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Húsvét ünnepének dátuma, vagyis az a nap, amikor az Úr Jézus feltámadására 
emlékezünk, mind máig a zsidó holdnaptárhoz igazodik, ezért nem kötõdik egy 
fix dátumhoz, mint a karácsony. Így az ünnep néha március végére, néha pedig 
április végére esik. 

Olyan szóbeszédet is lehet hallani vagy olvasni, hogy Konstantin császár 
idejében megváltoztatták a dátumot, csak azért, hogy az ünnep ne essék egybe 
a zsidó páska ünnepével. De nem errõl van szó. Az ünnep mindmáig egybeesik a 
hét napig tartó zsidó páska ünneppel, azonban nem a hónap 14. napjára, amint 
az a 3Mózes 23,5-ben található, mert akkor a feltámadás napja valamelyik hét-
köznapra is eshetne. Csak azt szabályozták, hogy a feltámadás ünnepe mindig 
vasárnapra essék, a keresztre feszítés napja pedig péntekre.

Érdekes, hogy a zsidóságban mind máig véleménykülönbség áll fenn arról, 
mit akar mondani a 3Mózes 23,9-14 a szombat utáni napról. A 11. vers szerint 
ezen a napon kellett bemutatni a termés elsõ zsengéjét. A farizeusok úgy vélték, 
hogy a szombat a hónap 15-ének ünnepnapját jelenti, mivel a Bibliában minden 
nagyobb ünnepnapot szombat néven említenek. Így az ünnep a hét bármelyik 
napjára eshet.

A szadduceusok szerint a szombat a hét 7. napját jelenti, vagyis a rendes heti 
szombatot. Így a szombat utáni nap a hét elsõ napja, amelyen Jézus feltámadt. 
Azt a feltételezést, hogy ebben a véleménykülönbségben a szadduceusok állítá-
sa az igaz, az a tény is alátámasztja, hogy a szadduceusok papok voltak, és ezt 
tudniuk kellett. 

A feltámadás napja, a hét elsõ napja, amint tudjuk, a keresztyénségben köz-
ponti szerepet játszik. Ezért annakidején elhatározták, hogy Jézus Krisztus feltá-
madásának napját mindig a szombat utáni napon, vasárnap kell megünnepelni, 
és nem a hét valamelyik más napján. 

Az ünnep dátumának kiszámítása, amiben a napforduló és a holdfázis is 
szerepet játszik, a keresztyén és a zsidó naptárban különbözõ. Ezért fordul elõ, 
hogy a keresztyén és a zsidó ünnepek között néha egy hónap különbség is lehet, 
de általában ugyanarra a hétre esnek. 

Abban az értelmezésben, hogy az Úr ünnepei a 3Mózes 23-ban profetikus 
elõképei Krisztus tökéletes megváltói mûvének, mélységes isteni igazság rejlik. 

A János 12,24-ben Jézus kijelenti: «Bizony, bizony, mondom néktek: ha a 
búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, 
sokszoros termést hoz.» Arról beszél, amit kereszthalála által létrehoz. Egy kéve 
azonban, amit az ünnepnapon a templomban Istennek bemutattak, számtalan 
magot tartalmaz. A Máté 27,51-53 valami rendkívülit mond, mégpedig azt, hogy 
Jézus feltámadásakor sok szent is feltámadt. 

Az Újszövetség arról már semmit sem mond, mi történt azután a feltámadott 
szentekkel. De ez tökéletesen illik az elsõ kéve profetikus képébe, vagyis Jézus 
ugyanúgy, mint az elsõ kéve, amit a templomban Istennek bemutattak, feltá-
madása után a szentek elsõ zsengéjét Izraelbõl mutatta be Istennek, és így nem 
jelent meg az Atya elõtt üres kézzel.

A megváltás titkától lenyûgözve köszöntelek benneteket szívélyes shalommal 

KEDVES IZRAEL-BARÁTOK!Messiási fény 
Izrael sötétjében
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«KORONA-LÁZ»
Norbert Lieth

KKedves Barátaim, ami most min-
den más témát háttérbe szorít, az a 
koronavírus. Úgy tûnik, az egész vi-
lág «korona-lázban» ég. Izrael példá-
ul letiltotta a beutazást a különbözõ 
országokból, köztük Németországból 
és Svájcból. Ezért nekünk is le kellett 
mondanunk két tavaszi izraeli utat 

(egyet Thomas Liethtel és 
egy egyéni utat), a tilalom 
miatt a nagyobb rendezvé-
nyeket is le kellett mondani 
Svájcban, így sajnos a Hús-
véti Konferenciát is.

A korona a görögbõl származtatott 
latin szó, és gyõzelmi koszorút vagy 
koronát jelent. Számos kommentár, 
vita, és szakemberekkel vagy poli-
tikusokkal készített interjú foglal-
kozik a «koronával», de Istent és az 
Õ Szavát mindenütt figyelmen kívül 
hagyják. Ez az Úr kijelentését juttatja 
eszembe:

«Íme, az ajtó elõtt állok, és zörge-
tek: ha valaki meghallja a hangomat, 
és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, 
és vele vacsorálok, õ pedig énve-
lem» (Jelenések 3,20). 

Napjaink eseményei vajon nem az 
Úr «zörgetése-e» a világ ajtaján, vagy 
éppenséggel a szívünk ajtaján? A Bib-
liának mindenre van magyarázata, 
életünk minden aspektusát érinti, és 
elvezet az igazságra. Ezért szeretnék 
a Szentírás alapján három gondolatot 
kiragadni, hogy a koronavírussal kap-
csolatban kialakult helyzetre rávilá-
gítsak.

Elõször is az emberek tehetetlen-
ségét látjuk. Az ember, aki úgy véli, 
mindent a kezében tart, most õ maga 
került kutyaszorítóba, ahol az esemé-
nyek ide-oda dobálják.

Az országok elszigetelik magu-
kat, az élelmiszerüzletek készleteit 
felvásárolják, a fertõtlenítõszerek 
pedig hiánycikkekké váltak. A világ 
lakossága félelemmel reagál a koro-
navírusra. Közben egyre inkább meg-
mutatkozik az emberek gátlástalan-
sága. Egyes területeken a fertõtlenítõ 
szereket elképesztõen magas áron 
árulják. A szükségbõl is személyes 

Isten Szava beteljesedik. 
Az egész koronavírus-
helyzeten azt látjuk, 
milyen aktuális Isten 
Szava. Az egyik igevers 
például ezt mondja:  
«Az emberek 
megdermednek a 
félelemtõl és annak 
sejtésétõl, ami az egész 
földre vár, mert az egek 
tartóerõi megrendülnek» 
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hasznot akarnak húzni. Nemrég ol-
vastam ezt a találó mondatot: «Ha 
az emberek kapzsiságának véget 
vetnek, minden más probléma is 
megoldódna.»

A félelem jogos lehet, és a ha-
tóságok intézkedése is a lakosság 
védelmében. A felelõsök példamu-
tatóan kezelik a helyzetet. Fárad-
hatatlanul intézkednek, és nekünk 
is mindent meg kell tennünk mun-
kájuk megkönnyítése érdekében – 
mindenki javára, és a még rosszabb 
elkerülésére. Azonban az itt-ott 
megjelenõ hisztéria társadalmunk 
tehetetlenségét mutatja.

Milyen hamar kifut a talaj a lá-
bunk alól! Milyen hamar elveszítjük 
tartásunkat! Hirtelen ráébredünk, 
hogy egy parányi állat, egy vírus 
az egész világot kihozhatja sodrá-
ból. Egyszerre csak meglátjuk kor-
látainkat, és rájövünk, hogy egész 
lényünk egy hajszálon függ, még 
koronavírus nélkül is. Az ember in-
gatag, erkölcsi tartás nélküli, mert 
nem Istenre hagyatkozik.

 Jézus egyik példázatában nagy-
szerûen szemlélteti, milyen az az 
élet, amely nem Õrá épül – hason-
ló a homokra épített házhoz: «…és 
ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, 
feltámadtak a szelek, és beleütköz-
tek abba a házba; az összeomlott, és 
teljesen elpusztult.» (Máté 7,26-27).

Ez természetesen nem azt jelen-
ti, hogy Istennel az oldalunkon ne 
kellene elõvigyázatosnak lennünk, 
és komolyan vennünk saját felelõs-
ségünket. Számunkra a Mindenható 
rendíthetetlen «mellvédet» jelent, 
Jézus ezt ahhoz a házhoz hasonlítja, 
amely kõsziklára épült, és amelynek 
nem árthat a zápor, az árvíz, a szél-
vihar (Máté 7,24-25).

Azonban a mindenható Isten 
egyre jobban kiszorul a szívünkbõl, 
a családokból, az iskolákból, a nyil-
vánosságból. Nevetségessé teszik, 
és úgy gondolják, Õrá nincs szük-
ségük. Ezzel lerombolják az alapot 
és homokra építenek. A Teremtõ 
nélkül, Aki Mindenható, és az egész 

világot kezében tartja, lelkünk el-
veszíti támaszát. Ezért tanácsolja 
a Biblia: «Folyamodjatok az Úrhoz, 
az õ hatalmához, keressétek orcáját 
szüntelen!» (Zsoltár 105,4).

Egy ismert keresztényének így 
szól: «Isten nélkül sötétségben já-
runk, de Vele fényözönben élünk. Is-
ten nélkül terjed a félelem, de Vele 
semmitõl sem félünk.»

Isten Szava kijelenti: «Jézus 
Krisztus tegnap, ma és mindörökké 
ugyanaz» (Zsidók 13,8). A Jelenések 
1,8-ban pedig ezt olvassuk: «Én va-
gyok az Alfa és az Ómega így szól az 
Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki 
eljövendõ: a Mindenható».

Jézus minden idõben reménysé-
ge és megtartó ereje volt a Benne 
hívõknek. A világ nincs magára ha-
gyatva, hanem az Úr annak az Ura, 
Aki örökké volt, van, és Aki eljö-
vendõ. A változatlan Isten minden-
ható kezében tartja úgy a mikrokoz-
moszt, mint a makrokozmoszt.

Másodsorban Isten Szava betel-
jesedik. Az egész koronavírus-hely-
zeten azt látjuk, milyen aktuális Is-
ten Szava. Az egyik igevers például 
ezt mondja: «Az emberek megder-
mednek a félelemtõl és annak sejté-
sétõl, ami az egész földre vár, mert 
az egek tartóerõi megrendülnek» 
(Lukács 21,26).

Isten Szava a legmegbízhatóbb 
a jövõt illetõen (2Péter 1,19-21). 
Jézus a jövõvel kapcsolatban meg-
mondta, hogy röviddel visszajövete-
le elõtt félelem tölti el az embereket 
annak sejtésétõl, ami a földre vár. 
A koronavírus tekintetében is ter-
jed a félelem attól, ami még jöhet. 
Hogyan fog kibontakozni? Milyen 
következményei lesznek? Általános 
járvánnyá szélesedhet-e? Elegendõ 
lesz-e az élelem?

Valaki megjegyezte: «A kataszt-
rófák Isten szócsövei, és arra szol-
gálnak, hogy az alvó világot feléb-
resszék.» – Isten azt akarja, hogy 
ne Õnélküle menjünk az örökkéva-
lóságba, ne aludjuk át a kegyelmi 
idõt, ezért felráz bennünket. Az Úr 

meg akarja mutatni, hogy Nélküle 
nem megy.

Hol van tehát a válasz?
Harmadsorban leszögezhetjük, hogy 

a válasz a kereszt koronájában van. 
Ugyanis ezek a szavak álltak a kereszt 
fölött: «A NÁZÁRETI JÉZUS, A ZSIDÓK 
KIRÁLYA» (János 19,19).

Jézus minden fájdalmat Magára 
vett, és gyõzött felette. Töviskoro-
nát tettek a fejére. De ezzel gyõzött 
a pokol, a halál és az ördög felett. A 
Jelenések 19,16 így mutatja be dicsõ 
Urunkat: «Ruhájára és derekára az a 
név van írva: Királyoknak Királya és 
Uraknak Ura».

 Van-e valami, ami nyugalmat ad-
hat, biztonságot kínál és megtartást a 
jövõre nézve? Nyugalmat a nyugtalan 
idõkben? Lazítást a feszültségek kö-
zött? Vigaszt a félelmekben? A bûnök 
bocsánatát? Segítséget életünk «koro-
navírusai» ellen? Nemcsak a korona-
vírus az, ami rettent, hanem a magá-
nyosság, adósságok, megterhelt lelki-
ismeret, kétségbeesés, szenvedélyek, 
fájdalmak vírusai is keserítik minden-
napjainkat. 

Mint a legjobb gyógyszer, egy sú-
lyos járvány elleni oltás, olyan gyógyír 
Jézus halála és feltámadása a felsorolt 
bajok ellen, de a bûn és a halál ellen is. 
Aki Jézusban hisz, biztonságra, örök 
életre lel. Számára megnyílik a menny 
kapuja. Jézusnál meggyógyul a lélek. 
Aki Õbenne hisz, nem fél a jövõtõl, 
mert Jézus a jövõ Ura is. 

