt! 

A Kir. 17:24 hadjárata tehát i.e. 672-ben történt. Erről az International Bible 
Commentary megjegyzi: "Ez a hadjárat a valószínűleg 672-ben történt támadás Izrael 
ellen, amikor Asszarhaddon egy egyesség elfogadását erőszakolta vazallusaira, miután 
kijelölte fiát, Asshúrbalipánt utódjának. Az asszírok fennhatósága alatt álló országok 
képviselői ekkor szigorú hűségesküvel kötötték magukat meg fiának szolgálatára, a 
király halála után" (483. old). Izrael megtámadásának oka az volt, hogy nem akarták 
alávetni magukat Asshúrbalipán uralmának. 

Asszarhaddon i.e. 669-ben halt meg. A hadjárat i.e. 672-ben kezdődött, és 669-ben, a 
király halálával ért véget. Ezzel az időponttal beteljesedett Ésaiás hatvanöt éves 
próféciája, és egész Izrael el lett távolítva a földjükről! 

"Egy nagyon érdekes és sokatmondó magyarázat az Ezdrás 4:2 szövegéhez az 
asszírokrtól fennmaradt hatalmas cilinderkő vésései ... ezeken megtalálható 
Asszarhaddonnak egy tökéletesen fennmaradt, terjedelmes méretű krónikája, amelyek 
részletesen bemutatják az izraeliták egy nagyméretű deportálását Palesztínából, és a 
helyükre Babilóniából hozott népek betelepítését [2Kir.17:24]. Határozottan emellett 
[Ezdrás 4:2 mellett] szól a felírásokban található következő kijelentés: .... Asszarhaddon 
babilóniaiakat hozott Szamáriába. Az izraeliták királyságának teljes bukása nem történt 
meg addig, amíg Asszarhaddon betört Júdeába és Manasszét [a királyt] fogságba vitte 
Babilonba, továbbá az egész északi országrészt [Izraelt] elfoglalta és betelepítette a 
babilóniai, kútai, avai stb. népességet. ... Amikor Asszíriába visszatért, hátrahagyta 
ezeket a betelepített népeket, hogy lakják Szamária városait, ahol azelőtt Izrael fiai 
laktak " (JFB Critical, Experimental and Practical Commentary, 589. old.). 

Asszarhaddon teljesítette be a próféciát, és Izrael megszűnt létezni népként az ígéret 
földjén. Isten Hóseás és Ésaiás próféták által megadott szavai szó szerint beteljesedtek, 
és pontosan hatvanöt év leforgása alatt. Hogy Jósiásnak, Júda királyának idejében 
miként találhatunk mégis izraelitákat (2Krón. 34:6,9,21) az ígéret földjén, arra egy 
további fejezet ad majd magyarázatot. 

Egy invázió pedig Júda ellen történt még i.e. 710-ben: "Hiszkija király 14. 
esztendejében, amikor Asszíria királya, Szancherib felvonult Júda megerősített városai 
ellen és elfoglalta őket" (2Kir. 18:13; 2Krón. 32:1). A 2Krón. 11:5-12 verseiben le 
vannak jegyezve a bevett városok. Ezekben a városokban viszont elsősorban azok 
a 2Krón. 15:9-ben említett izraeliták utódai laktak, akik még Jeroboám idejében az 
északi királyságból menekültek át Júdába, mert JHVH-t akarták szolgálni, csakúgy, 
mint a leviták nagy része is (2Krón. 11:14). "Roboámnak meg lett tiltva, hogy hadat 
viseljen Jeroboám ellen, de nagyon megerősítette a országát... és oltalom alá vette az 
áttelepült levitákat." (Unger’s Bible Handbook, 249. old.). Roboám tehát megoltalmazta 
az országába áttelepült izraelitákat, akik elsősorban Levi, Efraim, Manassze és Simeon 
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törzseiből telepedtek át. Az asszírok tehát ezeknek a törzseknek az elemei által lakott 
megerősített városokat foglalták el, és vitték lakosságát fogságba, de kétségtelenül 
lehettek köztük zsidók is. Az asszír kőtáblákon le lett jegyezve, hogy "Szancherib 
200.150 embert vitt fogságba negyvenhat megerősített városból, férfiakat és nőket 
egyaránt ..."(Missing Links in Assyrian Tablets, 77. old). Hogy milyen arányban voltak 
a zsidók és az izraeliták számai, azt lehetetlen megállapítani. 

Ezek az izraeliták a korábban elhurcolt testvéreik közé kerültek fogságba. Nem 
csoda, hogy Ezdrás és Nehemiás könyvében csak Júda, Benjámin és Levi 
visszatérése van említve, mert még a zsidók közt élő izraelitákat is elhurcolták az 
asszírok, beteljesítve Jeremiás próféciáját Efraimmal kapcsolatban: "Elvetlek 
benneteket a szemem elől, ahogy elvetettem testvéreiteket, Efraim egész nemzetségét." 
(Jer. 7:15). 

Ezeket az eseményeket Josephus is megemlíti (Antiquities IX, XIV, 1). Minden forrást 
összevetve azt láthatjuk, hogy az asszírok birodalmuk azon részeire telepítették az 
izraelitákat, ami hozzávetőleg a mai Irán területén fekszik. 

Bár a deportálás fokozatokban történt, de megjegyzésre méltó, hogy a törzsek nem 
keveredtek össze a fogságban, és így megtartották egyéni, törzsi azonosságukat. 
Annak ellenére, hogy különböző hullámokban lettek elhurcolva, az azonos törzsekhez 
tartozó elemek egy helyre lettek telepítve, amint erre Tobit könyve is utal. Ez a 
gondviselés biztosította azt, hogy később megmaradhassanak önálló nemzetekként 
a további vándorlásaik során, egészen a végidőkig. Izrael ókori fogságba menetele 
tipológiai előképként vázolja a végidőkben szintén nemzeti rabságba kerülő Izrael 
bukását. 

Isten elválása Izraeltől 

Izrael elfordult Istentől, törvényétől és rendeleteitől, és bálványimádásba esett, ami 
miatt Isten elvált tőlük. Bár Júda sem volt különb, tőlük ekkor még Isten nem vált 
el, csak jóval később, miután megtagadták a Messiást (v.ö. Ap.Csel. 3:22-23). Mivel 
Izrael háza nyíltan megszegte a szövetség (házassággal jelképezve) feltételeit, 
paráznaságot követett el, ami miatt Isten benyújtotta az elváló levelet. 

Jeremiás 3:8 És láttam, hogy mindamellett is, hogy elbocsátottam az elpártolt 
parázna Izráelt, és adtam néki elválásról való levelet: nem félt a hitszegő Júda, az ő 
húga, hanem elment, és ő is paráználkodott. 

Jeremiás 3:20 Mindamellett mint hitszegővé lesz az asszony az ő társa iránt: úgy 
lettetek hitszegőkké irántam, Izráel háza, azt mondja az Úr. 

A Jeremiás 3:11-25 versei próféciák, amelyek az Izrael jövőbeli visszaállítását 
vázolják, amikor a nagy nyomorúság után visszatérnek a fogságukban Istenhez, és 
megkötik vele az Újszövetséget. Isten felszólítja őket a megtérésre – innentől minden 
korra vonatkozóan, amit sokan meg is tettek, tesznek az Újszövetség keretein belül, 
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szellemi izraelitákként. A Hóseás 2. fejezetének szintén ez a témája, a paráznaság s 
miatta az elválás: 

Hóseás 2:2,4 2 Pereljetek anyátokkal, pereljetek (mert nem feleségem ő, és én sem 
vagyok néki férje), hogy tüntesse el az ő bujaságát arczáról, és az ő paráznaságát emlői 
közül; … 4 Mert paráználkodott az ő anyjok; gyalázatba merült, a ki őket szülte; mert 
ezt mondotta: Elmegyek szeretőim után, a kik megadják kenyeremet, vizemet, 
gyapjúmat és lenemet, olajomat és italomat. 

És a majdani helyreállítás a jövőben, a megpróbáltatások után: 

Hóseás 2:15 És azon a napon, ezt mondja az Úr, így fogsz engem hívni: Én férjem, és 
nem hívsz engem többé így: Baálom. 

Ésaiás próféta szintén utal Istennek Izraeltől való elválására: 

Ésaiás 50:1 Így szól az Úr: Hol van anyátok elválólevele, a melylyel őt elbocsátám? 
vagy hol van egy kölcsönadóim közül, a kinek titeket eladtalak? Ímé, a ti vétkeitekért 
adattatok el, és bűneitekért bocsáttatott el anyátok! 

Az elválás fő oka az volt, hogy Izrael elhagyta a törvény követését, bálványimádásba 
esett, s vele elvetette az Isten népének adott azonosító jeleket, az Isten szombatjait és 
ünnepeit. "Elhanyagolták JHVH-nak, az ő Istenüknek minden törvényét.." (2Kir. 
17:16). A szombatok és ünnepek egyik célja pedig éppen a bálványimádástól való óvás 
volt. A nemzet általuk maradt volna az Isten ismeretében és színe előtt: 

Ezékiel 29:12-13,16 12 És adám nékik szombataimat is, hogy legyenek jegyül köztem 
és közöttük; hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük. 13 De pártot 
üte ellenem Izrael háza a pusztában, az én parancsolataimban nem jártak és törvényeimet 
megveték,….és az én szombataimat megfertézték felette igen. … 16 Mivelhogy 
törvényeimet megvetették és parancsolataimban nem jártak, és szombataimat 
megfertéztették, mert bálványaik után járt szívük. 

Isten szombatnapjának elvetését a bálványimádás követi, ami ahhoz vezetett, hogy Isten 
helyreállításuk idejéig elvetette Izraelt, elválva tőlük és a nekik adott szövetségtől. 
Izrael háza így elhagyva Isten népének látható jegyeit, a szombatot és JHVH ünnepeit, 
egy idő után "elveszett" a pogány népek között, maguk előtt is elveszítve izraelita 
azonosságukat, a megadott időig. További vándorlásaik tehát "pogányokként" 
történtek. A végidőkben, a születésjog áldásainak felvétele után, az előttük álló 
nagy nyomorúság előtt lettek figyelmeztetve származásukra, a rájuk szabott 
felelősségre és a nemzeti megtérésre az Isten Gyülekezetei által. Ez a figyelmeztetés 
már több évtizede tart, s mivel nem kísérte nemzeti megtérés, ezért mint nemzetek, 
el fogják szenvedni Jákob nyomorgattatását, amiből csak elenyésző maradékuk 
menekül meg. Ez nyilvánvaló a próféciákból, mint az is, hogy teljes népként, őszintén 
és valóban megtérni csak a nagy nyomorúság szenvedése után fognak, Krisztus 
uralmának eljövetelével. Hogy a szombatok mennyire azonosító jelek voltak, azt mi sem 
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mutatja jobban, mint az, hogy a zsidók, akik máig is tartják, máig is Isten választott 
népeként ismeretesek. 

 Izrael vándorlásai 

Mivel Isten csak ideiglenesen tagadta meg Izraelt – amíg a választott pogányok teljes 
száma az ígéretekhez csatlakozik –, elve elrendelt szándékában állt helyreállításuk, ezért 
gondja volt a nemzetek fennmaradására, és láthatatlanul továbbra is vezette az izraelita 
népek sorsát. Megakadályozta, hogy az izraeliták valóban eltűnjenek a népek közül, 
vagy bekeveredjenek azokba, és az adott időben beteljesítette számukra az Ábrahámnak 
adott ígéreteit. Ez a gondviselés még az egyénekre is vonatkozott az idők folyamán. 
Ahogy egy veréb nem eshet le a földre Isten tudta nélkül, úgy nemzetének egyetlen tagja 
sem "esik a földre". 

Ámos 9:9 Mert ímé, én parancsolok és szétrázom Izráel házát minden népek 
között, a mint a rostával rázogatnak; de nem esik a földre egy szemecske sem. 

Ézsaiás 49:1,3 1 Hallgassatok rám, ti szigetek, figyeljetek, távoli nemzetek! Már 
anyám méhében elhívott engem JHVH, születésemtől fogva emlékezetben tartja nevem. 
... 3 Ezt mondta nekem: Szolgám vagy, Izráel, rajtad mutatom meg dicsőségemet! 

