
 

 

 

 

 



 
 

   

   
 

  
 

  
 

 

 

 



 

 

 



 

 
 

 
 



A Messiás eljövetele előtti időkre vonatkozó próféciák leg-
nagyobb része, több mint 95 %-a már megvalósult, ami ha-
tározottan jelzi számunkra, hogy erőteljesen közeledünk a 
messiási időkhöz! A prófétai jelek – amelyeket mi magunk is 
tapasztalhatunk a világban – egyértelműen azt mutatják, hogy 
mi már a Messiás eljövetele előtti időket éljük.

És hát van-e közöttünk, aki ezekben a láthatóan egyre ne-
hezebbé váló időkben ne szeretné tudni, hogy melyek a mes-
siási idők jelei, vagy hogy mi fog történni, miután eljön a Mes-
siás, illetve, hogy vajon ki is lesz a Messiás, egy ember vagy 
angyal, és mi lesz a célja, a feladata? És talán a legtöbbeket 
foglalkoztató és egyik legfontosabb kérdés, hogy mikor is jön 
el a Messiás?

Ebben az igazán izgalmas előadás-sorozatban ezekre a kér-
désekre is választ kapunk többek között az időszámítás előt-
ti 2. században keletkezett Dániel próféta könyvének héber és 
arámi nyelvű szövegéből, amelyben Dánielnek a Messiás el-
jövetele előtti időkről szóló látomása is olvasható. Az abban 
foglaltakról csak nagyon kevesen tudnak érdemben tanítani, 
azonban Zamir Cohen rabbi a Dániel próféta által látottakat 
lefordítja a hétköznapi emberek nyelvére, így általa mindany-
nyian tudást szerezhetünk és ismeretekre tehetünk szert eb-
ben a rendkívül izgalmas és érdekes témában.

Köszönöm feleségem, Dr. Tóth Andrea, fiam, Czink Ben-
jámin és egész családom biztató és kitartó támogatását, ami 
lehetővé  tette ennek az újabb kiadványnak a megszületését! 
Köszönöm önkéntes munkatársam, Chaja kiadványszerkesz-
tői-tervezői 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. 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



 

Kétségtelenül egy igazán izgalmas – talán az eddigi legizgalmasabb 
és legérdekesebb – előadás-sorozat következik, hiszen ki ne szeretné 
tudni, hogy melyek a messiási idők jelei és hogy mi fog történni, 
miután eljön a Messiás?

Ezekről a sokak érdeklődésére számot tartó kérdésekről azonban 
kevés szó esik! Ennek fő oka, hogy az időszámítás előtti 2. században 
keletkezett Dániel próféta könyve – amelyben Dánielnek a  Messiás 
eljövetele előtti időkről szóló látomása is olvasható  – héber és ará-
mi nyelven íródott, így nagyon kevesen tudnak az abban foglaltakról 
érdemben beszélni. Hála I-tennek vannak olyan rabbik, mint Zamir 
Cohen  rabbi, aki képes a Dániel próféta által leírt igen nehezen értel-
mezhető szövegeket lefordítani az egyszerű emberek nyelvére, mint 
amilyen én is vagyok. És hála I-tennek, általa így mindenki tudást 
szerezhet és ismeretekre tehet szert ebben a rendkívül izgalmas és ér-
dekes témában.

Napjainkban a Messiás eljövetele előtti időkre vonatkozóan majd-
nem minden prófétikus jel felfedezhető. A próféciák nagyrésze – 
több mint 95 %-a – már megvalósult, így kevesebb mint 5 % van 
még hátra és ezek is folyamatosan valósulnak meg. De vajon Dániel 
próféta az időszámításunk előtti 2. században honnan tudhatta, hogy 
mi fog történni a jövőben, két ezer évvel később? Hiszen mi szinte 
azt sem tudjuk, hogy egy perc, egy óra vagy egy nap múlva mi lesz, 
és még kevésbé, hogy egy hét vagy egy hónap múlva mi fog történ-
ni? Ezt egyetlen ember sem tudja. Nyilvánvaló, hogy Dániel próféta 
csak attól tudhatta mindezeket, aki teremtette a világot, tehát csak-
is az Örökkévaló fedhette fel előtte, hogy mi fog történni a jövőben!

Van jó néhány kérdés, ami szintén nagyon sokakat érdekel és min-
den ember számára hasznos és fontos tudni, például, hogy mi is lesz 
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Góg és Magóg háborúja, hogy mely országok fognak részt venni ben-
ne, és hogy mi lesz a kapcsolata ennek a háborúnak Izraellel? További 
mindannyiunkat érintő kérdések: Vajon mi is, ki is a Messiás? Mi lesz 
a célja, a feladata? És hogy a Messiás ember lesz vagy angyal? És mi 
történik majd, amikor eljön a Messiás? És miután eljött, lesz-e még 
élet a Földön vagy onnantól kezdve már nem lesz tovább élet a Föl-
dön? És talán az egyik legizgalmasabb és legfontosabb kérdés, hogy 
mikor jön el a Messiás?

Ezek mind olyan kérdések, amelyekre szinte mindenki szeretné 
tudni a választ! Ha te is szeretnéd megtudni, megismerni ezekre a 
kérdésekre a válaszokat, akkor olvasd tovább ezt a kiadványt, mert 
mindezekre fény derül benne!

 
 

Hogyha az izraeli-arab konfliktust nézzük, láthatjuk a politikusok 
óriási tévedését, akik különböző módszerekkel próbálják ezt a kér-
dést megoldani. Úgy gondolják, ez a konfliktus pontosan ugyan-
olyan, mint a történelem során bármely más két nép között kiala-
kult konfliktus. Ezért hát próbálnak kompromisszumokat kötni, de 
mint látjuk, ez egyáltalán nem működik. Sőt! Az a helyzet ugyanis, 
hogy amikor lemondunk valamiről, akkor ezt a másik fél legtöbbször 
gyengeségnek értékeli és kegyetlenül kihasználja.

Ha valaki szeretné ennek a konfliktusnak a valódi gyökereit meg-
érteni, ehhez mindenképpen a Tórához kell fordulnia. 

Nagyon érdekes, hogy a próféciáknak már több mint a 95 %-a be-
teljesült! Aki nem hiszi, járjon utána, nézze meg Dániel próféta köny-
vében, ahol mindezeket leellenőrizheti.



9I D Ô K  J E L E I

A Messiás eljövetele előtti időszakra vonatkozóan nagyon kemény 
dolgokat is leírtak, de rögtön szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy 
ezeknek a próféciáknak nem feltétlenül kell teljesülniük! Ami a jó dol-
gokra vonatkozik, az mindenképpen beteljesül, ahogy már eddig is 
egytől egyik minden egyes jó prófécia beteljesült, ugyanígy fognak a 
próféciák jó dolgokra vonatkozó részei a jövőben is mind teljesülni. A 
rossz dolgokra vonatkozó próféciáknak viszont nem feltétlenül kell be-
teljesülniük. Hiszen nincs olyan apa, aki szeretné megbüntetni a gyer-
mekét. Ha egy gyermek jót tesz, akkor megjutalmazzák. Ha azonban 
rosszat tesz, akkor feltétlenül megbüntetik őt? Nem! Hiszen, ha kijavít-
ja a hibát, amit elkövetett, akkor nem lesz része büntetésben a koráb-
ban elkövetett, de kijavított hibái miatt.

Így van ez velünk is! Vannak olyan rossz dolgokra vonatkozó pró-
féciák, amelyek azért nem teljesültek, azért nem kapott a nép érte 
büntetést, mert kijavította azt az elkövetett hibát.

 

Az előzőekben elhangzottak zsidó és nem zsidó emberekre egyaránt 
vonatkoznak. A nem zsidó emberek hét parancsolatot, Noé hét pa-
rancsolatát kapták az Örökkévalótól, és ha ezeket a parancsolatokat 
betartják, akkor semmiféle büntetésben nem lesz részük. Ha mégis 
elkövetnek valamilyen bűnt vagy hibát, akkor pontosan ugyanaz vo-
natkozik rájuk, mint a zsidóságra, hogyha kijavítják ezeket a bűnö-
ket, az elkövetett hibákat, akkor semmiféle büntetést nem kapnak az 
előzőleg elkövetett rossz cselekedeteikért.

Nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy amikor a világ 
nemzeteiről beszélünk a zsidó néppel szemben, akkor nagy hiba len-
ne azt gondolni – I-ten őrizzen! –, hogy a zsidók azt szeretnék, hogy 
nem zsidó emberek haljanak meg, hiszen szó nincs erről – I-ten őriz-
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zen! I-ten ments! –, a zsidóságnak semmiféle érdeke nem fűződik 
ahhoz, hogy az emberiség elpusztuljon! Ráadásul bölcseink arra ta-
nítottak bennünket, hogy minden embert az Örökkévaló teremtett, 
így tehát mindenkit tisztelni kell!