Jézus Krisztus így biztat: «A világon 
nyomorúságotok van, de bízzatok: én 
legyõztem a világot» (János 16,33). «Ne 
nyugtalankodjék a ti szívetek: higgye-
tek Istenben, és higgyetek énbennem» 
(János 14,1).

Tegyük ezt! Imádkozzunk az Úr Jé-
zushoz, bízzuk Rá életünket. Olvassuk 
a Bibliát, különösen az Újszövetséget. 
Isten Szava leírhatatlan erõt ad Isten 
kegyelmének megismerésére. Ugyan-
akkor kimondhatatlan vigaszt és biz-
tonságot is nyújt. Jézus és ígéretei 
nyugalmat adnak ezekben a nyugtalan 
idõkben. Az újságunk húsvéti kiadása 
is erre akar figyelmeztetni.
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Két különbözõ 

TEMPLOM, 
két különbözõ 

JEL A  
MENEKÜLÉSRE 

Reinhold Federolf
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Ezek a kiválasztottak azok, 
akik a hét apokaliptikus év alatt 
engedelmességükrõl is hitükrõl bi-
zonyságot tettek, az antikrisztusi 
üldöztetés, valamint a démoni kí-
sértések között is mindvégig kitar-
tottak. Ezzel összefüggésben Jézus 
szemléletes képpel figyelmezteti 
hallgatóságát: 

«Ahogyan tehát a konkolyt ösz-
szegyûjtik és megégetik, úgy lesz 
a világ végén. Az Emberfia elkül-
di angyalait, és összegyûjtenek 
országából minden botránkozást 
okozót és gonosztevõt, és a tü-
zes kemencébe dobják õket: ott 
lesz majd sírás és fogcsikorgatás» 
(Máté 13,40-42).

«Így lesz a világ végén is: eljön-
nek az angyalok, és kiválogatják a 
gonoszokat az igazak közül, és a 
tüzes kemencébe dobják õket, ott 
lesz majd sírás és fogcsikorgatás» 
(Máté 13,49-50). 

Az említett vég a pogány világ, 
a világhatalmak és kormányok 
teljes összeomlását jelenti. Akkor 
egy új világ kezdõdik, amikor Isten 
megrostálja népét. Jézus kijelentése a Máté 24,40-41-ben – 
Akkor ketten lesznek a mezõn: az egyik felvétetik, a másik 
ott hagyatik, két asszony õröl a kézi malommal: az egyik 
felvétetik, a másik ott hagyatik – egyáltalán nem az elra-
gadtatásra vonatkozik, hanem Izrael megítélésére és szétvá-
lasztására. Ekkor fogja Jézus a szérûjét megtisztítani (Máté 
3,12, Lukács 3,17). Az Ószövetség néhány verse ezt még 
sokkal szemléletesebben mutatja be: 

«Ha segítségért kiáltasz, tud-e rajtad segíteni bálványaid 
tömege? Valamennyit fölkapja a szél, a szellõ is elsodorja. 
De aki hozzám folyamodik, az örökli az országot, és részt 
kap szent hegyemen» (Ézsaiás 57,13). 

«Ne sorolj a bûnösök és gonosztevõk közé, akik békésen 
beszélnek embertársaikkal, de rossz szándék van a szívük-
ben!» (Zsoltár 28,3). 

«Salaknak tartod a föld minden bûnösét, ezért szeretem 
intelmeidet» (Zsoltár 119,119). 

«Mert a gonoszok kipusztulnak, de akik az Úrban re-
ménykednek, azok öröklik a földet. Egy kis idõ még, és nem 
lesz meg a bûnös, körülnézel, de nyomát sem találod. Az 
alázatosak öröklik a földet, és teljes békességet élveznek» 
(Zsoltár 37,9-11). 

«Az igaz soha meg nem inog, de a bûnösök nem marad-
nak meg a földön» (Példabeszédek 10,30).

Ezek az érdekes igeversek Izrael országáról beszélnek, 
és arról, hogy ki fog ott lakni, amikor Isten a megígért Messi-
ási Birodalom Kapujában megrostálja a népet. A zsidó kont-
extus szerint Jézus éppen errõl beszél a Máté 24,40-41-ben! 

VVajon mi játszódhatott le a tanítványok fejében, amikor a 
Templom lerombolásáról szóló próféciát hallották? Biztosan 
az Úr Sarjadéka, a Messiás jutott eszükbe, Aki királyként 
és papként jön vissza, és felépíti az új Templomot: 

«Ezt mondd neki: Így szól a Seregek Ura: Van egy férfi, 
akinek Sarjadék a neve, mert helyette sarjad, és felépíti az 
Úr templomát. Õ fogja felépíteni az Úr templomát, és nagy 
méltóságra emelkedik, trónra lép, és uralkodik. Egy pap is 
lesz mellette a trónon, és békés egyetértés lesz kettõjük 
között» (Zakariás 6,12-13). 

Ezért tették fel az Úrnak a következõ három kérdést, 
amelyrõl egyesek úgy vélik, hogy csak kettõ: «Amikor Jézus 
az Olajfák hegyén ült, odamentek hozzá tanítványai külön, 
és ezt kérdezték: Mondd meg nekünk: mikor lesz ez, és mi 
lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének?» (Máté 
24,3). 

Márk a négy tanítvány nevét is megjegyezte: «Amikor 
azután az Olajfák hegyén ült, a templommal átellenben, ma-
guk között megkérdezte tõle Péter, Jakab, János és András: 
Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz annak a jele, 
amikor mindez beteljesedik?» (Márk 13,3-4). 

Ennek a világnak jövõbeli megváltozását a tanítványok 
valójában a mennyei Messiás eljövetelében látták a követ-
kezõ nagy eseményekkel: A Templom lerombolása, aztán az 
új Messiási Templom felépítése, e világkorszak vége, Isten 
országának eljövetele a Nagy Királlyal, a Mennyei Dáviddal. 
Akkor a tanítványok az ígéret szerint a békebirodalomban 
12 trónon fognak ülni, és ítéletet tartanak Izráel 12 törzse 
felett (Máté 19,28). 

A Zebedeus fiak anyjának kívánsága, hogy a fiai, akiket 
Jézus a Mennydörgés Fiainak nevezett, Jézus bal és jobb ol-
dalán üljenek a Békebirodalomban, nagyon önzõ volt ugyan, 
de különben teljesen reális. A Betlehemben megszületett 
gyermek lesz az, Aki Izráelen uralkodni fog (Mikeás 5,1), 
és az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, Õ 
pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának 
nem lesz vége (Lukács 1,32-33). Ezek a kijelentések a jövõ 
igazságai, melyeket Jézus maga is igazolt próféciáiban: «És 
elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyûjtik az õ 
választottait a négy égtáj felõl, az ég egyik sarkától a másik 
sarkáig» (Máté 24,31). 

De hova gyûjti össze választottjait? 
«Azon a napon elcsépeli az Úr a kalászokat az Eufrátesz-

tõl Egyiptom patakjáig. De titeket, Izráel fiai, egyenként 
fognak összeszedni! Azon a napon megharsan a nagy kürt, 
és visszajönnek, akik elvesztek az asszírok földjén, és akik 
szétszóródtak Egyiptom földjén. Leborulnak az Úr elõtt a 
szent hegyen, Jeruzsálemben» (Ézsaiás 27,12-13). 

Az Úr összegyûjti Izráelt az egész világról: 
«… akkor jóra fordítja sorsodat Istened, az Úr, könyörül 

rajtad, és újra összegyûjt minden nép közül, amelyek közé 
elszórt Istened, az Úr. Ha az ég széléig ûzött is el Istened, 
az Úr, még ott is összeszed, onnan is elhoz, és bevisz téged 
Istened, az Úr arra a földre, amely atyáid birtoka volt, és te 
is birtokba veszed, jót tesz veled, és jobban megszaporít, 
mint atyáidat» (5Mózes 30,3-5). 

Az említett vég 
a pogány világ, 

a világhatal-
mak és kormá-

nyok teljes 
összeomlását 
jelenti. Akkor 
egy új világ 

kezdõdik, ami-
kor Isten meg-
rostálja népét. 
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Az igazak, az alázatosak, a szelídek és 
a békességre igyekvõk neveztetnek a 
Felséges Szentjeinek, akiket Dániel a 
birodalom örököseiként említ: 

«De a Felségesnek a szentjei foglal-
ják el majd a királyságot, és örökre bir-
tokolják azt, mindörökre! … A Felsé-
ges szentjeinek a népéé lesz az ég alatt 
minden ország királyi uralma, hatalma 
és nagysága. Ez a királyi uralom örök 
uralom lesz, neki szolgál majd, és neki 
engedelmeskedik minden hatalom» 
(Dániel 7,18.27). 

A királyság a szentek birtokába 
kerül, miután az Antikrisztust meg-
fosztják hatalmától (Dániel 7,6). A 
kiválasztottak, akiket az angyal a vi-
lág minden sarkából összegyûjt, Izrael 
népébõl kerülnek ki. Pál emlékezteti 
a pogányságból megtért kereszténye-
ket Isten Izráelnek adott ígéretére és 
szövetségi hûségére: «Az evangélium 
miatt tehát ellenségek Isten szemében 
tiértetek, de a kiválasztás miatt ked-
veltek az õsatyákért, hiszen az Isten 
ajándékai és elhívása visszavonhatat-
lanok» (Róma 11,28-29). 

A zsidókat az Újszövetség itt kivá-
lasztottaknak tekinti, noha még nem 
megváltottak, csak kiválasztottak. 
Egy átlagos bibliaolvasó számára itt 
nincs semmiféle teológiai menekülési 
lehetõség!

A Jeruzsálembõl való menekülés ki-
váltója a Jézus által említett jel: a Jeru-
zsálemet bekerítõ ellenséges seregek, 
ezután következett a pusztulás és Iz-
ráel átmeneti vége. A Lukács 21,20-24 
tesz errõl említést, majd egy 2000 éves 
ugrással a nagy nyomorúság végérõl 
beszél. 

Feltûnõ, hogy Máté és Márk a 
párhuzamos fejezetekben Jeruzsále-
met nem említi. Õk közvetlenül Izrael 
szorongattatásáról írnak a nagy nyo-
morúság idején. Az ott említett mene-
külést egy másik esemény váltja ki, 
és nem az elõrenyomuló római ka-

tonák: Az ellenség báránybõrbe bújt 
farkasként a Templomban istennek 
kiáltja ki magát, és a förtelmes szo-
borral együtt megszentségteleníti a 
szent helyet. Ez egészen más helyzet, 
mint Kr. u. 70-ben, amikor a hívõ zsi-
dók már elõzõleg elmenekültek, mert 
felismerték a jelet! 

Izraelt nem a vég fenyegeti, hanem 
menekülésre kényszerül a dühöngõ 
Antikrisztus elõl az apokaliptikus ösz-
szeomlásból. Figyeljük meg Izráel pró-
fétái intelmeinek alapjangját: 

«Keressétek az Urat mind, akik alá-
zatosan éltek a földön, és teljesítitek 
a törvényt! Törekedjetek az igazságra, 
törekedjetek az alázatra, talán oltal-
mat találtok az Úr haragjának napján!» 
(Zofóniás 2,3). 

«Eredj, népem, menj be szobádba, 
és zárd magadra az ajtót! Rejtõzz el 
egy rövid pillanatra, míg elmúlik az Úr 
haragja. Mert jön már lakóhelyérõl az 
Úr, hogy megbüntesse bûneikért a föld 
lakóit. A föld föltárja majd a kiontott 
vért, nem takarja be többé a meggyil-
koltakat» (Ézsaiás 26,20-21).

«Majd ezt mondta: Én tudtodra 
adom, hogy mi történik, amikor véget 
ér a harag. Mert meg van szabva a 
vége» (Dániel 8,19).

Isten csodálatosan meg fogja õrizni 
az övéit. Nem fog bekövetkezni egy vé-
gidõkbeli Holokauszt, mert Isten Maga 
fogja meghatározni, kit tart meg Izrael 
népébõl. A prófécia vigasztal, és min-
dent a helyes irányba terel:

«Az értelmesek közül is elesnek 
néhányan, hogy kipróbáltak, tiszták és 
fehérek legyenek a vég idejére, mert 
még nincs itt a megszabott idõ» (Dáni-
el 11,35) 

«Kiszolgáltatnak titeket még a 
szülõk, testvérek, rokonok és barátok 
is, egyeseket meg is ölnek közületek» 
(Lukács 21,16) 

«Jaj, mert nagy nap lesz az, nincs 
hozzá fogható! Nyomorúság ideje lesz 

az Jákóbnak, de megszabadul belõle!» 
(Jeremiás 30,7) 

«Nem szeretném, testvéreim, ha 
önmagatokat bölcseknek tartva nem 
vennétek tudomásul azt a titkot, hogy 
a megkeményedés Izráelnek csak egy 
részét érte, amíg a pogányok teljes 
számban be nem jutnak, és így üdvö-
zülni fog az egész Izráel, ahogyan meg 
van írva: „Eljön Sionból a Megváltó; el-
távolítja a hitetlenséget Jákób házából» 
(Róma 11,25-26). 