Miután Izrael népétől elvált Isten, a pogány nemzetek szemében úgy tűnt, örökre 
megszűnt és elveszett Izrael. A történészek érdekes módon nagyon hanyagul kezelik 
ezt a témát, sőt csaknem nevetségesnek tartják az elveszett törzsek kutatásával 
foglalkozókat. Ez nem véletlenül van így, mert a prófécia utal rá, hogy a világ 
sötétségben marad kilétüket illetően. Senkire nem illik ez jobban, mint a modern 
"tudományok" képviselőire, akik egyébként is elvetik a Bibliát és annak szavait más 
bibliai témakörben is. A legelterjedtebb közhiedelemmé az vált, hogy a törzsek 
megmaradt foszlányai visszakerültek Palesztínába, ahol teljesen asszimilálódtak a 
zsidókkal. Ez a feltételezés hamis, alaptalan, és ellentmond nemcsak a Biblia 
határozott kijelentéseinek, de még az ismert történelmi tényeknek is. 

Jeremiás 31:35-37 35 Ezt mondja az ÚR, aki adott napot, hogy világítson nappal, és 
adott szabályt a holdnak és a csillagoknak, hogy világítsanak éjjel, aki felriasztja a 
tengert úgy, hogy hullámai zúgnak, akinek Seregek URa a neve: 36 Ha majd eltűnik 
ez a rend színem elől - így szól az ÚR -, akkor szakad magva Izráelnek is, és soha 
többé nem lesz az én népem. 37 Ezt mondja az ÚR: Ha majd meg lehet mérni az 
eget odafent, és ki lehet kutatni a föld alapjait idelent, akkor vetem meg én Izráel 
utódait mindazért, amit elkövetett - így szól az ÚR. 

A Bibliának, Isten tévedhetetlen szavának a kijelentéseit úgy kell vennünk, amint szó 
szerint elhangzottak. Ha ma még működésben vannak a természet törvényei, akkor 
Izrael nem tűnt el, és nem szűnt meg nemzetté lenni Isten előtt! 

Sőt, maguk a zsidók is teljesen tisztában vannak azzal, hogy Izrael tíz törzse ma is 
létezik elveszve a nemzetek között, csupán más néven. 
A Jewish Encyclopedia ’elveszett törzsek’ cikkelye a következőt tartalmazza: 
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"Ha a tíz törzs valóban eltűnt volna, akkor az isteni prófécia szószerinti 
beteljesedése lehetetlen lenne, ha viszont nem tűntek el [Isten szeme elől], akkor ma 
is létezniük kell, bár más néven ismerten" 

Az Ezdrás apokrif írásait és Joshephus történelmi iratait figyelemben tartó zsidó 
értelmezés helyesen vetíti azt a tényt, hogy Izrael az asszír összeomlás után "ahelyett, 
hogy visszatért volna saját földjére, idegen országokba vándorolt." Ez mindenben 
megfelel a Biblia határozott kijelentéseinek is. Az alábbiakban számos további részletes 
utalást fogunk még felhozni a zsidó bölcsektől, Izrael hollétével kapcsolatban. 

Hogy hová vándoroltak az izraeliták, miután felszabadultak fogságukból? A Biblia még 
a vándorlásaik, illetve végső letelepedésük helyeinek irányvonalára is rámutat. Jeremiás 
próféta pl. kijelenti, hogy Izrael helyreállításakor visszatér "az északi földről, és a föld 
peremeiről" (Jer. 31:8). Az Ésaiás 49:12 versei szerint "északról, meg 
nyugatról" térnek vissza az utolsó időkben, amikor Krisztus egybegyűjti és 
helyreállítja egész Izraelt. A több ezer éves izraelita történelem legfontosabb állomásai 
aránylag jól követhetők a világtörténelemből. 

Az elveszett törzsek jelentős elemeinek egy nagyon fontos és hosszabb ideig tartó 
állomása a Pártus Birodalomként ismert terület volt. 

A Pártus Birodalom 

A pártusokról talán a XIX. századi történész, George Rawlinson adta eddig a 
legátfogóbb képet, két kötetes átfogó munkájában a Pártus Birodalom történelméről 
(Pártia és A hatodik nagy keleti monarchia címekkel). A görög és római klasszikusok 
hatalmas mennyiségű anyagban örökítették meg a pártusok történelmét, amelyeket 
Rawlinson felhasznált munkájában, és részletesen idéz is azokból. 

A Pártus Birodalom fennállása egy nagyon érdekes és titokzatos korszaka az ókori 
történelemnek, hisz az akkori kor egyik legjelentősebb birodalma, vagy modern 
kifejezéssel élve "nagyhatalma" volt. Ennek ellenére szinte alig hallani valamit róla a 
történelemórákon, pedig számos érdekes párhuzamot találhatunk a világ akkori és mai 
nagyhatalmi elrendeződései között, amelyek segítségünkre lehetnek a Biblia bizonyos 
próféciáinak megértésében. A Pártus Birodalom ugyanis hosszú időn át vetekedett a 
Római Birodalom [vagyis a negyedik fenevad] hatalmával, úgy gazdaságilag mint 
katonailag, sőt, még ideológiailag is! Sajnos sok tévhit, legenda és tudatos 
megtévesztés is hozzájárul a pártusok és történelmük miszticizálásához. Ilyen pl. 
bizonyos magyar "kutatók" feltevése a pártus-magyar rokonságról, Krisztus pártus 
(magyar) eredetéről, stb.. Az ilyen és hasonló legendáknak azonban semmi közük a 
valósághoz, a pártusokról ugyanis ma már sokkal többet tudunk, mint amit a 
történelemórákon esetleg említenek. 

De kik voltak a pártusok valójában? Az első rájuk vonatkozó utalások a perzsáktól 
maradtak fenn, az i.e. 6. századból. A korábbi időkből származó források még nem 
említik őket, legalábbis nem ezen a néven. Vagyis a pártusokként ismert nép valamikor 
az i.e. első millenniumának közepe táján tűnt fel. Annyi bizonyos, hogy közeli 
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rokonságban voltak a szkítákkal, mint Rawlinson is megjegyzi: "... mindazok a 
történészek, akik kapcsolatba kerültek a pártusokkal, meggyőződéssel vallották, hogy 
azok azonosak voltak a szkítákkal" és hozzáfűzi, hogy "... a pártusok szkíta 
jellemvonásait a leghatározottabb módon kihangsúlyozták az ókori történelmi 
írók." (Rawlinson, Sixth Great Oriental Monarchy, 20. old.). 

Itt azonban meg kell jegyezni, hogy az eredeti szkíták szintén izraeliták voltak, akik 
valamivel az asszír birodalom összeomlása után megkezdték az elvándorlást, és a 
Kaukázus túloldalán telepedtek meg. A Közel-Keletről tehát volt egy állandó izraelita 
elszivárgás. A legelső nagy hullám már közvetlenül az asszírok bukása után megindult, 
akik valamivel később a keltákként tűntek fel Európában. A második nagyobb hullám a 
szkítáknak nevezett, a Kaukázus hegység túloldalára áttelepült izraelita elemekből állt. 
Maga a szkíta név az Itczak, Iszák (Izsák) név egy változata. Már az asszírok között 
is ismertek voltak a szakae, szaka-szúni, stb. megnevezések. Ezek a dél-orosz 
sztyeppéken élő izraelita szakaiták lovas, nomád életet éltek, és a szkíta, (szittya) 
kifejezés egy idő után egy átfogó gyűjtőnév lett, a hasonló lovas nomád életet élő 
népekre, függetlenül a nemzeti eredettől. Hasonló gyűjtőnevek a germán és barbár 
kifejezések, amelyek eredetileg egy bizonyos népre vonatkoztak, de egy idő után 
egyfajta gyűjtőnevekké váltak. A szkíta nevet a népvándorlások korában már annyira a 
keleti nomád népekre vonatkoztatták, hogy ez a használati módja vésődött be az 
emberek elméjébe, és a szkíta-szittya név tulajdonképpen a keleti lovas népek 
szinonimájává vált. Ez ad választ arra a korábban elterjedt félreértésre is, hogy miért 
tartották a pártusokat sokáig egy keleti népnek, az ókori történészek ugyanis a pártusokat 
a szkíták testvérnépének mondták. 

Diodóriusz, az i.e. I. századi görög történész egy lejegyzése szerint "a pártusok az 
asszírok uralma alól felszabadulva a médek uralma alá kerültek, majd onnan a perzsák 
uralma alá." (u.o. 26.oldal). Rawlinson megjegyzi azt is, hogy a korai történészek a 
pártusokat "kitelepítetteknek", illetve földjüket elhagyott népnek tartották (u.o. 19. old). 
Ezek sokatmondó kijelentések. 

A médek és a perzsák uralmának kezdetekor az izraeliták azok fennhatósága alá 
kerültek. Erre a Tóbit könyvében is van utalás, aki megjövendölve Asszíria elbukását, 
fiának utasítást ad, hogy mielőtt az megtörténik, költözzön a médek földjére! 

Tóbit 14:3-4 ... Fiam, vedd gyermekeidet, és költözz velük Médiába .... Akkor majd 
nagyobb biztonságban lesz az ember Médiában, mint Asszíriában és Babilóniában. 
... 

Tóbit ebben a próféciában megjövendölte Júda és Jeruzsálem elesését is, és ennek 
tudatában fiának nem azt mondta, hogy oda térjen vissza, hanem tudatta vele, hogy 
Médiában lelnek biztonságra. Rámutatott arra is, hogy utódaik csak a végidőkben, 
Izrael teljes helyreállításakor kerülnek vissza az ígéret földjére (Tób. 14:5-7). 

A pártus törzsek megnevezései szintén bizonyítékok izraelita származásukra. 
Miután Izrael hatalmas nemzetté növekedett, az egyéni törzsek népesség alelemeinek a 
nevei szintén jelentőséget kaptak. Efraim alnemzetségeinek nevei: Sutelach, Becher, 
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Tachan és Eran volt (4Móz. 26:35-36), és ezek a nevek fellelhetők a Pártus Birodalmat 
kitevő, vagy ahhoz kapcsolódó területeken. Ilyen név pl. Baktíria. Az eraniták Perzsia 
területein is jelen voltak, s ők adták annak modern nevét, ami Erán után lett Irán. Irán 
fővárosának Teheran neve szintén Erántól ered. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a 
mai irániak az izraeliták rokonai, csupán rámutat arra, hogy az egykor ott jelentős 
számban élő izraeliták hátrahagyták nyomaikat neveik által. 

A szkíta dachanite klánnak pedig nagy szerepe volt a pártusok önállóságának 
elnyerésében. "A dachaniták Efraim harmadik nagy nezetségéhez tartoztak és a Számok 
26:35-ben említett Tachan leszármazottai voltak. Az idők során csupán nevük kiejtése 
változott meg minimálisan. A Pártus Birodalom gerincét és katonai erejét ez a három 
főbb efraimita nemzetség képezte, így az efraimita nevek dominálják a pártus nép 
eredetét. A szkíták egyik legjelentősebb törzse ugyanekkor a masszagéták voltak, ami 
rámutat, hogy Efraim és Manassze tették ki a pártusok és szkíták legfőbb 
elemeit" (Collins, u.o. 211-212. old.). 

Még további bizonyítékok a pártus-izraelita azonosságra a pártus városok és területek 
héber eredetű megnevezései. Egyik főbb városuk neve Dara (v.ö. 1Krón. 2:3-6), egy 
másiké pedig "Aszaak". A Kászpi tenger délnyugati részén fekvő méd tartomány pártus 
terület volt, s fővárosának a "Gaza" nevet adták, és látszólag a Palesztínában fekvő 
kikötőváros neve után lett elnevezve. Mivel az izraeliták a médek városaiba lettek 
elhelyezve, egyáltalán nem furcsa a sok héber eredetű megnevezés. A Kászpi tengertől 
délkeletre fekvő Hyrcannia tartomány két főbb városának nevei pedig "Szamarine" és 
"Karta" voltak, amelyek Szamária és Kirját után lettek megnevezve. (a városok és 
területek nevei Strabó: Geográfia című munkájából idézve) 

Szintén mérvadó bizonyítékként szolgálnak a pártusok fennmaradt pénzérméi: "A pártus 
uralkodók, akiknek képei ezekre az érmékre voltak verve, a kaukázusi embertípus 
jellegzetességeit viselik, ami megerősíti szemita eredetüket… minden egyes 
rendelkezésünkre álló tárgyi bizonyíték arra utal, hogy a pártusok szemiták voltak, 
megdöntve azokat a korábbi feltételezéseket, miszerint a pártusok a mongoloid rasszhoz 
tartoztak." (Steven Collins, The Lost Tribes Found 216. old). 