Az egyiptomi kivonulás alkalmával az Örökkévaló kettéválasztot-
ta a Vörös-tengert, így menekült meg a zsidó nép, de az egyiptomiak 
belefulladtak a tengerbe. Ekkor a zsidók hálaéneket kezdtek énekel-
ni, mire az Örökkévaló lecsendesítette őket és azt mondta nekik: le-
het, hogy sok bajt, sok córeszt okoztak nektek az egyiptomiak, de ők 
is emberek. Így aztán nem szabad olyankor vigadni, amikor azt lát-
juk, hogy más emberek szenvednek vagy meghalnak.

A zsidóság hozzáállása más népekhez, más emberekhez és az embe-
riséghez az, hogy minden ember fontos és értékes! Ezt láthattuk egyéb-
ként akkor is, amikor a Szentély még állt, hiszen a zsidók minden évben, 
Szukkot ünnepének minden napján – hetven ökröt bemutatva – imád-
koztak a világ mind a hetven nemzetének lelkiüdvéért. Tehát minden-
kiért imádkoztak, hogy mindenki legyen boldog és mindenkinek le-
gyen jó, hiszen a zsidóknak is akkor jó, ha a világon mindenkinek jó!

 
 
 

Ahogyan az Örökkévaló az egész Világ Királya, úgy minden népnek, 
minden nemzetnek van egy királya, egy vezetője, akinek fontos, hogy 
nemzete minden tagjának, minden állampolgárának jó dolga legyen. 
Akkor hát mi a különbség Izrael népe és az összes többi nép között?

Bölcseink azt mondják, minden királyságban van egy királyi csa-
lád. Az Örökkévaló azt mondta Izrael népének, hogy: „Ti lesztek a 
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kiválasztott nép.” Miért? Azért, mert annak ellenére, hogy az egész 
világ bálványimádóként élt, egyetlen egy ember, Ábrahám hajlandó 
volt az egy I-tenért még tüzes kemencébe is menni. Az Örökkévaló 
így szólt: „Ábrahám, neked Nimród király azt mondta, hogyha nem 
vagy hajlandó a bálvány előtt meghajolni, akkor egyszerűen bedobat 
a tüzes kemencébe, és ezt meg is tette. És te, Ábrahám, nem tudhat-
tad, hogy mi lesz ennek a vége! Nem tudhattad, hogy a tüzes kemen-
cében megégsz vagy onnan megmenekülsz? Természetesen Én me-
nekítettelek meg téged és ti lesztek a kiválasztott nép!”

Természetesen népünkhöz, a zsidó néphez bárki, bármely más 
népből származó ember csatlakozhat! Azonban ennek megvannak 
a maga feltételei! Férfiaknál a körülmetélés, nőknél az alámerítkezés, 
és ami a legfontosabb, hogy mindez csak azután következhet, miután 
magára vette az illető az Örökkévaló parancsolatait!

A helyzet az, sajnos, hogy sokan azt gondolják, a zsidó néphez való 
csatlakozás olyan, mint egy OKJ-s képzés vagy egy diploma megszer-
zése. „Megszereztem és betehetem a fiókba!” – gondolják. A helyzet 
azonban az, hogy a betérés nem erről szól! Hiszen ez egy vallási be-
térés, aminek teljes mértékben spirituálisnak kell lennie! Ez azt je-
lenti, hogy az ember belső énjének meg kell változnia. Sajnos vannak 
olyan rabbik is, akik ezt nem tudják vagy nem akarják figyelembe 
venni, például – ami a legrosszabb – saját egyéni érdekeik miatt, és 
előfordul az is, hogy pénzért térítenek be embereket és adnak ki min-
denféle papírokat. A betérés azonban nem erről szól! 

Természetesen lehet csatlakozni a zsidó néphez, de ennek meg-
vannak a maga feltételei és – ahogy mondtuk – a betérésnek nagyon, 
de nagyon spirituálisnak kell lennie! Ahogy Rúth tette ezt annak ide-
jén, amikor azt mondta anyósának, Noéminak, hogy: „Amit a te I-te-
ned mondott neked és amit te teszel, azt fogom tenni én is!” (vö. Rúth 
könyve 1:16-17) És Rúth is betért a zsidóságba, ráadásul az ő leszár-
mazottja Dávid király és tőle származik majd a Messiás is! Tehát ter-
mészetesen van lehetőség a zsidóságba való betérésre, de nem min-
den áron!
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A különbség a zsidó nép és az összes többi nép között az, hogy a vi-
lág nemzeteinek tagjai az Örökkévaló királyságának az állampolgá-
rai, Izrael népe pedig a királyi családhoz tartozik. Ennek megfelelően 
az Örökkévaló a nem zsidó embereknek hét parancsolatot adott, 
amelyet Noé hét parancsolatának vagy noachita parancsolatoknak is 
szoktak nevezni.

Ez a hét parancsolat a következő: az első három parancsolat a leg-
súlyosabb bűnök – a bálványimádás, az emberölés és a vérfertőzés – 
tilalmáról szól. Ezután következik, hogy nem szabad élő állat húsát 
fogyasztani, nem szabad az Örökkévalót átkozni, továbbá nem sza-
bad a másik ember tulajdonát elvenni, és egy bírósági rendszert kell 
felállítani, hogy rendes, normális emberi életet lehessen élni ezen a 
Földön.

Ez a hét parancsolat adatott tehát a nem zsidó emberek számára, 
és ha ezt a hét parancsolatot betartják, akkor ezért minden jutalmat 
megkapnak.

Ezzel szemben a zsidó népnek a Szináj-hegyen az Örökkévaló 613 
parancsolatot adott, amelyek közül 248 tevőleges parancsolat, ami-
ket meg kell tennünk. Érdekes módon ez megegyezik az emberi test-
ben lévő szervek számával. És van 365 tiltó parancsolat, amiket ti-
los megtennünk, ami pedig megegyezik az emberi testben lévő inak 
számával.

Mindezek az információk az előadás-sorozat bevezetéséhez tar-
toztak, és azért fontosak, mert ezen ismeretek fényében fogjuk tud-
ni jobban megérteni a Messiás eljövetele előtti időkre vonatkozó 
próféciákat.
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Bölcseink azt mondják, az eredeti i-teni tervben az szerepelt, hogy az 
Örökkévaló csak azért teremtette a világot és az embert, hogy jót te-
gyen vele. Vagyis azért, hogy az ember szolgálja az Örökkévalót ezen 
a Földön, amiért megkapja jutalmát. Éppen ezért az ember testébe – 
mint egy öltözetet – belehelyezte az Örökkévaló a lelket, a spirituá-
lis lelket, amely soha nem hal meg. És ha az ember felülkerekedik az 
ösztönein, akkor ezért megkapja jutalmát.

Mivel azonban az ember csak egy bizonyos ideig tartózkodik ezen 
a Földön, ezért csak e meghatározott ideig teheti ezeket a jócseleke-
deteket, az i-tenszolgálatot, amely után majd megkapja a bónuszt, a 
jutalmat.

Mikor kapja ezt meg? Miután eljött a Messiás, a Messiás  eljövetele 
utáni életben!

A prófécia azt mondja, hogy a Messiás eljövetele előtt muszáj, 
hogy meglegyen Góg és Magóg háborúja.

Malbim (Meir Leibush ben Yehiel Michel Wisser rabbi, 1809-
1879) nagyon érdekesen foglalta össze mindezeket. Azt írta, hogy a 
zsidók vissza fognak térni Jeruzsálembe és Izrael földjére. És ez meg 
is történt! De vajon honnan tudta ezt?

Dániel próféta több mint kétezer évvel ezelőtt megírta, hogy ez 
meg fog történni és hogy a zsidó nép újra felépíti Jeruzsálemet és Iz-
raelt. És ez pontosan úgy történt, ahogyan azt az Örökkévaló megí-
gérte, vagyis hogy kétezer évig senkinek sem sikerült fejlesztenie, il-
letve újra felépítenie Jeruzsálemet és Izraelt. Fejlődött az egész világ, 
kivéve Jeruzsálemet és Izraelt, mert az Örökkévaló azt ígérte, hogy 
csak a zsidó nép fejlesztheti Jeruzsálemet és Izrael földjét.
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Malbim azt is írta, hogy az iszlám és keresztény országok  Izrael 
 ellen fordulnak majd és Jeruzsálemet maguknak követelik, ezután 
pedig ezek a keresztény és iszlám országok egymás ellen fognak for-
dulni, amiből egy nagyon nagy, egy hatalmas világháború lesz. Érde-
kes módon Malbim azt írja, hogy bizonyos országok – például Kína, 
Japán, Thaiföld, azok az országok, amelyek nem ártottak a zsidó nép-
nek – nem fognak részt venni ebben a háborúban, hanem csak azok 
az arab – úgy írta, hogy „északi országok Izraeltől” – és nyugati or-
szágok fognak ebben a pusztító, az iszlám és a kereszténység között 
zajló háborúban részt venni, akik ártottak Izraelnek.

 

A Talmud azt írja, hogy a Messiás eljövetele előtti időkben Izraelben 
a fiatalok nagyon szemtelenek lesznek a szüleikkel és az idősekkel. 
Nem tudom, honnan tudhatták ezt 1500 évvel ezelőtt? Mai szóhasz-
nálattal élve azt mondhatjuk, hogy nagyon „beletrafáltak”. Ha vala-
ki csak visszagondol az 50 évvel ezelőtti időkre, akkor pontosan érti, 
hogy miről beszélek!

