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Legújabb nagyon izgalmas és sokak által várt kiadványunk Góg és 
Magóg háborújáról szól. Ennek az előadás-sorozatnak az anyaga 
Meir Eliyahu rabbinak, nemzedékünk egyik legnagyobb rabbijá-
nak a tanításait ismerteti, aki a rendkívül nehezen érthető prófétai és 
kabbalisztikus szövegek alapján e napjainkban igen aktuális, a végső 
Megváltás előtti, nagyon nehéz időszakról szóló próféciákat közért-
hetően bemutatja és megmagyarázza. Az előadás-sorozat ismeret-
anyaga a Kabbala és a Talmud nagyon mély és a legtöbb ember szá-
mára nehezen vagy egyáltalán nem értelmezhető tanításaira épül és 
azokba nyújt bepillantást. Bemutatjuk azokat a jeleket is, amelyek fel-
fedezhetőek arra vonatkozóan, hogy világunk, sajnos, Góg és Magóg 
háborúja felé tart.

E kiadványunk kapcsolódik, mintegy folytatása az előző – Zamir 
Cohen rabbi tanításai alapján készült – a Messiás eljövetele előtti 
idők jeleiről szóló előadás-sorozatnak, amelyből szintén egyértelmű-
en felismerhető, hogy mi már nagy valószínűséggel ebben a Megvál-
tást megelőző időszakban élünk. Prófétáink a háború előtti időktől 
egészen a Megváltásig tartó időszakot „szüléshez” hasonlították. Azt 
mondták, hogy a világban először kisebb „szülési fájdalmak”, kisebb 
„szülési görcsök” lesznek, majd sorban jönnek az erősebb „szülési 
fájdalmak”, majd egyre gyakoribbá és egyre erősebbé és még erőseb-
bé és még erősebbé és még gyakoribbá válnak, a végén pedig eljön 
maga a „szülés”, ami számunkra a Megváltást jelenti. Ennek részle-
teivel ismerkedhetnek meg kedves Olvasóink ebben a kiadványban.

Köszönöm feleségem, Dr. Tóth Andrea, fiam, Czink Benjámin 
és egész családom biztató és kitartó támogatását, ami lehetővé  tette 
 ennek az újabb kiadványnak a  megszületését is! Köszönöm támoga-
tóink nagylelkű adományait! Köszönöm továbbá önkéntes munka-
társam, Chaja olvasó- és kiadvány szerkesztői munkáját!

Czink Moshe (Tomi)



Ezt a kiadványt áldott emlékű drága szüleim és 
a feleségem családjában elhunytak emlékére ajánlom.

Áldott legyen az emlékük!

Shlomo ben Dávid z”l
Hanna Michus bát Dovid Zalmen z”l

Sara bát Jehuda z”l
Joszef  ben Moshe Natan z”l

David ben Shmuel Halévi z”l
Arije bát Ávrahám z”l
Jantev ben Moshe z”l

Joszef ben Zwi z”l
Lea bát Ráchel z”l

Eszter bát Ráchel z”l
Réle bát Ráchel z”l
Ráchel bát Réle z”l



Köszönet

Dr. Ronen Malkának 
és feleségének, 

Malka bat Ilana Szárának,
akik adományukkal támogatták 

e kiadvány megjelenését.

Jó egészséget és sok sikert 
az egész családnak!



Köszönet

Dr. Gai Kricheli úrnak,
aki adományával lehetővé tette 

e kiadvány megjelentetését.

Eszter bát Ábrahám z”l emlékére



Köszönet

Asaf Samet úrnak 
és családjának

Rabbi Chanoch Gerson ben Jichák z”l 
emlékére





 
 

 
 
 

 

Egy újabb, nagyon izgalmas kiadványt tart kezében a kedves  Olvasó, 
amely Góg és Magóg háborújáról szól. E kiadvány Meir Eliyahu  rabbi 
tanításait ismerteti, aki nagyon sokat tanult azért, hogy ezt a soka-
kat érdeklő és sajnos nagyon aktuális témáról szóló előadás-soroza-
tot el tudja készíteni és át tudja adni nekünk, melynek ismeretanyaga 
a Kabbala és a Talmud nagyon mély és a legtöbb ember számára ne-
hezen vagy egyáltalán nem érthető és értelmezhető tanításaira épül 
és azokba nyújt bepillantást.

Rögtön e tanítás elején felvetődik a kérdés, hogy vajon több ezer 
évvel ezelőtt honnan tudhatták prófétáink, hogy a jövőben egyszer 
majd néhány perc alatt el lehet pusztítani az egész világot? Hiszen, ha 
valaki akár csak 100-150 évvel ezelőtt olvasta ezt a próféciát, egyálta-
lán nem tudta azt értelmezni, hogyan is létezhetne ilyesmi, manap-
ság azonban mindannyiunk számára nyilvánvaló és nem kell hozzá 
nagy képzelőerő sem, hogy ez bizony megtörténhet, hiszen ma már 
mindannyian tudjuk, hogy vannak tömegpusztító fegyverek, atom-
bombák, biológiai és vegyi fegyverek, amelyekkel – néhány gomb-
nyomással – az egész világ elpusztítható.

Amikor vallásos zsidó emberek ezeket a próféciákat olvasták, 
mindig alázattal gondolkodtak a benne leírtakról. Úgy vélték: ha a 
próféták ezt mondták, mert az Örökkévaló ezt az információt adta 
át nekik, akkor ez így is lesz! És így volt a többi próféciával is. Ami-
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kor például a világon szinte mindenki kinevette azokat a zsidó pró-
féciákat, amelyek a csillagok (az égitestek) végtelen számáról szól-
tak, mert azt mondták, hogy maximum 6-8 ezer csillagot (égitestet) 
lehet látni az égbolton, a zsidóság akkor is alázatosan vallotta, hogy 
az Örökkévaló a Szóbeli Tórában azt adta át Izrael népének, hogy a 
csillagok (az égitestek) száma sokmilliárdnyi, és ha az Örökkévaló 
ezt mondta, akkor ez így is van! Ez az ismeret a világ számára csak 
az utóbbi évtizedekben vált ismertté, amikor a modern technológiai 
eszközök segítségével a NASA és más országok kutatóközpontjainak 
a számításai alapján pontosan ugyanúgy a csillagok (az égitestek) 
sokmilliárdnyi számához jutottak, mint ahogyan azt az Örökkévaló 
megmondta Izrael népének!

Egy másik igen furcsa és annak idején értelmezhetetlen prófécia 
arról szólt, hogy amikor Izrael népe visszatér a Szentföldre, akkor oda 
mindenki, a betegek és az idősek is visszatérnek majd. Azt kérdezték 
az emberek, de hogy lehetséges ez? Például Irakban gondolhatta egy 
idős, beteg ember, aki az utca végén lévő üzletig sem tudott elmenni, 
hogy hogyan fog ő Izraelbe kerülni? Ma már azonban tudjuk, hogy 
az Örökkévaló nem véletlenül tette lehetővé és segítette az emberi-
séget pont abban az időszakban – az Izraelbe való visszatérés előtti 
időkben –, hogy feltalálják a repülőgépet, ami előtte természetesen 
teljesen lehetetlennek tűnt az emberek számára. Azonban az alázatos 
zsidók tudták, hogyha az Örökkévaló ezt az információt adta, akkor 
ez így is fog történni, és bár nem tudták hogyan fog ez megvalósulni, 
de abban biztosak voltak, hogy a beteg és idős emberek is visszatér-
nek majd Izraelbe. És ma már látjuk, hogy valóban – ahogy az Örök-
kévaló ígérte – mindenki, az idős és beteg emberek is vissza tudtak 
térni a Szentföldre.

A mai ember számára már nem jelent különleges információt és 
mindenki előtt ismert, hogy a világot – I-ten őrizzen! – néhány perc 
alatt el lehet pusztítani. Azt is el kell mondanunk, hogy nagyon sok 
jel fedezhető fel napjainkban arra vonatkozóan, hogy világunk, saj-
nos, Góg és Magóg háborúja felé tart.
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A magyarhidabroot.hu weboldalon meghallgatható egy másik 
előadás-sorozat, amely Zamir Cohen rabbi tanításai alapján a Mes-
siás eljövetele előtti idők jeleiről szól. Az ott bemutatott jelekből is 
egyértelműen lehet látni, hogy nagy valószínűséggel mi már ezt az 
időszakot éljük. A Messiás eljövetele előtti időkkel kapcsolatban is 
olyan információkat adtak át a próféták évezredekkel ezelőtt, amiket 
természetesen maguktól nem tudhattak.

Mindenesetre a próféták a háború előtti időszaktól egészen a 
Megváltásig tartó időszakot „szüléshez” hasonlították. Azt mondták, 
hogy először a világban kisebb „szülési fájdalmak”, kisebb „szülési 
görcsök” lesznek. Természetesen én magam nem vagyok próféta, és 
I-ten őrizzen, hogy ezt a látszatot keltsem bárkiben is, de talán lehet-
séges, hogy ez a világjárvány már az első „szülési fájdalom”, ami majd 
Góg és Magóg háborújához vezet... de természetesen nem tudom, és 
ez egyáltalán nem biztos, de esetleg ez is lehetséges.

Azt is írták, hogy ezután sorban jönnek az erősebb „szülési fájdal-
mak”, majd egyre gyakoribbá és egyre erősebbé és még erősebbé és 
még erősebbé és még gyakoribbá válnak, majd a végén eljön maga a 
„szülés”, ami számunkra a Megváltást jelenti. Ezt írták le prófétáink, 
hogy tulajdonképpen így zajlik majd ennek a folyamata.

Azt is leírták, hogy először még csak kisebb, rejtett problémák 
lesznek a világban, utána azonban egymást követik az egyre nagyobb 
problémák, amelyek minőségileg és mennyiségileg is egyre jobban 
el fognak szaporodni és fel fognak erősödni... Szintén nem prófécia-
ként, hanem csak kérdésfelvetésként említem, aminek ugyancsak 
láthatjuk már a körvonalait, hogy mintha már most közeledne egy 
nehezebb időszak, amiben akár tömeges munkanélküliség is jöhet, 
amikor az emberek, sajnos, elveszíthetik a munkahelyeiket a világ-
járvány és annak gazdasági következményei miatt, és jöhetnek na-
gyon magas árak. Ennek is láthatjuk az első jeleit, az árak elindul-
tak felfelé például a boltokban, a piacokon, és ez is elérhet egy olyan 
szintet, amikor már sokan nem fogják tudni megvásárolni a termé-
keket és – I-ten őrizzen! – utána jöhet éhezés és mindenféle társadal-
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mi feszültségek, és sok más súlyos következménye is lehet ennek az 
időszaknak...

Arról is ír a prófécia, hogy ez a háború előtti, illetve háborús idő-
szak az emberek számára olyan nagyságrendű problémát, illetve ne-
hézséget fog jelenteni, amilyen az ő spirituális szintjük. Lefordítva és 
egy picit keményebben fogalmazva azt mondhatnám, hogy minden-
kinek a saját maga által elkövetett bűnei szerint kell majd részt 
vállalnia ezekből a nehézségekből.

Bízom benne, hogyha eljön ez az időszak, amiről a próféták írtak, 
akkor ez mindenki számára könnyű lesz, nem nehéz. Ehhez javas-
lom, hogy mindenki már most csináljon tsuvát, mert két dolog van, 
ami segíthet: a tsuva, a megtérés és a jócselekedetek. Tehát ha példá-
ul valaki eddig nem tartott Shabbatot, akkor javasolt számára, hogy 
minél hamarabb, ha lehet azonnal kezdje el a Shabbat tartását vagy 
a kóser étkezést, vagy a tfilin légolást, ha eddig ezt nem tette... Vagy 
ha valakinek az erkölcsi dolgain szükséges javítania, vagy az öltözkö-
désén, a szemérmes öltözködésen, akkor ezt tegye meg minél hama-
rabb! A lényeg az, hogy mindenki saját maga tudja, hogy neki hol 
és miben kell változnia, javítania, és ott kezdjen el minél hamarabb 
változtatni, hogy jobb legyen az élete és ezzel sikerüljön megerősí-
tenie a lelkét!

 

 

Száádjá gáon (Rabbi Száádjá ben Joszef, 882-942, akit a zsidó vallás-
filozófia megalapítójaként tisztelnek) azt írta a Talmudban (a Megil la 
traktátus 3. fejezet, háláchá 9. bekezdés 1. oldalán) a feltámadásról, 
hogy az sok córesz és sok baj után jön majd el. Azt is megírta, hogy 
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a feltámadásnak Peszachkor kell eljönnie, Góg és Magóg háborúja 
pedig Szukkotkor fog elkezdődni.

Vajon ki lesz az első ember, aki majd feltámad? 

Ki más lehetne, mint Mózes tanítómesterünk és testvére, Áron! 

Miért olyan fontos a feltámadás? Miért nem alakította úgy az 
Örökkévaló, hogy feltámadás nélkül jöjjön el a túlvilági örök élet? 
Mi ennek a jelentősége?

