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Az Izrael és az Egyesült Arab Emirátusok közti viszony normalizálása részét képezi 
a Közel-Kelet figyelemreméltó fejleményeinek. Hogy ez létrejöhetett, elsõsorban az 
Iránból kiinduló fenyegetésnek tudható be. A régi közmondás ismét beigazolódott: 
Ellenségem ellensége a barátom. 

Az Emirátusok egyre inkább fenyegetettnek érzi magát Irán törekvései által, és 
a Közel-Keleten Izrael az egyedüli ország, amely már rég figyelmeztetett az iráni 
veszélyre, és nemzetközi szinten fel is lépett ellene.

Az Irán és a szélsõséges iszlám elleni oppozíció az arab és iszlám világon belül egy 
olyan koalíció kialakulásához vezetett, amelyben Izraelt már-már szívesen fogadják. 
Izrael hagyományos elutasítása jelentõsen veszített fontosságából. Az Irán elleni front 
kialakulásában természetesen fontos szerepet játszik az USA is. 

Hogy az iráni fenyegetettség ellen kellõképpen felfegyverkezzék, az Emirátusok 
modern fegyvereket akar az USA-tól, elsõsorban F35-ös harci repülõgépeket. Amerika 
kész felfegyverezni az Emirátusokat, közben pedig érvényben akarja tartani Izrael 
fölényét. 

Mindebbõl azt láthatjuk, hogy az Emirátusok és Izrael közti kapcsolatfelvételnél 
többrõl van szó a puszta normalizálásnál. Az ügy annyira fontos, hogy a régi elõíté-
leteket elvetették. 

Az elsõ hivatalos útra Abu-Dabiba az izraeli delegációt elkísérte Jared Kushner 
és az amerikai adminisztráció más fontos személyisége is. Jared Kushner kétségkívül 
egyik elõkészítõje ezeknek az eseményeknek. Az egésznek ráadásul van egyfajta 
propaganda jellege is. Közelednek az amerikai választások, és ez az Izrael számára 
pozitív fejlemény jó pontokat hozhat az amerikai választók körében, akiknek fontos 
az Izraelhez fûzõdõ viszony. 

A palesztinok viszont egyáltalán nem örülnek ennek a közeledésnek, ugyanis 
mellõzve érzik magukat. Számukra a Palesztina-probléma megoldása az elsõdleges, 
és minden arab államot, amely a viszonyok normalizálására törekszik Izraellel a 
palesztin probléma megoldása elõtt, árulónak tekintenek.  

Az egyetlen ország, amely ezt a politikai véleményt propagálja, és az Izraellel való 
kapcsolatok normalizálása ellen dolgozik, Erdogan Törökországa. Az izraeli titkosszol-
gálat fõnöke nemrég kijelentette: «Törökország ma veszélyesebb Izrael számára, mint 
Irán». Jelenleg még nem rajzolódik ki szembetûnõen, azonban a Földközi-tenger keleti 
partjainál súlyos érdekek és tulajdonlási igények merülnek fel a földgáz-lelõhelyek 
körül. Törökország messzemenõ igényeket támaszt a gázlelõhelyre, és ezzel szem-
bekerül Izraellel, Ciprussal és Görögországgal. Ezek a körülmények közelebb hozták 
egymáshoz Izraelt, Ciprust és Görögországot, valamint Egyiptomot is, mégpedig egy 
szövetségbe Törökország ellen. 

Ez a gyûrûzõ konfliktus az EU-t is érinti, mivel Görögország és Ciprus EU-tagálla-
mok. Sõt a konfliktus elér egészen a NATO-ig, mert Törökország a sors iróniájaként 
még mindig NATO-ország, az általa képviselt, egyre jobban eltérõ érdekek ellenére. 

Talán ezeknek a fejleményeknek alapján, melyekben Izraelt egyre inkább elfogad-
ják, végül sor kerül a Közel-Keleten a palesztinokkal való kapcsolat szabályozására, 
hisz a Biblia is errõl beszél (Ezékiel 38,8.11.14; vö. 1Thesszalonika 5,3). 

Újra és újra lenyûgözve azoktól az eszközöktõl és utaktól, melyekkel Isten terveit 
és szándékait megvalósítja, köszöntelek Benneteket szívélyes Shalommal.

KEDVES IZRAEL-BARÁTOK!
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Hol terül el

Fredi Winkler:

polnát a keresztény bizánciak építették kb. 
az 5. században Cóar helység emlékére, ide 
vonult el Lót az övéivel, amikor elvált Ábra-
hámtól. Ez bizonyítja, hogy nagyon régi az az 
elmélet, mely szerint Szodoma és a többi vá-
ros a Holt-tengertõl délre terült el.

Ezen a vidéken még négy régészeti lelõ-
hely található, melyekrõl azt hitték, hogy 

EEz a kérdés mindig felkavarta a kedélye-
ket. Az általános felfogás szerint Szodoma 
és Gomora a Holt-tenger déli végénél terült 
el. Ez az elképzelés nagyon régi, visszanyú-
lik egészen a bizánci idõkig. A régészek egy 
völgyben a Holt-tengertõl délre, a jordániai 
oldalon,a bizánci korból származókápolnát 
ástak ki épen maradt mozaikpadlóval. A ká-
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Szodoma
Gomora?

gyobb volt a többi régészeti lelõhelynél, és a 
Bibliában azt olvassuk, hogy Szodoma nagy 
város volt, fallal körülvéve, és a városba óri-
ási kapun át lehetett bejutni. 

2005: AZ ÁSATÁS MEGKEZDÉSE 
Steven Collins számára egy szinte lehetet-
len misszió kezdõdött, azaz a régészet elitjét 
meg kellett gyõznie a szinte «õrült» ötletének 
helyességérõl. Óriási személyes kockázatot 
vállalt, mert nemcsak szavahihetõségét, ha-
nem egész megspórolt vagyonát is kockára 
tette. 

Az ásatások hamarosan egy nagy város 
falait hozták a felszínre. A napfényre került 
részeket térképészetileg rögzítették, aztán 
felmerült a kérdés, hol találnak szakértõt 
egy ilyen projekthez?  Steven Collins szerint 
egyetlen ilyen ember volt, mégpedig Leen 
Ritmeyer, aki 20 évig élt Jeruzsálemben, és 
doktori disszertációját a Templomhegyrõl 
írta. Minden ismert rajz a Templomról tõle 
és a feleségétõl származik. De hogyan gyõz-
ze meg ezt a férfit õrült ötletérõl? Minden 
meggyõzõ erejére szüksége volt, hogy Leen 
Ritmeyert legalább arra rávegye, látogasson 
el az ásatásokra. 

Amikor Leen Ritmeyer meglátogatta az 
ásatások helyét, valósággal lenyûgözték a 
város méretei és a városfal masszív alapzata. 
Meggyõzõdött arról, hogy Collins valami fon-
tosra bukkant. A városfal további feltárása 
során a kutatók két masszív tornyot találtak, 
amelyek 16 méterre emelkedtek ki a falból. 
Nem lehettek megszokott õrtornyok a város-
falon, mert attól sokkal nagyobbak voltak. 
Kiderült, hogy egy monumentális városkapu 
alapjait találták meg. A Biblia külön kiemeli 
Szodoma városkapuját (1Mózes 19,1). Ez a 
lelet azonban még nem bizonyította, hogy va-
lóban Szodoma romjait találták meg. 

KÉNKÖVES TÜZES ESÕ AZ ÉGBÕL 
Szodomát és Gomorát, amint az 1Mózes 
19,24 leírja, nem földrengés pusztította el, 
hanem kénköves tüzes esõ, ami az égbõl 
hullott alá. A környéken sehol sem található 
egykori vulkánkitörés maradványa. A régé-
szeti ásatások azonban egyértelmûen igazol-
ják, hogy a várost tûz pusztította el, mert az 

ezek valamikori Szodoma, Gomora, Adama 
és Ceboim voltak. Ezt az elméletet a régé-
szek általában elfogadták, noha meggyõzõ 
bizonyítékok nem álltak rendelkezésre. Tu-
lajdonképpen mit mond errõl a Biblia? Alátá-
masztja-e ezt az elméletet?

Steven Collins, amerikai régész, szintén 
meg volt arról gyõzõdve, hogy Szodoma és 
más helyek a már említett régészeti lelõhe-
lyeken, a Holt-tenger déli végénél terültek 
el. Amikor azonban az idevonatkozó bibli-
ai szövegeket alaposan áttanulmányozta, 
feltûnt neki, hogy a Biblia valami mást mond. 

Az 1Mózes 13,3-ban azt olvassuk, hogy 
Lót és Ábrahám, amikor elváltak egymástól, 
Bétel és Aj között tartózkodtak. Arról a hely-
rõl le lehet látni a Jordán-völgyre, és így ért-
hetõ, amit a 10. versben olvasunk:

«Ekkor Lót körülnézett, és látta, hogy a 
Jordán egész környéke bõvizû föld. Mert mi-
elõtt elpusztította az Úr Sodomát és Gomo-
rát, egészen Cóarig olyan volt az, mint az Úr 
kertje, mint Egyiptom földje.»

A 11 - 13 versekben látjuk Lót elhatáro-
zását, hogy itt fog letelepedni. A héber szö-
vegben nem a Jordán völgye szerepel, hanem 
a Jordán környéke, amit a «Kikar Ha-Jarden » 
szókapcsolat fejez ki.»

Ez a kifejezés a legtöbb bibliafordítás-
ban nem így szerepel. Ha ez általában a Jor-
dán-völgyet jelentené, akkor az a terület, 
ahol Szodoma terült el, nagyon nagy lett 
volna. De ez a «Kikar Ha-Jarden» specifikus 
kifejezés a Jordán-völgy egy bizonyos helyére 
vonatkozik, arra a vidékre, melyre Lót lete-
kintett, amikor Bétel és Aj között tartózko-
dott. A Jordán-völgy azon a helyen, mielõtt a 
Jordán a Holt-tengerbe ömlene, kiszélesedik, 
nagy kerek síksággá válik.

Ez a felismerés arra ösztönözte Steven 
Collinst, hogy a Holt-tengertõl északra kezd-
jen el kutatni. Áttanulmányozta a területre 
vonatkozó régészeti irodalmat is, és talált 
egy könyvet a Jordán-völgy keleti oldalán el-
terülõ régészeti helyekrõl, melyek a mai Jor-
dániához tartoznak. 

Miután bejárta a területet, egy romváros-
ra bukkant, amely «Tel-El-Chamam» néven 
ismert, és ez tûnt a legvalószínûbb helynek, 
ahol valamikor Szodoma lehetett. Ez na-
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egész feltárási helyen vastag hamu-
réteg terült el. Emberi csontvázakat 
találtak kificamodott tagokkal. Ez 
azt bizonyítja, hogy hirtelen, rajta-
ütésként érte az embereket a vész, 
megpróbáltak menekülni, de eles-
tek és a leomló falak betemették 
õket. A régészek talánnyal álltak 
szemben. 

Amikor Steven Collins ismét ott-
hon, Amerikában tartózkodott, vé-
letlenül megnézett egy aszteroidák-
ról és üstökösökrõl szóló tévéadást. 
Amikor az aszteroidák és üstökösök 
becsapódnak a földbe, krátert képez-
nek, de a kiásott városban sehol egy 
krátert sem találtak. Szodoma ese-
tében tehát valami másnak kellett 
történnie. 