Azt is megírták, hogy Izraelben egy Tóra-ellenes kormány fog 
működni és Jeruzsálem visszakerül a zsidóság kezébe. Nem tudom, 
honnan tudhatták ezt is 1500 évvel ezelőtt, de a lényeg az, hogy min-
dent megírtak, ami történni fog a jövőben és mindaz, amit annak 
idején leírtak, be is következett!

Azt is leírták, hogy Jeruzsálem lesz a kiváltó oka Góg és Magóg 
háborújának, mert amikor majd Izrael ellen jönnek, azt fogják mon-
dani, hogy „Jeruzsálem nem a tiétek!”, amiből egy óriási vita lesz, és 
ennek következtében egy hatalmas háború kerekedik. És e nagy há-
ború után jönnek a messiási idők.
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Tulajdonképpen ez az egyik legfontosabb tanítás, mert hiszen 
minden e körül forog. Ezáltal az ember megértheti, hogy mi az élet 
célja és megértheti azt is, hogy az Örökkévaló miért teremtette a vilá-
got, megértheti az arab-izraeli konfliktust is, és hogy mi az, ami iga-
zán fontos az életben, és mi az, ami kevésbé.

 
 

Az emberek azt kérdezik: „Mikor fog eljönni a Messiás?” Ez egy jó 
kérdés! Ha valaki nagyon szeretné tudni erre a választ, akkor ezt ki-
következtetheti, megtalálhatja, tulajdonképpen kiszámolhatja Dániel 
próféta könyvéből. A helyzet azonban az, hogyha valaki meg is talál-
ja ezt a dátumot, ha sikerül is kikövetkeztetnie, erre vonatkozóan egy 
nagyon szigorú tiltás van, hogy ezt nem hirdetheti ki és nem mond-
hatja el senkinek sem. Hiszen hogyha kihirdeti, de esetleg nem jó kö-
vetkeztetésre jutott, akkor mi fog történni? Az emberek várják, hogy 
a megadott időben eljöjjön a Messiás, de ha nem jön el a megadott 
időben, akkor csalódottságukban azt fogják mondani, hogy nem is 
fog eljönni. Éppen ezért egy különleges átok van arra vonatkozóan, ha 
esetleg valaki rájött Dániel könyvéből erre a dátumra és ezt kihirdeti.

Természetesen a zsidóság számára mindig fontos volt – és ma is az 
– a Messiás eljövetele, és mindig vizsgálták, hogy éppen melyik „állo-
máson” tart a világ. Így volt ez 1500 évvel ezelőtt a talmudi időkben, 
így volt 300 évvel ezelőtt, a chaszidizmus kezdetén is és így volt min-
den időszakban.

Viszont – és ez is nagyon érdekes – napjainkban sokkal több szó 
esik a Messiás eljövetele előtti időkről, mint bármikor máskor. És ez 
egyáltalán nem véletlen! Ennek az az oka, hogy tíznél is több jel van 
arra vonatkozóan, hogy most a Messiás eljövetele előtti időszakban 
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vagyunk! Így aztán e jelek alapján mindenki leellenőrizheti, hogy va-
lóban ezt az időszakot éljük-e!

Éppen ezért, azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon kell figyel-
nie arra, hogy minél több micvát, minél több parancsolatot teljesít-
sen, hogy minél több jócselekedetet tegyen embertársainkkal, hiszen 
ez mind be fog számítani a túlvilágon, az Égi Bíróság előtt! Tehát vi-
gyázzunk, figyeljünk egymásra és soha ne legyünk közömbösek egy-
más iránt!

 
 

A Kabbala egyik fő műve, a Zohár azt írja, hogy egyetlen egy hely van 
a Tórában, ahol Jákob ősapánk neve „váv” betűvel leírva szerepel, az 
összes többi helyen pedig „váv” betű nélkül. Ez nyilvánvalóan nem 
véletlen, mint ahogyan az sem, hogy az az egy hely, ahol „váv” betűvel 
van írva Jákob neve, az pontosan a megváltás időszakára vonatkozik. 

A Kabbala felfedi számunkra a Tóra titkait, ami nagyon fontos do-
log, és ebben az esetben is ez történt, hiszen a Kabbala alapján tud-
hatjuk, hogy a világ teremtésétől számítva a hatodik évezredben jön 
el a Messiás! Most az 5782. évet írjuk! Ez azt jelenti, hogy a 6000. évig 
mindenképpen el kell jönnie a Messiásnak.

Honnan tudjuk ezt? Az Örökkévaló pont a „váv” betű segítségével 
üzente ezt meg nekünk, hiszen a „váv” betűnek hat a számértéke, és 
ebből tudjuk, hogy a hatodik évezredben jön el a Messiás.

Fontos megérteni, hogy három nagy „blokk” van a világon: a ke-
reszténység, az iszlám és Izrael népe. Edom és Ézsau Róma felé te-
kintenek, és a kereszténység központja ma is Róma. Az izmaeliták az 
arabok. Izrael népe pedig a zsidók természetesen.
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Még egy nagyon érdekes dolgot ír a Zohár, a Kabbala fő műve, 
mégpedig azt, hogy mivel Izmael – és népe, az arabok – körülmetél-
tették magukat, ezért engedte meg számukra az Örökkévaló, hogy Iz-
rael földjét ideiglenesen irányíthatták.

A Zohárban foglaltak körülbelül kétezer évvel ezelőtt íródtak, de 
vajon honnan tudhatták, hogy amikor a zsidók visszatérnek Izrael 
földjére, akkor ott lesznek az arabok?

Nagyon sok nép szerette volna elfoglalni Izrael földjét – többek 
között a bizánciak és a rómaiak is –, de senkinek sem sikerült, egye-
dül az arabok irányíthatták addig, amíg a zsidók vissza nem tértek. 
Persze az arabok sem fejleszthették, ahogyan azt az Örökkévaló meg-
ígérte, hogy csakis a zsidó nép fejlesztheti Jeruzsálemet és Izrael 
földjét, és ez, ahogy láthattuk, így is történt!

Amikor visszatért a zsidó nép Izrael földjére, akkor ott nem volt 
semmi, de azután, azóta felépült Jeruzsálem és felépült Izrael és egy 
virágzó országgá lett.

Egy elképesztő dolgot ír a Talmud, mégpedig azt, hogy amikor Iz-
rael népe visszatér a földjére, akkor ott egy másik népet fog irányítani. 

Vajon honnan tudták azokat az információkat, amelyeket leírtak 
a Kabbalában, amiket leírtak a Talmudban? Méghozzá olyannyira, 
hogy mindaz, amit leírtak, pontosan úgy valósult meg, ahogyan azt 
leírták 600, 1500 vagy 2000 évvel ezelőtt. Honnan tudhatták mind-
ezeket? Honnan látták előre, hogy pontosan az fog történni, ami be 
is következett?

Nyilvánvaló, hogy csakis az Örökkévalótól tudhatták, hiszen csak 
az Örökkévaló ismerte, hogy mi fog történni 1500 vagy 2000 év múl-
va. És az Örökkévaló átadta ezeket a titkokat a prófétáknak, a prófé-
ták pedig továbbadták bölcseinknek, így aztán mi is tudhatjuk a Tal-
mudból, a Misnából, a Kabbalából és a Tóra szent irataiból, hogy mi 
és hogyan fog történni.
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Tíznél is több jele van annak, hogy mi már a Messiás eljövetele előtti 
időszakban élünk. Bölcseink több mint kétezer évvel ezelőtt azt írták, 
hogy Góg és Magóg háborúja csak akkor jöhet el, ha a zsidó nép 
visszatért Izrael földjére. Egyáltalán honnan tudták, hogy vissza fog 
térni a zsidó nép?  Arról is írtak, hogy Góg és Magóg háborúja lesz 
a harmadik  világháború, és ez lesz a legsúlyosabb háború, sokkal 
súlyosabb, mint az első kettő volt. Viszont ez lesz az utolsó háború a 
Messiás eljövetele előtt.

Arról is írtak, hogy a háború kimenetele tulajdonképpen Jeru-
zsálemtől függ. Jeruzsálem lesz az okozója a háború kitörésének, 
mert mindenki azt fogja mondani, hogy: „Jeruzsálem nem a tiétek!” 
Ha valaki 100 évvel ezelőtt azt mondta volna, hogy Góg és Magóg 
háborújának Jeruzsálem lehet az oka, akkor azt gondolom, mindenki 
kinevette volna az illetőt. Napjainkban pedig láthatjuk, hogy ez na-
gyon is reális ok lehet.

Gondoljunk vissza az Arafat-féle békeszerződésre (2000-ben), 
amikor a palesztin elnök, Jasszer Arafat majdnem megkötötte Ehud 
Barakkal, az akkori izraeli miniszterelnökkel a békeszerződést, hi-
szen szinte már minden kérdésben megegyeztek, egyet kivéve: Jeru-
zsálemet! Talán nem véletlenül!