Úgy hiszem Zakariás próféciája ak-
kor teljesedett be, amikor a pásztort 
megverték, és a nyáj szétszóródott 
(Zakariás 13,7; Máté 26,31). Azután 
pedig az összeomlásban, valamint az 
elmúlt 2000 év alatt a nép nagy része 
elpusztult. Ezt tartalmazza Mózes fi-
gyelmeztetése is: 

«Ha nem tartod meg és nem telje-
síted ennek a törvénynek minden igé-
jét, amelyek meg vannak írva ebben a 
könyvben, és ha nem féled Istenednek, 
az Úrnak dicsõséges és félelmes nevét, 
akkor az Úr csodálatos csapásokat 
küld rád és utódaidra; nagy és tartós 
csapásokat, rosszindulatú és tartós be-
tegségeket. Rád hozza Egyiptom min-
den baját, és rád ragad mindaz, amitõl 
irtózol. Mindenféle olyan betegséget és 
csapást is hoz rád az Úr, amelyek nin-
csenek megírva ebben a törvénykönyv-
ben, míg csak ki nem pusztulsz. És bár 
olyan sokan voltatok, mint az égen a 
csillag, mégis kevesen maradtok meg, 
mert nem hallgattatok Isteneteknek, 
az Úrnak a szavára» (5Mózes 28,58-
62). 

Amint Izraelt, mint népet, elve-
tette az Úr, úgy fogja népként is visz-
szafogadni. Ez Pál magyarázatának 
is logikája: «Hiszen ha elvettetésük a 
világ megbékélését szolgálta, mi mást 
jelentene befogadtatásuk, mint életet a 
halálból?» (Róma 11,15).

Részlet: A nagy sas szárnyain címû könyvbõl. 

IZRAELT NEM A VÉG FENYEGETI, 
HANEM MENEKÜLÉSRE 

KÉNYSZERÜL A DÜHÖNGÕ 
ANTIKRISZTUS ELÕL AZ 

APOKALIPTIKUS 
ÖSSZEOMLÁSBÓL. 
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Az izraeli MasterChef tavalyi 
évadjában egy nyolcvan év 
körüli magyar zsidó bácsi a 
kaszinótojással jutott át a 
selejtezõn, jogosan elbûvölve 
vele a zsûri séfjeit, akik az egekig 
dicsérték az itt újdonságnak 
számító alapötletet.
A magyar konyhában a 
kaszinótojásnak megvan az õt 
megilletõ helye, mindenki ismeri 
a leginkább húsvétra, karácsonyi 
hidegtál részeként, vagy 
szilveszterkor tálalt finomságot. 
Melegen ajánlott minden 
fogadásra, vagy vendégváró 
hidegsalátás asztalra, friss 
péksütemények mellé is.
A nagyon egyszerû alaprecept 
végtelenül variálható kedvenc 
ízeinkkel, a megtöltött tojásokat 
egyéni karakterrel ruházhatja 
fel a játékos kedvû fõzõcskézõ. 
Remek konyhai szórakozás 
ízekkel, színekkel és formákkal.

Hagyományos 
kaszinótojás

A tojásokat 10 percig fõzzük, 
majd a fõzõvízben hagyjuk kihûlni. 
Meghámozás után óvatosan 
félbevágjuk, a sárgáját kivesszük és 
külön edénybe tesszük és villával 
alaposan összetörjük. Az elkészült 
krémmel újra megtöltjük a tojásokat, 
ízlés szerint kicsinosítjuk õket, és 
salátalevelekre, francia salátára 
tesszük, vagy egyszerûen magában, 
pirítós mellé tálaljuk.

Kaszinótojás változatok

Töltelék:
• 4 tojás összetört 

sárgával készülnek, 
melyekhez 
ízlés szerinti 
mennyiségben 
hozzákeverünk:

• 1 evõkanál 
majonézt

• 1 mokkáskanál mustárt
• 1 evõkanál tejfölt
• ízlés szerinti 

metélõhagymát vagy 
petrezselymet

• sót, borsot

Töltelék-variációk

Gombás karobos:
• 4 fõtt tojás sárgája
• kis fej vöröshagyma fele
• 100 g gombafej
• 1 kiskanál karobpor
• 1 evõkanál szójaszósz
• só, bors

Az apróra vágott vöröshagymát 
olívaolajon megpirítjuk, és hozzáadjuk 
az apróra vágott gombafejeket. 
Újabb rövid pirítás után karobport 
és kevés szójaszószt teszünk hozzá. 
Ennek igen erõteljes az íze, ezért 
érdemes fokozatosan hozzáadni a 
tojássárgákkal elkevert majonézhez. 
Sóval, borssal fûszerezzük.

Avokádós:
• 4 fõtt tojás sárgája
• 2 evõkanál (40 g) puha, 

törhetõ avokádó
• 1/2 evõkanál majonéz
• 1 mokkáskanál mustár
• metélõhagyma
• 2 kiskanál citromlé
• só, bors

Tonhalas:
• 4 fõtt tojás sárgája
• 2 evõkanál tonhal
• 1 evõkanál majonéz
• 1 mokkáskanál mustár
• metélõhagyma
• só, bors
• (illik hozzá apróra vágott 

savanyú uborka és 
csipetnyi kapor)

Szárított paradicsomos:
• 4 fõtt tojás sárgája
• kis fej vöröshagyma 

fele apróra vágva és 
olivaolajon megpirítva

• 1/2 evõkanál szárított 
paradicsom

• 1 evõkanál majonéz
• 1 mokkáskanál mustár
• 1 kiskanál citromlé
• só, bors

forrás: frankpeti.net
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NETANJAHU AFRIKA- 
POLITIKÁJÁNAK GYÜMÖLCSEI

Izrael fennállásának korai évtizedeiben jó kapcsolatokat ápolt sok 
afrikai állammal, ami gazdasági és politikai téren is nagy jelentõ-
séggel bírt a fiatal ország számára. Azonban minden háborúval, 
melyet Izraelnek viselnie kellett, valamint a változó geopolitikai 
valóság miatt fokozatosan eltûntek Izrael afrikai kapcsolatai. Ne-
tanjahu miniszterelnök már évek óta olyan politikát folytat, amit 
õ «Izrael visszatérése Afrikához» meghatározással jellemzett. 
2019-ben Izrael pozitív szenzációval szolgálhatott Ruandával és 
Libériával kapcsolatban. Azonban nagyobb feltûnést keltenek  
Izraelnek Afrika muszlim országaival jelenleg alakuló kapcso-
latai, ilyen országok Mali és Niger. A 2020-as év a választások 
és vádemelés által megterhelt miniszterelnök számára jól kezdõ-
dött. Ugyanis pozitív hírekrõl számolhatott be a muszlim Szudán-
nal kapcsolatban. Egy 24 órás ugandai villámlátogatásról azzal 
az újdonsággal tért haza, hogy találkozott Abdel Fattah al-Bur-
han altábornaggyal, aki a szudáni átmeneti kormány élén áll, és 
«a Szudán és Izrael közti normalizálás» mellett száll síkra. AN∎

POLITIKA

NÉMETORSZÁG IZRAELBEN 

Németország és Izrael között már 55 éve áll fenn diplomáciai kapcsolat. Izraelben min-
denütt Németországba lehet botlani: német termékek, német cégek, német turisták, 
idõlegesen Izraelben élõ németek, a cserediák programok keretében iskolások és fi-
atalok csoportjai, és még sorolhatnánk. A hivatalos oldal az emberek közti közvetlen 
kapcsolatot tartja nagyon fontosnak, amint fogalmaznak, ez «élettel tölti meg a hiva-
talos kapcsolatokat». A német követség a második legnagyobb diplomáciai képvise-
let Izraelben az amerikai után, és nagyon aktív. 2017 végén a Bajor Szövetségi Állam 
saját képviseletet nyitott Izraelben, és néhány hete Észak-Rajna-Westfalen is követ-
te példáját. A tudomány és gazdaság területein akarják növelni az együttmûködést, 
valamint a képzést és az ifjúsági csereprogramot szeretnék még jobban kibõvíteni. 
A Tel-Aviv-i székhelyû NRW ország-képviselet élén a Düsseldorfban felnevelkedett 
Gil Yaron izraeli orvos áll, aki különben újságíróként is nevet szerzett magának. AN∎

MÉG SOHA NEM 
JEGYEZTEK ILYEN 

KEVÉS ELESETT IDF-
KATONÁT

Izrael minden év április 28-án emlékezik 
meg elesett katonáiról, ezt az emléknapot 
1963-ban egy Kneszet-törvény rendelte el. 
Az ország megközelítõleg 24 000 elesett 
izraeli katonát gyászol. De ezen a napon 
emlékeznek meg arról a kb. 3200 izraelirõl 
is, akik a terror áldozataivá váltak. A 2019-
es év meglepetéssel szolgált: Az IDF törté-
nelme során még soha nem zárt ilyen ke-
vés áldozattal évet.  2018-ban 43 katonát 
gyászolt az ország, 2019-ben viszont 27-et. 
Természetesen minden egyes katona pótol-
hatatlan ûrt hagy maga után a családja és a 
társadalom számára. A 27 haláleset között 
12 olyan fiatal is volt, akik önkezûleg ve-
tettek véget életüknek, ez emelkedést je-
lent 2018-hoz képest, öt pedig közlekedési 
baleset áldozata lett. AN∎
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2019 GAZDASÁGI 
MÉRLEGE: REKORDOK, 
REKORDOK, REKORDOK

Az izraeli piacgazdaság 2019-es zárómérlege 
még nem készült el, viszont az utolsó negyed 
bruttó hazai terméke a 2018-as évhez viszo-
nyítva azt mutatta, hogy Izrael a világ állan-
dóan növekvõ és stabil gazdaságai közé tar-
tozik. Az izraeli gazdaság egyes részterületei 
rekordokat is jegyezhetnek. Így a technológiai 
szektor, a digitális egészségügy és a turizmus. 
Ráadásul Izrael megelõzte Franciaországot, 
Németországot és Ausztráliát, mert több «uni-
kornisa» van – így nevezik azokat a cégeket, 
melyeknek értéke meghaladja az egymilliárd 
dollárt. A turizmus szektora is messze ki-
emelkedik, mert a 4,55 millió látogatóval Iz-
rael minden eddigi rekordot megdöntött, és 
2018-cal szemben 11%-os növekedést ért el. 
A turizmusért felelõ minisztérium a szektor 
összbevételét 6,3 milliárd euróra becsüli. AN∎

GAZDASÁG TUDOMÁNY 

IZRAEL ISMÉT ÚTON A HOLDRA: 
BERESHIT 2

Nagy csalódást okozott az izraelieknek az elsõ holdszon-
dájuk félresikerült landolása, melyet Bereshit (Genesis) 
névre kereszteltek. Az izraeli harci szellemnek megfe-
lelõen meghirdették az új misszió elõkészítését. Késõbb 
aztán az a hír terjedt el, hogy feladták a tervet. 2020 
elején azonban egy közhasznú alapítvány egymillió dol-
lárt bocsátott rendelkezésre, a Bereshit 2 missziójának 
felgyorsítására. Az izraeli mérnököknek, akik az ûrha-
józás megszállottjaiként a SpaceIL céget alapították, 
ez alkalommal is jóval nagyobb összeget kell a privát-
szférában összegyûjteniük tervük megvalósítására. Az 
elsõ misszió alkalmával már bebizonyosodott, hogy a 
szükséges technikai képességgel rendelkeznek. A Be-
reshit-2-Missió indításának közzététele után az is ki-
derült, hogy a SpaceIL új üzletvezetõt kapott. Shimon 
Sarid a Technionon végezte tanulmányait az ûrhajózás 
szakterületen, és 30 évig szolgált az izraeli légierõknél. 
Amint az alapítóknak, ezzel a misszióval neki is az a 
célja, hogy felkeltse a fiatalság érdeklõdését a tudomá-
nyok iránt. AN∎

IZRAELI TUDÓSOK: HAMAROSAN RENDELKEZÉSRE ÁLL  
AZ OLTÓANYAG?