Minden léleknek vannak hiányosságai, amelyeket pótolnia kell. 
Ha belegondolunk, már majdnem kétezer éve, hogy nincs Szentély, 
így azokat a parancsolatokat, amelyek a Szentélyhez kapcsolódnak – 
többek között az áldozatok bemutatása és más ehhez tartozó paran-
csolatok –, senki sem tudta teljesíteni, még ha akarta, akkor sem, így 
ezeket muszáj pótolni ahhoz, hogy majd a túlvilági életet élvezhesse 
az ember.

Nagyon félve mondom ki, de még Mózes tanítómesterünknek is 
kell majd pótolnia hiányosságokat, hiszen ő büntetésképpen nem 
léphetett be Izrael földjére, ezért az összes Izrael földjével kapcsolatos 
parancsolatot – amiben benne van a Szentély és más dolgok is – telje-
sítenie kell majd ahhoz, hogy élvezhesse a túlvilági életet. Nem lehet 
úgy a túlvilági élethez eljutni, hogy előtte ne pótolnánk az elmaradt 
parancsolatokat! Ez tehát a feltámadás célja, hogy pótoljuk azokat 
az elmaradásokat, amik a lelkünkből hiányoznak.

A feltámadást nem úgy kell elképzelni, hogy az mindenkivel egy-
szerre történik meg, mert a feltámadás mindenkinek a saját spiri-
tuális szintjének megfelelően, lépcsőzetesen következik majd be. 
Azt mindenképpen szeretném és fontos is kihangsúlyozni, hogy ezt a 
lehetőséget, sajnos, nem mindenki érheti, illetve kaphatja meg, bár-
mennyire is sokan vannak azok, akik azt vallják, hogy minden zsi-
dónak helye van a túlvilági életben. Véleményem szerint, ez nem így 
van, mert a Szóbeli Tóra nem ezt írja! Pontosabban először ezt írja, 
utána azonban rengeteg olyan feltételt szab, amelyek hiánya kizárja, 
hogy oda mindenki elérkezhessen. Ezért is gondolom és hangsúlyo-



14 G Ó G  É S  M A G Ó G  H Á B O R Ú J A

zom, hogy mindent érdemes már most megtennünk annak érdeké-
ben, hogy ez mindannyiunk számára bekövetkezhessen!

 
 

Amikor a Messiás megérkezik Izraelbe, minden zsidó ott akar majd 
lenni, tehát természetesen akik most Izraelen kívül élnek, azok a zsi-
dók is ott akarnak majd lenni a Messiással Izraelben. Erre vonatkozó-
an van egy nagyon fontos ígéret, mégpedig az, hogy a Messiás a világ 
mind a négy sarkából összegyűjti a zsidókat és elviszi őket Izrael-
be. Arról nem szól a prófécia, hogy ez az EL AL vagy a Wizz Air, vagy 
más légitársaság repülőgépeivel fog megvalósulni, de arról igen, hogy 
a Messiás mindenképpen összegyűjti az Izraelen kívül élő zsidókat és 
elviszi őket Izraelbe.

A próféciáknak vannak azonban sokkal súlyosabb részei is  Izrael 
országával és Izrael népével kapcsolatban. Például az egyik ilyen pró-
fécia, amiről a Kabbala tanítása ír, hogy egy nagyon erős földren-
gés fogja megrázni Izrael országát. Érdekes módon a nem vallásos 
szakemberek is azt állítják – a földtani tényezők jelenlegi működé-
séből és a szeizmikus és geológiai változásokból következtetve –, 
hogy valószínűsíthetően egy nagyon komoly és erős földrengés fog-
ja majd megrázni Izraelt. Figyelemre méltó, hogy ez a két vélemény 
így összevág!

Mi lehet a célja az Örökkévalónak ezzel a földrengéssel? Hiszen 
nincs olyan dolog, amit úgy tenne az Örökkévaló, hogy annak ne le-
gyen valamilyen célja! 

Erről azt írja a prófécia, hogy az Örökkévaló szeretné – ugyan-
úgy, mint ahogy kiráznak egy szőnyeget – mintegy „kirázni” azokat 
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a dolgokat Izrael földjéről, amik nem odavalók, például a bálvány-
imádó épületeket és mindazt, ami nem a zsidósághoz, nem Izraelhez 
tartozik. Ezeket egyszerűen elnyeli majd a föld. 

Mondjuk, ha arra gondolunk, hogy ott van az Al-Aksza mecset a 
Szentély területén, akkor ezt úgy képzelhetjük el, hogy hirtelen kelet-
kezik ott egy tölcsér, ami elnyeli az épületet és az embereket is, akik 
benne lesznek. Erről szól a prófécia. Tehát ez az esemény Izrael föld-
jének, a Szentföldnek egyfajta megtisztítása lesz.

Az sem túl kedves és szimpatikus prófécia, ami arról szól, hogy 
mind a hetven nemzet Izrael ellen fog fordulni. Egy kis jó hír ezzel 
kapcsolatban, hogy ez legalább nem a háború kezdetén fog történni, 
hanem csak Góg és Magóg háborújának a legvégén, és addig Izrael 
csak „nézője” lesz ezeknek a háborús történéseknek, amelyek a világ 
különböző pontjain fognak lezajlani. Egyébként ennek is felfedezhet-
jük már a szomorú előjeleit, például, ha az amerikai-orosz, vagy az 
amerikai-kínai, vagy az amerikai-észak-koreai kapcsolatokat nézzük, 
láthatjuk, hogy sajnos bármelyik relációban elindulhat egy nagyon 
súlyos háború.

Azt is írja a prófécia, hogy bizony nagyon sok córesz, nagyon sok 
probléma és szenvedés fogja megelőzni a Megváltást. De vajon mi ez-
zel az Örökkévalónak a célja? Azt mondja a prófécia, hogy az Örök-
kévaló ezzel azt akarja elérni, hogy Izrael népe megfelelően érté-
kelje a Megváltást!

Az igazság az, hogy mi, emberek sajnos olyanok vagyunk, hogy 
akkor értékelünk igazán valamit, akkor értékeljük igazán az életet, 
ha előtte nagy nehézségeken mentünk keresztül. Akkor pillanthatjuk 
meg az igazi fényt, ha előtte megtapasztaltuk a sötétséget. Be kell lát-
nunk, ilyenek vagyunk! Ha valakinek mondjuk 100 forintot adnak, 
hogy vásároljon egy buszjegyet vagy ezzel egészítették ki a vásárlá-
sát, vagy ha valakinek 20 millió forintot adnak, hogy egy új házat ve-
hessen, melyik esetben fogja látni a nagyobb megváltást? Nyilván-
valóan akkor, amikor 20 millió forintot adnak neki! Erre vonatkozik 
ez a prófécia is, hogy azután fogja tudni igazán értékelni a Meg-
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váltást Izrael népe, miután nehézségeken és szenvedéseken ment 
keresztül.

Mi a célja ennek a háborúnak? Az Örökkévaló megjelenése! 
És hogy ezen keresztül az egész világ megtudja, hogy igenis Ő az 
egyetlen Királya ennek a világmindenségnek! És ez minden ember 
számára, aki életben marad, teljesen egyértelmű lesz!

 
 

Csak néhány próféta kapta meg az összes információt Góg és Magóg 
háborújával kapcsolatban. Vannak olyan próféták, akik csak utaláso-
kat, jelzéseket kaptak arra vonatkozóan, hogy mi fog történni a jövő-
ben, de vannak olyan próféták is, akik teljes részletességgel úgy kap-
ták meg ezeket az információkat, hogy a saját szemükkel látták, mi 
fog történni, úgy, mintha fizikailag ott lettek volna azon a helyszínen.

Arról már többször is szóltunk, hogy az Örökkévalónál és a spi-
rituális világban nincs idő, amit azért nagyon fontos megértenünk, 
mert amikor például – remélhetőleg 120 évvel a megszületése után – 
a lélek kiszáll a testből, vagyis amikor az ember meghal, akkor a lelke 
a spirituális világba kerül... és ehhez hasonlítható az is, amit az Örök-
kévaló tett a prófétáival is, hogy miközben aludtak, a lelküket felvitte 
a spirituális világba és ott megmutatta nekik, mintegy televízióképer-
nyőn keresztül, hogy mi is fog pontosan történni a jövőben. Így ka-
pott néhány próféta teljes értékű információt az elkövetkezendőkben 
történő eseményekről.

Az egyik közülük Ezékiel (héberül Jechezkél) próféta, aki nagyon 
sok információt kapott. Ezékiel könyvének a 35-39. fejezetei szólnak 
Góg és Magóg háborújáról. A háborúnak két különösen érdekes ré-
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szét – sőt, azt kell mondanom, az egyik legizgalmasabb részletét – is 
felfedték előtte, és mindezt teljes egészében úgy, ahogyan az történ-
ni fog, ezért tudta a próféta pontosan úgy ábrázolni és leírni ezeket a 
részleteket, ahogyan azok a jövőben majd meg fognak történni.

Izajás (héberül Jesája vagy Jesájáhu) próféta sokkal kevesebb is-
meretet kapott, de azért ő is rendelkezett információkkal Góg és Ma-
góg háborújáról.

Ezékiel próféta egyébként nagyon összetört, amikor ezeket a pró-
féciákat látta, nyilvánvalóan nem volt hozzászokva az ilyen erőteljes 
jövőbe való betekintéshez és rettenetesen megrázta és megdöbben-
tette mindannak a látványa, ami majd a világban történni fog, amikor 
bekövetkezik Góg és Magóg háborúja.

 
 

A Zohárban az szerepel, hogy Ezékiel próféta Izrael földjén kívül 
kapta a próféciáját, a Talmud viszont azt írja, hogy Izrael földjén kí-
vül nem lehet próféciát kapni. A Zohár azután így folytatja: aki elő-
ször Izraelben kapott próféciát, az utána kaphat Izraelen kívül is! 

Erre mondta Meir Eliyahu rabbi, aki nemzedékünk egyik leg-
nagyobb rabbija, hogyha van valami, amit nem teljesen értünk a 
Talmud alapján, akkor azzal kapcsolatban a Kabbala tanításaiban 
érdemes vizsgálódnunk, mert ott vannak egyértelműbben és világo-
sabban leírva a legbelsőbb titkok. Tehát mindig a Kabbala tanításait 
kell figyelembe vennünk a Tóra belső titkainak a megértésével kap-
csolatban. A Talmud tanításaiban is igen sok titok van, de ezek meg-
értése néha nagyon el van rejtve. 
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Ezékiel próféta az első Szentély idejében élt, és amikor látta a pró-
féciát, hogy mi fog történni, hogy milyen pusztulás lesz a Szentéllyel, 
akkor egyszerűen összeomlott. Ezékiel próféciájának a magyarázatát 
megtaláljuk a Zohárban (a Smot hetiszakaszról szóló tanítás 5. olda-
lán), ahol nagyon részletes leírást találunk erről.

Góg és Magóg háborúját Zakariás (héberül Zecharja) próféta is 
látta. Felmerül a kérdés, hogy mi a különbség a két prófécia között? 

Ezékiel próféta a háború első és második részét, Zakariás prófé-
ta pedig a legkeményebb és legdurvább utolsó, harmadik részét látta. 
Ez egy nagyon fontos különbség a két prófécia között. Ezékiel pró-
féta könyvének a 30. fejezetében olvashatunk arról, amikor még Iz-
raelen kívül zajlik a háború, majd utána arról, amikor ez a háború 
már Izrael határához ér, a 38. fejezetben pedig arról, amikor már Je-
ruzsálemért folyik a harc. De, ami Jeruzsálem városában történik, a 
legvéresebb harcot már nem láthatta, ezt csak Zakariás próféta előtt 
fedték fel.

 
 

Zakariás próféta Góg és Magóg háborújának a legdurvább részeit is 
látta, amelyeket még Ezékiel próféta sem láthatott. Zakariás prófé-
ta többek között bombákról, rakétákról, radioaktív anyagokról, nuk-
leáris, tömegpusztító fegyverekről is írt, és például arról is jövendölt, 
hogy valaki fogja egy másik ember leszakadt kezét. 

De vajon hogyan írhatott ilyenekről? Teljesen nyilvánvaló, hogy 
csak úgy tehette, hogy ezeket az információkat az Örökkévalótól kap-
ta, Attól, aki az egész világot megalkotta, aki az embert teremtette és 
akinek a múlt, a jelen és a jövő ugyanazt jelenti. Az Örökkévaló, mi-
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vel előre látja, tudja és ismeri a jövőt, ezt az ismeretet osztotta meg a 
prófétáival.

A későbbiekben részletesebben foglalkozunk Ezékiel próféciájá-
val, amely az Izraelen kívüli háborúról szól, ami azután elér Izrael 
országának határához, később pedig Jeruzsálemért folyik, azután Za-
kariás próféciájával folytatjuk, ami már a Jeruzsálem városában le-
zajló háborús eseményekről szól.

Talán furcsán fog hangzani, amit mondok, de a helyzet az, hogy a 
vallásos zsidók várják ezt a háborút, Góg és Magóg háborúját, de ter-
mészetesen nem azért, mintha annyira szeretnék a háborúkat és nem 
szeretnének békét, hanem azért, mert tudják, hogy enélkül nem jöhet 
el a Megváltás, hiszen ez van megírva a próféciában és a vallásos zsi-
dók számára az a legfontosabb, hogy eljöjjön a Megváltás. A Tal-
mud is ír arról, hogy ez így fog történni!

Vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy Góg és Magóg 
háborúja a Soá (a Holokauszt) volt, de ez nem lehetséges, hiszen azt 
írja a prófécia, hogy Góg és Magóg háborúja után eljön a Megváltás, 
a Messiás, és láthatjuk, hogy ez még nem következett be, így semmi-
képpen sem lehetett a Soá (a Holokauszt) Góg és Magóg háborúja.

Most nézzük meg, ki és mi is Góg és Magóg? 

Góg egy elnök, egy király lesz, Magóg pedig az ő országa. Jelen-
leg nem tudjuk, hogy ki lesz az a Góg és azt sem, hogy melyik lesz az 
az ország, amelyikben ő uralkodni fog.

Jichák Abarbanel rabbi (1437-1508, késő középkori zsidó filo-
zófus és hittudós, apologetikai művei a Messiás eljövetelének zsidó 
szemszögből való megvilágítását tárják elénk) azt írta, hogy Magóg 
nemzete egy nagyon erős nemzet lesz, egy fontos katonai bázissal 
rendelkező ország, akitől félni fognak, akinek nagyon nagy és erős 
katonasága van. Ez az ország lehet például Oroszország, Amerika 
vagy más hasonló ország is, amely nagyon kemény és nagyon erős 
katonai haderővel rendelkezik.
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Rámchál (Rabbi Mose Chájim Luzzato, 1707-1746, nagy Talmud-
tudós, filozófus és kabbalista) szerint a számech-mem héber betűk – 
amelyek a gonoszat, a rosszat jelentik ebben a világban – érzi a vesz-
tét, érzi, hogy nemsokára vége lesz a „feladatának” és rá többé nem 
lesz szükség, hiszen tudvalevő, hogy a Megváltás után már nem lesz 
többé rossz, mert bevégezte a feladatát.

Nagyon érdekes, hogy amikor egy ember meghal, előtte néhány 
perccel még úgy beszél, mintha minden rendben lenne, ahogy ezt az 
égő gyertyánál is jól lehet látni: mielőtt kialszik, előtte nagyon erősen 
ég. Erre gondol Rámchál, hogy mielőtt eljön a Megváltás, nagyon 
megerősödik a gonosz és a rossz. Azt gondolom, ennek már most is 
láthatjuk a jeleit. 

Felmerül azonban a kérdés, miért van szükség mindenáron Góg 
és Magóg háborújára és miért ne hozhatná el az Örökkévaló hábo-
rú nélkül is a Megváltást?

Egyrészt be kell látnunk, hogy a mi nemzedékünk nem igazán 
mentes a bűnöktől, így az Örökkévalónak nincs más választása, mint-
hogy megtisztítsa az emberiséget és a Földet a rossztól, a gonosztól, 
mielőtt elhozza a Megváltást.

Másrészt pedig a háborúnak vannak céljai, méghozzá három cél-
ja is van.

Az első célja az, hogy igazán értékelni tudjuk a Megváltást! Erre 
pedig akkor képes az ember, ha nagyon nagy nehézségek és erőfeszí-
tések árán jut el oda. Gondoljunk csak bele, ha például nagy nehéz-
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ségek vannak az életben, ha nem mennek jól a dolgok, és hirtelen jön 
a „Megváltás”, akkor azt nagyon, de nagyon tudja értékelni az ember.

A második célja a háborúnak, hogy mindazok a gonoszok és rosz-
szak, akik Izrael népe ellen vétettek, visszajöjjenek reinkarnációban 
erre a Földre azért, hogy az Örökkévaló megbüntethesse őket és meg-
fizessenek mindenért, amit Izrael fiai ellen vétettek. Persze azt is tud-
juk, hogy a történelemben semmi sem véletlen, hiszen, ha például 
nem lett volna Hámán, akkor nem lett volna Purim sem, vagy ha 
nem lett volna Antióchus, akkor nem lett volna Chanuka sem. Eb-
ből is láthatjuk, hogy a sötétség után, a sötét időszak után mindig egy 
szent és jó dolog következik, és ugyanígy Góg és Magóg borzasztó és 
szörnyű háborúja után jön el mindenki számára nyilvánvaló módon 
az Örökkévaló, hogy mindenki megfelelően értékelje Őt és HaShem 
szent nevét!

 

Mindenki, akinek gonosz tettei voltak a zsidók, a zsidóság, Izrael 
népe ellen, meg fog fizetni érte, az Örökkévaló mindegyiküket meg-
bünteti, aki bántotta az Ő gyermekeit. 

Az erev rávok is – azok a zsidók, akik köztünk vannak, de Izrael, a 
zsidóság, a Tóra és az Örökkévaló ellen harcolnak – meg fogják kap-
ni méltó büntetésüket.

Azok is, akik a Szentélyeket lerombolták, akik a gázkamrákba 
küldték a zsidókat, mindegyikük egytől-egyig meg fogja kapni a neki 
járó büntetést. És azok is, akik például idézőjelben mondva „intelli-
gens” emberek voltak, és Chopin és Mozart zenéjét hallgatták, mi-
közben gyilkolták a zsidókat... 
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Titusz nemcsak a Szentélyt, hanem Jeruzsálemet is teljesen lerom-
bolta, egyetlen egyet, a Siratófalat kivéve, hiszen az Örökkévaló meg-
ígérte, hogy a Szentélynek azt a Nyugati falát, a Siratófalat soha senki 
nem fogja tudni lerombolni, mert az az Ő személyes védelme alatt áll.

Egyébként az összes gonosz – Titusz, Hámán, Fáraó, Hitler, Arafat 
és az összes többi gonosz – reinkarnációban vissza fognak jönni erre 
a Földre. Hogyan fog ez megtörténni? Úgy, hogy például Hámán egy 
mostani reinkarnációban megszületik kisbabaként, ugyanúgy, mint 
bármely másik kisbaba, és felnő ugyanúgy, mint egy normál, átla-
gos gyerek, később pedig ő lesz a nemzet vezetője. Ugyanígy példá-
ul a Fáraó ismét Egyiptom elnöke lesz, és így tovább... Az összes go-
nosz így fog visszatérni egy-egy mai reinkarnációban azért, hogy az 
Örökkévaló megbüntethesse őket azokért a tetteikért, amelyeket Iz-
rael népe ellen elkövettek.

Felmerül a kérdés, miért kell ehhez őket visszahozni egy újabb re-
inkarnációban? Lehetséges volna, hogy miután meghaltak, nem kap-
ták meg a túlvilágon a büntetésüket? 

Nyilvánvaló, hogy megkapták az Örökkévaló által alkotott tisztí-
tórendszerben, a pokolban, a Kaf Hakelában (a gehinnomban vagy a 
seolban – ahogy a héberben nevezik ezt a helyet), ahol biztosan na-
gyon, de nagyon kemény büntetéseket kaptak.

Akkor hát miért kell őket mégis ismét visszahozni erre a  Földre? 
Az Örökkévaló azt mondta, hogy mindenkinek szükséges ott is 
bűnhődnie, ahol a bűnöket elkövette. Ez egyébként a mai ember 
esetében is így van, hogyha valaki meghal és a lelkét az Örökké való 
büntetésből nem emberi testben küldi vissza, hanem például egy 
macska vagy egy kutya testében, akkor ez azt jelenti, hogy neki pont 
oda kell visszakerülnie ebben a formában, ahol a bűnöket elkövette. 
Tehát ha valaki például Magyarországon követett el bűnt, akkor az ő 
lelke nem egy amerikai kutyában vagy amerikai macskában fog visz-
szatérni, hanem egy magyarországi kutyában vagy macskában, ami 
egyébként borzasztó nagy fájdalom a lélek számára, ha egy állati test-
ben kell visszatérnie.
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Rabbi Simon bár Jocháj (aki már életében legendává vált és akinek a 
zsidó misztikus tanokat és a Zohárt, a Kabbala fő művét is tulajdonít-
ják) azt írja a Zohárban (az 59. fejezet 2. oldalán), hogy például Had-
riánusz római császár, aki 52 évvel a második jeruzsálemi Szentély le-
rombolása után lerombolta Beitárt is (ami jelentős oktatási központ 
volt és az i. sz. 132 és 135 között Bar Kochba fő támaszpontja is), vagy 
a fáraó, aki minden reggel megölt ötven gyereket – mind egyikük meg 
fogja kapni a neki járó büntetést. De mielőtt a büntetését megkapná, 
előtte módot kap a nemzete feletti irányításra, ugyanúgy, mint koráb-
ban. Például a fáraó egy másik testben lejön, megszületik Egyiptom-
ban, majd felnőve eléri az egyiptomi elnöki pozíciót, ő lesz a nem-
zet vezetője, és majd csak ezek után fogja megkapni a megérdemelt 
büntetését.

A harmadik célja Góg és Magóg háborújának Izrael megtisztí-
tása, többek között például a „kamu” betértektől, akik jelenleg is ott 
vannak Izraelben, őket is el fogja pusztítani a háború – ezt írja a Kab-
bala tanítása. Természetesen ez azokra a betérőkre nem vonatkozik, 
akik – löSém Sámájim – az Örökkévaló dicsőségéért tértek be.

Rási (Rabbi Slomó ben Jichák, 1040-1105, minden idők leg-
nagyobb és legismertebb Tóra- és Talmud-magyarázója, akinek a 
kommentárjai a mai napig minden zsidó tanulás alapját képezik) azt 
írta, hogy ebben az időszakban lesznek „kamu” rabbik is, akik szin-
tén nem maradhatnak Izrael földjén, ezért a háború őket is el fogja 
pusztítani.

Talán az a legérdekesebb, amit a Zohár ír az erev rávokról. Azt írja, 
hogy a legveszélyesebb és legnagyobb probléma az erev rávok prob-
lémája. Sokkal veszélyesebb, mint bármelyik nemzet, hiszen egy kül-
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ső ellenséggel könnyebben el lehet bánni, mint egy belső ellenséggel, 
aki belülről rombol. 

Megjövendölték a próféciák, hogy ebben a Messiás eljövetele előtti 
időszakban az erev rávok fogják irányítani a nemzetet, az országot, és 
már most is láthatjuk, milyen felbecsülhetetlen károkat okoznak Izrael 
népének. Ha csak arra gondolunk, hogy az ország pénzét az ellenségnek 
adják, akik egyébként nyíltan vállalják, hogy ki akarják írtani a zsidó né-
pet, gondoljunk bele, melyik nemzet tenne ilyet? Talán az egyik legször-
nyűbb cselekedet, amit tettek és tesznek a mai napig, hogy a terroristák-
nak, akik megölték a gyermekeinket, emléknapot szerveznek, ez teljes 
agyrém! Ez egyszerűen elképesztő! Gondoljunk bele, ez olyan, mintha 
Putyin emléknapot szervezne azok számára, akik megölték az oroszo-
kat. De nem kell példáért Oroszországba, nem kell Putyinhoz menni, ha 
Nyugat-Európára tekintünk, a németekről, az angolokról, a franciákról 
ugyanúgy teljesen elképzelhetetlen, hogy ilyet tennének, hogy akik meg-
ölték az ő gyermekeiket, azoknak emléknapot szervezzenek. Ez minden-
nél szégyenteljesebb, azt mondom. Természetesen az Örökkévaló ebben 
a háborúban az erev rávoktól is meg fogja tisztítani Izrael országát.

Arról is ír a Kabbala tanítása, hogy akik a Tórával, a Tóra törvényei-
vel ellentétesen éltek, azok a zsidók sem maradhatnak Izrael földjén, és 
Góg és Magóg háborújának következtében nem is maradnak ott.

 
 

Nézzük meg újból, hogy ki is lesz Góg, illetve Magóg!

A Talmudban (a Joma traktátus 10. fejezetének 1. oldalán) írnak 
bölcseink „Germánia” és „Kanádia” helyekről, de egyáltalán nem biz-
tos, hogy ezek a nevek a mai Németországra vagy Kanadára vonat-
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koznak, ezt senki nem tudja biztosan, de nem valószínű. Josephus 
Flavius (héber nevén Joszef ben Mátitjáhu hakohén, 37-100, az 
ókori világ egyik legnagyobb történetírója) a „Kafkázusiakról” írta, 
hogy ők lesznek Góg és Magóg.

Málbim (Rabbi Meir Leibus ben Jechiél, 1809-1879, neves Biblia- 
kommentátor) egy nagyon érdekes próféciát mondott, mégpedig azt, 
hogy Góg és Magóg háborúja csak akkor jöhet el, ha Izrael fiai 
visszatértek a Szentföldre, Izrael földjére. Ezt a próféciát akkor adta 
Málbim, amikor a zsidók már a galutban, a szétszóratásban a világ 
minden részén éltek, és azokban az időkben szinte senki sem gondolt 
arra, hogy egyszer még visszatérhetnek Izraelbe. Tehát ez szintén egy 
nem mindennapi prófécia volt.

Azt is írta Málbim, hogy akkor jön el Góg és Magóg háborúja, 
amikor a zsidóság viszonylagos nyugalomban fog élni Izrael or-
szágában. És láthatjuk, hogy ma a zsidóság valóban viszonylag nyu-
godtan él Izraelben.