Felmerül az a kérdés is, hogy vajon van-e előre meghatározott dá-
tuma Góg és Magóg háborújának? Bölcseink azt írták, hogy a meg-
váltásnak és a Messiás eljövetelének megvan a dátuma, de azt 
előrehozhatja a zsidó nép azzal, ha megtér, és akkor természete-
sen előbb lesz Góg és Magóg háborúja és a Messiás eljövetele is, és – 
ahogy mondani szokták – a szülés is könnyebb lesz!
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Az is fontos kérdés, hogy ki lesz az a Góg és ki lesz a Messiás? Azt 
mindenképpen tudjuk, hogy mindketten egyfajta lélekben fognak le-
jönni erre a Földre, hiszen természetesen nekik is lesz lelkük. 

A Messiás Dávid király családjának a leszármazottja lesz. Gógról 
pedig tudjuk, hogy az Örökkévaló minden időszakban egy bizonyos 
testben lehozza őt a Földre. Minden attól függ – természetesen most, 
a mi nemzedékünkben is –, hogy az adott nemzedéknek sikerül-e 
esetleg előrehoznia a megváltást és a Messiás eljövetelét, mert akkor 
az éppen abban az időszakban a Földre lehozott Góg fog szerepelni 
Góg és Magóg háborújában, amivel előrehozza a Messiás eljövetelét, 
és azután a világ megkapja jutalmát. Abban az esetben viszont, ha 
egy nemzedéknek nem sikerül előrehoznia a megváltást, akkor Góg 
meghal és az Örökkévaló átteszi a lelkét egy másik testbe.

Ugyanez vonatkozik a Messiásra is!

 

Azt írták bölcseink, hogy Bábelt – ami a mai Iraknak felel meg – el-
foglalja egy keresztény ország, ami meg is történt, amikor Amerika 
elfoglalta Irakot.

A fő kérdés az, hogy egyáltalán miért van szükség Góg és Magóg 
háborújára? Miért nem lehet, hogy Góg és Magóg háborúja nélkül 
jöjjön el a Messiás?

Bölcseink azt írták, hogy ennek két oka van. Az egyik, hogy az 
Örökkévaló meg akarja büntetni mindazokat, akik a történelem so-
rán valamilyen bűnt követtek el a zsidó nép ellen. Ahogy írták, az 
Örökkévaló reinkarnációban visszahozza mindazokat az embereket 
a Földre, akik bűnt követtek el a zsidó nép ellen és őket egyszerre 
akarja megbünteti, nem külön-külön. Éppen ezért összehozza a ke-
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resztényeket a muszlimokkal (az iszlám vallás követőivel) és velük, 
közöttük fog zajlani a harmadik világháború, vagyis Góg és Magóg 
háborúja, amelyben egymást fogják támadni és megölni.

Érdekes módon ebben a háborúban nem vesznek részt olyan or-
szágok, mint például Japán vagy Kína, akik nem tettek semmi rosszat 
a zsidó nép ellen, és éppen ezért nem is fognak részt venni ebben a 
szörnyű háborúban.

Az egyik Midrás – amely körülbelül kétezer évvel ezelőtt keletke-
zett – azt írta, hogy a Zsoltárok könyvében, a 29. zsoltárban az áll, 
hogy három háború lesz a világban. Az első és a második világhábo-
rú már lezajlott, a harmadik világháború pedig Góg és Magóg hábo-
rúja lesz.

Malbim, aki 140 évvel ezelőtt halt meg, szinte hihetetlen, de meg-
írta, hogy amikor Izrael népe visszatér országába – és vajon honnan 
tudta, hogy egyáltalán vissza fog térni oda, arra a helyre? – és még 
mielőtt eljön a Messiás, azelőtt minden nép magának fogja követelni 
Jeruzsálemet, és ekkor fog eljönni Góg.

Malbim több mint 150 évvel ezelőtt Góg és Magóg háborújával kap-
csolatban a Nyugatot és az Északot említette. A Nyugat Amerikát je-
löli, az Észak pedig a Tanachban Irakot jelenti, hiszen Irak északra 
van Izraeltől.

Nagyon érdekes, hogy időközben több országnak megváltozott a 
neve, például Perzsia neve Irán lett, de ez nem jelenti azt, hogy Irán 
nem fog részt venni Góg és Magóg háborújában, hiszen ők is vétettek 
a zsidó nép ellen. A Nyugat pedig összefog az északi arab országok-
kal, velük fog koalíciót létrehozni és Izrael ellen fordulnak, azt mond-
ják, hogy „Jeruzsálem nem a tiétek” és ebből indul el a vallásháború.
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Oszama Bin Láden egy pillanatig sem tagadta, hogy itt vallási kér-
désről, vallási háborúról van szó. Hogyha néhány évtizeddel ezelőtt 
valaki ezt említette, őt nyilván kinevették, azonban láthattuk, hogy 
Bin Láden Amerikában és Spanyolországban milyen szörnyű terror-
támadásokat követett el, ráadásul egyetlen pillanatig sem tagadta, sőt 
elsőszámú okként jelölte meg a vallási háborút. Ezután arab orszá-
gokban európai nagykövetségek ellen is követtek el vallási alapon kü-
lönféle terrorcselekményeket.

Érdekesség, hogy például Franciaország először keblére emelte az 
arabokat, és nem gondolták, hogy a muszlimok ezek után ellenük 
fognak fordulni.

Irak lesz az első ország, amelyik elesik majd ebben a háborúban. A 
világ a keresztény-iszlám háború felé tart, és felmerül a kérdés, hogy 
miért engedi az Örökkévaló, hogy ezek a hatalmak összefogjanak a 
zsidó nép ellen, hiszen megtehetné azt is, hogy ők csak egymással 
vívják meg háborújukat. Azonban nem ez fog történni! Először is a 
Nyugat foglalja el Irakot, és már tudjuk, hogy a Nyugat az Amerikát 
jelenti. De miért pont Irakot?

Irak korábban Bábel volt, és Bábel az első Szentély pusztulásához 
köthető, ezért lesz ő az első, aki Góg és Magóg háborújában elesik. Az 
az ország pedig, amelyik elfoglalja – a Nyugat, vagyis Amerika –, az 
lesz az az ország, amelyik az Izrael elleni koalíciót vezeti majd és azt 
fogja mondani, hogy „Jeruzsálem nem a tiétek”.

Ahogyan azt látjuk, hogy Amerika Izrael ellen fordul, ezzel együtt 
láthatjuk a prófécia beteljesülését is! Azt gondolom, hogy az ame-
rikai választások is intő jelek, pontosabban olyan jelek, amelyek azt 
mutatják, hogy a mai idők a prófécia beteljesedése felé haladnak, hi-
szen egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy Amerika most már nem lesz 
Izrael-barát, inkább az arab országok felé nyit és egyre inkább arab- 
barát lesz.

Nem kell azonban megijednünk, mert ez azt is jelenti, hogy a 
Messiás eljövetele igencsak közeledik, amit egyébként sok más jel-



22 A  M E S S I Á S  E L J Ö V E T E L E  E L Ô T T I

ből is láthatunk, tíznél is több jele van annak, hogy hamarosan eljön 
a  Messiás!

 

A Talmud 1600 évvel ezelőtt azt írta, hogy az Örökkévaló újra össze-
gyűjti a zsidó népet Izrael földjén, és az Örökkévaló mondott egy 
nagyon furcsa dolgot, mégpedig azt, hogy olyan emberek is vissza-
térnek majd őseik földjére, akik a mozgásukban korlátozottak és így 
nem képesek hosszú utat megtenni. 

Annak idején el sem tudták képzelni, hogyan történhet ez meg? 
Azonban, amint láthattuk, az Örökkévalótól kapott prófécia ponto-
san beteljesült! Ma már tudjuk, hogy amikor 1948-ban megalakult 
Izrael állama, akkor már voltak repülők, amelyekkel a mozgásukban 
korlátozott embereket, akik nem tudtak volna egy ilyen hosszú utat 
megtenni, őket is vissza tudták vinni a Szentföldre!

Amikor 700 évvel ezelőtt erről írtak, ezt elképzelhetetlennek tar-
tották. Abban az időben, amikor Jeruzsálemben összesen három zsi-
dó élt, arról is írtak, hogy Jeruzsálem újra felépül, de elképzelni sem 
tudták, hogy mindez hogyan valósulhat meg? Ma pedig azt látjuk, 
hogy száz év alatt több mint 800.000 főre nőtt a Jeruzsálemben élő 
zsidók száma. Elképesztő!

Ahogyan már említettük, tíznél is több jele van annak, hogy a 
Messiás eljövetele előtti időket éljük. 

Talán az egyik legerősebb jel, amiről írtak, hogy azokban az idők-
ben Izraelben bőséges termés lesz. És láthatjuk – hála I-tennek! –, 
hogy milyen bőséges termés van ma Izrael földjén! Főleg annak fé-
nyében – és ez egy nagyon fontos és nagyon érdekes prófécia –, hogy 
mielőtt visszatért a zsidó nép, előtte egyszerűen nem volt termése a 
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földnek, bármilyen magot ültettek el, abból nem lett termés, nem lett 
gyümölcs, pont úgy, ahogyan azt az Örökkévaló Izrael népének ígér-
te, hogy addig, amíg nem térnek vissza Izrael földjére, addig nem lesz 
termés azon a földön.