Jelenleg az egész világ a COVID-19 körül kialakult helyzettel foglalkozik. Ezt teszik az izraeli tudósok is, akik szokatlan 
módszerekkel igyekszenek célba érni. Ezzel a vírussal szemben egy oltóanyagot próbálnak kifejleszteni. A Migal Galilee 
Research Institute kutatócsoportja már négy éve foglalkozik ennek a víruscsoportnak a tanulmányozásával, és kifejlesz-
tett egy oltóanyagot, amit a baromfiknak szájon át adnak be, hogy a szárnyas-farmot megvédjék a madárinfluenzától. 
Néhány héttel ezelõtt a cégvezetõ egy sajtókonferencián a következõ bejelentéssel lépett a nyilvánosság elé: Meg lehet 
próbálni ennek az oltóanyagnak a proteinjeit úgy módosítni, hogy ez ellen az új vírus ellen az embereket is megvédje. A 
hatóságok részérõl segítséget kértek a klinikai tesztek beindításának szabályozásában, ha a meglévõ oltóanyag módosí-
tása megtörténik. Az izraeli tudósok szorosan együttmûködnek nemzetközi kollégáikkal, úgyhogy remélhetõ a több évi 
folyamat néhány hónapra történõ lerövidítése anélkül, hogy kockázatokat vállalnának, és így Izraelbõl áldást hozhatnak 
az emberiség számára. AN∎
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50 ÉVES A  
BEN-GURION 

EGYETEM NEGEVBEN

Ez az izraeli fõiskola fiatalabb és kisebb, 
mint a Technion Haifa, a Jeruzsálemi 
Héber Egyetem és a Tel-Aviv Egyetem 
hármas fogata, azonban olyan részterü-
leteken, mint a mérnökképzés, orvos-
képzés, kitûnõ hírnévnek örvend. Az elsõ 
miniszterelnökrõl, David Ben-Gurionról 
elnevezett egyetemen jelenleg kb. 20 000 
hallgató tanul, több mint 1000 akadémi-
kus mûködik itt, akik 51 szakterület és 
intézmény munkatársai is, valamint 1200 
izraeli és nemzetközi céggel és konszern-
nel mûködik együtt. A 2020-as jubileumi 
évben adományozásra szólítanak fel, mert 
öt éven belül 20%-kal akarják a hallgatók 
számát növelni, több nemzetközi irányult-
ságú évfolyamot akarnak indítani, a cam-
pus területét növelni szeretnék, valamint 
a kiber technológia területén több száz 
új munkahelyet szeretnének létesíteni. 
Ezenkívül tervbe vették, hogy a nemzet-
közi rangsorban a 419. helyrõl minden-
képpen elõrébb kell jutniuk. Ehhez úttörõ 
kutatásokra és az eredmények piaci érté-
kesítésére van szükség. AN∎

A DAIMLER IZRAELI  
ÚJÍTÁST ALKALMAZ  

HÁZTARTÁSI SZEMÉT 
HASZNOSÍTÁSÁRA 

Izraeli utazások alkalmával tapasztalni lehet, hogy a környezetvédelem 
terén, elsõsorban a szemét kezelésében még sok a tennivaló. Különben 
Izrael élen jár a szelektív hulladékgyûjtésben és újrahasznosításban. 
Erre figyelt fel a német automobil konszern, a Daimler, és elsõként szö-
vetkezett az UBQ Materials izraeli céggel, amely egy nagyon érdekes 
szabadalommal rendelkezik. Ez a 2012-ben alapított vállalat szabadal-
maztatta az általa kifejlesztett energiatakarékos és környezetkímélõ 
módszert, amely által a szelektálatlan háztartási szemetet egy hõre 
lágyuló anyaggá olvasztják össze, amit akár újra hasznosítani lehet. 
A cég több amerikai kísérleti vállalkozása mellett Tze'elim kibbucban, 
(Negevben) is mûködtet egy üzemet, amely évente 5000 tonna hõre lá-
gyuló anyagot termel. A Daimler hagyományos német konszern az iránt 
érdeklõdik, hogy ebbõl az anyagból lehet-e bizonyos autóalkatrészeket 
elõállítani. AN∎

TÁRSADALOM 

A HIÉNÁK ÉS SAKÁLOK KÖZELEBB  
HÚZÓDNAK 

Több mint egy évvel ezelõtt a Negev-sivatag fõvárosában, Be'er Shevában az 
a hír járta, hogy a város szélén többször is láttak csíkos hiénát. Az okostele-
fonok korában természetesen felvételek is készültek róla, de többen mégis úgy 
vélték, hogy az egy kutya lehetett. 2019 végén egy film azonban kétséget kizáróan 
megmutatta: valóban egy csíkos hiéna kóborol az egyik lakóterületen. Tudvalevõ, 
hogy ez a kizárólag éjjel aktív állat dögevõ, és Be'er Shevában úgy gondolták, hogy 
Haifáról kóborolt a városba. Ott ugyanis hónapokon át holtan találtak kisebb házi 
állatokat. Sokáig nem találtak magyarázatot a sok elpusztult kutyára és macskára, de 
állapotuk arra utalt, hogy ragadozó lehet a tettes. Aztán egy asszony kutyája szörnyû 
vonyítására kiszaladva sakálokat látott, ezek farkashoz hasonló vadkutyák. A sakálok 
emberre általában nem veszélyesek. Az izraelieket úgy északon, mint délen az ilyen 
események arra emlékeztetik, hogy csúcstechnológiával rendelkezõ országuk 
még mindig szolgálhat a vadon meglepetéseivel. AN∎
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ÚJRA ÉS ÚJRA, ÉS  
(SZINTE) CSAK IZRAELBEN

 
Egy 13 éves fiú, aki családjával Cezáreában él, a 
múlt télen gombát ment szedni családtagjaival, 
azonban valóságos kincsre bukkant: egy négy-
szögletes márványlapot talált görög felirattal. 
«Az ilyen leletet könnyen fel tudom ismerni», 
mondta a hetedikes fiú. Az iskolában ugyanis ré-
gészeti szakkörön vett részt, amit az izraeli régé-
szeti hatóság rendezett. Így Stav Meir tudta, mit 
kell tennie, és azonnal értesítette az intézményt 
a leletrõl. Dr. Peter Gendelman, aki Cezárea ré-
giójáért felel, igazolta, hogy Stav egy sírfeliratot 
talált, amely a bizánci korból származik. A le-
let a legjobb minõségû márványból készült, ami 
gazdag ember sírjára utal. Jóllehet a szakértõ el-
mondta, hogy a szokatlanul heves esõzések miatt 
számtalan lelet kerülhet felszínre, Stav egyálta-
lán nem volt csalódott, hanem büszke volt arra, 
hogy az izraeli régészeti hatóság képviselõi eljöt-
tek iskolájába, és osztálytársainak sok érdekes 
dolgot meséltek a leletrõl. AN∎

ZSIDÓ-MUSZLIM EGYÜTTÉLÉS  
MAROKKÓBAN

Izrael zsidó-keleti közösségét különbözõ kultúrák jellemzik, melyek 
közül a marokkói zsidó kultúra különösen kiemelkedik. És ez nem-
csak a közösség nagyságával magyarázható. Az államalapítás óta az 
1960-as évekig kb. 200 000 marokkói zsidó érkezett Izraelbe. Izrael 
Államnak ez az egyik szefárdi zsidó közössége, amely eredeti kultúrá-
ját megõrizte és az izraeli kultúrába integrálta. Így például megõrizték 
a húsvét utáni Mimouna ünnepet, amikor a marokkói zsidók büszkén 
köszöntik muszlim szomszédaikat. A marokkói zsidóközösség egykor 
a muszlim világ legnagyobb zsidó közössége volt. V. Mohammed király 
1956-ban a Franciaország alóli függetlenség kivívásakor kijelentette: 
«A zsidók mind az én gyermekeim». A marokkói zsidók mindig meg-
emlékeznek ennek a muszlim államnak évszázadokon át gyakorolt 
liberalizmusáról. VI. Mohammed király nemrég felavatta Essaouira 
tengerparti városban az «Emlékezés Házát» melyet a zsidó-muszlim 
együttélés történelmének szenteltek. André Azoulay, aki magát «arab 
marokkói zsidó hitûnek» vallja és a király tanácsadója, az emlékhelyet 
«a kölcsönös tisztelet jelképének» nevezte. AN∎

BYE-BYE SDE DOV
Izrael repterei mindig szolgálnak valami ér-
dekességgel. Így a kb. egy éve üzembe helye-
zett Ilan és Assaf Ramon nemzetközi repülõ-
tér Eilatban néhány héttel ezelõtt jegyezte a 
milliomodik utasát. A Ben-Gurion nemzetközi 
repülõtér 2019-ben 168 000 repülõútja során 
24,8 millió utast szállított, és ezzel új rekor-
dot állított fel. Nemrég azonban egy repülõtér 
azzal keltett szenzációt, hogy már nem létezik, 
mégpedig a Sde Dov repülõtér, melyet a Sde 
Hoz néven is ismertek, és amely belföldi utakat 
bonyolított északra és Eilatba. Ezt a repteret 
1938-ban a brit mandátum hatóságai alapítot-
ták, és az államalapítás elõtt, valamint Izra-
el elsõ évtizedeiben fontos szerepet játszott. 
Azóta azonban sok minden megváltozott. Ez 
a reptér, mint ahogy az eilati is, már rég az 
egyre növekvõ lakott területen belül fekszik. 
A Sde Dov kb. 700 000 fõnyi utasforgalmat bo-
nyolított, azonban 2019 júniusában különbözõ 
megfontolások alapján bezárták. 2020 elején 
arról adtak hírt, hogy már egyetlen épülete és 
kifutópályája sincs meg, csupán az ellenõrzõ 
torony áll még. Ez a torony jelképként egy 
közparkot fog díszíteni abban az új lakóne-
gyedben, melyet Reading Hõerõmû közelében 
Tel-Avivtól északra létesítenek. AN∎

MI TÖRTÉNT GILAD SHALITTAL?

A Hírek Izraelbõl éveken át beszámolt ennek a fiatal izra-
eli katonának sorsáról, akit a Hamasz tartott fogva a Gá-
zai-övezetben. A több mint öt évig tartó fogsága idején a 
szülei álltak rivaldafényben, mert fáradhatatlanul küzdöt-
tek fiuk szabadon bocsátásáért. 2011 októberében aztán 
1027 palesztin fogolyért cserébe szabadon bocsátották. 
Izraelben mindenki «ismeri» Gilad Shalitot, úgyhogy vilá-
gossá vált, a fiatalembert békén kell hagyni, hisz vissza 
kell térnie a mindennapi életbe. A szülõi házba tért vissza 
Mitzpe Hila helységbe, Nyugat-Galileába. Az izraeli hadse-
reg még egy ideig nem szerelte le, mert a testében lévõ re-
pesz szilánkok miatt meg kellett operálni. Gilad Shalit ezt 
követõen sportriporterként dolgozott a legnagyobb napi-
lapnál, a Yedioth Achronot-nál. Sok izraeli továbbra is figye-
lemmel kíséri életét a közösségi hálókon. Az egész ország 
örült annak a hírnek, hogy most már valóban visszatalált 
a normális életbe, és az immár 33 éves fiatalember elje-
gyezte a párját. Az Instagramon ezt a posztot tette közzé: 
«Gyõzött a szerelem, és ez boldoggá tesz.» AN∎
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KIBEN BÍZNAK AZ IZRAELIEK?
Izrael nyugati demokratikus ország. Lakossága különbözõ csoportokból tevõdik össze, melyek már 
rég nemcsak a vallás és etnikum alapján különböznek egymástól. Azonban mégis van közöttük 
összetartás, amint a «Demokrácia-index» is mutatja.

TÁRSADALOM 

Az ország demokratikus jellegét illetõen sem 
lehet szakadékról beszélni a két népcsoport között. 
A zsidók 35%-a tartja jónak vagy nagyon jónak a 
jelenlegi helyzetet, az araboknak pedig 26%-a. A 
skála másik végén az izraeli demokrácia nem jó 
vagy rossz állapotáról szinte egyforma a vélemény: 
a zsidók 34%-a és az arabok 38%-a kifogásolja az 
ország demokráciájának jelenlegi állapotát.

A következõ eredmények is érdekesek: A zsi-
dók 16,5%-a hiszi, hogy az állam nagyon jól gon-
doskodik polgárai biztonságáról, az arab polgárok 
körében ez az arány meglepõ módon 27%. Ugyan-
ez érvényes a közjólét területére is, a zsidók csak 
30%-a gondolja, hogy az állam megfelelõen gon-
doskodik a szociális ellátásról, az arabok esetében 

viszont ez az arány 61,5%. 
Ugyanakkor mindkét oldal 
egyetért a következõkkel 
kapcsolatban: A pénzügy-
minisztérium döntései 
politikai színezetûek, az 
egészségügy lassan, de biz-
tosan halad a válság felé a 
hiányos jövõtervezés miatt, 
az oktatási rendszert és a 
közszolgáltatásokat nagy-
mértékben javítani kell. 
Ugyanakkor a zsidók és az 
arabok is úgy vélik, hogy a 
korrupció és a nepotizmus 

terén sok a tennivaló.
Elképzelhetõ, hogy Rivlin államelnököt nem 

lepték meg az eredmények, de biztosan nem is 
lelkesedett értük. A Demokrácia-index 2019 át-
adásakor megjegyezte, hogy Izrael továbbra is 
súlyos kihívások elõtt áll, «melyekkel nem lehet 
megbirkózni egy stabil kormány nélkül.» Még 
hozzáfûzte: «Ha a polgároknak azt kell látniuk, 
hogy a politikai vezetõréteg képviselõi kölcsönö-
sen lejáratják egymást, népcsoportokat verbáli-
san kirekesztenek, és mindent megtesznek, hogy 
a népet megosszák, akkor végül is kiben bízzék 
az izraeli polgár?» AN∎

Ha megnézzük, Izrael Állam 
polgárai milyen intézmények-
nek szavaznak bizalmat, az 
tûnik fel, hogy a demokrácia 
fontos intézményei, mint a 
kormány, a Kneszet, a politi-
kai pártok a rangsor legvégé-
re kerültek...