Josephus az első században pontosan ezt az Eufráteszen túli területet említette az 
elveszett törzsek lakhelyeként: 

’Az egész Izrael népe [a 10 törzs] abban az országban maradt [fogságban], amiből 
eredően csak két törzs, [Júda és Benjámin] van Ázsiában és Európában a római 
uralom alatt, míg TÍZ TÖRZS a mai [Kr.u.100] napig az Eufrátesz folyó túloldalán 
él, hatalmas népesség az, és megszámlálhatatlan sokaság (Antiquities of the Jews, 
XI. könyv, 5. fej. 2. bek.). 

Történelmi tény, hogy az első században, amikor Josephus megírta ezeket, akkor az 
Eufrátesz folyó képezte a határvonalat a Római és Pártus Birodalmak között! 
Vagyis az elveszett törzsek nagy része az Eufrátesz túloldalán, Pártiában lakott 
ekkor. Kevésbé ismert tény viszont az, hogy Josephus a Zsidók háborúi című munkáját 
szándékosan azon a szemita nyelven írta meg, amit a pártusok is értettek: 
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"A rómaiak uralma alatt állók érdekében ajánlottam ezeknek a könyveknek a lefordítását 
a görög nyelvre, amelyeket saját országunk nyelvén írtam, s elküldtem ezeket a felső 
barbárokhoz* az Eufrátesz mögé." 

*Megjegyzés: a lábjegyzetek szerint a pártusokhoz és zsidókhoz külön írta (ne feledjük, 
a pártusok között nagyszámú zsidó élt ekkor). 

Rawlinson erről a következő megjegyzést teszi: "Josephus szerint a pártusok számára 
ismerős volt a héber vagy szíro-káld (arám) nyelv, és éppen ezért írta saját nyelvén a 
Zsidók történelme című könyvét, mielőtt azt görögre is lefordította volna, mert a 
pártusok használatára szánta, akik között nagy érdeklődés volt írásai 
iránt"(Rawlinson, Sixth Oriental Monarchy, 424. old.). 

Láthatóan minden egyes fennmaradt forrás ugyanannak az összképnek az egyes 
mozaikkockáit teszi ki. 

A perzsák birodalmának bukásával a pártusok függetlenné váltak és létrehozták 
saját birodalmukat, amelynek virágzása az i.e. 247 és i. sz. 228 közötti időkben volt. 
Hatalmas kiterjedése a mai Irán, Irak, Törökország, Örményország, Azerbajdzsán, 
Türkmenisztán, Afganisztán, Pakisztán, Libanon, Jordánia és Izrael területeit 
foglalta magában. Katonai ereje a kor másik nagyhatalmává tette Róma mellett. 
Korábban ők győzték le Nagy Sándor utódait, a szeleukidákat is. Rómával több 
alkalommal összetűzésbe kerültek, ami jelentős eseményeket szimbolizált. 

Amikor a Római Birodalom hadjáratot indított Pártia ellen i. sz. 53-ban, a Crassus 
vezetése alatt álló, negyvenezer főt kitevő római erők megsemmisítő vereséget 
szenvedtek a II. Ordesz által vezetett pártusoktól. A Medditerrán és az Indus folyó 
között élő népek mind tisztában voltak a pártusok katonai erejével. A rómaiaknak sem 
sok idő kellett ahhoz, hogy megtanulják tisztelni a pártusokat, azok ugyanis i.sz. 40-ben 
Pakórusz és a római Labienus (aki átállt a pártusokhoz) közös vezetése alatt mélyen 
behasítottak a Római Birodalom keleti tartományaiba, elfoglalták Ázsia, Pampília, 
Cilícia és Szíria tartományait, délen pedig egészen Petráig terjesztették ki 
uralmukat. A háború időnként fel-fellángolt e két nagyhatalom között, miközben a 
pártusoknak figyelemmel kellett tartaniuk az északról és keletről felbukkanó 
veszélyeket is. A pártus-római határvonal azután az Eufrátesz folyó partjainál 
stabilizálódott. A további nagyobb római hadjáratok idejei: i.sz. 116, 161, 195, 217 és 
237. A rómaiak soha nem voltak képesek elfoglalni a Pártus Birodalmat. 

A pártusok számos forradalmi újítás létrehozói is voltak. Ők hozták létre a feudális 
társadalmi rendszert, ami abban a korban a legfejlettebb rendszer volt. Európába 
vándorlásuk után ők honosították meg ott is ezt a rendszert, ami lényegében 
elindította az európai gazdasági fejlődést. A pártusok katonai felépítése és 
stratégiája hasonlóan került Európába. Ők voltak az elsők, akik használták a nehéz 
fegyverzetű erősen páncélozott lovasságot, ami a középkori Európában a lovagi 
hadviseletként terjedt el és fejlődött tovább. 
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Az ókori nagyhatalmi harcok a Római és Pártus Birodalmak között előképként mutattak 
rá arra a történelmi korszakra, amikor a születési jog felvételével az 1900-as évektől 
kezdve az angolszász hatalmak nemcsak vetélytársai lettek az európai (római 
rendszerű) birodalmi szándékoknak, hanem a két világháborúban meg is állították 
annak kiterjedését, továbbá a hidegháború éveiben elfojtva tartották annak hatalmát. 
Ez a helyzet ma gyorsan változik, ahogy az angolszász befolyás egyre csökken 
Európában, és Európa láthatóan egyre jobban készen áll önállósulni, hogy visszatérjen 
önmagához a fenevad birodalmának utolsó megnyilvánulásaként, és újból 
világhatalomra törjön. A próféciák szerint Izrael a kezébe adatik ennek az ideiglenes 
nemlétből feltámadó római birodalom utolsó "fejének" illetve feltámadásának, 
abban a periódusban, amit a nagy nyomorúságként vagy Jákob 
nyomorgattatásaként nevez a Biblia. 

De miért vándoroltak évszázadokig, és miért csak az 1800-as években teljesedett 
be a számukra megadott testi ígéretek teljessége? 

A születési jog áldásainak visszatartása 2520 évig 

A kérdés az, hogy mikor teljesedtek be a születési jog ígéretei? Egyes állítások szerint 
azoknak a zsidókban kellett beteljesedni, bár történelmükben nem lehet annak jeleit 
megtalálni. Egy sorozat téves feltevés terjedt el, miszerint Izrael törzseinek maradékai 
is visszakerültek az ígéret földjére még az ókorban, és már akkor újra egyesültek 
Júdával. Ez úgy bibliailag, mint a látható történelmi tények alapján is teljesen hamis 
feltételezés. A Biblia alapján azért, mert az egyértelműen megnevezi a törzseket, 
amelyek a fogságból visszakerültek Júda területére (Ezdr. 1:5; 4:1; 10:9; Neh. 11:4; 
5:7-8, 17; 1Ezdr. 5:1-73), továbbá a próféciák a nemzeti egyesülést határozottan a 
végidőkre, pontosabban Krisztus visszajövetelének idejére teszik (Jer. 3:18, 31:27-28; 
Ezék. 37:16-22). A történelmi tények ugyancsak megcáfolják a születési jog áldásainak 
a zsidókban való beteljesedését, egyszerűen azért, mert bennük azok soha nem 
nyilvánultak meg. 

Az előző fejezetben láttuk, hogy az első században, azaz több mint hatszáz évvel 
azután, hogy a zsidók visszatértek a babiloni fogságból, Izrael jelentős része még 
ugyanott tartózkodott, ahová az asszírok telepítették őket. Izrael nem tért vissza 
addig, és nem tért vissza azóta sem az ígéret földjére! Hol állapodtak meg véglegesen, 
bár ekkorra már régen elveszítve nemzeti azonosságukat? Miért nem történt meg 
ugyanez Júdával is? Júda történelme végig ismeretes maradt. A második templom 
lerombolása után szétszóródva a világban, egy arányokban jelentéktelen nép 
részeként, inkább üldözöttek és menekültek voltak, mintsem egy olyan nemzeti 
hatalom, amely páratlan gazdasági és katonai áldásokkal bír, és uralná ellenségei kapuit. 
Az ismert történelem távlatából teljes bizonysággal kijelenthetjük azt, hogy a zsidókban 
soha nem teljesedtek be a születési jogban megadott áldások. Viszont ha nem őbennük, 
akkor mely népben teljesedtek be? Hogyan és mikor? Már bemutattuk, hogy József két 
fia lett a születési jog birtokosa, tehát azt a zsidók között hiába is keresnénk, náluk 
nem találjuk meg azok beteljesedését. Viszont Izrael Efraim vezetése alatt eltűnt a 
történelem színteréről, csak nagyobb állomáshelyeik lettek ismeretesek, mint a 
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Pártus Birodalom, és tudjuk, hogy onnan tovább a Kaukázuson át északi és nyugati 
irányba vándorolva értek Európába a népvándorlások korában. 

Itt figyelembe kell vennünk egy rendkívül fontos és meghatározó tényt, ami kihatott az 
áldások jogosságának időzítésére. Az áldások beteljesedésének időszaka meg lett 
határozva, amiatt, hogy Izrael fellázadt Isten uralma és törvénye ellen. Bár az ígéret 
feltételek nélkül adatott meg Ábrahám engedelmességéért, annak beteljesedésének az 
időpontját azonban már Isten határozta meg. A logikus kérdés, hogy ezek az ígéretek 
beteljesedhettek volna-e már akkor, amikor Izrael egy új nemzetként bevonult az ígéret 
földjére? A válasz természetesen igen, hiszen Izrael példa- nemzetként lett elhívva, arra, 
hogy a többi nemzet előtt bizonyságot tegyenek az Isten iránti engedelmesség áldásairól. 
Viszont Izrael, az erre elválasztott nép kapott egy törvényt és vele bizonyos utasításokat, 
amelyeket az Ószövetség néven ismerünk. Abban a törvényben pedig az áldások 
feltétele a teljes engedelmesség. Mindez nagyon jól látható 3Móz. 26 és 5Móz. 
28 fejezeteiben. Az engedetlenséget szörnyű csapások követik – adott 
törvényszerűségként –, ám sajnálatos módon az engedetlenség és a lázadás állandóan 
ismétlődő gyakorlattá vált Izrael korai történelmében, amelyek a fent említett fejezetek 
átkait vonták maguk után. A maradandóan lázadó népet Isten ismételt és fokozódó 
figyelmeztető csapásokkal sújtotta (1Mózes 26:14-26), addig a pontig, amíg az utolsó 
figyelmeztetés szerint: 

3Mózes 26:28 Ha pedig ezek után sem hallgattok rám, hétszerte keményebben 
megostorozlak titeket a ti bűneitekért. 

Ez az idézet figyelmeztetés volt Ábrahám utódainak, mert bár Isten feltételek nélkül adta 
meg a születésjog ígéreteit a bőséggel és nemzeti jóléttel kapcsolatban, viszont 
visszatarthatja azt, illetve meghatározta, hogy mikor teljesedjenek azok be. Az idézet 
jelentősége az, hogy ha az izraeliták eltérnek Istentől, akkor a büntetés hosszú 
folyamatán kell keresztülmenniük, mielőtt az ígéretek beteljesedhetnek. 

A ’hétszerte’ kifejezés a héber shebat szóból ered, amelynek jelentése hét és 
’yacaph’ szóból, melynek jelentése hozzáadni, megszorozni, így ez a kifejezés egy 
időszakot vagy időtartamot is jelent. A bibliai "idő" próféciai értelemben véve egy évet 
jelent (lsd. Dán. 4:33). Egy próféciai év 360 napból áll (a bibliai naptár szerint, 
amelyben 12 harminc napos hónap van). Így 7 idő egyenlő 7x360, vagyis 2520 nappal. 