Miért rendezte ezt így az Örökkévaló? Azért, mert tudta, hogyha 
bármelyik más népnek hozott volna termést az a föld, akkor az a nép 
ott marad és akkor nem lett volna hova visszatérnie a zsidó népnek!

 

Azt gondolom, minden ember, aki legalább egy kicsit elgondolkodik 
a fentieken, ráébredhet arra, nem véletlen, hogy Izrael földje majd-
nem kétezer évig nem hozott semmiféle termést! Pedig az összes 
nagyhatalom járt ott, a bizánciak, a rómaiak és mindenki más is, Iz-
rael földjén azonban mégsem termett semmi. Hogy lehetséges ez? Ez 
nem egy igazi  csoda?

Az Örökkévaló megmondta: „Igaz, hogy bűnöket követtetek el, 
igaz, hogy száműzetésbe kerültetek, ám az is igaz, hogy mindaddig, 
amíg vissza nem tértek Izrael földjére, addig nem fog termést hozni 
ez a föld.” 

Miért akarta ezt így az Örökkévaló? Azért, mert tudta, hogyha 
termést hozna a föld Izraelben, akkor mindenki ott akarna marad-
ni. És hát mi lett volna akkor a zsidó néppel, hova ment volna vissza 
75 évvel ezelőtt? Nyilvánvalóan nem tudtak volna hova visszamenni. 
Ezért aztán az Örökkévaló így tervezte el és így rendezte, hogy csak 
akkor hozzon újra termést az a föld, ha Izrael népe visszatér oda! Azt 
gondolom, ez a jel minden zsidó testvéremet el kell, hogy gondolkoz-
tassa azon, hogy a Tóra igaz, hogy az Örökkévaló létezik és hogy bi-
zony az Ő parancsolatait meg kell tartanunk!
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Senkinek semmiféle kétsége nem lehet afelől, hogy a Messiás eljö-
vetele előtti időket éljük! 

Gondoljunk csak bele, hogy 1600 évvel ezelőtt olyan dolgokat ír-
tak le a próféták, amit senki mástól nem tudhattak, csakis Attól, aki 
ezt a világot teremtette és ezért tudta azt is, hogy mi fog történni 500, 
700, 1600 vagy 2000 év múlva!

Gondoljunk bele, mi azt sem tudjuk, mi lesz egy nap, egy hét, 
egy hónap, nemhogy egy év múlva! Néha még azt sem tudjuk, hogy 
mi lesz egy óra múlva! Tehát ezt senki más nem tudhatta, csakis az 
Örökkévaló! És minden be is teljesült, mégpedig úgy, ahogyan azt a 
próféták megjövendölték! Ez elképesztő!

Olyan dolgokat is megírtak például, hogy a Messiás eljövetele előt-
ti időkben nagyon szemtelenek lesznek a gyerekek. Gondoljunk bele, 
ha például ezt 100 évvel ezelőtt mondtam volna! Abban az időben, ha 
egy édesanya azt mondta, hogy: „Fáj a lábam!”, a gyermeke azonnal 
odarohant hozzá, megmosta és megmasszírozta az édesanyja lábát. 
Mindannyian tudjuk, hogy ma mi történne egy hasonló szituációban!

Az is megírták, hogy amikor Izrael népe visszatér a Szentföldre, 
akkor bő termése lesz annak a földnek. És bejött ez is, láthatjuk! De 
vajon honnan tudhatták, hogy Izrael népe vissza fog térni arra a föld-
re? Ezt senki sem tudhatta!

Azt is megírták, hogy utána majd szegénység lesz. Láthatjuk, hogy 
most a világjárvány következtében Izraelben is és a világ minden tá-
ján kezd kialakulni egyfajta szegénység. Azt, hogy az embereknek 
nem lesz pénzük vásárolni és hogy mi fog történni, ezt már 1600 év-
vel ezelőtt megírták!

Azt is megírták, hogy Tóra-ellenes kormányok lesznek Izraelben 
és Izraelen kívül is. Akár Magyarországon is látható, hogy vannak 
olyan vezetők, akik egyértelműen Tóra-ellenesek. Izraelben is van-
nak olyan nagyon komoly beosztásban lévő emberek, akik Tóra-elle-
nesek, és lehet látni, sajnos, hogy egy olyan koalíció is kezd kialakul-
ni, amely egyértelműen Tóra-ellenes. Ez is meg van írva!
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Azt is megírták, hogy ebben az időszakban a fiatalok megszégye-
nítik az időseket. Látjuk ezt? Sajnos látjuk, és nem egyszer és nem 
kétszer.

Megírták, hogy a népen belül is nagyon sok ellentét lesz. Látjuk? 
Sajnos látjuk, ez is igaz.

Megírták, hogyha ebben az időszakban egy gyerek valami rosszat 
elkövet, azt nem fogja szégyellni. Természetesen rossz dolgot koráb-
ban is elkövettek gyerekek, nem erről van szó, de korábban legalább 
szégyellték ezt, ma viszont már nem is szégyellik, ha valami rosszat 
követnek el.

Megírták azt is, hogy ebben az időszakban viszonylag sokan meg-
térnek, visszatérnek az Örökkévalóhoz Izraelben. És láthatjuk ezt 
már tízezres nagyságrendben, ami nem elég, de mégiscsak jelzi, hogy 
elindult valami és hogy az emberek kezdenek megtérni, visszatérni 
az Örökkévalóhoz! 

Büszkén mondhatom, hogy ebben nagy érdemei vannak és ez kö-
szönhető – természetesen másokkal együtt – annak a szervezetnek, a 
Hidabroot szervezetének is, amelyet én képviselek Magyarországon. 
E szervezet vezetői, többek között Zamir Cohen rabbi óriási munkát 
végeznek, és ennek is köszönhetően nagyon sok ember változtatott és 
változtat az életén! Ez sem véletlen!

Azt is megírták – ami szintén egy teljesen elképesztő dolog –, 
hogy ebben az időszakban, a Messiás eljövetele előtti időkben olyan 
egyszerű emberek, mint például én magam is, nagyon komoly spiri-
tuális szintet érhetnek el, ami korábban elképzelhetetlen lett volna, 
mert nem adott az Örökkévaló ilyen lehetőséget. Ha az ember ebben 
az időszakban elkezd micvákat tenni, parancsolatokat teljesíteni és itt 
is, ott is, legalább néhány helyen változtat az életén, akkor máris egy 
nagyon komoly spirituális szintre juthat, ami korábban elképzelhe-
tetlen lett volna és amire azelőtt nem volt semmiféle lehetőség. 

Gondolj bele, egy ilyen kaliberű embernek, mint amilyen én ma-
gam is vagyok, 100 évvel ezelőtt még azt se engedték volna, hogy egy 
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rabbinak teát főzzön, most pedig az Örökkévaló olyan lehetőségeket 
ad, olyan csatornákat biztosít, amelyeken keresztül egy ilyen egysze-
rű ember is, mint én magam, taníthat és ezáltal esetleg sikerül néhány 
emberre pozitív hatást gyakorolnom. Ilyen soha ezelőtt nem volt!

Mózes megmondta a zsidó népnek: „Hogyha spirituálisan meg-
gyengültök, akkor nem lehettek Izrael földjén!” De azt is mondta, 
hogy az Örökkévaló szereti a zsidó népet, és ahogyan ígérte, el fog 
jönni a megváltás!

Megírták, hogyha ebben az időszakban akár egy kisebb csoport-
ja is megtér Izrael népének, már az is nagyon komoly eredményt fog 
hozni, segítve a megváltás elérkezését.

Megírták, hogy Góg és Magóg háborújának – ami előtt áll a világ 
és ami lehet, hogy nem is olyan sokára fog kirobbanni, amennyire 
az erre vonatkozó folyamatokat láthatjuk is, persze nem biztos, hogy 
holnap, de az biztos, hogy nemsokára be fog következni – az eredeti 
célja ugyebár az, hogy azok az emberek, azok a népek, akik a zsidók 
ellen, Izrael népe ellen vétettek, azok megkapják méltó büntetésü-
ket. Ezért hozza tehát vissza a Földre a következő reinkarnációjukban 
azokat az embereket, akik vétettek Izrael népe ellen. 

Azonban van egy mögöttes célja, vagyis van ebben egyfajta ösz-
tönzés, egyfajta lehetőség is Izrael népe számára, hogy megtérjen. 
Nyilvánvalóan nem kellene azt megvárni, amikorra már olyan sú-
lyossá válik a helyzet. 

Magam is úgy látom és a próféciák is azt mondják, hogy nagyon 
nehéz időszak előtt áll a világ! Erről egyébként sokat fogunk még be-
szélni és a zsidó népre is várnak még nem könnyű napok, amit nehéz 
lesz kibírni, ha az ember nem ápolja a lelkét, ha nem közelít az Örök-
kévalóhoz. Legalábbis én ezt gondolom...