AA 2020 elején benyújtották Reuven (Ruvi) Riv-
lin államelnöknek a 2019-es Demokráciai-indexet. 
Ennek a jelentésnek több éves hagyománya van, az 
Israel Democracy Institute (IDI) ugyanis, melyet 
1991-ben független kutató intézetként alapítottak, 
már 17 éve minden évben elkészíti. A jelentést az 
idén is Yohanan Plesner mutatta be, aki 2014 óta 
áll az intézmény élén. Azelõtt több évig a Kneszet 
tagja volt a Likudból kivált Kadima párt képvi-
selõjeként. A jelentést elõször az államelnöknek 
nyújtják be, viszont minden polgár akadály nélkül 
belenézhet. Az intézmény egy reprezentatív közvé-
leménykutatás során azt vizsgálta, hogyan viszo-
nyulnak az ország polgárai az izraeli demokrácia 
intézményeihez, kiben bíznak, és kiben nem, min 
kellene szerintük javítani, és 
milyen társadalmi trendek 
okoznak nekik aggodalmat.

Ha megnézzük, Izrael Ál-
lam polgárai milyen intézmé-
nyeknek szavaznak bizalmat, 
az tûnik fel, hogy a demokrá-
cia fontos intézményei, mint 
a kormány, a Kneszet, a po-
litikai pártok a rangsor leg-
végére kerültek, mert úgy a 
zsidó, mint az arab polgárok 
körében nagyon népszerût-
lenek. A politikai pártokban 
a zsidók csupán 14%-a bízik 
meg, az arabok estében ez az arány 20%. A zsidó 
polgárok 30%-a szavaz bizalmat a Kneszetnek és 
a kormánynak is, viszont az arab polgárok 24%-
a bízik a Kneszetben és 28%-a a kormányban. Az 
egészségügyben mindkét csoport 36%-a bízik meg, 
a Legfelsõ Bíróságban pedig 55 és 56%-kal szinte 
egyforma az állás. A legnagyobb véleménykülönb-
ség az államelnökkel és az izraeli védelmi erõkkel 
kapcsolatban figyelhetõ meg. A zsidó társadalom 
nekik 71, ill. 90%-ban szavazott bizalmat, az arab 
társadalom szintén jobban bízik a hadseregben, 
mint az államelnökben, ugyanis az IDF körükben 
41%, az államelnök pedig 37% bizalmat kapott.
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A

IZRAEL A DAGANATOK  
FAGYASZTÁSÁVAL KÜZD  
A RÁKOS MEGBETEGEDÉSEK ELLEN  

Az IceCure izraeli cég sikeres 14 éves 
vállalkozásra tekinthet vissza. Az alapí-
tók elhatározták a gyógyászatban akkor 
már használatos fagyasztás továbbfej-
lesztését és alkalmazását a rákos daga-
natok ellen. Az elsõ klinikai tesztek már 
2012-ben beindultak azzal az eljárással, 
melyet IceSense3 névre kereszteltek, és 
amelyre a cég 27 engedélyezett szaba-
dalommal rendelkezik. 2016-ban a 130 
kezelt beteg közül csak egy esetében 
jelent meg újra a daganat. Az idõközben 
Amerikában zajló tesztsorozatok szin-
tén ilyen jó eredményeket mutattak.

Amerika mellrák egyesülete 2018-
ban kezdte ajánlani azt az eljárást, 
amely során a daganatba egy tût vezet-
tek be, melynek hõmérsékletét folyé-
kony oxigénnel egy zárt körforgásban 
mínusz 170 fokra csökkentették. Ez az 
eljárás egy 2014-ben lefuttatott klinikai 
tesztsorozaton alapult, amely szintén bi-
zonyította az eljárásnak hatékonyságát. 
Ennek óriási elõnyei vannak, mert a fa-
gyasztás által elölt tumor csak nagyon 
ritka esetben újulhat ki, és nem képez 
áttételeket sem. Ugyanakkor az eljárás 
nem bonyolult, a beavatkozás egyszeri 
és gyors, a beteg pedig nem érez fájdal-

mat. A tûszúráson kívül más sebhely 
sem marad, és a beteg szervezetét nem 
kell kemotherápiával vagy sugárkeze-
léssel terhelni. Különben eddig csak a 
mellrákot lehetett ezzel az eljárással 
kezelni, ha a daganat nem volt nagyobb 
1,5 centiméternél. A cég 2014 óta for-
galmazza ezt az eljárást, amit 2020-ban 
már 17 országban sikeresen alkalmaz-
nak. Izraelben az eljárást három kór-
házban vezetik be, Európában is engedé-
lyezte az EU forgalomba hozatalát.

A Cezárea székhelyû cég azonban 
nem pihen babérjain. Egyrészt tovább 
finomítja a CureSense3 eljárást, hogy 
a mellrákot még jobban lehessen ke-
zelni, és nagyobb tumorokra is alkal-
mazható legyen, másrészrõl pedig más 
daganatfajták kezelésére is alkalmassá 
szeretnék tenni. És az IceCure éppen e 
tekintetben keltett nemrég szenzáci-
ót, ugyanis az Amerikai Egészségügyi 
Hatóság engedélyezte ennek az izraeli 
technológiának a máj- és veserák ke-
zelésében való alkalmazását. Ez az en-
gedély jelenleg a jóindulatú daganatok 
kezelésére korlátozódik, mivel a szüksé-
ges klinikai tesztsorozatok eredményei 
csak jövõre várhatóak. AN∎

Néhány évvel 
ezelõtt egy izraeli 
cég azzal keltett 
szenzációt, hogy 
újfajta eljárást 
fejlesztett 
ki a mellrák 
kezelésében: 
a daganat 
fagyasztását. 
Amerikában 
nemrég az IceCure 
eljárást más 
rákos betegségek 
kezelésére is 
engedélyezték.
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SSokan emlékeznek még Abba 
(Aubrey) Ebannak «az izraeli diplo-
mácia õskövületének» egyik legis-
mertebb mondására. Az 1915-ben 
született dél-afrikai származású zsi-
dóember 1946-ban vándorolt be a még 
államalapítás elõtti Izraelbe. Ebant, 
aki 1966–1974 között izraeli külügymi-
niszterként mûködött, sokan õrzik em-
lékezetükben, mivel tíz nyelven beszélt, 
és briliáns szónok volt. Még életében, 
de a 2002-ben bekövetkezett halála 
után is gyakran idézték az arab világ-
gal kapcsolatos mondását: «Ezek soha 
nem mulasztottak el egyetlen alkalmat 
sem, hogy egy alkalmat elmulassza-
nak». Eban ezt a kijelentését az 1973 
decemberében tartott genfi békekonfe-
rencia után tette. Azóta sok idõ eltelt, 
de következtetése még mindig aktuális.

2020. február elején a PA elnö-
kének, Mahmoud Abbasznak küldött 
felszólításában Trump is használta a 
«történelmi alkalom» kifejezést. Veje, 
Jared Kushner, aki a közel-keleti kér-
dések külön megbízottja is, szintén 
megemlítette «a palesztinok elõtt álló 
nagy alkalmat». A különbözõ évtize-
dek számtalan kommentárja, melyek 
a közel-keleti békeegyezmények le-
hetõségeivel foglalkoztak, valósággal 
felhígították az alkalom szó jelentését, 
ugyanis mindig hozzátették, hogy az az 
«utolsó alkalom».

Most ismét egy újabb esély elõtt 
állunk. Az érintett felek mindegyike 
buktatóköveket lát, mégpedig nem is 
kicsiket. Ritkán oldódik meg az olyan 
konfliktus, mint amilyen a következõ: 
Képzeljünk el két pártot, melyek el-

keseredett küzdelmet folytatnak egy 
narancsért. Vitájuk során kiderül, mi-
ért akarja mindegyik azt az egyetlen 
narancsot megszerezni: Az egyiknek a 
levére van szüksége megfázás ellen, a 
másiknak a héjára lekvárkészítéshez. 
Így tulajdonképpen nincs is konflik-
tus, hisz mindkét fél megkaphatja azt, 
amire szüksége van, mégpedig abból az 
egyetlen narancsból. A valódi konfliktu-
sok azonban sokkal összetettebbek és 
bonyolultabbak, nemcsak a kiindulási 
helyzetet tekintve, hanem a megoldá-
si lehetõségek vonatkozásában is. A 
megoldások szinte mindig lemondások-
kal járnak, melyeket elõzõleg inkább 
kompromisszumoknak kellene nevez-
ni. Ugyanis csekély a valószínûsége 
annak, hogy a félig üres poharat félig 
tele pohárként fogják tekinteni, és rá-
jönnek, hogy a lemondás ellenére el is 
értek valamit.

A kompromisszumokhoz bizonyos 
bátorság szükséges. Néha vállalni kell 
a kockázatot is, ami kudarccal is vég-
zõdhet. Voltak izraeli miniszterelnö-
kök, akik vállalták a kockázatot: Da-
vid Ben-Gurion az államalapítás idején 
(1947-ben és 1948-ban), Menachem 
Begin, amikor fogadta Egyiptom elnö-
két, Anwar Szadatot Jeruzsálemben  
(1977), és aláírta a Camp David-i egyez-
ményt (1979), Yitzhak Rabin, amikor az 
Oslói egyezményt tetõ alá hozta (1993), 
és békeegyezményt kötött Jordániával 
(1994), Ehud Barak, amikor elrendelte 
az izraeli csapatok kivonását Libanon-
ból (2000), valamint Ariel Sharon, ami-
kor Izrael civiljeit és katonáit kivonta 
a Gázai-övezetbõl (2005). Minden álta-

luk hozott döntésnek ára volt, viszont 
mindegyiknek megvolt a haszna is.

Ezekre emlékezve kellene szem 
elõtt tartani Mahmoud Abbasz pa-
lesztin elnök februári fejtegetéseit az 
ENSZ Biztonsági Tanácsa elõtt. Egy 
nagy papírlapon a régió öt térképét 
mutatta be, melyeken a palesztin terü-
leteket zölddel jelölte meg. Az egymás 
mellett bemutatott térképek címe így 
hangzott: «A palesztinok történelmi 
kompromisszumai». Ezek a «történel-
mi Palesztinát» ábrázolták 1917-ben, 
1937-ben, 1947-ben és 1967-ben, vala-
mint a Trump egyezmény terveit.  Izrael 
amerikai nagykövete, Danny Danon, a 
bemutatott térképeket «Mahmoud Ab-
basz hazugság térképeinek» nevezte. 
Az 1917-es térkép, amelyrõl az akko-
ri idõk zsidó lakosainak központjai 
hiányoznak, egy állítólagos szuverén 
Palesztinát ábrázol, ami azonban nem 
is létezett, mivel 1917-ben ért véget a 
400 éves oszmán uralom; 1937-ben a  
Peel-bizottság javaslata és 1947-ben 
az ENSZ megosztási terve számításba 
vettek egy zsidó  telepet, de Abbasz ezt 
nem említette, kizárólag arra hivatko-
zott, hogy a palesztin terület 1917-tõl 
csökkent, és amint ábrázolta, ez a csök-
kenés folytatódott 1967-ig, és a Trump-
terv tovább akarja csökkenteni, amely 
«Palesztinából svájci sajtot csinál», fo-
galmazása szerint.

Ehhez a prezentációhoz több oldalas 
magyarázatot lehetne fûzni, hogy meg-
világítsuk, mit értett Danon nagykövet 
«a történelem átírásán». A következõ 
javaslatokra vagy kezdeményezések-
re az arab, ill. palesztin oldal mindig 

(VALÓBAN) AZ UTOLSÓ ESÉLY?
Az utóbbi hetekben sok vita folyt Trump 
béketervének minden lehetséges aspektusáról. 
Azonban a palesztin álláspont is figyelmet érdemel.

FRIEDENSPLAN
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Az út A jó út
…életünk jesuávAl IzrAel földjén

árA 1500, -ft
+ postAköltség

BenjAmIn és ruBen Berger

EbbEn az élEtrajzban sokkal többrõl van szó, mint két tEstvér kalandos 
történEtérõl. mindkEttEn papi nEmzEtségbõl származnak. dávid idEjébEn a 
papok a vállukon vitték fEl jEruzsálEmbE a zsidó szövEtség ládáját, mint 
istEn valóságos jElEnléténEk jElét. aranyszálként húzódik végig Ez a papi 
hivatás a két igEn tEhEtségEs tEstvér Egymásba fonódó élEttörténEtén. 
nEw yorkból Európába vEzEt az útjuk, végül izraElbE... ma jEruzsálEm-
bEn élnEk Egy kis közösségbEn, és az óváros központjában Egy nEmzEtközi 
hír mEssiási gyülEkEzEtEt vEzEtnEk. papi Elhívásuk miatt kulcsfontosságú 
szErEp jutott nEkik az atyák földjén mindkét tEstvér élEténEk és szol-
gálatának Erõs prófétai dimEnziója van. a zsidó nép rEndEltEtésE, hogy 
áldássá váljon más népEk számára ma, amikor izraEl nEvE EgyrE inkább 
szitokszóvá válik, újra és újra vannak olyan, a zsidó népbõl származó 
szEmélyEk vagy csoportok, akik az antiszEmitizmus és az anticionizmus 
radarját hatástalanítva élnEk mEgbízatásukkal, hogy áldássá váljanak 
a nEmzEtEk számára két csErépEdény élEttörténEtE, micsoda forrásai az 
élõ, örök rEménységnEk! lEgyEn bárki, zsidó vagy nEm zsidó, aki szEllEm-
bEn végigjárja a két férfi itt lEírt útját, örömmEl fog továbbhaladni a 
maga útján.