Azt is megírta, hogy Góg és Magóg körülmetéletlenek lesznek. 
Ez jelentheti akár azt is, hogy keresztények lesznek... Nagyon sok zsi-
dó van, aki mára már elfelejtette azt a kétezer éves üldöztetést, ami-
ben a zsidóságnak része volt. Ahogyan a próféciában is szerepel: a 
Soá után a keresztényeket felváltják majd az arabok, vagyis a keresz-
tények egyszerűen leszállnak rólunk és átadják a „stafétabotot” az 
araboknak, és így egy viszonylagos békében élhetünk majd a keresz-
tényekkel, és az arabok veszik át az üldöztetésünket. És láthatjuk, ez 
a prófécia is megvalósult!

Amikor a zsidók meglátják majd Gógot és Magógot, akkor na-
gyot fognak nézni, és azt mondják majd: „Á! Tehát ők azok!” A Tal-
mudban (a Megilla traktátus 17. fejezetében) olvashatjuk, hogy a 
Megváltás Góg és Magóg háborújával fog elkezdődni, ami azt is 
jelentheti, hogy nem annyira a háborútól kellene félnünk – hiszen 
úgyis megvan írva, hogy ez a háború el fog jönni –, hanem inkább a 
bűneinktől!
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A Talmudban (a Szanhedrin traktátus 98. fejezetének 2. oldalán) 
arról is olvashatunk, hogyan tud az ember megmenekülni Góg és 
Magóg háborújából? 

A prófécia azt írja, hogy ennek két feltétele van: az egyik a Tóra
tanulás, a Tórával való foglalkozás, a másik pedig a jócselekedetek 
gyakorlása más emberekkel! És nagyon fontos, hogy mind a kettő-
re szükség van, ami azt jelenti, hogyha valaki sokat tanulja a Tórát, 
sokat foglalkozik a Tórával, azonban nincsenek más emberek érde-
kében végzett jócselekedetei, akkor egymagában a Tóratanulás nem 
lesz elég számára a megmeneküléshez! És ugyanígy igaz ez fordítva 
is, hiába van valakinek nagyon sok jócselekedete, ha nem foglalkozik 
a Tórával, ez sem lesz elég az ő megmeneküléséhez! 

Minden ember fél a háborútól, ez egy valóságos és teljesen termé-
szetes emberi érzés, de ha valaki az Örökkévaló védelme alatt áll – 
tehát mindkét feltételt teljesíti, gyakorolja –, akkor igazából nincs 
mitől félnie, mert senki sem érhet hozzá, senki sem árthat neki, sem 
bombák, sem rakéták, sem biológiai, sem kémiai fegyverek! Tehát az 
az ember, aki mindkét feltételt teljesíti, a lehető legnagyobb védelem 
alatt áll, mégpedig az Örökkévaló védelme alatt, és így nyugodt lehet 
a háború idején is!

 
 

Az előző fejezetben említett két feltétellel kapcsolatban – ami bizto-
sítja az Örökkévaló védelmét Góg és Magóg háborújában – van egy 
probléma, mégpedig az, hogy sajnos senki sem, egyikünk sem tud-
hatja, hogy ehhez a védelemhez neki lesz-e elég Tóratanulása, il-
letve lesz-e elegendő jócselekedete? Ez azért nagy probléma, mert 
így minden emberben marad bizonyos félelem. Mindenesetre ter-
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mészetesen egészen biztos, hogy sokkal jobb lesz annak az ember-
nek a helyzete, aki már teljesített valamennyit ezekből a feltételekből, 
még akkor is, ha nem tudhatja, hogy az elég lesz-e, mint azoknak az 
embereknek a helyzete, akik egyik feltételt, tehát sem a Tóratanulást, 
sem a jócselekedeteket nem teljesítették.

Most olyan jeleket fogok felsorolni, amelyekből egyértelműen 
látható, milyen közel állunk Góg és Magóg háborújához, sőt azt is 
mondhatnám, hogy az már „itt van a kertek alatt”.

Góg és Magóg háborúja lesz az első jele a Megváltásnak, de ezt 
nem úgy kell elképzelni, hogy egyik nap megszólal a sziréna, rakéták 
süvítenek ide-oda és egy-két nap múlva eljön a Megváltás. Erről szó 
sincs! Nem ez szerepel a próféciákban, és ezenkívül ez az észszerű-
séggel is szemben áll. Amikor Góg és Magóg háborúját említjük, ak-
kor egy folyamatról beszélünk, tehát ebben egy folyamatot kell lát-
nunk, aminek a végén jön majd el a Megváltás.

A háború kitörése előtti első jelek között, annak első fázisában 
az országok, a nemzetek mintegy „incselkedni”, kötekedni kezdenek 
egymással, amit már most is láthatunk. Van például ilyen szóváltás, 
szóbeli fenyegetőzés Izrael és Irán között, Oroszország és Amerika kö-
zött, Amerika és Kína között, Észak-Korea és Amerika között, vagyis 
láthatjuk, hogy nem hiányoznak ezek a fajta „heccelések”, hergelések, 
szópárbajok egyes országok között, és ez a háború kitörése előtti első 
fázis jelei közé tartozik, amiről a próféták is írtak. Ez az időszak tehát 
a szóbeli fenyegetőzések ideje lesz, a tettek később következnek.

Van két ország, aki nagyon szeret a katonai erejével hivalkodni és 
kérkedni, ez a két ország pedig Irán és Észak-Korea, és ez a két ország 
nagy valószínűséggel részt fog venni Góg és Magóg háborújában.

A háború kitörése előtti második jel, második fázis az lesz, ami-
kor a nemzetek, az államok elkezdenek egymással már a különböző 
tömegpusztító fegyverek bevetésének a lehetőségével is fenyegetőzni, 
de ez még mindig csak a szavakkal való fenyegetőzés ideje lesz, és itt 
még mindig nem a tettek kerülnek előtérbe.
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Az előzőekben Góg és Magóg háborújának kezdeti lépéseiről, kezde-
ti fázisairól volt szó. 

Az első fázis, ahogyan már említettük, az lesz, hogy az orszá-
gok, a nemzetek elkezdenek egymással incselkedni, kötekedni, 
amit láthatunk is a világban, több ország között is folyik ilyen szóbeli 
fenyegetőzés.

Góg és Magóg háborújának második fázisa még mindig a beszéd 
szintjén zajlik majd, de akkor már – a próféciák szerint – a különbö-
ző nemzetek a konkrét tömegpusztító fegyverek bevetésével fog-
ják fenyegetni egymást.

Góg és Magóg háborújának harmadik fázisában pedig már a cse-
lekedetek is megjelennek, a különböző terrorszervezetek működés-
be lépnek – legyen az a Dash, a Dzsihád, a Hamasz vagy a Hezbollah 
–, és ezzel tulajdonképpen elkezdődik maga a tényleges, valóságos 
háború. Ezeket a terrorszervezeteket a különböző nemzetek – akik-
nek érdekében áll ez a háború – támogatni fogják, és nemcsak pénz-
zel, hanem mentálisan is.

Góg és Magóg háborújának negyedik fázisában a különböző 
nemzetek és országok fognak egymásnak feszülni, majd el is kez-
denek egymással háborúzni.

Góg és Magóg háborújának ötödik fázisában az összes nemzet 
Izrael ellen fog fordulni és háborút viselni, és ennek utolsó szakasza 
Jeruzsálemért folyik majd és Jeruzsálem városában zajlik, és ez lesz a 
valaha volt legvéresebb háború. 
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A háborúnak erről a befejező szakaszáról, amely Jeruzsálem belse-
jében fog lezajlani, több prófécia is írt, és tulajdonképpen ez lesz Góg 
és Magóg háborújának a végső fázisa.

A háborúnak ez az utolsó része, amikor az egész világ Izrael el-
len fordul, három részből fog állni:

Az utolsó rész első harmadában Izrael határaiért fog folyni a harc, 
amiről Ezékiel próféta könyvének a 38. fejezetében olvashatunk. 

Azután Jeruzsálem városának a falaiért fog zajlani a háború, ami-
ről Ezékiel próféta könyvének a 39. fejezete szól.

A háború legvégső és legvéresebb része pedig Jeruzsálem belsejé-
ben zajlik majd, amit Zakariás próféta könyvének a 14. fejezete ír le.

 
 

 

Az előző fejezetekben már szóltunk arról, hogy a különböző nem-
zetek között elkezdődik a háború, majd pedig utána megkeresik és 
„megtalálják”, hogy ki a hibás, ki a felelős, a „fekete bárány”, a „bűn-
bak”, és sajnos, mint majdnem mindig, Izraelt fogják kikiáltani annak.

Ebben a földi világban zajló utolsó háborúban, Góg és Magóg há-
borújában az Örökkévaló már nem fog segíteni Izrael népének, 
már nem úgy fog viselkedni, mint a többi háború esetében, ame-
lyeknél mindig ott volt az Örökkévaló segítő keze. 

Nézzük meg például Chanuka ünnepét, ahol a cádikoknak, a mak-
kabeusoknak csak egy maroknyi csapata volt, mégis sikerült legyőz-
niük a nagy görög hadsereget. Hogyan voltak erre képesek? Nyilván-
valóan nem maguktól, csakis azért sikerülhetett ez a győzelem, mert 



30 G Ó G  É S  M A G Ó G  H Á B O R Ú J A

ott volt velük az Örökkévaló segítő keze, és általa egy természetfeletti 
csoda történt, ami nem azt jelenti, hogy a cádikok, az a maroknyi csa-
pat ne igyekezett volna teljes erejével győzedelmeskedni, de mindez 
nem vezetett volna győzelemre az Örökkévaló csodája nélkül!

A zsidóságban egyébként is nagyon, de nagyon fontos az igyeke-
zet. Nem mondhatja azt az ember, hogy: „Én fekszem az ágyban és 
majd az Örökkévaló eltart.”

Ugyanez vonatkozik a modern Izrael állam háborúira is. 

Az izraeli hadsereg mindig nagyon igyekezett megvédeni az or-
szágot, amiből úgy tűnhet sokak számára, mintha önmaga egyedül is 
képes lett volna egyszerre akár délen és északon is visszaverni az el-
lenséget, például az egyiptomi hadsereget. 

Ha belegondolunk, az auschwitzi borzalmakat átélt nemzedék 
tagjaiból létrejövő hadsereg nyilvánvaló, hogy önmagában képtelen 
lett volna legyőzni az egyiptomi hadsereget! Ez egyszerűen képtelen-
ség lett volna! 

További érdekesség, hogy az egyiptomiak ezt sohasem cáfolták! 
Sőt, egyértelműen kinyilvánították, hogy itt csoda történt! Ebben a 
háborúban Izrael népével csoda történt! 

A zsidók egy jelentős része azonban ezt a mai napig tagadja, és so-
kan azt gondolják, hogy ők maguk is elegek voltak egy ilyen háború 
megnyeréséhez és hogy a saját erejük érdemében sikerült legyőzniük 
az egyiptomiakat.

Mindenesetre Góg és Magóg háborújában – ami az utolsó há-
ború lesz – az Örökkévaló már nem így fog viselkedni és közre-
működni, vagyis nem fog segíteni, nem lesz ott segítő keze Izrael 
 hadserege mellett, és csak a háború legvégén fogja majd minden-
ki – minden kétséget kizáróan – meglátni a nyílt csodát, akkor, 
amikor már azt fogják gondolni, hogy itt a vég, már nem lehet to-
vább tartani Jeruzsálemet. Ekkor fog teljesen egyértelműen és telje-
sen nyilvánvaló módon megjelenni az Örökkévaló és akkor fogja 
megváltani Izrael népét!
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A Vatikánban nagyon sok olyan tárgy van, ami a jeruzsálemi Szentély
ből származik. Ezek között nincsenek ott természetesen a Tízparan-
csolat kőtáblái, illetve a frigyláda, amelyek a Szentély alatt lettek elrejt-
ve. Azonban ott van például a Vatikán mínusz hetedik szintjén az a 
csodálatosan gyönyörű színarany menóra és paróchet (Tórafüggöny), 
és más értékes dolgok és iratok, amelyek a jeruzsálemi Szentély ből 
származnak.

Nem is olyan régen történt, hogy egy izraeli rabbi kikeresztelke-
dett és ő lett a papoknak a vezetője, és az ő feladata volt elmondani 
a zsidóknak azt, hogy miért a kereszténység az igaz vallás. De mit 
lehet tenni, a zsidók kérdeznek is, nem fogadnak el csak úgy min-
dent, és olyan kérdéseket tettek fel neki, amelyekre nem volt válasza. 
Mit tett tehát? Elment a pápához és megkérdezte tőle, hogy mit vá-
laszoljon ezekre a kérdésekre, mert ő nem tudja a választ. A pápa azt 
mondta neki: „Maradj csendben!” Ekkor elgondolkodott azon, hogy 
valóban a kereszténység lenne az igaz vallás? Mindezeket maga a ki-
keresztelkedett rabbi mesélte el. Tehát a pápa azt mondta neki: „Ma-
radj csendben, de megmutatjuk neked a menórát, ami a Szentélyből 
származik.” 