Egy másik bibliai törvényszerűség az "egy nap egy esztendő" (Ezék. 4:4-6; 4Móz. 
14:34) próféciai értelemben. Vagyis 2520 nap 2520 esztendőnek felel meg. A 3Móz. 
26:18 mondanivalója tehát az, hogy ha Izrael minden figyelmeztető büntetés 
ellenére eltér az Istentől, akkor a születési jog áldásainak érvénybe lépése vissza 
lesz tartva 2520 évig! 

A születési jog Józsefnek járt, kinek két törzse vezető törzsei voltak a tíz izraelita 
törzsnek vagy nemzetnek. A próféták általi figyelmeztetések után Isten végül is 
rabságba vitte Izraelt. Rabságba menetelük utolsó és legnagyobb hulláma Kr. e. 721-
718 között történt. Ha a "hét időt", vagyis a 2520 évet ettől az időponttól kezdve 
számítjuk, akkor a József két fiának adott ígéreteknek 1800-1803 körül kellett 
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elkezdődniük. Ekkortól Efraimnak, mint népek sokaságának, azaz 
"nemzetközösségnek", Manasszénak pedig mint "egy nagy népnek" kellett 
megnyilvánulnia (1Móz. 48:17-20), akiknek ekkortól meglepő gyorsasággal 
mérhetetlen nagy és irigylésre méltó nemzeti gazdagsághoz és hatalomhoz kell 
jutniuk – ha Isten szava valóban igaz! A történelem önmagáért beszél ennek 
bizonyságaként. 

Fellelhetőek-e a történelemben olyan nemzetek, amelyek megfelelnek az adott 
követelményeknek? Vagyis egy rokonnép, amely kettéválva egyik ágon egy 
nemzetközösségként, másik ágon pedig egy hatalmas nemzetként, külön indul hatalmas 
gyarapodásnak, gazdasági jólétnek és katonai hatalomnak? Ebben az időben Nagy-
Britannia a korábbi ipari forradalomtól fellendülve, a világtörténelem legnagyobb 
birodalmává válik, és kialakítja az egyetlen olyan nemzetközösséget, amely minden 
szempontból egyezik a bibiai születési jog Efraimnak adott ígéreteivel. József 
valóban "termékeny fává nőtt, melynek ágazata meghaladta (túllépte) a kőfalakat 
(vagyis szétágazott a világban)", létrehozva egy olyan nemzetközösséget, amely 
magában foglalta Nagy-Britanniát, Kanadát, Ausztráliát, Új-Zélandot, Dél-
Afrikát, számos más területet és hatalmas kolóniákat (1Móz. 49:22). Pontosan 
ebben az időben Amerika hatalmas növekedésnek indult, rövid időn belül a 
leghatalmasabb és leggazdagabb egyedüli nemzetté vált, így beteljesedett benne a 
Manasszénak adott ígéret. József fiai (az angolszász nemzetek) együttesen örökölték 
a történelem leggazdagabb jóléti áldásait, termőföldekben, nemzeti kincsekben és főleg 
Isten közvetlen áldásaiban: 

1Mózes 49:25-26 25 Atyád istenétől, a ki segéljen; a mindenhatótól, a ki megáldjon, 
az ég áldásaival, onnan felülről, a mélység áldásaival, mely alant terül, az emlők és 
anyaméh áldásaival. 26 Atyád áldásai meghaladják az ős hegyek áldásait, az örök 
halmok kiességeit. Szálljanak József fejére, a testvérek közűl 
kiválasztatottnak koponyájára. 

Mellette katonai hatalommá váltak, ami előtt nem áll meg egyetlen nemzet sem, amíg 
az áldások tartanak: 

1Mózes 49:23-24 23 Keserítik, lövöldözik és üldözik a nyilazók: 24 De mereven marad 
kézíve, feszülten keze karjai, Jákób Hatalmasának kezétől, onnan, Izráel pásztorától, 
kősziklájától. 

Néhány részletes, önmagáért beszélő statisztikai adat azzal kapcsolatban, hogy kikben 
teljesedtek be a "József fejére szállt" ígéretek, s kiknek a birtokába kerültek "az ég, a 
mélység, az őshegyek és drága termések" áldásai: 

1800-ban az Egyesült Királyság és az Amerikai Egyesült Államok aránylag 
jelentéktelenek voltak a föld nemzetei között, egyik sem volt nagyhatalom, vagy 
különösképpen gazdag. Az ipari forradalom Angliából kezdődött az 1750-es években, 
és a századfordulóra London lett a világ pénzügyi és kereskedelmi fővárosa. 1803-
ban Henry Maudslay bevezette a világ első ipari szerelőközpontját Porstmouth-ban, 
amely a brit királyi tengerészetnek gyártott árbocokat és kötélzetet. A brit flotta az 
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óceánok urává vált. Ettől az időtől kezdve hatalmas méretű változásokon mentek 
keresztül, és rövid idő elteltével olyan nemzeti nagyságra és gazdagságra jutottak, 
amilyet addig nem látott a föld. Az 1800-as évektől a britek uralták a világ óceánjait 
több, mint száz éven keresztül. (A második világháborút követően az USA lett a világ 
legnagyobb tengeri hatalma). A Brit Birodalom addig terjed, amíg "soha nem ment le a 
nap" a birodalom fölött. Kanada, Ausztrália, Dél-Afrika önállóságot nyert, ezzel az 
angol nemzet egy nemzetközösséggé vált, amelyek tagjait függetlenségük ellenére 
összekötött az angol királyi trón – Dávid trónja. A Brit Birodalom legnagyobb 
kiterjedése idején a világ leghatalmasabb birodalma volt, méretét tekintve több 
mint ötszöröse a Római Birodalomnak. A világ kerek egynegyed részét foglalta 
magában, és a föld népességének egynegyedét uralták! Az USA-ban hasonló 
ugrásszerű fejlődés volt látható. Pontosan 2520 évvel azután, hogy Szamária, Izrael 
fővárosa elesett az asszírok előtt, az USA fővárosa Philadelphiából Washingtonba 
költözött. 1803-ban több, mint 500 millió hektár föld került az USA kezébe a világ 
legdúsabb termőföldjeiből a Louisiana Vásárlás alkalmával, mindössze öt centet 
fizetve hektáronként. Az észak-nyugati államok és Alaszka megszerzésével pedig 
hatalmas erdőkhöz és mérhetetlen nagyságú nyersanyagforrásokhoz jutottak. 
Ebben az időszakban a föld összes főbb tengeri átjárója (ellenségeik kapui) Nagy-
Britannia és az USA kezébe került (Szuezi-csatorna, Panama-csatorna, Gibraltár, 
Hong Kong stb.). 

Az angolszász hatalmak zenitjén, az 1950-es években az USA és Nagy-Britannia 
együttesen a világ nyersolajának több, mint 60 %-át termelték. De 1966-ban már 
csupán 32 % volt kezükben, ekkor felbomlott a Brit Birodalom, s e két nemzet 
fokozatos hanyatlása kezdetét vette. Erejük teljében a két nemzet szénkitermelése 
másfélszer nagyobb volt, mint a világ többi nemzeteinek az együttes széntermelése. 
1966-ban termelésük már csak a világ 30 %-a volt. Az angolszász nemzetek 1950-ben 
a világ acélgyártásának háromnegyed részét nyújtották, nyersvasból pedig másfélszer 
annyit termeltek, mint a világ többi része együttesen. 1966-ban a világ acéltermelésnek 
már csak 33 %-a volt az ő részük, a nyersvasé pedig csupán 17,8 %. Ugyanekkor a 
világ nikkeltermelésnek 95, az alumíniuménak 80, a zinkének 70 százaléka volt a 
kezükben. 1966-ban ez az arány már: nikkel 3.6%, alumínium 40.2 %, zink 12.4 %. 
Hasonlóan, övéké volt a világ gumitermelésének kétharmada, uralták a krómkitermelést, 
domináltak a réz, ólom, bauxit és egyéb nyersanyagok kitermelésében. 

1950-ben a Brit Nemzetközösség termelte a világ aranyának kétharmadát, míg az 
USA-nak egyedül háromszor annyi aranytartaléka volt, mint a többi nemzeteknek 
együttesen! De 1966-ban az USA aranytartaléka annyira lemerült, hogy a dollár is 
veszélybe került. Ugyanekkor a világ elektromos áramának szintén kétharmadát az 
angolszász nemzetek termelték (1966-ban már csak 20.1 %). A világ kereskedelmi 
flottáinak tonnaméretének kétharmada (1966-ban már csak 32.55 %), a vasutak mérföld 
hosszának fele (1966-ban már csak 26 %) szintén angolszász kézben volt. Az 
autógyártás 73 %-a volt csak az USA kezében, de 1966-ra már az Egyesült 
Királysággal együtt mindössze 55 %. 

Hogy miért vannak megadva József népeinek zenitjének, 1950-nek, és a 
hanyatlásuk kezdetét jelentő 1966-nak az évei? Mert az áldások bár feltétel nélkül 
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lettek megadva, megtartásuk már feltételekkel jár. Ahogy az 1960-as években 
megkezdődött az angolszász népek rohamos morális romlása, úgy a születésjog 
áldásai is kezdték őket elhagyni. A világ leggazdagabb államaiból a legjobban 
eladósodott országok lettek. Az USA csaknem tíztrillió (!) dolláros nemzeti 
adóssága a világ legnagyobb adóssága. Hogy ma még az áldások látszatát a teljes 
eladósodás árán megtartották, az nem változtat a lényegen: a morális romlás a 
teljes nemzeti összeomláshoz és rabsághoz vezet, pontosan úgy, mint egykor, 
Szamária elesésével történt. Mára már annyira "idegenek emésztik Efraim erejét és ő 
nem tudja" (Hós. 7:9), hogy az összeomlás bármely pillanatban várható. Az ezzel 
keletkező nagyhatalmi vákuumba újra az európai fenevad lép majd fel a 
mélységből, és kezdetét veszi Jákob veszedelme, az izraelita népek üldözése és 
irtása. Ezzel az írás második része foglalkozik majd, egyelőre térjünk vissza a további 
bizonyítékokhoz. 

  

Más felhasználható források a törzsek hollétével kapcsolatban 

Az egyik legjelentősebb rabbinikus hittudós és író, Rashi – az Obadiás próféciájának 
értelmezésével kapcsolatban, amely az elveszett törzseket Zarephat földjére helyezi – 
azt tartotta, hogy ’Zarephat’ Franciaországot jelentette. Mások megjegyzése 
szerint Zarephat magábafoglalja Angliát, Franciaországot és az azoktól északra 
elhelyezkedő területeket (ez a hivatalos rabbinikus álláspont is). Ma egyre többen 
foglalkoznak ezzel a témával zsidó körökben is. 

Az egyik legjelentősebb, de kevésbé ismert utalás a tíz törzsre a 2 Ezdrás könyvében 
található. Ezdrás egy egész fejezetben mond próféciákat Izrael törzseire, és a velük 
kapcsolatos eseményekre a végidőkben. 