Megrendelhetõ: www.ejfelikialtas.hu   
1135 Budapest, Palóc utca 2., rendeles@ejfelikialtas.hu, 
Telefon: +36 30 63 07 823

kategorikus nemet 
mondott: az 1947-es 
ENSZ megosztási 
tervre, az 1967-es 

Khartum-határozatra, 
a 2000-es Camp-David-i 

egyezményre, a 2001-es 
javaslatra (Taba), a 2008-

asra (Olmert), a 2009-esre 
(Bar-Ilan) és a 2016-os John Ker-

ry-javaslatra, csak hogy néhányat 
megemlítsünk. És úgy tûnik, hogy ezt 
a hagyományt a Trump-egyezménnyel 
kapcsolatban is folytatja, amint azt Ab-
basz leplezetlenül értésre is adta.

Hussein Jordánia királya az Izraellel 
kötendõ békeegyezményre vonatkozó-
an kijelentette: «Roppant nagy lehetõ-
ségek elõtt állunk (…). Ugyanakkor 

mindig veszélyek is leselkednek.» Ab-
basz bizonyos kérdésekben semmilyen 
kompromisszumra sem hajlandó, még 
akkor sem, ha makacssága irreális. 
Vagyis ragaszkodik a félig üres pohár-
hoz, amit népének döntõ aspektusként 
adott be. Izraelben sem mindenki lel-
kesedett a Trump-tervért, itt is vona-
kodnak attól, hogy engedményeket 
tegyenek. De legalább készek a tervet 
elemezni, értékelni.  Hogy ez valóságos 

esélyt hordoz-e magában, hogy valóban 
lehet-e ebbõl valami, nem tudható, egy 
dolog azonban már biztos: Aki elsáncol-
ja magát, és arra sem hajlandó, hogy 

legalább a felkínált lehetõséget 
megfontolja, és elgondolkodjon 
azon, mi lenne népe számára 
hosszú távon hasznos, az nagy 
valószínûséggel a rövidebbet fog-
ja húzni. Az Izraellel való együtt-
mûködés totális megtagadása, 
amitõl Abbasznak a Trump-terv-
vel szembeni magatartása kap-

csán tartani lehet, nemcsak gazdasági 
következményeket vonna maga után. 
Vérontást is elõidézhetne, és fõleg an-
nak ellentétét, amit az egyezmény kilá-
tásba helyezett. Ugyanakkor már1947 
megmutatta: Izrael igent mondott arra 
a kevésre, amit felajánlottak neki, és 
a félig tele pohárból egy szuverén, vi-
rágzó demokráciát épített fel profitáló 
gazdasággal és prosperáló társada-
lommal.  AN∎

A kompromisszumokhoz bizonyos bátorság szükséges. 
Néha vállalni kell a kockázatot is, ami kudarccal is 
végzõdhet. Voltak izraeli miniszterelnökök, akik vállal-
ták a kockázatot.
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MATUZSÁLEM TÁRSASÁGOT KAPOTT 
Az ókori idõk Szentföldjén termett mezõgazdasági termékekrõl már sokat tudunk, de vajon milyen lehetett 
az ízük? Izraeli tudósok ezt szeretnék megtudni a datolya esetében.

Már 2005 óta tudja a világ, hogy Ketora 
kibbucban az Arava lejtõin egy Matuzsálem 
névre keresztelt datolyapálma áll. Ez a fa 
nem hiába kapta a bibliai Matuzsálem ne-
vet, akirõl tudjuk, hogy Nóé nagyapja volt, 
és a Biblia szerint 969 évet ért meg. Ez a 
Ketora kibbucban álló datolyapálma abból 
a datolyamagból kelt ki, amelyet 1963-ban 
Maszada erõdítményénél, a Holt-tenger mel-
lett végzett ásatásokon találtak.  Ez a kb. 
2000 éves mag sokáig a Bar Ilan Egyetem 
régészeti archívumában pihent, míg Dr. El-
aine Solowey mezõgazdasági szakértõ úgy 
döntött, hogy meg kellene próbálni kicsi-
ráztatni. Ehhez óvatosan, meleg víz hozzá-
adásával felpuhították a mag külsõ héját. 
Aztán tápanyagot és hormonokat tartal-
mazó edényben helyezték el. Hat hét után 
észrevettek egy kis csírát, ami azonban nem 
volt valami jó állapotban. Azonban gondo-
san ápolták a Matuzsálem névre keresztelt 
kis palántát, amely egyre jobban fejlõdött, 
míg végül ki lehetett ültetni. Dr. Solowey 
örömmel közölte: «Matuzsálem csodásan 
fejlõdik, és már elérte a 3,5 méter magas-
ságot.» Matuzsálem 2011-ben egy kis csa-
lódást is okozott: Virágzási idejét elérve 
kiderült róla, hogy hím növény, tehát nem 
fog gyümölcsöt hozni. Noha kiderült, hogy 
ennek a datolyapálmának a magjával meg 
lehetne termékenyíteni a mostani nõnemû 
datolyapálmát, de annak a gyümölcse már 
csak félig lenne Matuzsálem.

Az izraeli tudósok ezen szerettek volna 
változtatni, és egy ideje már dolgoznak is a 
projekten. Azonban csak 2020 elején léptek 
tervükkel a sajtó elé, amikor már 32 dato-
lyamagból 6 palántát sikerült nevelniük. 
Különben ezek a hajtások azt is mutatják, 
milyen rendkívüli a Matuzsálem termesztés 

eredménye. Ezek a datolyamagok, melyeket 
az izraeli tudósok kicsiráztattak, ugyancsak 
a júdeai sivatagból, a Holt-tenger mellõl 
származnak, vagyis a maszadai Heródes 
erõdítménytõl, valamint az északabbra 
fekvõ Kumránból, ahol az írástekercseket 
felfedezték. Mielõtt ezeket a magokat ki-
csiráztatták volna, elvégezték radiokarbon 
vizsgálatukat, hogy megállapítsák korukat. 
Így kiderült, hogy a Kr. e. 4. század és a Kr. 
u. 2. század közti idõintervallumból szár-
maznak. Ezek a magok is a júdeai datolya-
pálmák magjai, vagyis Matuzsálem rokonai, 
amelyrõl különben Dr. Solowey megjegyez-
te, hogy «egyetlen ma élõ datolyapálmához 
sem hasonlít». Ezek a nemrég kifejlesztett 
palánták is külön nevet kaptak, természe-
tesen az Ószövetség szereplõinek neveit: 
Ádám, Jónás, Uriel, Boáz, Judit és Hanna. 
Érdekes ezzel kapcsolatban, amit Dr. Solo-
wey, aki ebben a programban is részt vesz, 
az izraeli sajtónak elmondott: «Ádámunk 
elõször Éva volt, nagyon reméltük, hogy nõ-
nemû növény, és termést fog hozni, azonban 
a genetikai teszt során kiderült, hogy Éva 
hímnemû pálma.» Így a tudósok most Judit-
hoz és Hannához fûznek nagy reményeket.

Ezeket és más adatokat is a tudósok 
már közzétették a Science Advances szakfo-
lyóiratban. Munkájukban rámutattak, hogy 
ezek a datolyamagok olyan pálmakultúrá-
hoz tartoznak, amely a Szentföld régiójában 
egészen Irakig honos volt, vagyis egészen 
Mezopotámiáig elterjedt. Azt feltételezik, 
hogy ez a datolyafajta a Babilon Birodalom-
ból került a Szentföldre. A tudósok azt is 
megemlítették, hogy már a Talmud is beszél 
egy datolyafajtáról Taali néven. A tudósok 
kétségkívül óriási lépéssel jutottak elõre az 
ókori datolya megismerésében. AN∎
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MIELÕTT EZEKET A DATOLYAMAGOKAT 
KICSIRÁZTATTÁK VOLNA,  

ELVÉGEZTÉK RADIOKARBON
VIZSGÁLATUKAT, HOGY MEGÁLLAPÍTSÁK  

PONTOS KORUKAT.
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Az idõjárás miatt mindig lehet bosszankodni. Vagy túl meleg van, vagy túl hideg, vagy sok 
esõ esik, vagy kevés. Nincs ez másként Izraelben sem. A sokévi szárazság után olyan gyakori 

volt a szélvihar, zivatar, hogy mindenütt azt lehetett hallani, ebbõl most már elég!

T val több, mint az utóbbi években – csodálato-
san virágoztak a pipacsmezõk. Mint minden 
évben, amikor a régióban több esõ esik, a 
Hamasz ez alkalommal is hajmeresztõ törté-
nettel lépett a nyilvánosság elé, amit sajnos 
a nemzetközi sajtó ellenõrizetlenül vesz át. 
Így volt ez néhány évvel ezelõtt is, amikor 
azt állították, hogy Izrael duzzasztógátakkal 
fogja fel a csapadékot, hogy aztán elárassza 
a Gázai-övezetet. Ebben az évben is hason-
ló abszurd állítással hozakodtak elõ: Izrael 
hadserege okozza a nagy esõzéseket, hogy 
árhullámokat küldjön Gáza irányába.

Végre igazi tél volt Izraelben, amit kez-
detben mindenki üdvözölt, de a hosszú he-
tek után már mindenki a végét kívánta. A 
Golánon még havazott is, úgyhogy az idén a 
Hermonon síelni is lehetett. Azonban ettõl 
sokkal nagyobb szenzáció az, hogy a sokéves 
szárazság után Észak-Izraelben 14 nap alatt 
annyi esõ esett, hogy az 1951-ben és 1969-
ben felállított rekordot túlszárnyalta. Ez sok 
áldást hozott, azonban eleinte inkább káoszt 
és károkat: Tel-Aviv és Naharija valósággal 
sárban úsztak. Az áradásoknak néhány ha-
lálos áldozata is volt, így az autójukkal elso-

Természetesen az izraeliek tudják, hogy 
csak akkor mondhatják, «ebbõl most már 
elég», ha a Genezáreti-tó vize kilép a med-
rébõl. Február végén viszont már valóban 
mindenkinek elege lett abból, hogy a téli 
ruhákat még mindig nem lehetett elrakni. 
Még a Negev-sivatagban is több tucatszor 
szükség volt az esernyõre, ami különben két-
szer, háromszor fordult elõ egy esõs évszak-
ban. Mindenki hiányolta a meleg napsütést, 
aminek elmaradása a fûtési számlákon is 
megmutatkozott. Így például Beʽer Shevában 
mindenki tudja, hogy számíthat néha egy-egy 
borús napra, amikor remélhetõleg esik, de 
aztán ragyogó napsütés melengeti a lelket. 
Ebben az évben azonban a borús napok nem-
csak egy hétig tartottak, hanem jóval tovább. 
Ugyanakkor a szokásostól eltérõen, amikor 
a hõmérséklet ritkán csökkent tíz fog alá, 
most éjjelente hét, hat, sõt öt fokot is mér-
tek. A Negev-sivatagban a február viszonylag 
elviselhetõ volt, mivel a metszõ hideg szelek 
már nem tértek vissza, ezek januárban nehe-
zítették meg az itteni életet.

A csapadéknak köszönhetõen – ami ugyan 
75%-a volt a sokéves átlagnak, de mégis jó-
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dort emberek, vagy az a fiatal pár, amely 
egy felvonóban fulladt meg egy földalatti 
parkolóban, ahova az árhullám benyo-
mult.  Ashdodban, a dél-izraeli tengerpar-
ti városban, 60 000 ember hosszabb ideig 
áram nélkül maradt. A központtól észak 
felé nemcsak az autóforgalom, hanem a 
vasúti közlekedés is szünetelt egy ideig. 
Utcákat, autókat és házakat öntött el a 
víz. Ha csak a következõ adatot vesszük 
figyelembe, akkor is képet alkothatunk 
arról, mekkora vízmennyiséggel kellett 
egyes régiókban az országnak megküzde-
nie: A Genezáreti-tó vízszintje 2020 elején 
24 óra alatt mesébe illõ 23 centiméterrel 
emelkedett meg.