Az adásban arról a lehetõségrõl 
is beszéltek, hogy az aszteroida vagy 
üstökös mielõtt a földbe csapódna, a 
nagy hõségtõl, ami akkor keletkezik, 
amikor a föld légkörébe jut, még a 
levegõben felrobbanhat. Ebben az 
esetben légrobbanás történik. 

1908-ban Tunguszkánál, Szibéri-
ában történt egy ilyen légrobbanás, a 
robbanás hulláma mindent elpusztí-
tott, ami az útjába került. Egy egész 
fenyõerdõ szenesedett el anélkül, 
hogy égett volna. Collins szerint 
Szodomában is hasonló katasztrófa 
történhetett. De ezt még be kellett 
bizonyítania.

BIZONYÍTÉK AZ ASZTEROIDA-
ELMÉLETRE 
Amint visszatért a Jordán-völgybe, 
az ásatás színhelyére, Collins a lég-

robbanás elméletére utaló nyomo-
kat kezdett keresni. Ekkor egyik 
oldalukon megüvegesedett agyag-
cserepeket talált, az üveg gyártását 
azonban csak a római korban talál-
ták fel. A megüvegesedett cserepe-
ket elküldte Amerikába, hogy labo-
ratóriumi vizsgálatnak vessék alá. 
Kiderült, hogy trinitrit ásványról 
van szó.

Ezt az ásványt elõször az elsõ 
atomteszt után találták Új-Mexi-
kóban, 1945-ben,az atomrobbantás 
után. Úgy keletkezik, hogy a kavi-
csos földben található szilikon a 
4000fok fölötti hõ hatására megol-
vad. Ez történik egy aszteroida lég-
robbanásánál is – pillanatok alatt 
óriási hõ keletkezik. 

A tény, hogy az agyagcserepek 
egyik oldalukon üvegesedtek meg, 
azt bizonyítja, hogy Szodomát és 
környékét egy aszteroida légrobba-
nása perzselte fel és pusztította el. 

FÜSTFELHÕ, MINT AZ  
OLVASZTÓKEMENCE FÜSTJE 
Egy atombomba felrobbanásakor 
gombaalakú atomfelhõ száll fel több 
kilométeres magasságba. Hasonló 
vagy még nagyobb keletkezik egy 
aszteroida légrobbanásakor. 

Az 1Mózes 19,27-28 leírja, hogy 
Ábrahám, amikor reggel felkelt, és 
Szodoma felé tekintett, füstfelhõt lá-
tott: «Odatekintett Sodoma és Gomo-
ra felé, meg annak az egész környék-
nek a földje felé, és látta, hogy már 
csak füst szállt a föld felett, mint az 
olvasztókemence füstje.»

Ábrahám abban az idõben Heb-
ronban lakott (1Móz. 13,18). Onnan 
az a hely, ahol a Jordán-völgyben 
Szodoma terült el, 100 kilométeres 
távolságra volt légvonalban. Ábra-
hám mégis láthatta olyan távolság-
ról is a felszálló nagy füstfelhõt. 

Steven Collinsnak sikerült Szo-
doma és Gomora titkát megfejteni, 
mert a bibliai szöveget szóról szóra 
tanulmányozta és komolyan vette. 
Ezáltal sikerült Szodoma romjait 
megtalálnia és feltárnia. Miközben a 
bibliai kijelentésekhez ragaszkodott, 
sikerült bizonyítékokat is találnia 
arra, hogy ezek a romok valóban a 
bibliai Szodoma romjai.

Ehhez azonban fel kellett adnia 
az általa és mások által is oly ked-
velt elméletet, hogy Szodoma és 
Gomora a Holt-tenger déli végénél 
terült el. Ezután pedig meg kellett 
gyõzze a régészek elitjét forradalmi 
felfedezésérõl, ami egyáltalán nem 
volt könnyû. 

Ami azonban mindig új erõt és 
ösztönzést adott neki a további küz-
delemhez, az a meggyõzõdés volt, 
hogy amit a Biblia mond, az valóban 
igaz, és ezt feltétlenül be is akarta 
bizonyítani.

A történetben leginkább az a le-
nyûgözõ, hogy Isten a látszólag el-
lenõrizhetetlen eseményeket, mint 
amilyen egy üstökös vagy aszteroida 
becsapódása, ellenõrzése alatt tart-
ja, és romboló erejüket ott és akkor 
használja fel, ahol és amikor akarja.

Egy jordániai látogatás során 
meg lehet tekinteni az ásatásokat. ∎

A hónap fotója
Rosh Hanikra

Fotó: Dálnoki Robert László



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.
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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.
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JÉZUS  
ISTENSÉGE  

A
KORANBAN 

JÉZUS A KORAI BIBLIÁN KÍVÜLI FORRÁSOKBAN 

 Dr. Makram Mesherky

8. RÉSZ AA Korán a maga teljességében az «Is-
ten Fia» elnevezést biológiai-szexuá-
lis jelentésben értelmezi, és ennek 
megfelelõen elutasítja, mert az az 
isten, aki valakivel szexuális kap-
csolatot létesít, egyszerûen értel-
metlenség, lehetetlenség. Azokat az 
embereket, akik az «Isten Fia» elne-
vezést vallják és hirdetik, különbözõ 
módon támadják. A következõkben 
néhány példa alapján szeretném be-
mutatni, hogyan írja le a Korán az 
«Isten Fia» kifejezés védelmezõit, és 
hogyan lép fel ellenük. Bemutatom 
ennek az álláspontnak történelmi 
fejlõdését és kapcsolatát Jézussal.

1. A politeista elképzelésekre 
adott korai reakciók 
A Korán mekkai idõszakának 
korai fejezeteiben szereplõ «is-
tenek fiai» és «istenek lányai» 
kifejezések különbözõ politeista 
elképzelésekre utalnak, amelyek 
annakidején az Arab-félszigeten 
uralkodtak. Az egyik legismer-
tebb a három istennõt imádó fel-
fogás volt, vagyis Allát, al-Uzzah 
és al-Manát istennõk tisztelete. 
Õket Allah lányainak tekintették, 
a Korán azonban kemény szavak-
kal ítélte el tiszteletüket (Szúra 
53,19-23).
A Koránnak ebbõl a korból szár-
mazó néhány más kijelentése a 
bálványimádók között élõ hitre 
vonatkozik, amely szerint Isten-
nek van egy fia (Szúra 25,2-3), 
és félreérthetetlenül elmagya-
rázza: «Õ az egyetlen Isten... Õ 
nem nemz, és Õt nem is nemzik, 
és nincs Õhozzá hasonló» (Szúra 
112,1-4). A Korán különbözõ oko-
kat nevez meg annak cáfolatára, 
hogy Istennek fia van:
A. Ez a tanítás pimasz és dé-

moni. Lehetetlen, hogy a 
világ Teremtõjének felesége 
legyen, aki fiat szül neki. Az 
egész világ az övé, így nincs 
szüksége egy fiúra, aki vele 
együtt uralkodjék (Szúra 
72,2-6; 17,111).

B. Ez a tanítás istenkáromló, 
és hirdetõire súlyos bünte-

'
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lést, ugyanakkor nem derül ki 
egyértelmûen, a zsidók vagy 
a keresztények voltak-e azok, 
akik azt mondták, hogy Isten-
nek Fia van. És ez tisztázatlan 
marad a Korán utolsó fejeze-
téig.

B. Vita az írástudókkal 
Valamivel késõbb erre a kije-
lentésre bukkanunk: «Mondd: 
‹Ó, Írásnak népe, jöjjetek ide 
egy hasonló szóra [egy ösz-
szehasonlításra] velünk, mi 
ugyanis egyedül Allahot szol-
gáljuk, és semmit nem állí-
tunk Õmellé, és senkit nem 
fogadunk el közülünk úrként 
Allah mellett.› Így õk hátat 
fordítanak, de ti mondjátok: 
‹Tanúsítjátok, hogy mi musz-
limok vagyunk›» (Szúra 3,64).

Ez azt jelenti, hogy az írás-
tudókkal (tehát a zsidókkal 
és a keresztényekkel) nem 
szabad egyezségre jutni afö-
lött, hogy mindenki egyedül 
Istent imádja anélkül, hogy 
halandó társat állítana mellé, 
mert hisz a muszlimok az egy 
Isten-hithez ragaszkodnak.

Ugyanebben a szúrában va-
lamivel késõbb ezt olvassuk: 
«Nem illik egy embernek, hogy 
miután Allah az Írást adta 
neki bölcsességgel együtt és 
prófétálással, az embereihez 
fordulva így szóljon hozzájuk: 
‹Engem is szolgáljatok Allah 
mellett.› … És Õ nem paran-
csolta nektek, hogy az angya-
lokat és a prófétákat uraitok-
nak fogadjátok. Meg kellene 
tiltania a hitetlenséget, miu-
tán már muszlimok lettetek?» 
(Szúra 3,79-80).

Ezek a gondolatok térnek 
vissza egy mekkai szúrában, 
melynek verseit egyes tu-
dósok a Medina-korszakra 
teszik: «Ez Jézus, Mária Fia 
– az igazság szava, amiben 
õk kételkednek. Allahnak 
semmit nem jelentene egy fiút 
nemzeni. Dicsõség Neki! Ha 

tés vár az eljövendõ világban 
(Szúra 10,68-70). Ez egy-
részt szemenszedett hazug-
ság, másrészt pedig olyasmi, 
amit az emberek nem is tud-
hatnak.

C. Egy másik érv így hangzik: 
«Ha Allah egy fiút akart 
volna magának, bizony vá-
laszthatott volna akarata 
szerint azok közül, akiket 
teremtett» (Szúra 39,4). Ez 
a mondat valószínûleg azt 
akarja kifejezni, hogy Is-
ten senkinek sem engedné 
meg, hogy megállapítsa, ki 
az Õ fia.

Amint látjuk, a Korán olyan egyszerû 
érveket hoz fel Isten fiának létezése 
ellen, melyeknek logikus módon kel-
lene megmutatniuk, hogy Istennek 
nem lehet fia. És ezzel elsõsorban az 
akkori bálványimádókhoz szólt.

2.   Kései reakciók Jézusnak, mint 
Isten Fiának, tiszteletével kap-
csolatban 
A Korán kései szúráiban (a Medi-
na-korszakból), amikor a muszli-
mok és keresztények közti viszo-
nyok megromlottak, közvetlen, 
egyértelmû utalásokat találunk a 
Jézusba, mint Isten Fiába vetett 
hitre; a Korán ezt a hitet határo-
zottan visszautasítja a következõ 
érvelési folyamat szerint:

A. Apologetikai reakció 
«És õk ezt mondják: ‹Allah 
fiút nemzett.› Dicsõség Neki! 
Nem; az égen és a földön 
minden Neki engedelmeske-
dik. Az ég és föld teremtõje 
Õ, és ha Õ egy dolgot elhatá-
roz, csak szól neki ‹Legyél!› 
és az már van is» (Szúra 
2,116-117).
Ez a kijelentés egyfajta 
átmenetet képezhet a két 
periódus között, amikor 
Mohammed éppen elkezdte 
konszolidálni uralmát. Ezek 
a mondatok inkább meglepe-
tést fejeznek ki, mint elíté-

Õ elhatároz egy dolgot, csak 
szól neki: ‹Legyél!› és az van is» 
(Szúra 19,34-36). A szavaknak 
egyfajta vádló mellékzöngéjük 
van, de hogy melyik hitközös-
séghez szólnak, nem derül ki.