2Ezdrás 13:39-50 39 És még láthatod majd, hogy magához fog gyűjteni [a Messiás] 
egy másik tömeget is, amely egy békés nép, 40 Ők a tíz törzs, amely fogságba lett víve 
saját földjéről Hoseás király idejében, akit Shalmanezer, az Asszíriaiak királya vitt 
rabságba; és aki a folyón túlra vitte őket, idegen földre telepíteni. 41 De [a törzsek] 
maguk között arra a határozatra jutottak, hogy elhagyják a pogány népek tömegeit és 
egy távoli helyre települnek, ahová nem telepedtek még soha az emberek 
közül. 42 Hogy ott megtarthassák törvényeiket, amelyeket saját földjükön soha nem 
tartottak. 43 És az Eufrátesz folyó keskeny átjáróin keltek át oda. 44 Mert abban az 
időben a Magasságos csodákat tett előttük, és megállította a folyó vizét, amíg átkeltek 
azon. 45 Azon a területen keresztül nagy távolságokon át kellett vándorolniuk, egy és 
félévnyi utat megtenni, és annak az országnak a neve Arzareth. 46 Az utolsó időkig ott 
fognak lakni; és akkor, amikor újra visszatérnek, 47 a Magasságos újra megállítja majd 
a folyók vizeit, hogy átkelhessenek azon. Ők hát a békés tömegek, akiket láttál 
egybegyűlni. 48 De azok, akik megmaradnak majd a néped közül, akik a szent 
határaimon belül kerülnek, mind megmenekülnek. 49 Tehát amikor elpusztítja a népek 
tömegeit, azokat, akik egybejönnek ellene [Armageddonnál], megmenti azokat, akik 
megmaradtak. 50 És azoknak nagyon sok csodát fog mutatni. (A zárójelben lévő 
dőltbetűs részek általam hozzáadva: sk. PP). 
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A perzsa, görög és római időszakból fennmaradt zsidó írások egyöntetűen 
tanúsítják, hogy az északi tíz törzs messze északra vándorolt, szétszóródva a 
pogány nemzetek között (azonban nem egybeolvadva azokkal). A számos 
fennmaradt forrásból a terjedelem miatt csak néhányat említve: elsősorban az Apokrif 
és Pszeudoepigráf írások tartalmaznak nagyon sok utalást az elveszett törzsekre. Ezen 
írások nagy része széleskörűen elterjedt és népszerű volt az i.e. 300-tól egészen i.sz. 1. 
századig terjedő időszakban. A korai egyház ismerte és használta ezeket a forrásokat. 
Egy kiragadott példa a Mózes Testamentuma című írásból: 

Mózes Testamentuma 4:7-9 Akkor majd némely törzs felindul és visszatér a számukra 
elrendelt helyre, és újból körülveszik azt a helyet falakkal [utalás a babiloni fogságból 
való visszatérésre Kr.e. 539-ben]. És kettő a törzsek közül folytatni fogja a nekik 
megadott hitet…* 

Mózes Testamentuma 2:5 És a tíz törzs pedig naggyá növekszik és gyarapodik a 
pogány népek között, a fogságuk ideje alatt. 

* Azaz a templomi Istentiszteletet, amelyet a zsidók vissza is állítottak Ezdrás és 
Nehemiás alatt. 

Ebben az írásban is világos különbség látható a két visszatért törzs (Júda és Benjámin), 
és az elveszett tíz törzs között. Egy másik "apokrif" irat, a Tobit könyve szintén 
tartalmaz néhány jelentős idézetet, amely rámutat, hogy Izrael nem tér vissza földjére, 
csak a Messiás eljövetelekor: 

Tobit 14:3-7 3 Amikor érezte, hogy közel a halála, odahívta a fiát, Tóbiást és így 
tanította: "Fiam, vedd gyermekeidet, .4 és költözz velük Médiába, mert hiszek az Isten 
szavának, annak, amit Náhum Ninivéről mondott. Minden beteljesedik és megvalósul, 
amit Izrael prófétái Asszíriáról és Ninivéről jövendöltek, akiket Isten küldött, nem hiúsul 
meg egyetlen szavuk sem. Minden megtörténik majd a maga idejében. Akkor majd 
nagyobb biztonságban lesz az ember Médiában, mint Asszíriában és Babilóniában. 
Mert tudom és hiszem, hogy amit Isten mond, az mind bekövetkezik és megtörténik, és 
abból, amit jövendöl, nem hiúsul meg egyetlen szó sem. Testvéreinket, akik Izrael 
földjén élnek, [zsidók] számba veszik és elhurcolják messze szép hazájuktól. Izrael 
egész földje elpusztul, Szamaria és Jeruzsálem pusztasággá lesz, az Isten háza is 
elhagyatott lesz és üszkös [egy ideig]. 5 Akkor Isten megint megkönyörül rajtuk, 
és visszavezeti őket Izrael földjére. Újra fölépítik házát, ha nem is lesz olyan szép, mint 
a régi volt, addig, míg el nem jön annak is az ideje. Akkor aztán 
mindnyájan hazatérnek a fogságból, s teljes pompájában újjáépítik Jeruzsálemet, 
és újra fölépítik benne az Isten házát, [ez a Krisztus eljövetelekor történő hazatérés] 
amint Izrael prófétái előre megmondták. .6 [mindez csak akkor, amikor] A föld minden 
népe Istenhez tér majd és igazságban féli az Istent. Mind elhagyják hamis isteneiket, 
akik tévedésbe vitték őket, és igazságban dicsőítik majd az örökkévaló Istent. 7 Izrael 
minden fia, aki addig megmarad, [a nagy nyomorúságból] tiszta szívvel gondol 
Istenre. Eljönnek és Jeruzsálemben gyűlnek össze, és attól kezdve biztonságban 
lakják majd Ábrahám földjét, és az a tulajdonuk lesz. Azok, akik igazságban szeretik 
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Istent, mind örülnek majd, azok pedig, akik bűnt és igazságtalanságot követnek el, 
eltűnnek a föld színéről. 

A legegyértelműbb és legterjedelmesebb írás azonban a fentebb idézett 2Ezdrás, amely 
szintén félreérthetetlenül kijelenti, hogy a tíz törzs az asszír fogság után az Eufrátesz 
folyó túloldalára kerül, és bővebb rálátást ad azzal, hogy még további vándorlásukat is 
megemlíti, és azt, hogy csak a Messiás eljövetelével lesznek újra egybegyűjtve a 
végidőkben. 

További konkrét bizonyítékok találhatók még: Sirák könyvében (36:11-15), Salamon 
Zsoltáraiban (17:28-31) és A 12 Pátriárka Testamentumában, ahol hasonlóan van 
bemutatva Izrael szétszóródása a világban, hosszú idővel a zsidók Babilonból való 
visszatérése után. Josephust már idéztük, de az ő írásai különösen fontosak, hiszen ő 
maga is egy olyan papi családnak a leszármazottja volt, akik Ezdrással tértek vissza, és 
saját geneológiáját vissza tudta vezetni a visszatérésig, a templom helyreállításáig 
Ezdrás alatt. Amikor a zsidó nemzet történelmét megírta, felhasznált minden akkor 
elérhető forrást. Vagyis, ha bármilyen bizonyíték lett volna arra, hogy Izrael törzsei is 
visszatértek a fogságból a zsidókkal együtt, akkor azt feltétlenül lejegyezte volna. De 
ennek pont az ellenkezőjét hagyta ránk írásaiban. 

A rabbik tanításai és egyéb források Izrael elveszett törzseiről 

A zsidó rabbik szintén meglehetősen sokat foglalkoztak az elveszett törzsekkel. 
Véleményt adnak Izrael mai hollétéről, azonosságukról, és arról, hogy miként fognak 
majd visszatérni Izrael földjére. Érdekes például, hogy a Mishnában egy fő kérdésnek 
tartják azt, hogy vissza fog-e térni az elveszett tíz törzs (b. Szanhedrin 110b.). 
Természetesen ez a kérdés már önmagában kizárja annak még a gondolatát is, hogy a 
10 izraelita törzs a zsidók között élne és azokba asszimilálódott volna, vagy más 
módon visszatért volna saját földjére. A rabbik inkább azt vetegetik, hogy a fogságba 
került és "elveszett" törzsek egyáltalán vissza fognak-e valaha is térni. Rabbi Akiba 
például azt a nézetet vallotta, hogy nem, míg Rabbi Eleizer szerint igenis vissza fognak 
telepedni. E két nézet közötti különbséget a bibliai próféciák értelmezésének eltérései 
okozták, mert az egyik oldal azt vallotta, hogy a helyreállítás feltételekhez van kötve, a 
másik nézet szerint pedig nem. A halakah (hivatalos határozat) szerint a tíz törzs vissza 
fog térni! (Tosefta Szanhedrin 13). Sőt, egyes rabbinikus tanítók szerint az Isten 
megváltó tervének szerves része az Izrael házának visszatérése! Yalkut Shimoni 
szerint az azonosságukat elvesztett törzsek a Messiás eljövetelével visszakerülnek saját 
földjükre, és akkor újra megnyilvánul számukra eredetük és törzsi azonosságuk.(Ez 
utóbbi áll legközelebb az igazsághoz). 

A zsidó bölcsek és rabbik szerint a tíz törzs Asszíriából egy idő után a Szambatyon folyó 
túloldalára vándorolt, s majd onnan is tovább. Innen a zsidó szállóige: "a Szambatyon 
túloldalán". A zsidó misztikák szerint ez a folyó hat napon át folyik, a hetediken pedig 
megáll (Genezis Rabba 11:5). Sokan a legendák vagy misztikák közé sorolják ezt a 
kijelentést. Vannak olyanok, mint pl. John Huelly, akik ezt a tradíciót a Boszporusz 
szorossal hozzák kapcsolatba, ahol az áramlatok valóban lelassulnak vagy akár 
visszahúzódnak átlagosan egy héten egyszer. Erre nyelvészeti bizonyítékot is szolgáltat, 
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ugyanis szerinte a Szambatyon szó a ’yam Bithion’ kifejezésből ered, melynek jelentése 
a ’Bithíniaiak terngere’. Egy másik lehetőség: a legendák olyan, valóban megtörtént 
eseményeken alapulnak, melyeket a 2Ezdrás 13. részében olvashatunk. A 44. vers 
szerint: " Mert abban az időben a Magasságos csodákat tett előttük [a vándorló 
izraeliták előtt], és megállította a folyó vizét, amíg átkeltek azon." Abraham Polok 
viszont azt hangoztatja, hogy a szórványban élő zsidóság hagyományai szerint a 
Szambatyon folyó a Don folyó volt, amelynek túloldalán valóban laktak az izraeliták 
egy ideig, akiket ekkor már szkítákként ismertek. Itt tartózkodásuk idején fővárosuk 
Szakkíz volt, akit atyjukról, Izsákról neveztek el. Bármelyik vélemény is legyen igaz 
ezeknek a legendáknak a magyarázatára, az történelmi tény, hogy ezek az izraeliták, 
akiket ekkortájt kimmérek-nek is neveztek, az elveszett törzsek egy jelentős eleme 
voltak, amely északnyugati irányba vándorolt. Főbb állomáshelyeik előbb Kisázsia 
területei, majd az orosz sztyeppék voltak, ahonnan szintén tovább haladtak, míg Európa 
északi és nyugati területein állapodtak meg. 

Tehát annak ellenére, hogy a mai névleges kereszténység, és még a júdaizmus nagy 
része is elveti még a gondolatát is annak, hogy ezzel a témakörrel foglalkozzon, a 
korai rabbinikus zsidók és más zsidó szekták igen jártasak voltak az elveszett 
törzsek ki- és hollétében, továbbá azok fontos szerepének ismeretében. A bölcsek 
megértették a próféciákból, hogy József fiainak jelentős szerepe lesz a 
történelemben és a végidők eseményeiben. Azokat a tanokat, miszerint a törzsek 
JHVH által megtagadva, ténylegesen és örökre elvesztek volna, határozottan 
antiszemita tanoknak pecsételték meg. Ezek a bölcsek a Szentírások ismeretéből 
kifolyólag aránylag pontosan és biblikusan vezették le az idevonatkozó tanításaikat. Az 
ősi rabbik és bölcsek tanításainak legfontosabb idevonatkozó elemei: 

Izrael háza az Efraim, akik elváltak Júda házától, a zsidóktól Kr.e. 921-ben, és 
látszólag eltűntek a pogány nemzetek között. Nevüket, nyelvüket és azonosságukat 
elvesztik (v.ö. Hós. 2:17; Ésa. 28:11.). 

A Biblia próféciái azonban rámutatnak, hogy a két különálló izraelita ágazat újra 
fog egyesülni a Messiás eljövetelekor, így Izraelnek léteznie kell a világ pogány 
nemzetei mellett. 

A Szentírás szerint Efraim soha nem veszti el választottságát, így tudta nélkül 
izraelita nép marad mindvégig egy fontos szerepet betöltve. A korai rabbik ezt a 
leghatározottabb módon vallották a Zsoltárok 60:9 alapján. 

Zsoltárok 60:9 Enyém Gileád és enyém Manassze, Efraim az én fejemnek oltalma: 
Júda az én törvény-rendelőm. 

Ezt a zsoltárt úgy magyarázták, hogy Efraim (s vele Manassze, tehát József fiai, de végső 
soron az egész tíz nemzetségű Izrael háza) JHVH fejének védelmezője, azaz JHVH 
érdekeinek oltalmazói a sátáni uralom alatt álló földi, testi világban! 