Igaz, hogy ekkor már keresztény volt ez az ember, de mégis elment 
a jeruzsálemi rabbikhoz, hogy tanácsot kérjen tőlük. Azt kérdezték 
tőle, hogy ki volt az utolsó ember, aki látta a menórát a Vatikánban? Ő 
elment a pápához és megkérdezte ezt tőle. Azt a választ kapta, hogy 
aki utoljára látta a menórát, egy zsidó ember volt, aki miután kilépett 
onnan, azonnal elveszítette a beszédkészségét, majd 30 napon belül 
elhunyt. Mivel azonnal elveszítette a beszédkészségét, ezért nem is 
tudta elmondani, hogy mit látott ott. Amikor ezt elmesélte a rabbik-
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nak, ők azt mondták neki, hogy nem érdemes kockáztatnia az éle-
tét, mert valószínűleg óriási nagy veszélyben lenne, hiszen akkora a 
szentség ott.

A Vatikán a világ legkisebb területű állama, amelynek egyébként 
autonómiája van és egy nagyon erős állam. Nagyon érdekes, amit a 
Vatikánról a Talmud, a Szóbeli Tóra ír, amit az Írott Tórával együtt 
kaptunk az Örökkévalótól a Szináj-hegyen. Az szerepel a Talmud-
ban, hogy mindaddig amíg a Szentély áll, addig nem állhat a Vati-
kán. És mindaddig, amíg a Vatikán áll, addig nem állhat a  Szentély. 
Azoknak, akik azt mondják, hogy egyszerre fog állni a Vatikán és a 
Szentély, ne higgyetek, mert így nem lehet, vagyis vagy az egyik, vagy 
a másik fog állni. Tehát a Szentély csak akkor fog újból állni, amikor 
a Vatikán már nem lesz.

 
 

Góg és Magóg háborújának az elején, ahogy már említettük, a külön-
böző nemzetek egymással fognak harcolni – például Amerika Irán-
nal, vagy Oroszország Amerikával, vagy más államok –, és Izrael még 
nem lesz benne ezekben a harcokban. Ez lesz az utolsó alkalom, az 
utolsó lehetőség a zsidóság számára, hogy tsuvát csináljon, vagyis 
hogy megvizsgálja tetteit és visszatérjen az Örökkévalóhoz. 

Magam azt gondolom, hogy nem szabad megvárni ezt az időt, ha-
nem már ma el kell kezdeni tsuvát csinálni! Először is nem tudhatja 
az ember, hogy meddig él, hogy megéri-e azt az időt? Másrészt pedig 
úgyis mindenről, minden egyes tettéről, amit az ember az élete folya-
mán cselekszik, miután kiszáll a lelke a testéből, számot kell adnia. 
Tehát semmiképpen sem szabad várni a tsuvával! 
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Persze nyilvánvaló, hogy amikor háború van, akkor az emberek is 
könnyebben csinálnak tsuvát, hiszen rájönnek arra, hogy senki más 
nem menthet meg bennünket, csakis az Örökkévaló! 

Akkor már nem a szomszédjukban, a szüleikben vagy a barátaik-
ban bíznak az emberek, hogy majd ők megmentik, hanem nyilvánva-
ló lesz mindannyiunk számára, hogy csakis az Örökkévaló menthet 
meg bennünket! Amíg azonban jól megy az üzlet, van biznisz, amíg 
minden rendben van, addig sajnos sokan úgy gondolják, hogy nincs 
is szükségük az Örökkévalóra.

Mindenesetre, ahogyan azt már mondtuk, először Izmael fog há-
borúzni Ézsauval, ami azt jelenti, hogy a muszlimok és a kereszté-
nyek között fog zajlani a háború.

Jichák Abarbanel rabbi azt írta, hogy a muszlimok, az arabok 
már kétszer ott voltak és elfoglalták Jeruzsálemet, és harmadszor is 
háborúzni fognak, és ismét el fogják foglalni Jeruzsálemet.

A Kabbala fő művében, a Zohárban (a 69. fejezet 1. oldalán) ol-
vashatjuk, hogy Izmael leszármazottai, az izmaeliták, nem a zsi-
dók ellen fognak háborút viselni, hanem a keresztények ellen. Azt 
is írja, hogy a keresztények tizenkét hónapra elfoglalják Jeruzsále-
met és egész Izraelt. Tehát az izmaeliták nem a zsidók ellen fognak 
harcolni, hanem a keresztények ellen, akik akkor már 12 hónapja ott 
lesznek, és abban az időben ők fogják uralni Jeruzsálemet és egész 
Izraelt.

Természetesen nekünk ma ezt nagyon nehéz megértenünk, hogy 
keresztény emberek Izrael ellen forduljanak és elfoglalják Izrael or-
szágát, de mivel a Kabbala tanításában ez szerepel, így biztosak le-
hetünk benne, hogy ez így is fog történni, hiszen – ahogy tudvale-
vő – minden, amit a régebbi időkre vonatkozóan megírtak, az meg 
is történt, így nincs semmi okunk a kételkedésre, hogy ez is ugyan-
úgy meg fog történni, mint a többi esemény, amit leírtak a Kabbala 
tanításaiban.
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Miután a keresztények és a muszlimok elfoglalják Izraelt és Jeruzsá-
lemet, utána jön majd egy ország, amely minden valószínűség szerint 
„törleszteni” szeretne. Ilyen ország lehet például Japán, aki esetleg a 
II. világháborúban elszenvedett sérelmei miatt, amikor atombombá-
kat dobtak le az országa területére, akar „törleszteni”. De lehet ez az 
ország akár Észak-Korea is. Talán kevesen tudják, hogy az észak-ko-
reai diktátor édesanyja iráni származású volt.

Nem tudjuk mindenről, hogy pontosan hogyan fog végbemenni, 
de így vagy úgy, az Örökkévaló a végén mindenképpen rendet fog 
tenni!

A Kabbala tanításait figyelve, azt láthatjuk, hogy nagyon közel ál-
lunk ehhez a háborúhoz. Hogyha megnézzük a jeleket, amelyek a pró-
féciákban szerepelnek és amelyeket leírtak a Kabbala tanításaiban is, 
akkor – figyelve a világpolitika eseményeit – azt láthatjuk, hogy igen-
is ezek a jelek léteznek, és bizony nagyon közel állunk mindezen ese-
ményekhez. Tehát ha kitekintünk a világpolitikára, ha megnézzük, 
milyen feszültség van akár Irán és Amerika, akár Amerika és Orosz-
ország, akár Kína és Amerika vagy Észak-Korea és Amerika viszony-
latában, mindannyian jól láthatjuk, hogy bizony nagyon közel állunk 
mindehhez.

Az Örökkévaló azonban egy nagyon lényeges dolgot mondott Iz-
rael népének: „Hogyha ti betartjátok a Tóra parancsolatait és jócsele-
kedeteket tesztek, akkor Én, az Örökkévaló kezességet vállalok, hogy 
a háborúban nem esik semmiféle bántódásotok, mert az Én szemé-
lyes védelmem alatt fogtok állni!” Még egyszer megismétlem, mert 
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ez nagyon-nagyon fontos: az Örökkévaló Izrael népének azt üzen-
te, hogy a háború csak azt fogja érinteni, aki a zsidók közül nem 
tartja a parancsolatokat és nem tesz jócselekedeteket! Ez a két do-
log szükséges egy zsidó ember számára ahhoz, hogy az Örökkéva-
ló megmentse őt a háborúból!

Rabbi Jehuda Hánászi (a Fejedelem, akinek a nevéhez köthető 
a Misna végleges összeállítása) egyik tanítványa azt írta 1750 évvel 
ezelőtt, hogy Párász – ami Iránt jelenti – vezetője incselkedni, köte-
kedni fog más arab országokkal, majd háborúzni kezd velük, amiből 
nagy pusztítás lesz a világban.

A Kabbala tanításában az áll, hogy Irán vezetője egy teljesen őrült 
személy lesz, akit nem érdekel senki és semmi, és elfoglalja a mellette 
lévő arab országokat, illetve távoli országokat is leigáz, amelyeket irá-
nyítani fog. Azonban Irán nemcsak ezeket az országokat, hanem Iz-
raelt is elfoglalja majd 12 hónapra. Ekkor megölik majd Messiás ben 
Joszefet, aki azért jön a világra, hogy megtérítse Izrael népét. Ezek 
után fog eljönni Messiás ben Dávid, akire annyira várunk, aki elhoz-
za majd a teljes Megváltást!

 
 

 

A prófécia szerint Góg és Magóg háborújának a végén minden 
nemzet Izrael ellen fog fordulni. A Talmudban (a Brachot traktátus 
13. fejezetének 1. oldalán) az van írva, hogy a zsidók el fogják felej-
teni a galutban, a száműzetésben lévő szenvedéseiket, mert annyival 
szörnyűbb lesz az a szenvedés, amit Góg és Magóg háborújában kell 
majd elviselniük!
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Gondoljunk bele! Tudjuk, hogy a galutban milyen rengeteg meg-
próbáltatás érte népünket, amelyekben embertelen és borzalmas 
gyötrelmeket és kínszenvedéseket éltek át! Ezek ismeretében, milyen 
mérhetetlen nagyságrendű szenvedés lehet az, ami Góg és Magóg há-
borújában vár a zsidó népre? 

És mit szeretne ezzel a háborúval az Örökkévaló elérni? 

Az első dolog az Örökkévaló részéről: megfizetni a nemzeteknek 
mindazért, amit a zsidó nép ellen elkövettek. Ez az első, vagyis elő-
ször azokat fogja megbüntetni, azokkal fog leszámolni, akik a pogro-
mokat, üldözéseket, tömegmészárlásokat és gyilkosságokat, és min-
denféle – számtalan és rengeteg sok – rosszat tettek a zsidó néppel.

Ezután következnek az erev rávok, a közöttünk lévő zsidó árulok, 
mert ők lesznek a következők, akik meg fognak fizetni mindazért, 
amit tettek és tesznek. A Zohár (a Beháálotchá hetiszakasznál, a 153. 
fejezet 1. oldalán és a Smot hetiszakasznál, a 7. fejezet 1. oldalán) ír 
az erev rávokról. Az erev rávok Egyiptomban csatlakoztak Izrael né-
péhez. Ők azok az egyiptomiak, akik miután látták az összes csodát, 
amit az Örökkévaló Izrael népével tett, csatlakozni akartak a zsidó 
néphez, amikor kivonultak Egyiptomból. 

Mózes itt egy nagy hibát követett el: nem kérte ki az Örökkévaló 
véleményét, hanem csak úgy a maga szakállára, a maga véleményére 
hagyatkozva betérítette őket, aminek, sajnos, az összes nemzedéken 
keresztül látjuk a kárát, ami az aranyborjú bűnénél kezdődött, ami-
kor is az erev rávok voltak azok, akik rábeszélték a zsidók egy részét 
a bálványimádásra, az aranyborjú elkészítésére... és, sajnos, minden-
nek a mai napig láthatjuk és tapasztalhatjuk a kárát.

Azt írja a Kabbala tanítása, hogy az erev rávok fogják majd irá-
nyítani Izraelben a zsidó népet. Tehát a Messiás eljövetele előtti idő-
szakban – amelyben most élünk – az erev rávok, az árulók fogják Iz-
rael népét irányítani, és ezt láthatjuk ma: Izrael kormánya inkább az 
arabokat támogatja az izraeliekkel szemben. Borzasztó nagy bűnöket 
követnek el Izrael népe ellen és ezért meg fognak fizetni.
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Azt is írja a Kabbala tanítása, hogy amikor eljön Messiás ben Jo-
szef, akinek az lesz a feladata, hogy próbálja visszatéríteni Izrael népét, 
tehát amikor majd bemondják az Olajfák hegyén, hogy itt van Mes-
siás ben Joszef – tehát nem ben Dávid, hanem ben Joszef –, akkor az 
erev rávok tüntetni fognak. Elképzelhető például, hogy a  Facebookon 
írnak majd egymásnak és mennek tüntetni és harcolni a Messiás ellen. 
Természetesen ennek meglesz az „eredménye”, hiszen a Kabbala taní-
tása szerint, szörnyű módon fognak meghalni ezért a cselekedetükért: 
a Messiás a száján keresztül fog tüzet kibocsátani és az összes erev ráv, 
aki akkor ott lesz, mind el fog égni. Ezt írja a Kabbala tanítása.

 
 

Rámbám (Majmonidész, Rabbi Mose ben Majmon, 1135-1204, az 
egyik legnagyobb hatású középkori Tóratudós) írta le, milyen jelek-
ből lesz felismerhető Messiás ben Joszef és Messiás ben Dávid szemé-
lye. Honnan ismerte Rámbám ezeket a jeleket? Nem magától találta 
ki, hanem a Talmudból, a Szóbeli Tórából vette, amit az Írott Tórával 
együtt a Szináj-hegyen kapott Izrael népe az Örökkévalótól.

Nagyon sokan vannak, akik azt gondolják, hogy a Lubavicsi  Rebbe 
(Menachem Mendel Schneerson rabbi, 1902-1994, aki negyven-
négy éven át volt a lubavicsi chászid mozgalom vezetője) maga a 
Messiás. Mindenekelőtt szeretném leszögezni, hogy egy rendkívüli, 
egy igazán kivételes és különleges emberről és nemzedékünk egyik 
legnagyobb rebbéjéről beszélünk! 