Megírták továbbá, hogy Góg és Magóg háborúja idején a keresz-
ténység és az iszlám összefog Izrael népe ellen. Mondjátok meg ne-
kem, honnan tudhatták ezt annyi évvel ezelőtt? Ráadásul amikor 
mindezt leírták, az iszlám vallás még nem is létezett, mégis azt írták, 
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hogy az iszlám és a kereszténység összefog majd Izrael népe ellen. Ez 
egyszerűen elképesztő! Ez el kell, hogy gondolkoztasson minden em-
bert, főleg minden zsidó embert, hogy itt van a Tóra, itt van az Örök-
kévaló és minden igaz, ami oda le van írva! Az ott leírtakat még sen-
kinek sem sikerült megcáfolnia!

Azt is leírták, hogy a világ népességének egyharmada fog megma-
radni a szörnyű háború után, és a megmaradtak is egy megtisztított 
állapotba kerülnek. 

Azt gondolom, fontos mindezeken elgondolkodni és átgondolni 
azt is, hogy érdemes-e ugyanúgy folytatni az életünket, mint ahogyan 
eddig tettük vagy érdemes változtatni a hozzáállásunkon, a parancso-
latokhoz való viszonyunkon, a jellemvonásainkon... hiszen minden-
kinek van min javítania! Higgyétek el, nekem is, és én is igyekszem 
minden nap javítani magamon, több-kevesebb sikerrel, de feltétlenül 
próbálkozom és igyekszem!

 
 

A Messiás eljövetele előtti időben minden ember – zsidó és nem 
zsidó ember egyaránt – egy vizsgán fog keresztülmenni. Nem zsidó 
emberek esetében Noé hét parancsolata alapján, zsidó emberek ese-
tében pedig a Tóra 613 parancsolata alapján kell ezen a vizsgán meg-
felelnie mindenkinek. Ezután fog kitörni a Jeruzsálem elleni háború, 
mert mindenki Jeruzsálemet akarja majd megszerezni.

Kik lesznek azok, akik Izrael ellen fognak fordulni? Milyen embe-
rek lesznek? Ők azok az emberek, akik az előző reinkarnációjukban 
ártottak a zsidó népnek. Tulajdonképpen Góg és Magóg háborújának 
a lényege az, hogy az Örökkévaló meg akarja büntetni mindazokat 
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az embereket, akik vétettek a zsidó nép ellen. Ez egy nagyon nehéz 
időszak lesz, ezt mindenki érezni fogja, viszont annak a jeleit is lát-
ják majd az emberek, hogy ez az idő közvetlenül a Messiás eljövetele 
előtti időszak, mert ezek a felsorolt jelek a korábbi nemzedékekben 
nem voltak meg. 

Ebben az időszakban már azt is tisztán fogják látni az emberek, 
hogy ki a valódi igaz ember. Ma ez nem annyira nyilvánvaló. Lehet, 
hogy valakiről azt gondolják, mert például vallásos öltözetet visel, 
hogy „hú, micsoda cádik, micsoda igaz ember”, de ez egyáltalán nem 
biztos, ezt csakis az Örökkévaló tudja. Viszont a Messiás eljövetele 
előtti időben minden ember számára teljesen nyilvánvaló és világos 
lesz, hogy ki a valódi igaz ember.

És ezután következik a harmadik, befejező szakasz, vagyis a Mes-
siás eljövetele. Tudnunk kell, hogy tulajdonképpen az egész törté-
nelem ezért van, vagyis a Messiás eljöveteléért, és hogy utána az em-
berek megkapják méltó jutalmukat a parancsolatok teljesítése és a 
jócselekedeteik alapján, amelyeket ezen a Földön tettek.

Vajon mi az a Messiás, ki az a Messiás? Egy angyal vagy egy em-
ber? Az igazság az, hogy a Messiás teljes egészében egy hús-vér em-
ber lesz, mint te vagy én, ugyanúgy lesz neki is édesanyja és édesapja, 
mint nekünk. Akkor mi lesz különleges a Messiásban?

Először is az, hogy Dávid király leszármazottja lesz. Aztán pedig 
nagyobb lesz a bölcsessége, mint Salamon királynak. Gondolj bele, 
Salamon királynál soha nem élt bölcsebb ember a Földön, viszont a 
Messiás még nála is nagyobb bölcsességet fog kapni.

Miért hívják Messiásnak? Azért, mert úgy lehet Izrael királya, 
hogy Izrael népe felkeni őt olajjal, igen ám, de ki az, aki felkenheti? 
Csakis egy próféta teheti ezt meg. 

Manapság, napjainkban van próféta? Nincsen. A Szentély pusztu-
lása után megszűnt a kapcsolat a felső, spirituális világ és a földi világ 
között, ezért nincsenek próféták sem.

Akkor viszont ki fogja ezt elvégezni, ki fogja felkenni a Messiást?
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 Van egy próféta, aki soha nem halt meg! Ő Élijáhu (Illés) próféta 
és ő lesz az, aki felkeni majd a Messiást királlyá! 

Góg és Magóg háborúja után a világ népei a Messiást arra fog-
ják kérni, hogy alakítson ki egy új rendet a világban. 

Azt gondolom, nagyon erőteljesen közeledünk a messiási idők-
höz, és éppen ezért javaslom mindenkinek, hogy igyekezzen mi-
nél több jócselekedetet tenni, de a legfontosabb, hogy mindannyian 
igyekezzünk minél jobban teljesíteni a parancsolatokat – nem zsidó 
emberek Noé hét parancsolatát, zsidó emberek pedig a 613 parancso-
latot – azért, hogy részünk legyen a következő világban és hogy ezen 
a világon is egy jó, örömteli és boldog életet élhessünk. 

Most is egy nehéz időszakban élünk, és ezután még nehezebb idők 
jönnek, ezért nagyon fontos, hogy összefogjunk, hogy egységben le-
gyünk, hogy szeressük, tiszteljük és becsüljük egymást, még akkor is, 
ha nem ugyanaz a véleményünk.

Miután eljön a Messiás, Izraelben tulajdonképpen nem demokrá-
cia, hanem királyság lesz. Izrael királya pedig mindenkinél, még Sa-
lamon királynál is bölcsebb lesz. És a Messiás jellemvonásai teljesen 
kifogástalanok lesznek. A Tórát az első betűtől az utolsóig ismeri 
majd, és az ő bölcsességét mindenki fel fogja ismerni.

Nagyon, de nagyon érdekes, hogy majd kétezer évvel ezelőtt a 
próféták leírták, hogy milyen változásoknak kell a Messiás eljövetele 
előtt megtörténniük. Egyszerűen elképesztő, amit a technológiára, és 
főleg a kommunikációs technológiára vonatkozóan leírtak! 

Azt írták, hogy a Messiás eljövetele előtt Izrael népe visszatér a 
Szentföldre, és még azok az idős, beteg emberek is, akiknek például 
fáj a lábuk. Ha valaki például 100 évvel ezelőtt elmondta, hogy mit is 
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írtak le a próféták, őt bizonyosan megmosolyogták és azt mondták: 
„Itt van ez az idős, beteg ember, akinek fáj a lába és alig tud a házából 
kilépni, vajon hogy tudna ő eljutni Izrael földjére?” Amit azonban az 
Örökkévaló megígért, annak megvalósításához biztosította a szüksé-
ges technológiát is, ezért engedte, hogy már az a nemzedék feltalálja 
a repülőgépet, amivel a beteg, fájós lábú embereket is el tudták juttat-
ni Izrael földjére.

Ugyanígy van a kommunikációs technológiával is! Miért történ-
het meg például az, hogy ma szinte bárkit, aki a szobájában ül, az 
egész világ láthatja és hallhatja? Azért, mert a Messiás eljövetele előt-
ti időszakban ennek így kell történnie, mert ez az időszak egy előké-
szítő folyamat is egyben. Amikor ugyanis eljön a Messiás, akkor ő 
egy adott helyen fog ülni, egy bizonyos helyen lesz Izraelben, még-
is látni és hallani fogja őt az egész világ. Ma már tudjuk, hogy ez a 
mai kommunikációs technológiák alkalmazásával nem jelent majd 
problémát, így mindenki érezni (és hallani, illetve látni) fogja az ő 
bölcsességét.

Ezt más népek is felismerik majd és például a franciák azt fogják 
mondani, hogy: „Nekünk is ez a király kell! Izrael királya kell Fran-
ciaország királyának is!” És ebből egy kis galiba, egy kis forradalom 
lehet esetleg Franciaországban, de az lesz a vége, hogy Izrael királya 
Franciaországnak is a királya lesz. És ugyanez történik majd a töb-
bi országban is, Amerikában, Angliában Németországban és a Föld 
összes többi országában. Mindenki felfedezi majd a Messiás bölcses-
ségét és őt fogják megkérni arra, hogy egy új rendet alakítson ki a 
világban.

Ebben a Messiás eljövetele utáni időszakban már nem lesznek há-
borúk, bármennyire is furcsán hangzik ez ma számunkra, hiszen tud-
juk, hogy milyen fegyverkezések folynak. Persze tudnunk kell azt is, 
hogy milyen szörnyű háború, Góg és Magóg háborúja előtt állunk. 
Viszont utána már nem lesz erre szükség, nem fogják az embereket 
háborúra kiképezni, mert az teljesen felesleges dolog lesz. Hogy léte-
zik ez? Hiszen ezt ma el sem tudjuk képzelni! Úgy lehetséges ez, hogy 
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miután eljön a Messiás, lassan-lassan, de az egész világnak egy királya 
lesz és nem lesznek határok, kvázi nem lesz semmi okuk az emberek-
nek arra, hogy harcoljanak egymással a határaik védelme vagy min-
denféle más dolgok miatt. És az emberek között valódi szeretet lesz!