Ez az a tény, ami miatt Izraelben senki 
sem panaszkodik: Izrael Állam legnagyobb 
édesvíz-tározója, amely miatt mindenki 
aggódott, mivel ökológiai katasztrófa fe-
nyegette, 2020 januárjában valamelyest 
újra megtelt, ebben a hónapban a vízszint 
ugyanis 1,27 méterrel emelkedett. Febru-
ár végén kevesebb, mint egy méter hiány-
zott a 2013-ban mért legmagasabb vízál-
láshoz. Ez valóban Isten áldása. AN∎

Végre igazi tél volt Izraelben.  
Észak-Izraelben 14 nap alatt annyi 
esõ esett, hogy az 1951-ben és 
1969-ben felállított rekordot  
túlszárnyalta.
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HOLOKAUSZT

MIÉRT VAN ANNAK MÉG MA IS 
JELENTÕSÉGE, HOGY AUSCHWITZOT 

NEM BOMBÁZTÁK?

elváljon feleségétõl, és vállalta a 
munkatáborba való integrálást is. 
Kislányát barátainál rejtette el a 
Hamburg melletti Quickbornban. A 
szövetségesek bombázásáról Eva 
Basnitzki a 1980-as évek közepén 
így számolt be: «Ó, el sem tudod 
képzelni, mennyire örültem, ami-
kor a szövetséges gépeket meg-
láttam az égen. Azonban nagyon 
féltem is, mert a bombáik, melyek 
szabadulásomat hozhatták, egyben 
az életemet is veszélyeztették.» Ez 
világossá teszi, hogy Auschwitz 
bombázása miért vetett fel nemcsak 
katonai-technikai kérdéseket, ha-
nem háborús politikai és erkölcsi 
dilemmákat is.

Jan Karski lengyel tiszt, akinek 
sikerült bejutnia a varsói gettóba, 
már 1942-ben «a zsidók szisztema-
tikus megsemmisítésérõl» számolt 
be. Ezt követõen többször is jelen-
tek meg adatok arról, mi folyik az 
olyan táborokban, mint Auschwitz. 
A gázkamrákról szóló részletes in-
formációk 1944 áprilisától jelentek 
meg (Vrba-Wetzler-beszámoló), és 
1944. június 15-én a BBC, 20-án 
pedig a New York Times hozta nyil-
vánosságra. Ma már tudott dolog, 
hogy ha a Szövetségesek már 1944 
áprilisában figyelembe vették volna 
az Auschwitzról készült légi felvé-
teleket, jóval korábban megtudhat-
ták volna, mi történik ott.

A nemzetközi Holokauszt 
emléknap alkalmából 
világszerte tiltakozások 
zajlottak az antiszemitizmus 
és rasszizmus ellen. 
Ezzel párhuzamosan 
a zsidó közvélemény 
felelevenítette a 
Szövetségesek magatartását 
Auschwitz bombázásával 
kapcsolatban, és a jelenre 
vonatkozó kérdéseket 
vetettek fel.

AAz év elején emlékeztek meg 
Auschwitz náci megsemmisítõ tá-
bor felszabadításának 75. évfordu-
lójáról. Csak 1978-ban jutott el a 
közvélemény tudatáig az a kérdés, 
amirõl a nyugati országok politikai 
vezetõi és katonai parancsnokai 
1944 májusától vitatkoztak: Bom-
bázni kell-e Auschwitzot? Azóta a 
kutatás különbözõ szakterületeinek 
tudósai sokat foglalkoztak az ezzel 
összefüggõ kérdésekkel: Mit tudtak 
a Szövetségesek pontosan és mióta, 
milyen katona-technikai lehetõsé-
gek álltak rendelkezésre, ki milyen 
magatartást tanúsított a különbözõ 
megfontolások mellett vagy ellen? 
Nemcsak a Jerusalem Post-ban, ha-
nem más zsidó lapban is jelentek 
meg cikkek, melyek ezzel a tragikus 
témával foglalkoztak, és kérdéseket, 
párhuzamokat vetettek fel a jelenre 
vonatkozóan.

Hogy milyen megható ez a tör-
ténelmi téma, e sorok szerzõje ak-
kor tudta meg, amikor fiatal nõként 
Izraelben elõször hallott egy shoa 
túlélõtõl arról, mit jelentettek neki, 
mint üldözött zsidólánynak, a szö-
vetséges bombák. Eva Basnitzki, 
aki 1933-ban egy zsidónõ és egy 
keresztény férfi gyermekeként jött 
a világra, életben maradt, mert az 
apja kitartott családja mellett, és 
nem engedett a náci hatóságok 
nyomásának. Megtagadta, hogy 
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1944. június 11-én David 
Ben-Gurion a Jewish Agency végre-
hajtó bizottságának elnökeként az 
egyik gyûlés után kijelentette: «Bi-
zottságunk arra a következtetésre 
jutott, hogy a Szövetségeseket nem 
kérjük egy olyan hely bombázására, 
ahol zsidók is jelen vannak.» Egy 
héttel késõbb megváltoztatták ezt 
az álláspontot; azt, amitõl tartottak, 
de amit valóban nem tudtak elhinni, 
mert olyan hihetetlen és felfogha-
tatlan volt, az említett Vrba-Wetz-
ler-beszámoló igazolta. Ben-Gurion 
most már sürgette Roosevelt ame-
rikai elnököt, hogy bombázzák a 
tábort és az odavezetõ vasútvona-
lat. Ezt már mások is követelték 
azelõtt, de mindenki tudta, hogy ez 
egy erkölcsi dilemma; jó megoldás 
nincs, csak a rossz alternatívák 
közül a kevésbé rossz kiválasztá-
sa. Jóllehet az amerikai hadsereg 
rendelkezett a szükséges technikai 
képességgel Auschwitz bombázásá-
hoz, a katonai stratégák mind máig 
egyetértenek abban, hogy az akkori 
idõk nem pontos célzó eszközeivel 
a bombázás nagyon kockázatos 
lett volna, mert nem biztos, hogy 
a kívánt célt találták volna el. Ezt 
igazolta az IG festékgyár bombázá-
sa öt kilométerrel Auschwitztól a 
Monowitz (Auschwitz III) táborban 
1944 augusztusa és decembere kö-
zött.

Ugyanakkor a különbözõ meg-
szólalók további megfontolásokat 
soroltak fel, melyeket annakidején 
mérlegeltek. Így például azt, hogy 
a nácik úgyis rövid idõn belül meg-
javították volna a vasúti síneket, 
vagy a zsidó foglyokat más módon 
ölték volna meg. Ráadásul attól 
is tartottak, hogy a világ elítéli a 
bombázást, mert zsidó foglyokat 
ölhettek volna meg, miközben a ná-
cik fedezékbe húzódhattak volna. 
Azonban a jelenlegi vitában még 
valami más is állt a megfontolások 
fókuszában, amiért a Szövetsége-
sek nem cselekedtek idõben ezen a 
fronton is. A szerzõk, akik ezzel a 
kérdéssel 2020 elején foglalkoztak, 
sok részletkérdésben különbözõ 
következtetésre jutottak, azonban 
abban alapvetõen egyetértenek, 
hogy az akkori idõk Amerikájának 
is lehetett valami köze a dologhoz. 
«Amerika az 1940-es években nem 
kívánt segíteni a zsidóknak, mert, 
ha egész õszinték vagyunk, Ame-
rika rasszista ország volt, amely a 
xenofóbiáját csak az 1950-es évek-
ben kezdte lassan leküzdeni, és ezt 
is csak azért, mert Hitler rassziz-
musa rossz hírbe keverte.»

Egyes szerzõknek viszont más 
aspektusok fontosak, melyek nem-
csak Amerikára, hanem a nyugati 
hatalmakra összességében, de a 
Szovjetunióra is vonatkoznak. Vé-

Eva Basnitzki:  
«Ó, el sem tudod képzelni, mennyire örültem, amikor a szövetséges
gépeket megláttam az égen. De nagyon féltem is, mert a bombáik, melyek
szabadulásomat hozhatták, egyben az életemet is veszélyeztették.»

gül is mindegyik állam akkor, ami-
kor a náci Németországot még egy-
szerû módon megállíthatta volna, 
kereskedelmet folytatott vele, és 
Hitlernek, «aki népirtást hirdetett 
meg, és be is tartotta a szavát», még 
barátságos engedményeket is tettek, 
amint Anderson Harkov író megálla-
pítja. Majd így folytatja: «Most már 
rég 21. századot írunk, és a világban 
újra megjelent egy rezsim, amely 
népirtást hirdet: Irán.» Ebben az 
összefüggésben megbélyegezte az 
Obama amerikai elnök által meg-
kötött atomegyezményt, és élesen 
bírálta az európaiakat, akik ehhez 
továbbra is ragaszkodnak. Egy má-
sik író, Jonathan S. Tobin, hasonló 
következtetésre jutott: «Ennek a 
történetnek tanulsága egyszerû és 
szívszorító: a zsidók egy népirtó 
háborúban magukra maradtak, ez a 
népirtás a hadseregek által vívott 
háborútól teljesen függetlenül 
tombolt. Amikor az izraeli légierõ 
2003-ban Auschwitz fölé repült, 
az már jóval több volt, mint egy 
PR-Gag. (…) Izrael lényegesen 
több mint egy Holokauszt emlék-
mû, mivel rendelkezik azzal a ké-
pességgel, hogy megvédje magát, 
és garantálni tudja, hogy egyetlen 
bajba jutott zsidónak se kelljen 
soha többé egy megmentõ barátra 
várnia, aki különben nem érkezik 
meg.» AN∎
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V
KERESZTÉNYÜLDÖZÉS 

2019-BEN TOVÁBB FOKOZÓDOTT A KERESZTÉNYÜLDÖZÉS  
A 2018 végén készült beszámolók alapján az a szomorú tény állapítható meg, hogy a keresztények a világ 
legüldözöttebb népcsoportját alkotják. És ez a tendencia 2019-ben csak növekedett.

Világviszonylatban a keresztény-
ség 2,26 milliárd hívõt számlál meg-
elõzve az iszlámot, ahova 1,8 milliárd 
muszlim tartozik, és így a világ leg-
nagyobb monoteista vallása. A vilá-
gon szinte mindenütt lehet különbözõ 
felekezetekhez tartozó keresztények-
kel találkozni. Azokban az országok-
ban, ahol más az állam hivatalos val-
lása, helyzetük egyre nehezebb. Ha 
pedig egy kevés számú kisebbséget 
alkotnak, a körülmények gyakran fe-
nyegetõvé válnak számukra. A világ 
üldözési indexét közelebbrõl megnéz-
ve azt látjuk, hogy a világ 50 felso-
rolt állama közül, melyekben tartós 
keresztényüldözés folyik, 33 abszo-
lút többségû muszlim állam. Ha ide 
számítjuk azokat az országokat, ahol 
a lakosság túlnyomórészt muszlim, 
akkor 36 államot kapunk. Megálla-
pítható tehát, hogy azoknak az orszá-
goknak, ahol a legsúlyosabb és legát-
fogóbb keresztényüldözés folyik, több 
mint 70%-a muszlim ország.

Libanon Izraelnek az az egyetlen 
olyan szomszédja, amely nem szere-
pel ezen a kétes listán, különben az 
összes többi ott van a felsorolásban. 
Érdekes, hogy a listán olyan országok 
is helyet kaptak, melyeknek lakossá-
ga nagyrészt keresztény, mint Kame-
run (48. hely), pedig lakosságának 

70%-a keresztény és a Közép-Afrikai 
Köztársaság (25. hely), ahol a keresz-
tények száma 50%. Itt a kereszténye-
ket és fõleg a kereszténységbe áttért 
muszlimokat a radikális iszlám esz-
méitõl áthatott milícia üldözi. A lis-
tát különben továbbra is Észak-Korea 
vezeti, amely különben alkotmányába 
foglalta a szabad vallásgyakorlást.  
Riasztó az a tény, hogy a ranglista 
elsõ 50 államában 260 millió keresz-
tény él, akik nagymértékben veszé-
lyeztetettek.

Nem meglepõ, hogy ezen a listán 
egetlen európai állam sem található, 
viszont ez nem azt jelenti, hogy itt 
ne lennének keresztények és keresz-
tény létesítmények elleni támadások, 
amint arról 2019-ben több jelentés is 
beszámolt. Az amerikai Gatestone Ins-
titute jelentésében ez áll: «Európa: a 
keresztények elleni támadások 2019-
ben csúcspontot értek el.» A szerzõ, 
Soeren Kern, aki a Gatestone Institu-
te-nél magas rangú kutatóként dolgo-
zik, Európával kapcsolatban megálla-
pítja, hogy a média csak akkor figyelt 
fel a keresztények elleni vandaliz-
musra, amikor két héten belül kilenc 
templomot rongáltak meg. Az inté-
zet által végzett felmérés kimutatta, 
hogy 2019-ben Európa szerte 3000 
keresztény létesítményt (templomo-

kat, iskolákat, temetõket, emlékmû-
veket) rongáltak meg, raboltak ki 
vagy a vandalizmus célpontjává vál-
tak. Belgiumban, Nagy Britanniában, 
Dániában, Írországban, Olaszország-
ban és Spanyolországban ezek már 
napirenden vannak. Továbbá a követ-
kezõ megállapítás is ijesztõ: «A ke-
resztényellenes támadások tetteseit 
csak ritkán fogják el, ezek gonosz 
tettei a következõk: gyújtogatás, ürü-
lékkel, vizelettel való bemocskolás, 
rablás, sátánista megszentségtelení-
tés, vagy más vandál tett. Ha mégis 
elfogják a tettest, a rendõrség elhall-
gatja identitását és etnikai szárma-
zását. Sok gyanúsítottra ráfogják, 
hogy pszichikai zavarokkal küzd, így 
a keresztényellenes támadást nem 
sorolják be a gyûlöletbõl elkövetett 
bûncselekmények közé.»