Ez teljesen helyénvaló értelmezés, ugyanis a fenevad birodalmi próbálkozásait 
Izrael ellensúlyozza a történelemben, a megadott időkig. Sátán földi hatalmai a 
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nekik erre meghatározott idő előtt elnyerhették volna a teljes világuralmat, ha 
Isten ezt nem akadályozta volna meg többször is az izraelita nemzetek katonai 
hatalma által, mint pl. a Világháborúkban, vagy akár az ókori pártus-római viszály 
idején is. Isten részben ez okból ruházta fel őket hatalmas katonai erővel, és áldotta meg 
őket isteni gondviseléssel, amelyek segítségével képesek voltak győzni az ellenük 
támadó népek fölött (amíg engedelmesek voltak iránta). Ha figyelembe vesszük, hogy 
az I., de különösen a II. Világháború alatt a démoni erőktől megszállott, 
világuralomra törő önkényuralmi rendszereket végső soron Efraim, Manassze és a 
többi izraelita országok együttes ereje verte le, akkor ez a vers különösen jelentős 
értelmet kap. Isten nem hagyta, hogy Sátán a meghatározott idő előtt kapjon teljes 
és korlátlan uralmat, különösen Isten népei fölött (bár ez meg fog történni a nagy 
tribuláció idején). A Zsoltárok 80:1 idézetének hasonló mondanivalója van: 

Zsoltárok 80:1 Óh Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint 
juhnyájat. 

Igen, József fiai, Efraim és Manassze mai leszármazottai az angolszász nemzetek, 
Isten vezetésével nem egy alkalommal védték meg a békeszerető, jóléti 
demokráciák szabadságát. Sok heves és kemény harcban kellett megküzdeniük, s nem 
véletlenül adatott a prófécia, miszerint: 

1Mózes 49:23-24 23 [Józsefet] Keserítik, lövöldözik és üldözik a nyilazók: 24 De 
mereven marad kézíve, feszülten keze karjai, Jákob Hatalmasának kezétől, onnan, 
Izrael pásztorától, kősziklájától. 

A Zsoltárok 60:9; 80:1 és az 1Mózes 49:23-24 idézeteit – amelyek Izrael katonai 
hatalmára és erejére utalnak – remekül kiegészíti Jeremiás 51:20 próféciája. 

Jeremiás 51:20 Kalapácsom voltál, [Izrael] harci fegyverem; összezúztam veled 
nemzeteket, és elpusztítottam veled országokat. 

Ha a Jeremiás 51:19-es verset nézzük, abból látható, hogy ott valójában a Jákób utódai 
közül kiválasztott bizonyos törzsről van szó, Izraelről [akinek neve József fiaira szállt!]. 
A Jer. 51:19 mondanivalója a magyar fordításokban nem tükröződik pontosan, ezért az 
angol NIV alapján: 

Jeremiás 51:19 Nem olyan mint ezek [pogány népek] a Jákob osztályrésze, mert ő az, 
aki a mindenséget formálta, köztük Izraelt az ő örökségének törzsét. Seregek Ura az ő 
neve (az angol NIV alapján magyarul). 

Viszont ha ismerjük József szerepének lényegét, akkor könnyebben egyértelművé válik 
az, hogy kiről vagy miről van valójában szó a Jeremiás 51:19 és 10:16-ban. Ugyanis 
az 51:19 körüli idézetek majdnem pontos ismétlései a Jer. 10:12-16-ban leírtaknak. Itt 
még hozzá kell tenni azt is, hogy ezek az idézetek elsősorban, de nem kizárólag arra az 
időre vonatkoznak, amikor Izrael megszabadul a nagy nyomorúság borzalmaitól, és 
utána, a Messiás vezérlése alatt, Isten általuk (is) áll bosszút az ellene harcoló 
nemzeteken. Az egész Jeremiás 51 határozottan egy végidőkre szóló próféciarész. 
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Mindez természetesen megerősíti a rabbik értelmezését abban, hogy Izrael (főként 
Efraim és Manassze) Isten harci eszköze a testi világban, amelynek különösen 
jelentős szerepe lesz a végidők háborúinak legutolsó fázisában, miután fogságukból 
megszabadultak. Az tény, hogy a hányatott és üldözött zsidókban ezek az ígéretek soha 
nem teljesedtek be. 

Még néhány említésre méltó zsidó forrás: A Zohár szerint a tíz elveszett törzs egy 
rózsával van jelképezve (hasonlóan, mint a Tudor-háznak is a rózsa a jelképe). Ez 
a rózsa (Izrael teljes, 12 törzse) a tüskék (a pogányok) között (Énekek. 2:2) lévő 
rózsa. Izrael rózsájának a tradíciók szerint tizenhárom szirma van, ami magában foglalja 
a Lévi törzsét is, és József két fiának törzseit. A Tudor-rózsának azonban csak tíz 
szirma van, ami egyértelműen az Efraim vezetése alatt álló tíz törzset jelképezi. 

A Zohár szintén bemutatja a tíz törzs visszatérését és újraegyesülését Júdával. 

A Talmud álláspontja szerint (Yebamot 17B), az elveszett törzsek a mai, szétszórt és 
törvény nélküli állapotukban a pogány népek közé sorolandók, hiszen a törvény 
előírásait nem tartják (ami izraelitává tette őket). Ezt a törvényközpontú és szigorú 
értelmezést a Malakiás 4:4 alapján határozták meg a hagyományos gondolkodású 
rabbik, ugyanis tudják, hogy amikor Izrael helyre lesz állítva, akkor újra tartani fogják 
a törvényt és utasításokat, mert JHVH azt egész Izrael házának adta megtartásra, 
nemcsak a Júda házának, a zsidó izraelitáknak. A rabbik persze nem értik meg azt, 
hogy az újszövetségi viszonyban az elveszett törzsek közül nagyszámú izraelita (és 
valójában még zsidók is) betöltik az Isten törvényeit, azok szellemi értelmében, 
nem a betű szerint. Természetesen az nem jelenti a testi törvények áthágását sem, amit 
viszont a világi kereszténység hagy teljesen figyelmen kívül. 

Izrael helyreállításával kapcsolatban a rabbik még azt is megértik az Ésaiás 49-ből, hogy 
ott az izraeliták mai lakhelyére van utalás. Az Ésaiás 1:4-ben JHVH a távoli 
szigetekhez szól, a messzire hányódott izraelitákhoz. Ezek a szigetek valójában az 
Atlanti-óceán szigetei. 

Izajás 49:1 Hallgassatok rám, szigetek, és figyeljetek, népek, a távolból! 

Ez a szövegrész Izrael házához szól, az előző bekezdés címe: Isten hazahívja népét, és 
ezeknek a szövegeknek a témája Jákob törzseinek helyreállítása és hazatelepítése 
a Messiás alatt (Ésa. 49:5-6). A Hóseás 11:1-ben Messiás az Izrael királya, aki végül 
"visszahozza Jákobot". A Messiás megvilágosítja a pogányokat, és megmenti Izrael 
mind a tizenkét törzsének maradékát (notzrim) fogságukból (Hós. 11:3,5-6), akik 
a világ végeiről lesznek egybegyűjtve. 

Az Izajás 49:12 szerint az izraeliták a föld peremeiről térnek vissza, északról, 
nyugatról és Sziním földjéről. A 12. versben említett Sziním földje Rashi és az arám 
fordítás szerint "dél földje". A földrész, ami legdélebbre és legtávolabbra van 
Izraeltől, a mai Ausztrália. Jeromos, aki a Bibliát latinra fordította, az általa fordított 
Vulgáta verzióban itt nagyon helyesen az Ausztrali nevet használta! 
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Isaiae 49:12 ecce isti de longe venient et ecce illi ab aquilone et mari et isti de 
terra australi 

Rashi többek között Simeon törzsét véli a nagy déli földrész lakosainak, és 
valószínű, hogy igen nagy számban vannak jelen ott e törzsből. Sziním azonban 
elsősorban Efraim nemzetközösségének egy tagállama, Simeonnak pedig nincs önálló 
területe, hanem a többi törzs között él szétszórtan. 

Rav Shaul (Pál apostol messiánikus zsidó megnevezése) a Kol. 3:11-ben az ekkor már 
szkítáknak nevezett izraelitákra utal, amikor összehasonlítást ad a szkíták és 
barbárok között. Ezekben a sorokban ellentétek vannak összehasonlítva, illetve jobban 
mondva a fennálló ellentétek vannak eltörölve Krisztusban. Rav Shaul tehát az 
idegeneket, azaz barbárokat a nem idegennek számító szkítákkal veti egybe, eltörölve a 
köztük lévő ellentétet Krisztusban. Pál ismerte az izraeliták lakhelyeit, 600 évvel az 
elvándorlásuk után, sőt maga is eljutott Britanniába. 

Don Isaac Abarbanel pedig az Abdiás 1:20 szövegéhez adott megjegyzésében a 
leghatározottabban kijelenti, hogy Zarafet Franciaország, de magában foglalja Angliát 
is! 

Egy másik sokatmondó kijelentés Don Isaac Abarbanel-től: Efraim ezrei azért 
szenvednek, mert büntetésük miatt a pogányok között, pogányokként élnek. 

A modern Messiánikus Zsidó hitközösség néhány nevezetesebb rabbijának a tanításai: 
Rabbi Zvi Kalisner pl. az Am Habonim Smaycha című könyvében a következőt írja: 
"Júda tér vissza Izrael földjére először, és elkészítik a földet, hogy az képes legyen 
majd befogadni a jóval nagyobb népességet." 

És még egy utolsó, de nagyon helyénvaló példa: Yaird Davidi, zsidó rabbi, aki több 
könyvet adott ki József fiairól, s aki helyesen azonosítja azokat a mai angolszász 
népekkel, említést tesz két további zsidó rabbiról (Rabbi Dressler és Rabbi Feld), akik 
szerint azért nem épülhetett fel a Templom Jeruzsálem visszafoglalása után 1967-ben, 
mert Jahova azt nem engedi meg addig, amíg József törzsei (USA és Britannia) nem 
térnek vissza Hozzá, és amíg náluk is nem alakul ki a Zionista mozgalom (a hazatérés 
Izraelbe). A két rabbi szerint: "Júdának szüksége van az elveszett törzsek részvételére 
ahhoz, hogy Jahova megengedje nekik a harmadik templom felépítését!" 

A korai zsidó bölcsek, és sok mai utódjuk tehát tudták-tudják, hogy nem Júda, 
hanem József a születési jog örököse. Felismerték, hogy József háza lesz a 
gazdasági és katonai világhatalom, míg Júda marad a törvény kezelője, s tőle 
jönnek a királyok, köztük maga a Messiás is (Akit viszont a zsidók sajnálatosan nem 
ismertek föl és nem fogadtak el első eljövetelekor). Természetesen a próféták 
kijelentették, hogy Izrael az Isten örök fia, és kezével vezette Efraimot az egyenes úton. 
Továbbá, Isten elsőszülöttének nevezi Efraimot. (Hós. 11:1,3: Jer. 31:9). A Jeremiás 
31:20-ból pedig látható, hogy bár Isten valahányszor elhagyja Efraimot bűnei miatt, 
később mindig újra megemlékezik róluk és megkönyörül rajtuk! Ilyen ígéretek 
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mellett soha nem veszhetnek el véglegesen! Efraim valóban magasztos, csaknem 
elkényeztetett pozíciót kapott Isten gondviseléséből. 