C. A Szentháromság 
Ami a Szentháromságot illeti, 
a Korán kertelés nélkül elma-
gyarázza: «Ó, Írásnak népe, ne 
lépjétek át hitetek határait, 
és Allahról csak az igazságot 
mondjátok. A Messiás Jézus, 
Mária Fia, Allah Küldötte és az 
Õ szava, amely szót Õ Máriába 
helyezett, és az Õ Szelleme. 
Így higgyetek Allahban és az Õ 
Küldöttében, és ne mondjátok: 
‹Három.› Álljatok el ettõl, ak-
kor jártok jól. Allah az egyetlen 
Isten; dicsõség Neki, Neki fia is 
lehet, Övé minden égen és föl-
dön, és Allah az õrzõje minden-
nek. A Messiás soha nem túl 
büszke ahhoz, hogy elismerje, 
Õ Allah szolgája … Ami azon-
ban a büszkéket és kevélyeket 
illeti, megbünteti õket Allah 
fájdalmas büntetéssel» (Szúra 
4,171-173).

Itt elõször találjuk a Korán-
ban annak a hitnek a közvetlen 
tagadását, hogy Jézus Isten Fia. 
Ezek a versek köntörfalazás 
nélkül kijelentik, hogy Isten 
egy, és nem három – amely ál-
lítást a Korán az írástudóknak 
tulajdonít, és felszólítja õket, 
hagyjanak fel ezzel a nézettel, 
és ne legyenek arcátlanok. 
Azonban ez kifejezetten nem je-
lenik meg, hogy a keresztények 
azok, akik Jézus istenfiúságá-
ban és a Szentháromságban 
hisznek.

D. A tévtanítás vádja 
A Medina-korszakból származó 
egyik kései szúrában élesedik 
a hangvétel. Itt Jézust halan-
dó emberként ábrázolják, és 
tagadják istenségét: «Bizony 
hitetlenek, akik így beszélnek: 
‹Íme, Allah, ez a Messiás, Má-
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ria Fia.› Erre felelj: ‹És kinek 
lenne hatalma Allah fölött, ha Õ 
a Messiást, Mária Fiát, az any-
ját, és mindenkit, aki a földön 
van, meg akarna semmisíteni?›» 
(Szúra 5,17).
E szerint a vers szerint Jézust 
egy egyszerû asszony szülte, 
de ihletet kapott, mint a többi 
próféta, és aki azt állítja, hogy 
Õ Isten, az tévtanító és hitetlen. 
A Korán szerint Jézus istensége 
pusztán emberi kitalálás; Jé-
zus Maga soha nem támasztott 
ilyen igényt.
Továbbá az 5. szúrában ezt 
olvassuk: «Bizony hitetlenek 
azok, akik így beszélnek: ‹Íme, 
Allah, ez a Messiás, Mária Fia.›-
Hisz a Messiás így szólt: ‹Ó, 
Izráel gyermekei, Allahot, az 
én uramat és a ti uratokat szol-
gáljátok.› Íme, aki Allah mellé 
isteneket állít, azt Allah kitiltja 
a Paradicsomból, és a hajléka a 
tûz lesz … Bizony hitetlen az, 
aki így beszél: ‹Íme, Allah a 
három közül az egyik›» (Szúra 
5,72-73).

A kijelentés világos: Min-
denki, aki azt állítja, hogy Jé-
zus Isten, és aki hisz a Szent-
háromságban, hitetlen, hazug, 
a kárhozat fia, és csaló, akire 
szörnyû büntetés vár. A Korán 
Jézusa megveti a hitetleneket 
Izráel népében, és megátkozza 
õket. Köztük vannak azok a zsi-
dók is, akik Jézust Istenné tet-
ték, és felszólítja õket, hogy egy 
Istent szolgáljanak.

Az 5. szúra végén egy párbe-
szédet találunk Isten és Jézus 
között, amelyben Isten emlé-
kezteti Jézust a tõle kapott ke-
gyelemre és segítségre, és arra, 
hogy ezek tették lehetõvé cso-
dái végrehajtását. Isten e szö-
veg szerint megkérdezi Jézust, 
igényli-e az istenséget, amire 
Jézus határozott nemmel vála-
szol (Szúra 5,116-117). Itt azt 
is megtudjuk, hogy a Korán szá-
mára a Szentháromság három 
személye Isten, Jézus és Mária 
– tehát nem a keresztény egy-
ház Szentháromsága. A Kr.u. 4. 
században Epiphanius, Szala-

misz püspöke «Panarion» címû 
mûvében arról ír, hogy létezett 
egy arab szekta, amely az Isten, 
Jézus és Mária szentháromságá-
ban hitt.

E. Az érvelések végkifejlete 
Egy még késõbbi szövegében 

a Korán eljut a Jézus istenségé-
vel kapcsolatos téma végkifejle-
téhez: «A zsidók így beszélnek: 
‹‘Uzair Allah fia.› A nazarénusok 
pedig így beszélnek: ‹A Messiás 

Allah fia.› Ilyen szavak hagyják 
el szájukat. Olyan beszédeket 
folytatnak, mint a hitetlenek. 
Allah csapja õket agyon! Milyen 
értetlenek! Rabbijaikat és szer-
zeteseiket Allah és a Messiás, 
Mária Fia mellett uraknak fo-
gadják el. Amikor pedig megpa-
rancsolták nekik, hogy egyedül 
az egyetlen Istennek szolgálja-
nak, akin kívül nincs más isten. 
Dicsõség Neki, Õ mindafölött 
áll, amit õk mellé helyeztek» 
(Szúra 9 [«Bûnbánat»], 30-31).

A szúra fensõbbséggel szól 
az írástudókhoz, és támadja 
õket, amiért megengedik, hogy 
személyeket istenként tisztelje-
nek. A zsidók abban vétkeznek, 
hogy állítólag «‘Uzair»-t (a név 
az Ezsdrás kicsinyítõ képzõs 
alakja) istenítik (erre a zsidó 
irodalomban nincs bizonyíték), 
a keresztények pedig abban, 
hogy Jézust Istennek nyilvánít-
ják. Ezzel az írástudók a musz-
limok elõtt hitetlenekként lep-
lezik le magukat. Végül a szúra 
a zsidók és keresztények vezetõ 
személyiségeit is támadja. Vé-
leményem szerint itt egy kései 

fejleménnyel állunk szem-
ben, ami végsõkig fokozza 
a vádaskodást, ez különben 
nem jellemzõ a Koránra álta-
lában. A zsidók azért gono-
szok, mert ‘Uzairt istenítik, 
a keresztények pedig azért, 
mert Jézust, az írástudók 
meg általánosan azért, mert 
feljebbvalóikat istenítik. 
Romlottsággal és tévhittel 
vádolja õket a Korán, és az 
ilyenekre a pokol vár.

Ez a csúcspontja az isz-
lám és az írástudók (zsidók 
és keresztények) közti konf-
rontációnak. Hogyan kell Is-
tent helyesen imádni, saját 
kijelentése szerint csak a 
Korán tudja; magasan fölöt-
te áll mindenkinek, aki nem 
követi tanítását.

ÖSSZEFOGLALÁS 
Láttuk, hogy a mekkai korszakban 
az «Isten Fia» elnevezést az ókori 
pogány Arábia különbözõ vallásos 
elképzeléseivel hozták összefüggés-
be. A Medina-korszakban változás 
tapasztalható, de a Korán az «Isten 
Fia» kifejezést még mindig nem tu-
lajdonítja egyértelmûen a zsidóknak 
és keresztényeknek. Noha Jézusról 
van szó, a szúrák mégsem jelentik ki 
világosan, melyik az a hitközösség, 
amely Jézust Istenként tiszteli. To-
vábbá még bonyolódik a kép azáltal, 
hogy nem tudjuk pontosan, melyik 
hitközösségre gondol a Korán, amikor 
az Isten, Jézus és Mária furcsa szent-
háromságáról beszél. Csak az utolsó 
szúrában lesz a támadás egyértelmû, 
kompromisszumok nélküli és szélsõ-
ségesen elítélõ. ∎

Az iszlám és az írástudók (a zsidók és a keresztények) közti 
konfrontáció csúcspontját az a kérdés alkotja, hogyan kell 
helyesen Istent imádni, amire a választ a Korán saját kijelen-
tése szerint egyedül csak õ tudja; a Korán ugyanakkor fölötte 
áll mindenkinek, aki nem az õ tanítását követi.



PALESZTIN LÁTOGATÓK 
IZRAELBEN
Az egész világ azokról a «falakról» beszél, melyeket 
Izrael 2002-ben kezdett el építeni. Helyesebb azon-
ban határzárról beszélni, mert csak azokon a szaka-
szokon emeltek valóban falakat, ahol veszély lesel-
kedik az izraeli átkelõkre. A Ciszjordániát Izraeltõl 
elválasztó határ majdnem 760 km hosszú. A külföl-
dön uralkodó elképzelés ellenére itt nem olyan átha-
tolhatatlan határzár található, mint amilyet egykor 
az NDK hozott létre. Aki járt a helyszínen, tudja, hogy 
csak Jeruzsálemben a hivatalos átkelõhelyek mellett 
van számtalan olyan hely, ahol a palesztinok belé-
pési engedély nélkül gyalogosan járnak át naponta 
Izraelbe. Sok szakaszon 20 évvel az építkezés meg-
kezdése után még egy kerítést sem húztak fel, vagy 
a kerítés olyannyira átlyuggatott, hogy a határvona-
lat csak a helyiek ismerik. 2020 nyarán, a pandémia 
idején, amikor Ciszjordániában is sok volt a fertõzött 
és a haláleset, és egészségügyi megfontolásokból 
szigorú korlátozásokat vezettek be a határforgalom-
ban is, a Földközi-tenger fürdõhelyein hirtelen pa-
lesztin nagycsaládok jelentek meg a strandokon. A 
határkerítés több helyéhez is izraeli arabok érkeztek 
autóbuszokkal, hogy a «napi vendégeket» a stran-
dokra szállítsák. A nagy érdeklõdés miatt, amint az 
interneten olvasni lehetett, a busz-szállítás ára egyre 
emelkedett. Mindenki tudta, hogy az izraeli hadse-
reg ezt pillanatok alatt megakadályozhatta volna, de 
nem történt semmi. Szemet hunytak a dolog fölött, 
hogy a ciszjordániai embereknek ezekben a nehéz 
idõkben lehetõvé tegyék a tengerparti kikapcsoló-
dást, pihenést. Akik aggódtak, azok sem a terrorve-
szélytõl tartottak, hanem a vírus terjedésétõl. AN∎