Mindezek ismeretében Rabbi Menashe Klein (1924-2011,  magyar 
származású híres ungvári rebbe) New Yorkban megvizsgálta, hogy 
a Rámbám által leírt feltételeknek megfelel-e a Lubavicsi Rebbe és 
a válasza az volt, hogy „nem”. Tehát azoknak a jeleknek, amelyekről 
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Rámbám leírta, hogy felismerhető lesz a Messiás, nem felelt meg. 
Azonkívül, mivel a rebbe már elhagyta ezt a fizikai világot, így, sajnos, 
eleve nem lehet a Messiás. De ezzel együtt azt is el szeretném monda-
ni, hogy a Lubavicsi Rebbe egy nagyon különleges személy, egy na-
gyon nagy cádik, egy igaz ember volt, aki szerény és alázatos életével 
mindnyájunknak követendő példát mutatott! Ráadásul egy igazi veze-
tő volt! Ki az igazi vezető? Aki előre lát néhány évtizedre, a Lubavicsi 
Rebbe pedig ilyen vezető volt, és munkájának eredményeként láthat-
juk, hogy ma a világ minden részén ott vannak a sliáchjai, a küldöt-
tei, és ha valaki elutazik nyaralni vagy üzleti útra egy másik országba 
– szinte bárhová a világon –, nem kell aggódnia, hogyan tud majd ott 
kóser ételt enni, stb., mert a helyi Chábádközösségnél ebben is – vagy 
ha bármilyen problémája adódna, mindenben – a segítségére lesznek.

Én magam is nagyon sok személyes történetet hallottam és olvas-
tam a Lubavicsi Rebbéről, amelyekben elmesélték – sokszor nem ki-
mondottan chábádosok, hanem teljesen civil emberek –, hogy milyen 
csoda történt velük a rebbével való kapcsolatukon keresztül, a rebbe 
imái és segítsége által. Ezekből a történetekből is egészen nyilvánva-
ló, hogy nem egy átlagos emberről beszélünk, hanem egy olyan cá
dikról, akiben benne volt a Ruach HaKodes, a Szent Szellem, mert 
olyan információkat adott át embereknek, amelyeket ő csak úgy ma-
gától nem tudhatott, hogyha azokkal kapcsolatban Fentről nem ka-
pott volna információkat. Ezzel együtt azt kell mondanunk, hogy a 
Tórát nem lehet átírni egy emberért, hiába szeretnék például olyan 
sokan, hogy ő legyen a Messiás. Aki pedig azt mondja, hogy ő a Mes-
siás, ez tulajdonképpen nem más, mint bálványimádás.

A Messiásra vonatkozóan azt írták le, hogy egy olyan személy 
lesz, akit nem ismerünk. Olyan erővel és olyan képességekkel fog 
rendelkezni, amelyeket emberi ésszel nem is lehet felfogni! Hatal-
mas értelemmel fog bírni. Kezdetben átlagos emberként fog élni, 
majd az Örökkévaló mindenféle „frissítéseket” végez az elméjében, 
mint ahogy ez például a számítógépes programoknál szokott tör-
ténni, amitől szellemileg egyre magasabb és magasabb szintre fog 
emelkedni.
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Az egyiptomi kivonulás alkalmával a zsidóság és az egész világ szá-
mára is egyértelművé vált az Örökkévaló létezése! Honnan tudjuk 
ezt? Erre vonatkozóan a legfőbb bizonyíték, hogy azok az emberek, 
akik a leginkább tagadták az Örökkévaló létezését, amikor látták a 
csodákat, teljesen egyértelműen kijelentették, hogy ezeket a csodákat 
csakis az Örökkévaló tehette. Ilyen volt például a fáraó és Jitró.

Jitró, Mózes apósa egyébként egy nagyon különleges ember volt, 
hiszen mintegy a bálványimádás főpapja volt, majd miután betért 
a zsidóságba, olyan különleges ember vált belőle, hogy még a Tóra 
egyik hetiszakasza is az ő nevét viseli.

Góg és Magóg háborújának egyik célja az, hogy még az egyip-
tomi kivonulásnál is egyértelműbb megjelenése legyen a Földön 
az Örökkévalónak, hogy senkinek semmiféle kétsége ne lehessen 
afelől, hogy Ő létezik!

Másik célja pedig, hogy a gonosz embereket – akik Izrael népének 
ártottak – egy új reinkarnációban visszahozza erre a Földre, mégpe-
dig azért, hogy Góg és Magóg háborújában egy nagyon, de nagyon 
súlyos büntetésben részesítse őket. Nem lehet olyan könnyen elma-
gyarázni és nem vagyunk képesek előre megérteni, hogy miről is van 
szó pontosan és hogy a Kabbala tanítása miképpen írta le, hogy mi-
lyen szörnyű lesz ez az időszak. 

Őket követi majd az erev rávok, a közöttünk, zsidók között lévő 
árulók büntetése, tőlük is meg fogja szabadítani Góg és Magóg há-
borújában az Örökkévaló Izrael népét és Izrael országát. Azokban az 
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időkben már senki és semmi nem lehet Izrael országában, azon a 
földön, akinek ott nincs helye, aki nem odavaló.

A Zohár (a 35. fejezetben) azt írja, hogy Góg és Magóg háborújá-
nak lesz olyan pillanata, amikor Izrael népe nagyon alacsony szinten 
lesz, már szinte úgy fog látszódni, hogy kész, vége mindennek... és 
akkor lesz a Megváltás, akkor jön el az Örökkévaló egy olyan szintű 
megjelenéssel és csodával, mint ami a Vörös-tenger kettéválasztásá-
nál történt. 

Azt is írja a Zohár, hogy akik érdemesek lesznek rá, azok fogják 
megérni a Megváltást és bizony elég szép számmal lesznek.

 
 
 
 

Ezékiel próféta könyvében (a 38. fejezetben) olvashatjuk, hogy Iz-
rael felett állandóan ott van a kard, és Izrael népe, Izrael országa 
állandóan harcban áll. Nagyon érdekes és érdemes megfigyelnünk, 
hogy Ezékiel próféta jóval a második jeruzsálemi Szentély ideje előtt 
élt, mégis látta próféciában a jövőt. Látta, hogy Izrael népe elhagyja 
az országát, galutba kényszerül és nagyon sokáig fog Izraelen kívül, a 
világ minden részére szétszóródva élni, azután pedig sok-sok évszá-
zad múlva vissza fog térni Izrael földjére. Pele Plaim! Csodák csodája, 
hogy ezt Ezékiel látta a próféciájában!

Azt is leírta, hogy mindaddig, amíg a zsidók nem lesznek Izra-
el földjén, ott állandóan csak rombolás lesz. Ha valaki most megné-
zi Izraelt és azt, hogy néhány évtized alatt milyen csodálatos orszá-
got épített fel a zsidóság, akkor ezzel együtt azt is láthatja, hogy erre 
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majdnem kétezer évig nem voltak képesek sem az arabok, sem a bri-
tek, sem senki más, aki ott volt azon a földön. Felmerülhet persze va-
lakiben a kérdés, hogy ez vajon lehet véletlen? Nyilvánvalóan nem! 

A Szóbeli Tórában, a Talmudban (a Szanhedrin traktátus 98. fe-
jezetében) olvashatjuk, hogy mindaddig, amíg Izrael népe ott él Iz-
rael országában, addig az a föld bőséges termést hoz, de attól a 
pillanattól fogva, amikor elhagyják Izrael országát, a Szentföldet, 
az mintegy összezsugorodik és nem lesz rajta termés. Ez történt 
2000 éven keresztül, amíg a zsidóság a galutban volt... és ez történik 
ma is Gush Katifban, a Gázai övezetben! Ha valaki megnézi, ami-
kor az arabok kezébe kerül ez a föld, akkor az rögtön „átkozott” lesz, 
nem hoz semmilyen termést, de abban a pillanatban, amikor a zsi-
dók visszaveszik, akkor a föld ismét rögtön gyönyörű termést hoz! 
Azt gondolom, ebből mindenki megértheti, megláthatja, hogy csakis 
az Örökkévaló adhatta a Tórát, ember nem írhatta, mert ezek olyan 
információk – például mint Gush Katif esetében –, amit mindenki le-
ellenőrizhet, hiszen nem 2000 vagy 3000 évvel ezelőtt történtek, ha-
nem most, a napjainkban.

 
 
 

A Szóbeli Tórában, a Talmudban (a Ketubot traktátus 112. fejezeté-
nek 2. oldalán) olvashatjuk, hogy Joshua ben Levi rabbi ellátogatott 
Izrael földjére, ahol elképesztő dolgokat látott, például, hogy a gyü-
mölcs, a szőlő olyan nagy volt, mint egy görögdinnye. Amikor vi-
szont Izrael népe elhagyta az országot és galutba, száműzetésbe ke-
rült, akkor megkérdezte Joshua ben Levi rabbi, hogy mi lesz ezzel a 
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gyümölccsel, kinek fogja adni mindazt az Örökkévaló? Erre rögtön 
minden elszáradt! 

Nagyon érdekes az is, hogy Izrael földje a mai napig nem hoz-
za azt a maximális mértékű termésmennyiséget, amire képes len-
ne és amit korábban adott, mert ez csak akkor fog megvalósulni, 
amikor végre eljön a Messiás.

Izrael természeti szépségei is nagymértékben megfogyatkoztak és 
most minden fordítva van, mint ahogy annak lennie kellene. Amikor 
azonban eljön a Messiás, minden a helyére kerül, ugyanúgy, aho-
gyan az egyiptomi kivonulásnál is történt, ahol az emberek sebesül-
tek és betegek voltak, de mikor odaértek a Szináj-hegyhez, ha vala-
kinek nem volt lába, akkor lett neki, ha valakinek nem volt keze, lett 
neki, vagyis minden a helyére került!

Az Örökkévaló megnagyobbítja Izrael országát és amikor majd 
eljönnek a messiási idők, akkor Jeruzsálem egészen  Damaszkuszig 
fog érni! De előtte, sajnos, véres háború lesz, amelyben Izraelt bioló-
giai, vegyi és atomfegyverekkel fogják támadni. 

A prófécia szerint egy hatalmas horderejű robbanástól olyan fel-
hő keletkezik majd, ami eltakarja a Napot. A prófécia írt vegyi fegy-
verekről, de ez még néhány évtizeddel ezelőtt is teljesen elképzelhe-
tetlen volt, hiszen ilyesmi nem létezett, így hát elképzelni sem tudták 
az emberek, miről is szólhat ez a prófécia. Ma már, sajnos, ezt mind-
annyian el tudjuk képzelni, és sajnálatos módon lehetségessé vált egy 
ilyen háború, ahol vegyi, biológiai és atomfegyvereket vetnek be. 

Azt gondolom, a zsidó próféciák egyértelműen árulkodnak arról, 
hogy a Tórát egyedül csak az Örökkévaló adhatta, Aki természetesen 
előre látta a jövőt, amit csak Ő tudhatott és azt is egyedül Ő döntötte 
el, hogy rajta kívül kinek, melyik prófétának enged betekintést a jö-
vőbe. Ebből pedig azt is megláthatjuk, hogy az egyetlen könyv a vilá-
gon, amely teljes egészében az igazságot mutatja, az a zsidóság szent 
könyve, a Tóra. Éppen ezért javaslom azoknak a zsidó testvéreimnek, 
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akik eddig nem hittek mindebben, hogy itt az ideje felébredni, ne-
hogy a végén késő legyen!

Zakariás próféta azt írta, hogy Izrael földjén hatalmas földren-
gés lesz, melynek következtében a bálványimádó személyek és a 
bálványimádó helyek egyszerűen eltűnnek Izrael területéről. Ez a 
prófécia azért is különösen érdekes, mert a földrengések előrejelzésé-
vel foglalkozó szakemberek is – akik egyébként nem vallásosak – ha-
talmas földrengést prognosztizálnak Izrael területére vonatkozóan. 

A Zohár azt írja, hogy ez a földrengés bekövetkezhet egyébként 
rakéták és bombák formájában is. Ez is egy különleges prófécia, hi-
szen abban az időben nem voltak, nem léteztek még tömegpusztító 
fegyverek, amelyek ma, sajnos, már vannak a világon.

Gógról azt írják, hogy ő is megsemmisül, de nemcsak ő, hanem 
vele együtt az országa, Magóg is megsemmisül. Ezek Ezékiel prófé-
ciáiban is szerepelnek, de úgy vélem, Zakariás próféciája még érde-
kesebb, hiszen az a prófécia a Jeruzsálemben lezajló háborúról szól. 
Azt írja Zakariás, hogy az Örökkévaló visszahozza reinkarnációban 
mindazokat a gonosz embereket, akik vétettek Jeruzsálem, Izrael és 
Izrael népe ellen, és ugyanazon a helyen fogja megbüntetni őket, ahol 
a bűnt elkövették.