Tárgyi bizonyítékok, a Behisztun szikla írásainak jelentősége 

Az izraelita törzsek vándorlásainak útvonalát számos archeológiai bizonyíték is 
alátámasztja. Az elmúlt évszázadban sok ilyen tárgyi bizonyíték került felszínre 
Mezopotámiából, az asszír és babiloni időszakból, amelyek megkönnyítették a 
kutatásokat az elveszett törzsek további történelmével kapcsolatban. Ezek közül 
legismertebbek a Behisztun szikla néven ismert vésetek. Szó szerint több ezernyi kő és 
agyagtábla, oszlop- és sziklavésések, és egyéb monumentumok tesznek részletes 
említést az izraelitákról. Sok ezek közül még annyira új keletű feltárás, hogy csak 
néhány éve lett publikálva. Ezekben a feltárásokban nemcsak kortársi, történelmi 
adatokat kapunk az északi királyság deportálásáról, hanem részletesen 
követhetjük vándorlásaik útvonalát is, amelyek azt bizonyítják, hogy nagy részük 
hullámokban megindulva a Kaukázus területein telepedett le egy ideig, majd 
később Európába vándoroltak. A korai asszír írásokban "Omri Háza" (Bet Qumri) 
néven utaltak a köztük fogságban élő izraelita törzsekre. Ezt Omrinak, Izrael 
királyának neve után tették, aki a gonosz Aháb apja volt az i.e. 9. században. 
Szenakherib és Szargon asszír királyok feltárt levelezései számos utalást tesznek az 
izraelitákra, ahol a gamira, qamera és kimmer nevekkel említik őket. A kimmer név 
azért fontos, mert ez különösen közismerté vált rájuk vonatkozóan, amikor megkezdték 
vándorlásaikat észak felé. Rengeteg tanulmány és könyv foglalkozik a kimmérek és 
szkíták kapcsolatával és Európába kerülésükkel, sajnos a terjedelem miatt itt nem 
tudunk mindenre kitérni, de talán a jövőben sikerül bővíteni ezt a fejezetet magyar 
nyelven is. A lényeg azonban az, hogy a nem bibliai (szekuláris) történelem a 
leghatározottabb módon hitelesíti a Bibliában leírt eseményeket az elveszett törzsekkel 
kapcsolatban, írásos, ellenőrizhető, hiteles és egyöntetű bizonyítékokat szolgáltatva az 
elveszett törzsek útirányáról és azonosságáról. 

A Behisztun szikla mellett vannak még további tárgyi bizonyítékok, amelyek azért 
jelentősek, mert már nem a közel- keleti térségből származnak, hanem a dél-orosz 
sztyeppékről, az Európába való vándorlásuk utolsó nagy állomáshelyéről. Ezek a 
feltárások ugyanis minden kétséget kizárnak afelől, hogy az izraeliták elhagyták 
Asszíriát, és egy idő után a Fekete-tenger északi oldalán jelentek meg! A Pártus 
Birodalomból szintén voltak elemeik, amelyek folyamatosan szivárogtak észak felé. 
A Krím-félsziget körüli területeken ezért olyan héber feliratú sírkövek kerültek 
napvilágra, amelyek nem zsidóktól, hanem izraelitáktól származnak. Egy ilyen tábla 
szövegén a következő olvasható: 

"Ez Bukinak, Isszáknak, a papnak fiának sírköve. Legyen az ő nyugalmának helye 
Édenben, Izrael megváltásának a napján. Ez fogságba menetelünk hétszázkettedik 
évében." (J.W. Bosanquet"Synchronous History" című cikke a Transactions of 
the Society of Biblical Archaeology, 2. köt. 1873-ban jelent meg). 

Két másik pedig az alábbiakat tartalmazza: 
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"Rabbi Moses Levi, meghalt a fogságba menetelünk 726. évében." 

"Zadok, a levita, Mózes leszármazottja, meghalt a teremtés utáni négyezredik évben, a 
fogságba menetelünk 785. évében." 

Az i.e. 8. századtól számítva, ezek az egyének a kereszténység kialakulásának idejében 
éltek. Ezek az izraeliták a tíz törzs leszármazottainak tartották magukat: "Nagyon sokan 
az Asszíriába hurcolt izraeliták utódai közül tehát a Fekete-tenger környékén éltek ez 
időtájt." (Neubauer History of the Crimean Tombs 29. old.). 

Megjegyzésre méltó, hogy itt azokról a levita papokról van szó, akik egy bizonyos 
számban megmaradtak az elveszett törzsek között. Ezdrás említést tesz arról, hogy 
amikor levitákat keresett a templomi szolgálatra, és nem talált eleget az ott lévő nép 
között, akkor üzenetet küldött Eddóhoz, Kászfia vezetőjéhez, hogy ő és testvérei 
küldjenek levitákat a templomi szolgálathoz (Ezdrás 8:15-20)! Kászfia a Kászpi 
tenger körüli terület volt, ahol az izraeliták már ekkor nagy számban éltek, s amint a 
fentebbi idézetek bizonyítják, számos levita is volt közöttük. Ezdrás láthatóan nagyon 
tisztában volt a tíz törzs akkori tartózkodási helyeivel, sőt további sorsukkal 
kapcsolatban is, amit tükröznek írásai. 

Hogy miként kerültek erre a területre, arra még egy másik sírfelirat tesz utalást, szintén 
ugyanerről a területről. Az alábbi magyar fordítás angolból történt, ami maga is az A.E. 
Harkvay’s német nyelvű kiadásának a fordítása. A fordítás az Academia Scientiarum 
Imperialis Memoires, St. Petersburg, 1863, 24. évfoly. 1. szám. 9. oldaláról származik. 

Én, Jehuda ben Mose ha-Nagolon abból a keleti országból, amelybe Ben Jehuda ha-
Gibbor Naftali törzséből, a Schillem generációjából került ide, aki akkor ment fogságba 
a fogságba menőkkel, amikor Izrael királyával Hóseással el lettek hurcolva, Simeon és 
Dán törzsével és Izrael többi törzseinek némelyikével együtt, amikor [Izrael] rabságba 
ment Shalmanesszer által Schomronból (Szamáriából) és más városaikból, Chalach-ból 
(Halah), Backackból, és Chabarból (Hábor), Chabulból és Haratból, Gósenből, és az 
elhurcolt Rúbennek, Gádnak és Manassze fél törzsének városaiból, akiket Pilneser 
[Tiglát Piléser] hajtott el, s akik fogságba telepedtek, majd szétterjedtek kelet felé 
egészen Szinim földjéig. – Bejártam a földeket, ahová utódaik letelepedtek, és 
meglátogattam lakhelyüket a Krím földön. 

Ezek a tárgyi bizonyítékok még jobban megerősítik azt, amit eddig is láthattunk az 
elvándorolt törzsek vándorlásaival kapcsolatban a mai szkeptikus korban, ahol a tárgyi 
bizonyítékoknak különlegesen fontos szerepük van. 

Izrael rassztípusi jellegzetességei 

A világon élő főbb embertípusok Noé három fiától, Shemtől, Khámtól és Jáfettől 
származnak. Kámtól erednek a fekete illetve sötét bőrű népek, Jáfettől a mongoloid, 
illetve keleti, a latin és az eurázsiai embertípusok. Shem pedig elsősorban a kaukázusi, 
illetve a fehér embertípus ősapja volt, vagyis a fehér bőrű, világos hajú nemzeteké (az 
arabok az egyiptomi khámita Hágár fiától, Ismaeltől származnak (1Móz. 10:6; 1Móz. 
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16:3,11), aki maga is egyiptomi asszonyt vett feleségül (1Móz. 21:21). Utódai, az 
arabok így kétharmad részben a sötétbőrű khámiták jellegzetességeit, a sötétebb bőrszínt 
és sötét hajat viselik. Viszont megtartották a hosszú arctípust, ami elsősorban szemita 
jellegzetesség). Bizonyos szemita népek tehát keveredés által váltak valamivel 
sötétebb bőrű típusokká, példa erre az arámok (a nem arab szírek, örmények stb.). 

Maga a Biblia is megerősíti azt, hogy a Shemtől származó Ábrahám utódai világos 
bőrűek voltak, amikor a héber SHD 3303 yafe (a szó egyik jelentése világos bőrű, azaz 
fehér), jelzővel utal Ábrahám és Sára utódaira (1Móz. 12:11; 24:16; 26:7; Eszter 2:7). 

A holt-tengeri tekercsek között található egy poetikus írásban fogalmazott tekercs, 
amely Sára külsejét mutatja be, szinte teljes aprólékossággal. Az angol kiadás magyar 
fordítása a következő: 

Bőre teljesen fehér volt; 
Szépséges hosszú haja volt; 
Végtagjai simák és formásak voltak (combjai formásak voltak;) 
Karcsú lábai voltak és kis lábfejei voltak; 
Karjai hosszúak és karcsúak voltak, hosszú ujjakkal. 

Bár Ábrahám külsejéről nem maradt fenn leírás a holt-tengeri tekercsekben, de tudjuk, 
hogy Arpaksád utódai, a káldok fehér bőrűek voltak*, Ábrahám és utódai pedig 
tulajdonképpen a káldoknak egy mellékágazatát képezték. (lásd még A káldok – 
Babilon öröksége című írást, amely bemutatja mai leszármazottaikat). A Bibliából azt 
is tudjuk, hogy a pátriárkák gondosan a saját nemzetségük rokonsági köréből 
választottak maguknak feleségeket, később pedig a törvény eljövetelével az 
izraelitáknak a törvény szerint saját törzseiken belül kellett házasodniuk. Mindezek 
alapján a típus jellegzetességük megmaradt, ha elő is fordultak vegyes házasságok. 

*Lásd. pl. C.Leonard Woodlley a The Sumerians című könyvében a kései sumérok 
káldokról nyújtott leírását, ahol világos bőrű és világos hajú népként jellemzik őket. 

Az 1Sámuel 17:42 versében a legény Dávid bemutatásakor a yafe (egyik jelentése a 
világos bőrszínre utal) szó mellett a héber admoní, (SHD 132) jelző is van még 
használva, aminek jelentése pirospozsgás, ugyanis a szó kipirosult arcbőrre vagy vörös 
hajra utal. A nagyon világos bőr és a pirospozsgás arcbőr pedig egyedül a fehér rassz 
jellegzetessége. 

Mindez egyáltalán nem meglepő, hiszen még a sokat keveredett zsidók között is 
elsősorban a fehér rasszi külső megjelenés a domináns, különösen az európai és észak-
amerikai zsidóság között. Az angolszászok egészen a középkorig tisztában voltak 
azzal, hogy ők Shem leszármazottai, s ezt le is jegyezték, amire a modern kutatók 
is felfigyeltek: 

"Alfréd, az angolszászok királya (i.sz. 849) Shemnek a leszármazotta volt." (Church 
Historians of England, 2. köt. 443. old.). 
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"Az angolszászoknak tehát rendelkezésükre állhattak a királyaik jól lejegyezett 
nemzetségi táblái, kezdve Sceáffal, aki Noénak a bárkán született fia volt, s akit nem 
mással azonosítottak, mint a pátriárka Shemmel." (Haigh, Conquest of Britain by the 
Saxons, 115. old). 

Az Énekek Énekében a vőlegényről adott kép a Messiásra vonatkozik, aki: "fehér is, 
piros (pozsgás) is, kitetszik ő akár tízezer közül is." (Ének. 5:10). Több teológus és 
bibliakommentár megegyezik abban a nézetben, hogy az Énekek-ben adott leírás 
duálisan úgy Salamon, mint a Messiás leírása is. Ez a leírás teljesen megegyezik 
Dávidéval, aki természetesen Salamon apja és Jashúa elődje volt. 

A fennmaradt szekuláris irodalom bár nem mérvadó, de megerősíti Krisztus szemita 
(fehér) jellegzetességeit. Pubius Lenrelus, aki a Jézus korabeli Júdeában élt, egy 
leírásában megjegyzi, hogy Krisztusnak "élénk kék szeme volt". Emellett Pontius 
Pilátus Cézárhoz írt levelében, és Gamaliel Jézusról szóló bemutatásában Krisztust 
szintén világos bőrű és szemű személyként vázolták. Ha a Turini Lepel valóban 
Krisztust ábrázolja, az egy további bizonyíték, mert a lepelt analizáló szakértők 
elemzése szerint "a lepelen egy kaukázusi típusú ember képe van" (Robert Bucklin 
M.D., J.D.Las Vegas, Nevada), akinek világos volt a hajszíne (Gilbert 
Lavoie, Unlocking the Secrets of the Shroud, 137. old). 

Az pedig közismert tény, hogy a szemita kelták, az olyan ’germán’ gyűjtőnéven 
Európába került szemita népek, mint az izraeliták, asszírok, káldok, továbbá a ma 
szlávokként ismert szemita elamiták és az albán luditák mind a fehér (kaukázusi) 
rasszhoz tartoznak. 