HUMÁNUS IZRAEL
A bejruti kikötõben történt robbanások nagyon 
megijesztették az izraelieket. Jóllehet sokan a kor-
rupt kormány hanyagságát okolták, és azt is tud-
ták, hogy a Hezbollah keze is benne lehet az ese-
ményekben, mégis aggódva gondoltak saját kémiai 
üzemeikre a haifai kikötõben. Az arab média késõbb 
beszámolt arról, hogy a Bejrutban elraktározott 
ammóniumnitrátot a Hezbollah háborús célokra 
akarta felhasználni.  Nasrallah sejk ellenben úgy 
nyilatkozott, hogy õ a bejruti kikötõben egyáltalán 
nem ismeri ki magát, sokkal inkább «eligazodik a 
haifai kikötõben». Izrael világosan látta, hogy a 
robbanások, függetlenül a kiváltó okoktól, huma-
nitárius katasztrófát okoztak. Az észak-izraeli kór-
házak felkészültek a sebesültek fogadására, az iz-
raeli külügyminisztérium az elsõk között ajánlotta 
fel segítségét. Izrael számára magától értetõdõ egy 
ilyen segítség felajánlása még egy olyan országnak 
is, amellyel röviddel azelõtt határmenti háborús 
konfliktusba keveredett. Libanon minden izraeli se-
gítséget elutasított. Ez azonban Tel Aviv-Jaffo városi 
önkormányzatát nem akadályozta meg abban, hogy a 
szenvedõ bejruti lakosokkal való szolidaritása jelé-
ül a városházát a libanoni nemzeti zászló színeiben 
világítsa meg. Ezt Izraelben egyesek túlzásnak tar-
tották, azonban az általános vélemény így hangzott: 
Nekünk, zsidóknak, erkölcsi felelõsségünk, hogy 
ne hunyjunk szemet az emberi szenvedés elõtt. AN∎

POLITIKA

IZRAEL ÉS JOE BIDEN ALELNÖK JELÖLTJE 
Köztudott, hogy sok izraeli lelkesedik Trumpért, mert jóindulatú politikát folytat Izra-
el iránt. Másfelõl viszont az amerikai zsidó választók inkább a demokratikus táborhoz 
tartoznak. Ennek következtében már bizonyos szakadékok is keletkeztek az amerikai 
zsidóság és Izrael között, melyeket azonban más témák is mélyítettek. A demokraták-
kal szimpatizáló zsidók körében Joe Biden nem éppen a legkedveltebb elnökjelölt, vi-
szont amikor kijelentette, hogy alelnöknek Kamala Harris kaliforniai szenátornõt jelöli, 
zsidó körökben lelkesedést váltott ki, ami persze még nem jelenti, hogy ez a választá-
sig is ki fog tartani.  Harris azonban olyan amerikai politikus, aki kitartóan támogatja 
Amerika és Izrael szövetségét, síkra száll Irán nukleáris terveinek megakadályozásá-
ért, és határozottan fellép az antiszemitizmus, valamint az Izraelt támadó hecckampány 
ellen. Úgy tûnik, ez kedvezõ benyomást tesz az izraeliekre, általánosságban viszont 
ugyanolyan megosztott a hozzáállásuk, mint Amerika zsidó választópolgárainak. AN∎
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EU-ZSÍROSBÖDÖN: POLITIKA 
TANKÖNYVEKKEL 
Az EU kitartóan ragaszkodik a kétállamiságú megoldás mellett, és látványosan 
síkraszáll azok jólétéért, akiket «szegényekként» határoz meg. Az EU és 
néhány tagállama a palesztinok és a Palesztin Autonómiahatóság (PA) 
legjelentõsebb pénzelõihez tartozik. Európában állandóan elhangzanak fi-
gyelmeztetések, hogy a PA nemcsak dicsõíti a terrort, hanem hathatósan 
támogatja is – egy olyan aspektus, ami az európai értékeknek alapvetõen 
ellentmond. Hogy mennyire vak lehet az ember, ha valamit nem szeretne 
észrevenni, egy EU megbízásból készített kiértékelés mutatja. Európai tu-
dósok két éven át vizsgálták a palesztin tankönyveket egy 218.000 eurós 
támogatás keretében. Az eredményeket nem tették közzé, mert a szakmai 
körök szerint a tudósok «hiányos arabismerettel rendelkeztek, nem voltak 
pontos kritériumaik, tényszerû hibákat követtek el, és nem ismerték kielé-
gítõen a palesztin kultúrát.» Az egészben az a kínos, hogy a kutatók kifeje-
zetten büszkék voltak arra, hogy a tankönyvekben egyáltalán nem bukkan-
tak Izrael elleni palesztin uszításra. Egy kormányoktól független szervezet 
megjegyezte: «Szép kis mestermû, ez a kutatási projekt ugyanis kezdetétõl 
a keserû befejezéséig hibáktól hemzsegõ komédia, hisz a kiértékelt tan-
könyvek háromnegyedét egyáltalán nem használják a palesztin iskolák-
ban.» Ezek után az EU kibocsátott egy határozatot, amely elítéli a palesztin 
tankönyvekben található uszítást, viszont tényleges változás nem várható 
a PA oktatási intézményeiben használt tankönyvekkel kapcsolatban, ame-
lyek Izraelt démonizálják, a zsidókat gyalázzák és a terrort dicsõítik. AN∎
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Megrendelhetõ: www.ejfelikialtas.hu   
1135 Budapest, Palóc utca 2., rendeles@ejfelikialtas.hu, 
Telefon: +36 30 63 07 823

Az egyháztörténelem legkorábbi idõszakában különös figyelmet 
kaptak Izrael ünnepei. Ez érthetõ, hiszen nyilvánvalóan hitünk 
gazdagodását szolgálják, nagyon sok üzenetet adva. Benjamin 
Berger következõ üzeneteibõl ez világosan felismerhetõ. 
Értelmezéseiben nem megy bele az évszázadok során kialakult 
hagyományokba, szokásokba és rituálékba, hanem – önmagához 
hûen – az Isten Igéjében lévõ alapvetõ üzenetekre összpontosít. 
A szerzõ elmagyarázza az olvasónak azokat az ókori Izrael 
történetében gyökerezõ eseményeket, amelyek az ünnepek 
alapjaiul szolgálnak és megmutatja a bennük rejlõ prófétikus 
dimenziót. Emiatt ezek a tanítások a jövõbe néznek, és elmélyítik 
Isten útjának megértését. Ez nagyon hasznos, hisz sok hívõ nincs 
birtokában a történelmi ismereteknek és nincs tisztában azokkal a 
kibontakozó eseményekkel, amelyekben a Biblia felmutatja Jézus 
visszatérésének útját.

BENJAMIN BERGER 

Izrael szent gyülekezései



TUDOMÁNY 

A VÍRUSNAK SIKERÜLT,  
AMIT A DIPLOMÁCIA  

ÉVTIZEDEKEN ÁT  
NEM ÉRT EL 

Az Izrael és az Egyesült Arab Emirátusok (EAE) közti 
normalizálás létrejötte körül a diplomácia minden for-
télyának szerep jutott. Viszont a tudósok azok, akik a 
pandémia következtében az elsõ, kézzel fogható ered-
ményeket elérték. A Hossam Haick által kifejlesztett 
mesterséges orr már évekkel ezelõtt szenzációt kel-
tett. Haick 2002-ben a Technion Haifán végzett, azó-
ta is ott tanít és kutat, újítása sikeresnek bizonyult a 
betegségek korai felismerésében a lélegzet elemzése 
által. Most az EAE egyik high-tech cégével együttmû-
ködve ezt az újítást arra használják fel, hogy 30 mp 
alatt megbízhatóan azonosítsa a Covid-19-fertõzést. 
Az együttmûködési szerzõdést jóval a politikusok hi-
vatalos találkozója elõtt aláírták. Jelenleg azt vizs-
gálják, hogy a fertõzés felismerhetõ-e már azelõtt, 
hogy a vírushordozó másokat is megfertõzne. AN∎

MEGKEZDÕDÖTT A  
SZENNYVÍZ-FELÜGYELET 

Párizs volt az egyik város, amely észrevette, hogy 
a Covid-19-vírust a szennyvízben ki lehet mutat-
ni. Az izraeli tudósok már rég foglalkoztak ezzel, 
amikor a szennyvíz szigorú ellenõrzése által sike-
resen leküzdötték a gyermekbénulást. Ily módon 
Izraelben 2008-ban és 2013–2014-ben idejekorán 
felfedezték a gyermekbénulás vírusának 1-es tí-
pusát, és a megbetegedéseket meg tudták aka-
dályozni. Izrael továbbfejlesztette ezt az elemzési 
eljárást, fõleg a déli régiókban, ahol a beduinok 
nagyon kezdetleges, természethez kötõdõ életet 
élnek. Így az országot az Egészségügyi Világ-
szervezet továbbra is «gyermekbénulás mentes» 
országként sorolta be. Jelenleg megkezdõdött egy 
próbaprojekt keretében a Covid-szennyvízellenõr-
zés, mert a vírust ezen a módon már észlelni le-
het, mielõtt az elsõ tünetek embereken megjelen-
nének. Az ezzel megbízott Kando cég ügyvezetõ 
igazgatója, Ari Goldfarb, akinek cége ez ügyben 
együttmûködik a Technion Haifa és a Ben-Gurion 
Egyetem tudósaival, ezt az eljárást egy «összvá-
rosi vérteszthez» hasonlította. A projekt fókuszá-
ban a kis izraeli tengerparti város, Ashkelon áll. 
A 150 000 lakos között viszonylag kevés Covid-
19-es megbetegedést találtak, viszont a város több 
hotelét is karanténállomássá alakították a tünet 
nélküli fertõzöttek számára. Az egyes szennyvíz-
csatornák pontos ellenõrzésével idejekorán fel le-
het fedezni a kialakuló új fertõzési pontokat. AN∎

KÖZEL A NAPHOZ … 
Izrael 2019-ben a SpaceIL nevû szondájával nemzetközi feltûnést keltett. Noha a szon-
da Holdon való landolása meghiúsult, a kis ország mégis több rekordot állított fel. Az egyik 
az eddigi legkisebb ûrszonda megépítése, méghozzá nem állami projekt keretében. Szûk másfél 
év elteltével, 2020 nyarán, létrejöttek a Napról készült, mindeddig legközelebbi felvételek. Hogy 
ezek a nagy feltûnést keltõ felvételek egyáltalán létrejöhettek az Európai Ûrkutatási Szervezet mûholdja által, egy kis 
izraeli cégnek köszönhetõ, amely Yokneam izraeli településen található. A Ramon.Space cég ebben az alsó-galileai kis-
városban mûködik, és olyan számítógépes chipeket állít elõ, amelyek a Napról egyedülálló felvételeket készítõ kame-
rát irányítják. A SpaceIL projektjében is közremûködött, valamint az Exo Mars-Projektben és egy olyan szonda pályára 
küldésében, amely a Jupiter három holdját vizsgálja. A cég társalapítója, Ran Ginosar professzor elmondta: «Mi jelen 
vagyunk a világûr hatalmas mélységeiben, nemcsak ezekkel a szondákkal, cégem ugyanis a 200 földkörüli pályán lévõ 
mûholdak technológiájának kidolgozásában is részt vett.» A Napról készült sikeres felvételek után adott interjújában hang-
súlyozta, mennyire fontos a magánszektor részvétele az ilyen vállalkozásokban, mert itt, ha kevesebb is a pénz, mint 
a védelmi költségvetésben, ugyanakkor jelentõsen függetlenebbek, és vakmerõ missziókkal is próbálkozhatnak. AN∎
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BOR A NEGEV-
SIVATAGBAN 
EGYKOR ÉS  