A próféta nagyon sok szörnyű dolgot látott, például azt, hogy Góg 
katonái megerőszakolták Izrael lányait, és hogy Jeruzsálem lakosai 
próbáltak elmenekülni, ahová csak tudtak, és a felének sikerül is ez 
az elmenekülés, a másik felének azonban óvóhelyeket kell keresnie 
Izrael területén és amikor ez a szörnyű helyzet bekövetkezik, akkor 
jelenik meg az Örökkévaló és akkor fogja megváltani Izrael népét. 
Ez lesz az a helyzet, amikor az Örökkévaló a gonoszokat megbünte-
ti, méghozzá pontosan úgy, mint ahogy az egyiptomi kivonulásnál 
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történt, vagyis ahogy a Vörös-tenger kettévált, most is ehhez nagyon 
hasonló módon fogja megbüntetni őket. Mindenki aszerint fogja el-
szenvedni a halálát, amilyen bűnt követett el.

 
 

 

A Zohárban, ami a Kabbala tanításait tartalmazza, Rabbi Simon 
bár Jocháj azt írta, hogy a háború végső fázisában az Örökkévaló 
át fogja venni a harcot. Ekkor már mindenki teljesen egyértelmű-
en és nyilvánvalóan látni fogja az egy I-ten létezését!

Zakariás próféta arról ír, hogy ebben a szakaszban már bevetik 
a szörnyű tömegpusztító fegyvereket, a vegyi, biológiai és atomfegy-
vereket is. Ha néhány évtizeddel ezelőtt valaki ezt a próféciát olvasta, 
azt képzelődésnek vélhette, hiszen senki nem gondolhatta, hogy lé-
teznek majd ilyen fegyverek. De ma már, sajnos, mindenki tudja és 
látja, hogy igenis léteznek ezek a tömegpusztító fegyverek, amelyeket 
bármelyik pillanatban bevethetnek, ahogy azt a próféta több ezer év-
vel ezelőtt leírta. Honnan kaphatta ezeket az információkat? Csakis 
Attól, aki megalkotta a világot és megteremtette az embert! Hiszen 
ki más tudhatta volna, hogy ebben az időszakban már létezni fog-
nak tömegpusztító fegyverek? Senki más nem tudhatta ezt, csakis az 
Örökkévaló!

Zakariás próféta arról is írt, hogy ezek a vegyi fegyverek olyanok 
lesznek, amitől az emberek bőre leolvad, mielőtt összeesnek és meg-
halnak. Nagyon szörnyű, kegyetlen és gyors fegyverekről írt. Azt is 
írta, hogy egy pillanat alatt folyékony halmazállapotúvá válhat tőlük 
az emberek teste. Egyszerűen szörnyű, amiket a próféta leírt, de, saj-
nos, ha ezt írta, akkor ez fog történni. 
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Mindenki megszenvedi, aki a galutban Izrael népe ellen bármilyen 
bűnt követett el. Jeruzsálemben Izrael ellenségei egymást is öldököl-
ni fogják. Jeruzsálemben pedig éhezés lesz, nem lesz elég élelmiszer, 
éppen ezért az óvóhelyekről ki fognak menni az emberek, a zsidó 
emberek, mert azt fogják gondolni: mi mást tehetnénk, ha bent ma-
radunk, akkor éhen halunk, ezért inkább kimegyünk és harcolunk. 

De vajon az Örökkévaló miért engedi harcolni a népet? Azért, 
hogy betölthesse őket az a hősies érzés, mintha ők is hozzájárultak 
volna az ellenség legyőzéséhez.

 

Jogosan merül fel a kérdés: vajon mi segíthet az embereknek ab-
ban, hogy megmeneküljenek ebből a szörnyű háborúból, Góg és 
Magóg háborújából? Bölcseink megértették, hogy itt megmentésre 
van szükség! 

A próféciák és maga a Tóra is arról ír, hogy két dolog szükséges 
ahhoz, hogy az emberek megmeneküljenek. 

Az egyik a Tórával való foglalkozás. Például, aki most olvassa ezt 
a tanítást, tegye meg és foglalkozzon a Tórával, tanuljon Tórát!

A másik dolog pedig a gmilut haszadim, a jócselekedetek gyakor-
lása, a más emberekkel való jótettek.

A Kabbala bölcsei felfedték előttünk, hogy a Tóra megtöri a rosz-
szat! Ez nagyon fontos dolog! 

Egyszer megkérdezték Jacob Kamenecki rabbitól (1891-1986, 
aki nemcsak korának egyik nagy Tóra- és Talmudtudósa, hanem böl-
csességéről híres, nemzetközileg is elismert tekintély volt), hogy aki 
egész nap Tórát tanul, annak milyen jócselekedetre van még szüksé-
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ge, mit kell még tennie, hiszen igazából a legnagyobb jócselekedet 
ebben a világban maga a Tóratanulás.

Azt válaszolta Kamenecki rabbi, hogy ez így van, de aki tanulja 
a Tórát, annak meg kell azt valósítania a gyakorlati szinten is, te-
hát ha valaki például azt tanulja, hogy segíteni kell a szegény embe-
reknek, de ezt a gyakorlatban, a valós életben nem teszi meg, akkor 
tulajdonképpen csak félmunkát végez. Tehát erre is mindenképpen 
oda kell figyelni!

Vannak viszont olyan micvák, mint például, ha valakinek az édes-
apja nem tud egyedül megfürödni, és ha az, aki Tórát tanulna, megy 
és megfürdeti az édesapját, mert nincs más, aki ezt megtegye, akkor 
ez úgy lesz elszámolva a részére, mintha Tórát tanult volna.

A jócselekedetekre vonatkozóan vannak más dolgok is, amikre 
lehet, hogy nem gondolunk, de azok kifejezetten jócselekedeteknek 
számítanak és fontos elvégeznünk és megtennünk azokat. Ha valaki 
például segít a feleségének a házimunkában, az is kifejezetten jócse-
lekedetnek számít.

A háború tekintetében is beleszámít, hogyha valaki jócselekede-
teket tesz nemcsak az idegenekkel, hanem a családjában is. Vagy ha 
valaki a gyermekének a pelenkáját kicseréli, vagy elviszi őt játszani, 
vagy foglalkozik vele, az is természetesen kifejezett jócselekedetnek 
számít. És például az is, ha valaki Tórát tanul és tanít másokat és vá-
laszol kérdésekre, ez is mindenféleképpen a jócselekedetek kategóri-
ájába tartozik. 

Nagyon fontos, hogy jócselekedetnek számít az is, ha valaki az ál-
tala látott, hallott, olvasott tanításokat megosztja, átadja vagy elküldi 
másoknak, akár egy honlapcímet vagy például a magyarhidabroot.hu 
weboldal elérhetőségét, ahol nagyon sok tanítás található, és ami na-
gyon sok segítséget nyújthat az embereknek. Vagy akárcsak, ha egy-
egy tanítást átküld valaki, vagy felhívja a figyelmét az ismerőseinek, 
a barátainak ennek fontosságára, ez is egy nagyon fontos jócseleke-
detnek számít.
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Nyilvánvalóan azért vagyunk itt, ebben a fizikai világban, hogy a jó-
cselekedeteket tudjuk teljesíteni. Amikor kiszáll a lélek a testből, ak-
kor ezt többé már nem tudjuk megtenni. Azért vagyunk itt – és ez 
egy nagyon fontos része az életünknek –, hogy minél több jócseleke-
detet tegyünk más emberekkel, és ezért a jutalmat, legalábbis annak 
nagyobb részét a túlvilágon fogjuk megkapni. 

Aki nem akar jócselekedeteket tenni, az az ember tulajdonkép-
pen maradhatott volna az édesanyja hasában is, miután ott az angya-
lok tanították a Tórára az embert, viszont jócselekedeteket más em-
berekkel ott nem tehetett. Ezért nagyon fontos, hogy figyeljünk oda 
másokra, ne csak magunkra gondoljunk és igyekezzünk minél több 
jócselekedetet tenni embertársainkkal.

Jichák Árámá rabbi (1420-1494, az „Ákédát Jichák”, „Izsák meg-
kötözése” című könyv szerzője), a Spanyolországból való kiűzetés 
után Portugáliába, majd onnan Olaszországba került. Abban az idő-
ben Európában nagyon terjedt a kereszténység. Izabella királynő volt 
az, aki megparancsolta a zsidóknak, hogy a kereszténységről kell ta-
nulniuk és hallgatniuk tanításokat. Aki erre nem volt hajlandó, azt 
egyszerűen kivégezték a keresztény szeretet jegyében. Nem is tud-
juk, hogy ennek a rabbinak abban az időben honnan volt bátorsá-
ga ahhoz, hogy a zsidóságról ilyen komoly könyvet írjon és bírálja a 
kereszténységet. 

Nézzük meg, mit is kell tennünk konkrétan, mennyi Tórát kell ta-
nulnunk ahhoz, hogy megmeneküljünk Góg és Magóg háborújából? 

A Kabbala bölcsei először is azt írják, hogy akinek van sok jócse-
lekedete, de nincsen Tóratanulása, azt az Örökkévaló visszaküldi egy 
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másik reinkarnációban a Földre azért, hogy kijavítsa ezt a hiányos-
ságot. Ha viszont sok Tóratanulása van, de nincsenek jócselekedetei, 
azzal pontosan ugyanaz a helyzet, és ezért fogja őt visszaküldeni az 
Örökkévaló egy másik reinkarnációban, hogy azt kijavítsa, hogy e 
hiányosságát pótolja. Tehát az egyik embernek Tórát kell tanulnia, a 
másiknak pedig jócselekedeteket kell tennie azért, hogy majd meg-
meneküljön Góg és Magóg háborújából. Nyilvánvaló, hogyha valaki 
például egy finom teát szeretne inni, akkor abba cukrot is kell tennie 
és meg is kell kevernie, vagyis mind a kettőre szükség van, ahogyan 
Góg és Magóg háborújánál is, ahol nem elég, ha valaki csak Tórát ta-
nul vagy ha valaki csak jócselekedetet tesz – mind a kettőre szükség 
van!

 
 

 

Minden embernek tudnia kell, hogy ez a két dolog – a Tóratanulás és 
a jócselekedetek – nemcsak a háborúból segítenek megmenekül-
ni, hanem az életben általánosan akkor is a segítségünkre vannak, 
amikor ítélet van az ember fölött, vagyis ugyanúgy ez a két dolog, a 
Tóratanulás és a jócselekedetek, ami tud segíteni.

Hogyha az ember valami nagy dolgot szeretne kapni az Örökké-
valótól, akkor ehhez tudnia kell, hogy először neki kell adnia! Ez így 
működik! Mire gondolunk? Például, ha van olyan élvezet, amiről 
tudja az ember, hogy az a Tóra szerint tilos és lemond arról az él-
vezetről. Ha valaki ilyen nagy áldozatot hoz, akkor biztos, hogy az 
Örökké való is adni fog neki valami nagy dolgot cserébe. Ha viszont 
valaki kis dolgot ad, akkor hiába fog egy nagy dologra várni, ez így 
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nem fog működni, mert a világnak megvan a maga rendje, és semmi 
sincs ingyen, legalábbis a spiritualitásban biztos, hogy nincs.

Nagyon érdekes, hogy a világon még soha nem volt annyi könyv 
és annyi tanítás és persze annyi nyelven, mint manapság, mégis azt 
látjuk, hogy a mi nemzedékünkben nincsenek csodák, nem úgy, mint 
az előző nemzedékek életében. Vajon mi lehet ennek az oka? 

Az, hogy a mi nemzedékünkben már nincs meg az önfeláldozás, 
mi már nem adjuk a lelkünket a Tóráért, az Örökkévalóért, ahogyan 
azt a korábbi nemzedékek tették. Persze az igazság kedvéért azt is 
hozzá kell tennünk, hogy a mi nemzedékünknek sokkal nehezebb 
erre koncentrálnia, hiszen ma már van internet, és nekünk itt van az 
iPhone, a Facebook, a WhatsApp, és sok hasonló program alkalma-
zás, amelyek mind-mind nagyon megnehezítik a dolgunkat, hátrál-
tatnak bennünket és elvonják a figyelmünket a lényegről. Régebben 
ezek nem voltak. Régen voltak olyan időszakok, amikor például nem 
volt szabad tanulni, de az emberek ennek ellenére is tanultak! Sok 
olyan időszak volt, amikor nem volt elég étel, de akkor is tanultak! 
Volt olyan, hogy nem volt rendes fűtés, de akkor is tanultak! Volt, 
hogy nem volt elég takaró, de az emberek akkor is tanultak! Így az-
tán nem csoda, hogy a régebbi korok emberei mindezekért Fentről 
egy nagyon különleges áldást kaptak. Ha valaki nagy és sok áldozat 
hoz, ha lemond bizonyos dolgokról és képes az Örökkévaló útján jár-
ni, akkor biztos, hogy az az ember nagyon nagy és értékes dolgot fog 
visszakapni ezért az Örökkévalótól.