Mindennek semmi köze bármilyen negatív értelemben vett fajelmélethez, különösen 
nem a megváltást illetően. Mindössze annak bizonyítéka, hogy a fehér rassz Noé fiától, 
Shemtől származik, akiknek egy alágazata, az izraeliták lettek Isten választott népe, s 
akiknek egy nagy nemzetségében beteljesedtek az Ábrahámnak megadott testi ígéretek. 

A legismertebb ellenérvek és hiányosságaik 

A törzsek korai visszatelepedésével kapcsolatban gyakori bizonyítékként van felhozva 
a Jósiás királyságának idejében helyreállított ünnepeken részt vevő izraeliták 
megemlítése. A Jósiás korában történt vallási ébredés elsősorban Júdában ment végbe, 
de reprezentálta magát mind a tizenkét törzs, viszont nem teljes számban, csak 
küldöttségek által (2Krón. 35:17-18)! Az itt megjelenő izraeliták nem visszaköltözött 
vagy otthonmaradt izraeliták voltak, hanem az elhurcolt izraeliták leszármazottai, akik 
tartózkodtak a bálványimádástól és a tisztátalan ételektől, tartották a szombatot és 
számos más ószövetségi valláselemet. Pontosan ez okból mentek fel Jeruzsálem 
városába, ami az ünnepekre kijelölt hely volt. A Szentírás a Jeremiás 3:11-ben szintén 
említést tesz az ilyen igazságban megmaradt izraelitákról, akik még 150 évvel azután is, 
hogy fogságba kerültek és Júdától külön éltek, félték Istenüket! Tehát amikor Jeremiás 
megírta ezeket 150 évvel Izrael deportálása és 70 évvel a Jósiás alatt történt vallási 
ébredés után, tudomása volt arról, hogy mik történnek az északon szórványban élő 
Izraelben! Tudta és jelezte, hogy ekkor Izraelben volt egy nagyobb ébredés, hiszen Isten 
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kijelentette, hogy "elpártolt Izrael inkább igazlelkű, mint hűtlen Júda"! És azt üzente 
nekik, hogy térjenek vissza hozzá (Jer. 3:11-12). [Megjegyzés: ez egy olyan duális 
prófécia, amelynek a végidőkben is van applikációja]. Ha tehát – amivel többen érvelnek 
– 70 évvel korábban, Jósiás idejében visszatért volna Izrael háza, akkor hogyan szólhat 
Jeremiás üzenete az eltávozott, északon élő Izrael házához, akik ekkor jelesebbek voltak 
Isten előtt, mint hűtlen Júda?! Fontos tudni, hogy az Asszír Birodalom nem sokkal az 
Izrael fölötti győzelme után gyors hanyatlásnak indult, erejét túlfeszítve nem volt 
képes a birodalmon belüli hatalmas idegen néptömegek fölött hatékonyan 
uralkodni. Több nép között az izraeliták is fellázadtak, és i.e. 600 körül határozott 
vereséget mértek Asszíriára és a perzsákra is, de békén hagyták Júdát, mivel 
testvérnépük volt! A Babiloni Birodalom részben azért volt képes olyan hamar Asszíria 
helyébe kerülni, mint vezető nagyhatalom, mert az ekkor már a szakae (Iszak, illeve 
Izsák után, s e név továbbfejlődése a szkíta megnevezés is) néven ismert izraelita 
törzsszövetség csapásai lényegesen legyengítették az Asszír Birodalmat. Jósiás 
Pészach-ünnepén tehát ezek a szakae izraeliták jelentek meg. 

Sajnálatos módon több fordításban, így a Károli Bibliában is, a héber és a zsidó 
kifejezések tévesen szinonimaként vannak használva. Ez, aztán olyan fejezet címeket 
eredményez, mint pl. "a zsidók kijövetele Egyiptomból". Végzetes hiba, mert ez 
hozzájárul a Biblia pontos mondanivalójának eltorzításához, illetve nagyban 
megnehezíti a próféciák megértését. Nem a zsidók jöttek ki Egyiptomból, hanem az 
izraeliták, vagy héberek. Hasonlóan, Mózes levita volt, nem pedig zsidó. Mint már 
megjegyeztük, a zsidó szó egyszerűen nem szerepel a héber Bibliában a 2 Királyok 
16:6 előtt, onnantól kezdve viszont csak a déli, illetve Júda királyságának lakóira 
vonatkozó név volt. A Júdában maradt Benjámin törzse, a Levi fél törzse, továbbá a 
többi törzsből hátramaradt csekély számú egyének is csak oly módon nevezhetők 
zsidóknak, amint az gyűjtőnévként vonatkozott annak a királyságnak a polgáraira. Mára 
még tovább változott a szó értelme, mert a zsidó megnevezés a júdaizmusnak nevezett 
vallás követőit jelöli, függetlenül attól, hogy valóban vérszerinti yehuditák, vagy más 
nemzetből "betértek". Amikor a Biblia a zsidókról beszél a próféciákban, akkor Júda 
leszármazottairól van szó. 

Sokan azt tartják, hogy amikor a zsidók visszatértek Jeruzsálembe, akkor az 
elveszett tíz törzs maradéka is visszatért velük. A Nehemiás 7:66 szerint az összes 
visszatelepülők száma 42 360 ember volt. Ez igazán sokatmondó szám, ugyanis 
az 1Krónika 21:5-6 szerint Izrael katonai (azaz csak fegyverviselőinek) száma 
valami 1.100.000 ember volt. Júda fegyveresei pedig külön számolva 470.000 ember. 
Itt hozzá kell tennünk, hogy Lévi és Benjámin törzseit ekkor meg sem számolták, akik 
pedig épp Júda mellett maradtak. Az itt megadott katonai erő alapján, plusz a két meg 
nem számlált törzzsel együtt a két királyságnak együttesen legalább 5-6 milliós 
lakosságúnak kellett lennie ekkor! Külön Júda valószínűleg közel járt a 
kétmillióhoz, vagy el is érte azt, bár a háborúk alatt valószínűleg nagyon sokan 
elpusztultak mindkét királyságból. Viszont a lakosság döntően nagy része – először 
Izraelé, majd valamivel később Júdáé – fogságba került, tehát életben maradt. A 
fogságból mindössze 42 360 zsidó, levita és benjáminita tért vissza, ami csak 
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Júdának a korábbi, legalább kétmilliós lakosságához képest is elenyészőnek tűnik. 
Valójában még Júda teljes népessége sem tért vissza ekkor, nemhogy az izraelitáké. 

Jospehus a Zsidók Történetében megírta, hogy még a legtöbb zsidó is hátramaradt 
Perzsiában, ahol négy millióan ünnepelték a templom elkészülése utáni Pészah-t! 
Ez a szám azt jelenti, hogy nem csak a hátramaradt zsidók, hanem az ez idő tájt éppen a 
perzsák zsoldjában álló izraeliták is velük ünnepeltek. 

Hogy Izraelből csekély számú egyénektől eltekintve nem maradtak meg eredeti 
lakhelyükön, azt a Biblia több mint egyértelművé teszi: 

2Királyok 17:18 Ezért igen megharagudott az Úr Izraelre s eltávolította őket színe elől, 
úgyhogy nem maradt meg csak Júda törzse. 

Miért fontos mindez? 

Isten határozott kijelentéseinek ellenére a modern kereszténység nagy része mégis 
azt állítja, hogy Efraim eltűnt, elveszett, és különben is, semmi jelentősége nincs e 
témának. Legalábbis az ő szemszögükből nézve nincs. Isten szellemi népe viszont úgy 
viszonyul ehhez az ismerethez, mint amilyen hangsúlyt fektet rá Isten szava. És Isten 
soha nem felejtette el elsőszülött fiát, Izraelt, a próféciáinak döntő többségét 
hozzájuk irányítja, helyreállításukat eleve elrendelte, és máig gondviselően vezeti 
utjaikat, amíg beteljesíti bennük szándékát. Ha a Biblia fő témája Isten népének 
megváltása, akkor mi, az Isten Gyülekezeteiben, Izraelbe beoltott szellemi 
izraelitákként az Isten szavának szemszögéből értelmezzük e próféciákat, nem pedig 
a világi lágymeleg, csak névlegesen keresztény és teljesen érdektelen álláspontjai 
alapján. Emellett, mint komoly bibliakutatók, a Biblia minden mondanivalóját, üzenetét 
és aspektusát – így a próféciákat is – tökéletesen meg szeretnénk érteni, hogy a lehető 
legtökéletesebben ismerjük meg Isten akaratát, és adhassuk azt tovább. Ez okokból tehát 
feltétlenül szükséges Izrael törzseinek azonosítása a nemzetek között, hiszen amikor a 
próféciák Izrael házához szólnak, ott nem a zsidókról van szó. Rájuk vonatkoztatva egy 
teljesen torzképet kapunk az elkövetkező eseményekről. Amikor Efraim visszatér 
Egyiptomba [nemzeti fogságba] és tisztátalan eledelt eszik majd 
Asszíriában [Németország rabságában] (Hós. 9:3), akkor újra nagy jelentőséget kap 
majd az ígéret: áldott az, aki téged áld, és átkozott, aki téged átkoz. Akik irgalommal 
viselkednek az eljövendő holacaustban részesülő izraelitákon, maguk is kegyelmet 
kapnak Istentől, amikor Isten megbünteti az Izraelt sújtó nemzeteket. Legyünk hát 
valóban a testvéreink megtartói! A 80. zsoltár egy ébresztő üzenet mindazoknak, akik 
Izrael pásztoraiként lettek kihelyezve az Újszövetség alatt, hogy olyan gondviseléssel 
és szeretettel vezessék a testi Izrael népét, ahogyan maga JHVH teszi. Az egész Izrael 
házát, annak mindkét ágát megtéréshez kell hívnunk Jashúán keresztül. Az Isten 
Gyülekezetei teljes hangon és a próféciák megértésével járó felelősség tudatában, 
erővel és hatalommal hirdeti mindezt, az Isten elrendelt akaratában! 

  

Utószó: 
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Az Isten Gyülekezetei az elmúlt hetven évben nagy hangsúlyt fektetett erre a 
témára, és erőteljesen hirdette a megtérést és az utolsó figyelmeztetést a morálisan 
egyre hanyatló izraelita nemzeteknek, Isten választott testi népeinek. A Worldwide 
Church of God, Herbert W. Armstrong vezetése alatt a munkának ezt az aspektusát 
nagyon komolyan és odaadóan végezte el, könyvek, kiadványok több tízmilliós 
példányaiban, a Radio Church of God rádióműsorában, és a World Tomorrow televíziós 
program segítségével. Ma az Isten szétszórt Gyülekezeteinek különböző ágazatai 
szintén jelentős munkát végeznek ezen a téren, ezentúl magyarul is. Elmondhatjuk, 
hogy munkánk eredményeként mára a tíz törzs azonosságának ismerete nagy teret 
kapott az Isten Gyülekezetein kívül is. Az USÁ-ban, Angliában és Írországban több 
jelentősebb méretű protestáns felekezet bevezette ennek tanításait, aránylag 
részletesen, és több-kevesebb hangsúlyt fektetve rá. Bár a főágazatú protestáns 
felekezetek ma is elvetik ezeket a tanításokat, de érdemleges ellenérvekkel nem képesek 
szolgálni. Ahogy a figyelmeztetés Izrael számára kezdi a végét venni, az Isten 
Gyülekezetei egyre jobban a pogány nemzetek felé összpontosítják a megtérésre 
felszólító utolsó nagy felszólítást. Napjainkban tehát az utolsó nagy felhívás és 
figyelmeztetés minden nemzet, nyelv és nép számára elhangzik. A kegyelmi korszak 
végső fázisába érve az igaz evangélium hirdetése erőt kap, és az Úr haragja nagy 
napjának közeledtével az utolsó nagy esélyt adja a megtérésre. Ennek beteltével jön el 
a kor vége. 

Az írás második részének (Jákob veszedelme) tárgya az izraelita nyugati 
demokráciák teljes morális elbukása, és annak következménye: a rájuk jövő 
nemzeti pusztulás lesz. Ebben részletesen elemezzük többek között az angolszász 
népek szerepét a jelen korban és a végidők háborúiban. 

 


