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Az ideológiai hódítás igazolását, és a további kizárólagosságot segítette, ha a rivális ,,elődnépek” 

képviselőit, isteneit, alávaló démoni lényeknek megtéve, az ,,új vallási vonalból” kirekesztették, 

kitörölték. Bűnös, rabló nép lett a filiszteus, Nimród isten ellen lázadó. Hágár megvetett ágyassá 

tétetett, a szkíták népek ostoraivá, a Hungár név eltűnt a használatból, Jézus pedig fattyú lett, mert 

mindezen népeket és személyeket a Talmud írói, negatív események főszereplőjévé tették. Mindez 

tehát ideológiai rivalizálás miatt történt, és szerepüket pozitívnak nem értékelhetjük, mert mai nyugati 

vallásunk a rabbinikus írásmagyarázók értelmezései szerint lett megformázva. 

Az egyetemesen elterjedt, közel azonos ősvallás ténye mellett Graves, Patai és prof. Izrael Shahak
40

 is 

kiállt, amely állapot tehát a kb i.e. III-I.sz.-ig a talmudi reformig ismert volt. Ekkor a farizeus rabbik új 

iránya, egy olyan vallásváltó ideológiai fordulatot hozott, mely teljesen eltakarta az eredeti 

állapotokat! 

A farizeusi rabbik, a Salamon ideje óta templomi szolgálatot ellátó és az istennel való kapcsolatot 

felügyelő szadduceus papi arisztokráciát kiszorították, és a helyükbe állva, a prófétai 

hagyományvonalat is kisajátították. Magukat egyenesen Isten szócsövének hirdetve, megírták a 

Talmudot, melyre hivatkozva hatálytalannak nyilvánították a Szentírást! 

Ez olyan tény, amit  Josephus,
41

 a Biblia,
42

 prof. Shahak
43

 és a Zsidó Lexikon
44

 is igazol. 

A talmudista rabbik tehát népük számára megírták a vallási szabályok ,,új” könyvét, a Talmudot, és azt 

az eredeti mózesi vallástörvények felett állóan kötelező érvényűnek tanították. Az emberi egyenlőség 

isteni parancsát elvetették, és saját elképzeléseik szerint átalakítva magyarázták. (prof. Shahak) 

A Bibliában így találni: 

A ,,Mózes tanítói székébe ült,” (Mt,23,2),, vak” (Mt,23,17) farizeusok elviselhetetlen változtatásai 

miatt, Jézus ,,nehéz igát,” (Mt,23,5) a követőkre utalva pedig egyenesen ÁTTÉRŐKET (az eredeti 

vallást elhagyókat) emlegetett. (Mt,23,17) A XV. sz.-i Müncheni Kódex Máté Evangéliumában, a 

farizeusokat LEVÁLTAK-nak nevezik. 

Mi lehetett tehát az áttérők/leváltak eredeti vallása? 

A mai rabbinikus zsidó-vallásnak ismert nem lehet, hiszen ez már a kitértek állapota. Az eredeti a 

fentiekben tárgyalt, egységes arámi világkép lehetett. Az ősvallás dualizmusából a VI. sz.-tól 

kezdhettek fokozatosan, helyenként eltérő időben leválni és kialakulni a monoteista irányzatok. A lét-

erők sorrendjében beindult egyfajta rétegződés. Mivel a planetáris istenségek karából néprétegenként 

eleve más-más alakok álltak a tisztelet központjában – a kereskedőknél Hermész, a harcosoknál Mars 

vagy Vénusz, a földműveseknél Szaturnusz – feltételezésem szerint később ennek alapján rögzültek 

helyenként más-más isteni személyek az élen. Az ismert görög-latin kultúrában, Zeusz-Jupiter.   

                                                           
40 Izrael Shahak: Zsidó vallás, zsidó történelem 3000 év súlya, (Pluto Press 1994) internet 

41 Jósephušnál vagyon arról is "emlékezet. Ant. Jud. L. 17. C. 3. Volt akkor ( Heródes Király alatt ) a ' 'Sidók között egy 

szerzet ,, kik nagyot állítottak magok felől az ő Hazájok Törvények ’ tudása eránt , és mivel azzal dítsekedtek , hogy ök az 

Istennel társalkodnak , Hunyadi Ferentz, Keresztyén archivárius,1795. 146.old 

42 Lásd a továbbiakban. 

43 Izrael Shahak: Zsidó vallás, zsidó történelem 3000 év súlya, (Pluto Press 1994) internet A farizeus rabbikkról írja, hogy a 

vallási törvénykezés és írásmagyarázat terén vezetőszerephez jutva, önmagukat a próféták jogutódainak nyílvánították, majd 

e helyzetet addig sulykolták, amíg általános véleménnyé nem vált, hogy valóban ők a vallási élet hiteles őrei, irányítói!!! Ez 

áll pl. a Talmud Baba Bathra 12a részében: …,,a prófétaság elvétetett a prófétáktól, és a bölcseknek (rabbik) adatott. És 

ezektől nem vétetett el.” 

44 Eltörölték a Szadduceus-kódexet, a Főpap kezéből kivették az Engesztelő Nap főfunkcióját, stb. Farizeus címszó 