MA 
David Ben-Gurion Negevrõl mint 
virágzó, gyarapodó területrõl ál-
modott. Az Izrael Állam 60%-át 
kitevõ sivatagot «az ország jövõ-
jének» tekintette. Negev valóban 
sok mindent megélt az elmúlt 
években.  Beer Sheva egy idõ óta 
csúcstechnológiájával tûnik ki, és 
az idén nyáron avatta fel az ország 
legnagyobb mesterséges tavát, 
mint kitûnõ üdülési központot. 
Azonban messze híresek az izra-
eli sivatag szõlõültetvényei is. A 
borászati üzemek a legmodernebb 
módszerrel öntöznek, viszont az 
ókori példa szerint termeszte-
nek. Nemrég ezzel kapcsolatban 
kerültek felszínre új ismeretek. 
Már 1500 évvel ezelõtt is nem a 
francia vagy olasz borok voltak a 
keresett slágerek, hanem a Szent-
föld sivatagi régióinak borai. A tu-
dósok ennek a keresztények által 
mûvelt borkultúrának eltûnését a 
muszlim uralommal hozták össze-
függésbe. A települések szerves 
hulladékainak vizsgálata alapján 
a következõ megállapításra jutot-
tak: A válság már a muszlimok 
érkezése elõtt megkezdõdött, és 
a jusztiniánusz pestissel áll ösz-
szefüggésben. Eurázsiában em-
berek milliói haltak meg, ezután 
pedig súlyos kereskedelmi vál-
ság következett. A luxuscikkek 
iránt szinte teljesen megszûnt 
a kereslet, úgyhogy a borászok 
szõlõ helyett zöldséget kezd-
tek termeszteni, hogy családjuk 
megélhetését biztosítsák. Errõl 
nemcsak a kor szerves hulladé-
kai tanúskodnak, hanem a faze-
kasság is, mivel a boros amforák 
szinte teljes egészében eltûntek. 
A helyzet még súlyosbodott, ami-
kor a vulkánkitörések következ-
tében klímaváltozás állt be, és 
egyre rosszabb termésre lehetett 
számítani. Így a bizánci települé-
sek teljesen tönkrementek. AN∎

AZ ÚJRA MEGNYITÁS ÉS  
BEZÁRÁS KÖZÖTT 

Nemcsak az izraeli intézmények vannak ebben a helyzetben. A világon min-
denütt kormányhatározatok rendelték el az idõleges bezárásokat. Még ha 
engedélyezték is az újra megnyitást, a vírus második hulláma miatt sok 
területen ismét bezárást rendeltek el. Két hírneves izraeli kultúrintézmény 
ennek következtében igen súlyos helyzetbe került. Izraelben meglehetõsen 
csekély az állami támogatás, úgyhogy az Izrael-Múzeuma pandémia miatt 
több hónapos bezárásra kényszerült, és az augusztus közepi újra megnyi-
tását, valamint a munkatársak öthónapos fizetés nélküli szabadságról való 
visszahívását egy amerikai baráti kör milliós nagyságrendû adománya tet-
te lehetõvé. A Zsidó Nemzeti és Egyetemi Könyvtár sorsa azonban másként 
alakult, itt 2020 nyarán minden szolgáltatást le kellett állítani, és a 300 mun-
katársat fizetetlen szabadságra kellett küldeni. Ez az intézmény az egész 
zsidó nép büszkesége, ahol négymillió mûvet tárolnak és kezelnek, közöt-
tük 100 000 ritka könyvet és kéziratot, már költségvetési hiánnyal került a 
válságba, és a kormány segítsége nélkül igencsak nehéz idõk elé néz. AN∎

TÁRSADALOM 

EGYEDÜLÁLLÓ LÁTVÁNYOSSÁG A  
BEN-GURION REPÜLÕTÉREN 

Aki egyszer már járt Izraelben, az tudja, hogy a Ben-Gurion nemzetközi 
repülõtéren, noha nagy kiterjedésû, mégis mindig hosszú sorokban kell vá-
rakozni. Amikor a repülõteret üzembe helyezték, sokan azt kifogásolták, 
hogy túl nagy egy ilyen kicsi országhoz. A következõ évek azonban iga-
zolták, mivel az üzemen kívül helyezett terminálokat is meg kellett nyitni 
a magas utasforgalom elõtt. A járvány kitörése után aztán a repülõtér a 
Yom Kippur-i állapotokra emlékeztetett, csakhogy ez most hetekig, hóna-
pokig tartott. Jóllehet augusztusban bevezettek bizonyos könnyítéseket, 
melyek azonban inkább üzleti és családi vonatkozásban voltak fontosak. 
A turisták nyüzsgésétõl sajnos nem kellett tartani. Viszont egyetlen re-
pülõgép óriási feltûnést keltett, az üresen ásító reptéren ugyanis a világ 
legnagyobb teherszállító gépe landolt. Az Antonov An-225 Amerikából 
érkezett. Ellentétben az elmúlt hetek gyógyászati-humanitárius szállítmá-
nyaival, ez alkalommal amerikai katonai jármûveket szállított, melyekre 
a Vaskupola rakétaelhárító rendszer részei voltak felszerelve, ezekbõl 
Amerika 2019-ben két üteget szerzett be. Ezt a repülõgépet az 1980-as 
években a Szovjetunióban építették, hat hajtómûvel rendelkezik, és 800 
kilométer per óra sebességgel halad. A hatalmas gép több bámészkodót 
vonzott, mint amennyi utas a pandémia idején megfordult a reptéren. AN∎
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ÓKORI KOLOSTORRA 
BUKKANTAK GALILEÁBAN 

A kereszténység bölcsõjének számító Szentföldön a 
régészeti leletek között természetesen ott vannak 
az imaházak is. Mivel azonban a korai keresztény-
séget üldözték, csak késõbb kezdték a jól felismer-
hetõ imaházaikat megépíteni. A bizánci idõkben a 
Szentföldön is egyedülálló szentélyek keletkeztek, 
melyek többsége a gyakran váltakozó uralkodók in-
toleranciájának esett áldozatul. Kfar Kama Galile-
ában az a különleges helység, ahol ma a cserkesz 
közösség él. Ezt a Názárettõl keletre, a Tabor-hegy 
közelében fekvõ falut a régészek Helenopolis ókori 
helységként azonosították, melyet Nagy Konstan-
tin anyja, Helena tiszteletére alapított. Itt már ré-
gebben is felfedezték egy templom maradványait. 
Nemrég egy játszótér építése során épületmarad-
ványokra bukkantak, melyek az egykori település 
peremén állhattak. A régészek úgy vélik, hogy itt 
egy kolostor állhatott a hozzá tartozó háromhajós 
templommal. A földalatti termeket még nem tárták 
fel, de már találtak ritkaságnak számító mozaiko-
kat és kõbõl készült ereklyetartókat.  Youssef Matta 
katolikus érsek meglátogatta a helyet, véleménye 
szerint úgy kellene megõrizni, hogy a látogatók rá-
csodálkozhassanak az ókori maradványokra. AN∎

TIZENKÉT ZSIDÓ NÉV, MELYEK 
AZ «ANOSIMRA (HITEHAGYOTT, 
ÁTTÉRT)» UTALNAK, ÉS MA IS 

HASZNÁLATOSAK 
Az 1492-es dátum örökre bevésõdött a zsidók kollektív 
emlékezetébe. Ekkor ûzték ki a zsidókat az Ibériai-fél-
szigetrõl. Néhány év óta Spanyolország és Portugália 
azon fáradozik, hogy valamelyest jóvá tegye ezt a tör-
ténelmi igazságtalanságot, és az utódoknak lehetõvé 
teszi egy egyszerû eljárás keretében, hogy megkap-
ják az állampolgárságot. Ehhez a szomorú történet-
hez hozzátartozik a zsidók kényszerû konvertálása a 
keresztényhitre. Az ún. conversos, héber kifejezéssel 
anusim, vagyis az áttért zsidóember, sokszor továbbra 
is üldöztetésnek volt kitéve. Dr. Mordechai Nelken a 
Jeruzsálemi Héber Egyetemrõl ezzel összefüggõ témá-
ról írt tanulmányt, munkáját a Szefárdi Világföderáció 
segítette. Tanulmányában olyan 12 névvel foglalko-
zik, amelyek az inkvizíció által áttérésre kényszerí-
tett zsidók leszármazottjaira utalnak. Érdekes, hogy 
az olyan keresztnevû személyeknek, mint Castro, 
Acosta, Silva és Navarro, akik között megtaláljuk a 
történelem és a jelenkor prominens személyiségeit is, 
valamint az olyan családnevûeknek, mint Duran, Es-
pinosa, Leon, Medina, Ferreira, Rojas és Aliba fogal-
muk sincs arról, hogy zsidó elõdöktõl származnak, amit 
egy genetikai vizsgálat könnyen kimutathatna. AN∎

az úT a jó úT
…éleTünk jesuÁval Izrael Földjén
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BenjamIn és ruBen Berger

Ebben az életrajzban sokkal többrõl van szó, mint két testvér kalandos történetérõl. Mind-
ketten papi nemzetségbõl származnak. Dávid idejében a papok a vállukon vitték fel Jeru-
zsálembe a zsidó szövetség ládáját, mint Isten valóságos jelenlétének jelét. Aranyszálként 
húzódik végig ez a papi hivatás a két igen tehetséges testvér egymásba fonódó élettörté-
netén. New Yorkból Európába vezet az útjuk, végül Izraelbe... Ma Jeruzsálemben élnek egy 
kis közösségben, és az óváros központjában egy nemzetközi hírû messiási gyülekezetet 
vezetnek. Papi elhívásuk miatt kulcsfontosságú szerep jutott nekik az atyák földjén Mindkét 
testvér életének és szolgálatának 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 Szellemben 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



I

ARÁBIA

KIBÚJT A SZÖG A ZSÁKBÓL 
Már hosszabb ideje rebesgetik, hogy Izrael kapcsolatai az Öböl menti arab államokkal egyrejobban normalizálódnak. 
Ami azonban nemrég történt, ugyancsak váratlan idõpontban és különös módon következett be.

Izrael miniszterelnöke, Benjamin 
Netanjahu, egy fontos kormányülést 
ezekkel a sejtelmes szavakkal hagyott 
el: «Sürgõsen el kell mennem. Késõbb 
majd megértitek, miért.» Mint Izraelben 
szokásos, minden hírforrás ezt is azon-
nal jelentette. Az eset egy olyan idõ-
pontban történt, amikor Izrael északi 
határain vihar fenyegetett, és sürgõsen 
csapatmegerõsítést kellett végrehajta-
ni. Sokan aggódtak a következmények 
miatt, azonban ígéretes újdonságról 
volt szó, legalábbis elsõ ránézésre, 
ugyanis az újdonság mögött is mindig 
megbújhat egy furfangos, trükk. Amint 
azonban kiderült, áttörést jelentõ szen-
zációról van szó, amit még a történe-
lemkönyvek is megörökítenek: «Ame-
rika közvetítésével Izrael és az Egye-
sült Arab Emirátusok megállapodtak 
kapcsolataik teljes normalizálásáról.»