Ebben az összefüggésben a szer-
zõ megállapítja, hogy az európai 
média idõnként megemlíti az ilyen 
incidenseket, mint keresztényelle-
nes tetteket, de aztán hallgatásba 
burkolózik. Továbbá ezt az elgondol-
kodtató következtetést vonja le: «Az 
európai média miközben eltúlozza a 
muszlimok elleni támadásokat, afelé 
tendál, hogy alapot szolgáltasson a 
keresztények elleni gonosz támadá-
soknak.» AN∎
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A

KATONASÁG 

Az izraeli védelmi erõket – cikke-
ink mindig az IDF rövidítéssel említik, 
amely az Israel Defense Forces angol 
elnevezés szavainak kezdõbetûibõl te-
võdik össze – 1948. május 31-én alapí-
tották, amikor öt arab állam hadserege 
minden fronton rátámadt a fiatal or-
szágra. Az IDF soraiban egyesültek az 
államalapítás elõtti zsidó települések 
földalatti és védelmi szervezetei. Noha 
alig volt hadfelszerelésük, és az ellen-
séges seregek többszörös túlerõben vol-
tak, az IDF mégis gyõztesen került ki a 
Függetlenségi háborúból. Nagyrészt kö-
szönhetõ ez az ötletgazdag rajtaütések-
nek és annak a kreativitásnak, mellyel a 
mindennapi tárgyakból hadi eszközöket 
állítottak elõ. A döntõ jelentõségû azon-
ban az volt, hogy az izraeli harcosok 
tudták, minden vagy semmi a tét, és az 
egyedüli zsidó államért, a fiatal hazáju-
kért harcolnak.

A 17 évet betöltött izraelieknek 
kötelezõ bevonulni katonának. Sokan 
törekszenek arra, hogy harci egységek-
hez, elit alakulatokhoz vagy speciális 
egységekhez kerüljenek, ahol legjobb 
tudásukkal szolgálhatják hazájukat. 
Természetesen Izraelben is vannak 

Míg a zsidó izraeliek nagy 
többsége kifejezetten büszke 
az izraeli védelmi erõkre (IDF), 
addig a nem zsidó polgárok 
inkább más asszociációkat 
fûznek hozzá. de már ezen 
a téren is megfigyelhetõ 
bizonyos elmozdulás.

 

KERESZTÉNYEK  
ÉS MUSZLIMOK 
AZ IZRAELI 
HADSEREG 
SORAIBAN 

olyan fiatal emberek, akik nem lelke-
sednek a katonai szolgálatért. Az IDF 
viszont a nép hadserege, és a nép maga 
a hadsereg. Nemcsak a férfiak teljesíte-
nek fegyveres szolgálatot, hanem a nõk 
is, kivéve, ha várandósok, családanyák 
vagy vallási okokra hivatkoznak.

Izrael fiatal zsidó államként, mely-
nek zsidó polgárai csak 1949 után 
alkották a lakosság többségét, kezdet-
ben nem tudta, hogyan fognak az arab 
lakosok az új helyzethez viszonyulni. 
Egy ötödik hadoszlop létrejöttétõl való 
félelem miatt 1966-ig katonai kormány-
zat alá helyezték õket. Jóllehet nagy 
többségük már 1952-ben megkapta az 
állampolgárságot, mind máig fel vannak 
mentve a katonai szolgálat alól, ami 
azzal is magyarázható, hogy sokaknak 
vannak hozzátartozóik a szomszédos 
államokban, és egy háború esetén roko-
naikkal vagy fajtársaikkal kerülnének 
szembe. Ez vonatkozik a drúzokra is, 
az õ helyzetük viszont más. Õk már a 
függetlenségi háborúban is a zsidó pol-
gárok oldalán harcoltak. 1953-ban tör-
vényileg szabályozták az IDF soraiban 
végzendõ katonai szolgálatukat.

Az izraeliek a hadsereget az integ-
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ráció olvasztótégelyének tekintik. 
Elsõsorban a különbözõ nemzetekbõl 
érkezõ zsidó bevándorlók integrálá-
sát értik ezalatt, de a muszlim és ke-
resztény izraeliekét is. Sok éven át ez 
csak az IDF-ben szolgáló beduinokra 
vonatkozott. Egyesek közülük már 
1948-ban csatlakoztak az izraeli had-
sereghez. 1970-ben megalakult egy 
beduin nyomolvasó egység, amelynek 
feladatai az évtizedek során sokat 
változtak éppúgy, mint a fegyveres 
szolgálatot teljesítõ beduinok száma. 
A beduin közösség az évtizedek során 
110 elesett katonáját siratta el, 2014-
ben, Izrael utolsó háborújában több 
mint 10-et. Jelenleg az IDF-ben kb. 
1500 muszlim beduin szolgál.

Ezek a muszlim polgárok tovább-
ra is fõleg a déli határnál teljesítenek 
szolgálatot az 1980-as évek köze-
pén alakult «sivatagkutatási egység» 
soraiban (héber akromínja: Gadsar, 
régebben Gashashim, ami nyomolva-
sót jelent). Ez az egység, mely ma az 
585-ös egységként ismert, egyrészt a 
beduinoknak arra a különleges képes-
ségére épít, melyre hosszú sivatagi 
életvitelükben tettek szert, másrész-
rõl pedig figyelembe veszi ennek a 
népcsoportnak különös szükségleteit. 

Beduin parancsnokuk, Nader Eyada 
ezredes egyik interjújában nemrég 
hangsúlyozta, hogy sok, az egységé-
ben szolgáló fiatal katonát, akik kö-
zött nem beduin muszlim és keresz-
tény arabok is vannak, családjuk és 
közösségük nem feltétlenül érti meg. 
«Õk ún. egyedülálló katonákként 
szolgálnak, ezért még inkább köteles-
ségünknek tartjuk, hogy jövõjükrõl 
gondoskodjunk.» Így a fegyveres szol-
gálat idején héberül tanulnak, meg-
szerzik a jogosítványt, szakmai vagy 
fõiskolai képzésben is részesülnek.

Néhány év óta megfigyelhetõ, hogy 
Izrael kisebbségeinek fiatal tagjai 
szeretnének a többségi zsidó társada-
lomba integrálódni, mert ebben látják 
jövõjüket. Így például drasztikusan 
nõtt az önkéntes polgári szolgálatot 
teljesítõ kisebbségek száma. Viszont 
az IDF soraiba is egyre többen jelent-
keznek, amit integrációs ugródesz-
kának tekintenek. Jóllehet százalé-
karányuk még messze nem érte el a 
népcsoportjuknak megfelelõ értéket, 
azonban részvételük, még a nõké is, 
növekvõ tendenciát mutat, nemrég 
például az IDF soraiban egy nõ kapott 
tiszti rangot, aki az arab keresztény 
közösség tagja. AN∎
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AMIKOR A KERESZTBÕL
KARD LETT

Misszió adószáma:  

19622897-2-41
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A ZSIDÓ NÉP TÖRTÉNELME
Jamie Cowen

Jamie Cowen 1999-ben és 2001-ben járt Budapesten, az 
akkoriban itt mûködõ Messiási Zsidó Biblia Intézet elõadó 
tanáraként. Egyhetes kurzusa során a zsidó történelemrõl 
beszélt, kivételes módon, Jézus-Jesua személyét állítva a 
középpontba. Hatalmas ívû sorozata Ábrahámtól napjainkig 
kísérte végig a választott nép tragédiákkal és felemelkedésekkel 
teli történelmét. A hallgatók néhány nap múlva úgy érezték, 
Izrael népének történelmével való ismerkedésük egyúttal 
a világ történelmében tett utazássá is vált. Nemcsak Izrael 
társadalmának Jézus-korabeli tagozódását érthették meg 
jobban, hanem Nagy Sándor ókori birodalmának sorsától 
kezdve ott jártak Jeruzsálem szörnyû pusztulásánál, az 
európai vándorutak és üldöztetések keserû fájdalmainál 
is. Megismerhették a korai egyházatyák zsidóellenes iratait 
éppúgy, mint a rabbinikus zsidóság gondolkodásmódjának 
formálódását is.
A jelen kötet ezeknek az elõadásoknak a szöveganyagát 
dolgozza fel, megõrizve az élõ beszéd lendületét. Ajánljuk 
mindenkinek, aki szeretné közelebbrõl megismerni ezt a 
hatalmas témát.

Ára: 1250,-Ft
     

Ára:1450,-Ft

AMIKOR A KERESZTBÕL
KARD LETT

+ postaköltség

Kedves Olvasóim, ezzel a könyvvel Önök olyan információkat tartanak 
a kezükben, melyek a legtöbb történelemkönyvbõl hiányoznak.
Megtudhatja, hogy miért üldözte az egyház a zsidó népet olyan 
démoni gyûlölettel? Merrill Bolender könyve feleletet ad erre 
a kérdésre olyan történelmi tényekkel, melyekrõl alig hallani a 
szószékrõl vagy a teológiai szemináriumokon.
A szerzõ ismerteti a behelyettesítõ teológia tévtanításait, és rámutat 
ennek a bibliaellenes tannak kulcsszerepére számtalan zsidó 
meggyilkolásában a keresztes hadjáratok, az inkvizíció, a pogromok, 
sõt a Holokauszt idején. A kereszt - Isten szeretetének jele - szó 
szerint karddá változott.
Az egyháznak meg kell tanulnia megérteni a zsidó nép szerepét 
Istennek az utolsó idõkre vonatkozó megváltói tervének 
kibontakozásában. A keresztényeknek is meg kellene tanulniuk 
azoknak a bibliai helyeknek helyes értelmezését, melyek Istennek 
Izrael országára és választott népére készített szövetséges terveit 
írják le.
A mai egyház is megkeményíti-e szívét, és megismétli a múlt hibáit? 
Vagy kudarcából megtanulja vétkét beismerni, és bûnbánatot tart? 
Csak megtérése által részesülhet üdvösségben, megbékélésben és 
újra helyreállításban, amit Isten Izraelnek és Gyülekezetének adni 
szeretne.

+ postaköltség

Megrendelés: Éjféli Kiáltás Misszió, 1135 Budapest Palóc u. 2  
Telefon:  (+36-1) 35-00-343; Mobil: (+36 30) 63 07 823 
E-mail: rendeles@ejfelikialtas.hu;  www.ejfelikialtas.hu



A világtörténelem  
alakulása szorosan  
összefügg Izrael jövõjével

Ára: 1580 Ft  
+ postaköltségMunkafüzet és könyv együtt

Miért éppen  
Izrael?

Korunkat riasztó tudatlanság jellemzi Izrael üdvtörténeti 
pozícióját illetõen. Ezt fõként egy általános és egyre növekvõ 

antiszemita hozzáállás teszi egyértelmûvé. A zsidó népet 
inkább bûnbaknak, mint üdvhordozónak tekintik. Ennek már a 
múltban is végzetes következményei voltak. Ez a könyv azért 

íródott, hogy hasson az ilyen folyamatok ellen.

Ára: 1450,-Ft
+postaköltség +postaköltség

Miért 
IZRAEL

Rendelés:
Éjféli Kiáltás Misszió, 1135 Budapest Palóc u. 2  
Telefon:  (+36-1) 35-00-343; Mobil: (+36 30) 63 07 823 
E-mail: rendeles@ejfelikialtas.hu;  www.ejfelikialtas.hu Az újság ára: 470,-Ft

A Szentföld és lakosságának  
rövid története az I. Szentély 
építésétõl napjainkig

Vajs Tibor

IZRAEL  
egy nép történeti 
panorámája

Sokan elvitatták, és elvitatják 

ma is e nép jogát ősei földjéhez. 

Noha a zsidók mindig is igyekez-

tek fáradozni annak a helynek a 

jólétén, ahova szétszórta őket az 

isteni fenyítés, soha sem feled-

keztek meg a Szentföldről és Je-

ruzsálemről, szívében az egyko-

ri Szentély hűlt helyével: «Ami-

kor Babilon folyói mellett lak-

tunk, sírtunk, ha a Sionra gondol-

tunk». (...) «Ha megfeledkezem 

rólad, Jeruzsálem, bénuljon meg 

a jobb kezem! Nyelvem ragadjon 

az ínyemhez, ha nem emlékezem 

rád, ha nem Jeruzsálemet tartom 

legfőbb örömömnek!» Zsoltárok 

137, 1; 5-6. vers. 

M.sz.: 30058

Ára:750,-Ft
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