Nagyon érdekes az is, ahogyan az Örökkévaló Európát felkészí-
ti a messiási időkre! Úgy teszi ezt, hogy Európa egyesült, egy fizető-
eszköze van, és ezzel Európát és az egész világot is kezdi ahhoz szok-
tatni, hogy bizony itt egy olyan világ lesz, ahol nincsenek határok, 
amelynek egy királya lesz és ahol nem fognak az emberek egymással 
harcolni, háborúzni, mert az teljesen értelmetlenné válik és egy telje-
sen új rend fog kialakulni, melynek megvalósítására a Messiást fogja 
felkérni az egész világ, mert látni fogja az ő bölcsességét és azt, hogy 
minden szó, ami a száját elhagyja, tiszta és édes lesz!

Egyetlen pillanatra sem lesz senkinek sem kétsége afelől, hogy ki 
a Messiás, hogy létezik-e az Örökkévaló, mint ahogyan sajnos ma ezt 
nagyon sokan kétségbe vonják.

 
 

A Messiás eljövetele után egyetlen ember számára sem lesz kérdé-
ses, hogy megtartsa-e parancsolatokat vagy sem. Nem zsidó em-
berek számára evidens lesz Noé hét parancsolatának, zsidó emberek 
számára pedig a 613 parancsolatnak a megtartása.

Ezután elkészül a harmadik Szentély, ami szinte, majdnem ké-
szen fog lejönni az Égből, ellentétben az első két Szentéllyel, amelyek 
itt épültek meg a Földön. És Jeruzsálemben összejön a világ zsidósá-
ga, vagyis az összes zsidó Jeruzsálemben fog ekkor összegyűlni, aho-
gyan ezt a Tóra és a próféták is ígérték.
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Egy elképesztő midrási prófécia, ami 2000 évvel ezelőtt keletke-
zett, amelyben Rabbi Eliézer azt írta, hogy a Szentély területén a 
muszlimoknak lesz épülete, mint ahogyan azt látjuk is, hogy ma az 
al-Aksza mecset áll a Szentély helyén. Vajon honnan tudta ezt Rab-
bi Eliézer 2000 évvel ezelőtt? Gondoljunk csak bele, a muszlim vallás 
még nem is létezett, amikor ez a prófécia keletkezett! Vajon honnan 
tudhatott ilyen információkat a próféta? Egészen nyilvánvaló, hogy 
csak egyvalakitől, az Örökkévalótól tudhatta, hiszen csakis Ő tudta, 
hogy mi fog történni a jövőben!

Rabbi Eliézer azt is leírta, hogy Izrael országát az arabok fogják 
felépíteni, és ezt is láthattuk, hiszen fizikailag arab munkások építet-
ték fel az országot. Azután még azt is leírta, hogy az Olajfák hegyén 
rombolni fogják a sírokat és sajnos ezt is látjuk.

Elképesztő, ahogyan, amilyen módon megvalósultak ezek a prófé-
ciák! Azt gondolom, nem kell túlmagyarázni, hogy mindezek milyen 
erőteljesen bizonyítják a Tóra és az Örökkévaló igazságát!

A harmadik Szentély az eredeti helyén fog állni, ahol volt és ahol 
most a Siratófal áll, és az utolsó simításokat a nép fogja elvégezni. Mi-
vel majdnem teljesen kész állapotban fog lejönni és csak az utolsó si-
mítások fognak hiányozni, azokat majd a zsidó nép fogja elvégezni 
rajta.

Ezután jön majd a halottak feltámadása. Ugyebár az utóbbi idő-
kig teljesen elképzelhetetlen volt bárki számára, hogyan lehetséges 
az, hogy egy ember, aki meghalt, feltámadjon? Ez ma már a tudo-
mány álláspontja szerint sem egy lehetetlen elképzelés! Hiszen tud-
juk, hogy a genetikai sejtek, a DNS segítségével, magából a DNS-ből 
újra felépíthető az emberi test.

Bölcseink azonban mondanak egy érdekes dolgot: aki nem hisz a 
Tórában, aki nem hisz a feltámadásban, gondoljon arra, hogy amikor 
egy magot elültetünk a földbe, akkor mi történik? A mag először el-
rothad a földben – ahogy, sajnos, az ember teste is, miután meghal –, 
de ezt követően kihajt a növény vagy a gyümölcs a földből. 
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Amikor egy növényről vagy egy gyümölcsről van szó, akkor az 
elültetett magból mekkora termés lesz? Akár sokszoros termés is le-
het. Amikor azonban egy ember meghal, akkor mennyi támad fel? 
Egy ember! Felmerül a kérdés, melyik a nagyobb csoda? Az, amikor 
elültetsz egy magot és ki tudja mennyi növény vagy gyümölcs lesz 
belőle, vagy pedig az, amikor egy ember hal meg és ugyanúgy egy 
ember támad fel? Az igazság az, hogy az egyetlen különbség a ket-
tő között, hogy az egyiket megszoktuk, a másikat pedig nem! Semmi 
más különbség nincs közöttük, hiszen ugyanaz a folyamat megy vég-
be mindkettő esetében.

Ma már – a tudomány mai állásának köszönhetően is – tudjuk, 
hogy ez nem egy elképzelhetetlen dolog! Azok, akik tartják a paran-
csolatokat – nem zsidók a noachita hét parancsolatot, zsidók pedig 
a 613 parancsolatból a ma tartható parancsolatokat, elsősorban a 
 Shabbatot – számukra mindenképpen megvan ígérve és meg is lesz 
a feltámadás! Az Örökkévaló szemében még a jócselekedetek azok, 
amik nagyon fontosak, és talán nem volt még olyan időszak, amikor 
erre ilyen nagy szükség lett volna, amikor ennyire fontos lett volna, 
hogy figyeljünk egymásra, figyeljünk a rászorulókra, és bármilyen 
módon, akár anyagi, akár lelki, akár más módon segítő jobbot nyújt-
sunk embertársainknak.

 
 

Egy rabbinak két ember két nagyon érdekes kérdést tett fel. Egyikük 
azt kérdezte: „Lesz-e elég hely Jeruzsálemben az összes, vagyis a vi-
lágon élő és a feltámadt zsidó emberek számára?” A másik ember 
pedig azt kérdezte: „Miért építenek manapság olyan magas épülete-
ket Jeruzsálemben?” A rabbi így felelt: „Az egyik kérdező válaszolt a 
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másik kérdésére! Azért építenek manapság olyan magas épületeket 
Jeruzsálemben, hogy a feltámadtak részére is legyen elég hely!”

A feltámadáskor a lélek újra bekerül egy testbe, de nem abban a 
formában, amiben most van. Tudomásul kell vennünk, hogyha egy 
ember ma ránéz egy másik emberre, akkor a külseje alapján nem tud-
ja teljes bizonyossággal megállapítani, hogy az az ember milyen spi-
rituális szinten van, ezt egyedül csak az Örökkévaló tudja, erre csak 
Ő képes.

Napjainkban nagyon sok kihívással és megpróbáltatással kell 
szembe néznünk. Zsidó emberek sokszor arra gondolnak, vajon érde-
mes-e tfilint légolni, vajon érdemes-e kóser ételt enni, érdemes-e tisz-
telni a szülőket, a feleséget, a férjet? Ilyen és ehhez hasonló kérdé-
sek folyamatos megpróbáltatásokként merülnek fel emberek életében. 
Abban a pillanatban, amikor egy embernek sikerül felülkerekednie 
egy megpróbáltatáson, akkor a teste építi a lelkét! Az igazsághoz 
az is hozzátartozik, hogy azért valamennyire ma is látni lehet az em-
ber arcán azt, hogy milyen spirituális szinten van, de ma még ezt csak 
egy nagyon kicsit lehet látni. Ezt teljes bizonyossággal egyedül csak az 
Örökkévaló látja. Ami nagyon különleges lesz a feltámadás után, hogy 
mindenki pontosan fogja látni a másik ember spirituális szintjét! 
Úgy képzelhetjük el, mint egy szemmel látható röntgenképet, tehát 
ahogy megyünk az utcán, pontosan fogjuk látni, hogy a másik ember, 
aki velünk szembejön, éppen milyen spirituális szinten van!

Mitől függ majd, hogy egy ember milyen spirituális szinten lesz? 
Attól, hogy az az ember milyen spirituális szinten hagyta el ezt a 
világot! Mert pontosan azon a szinten fog visszatérni! Ami azt jelen-
ti, mindez attól függ, hogy az ember mennyit tett bele, mennyit fek-
tetett a spirituális életébe, és pontosan úgy fog feltámadni – már aki 
fel fog támadni!