2020. augusztus 13-án minden 

résztvevõ jóváhagyásával nyilatkozatot 
adtak ki. Izrael számára ez az esemény 
egy évtizedek óta fennálló ellenállás 
falának áttörését jelenti. Az arab part-
ner, aki különben nem szárazföldi szom-
szédja Izraelnek, szintén egy régi tabu-
val számolt le. Ez olyan lépés, amely a 
Közel-Kelet geopolitikai konstellációit 
megváltoztatja, még akkor is, ha lap-
zártánk idõpontjában mindez inkább 
egy PR-kampány jellegét mutatja. Ezért 
is olyan eltérõek a következményeket 
taglaló kommentárok. «A következõ 
hetekben Izrael és az Egyesült Arab 
Emirátusok delegációi találkoznak, 
hogy kétoldalú egyezményt írjanak alá 
a beruházások, a turizmus, a közvetlen 
repülõjáratok, a biztonság, a telekom-
munikáció, a technológia, az energia, az 
egészségügy, a kultúra és a környezet-
védelem területein.  Kölcsönösen szabá-
lyozzák a nagykövetségek megnyitását, 

és további, mindkét fél számára fontos 
témakörökkel foglalkoznak.» Ez bom-
basztikusan hangzik, de ezzel tulajdon-
képpen csak azt hozták nyilvánosságra, 
és foglalták szerzõdéses keretek közé, 
ami már régóta adott valóság, még ha 
eddig nem is verték nagydobra.

A megkönnyebbülés mellett, hogy 
az országnak és polgárainak semmiféle 
katonai kihívástól nem kell tartania, az 
internetes portálok fõ témája az utazás 
lett. Az izraeliekrõl köztudott, hogy a 
repülõgépek utastere szinte második 
otthonuk. A koronavírus miatt beve-
zetett korlátozások által megritkított 
izraeli járatok ezután a történelmi ha-
tározat után nagy érdeklõdést mutat-
tak az Abu Dhabiba és Dubaiba szer-
vezendõ utazások iránt, de megnõtt 
az érdeklõdés az emírség neves üdülõ-
helyeinek hoteljei és éttermei iránt is. 
A média ugyanakkor kiváló vásárlási 
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süknek adtak hangot, hogy ellentétben 
a Jordániához és Egyiptomhoz fûzõdõ 
békeviszonnyal, az Emirátusokkal ki-
alakuló kapcsolatokat a közeledés és 
õszinte baráti légkör jellemzi. Ez külön-
ben már néhány héten belül valósággá 
vált, amikor az aláírás helyszínén, Wa-
shingtonban, szóba került az Izrael és 
az Emirátusok közti békeegyezmény 
is. Nemcsak az Emirátusok fiataljai áll-
nak támogatólag az Izraellel kialakuló 
viszonyok mögött, Bahrein szintén kö-
zeledést mutat. Lapzártakor érkezett a 
hír, hogy ez az Öböl menti állam is csat-
lakozik az Emirátusokhoz, noha még 
sok minden tisztázatlan. Ami azonban 
figyelemreméltó, Bahreinben, az Emi-
rátusokkal ellentétben, olyan hangok 
is hallhatók, melyek kategorikusan elu-
tasítják az Izraelhez fûzõdõ kapcsolato-
kat. Az azonban világos, hogy ez a lépés 
új horizontokat fog megnyitni. Egyesek 

lehetõségekkel, látványosságokkal és 
az uralkodó dinasztiáról szóló legújabb 
pletykákkal is kecsegtetett. Hamar 
megjelentek az elsõ hírek, hogy a sza-
údi felségterületen át direktjáratok fog-
nak indulni. Különbözõ portálok pedig 
gyakorlati információkkal szolgáltak 
például az oltási elõírásokról, vagy a 
klasszikus csapdákról, amelyekbe a tu-
risták az Emirátusokban olyan gyakran 
belebotlanak, mint amilyen az alkohol 
és a drog.  Viszont a gyógyszerek témá-
ja sem elhanyagolható, hisz ahol már a 
csomagban talált mákos süteményért is 
börtönbe kerülhet az ember, ott a széles 
körben elterjedt gyógyszerészeti készít-
mények szintén a tiltott agyagok hosszú 
listáján szerepelhetnek.

Azonban lássuk a további bukta-
tóköveket. Elõször is le kell szögezni: 
valóban a kapcsolatok normalizálásáról 
van szó, ami kétségtelenül politikai-dip-
lomáciai vívmány, ami stratégiai je-
lentõséggel is bír. De mégsem békeszer-
zõdés, mint amilyet Izrael Egyiptommal 
és Jordániával írt alá. Aki a Carter és 
Clinton éra kijelentéseit ismeri, annak 
a normalizálási határozaton feltûnik, 
hogy Trump másként értelmezi a saját 
és országa szerepét, mint elõdei. A so-
rok közül kitûnik személyes egója és az 
érvényesülési lehetõség, amit országa 
számára akar megszerezni. Érezhetõ, 
hogy õ az üzletember szemüvegén át 
tekint a világra, aki a politikai folya-
matokat is olyan paraméterekben látja, 
mint a profit és a veszteség, viszont a 
geopolitikai implikációkat nemigen ve-
szi észre, a láncreakciókról nem is be-
szélve. Ugyanakkor az is világos, hogy 
Trump pluszpontot könyvelhet el, mert 
mindkét szerzõdõ partner Amerika leg-
megbízhatóbb és legteljesítõképesebb 
partnere a Közel-Keleten. Azt, hogy itt 
biztos talajra lehet építeni, az a tény is 
biztosítja, hogy ez a lépés a résztvevõ 
partnerek közös érdeke, jóllehet a po-
litikai kommentátorok véleménye nem 
egységes abban, hogy végül ki fog ebbõl 
többet profitálni.

Érdekes módon a két ország fiatal 
nemzedéke azonnal egymásra talált. A 
különbözõ csoportok videó konferenci-
ákat tartottak. Az Emirátusok fiataljai 
nagyon nyitottan közelítettek izraeli 
kortársaikhoz. Kíváncsiak voltak egy-
másra, meg akarták egymást ismerni. 

Izrael tekintetében ugyanakkor meg 
kell jegyezni, hogy pár nappal a határo-
zat megjelenése után különbözõ szak-
értõk a sajtóban annak a meggyõzõdé-

úgy látják, hogy Szaúd-Arábia is kény-
telen lesz az Emirátusokat követni. 
Mások áttörést látnak benne, amely 
meghozza a békét a palesztinokkal. A 
palesztinok különben, és ezzel elérkez-
tünk a következõ buktatókõhöz, erõsen 
becsapva érzik magukat, amin az állás-
foglalás következõ mondata sem vál-
toztat: «Izrael minden, az elnök békeví-
ziójában meghatározott ciszjordániai 
terület fölötti szuverenitási szándékáról 
le fog mondani.» Palesztin szemszögbõl 
az Izrael és az Emirátusok közti kétol-
dalú közeledés hatályon kívül helyezi a 
2002 óta fennálló arab békekezdemé-
nyezést, amelynek alapját képezi az a 
kikötés, hogy bármiféle normalizálás 
elõtt rendezni kell az izraeli-palesztin 
konfliktust. A szaúdiak is éppen ezt 
hangsúlyozták a kétoldalú közeledésre 
reagálva. Ehhez a véleményhez egyéni 
érdekekbõl Jordánia is csatlakozott, vi-

Ron Cantor szíves engedélyével

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS: MI A VÉLEMÉNYE A  
MESSIÁSHÍVÕ ZSIDÓKNAK IZRAELBEN  

BENJAMIN NETANJAHURÓL?

«Te azért, fiam, erõsödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van. És 
amit tõlem hallottál sok tanú elõtt, azokat add át megbízható embereknek, akik 

mások tanítására is alkalmasak lesznek.» 2Tim 2:1-2
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a Hezbollah-val, aztán a jemeni huti 
harcosok, nagy hangon tiltakoztak. A 
tiltakozás még hangosabb lett, amikor 
Trump nem tagadva meg üzletember 
voltát, mézesmadzagként bedobta: Az 
Emirátusok F-35-ös harci gépeket fog 
kapni Amerikától, és ezzel szorosabban 
fog kötõdni a nyugati világhoz. Noha 
minden résztvevõ azonnal kijelentette, 
hogy ennek semmi köze sincs az Izrael 
és az Emirátusok közti kétoldalú meg-
egyezéshez, ennek ellenére még Izrael-
ben is sokan akadtak, akik nehezteltek 
Netanjahura, arra gondolva, hogy ez 
nemcsak Trump egyéni kezdeményezé-
se, hanem az izraeli miniszterelnöknek 
is része van benne. Egyedüli országként 
a Közel-Keleten egy ilyen csúcsmodern 
harci géppel rendelkezni sokak szerint 
kiszámíthatatlan kockázatot jelent. 
Ugyanakkor sok kommentátor ezt a 
fejleményt jó alkalomnak vélte, hogy 
ismét górcsõ alá vegye Netanjahu és 
Trump kapcsolatát, ami idõközben már 
könyveket töltene meg. Trump kiszá-
míthatatlan, és az is marad, az általa 
hajszolt érdekek pedig egyik napról a 
másikra változhatnak, sõt ellenkezõjük-
re is fordulhatnak. Az ékesszóló Netan-
jahu, aki arról híres, hogy valamilyen 
adut mindig elõvarázsol a kalapból, 
most a Trump mézesmadzagja ellen (át-
törést ért el ugyan az arab államokkal 
való kapcsolatokban, ám az annexiós 
tervek háttérbe szorításával) nem sokat 
tehet, amit egyesek nem éppen pozitív 
fejleményként értékelnek Netanjahura 

szont éppen úgy, mint Egyiptom, üdvö-
zölte a fejleményeket.

A palesztinoknak leginkább az 
nem tetszik, hogy a Trump évszáza-
dos egyezménye elleni vétójogukkal 
végül nem megakadályozták, hanem 
még elõmozdították az eseményeket. 
Washington, Abu Dhabi és Jeruzsálem 
elismerték, hogy ahelyett a zsákutca 
helyett, amely egyfelõl a palesztinok 
vehemens elutasítása, másfelõl Izrael 
egyoldalú annexiója miatt keletkezett, 
egy teljesen más úton el lehet indulni. 
Mégpedig akkor, ha az eddigi beidegzõ-
dött magatartással felhagynak. Ezzel, 
a háttérben a palesztinok úgy látják, 
hogy ismét üres kézzel maradtak, és at-
tól tartanak, hogy Netanjahu végül kis-
kapuk által megvalósíthatja annexiós 
terveit. Ugyanakkor attól sincsenek el-
ragadtatva, hogy ha Izraellel megegye-
zik, növekszik az Emirátusok befolyása, 
és az Izraellel kötött szerzõdés alapján 
nyitva áll az út Jeruzsálem felé. Így nem 
csoda, hogy a jeruzsálemi Templom he-
gyen már tiltakozó megmozdulásokra 
került sor, melyeken nemcsak Netanja-
hu és Trump, hanem az «arab testvér», 
a koronaherceg Mohammed bin Zayed 
sejk képét is elégették, a sejket külön-
ben egy amerikai újságíró egy két évvel 
ezelõtti interjú után így jellemezte: «Úgy 
gondolkodik, mint Machiavelli, de úgy 
cselekszik, mint Mussolini.»