Vajon lehet a véletlen műve az, hogy éppen Rabbi Simon bár Jocháj, 
a Zohár szerzője kapta meg a Tóra titkainak megértését, melyek a 
Kabbala tanításaiban vannak feltárva? Létezhet az, hogy egyszerűen 
csak „ezt dobta ki a gép”? Hogy a rulettjátékban éppen az ő neve volt 
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ott, és ezért kapta ezt a nagy megtiszteltetést, hogy ő ismerhette meg 
a Tórának a titkait? Nyilvánvalóan nem lehet! A spiritualitásban nin-
csenek ilyenfajta véletlenek! Mindennek megvan a maga oka, még 
akkor is, ha mi ezt nem tudjuk.

Ez esetben az az oka, hogy éppen Rabbi Simon bár Jocháj kapta 
meg a Tóra titkainak a megismerését, hogy ő képes volt rá és hajlandó 
volt hosszú éveken keresztül elzárni magát a külvilágtól és lemonda-
ni ennek a világnak az élvezetéről. Ez azt jelenti, hogy ő nagy dolgot 
adott az Örökkévalónak, amiért cserébe nagy dolgot kapott. Így mű-
ködik ez a világ! Nem is beszélve Rabbi Akiváról!

A Zohárban (a 170. fejezet 1. oldalán) az van írva, hogy az az em-
ber, aki Tórát tanul, megmenekül a bajoktól, a problémáktól, a córe
szektől és a gyötrelmektől. Ez eddig rendben is van, de nagyon sok 
ember azt mondja, hogy: „én tanulok Tórát, mégis nagyon sok prob-
lémám van.” Mi lehet ilyenkor a gond?

A recept az, hogy megfelelő mennyiség és megfelelő minőség is 
szükséges ehhez. Van, ahol a mennyiség kevés, ott nyilván a mennyi-
séget kell növelni, és van, ahol elég mennyiségű Tórát tanulnak, vi-
szont a minőséggel van probléma, ott a minőségen kell javítani.

De mi van akkor, ha valaki azt mondja, hogy a mennyiség is és 
a minőség is megvan, akkor mi lehet az, ami mégis hiányozhat? Az 
nem más, mint az I-tenfélelem, a jó értelemben vett I-tenfélelem, 
amikor az ember látja az Örökkévaló nagyságát, aki az egész világot 
alkotta és megteremtette az embert.

A Talmudban (a Shabbat traktátus 31. fejezetének 1. oldalán) ol-
vashatunk erről, hogyha valakiben nincs meg az I-tenfélelem, akkor 
az egész semmit sem ér! Lehet, hogy az az ember kívülről tudja a 
Tórát – én ismertem és ismerek ilyen embereket, akik kívülről fúj-
ják a Tórát –, de például, ha az illető nem tartja a Shabbatot, ha nem 
tart belőle semmit, így az ő tudása sem ér spirituálisan semmit, mert 
pusztán csak a tudás az, ami megvan benne, de ez önmagában spiri-
tuálisan nem ér semmit sem. 
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Három dolognak kell tehát meglennie az emberben:

• megfelelő mennyiségű Tóratanulásnak,

• megfelelő minőségű Tóratanulásnak,

• és mindezekkel együtt elengedhetetlenül szükséges az is, hogy 
pozitív I-tenfélelem legyen az emberben.

    

Az összes eddigi, a Messiás eljövetele előtti időkig szóló prófécia betel-
jesült, ezért semmi okunk sincs kételkedni abban, hogy a jövőre – és 
benne Góg és Magóg háborújára – vonatkozó próféciák is meg fognak 
valósulni. Ha körülnézünk a világban, a most zajló, az egész világ sor-
sát, létét fenyegető eseményekből, sajnos, láthatjuk, hogy ennek a fo-
lyamata már el is kezdődött. Ezért nagyon fontos, hogy mi magunk, 
amit csak tudunk, tegyünk meg annak érdekében, hogy megerősítsük 
és megmentsük a lelkünket és ezzel együtt jobb hellyé tegyük a világot. 

Kívánom, hogy mindannyiunk életében teljesüljön mindhárom 
feltétel – a megfelelő mennyiségű és megfelelő minőségű Tóratanulás 
és a jócselekedetek embertársainkkal –, ami ahhoz szükséges, hogy 
az Örökkévaló segítségével minden nehéz helyzetből – és természe-
tesen Góg és Magóg háborújából is – megmeneküljünk! Fontos, hogy 
bármiféle nehézség ellenére se felejtsük el, hogy Teremtőnk szeretne 
megóvni és megvédeni bennünket a bajoktól és nehézségektől. Ezért 
mi is tegyünk meg mindent, amit csak tudunk, és akkor bizalom-
mal telve várhatjuk az Örökkévaló segítségét az előttünk álló messiási 
időkben! Jöjjön el mihamarabb, a mi időnkben!



A szövegben dőlt betűvel szedett szavak magyarázatai

Cádik: igaz ember. A Tanach Noét, a Talmud Józsefet említi első cádik ként. 
Napjainkban a chászid rebbéket vagy nagyon jámbor embereket nevezik így.

Chábád: „chochmá, biná, dáát” („bölcsesség, értelem, tudás”) – Rabbi Snéur 
Zálmán által alapított chászid iskola nevének rövidítése.

Chanuka: nyolc napig tartó ünnep, ami Kiszlév hó 25-én kezdődik és annak 
a győzelemnek állít emléket, amelyet a makkabeusok arattak az Izraelt el-
foglaló szíriai görögök fölött, és legyőzték a görögök hellenista zsidó támo-
gatóit is, akik változtatásokat akartak bevezetni a zsidó vallásgyakorlatban. 
A harc i. e. 165-ben a jeruzsálemi Templom visszafoglalásával ért véget.

Chászidizmus: szellemi irányzat, melyet több, mint 250 évvel ezelőtt alapí-
tott Báál Sém Tov (Rabbi Jiszrael ben Eliezer, 1698-1760).

Córesz: bú, baj, szegénység (jiddis kifejezés).
Erev ráv: a bibliai „gyülevész nép”, akik Izraelhez csatlakoztak az egyiptomi 

kivonulás idején (2Mózes 12:38).
Galut: száműzetés. A Tóra többízben beígért büntetése a parancsolatok be 

nem tartása miatt. A második Szentély pusztulása óta (i. e. 70-ben) a zsidó-
ság sorsa. Többségük ma is galutban él. Szellemi síkon a galut (jiddisül gó-
lesz) azt az állapotot fejezi ki, amikor a Szentély még nem épült fel és így az 
isteni Dicsfény (a Sechina) száműzetésben van a zsidó néppel együtt.

Gmilut haszadim: „szerető kedvesség ajándékozása”, jótett, ami a zsidó val-
lás egyik fontos alapelve.

Háláchá: a Tórából, illetve a Talmudból levezetett zsidó törvények és jog-
szabályok összessége.

HaShem („a Név”): így utalunk az Örökkévalóra, legszentebb négybetűs 
nevének a kiejtése helyett.

Kabbala: a titkos tanok összefoglaló gyűjteménye. Alapkönyve a „Széfer Jecirá” 
(„A teremtés könyve”) és a „Zohár”. Ári HáKádosh (a szent oroszlán), Rabbi 
Jicchák Luria (1534-1572) minden idők egyik legnagyobb kabbalistája.

Kóser: ami a zsidó törvények szerint megengedett. A fogalom nemcsak a 
Tórában felsorolt úgynevezett tiszta állatokra vonatkozik, amelyeket sza-
bad  elfogyasztani, hanem mindenre, amit a zsidó törvények megengednek.
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Menóra: gyertyatartó. A Szentélyben használt szent tárgyak egyike. A 
Meno ra aranyból készült és a szentélycsarnok (Héchál) déli oldalán állt. 
Hét díszített ága volt, mindegyik végére nérot-ot, olajcsészéket illesztet-
tek a kanócok számára.

Micva: parancsolat; jócselekedet. A zsidó népet 613 parancsolat kötelezi. A 
613 közül 248 cselekvő és 365 tiltó parancsolat.

Midrás: értelmezés, magyarázat, fejtegetés. A gyakorlatban a Tóra értelmezése.
Misna: a Szóbeli Tan első írásbeli összefoglalása a tanaiták által, rabbi Jehu-

da, a fejedelem szerkesztésében.
Paróchet: tórafüggöny, ami a zsinagógában lévő tóratekercseket tartalmazó 

Tó raszekrényt takarja. A Szentély idejében ez fedte be a frigyládát, ami-
re a 2Móz 40:21 utal: „Bevitte a ládát a hajlékba, föltette a takaró füg-
gönyt és ráborí totta a bizonyság ládájára, amint az Örökkévaló paran-
csolta Mózesnek…”

Peszach: egyike a három zarándokünnepnek, amelyek az egyiptomi kivo-
nulásra emlékeztetnek. Jellegzetessége az ünnep elnevezéseiben jut ki-
fejezésre: „Zmán chéruténu” (szabadságunk évadja); „Chág Hámácot” 
– a macesz (pászka) ünnepe, amikor kovásztalan kenyeret eszünk nyolc 
(Erecben hét) napon keresztül. A Peszách az elkerülés (szó szerint: átug-
rás) ünnepe, amikor az isteni büntetés, a tizedik csapás (az elsőszülöt tek 
halála) elkerülte a zsidó házakat és csak az egyiptomiakat sújtotta.

Purim: egynapos ünnep Ádár hónap 14. napján, egy hónappal Peszách előtt. 
Arra emlékezünk az ünnepen, hogy a perzsa uralom alatt élő zsidó kö-
zösség, amelynek kiirtására Hámán gonosz tervet szőtt, megmenekült.

Shabbat: szombat. A zsidó nyugalom napja. A Tóra szerint az  Örökkévaló 
hat nap alatt teremtette a világot és a hetedik napon – szombaton – meg-
pihent. A Shabbat teljes fizikai szünnap és a szellemi kikapcsolódás napja.

Siratófal: a Templomhegyet egykor körülvevő fal megmaradt, nyugati 
 része. A Midrás szerint: „Soha nem távozott el az i-teni jelenlét a nyuga-
ti faltól” (Tánchumá, Smot 10.). A Siratófal központi zarándokhely Jeru-
zsálemben; naponta ezrek imádkoznak ott, tanulnak Tórát és tartanak 
Bár micva (felnőtté avatási) ünnepségeket. Félünnepekkor sok száz ko-
hanita tart ott látványos áldást (Birkát Kohánim).

Sliách: küldött. A sliáchok a helyi zsidók minden vallási igényét ellátják 
szociális és lelki segítséget nyújtva.
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Szentély: az első és a második jeruzsálemi Templom. Az első jeruzsále-
mi  Szentélyt i. e. 1440 körül Salamon építette, beteljesítve ezzel apja, Dá-
vid fogadalmát. Ezt i. e. 586-ban a babilóniaiak romboltak le, de – a perzsa 
Kürosz király engedélyével – i. e. 446-ban újra felépítették, méghozzá pon-
tosan ugyanazon a helyen, ahol korábban az első Szentély állt. A második 
 Szentélyt több mint 400 év elteltével Nagy Heródes újjáépíttette. Ezt a róma-
iak rombolták le i. u. 70-ben. Az első két jeruzsálemi Szentély tehát csaknem 
1000 éven keresztül állt a zsidó államiság és vallási élet középpontjában.

Szukkot: Sátoros ünnep, ami hét napig tart. A három zarándokünnep egyi-
ke. Régen a zsidó nép apraja-nagyja felment Jeruzsálembe, és ott töltöt-
te az ünnepet, áldozatokat mutatva be a Szentélyben. Szukkot különle-
ges jellegzetessége az ideiglenes sátor, amelyben étkezünk és alszunk, és 
a négy fajtából összeálló csokor (Árbá Minim), amire áldást mondunk.

Talmud (Babilóniai és Jeruzsálemi): A Misna és a Gemara összefoglaló neve.

Tanach: A zsidó Biblia rövidített elnevezése. A TaNaCh szó a Tóra (Mózes 5 
könyve), a Neviim (a próféták könyvei) és a Ketuvim (szent iratok) sza-
vak kezdőbetűiből áll össze.

Tfilin: imaszíjak. Balkarra és fejre erősített négyszögletes dobozkák, ame-
lyek pergamenre írott tórai verseket tartalmaznak. Napi használatuk (fel-
tevésük, „légolásuk”) minden 13 éven felüli zsidó fiú, férfi számára köte-
lező, szombatot és ünnepnapot kivéve.

Tfilin légolás: Az imaszíjak feltevése.

Tóra: Tan, Mózes öt könyve. A monoteizmus alapja, a zsidóság kézikönyve, 
mely tartalmazza a 613 parancsolatot. A Tóra öt könyvében elmondja a 
héber törzsek történetét, a világ teremtésétől Kánaán elfoglalásáig. Az 
Írott Tórával (Torá sebiktáv) együtt kaptuk a Szóbeli Tórát (Torá sebáál 
pe), amely kiegészítése és értelmezése az Írott Tórának.

Tsuva: bűnbánat, megtérés, visszatérés az Örökkévalóhoz.

Zohár: a Kabbala kézikönyve. Szerzőségét Rabbi Simon Bár Jochájnak tu-
lajdonítja a hagyomány. A XIII. században bukkant fel, addig nem volt 
ismert. Jellege midrási, nyelve többnyire arameus.

A szószedetben szereplő fogalmak magyarázatának legfőbb forrása:  
Naftali Kraus „Zsidó fogalomtár” című könyve
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