Igaz, hogy vannak rabbik, akik azt mondják: „lökol Israel jes Olám 
Hábá” – „minden zsidó számára van Olám Hábá, van túlvilág”, de azt 
is el kell mondanom, hogy nagyon sokan gondolják azt, hogy ez nem 
igaz, és magam is így gondolom.
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A Tóra viszont nem ezt írja, hanem azt, hogy vannak bizonyos 
kritériumok és bizony sokan nem fognak feltámadni, csak akkor, ha 
esetleg előtte – még az életükben  – megtérnek. Ez egy nagyon fon-
tos információ és erről a későbbi előadásokban még nagyon sokat fo-
gunk beszélni. Biztosan lesznek olyanok, akiknek nem fog minden 
tetszeni abból, ami itt elhangzik, de erről én nem tehetek, hiszen én 
kizárólag csak arról beszélek, amit a Tóra mond! 

Mindenesetre tudnunk kell, hogy most még érhetnek meglepeté-
sek, tehát ha megyünk az utcán és látunk egy szakállas, kaftános em-
bert, attól még nem tudhatjuk teljes bizonyossággal, hogy ő milyen 
spirituális szinten van! Elképzelhető, hogy aki egy farmernadrág-
ban és egy egyszerű ingben szemben megy vele, magasabb spirituális 
szinten van, mint a vallási öltözetben lévő ember!

A Messiás eljövetele után, a feltámadást követően ez már nem lesz 
probléma, hiszen mindenki látni fogja, hogy a másik ember mi-
lyen spirituális szinten van! Mindenesetre az én javaslatom az, hogy 
addig, amíg a gyertya ég, addig, amíg még ezen a Földön vagyunk, 
amíg élünk, addig igyekezzünk a lelkünket, a spirituális szintünket 
minél magasabbra emelni, hiszen ez fogja meghatározni a további 
életünket.

 

Amikor eljön a Messiás, akkor újra egy olyan világ fog kialakulni, 
mint amilyen a világ akkor volt, amikor az Örökkévaló megterem-
tette az első embert. Akkor nem lesznek háborúk és az állatok sem 
fognak kárt tenni az emberekben.

Ha belegondolunk, hogy az Örökkévaló milyen hatalmas kegyel-
meket gyakorolt és mennyi csodát tett a mai, modern Izrael állam 
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megalakulása után, ez egyszerűen elképesztő! Kezdve a függetlensé-
gi háborúval, a hatnapos háború, azután az iraki háború... Gondolja-
tok bele, 39 scud rakéta csapódott be Izrael területére és egyetlen egy 
halott volt, és ő sem közvetlenül a scud rakétától halt meg. Azt gon-
dolom, felfoghatatlanul nagy csodákat tett az Örökkévaló, szemben 
például Szaúd-Arábiával, ahol egy rakétát kilőttek az amerikaiakra és 
300 halott volt. Ez önmagáért beszél! 

Az egyik legnagyobb csoda Tel Avivban történt, amikor egy em-
ber a hatodik emeleten ült a mellékhelyiségben, hirtelen hallott egy 
hatalmas robbanást és amikor kinyitotta az ajtót, akkor az utcát látta, 
mert minden összedőlt, összeomlott körülötte, kivéve azt az egy kis 
helyiséget, ahol ő tartózkodott. Azután daruk segítségével tudták on-
nan kihozni. Ez is egy elképesztő csoda!

Arról, hogy a háborúban milyen csodák történtek, még egy egyip-
tomi katona is beszámolt, aki szintén teljes megdöbbenéssel és cso-
dálkozva látta, mi mindent tett az Örökkévaló az izraeli hadseregért, 
Izrael népéért. 

Kármielt például egyetlen egy találat érte. Ez a találat pedig azt az 
egyetlen épületet érte, amelyik üres volt! Az összes többi épület tele 
volt emberekkel, egyedül csak az az egy épület volt üres, amelyiket a 
találat érte! Mit lehet erre mondani? Csodák csodák hátán!

A mi generációnk saját szemével láthatja a próféciák beteljesü-
lését, amiről ez az előadás-sorozat is szólt, és e jelek teljesen egyér-
telművé teszik, hogy a próféták az Örökkévalótól kapták ezeket az 
információkat!

Ennek megfelelően a legfontosabb az lenne most, hogy egység le-
gyen Izrael népében. Ezt nem csak én mondom, nálam sokkal böl-
csebb emberek is ezt mondják, én csak próbálom közvetíteni és fel-
erősíteni, mennyire fontos – az Örökkévaló szemszögéből nézve –, 
hogy egység legyen Izrael népén belül. Sajnos ennek pont az ellenke-
zőjét tapasztaljuk úgy Izraelben, mint Magyarországon, és attól tar-
tok, hogy ennek nagyon súlyos ára lehet! Pedig ha más megközelí-
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tésből néznénk a világot – például a Messiási idők jeleit látva, mint 
amiről ebben az előadás-sorozatban is szó volt –, akkor nagy való-
színűséggel máshogy beszélnénk a szomszédainkkal és a többi em-
berrel, és egyúttal sokkal nagyobb tiszteletet adnánk egymásnak, és 
nemcsak mi, de a vezetőink is, és így egy teljesen más – és sokkal 
jobb – életet alakíthatnánk ki már most is itt ezen a Földön! Min-
denesetre, minél több parancsolatot teljesítünk, annál közelebb 
hozhatjuk a Messiás eljövetelét!

Bízom benne, hogy mindenki sok érdekes és értékes  információhoz 
jutott ebből a Messiás eljövetele előtti időszakról szóló előadás-soro-
zatból, amely információkat a prófétákon keresztül csak az Örökké-
valótól tudhatunk, és remélem, hogy mindezek ismeretében minél 
többen igyekszünk változtatni az életünkben mindazon, amin csak 
lehet, addig, amíg a gyertya ég, amíg a lelkünk a testünkben van, 
mert utána, sajnos, már nem lesz lehetőségünk, hogy segítsünk ma-
gunkon, hogy változtassunk.

Természetesen ne csak magunkra gondoljunk, hanem figyeljünk 
embertársainkra, legfőképpen azokra, akik bármilyen – akár anyagi, 
akár jó szó, akár más – szempontból segítségre szorulnak! Járjunk 
tehát mindig mindenhol nyitott szemmel, nyitott füllel és nyitott 
szívvel!



A szövegben dőlt betűvel szedett szavak magyarázatai

Cádik: igaz ember. A Tóra Noét, míg a Talmud Józsefet említi az első cádik-
ként. Napjainkban a chaszid rebbéket vagy nagyon jámbor embereket 
nevezik így.

Córesz: bú, baj, szegénység (jiddis kifejezés).

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

Kabbala: a titkos tanok összefoglaló gyűjteménye. Alapkönyve a „Széfer Je-
cirá” („A teremtés könyve”) és a „Zohár”. Ári HáKádosh (a szent orosz-
lán), 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.

Micva: 1) parancsolat; 2) jócselekedet. A nem zsidó népeket a noachita 7 
parancsolat, a zsidó népet pedig 613 parancsolat kötelezi. A 613 paran-
csolat közül 248 cselekvő, 365 pedig 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.

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 ré-
sze. A Midrás szerint „Soha nem távozott el az isteni jelenlét a nyugati 
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).
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Szentély: az első és a második jeruzsálemi Templom. Az első jeruzsálemi 
Szentélyt i. e. 1440 körül Salamon építette, beteljesítve ezzel apja, Dá-
vid fogadalmát. Ezt i. e. 586-ban a babilóniaiak romboltak le, de – a per-
zsa Kürosz király engedélyével – i. e. 446-ban újra felépítették, méghoz-
zá pontosan ugyanazon a helyen, ahol korábban az első Szentély állt. A 
második Szentélyt több mint 400 év elteltével Nagy Heródes újjáépíttette. 
Ezt a rómaiak 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. Egyike a három zarándokünnep-
nek, amikor a zsidó nép apraja-nagyja felment Jeruzsálembe, és ott töl-
tötte 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.

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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Eddig megjelent kiadványaink



A Messiás eljövetele előtti időkre vonatkozó próféciák leg-
nagyobb része, több mint 95 %-a már megvalósult, ami ha-
tározottan jelzi számunkra, hogy erőteljesen közeledünk a 
messiási időkhöz! A prófétai jelek – amelyeket mi magunk 
is tapasztalhatunk a világban – egyértelműen azt mutatják, 
hogy mi már a Messiás eljövetele előtti időket éljük.

És hát van-e közöttünk, aki ezekben a láthatóan egyre 
nehezebbé váló időkben ne szeretné tudni, hogy melyek a 
messiási idők jelei, vagy hogy mi fog történni, miután eljön 
a Messiás, illetve, hogy vajon ki is lesz a Messiás, egy ember 
vagy angyal, és mi lesz a célja, a feladata? És talán a legtöb-
beket foglalkoztató és egyik legfontosabb kérdés, hogy mi-
kor is jön el a Messiás?

Ezek mind olyan kérdések, amelyekre szinte mindenki 
szeretné tudni a választ! Ha te is szeretnéd megtudni, meg-
ismerni ezekre a kérdésekre a válaszokat, akkor olvasd el 
ezt a kiadványt, mert ebben Zamir Cohen rabbi segítségé-
vel – többek között a Dániel könyvében leírt prófétai láto-
mások magyarázatából – mindezen kérdésekre fény derül!