Ez az egész nagyon nem tetszik a pa-
lesztinoknak. Viszont az olyan államok 
is, mint Törökország és Katar, vagy Irán 

IZRAEL JÉGHOKI SZTÁRJA A JÖVÕBEN  
AZ AUSCHWITZI CSAPATBAN JÁTSZIK

Lengyelország egy idõ óta olyan politikát folytat, ami egyfelõl a muszlim bevándorlókkal szembeni fenntartásával ked-
vezõ Izrael számára, másfelõl viszont a jobbkonzervatív irányzat igencsak kérdéses módon ítéli meg az ország szerepét 
a náci idõkben, és így a Holokausztot is. A közelmúltban egyre többször került sor súlyos politikai-diplomáciai nézetelté-
résre a náci uralom áldozataival kapcsolatos lengyel magatartás miatt. Már egyedül az Oswiecim, azaz Auschwitz hely-
ségnév fájdalmas asszociációkat vált ki a világ zsidóságából. Ezt még tovább szította a többségében nem profikból álló 
izraeli jéghoki válogatott kapitánya, aki a következõ szezonban az Oswiecim csapatában fog játszani, és naponta a nácik 
szörnyû haláltáborának helyétõl nem messze fog edzeni. Jóllehet a 28 éves Eliezer Sherbatov «ahhoz akar hozzájárulni, 
hogy a shoa ne merüljön feledésbe», egyesek mégis kétlik, hogy valóban mindenki szívesen fogadja-e a döntését. AN∎

nézve, mivel így egy újabb buktatókõ 
keletkezik az izraeli belpolitikában.

Arra lehetne számítani, hogy egy 
ilyen történelmi áttörés után Netan-
jahu sokkal nagyobb népszerûségnek 
örvend a választók körében. Viszont 
távolról sincs így! A kapcsolatok nor-
malizálásának közzététele után tar-
tott közvélemény-kutatás azt mutatja, 
hogy Netanjahu Likud pártja vesztett 
népszerûségébõl. A megkérdezett iz-
raeli polgárok a Likudnak csupán 29 
Kneszet-mandátumot jósoltak abban 
az esetben, ha augusztus közepén len-
nének választások. 2019 áprilisában a 
Likud 35 mandátumot szerzett, szep-
temberben 32-t, és a 2020. márciusi 
harmadik választáson 36-ot. A Jamina, 
Naftali Bennett jobb konzervatív párt-
ja, amely a vallásos-cionista mozgalom 
híve, az utolsó három választáson 5, 
7 és 6 mandátumot kapott. Viszont a 
mostani közvélemény-kutatáskor ennek 
a Likudtól jobbra helyezkedõ pártnak19 
mandátumot jósoltak, és ezzel a máso-
dik legerõsebb párt lenne a parlament-
ben. Az azonban még nem dõlt el, hogy 
lesz-e negyedik választás is Izraelben. 
Ami viszont biztos, annak ellenére, 
hogy Netanjahu diplomáciai áttörést ért 
el, a miniszterelnök mégsem nyerte el 
mindenki tetszését, fõleg azokét nem, 
akik az annexiót már kézzel fogható kö-
zelségben látták. De hát, mint mindig, 
Izrael és az izraeli politika kifejezetten 
dinamikus. Talán már holnap fordulhat 
a kocka. AN∎

Hírek Izraelbõl | 2020/1018 

POLITIKA



19 

KÍNA

IRÁN ÉS SZAUD-ARÁBIA ÚJ BARÁTJA 
Kínai cégek egy idõ óta még a stratégiai fontosságú nagy projekteket is megnyerik Izraelben. Az USA nyomására 
Izrael idõközben egy másik irányvonalat kezdett követni, miközben valódi aggodalmakkal kell szembenéznie.

maguknak, akit nemigen lehet Izrael 
iránti jóindulattal jellemezni: 2020 
nyarán Kína és Irán gazdasági és biz-
tonsági egyezményt írt alá, amelyben 
több milliárd dolláros tételek szere-
pelnek, és amely 25 évre szól.

Ez az egyezmény, amelyrõl külön-
ben a New York Times kéz alatt rész-
letes információkat szerzett, szoros 
katonai együttmûködést tesz lehetõvé 
a két ország között. Ez nemcsak a Te-
herán és Peking által koordinált kato-
nai manõvereket jelenti, hanem kuta-
tást és a fegyverek továbbfejlesztését 
is, valamint a hírszerzési együttmûkö-
dést. Ugyanakkor Teherán profitálni 
fog a bankszektorába történõ kínai 
beruházásokból, amelyek azonban ki-
terjednek a telekommunikációra és a 
közlekedési infrastruktúrára is. Irán 
ezeket a beruházásokat olajszállítmá-
nyokkal egyenlíti ki.

Aki valamelyest ismeri a kínai po-
litikát, az tudja, hogy az elmondottak 

ennek a távol-keleti országnak takti-
káját tükrözik, amely szerint csend-
ben belülrõl igyekszik befolyásra 
szert tenni, közben pedig kitapogatja 
a gyenge pontokat, amelyekre aztán, 
mint tõkére építhet. Ez Izrael tekin-
tetében csak az érem egyik oldala. 
Ugyanis minden dollár, ami az iráni 
Ayatollah-rezsimhez befolyik, nem-
csak magát a rezsimet erõsíti, hanem 
támogatja azt a célt is, melyet ez az 
ország a radikális síita muszlim re-
zsim alatt maga elé tûzött: Izrael le-
törlését a térképrõl.

Ezenkívül Kína a kulisszák mögött 
azon munkálkodik, hogy Szaúd-Arábia 
atomhatalommá váljék, ami nagyon 
is megfelelne alapvetõ érdekeinek. A 
tény, hogy Jeruzsálem és Rijád aggo-
dalommal tekint Irán nukleáris törek-
véseire is, olyan komplex és bonyolult 
téma, amelyet külön cikkben kellene 
kifejteni. AN∎

NNem is olyan rég arról számoltunk 
be, hogy sok izraeli szakértõ figyel-
meztetett az országra gyakorolt egyre 
nagyobb kínai befolyásra. Kína, Izrael 
szinte minden szektorában jelen van. 
Az állami és a magán cégeket a nagy 
konszernek felvásárolják, és többnyi-
re veszítenek a különbözõ nagypro-
jektek kiírásakor. Izrael nem a világ 
egyedüli állama, ahol Kína gazdasági 
eszközökkel politikai és stratégiai je-
lentõségû befolyásra tett szert. Izrael-
nek, mint a Közel-Kelet egyetlen de-
mokráciájának, és mint olyan nyugati 
államnak, mely sok megfelelõ grémi-
ummal áll kapcsolatban, különleges 
szerep jut, és nemcsak a biztonság 
kérdésében. Ezt szemlélteti Haifa új 
kikötõjének építési projektje, aminek 
kivitelezését a kínaiak végzik el, és az 
izraeli kormány õket bízta meg az új 
kikötõ üzemeltetésével. A közvetlen 
közelben pedig nemcsak izraeli kato-
nai létesítmények találhatóak, hanem 
egy amerikai támaszpont is.

A Kína és Amerika közötti szaka-
dék Donald Trump elnöksége alatt 
igencsak elmélyült. A pandémia kö-
vetkeztében, amely Kínából szabadult 
a világra, újabb árkok keletkeztek. Iz-
rael is visszakozott, mert nemcsak sa-
ját szakértõi óvták a kínai befolyástól, 
hanem Amerika legmagasabb politikai 
és szakértõi körei is. Sokáig az volt a 
helyzet, hogy a kínaiak fogják megépí-
teni a világ legnagyobb tengervíz-sóta-
lanító berendezését, melyet Izrael sa-
ját tengerpartjára tervezett. Az utolsó 
pillanatokban azonban a kiírást mégis 
egy izraeli konszern kapta. Az inter-
netes infrastruktúra feljavításában a 
kémkedési ügyek klasszikusaként Iz-
rael szintén eltávolodott a kínaiaktól.

Úgy tûnik, Izrael éberebb lett, ez 
azonban még nem minden. Idõközben 
ugyanis az ország komolyan aggódni 
kezdett a kínai aspirációk miatt, a kí-
naiak ugyanis egy «új barátot» találtak 
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IZRAEL HADSEREGE ÉS 
SZEREPE A VÍRUS ELLENI 

KÜZDELEMBEN 

I

PANDÉMIA

Izrael a koronavírus elterjedése elleni harcban 
kitûnõen vizsgázott, hogy azután nem sokkal 
késõbb negatív példaként emlegessék, hogyan 
nem lenne szabad a második hullámra 
reagálni. Az ország hadseregének mindkét 
szakaszban kiemelkedõ szerepe van. 

Izraelben az izraeli védelmi erõket (IDF) mesz-
sze nemcsak katonai alakulatként tartják számon. 
A hadsereg a nép és a nép a hadsereg, amint azt az 
egész országban hangoztatják. Azonban sokoldalú 
és széleskörû tevékenysége, nagy befolyása fõleg 
azzal magyarázható, hogy az IDF az egész társada-
lom egyik kiemelkedõ intézménye, ami azt jelenti, 
hogy férfiak és nõk egyaránt vállvetve szolgálnak 
éppen úgy, mint ahogy a zsidók, drúzok, keresz-
tények és muszlimok is. Ez érvényes a hivatásos 
katonákra, a katonai szolgálatot teljesítõkre és 
az önkéntesekre is, és a hadsereg soraiban olyan 
emberek is vannak, akik fizikai és szellemi fogya-
tékkal élnek, valamint fiatalok hosszú büntetési 
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jegyzékkel. Kb. 160 000 hivatásos katona szolgál, 
és több mint 600 000 személy teljesít évrõl évre 
magas koruk ellenére is tartalékos szolgálatot. 
A katonák a lakosság 1,8 százalékát teszik ki, a 
védelmi költségvetés az ország költségvetésének 
egyik legnagyobb tétele, a védelmi miniszter poszt-
ja pedig az egyik legóhajtottabb miniszteri szék a 
politikusok között. Az izraeli hadsereg olyan in-
tézmény, amely a fiataloknak képzési lehetõséget 
kínál, ugyanakkor ugródeszka is a civilszektorban 
elérhetõ rendkívüli karrierhez, és nem utolsó sor-
ban az oly nagyra becsült izraeli innovációs mû-
hely katalizátora is.

A koronavírus okozta válság idején különösen 
fontossá vált, hogy a hadsereg a legátfogóbb logisz-
tikai képességgel rendelkezzék. Az elmúlt félévben 
egyre gyakrabban vált szükségessé, hogy az IDF 
még átfogóbb feladatokat vegyen át. Fõleg, amikor 
kiderült, hogy a közegészségügy teljesítõképes-
ségét meghaladja a vírus elleni küzdelem. Így a 
hadsereg a legkülönbözõbb szektorokban segített 
a járvány okozta váratlan helyzetek megoldásában.

2020 nyarán az IDF egy ún. korona munkacso-
portot állított fel, ekkor ugyanis Izraelben lakossá-
gához mérten naponta a világ egyik legmagasabb 
új fertõzési arányát jegyezték. A katonák az elsõ 
pillanatoktól fontos szerepet játszottak a vírus el-
leni harcban. A hadsereg döntéshozatalában jóval 
megelõzte a civilszektort, így a kijárási tilalom 
elrendelésében, a távolságtartás bevezetésével a 
munkahelyeken, valamint a kiscsoportos mûsza-
kok megszervezésével, amelyekben mindig ugyan-
azok a személyek dolgoztak együtt. Ez már az elsõ 
hullám idején is érvényben volt, azonban a második 
hullám megjelenésekor szigorúbban érvényesítet-
ték ezeket az intézkedéseket. Emellett a hadsereg 
különbözõ egységei az elsõ pillanattól kezdve fon-
tos feladatokat vettek át a civilek védelmének és 
ellátásának területén.

Vezetõ szerep jutott a civilvédelmi kommandó-
nak is, amely a telefonos tájékoztató központok 
üzemeltetésében vett részt, munkatársaik több 
nyelven, így a héberen kívül, arabul, oroszul és an-
golul adtak felvilágosításokat. Külön intézkedtek 
arról, hogy az etióp közösséget amhari, az ultra-
ortodoxokat pedig jiddis nyelven tájékoztassák. 
Különleges figyelmet szenteltek a még mindig zárt 
közösségekben élõ muszlim beduin közösségnek. 
Ezzel együtt az az általános vélemény, hogy az izra-

eli társadalom kisebbségeivel már jóval korábban és 
kultúrájuknak, mentalitásuknak megfelelõen kellett 
volna foglalkozni. Izrael hadserege egy másik fron-
ton olyan átfogó teljesítményt nyújtott, amire egyet-
len más intézmény sem lett volna képes: a falvak, 
kisvárosok, sõt egyes nagyvárosok – mint a sûrûn 
lakott Bnei Brak – élelmiszerrel, orvosi szolgálta-
tással és gyógyszerrel való ellátásának megoldásá-
ban. Éppen a zsidók Páska ünnepén és a muszlim 
ünnepek (ramadán és Id al-Fiter) idején volt életben 
a legszigorúbb kijárási tilalom. Így a hadsereg gon-
doskodott az ultraortodox, a muszlim és húsvétkor a 
keresztény közösségekrõl, noha épp nekik alig volt 
kapcsolatuk az IDF-vel.

Eltekintve a különbözõ technológiai újítások-
tól, amelyek az emberek jobb védelmét szolgálták 
a járvány idején, valamint a palesztin szomszédok 
átfogó megsegítésétõl, az izraeli hadsereg egy másik 
fronton is besegített: 1000 katonát rendeltek ki az 
idõsotthonokba és geriátriai klinikákra, hogy segít-
sék az idõsek ellátását, valamint az idõs, egyedülál-
ló emberek gondozását.

2020 júliusának végén az IDF vezérkara Aviv 
Kochavi tábornok vezetésével azt az utasítást kapta, 
hogy segítsen a fertõzés-gócok felderítésében, ame-
lyek az egész országra kiterjedtek. Ennek érdekében 
a civilkommandó vezetõ tisztje, Ori Gordin vezérõr-
nagy összehangolta munkáját az Egészségügyi Mi-
nisztériummal és a fontos kormányintézményekkel. 
Az új fertõzöttek kapcsolatainak felkutatásában a 
közegészségügy alkalmazottjait 1000 IDF-tartalé-
kos segítette. A hadsereg a tesztelési eljárás felja-
vításában is segített, ugyanakkor a karantén elõírá-
sainak betartására is felügyelt. A kormány Ronni 
Gamzu professzort nevezte ki a Covid-19 elleni harc 
minden intézkedésének projektvezetõjévé. Gamzu 
2015 óta a Sourasky kórházat vezeti Tel Avivban. 
A sajtónak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy az izraeli 
hadsereg civilkommandója fontos összekötõ kapocs 
a katonaság és a civilszektor között. Az elmúlt évti-
zedek során jelentõs szaktudásra tett szert, ami «a 
hadsereg erejével és pontosságával egyesülve meg-
bízható védelmet nyújt az ország civil lakosságá-
nak.» Az IDF szerepét méltatva a koronavírus elleni 
küzdelemben, kijelentette: «Az IDF rendelkezik a 
szükséges tartalékokkal, tapasztalatokkal, kompe-
tenciával és képességekkel, valamint a szükséges 
személyes állománnyal minden védelmi feladat ma-
gas szintû ellátásához.» AN∎
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Lazacos tészta kókusz krémmelIZRAEL KONYHÁJA

Az izraeli étel, a lazacos, 

kókuszkrémes tészta 

elkészítését mutatom be.
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Hozzávalók (egy 
személyre):

• 250 g tojásos tészta
• kis olaj a sütéshez
• 150 g lazac filé, bõrtõl és 

csonttól megtisztítva
• 1 kiskanál õrölt gyömbér
• 1 kiskanál zúzott fokhagyma
• 1/2 fehér hagyma, finomra 

szeletelve
• 1 cukkini, vékony csíkokra 

vágva
• 1/4 pohár póréhagyma, vékony 

csíkokra vágva
• 1/3 pohár kókusz krém 

(nem tévesztendõ össze a 
kókusztejjel)

• 1 kiskanál curry por
• 1 kiskanál sárga curry krém
• 1 kiskanál cukor
• 1 kiskanál só
• aprított mogyoró, díszítésnek

Elkészítés:

Megfõzzük a tésztát (a gyártó 
utasításai szerint), és félretesszük.

A grill-sütõt (vagy a rendes 
serpenyõt) forróra elõmelegítjük. 
Olajba mártott papírral megkenjük a 
serpenyõ alját.

A serpenyõbe tesszük a lazacot 
úgy, hogy a bõr lefelé legyen. 
Mindkét oldalát 2-2 percig sütjük. 
Hogy ne száradjon ki, csak addig 
pirítsuk a lazacot, míg élénk 
rózsaszínbõl  halvány rózsaszínû 
lesz. Vegyük le a tûzrõl és tegyük 
félre.

Alaposan elõmelegítjük a wokot/
nagy serpenyõt. Hozzáadunk egy 
evõkanál olajat, és megvárjuk, 
amíg nagyon forró nem lesz (de 
vigyázzunk, hogy oda ne égjen).

Beletesszük a fokhagymát és a 
gyömbért, és fojamatos ugrasztás, 

vagy keverés közben néhány 
másodpercig pirítjuk.

További ugrasztás mellett 
hozzáadjuk a hagymát, a cukkinit 
és a póréhagymát, aztán a kókusz 
krémet és a fûszereket, kicsit 
megkeverjük, és végül beletesszük a 
tésztát is.

Addig ugrasztjuk, míg a folyadék 
elpárolog, aztán levesszük a tûzrõl. 
Ha kell, javítjuk az ízesítést.

    A tésztát tányérra tesszük, 
hozzáadjuk a lazacot és apróra 
vágott mogyoróval díszítjük.



Anatoli Uschomirski 1959-ben született Kijevben, zsi-
dó szülők gyermekeként nőtt fel Ukrajnában. Fiata
lon elkezdett utánajárni családja történetének, és 
szörnyű felfedezéssel kellett szembenéznie: 1941ben 
„áttelepítési intézkedésnek” álcázva minden Kijevben 
lévő zsidót felszólítottak, hogy jelenjen meg Babij Jar
ban, egy Kijev közelében lévő szakadékban. A kegyetlen 
mészárlás során néhány napon belül 33 771 zsidót 
végeztek ki – közülük néhány Anatoli rokona volt. 

Elkezdte gyűlölni a németeket. De amikor évtizedekkel 
később felismerte a Messiást Jézusban, minden meg-
változott. Ezáltal találta meg zsidó identitását is. Ma 
Németországban él, és tevékenyen munkálkodik a né-
metek és zsidók megbékélésén.

E könyv egy különös életút elgondolkoztató története.

Anatoli Uschomirski 1959-ben született Kijevben, zsidó 
szülõk gyermekeként nõtt fel Ukrajnában. Fiatalon elkezdett 
utánajárni családja történetének, és szörnyû felfedezéssel kellett 
szembenéznie: 1941-ben „áttelepítési intézkedésnek” álcázva 
minden Kijevben lévõ zsidót felszólítottak, hogy jelenjen meg 
Babij Jarban, egy Kijev közelében lévõ szakadékban. A kegyetlen 
mészárlás során néhány napon belül 33 771 zsidót végeztek ki – 
közülük néhány Anatoli rokona volt.
Elkezdte gyûlölni a németeket. De amikor évtizedekkel késõbb 
felismerte a Messiást Jézusban, minden megváltozott.
Ezáltal találta meg zsidó identitását is. Ma Németországban él, és 
tevékenyen munkálkodik a németek és zsidók megbékélésén.
E könyv egy különös életút elgondolkoztató története.

Anatoli Uschomirski

Jézus segíts,
zsidó vagyok!

Ára :

   1250, -Ft Megrendelhetõ:  
Éjféli Kiáltás Misszió;  1135 Bp. Palóc u. 2.

Tel.: +36 1 3500-343;  Mobil: +36 30 630 7823 
rendeles@ejfelikialtas.hu; www.ejfelikialtas.hu

+postaköltség

+postaköltség

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

Megrendelhetõ:  
Éjféli Kiáltás Misszió;  1135 Bp. Palóc u. 2.

Tel.: +36 1 3500-343;  Mobil: +36 30 630 7823 
rendeles@ejfelikialtas.hu; www.ejfelikialtas.hu



HOLOKAUSZT

A SHOA 
ÁLDOZATAINAK 

SZÁMA 
Miután megállapítást nyert, 

hogy a 11 millió európai 
zsidóember közül kb. 5 millió 
maradt életben, azaz 6 millió 

a meggyilkot zsidók száma, ez 
a szinte felfoghatatlan szám 

vésõdött be a köztudatba. 
Hogyan és ki jutott erre az 

eredményre?

IMMaga Adolf Eichmann volt 
az személyesen, aki 1944 õszén 
azzal dicsekedett, hogy a náci 
rezsim több millió zsidót «kap-
csolt ki». A nürnbergi per során 
bebizonyosodott, hogy Eich-
mann a náci haláltáborokban 
meggyilkolt négymillió zsidó 
áldozatról, valamint további 
kétmillió más módon megölt 
zsidóemberrõl beszélt. Ennek 
ellenére ezt alig lehet általá-
nosan elfogadott ténynek te-
kinteni, ugyanis a náci rezsim 
állandóan leplezetlenül üldözte 
a zsidókat, és a Gestapo is an-
nakidején aktáiban már ötmil-
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lió zsidó halálos áldozatot jegyzett. Ez a 
«hivatalos» öt, esetleg hatmillió zsidó ál-
dozat, akiket a náci rezsim a német nép 
nevében és az említett SS fõtiszt közvet-
len közremûködésével gyilkolt meg, már 
1944-ben bekerült a lapok tudósításaiba. 
Jóllehet a fajelmélet hívei ezt tetszéssel 
fogadták, azonban sokan az akkori idõk 
náci propagandájának tekintették.

Bebizonyosodott, hogy XII. Pius pápa 
már 1941 októberében tudomással bírt a 
célzott tömeggyilkosságról, amirõl ezek 
után egyre inkább a sajtóban is jelentek 
meg tudósítások, és amirõl 1942 vége felé 
különbözõ szemtanúk is beszámoltak. Az 
elsõ pontos ismeretek a különbözõ náci 
táborokban folyó szörnyûségekrõl, köztük 
a gázkamrák üzemeltetésérõl, már 1943-
ban megjelentek. De a Szövetségesek 
csak 1944-ben kezdték lassan felfogni, 
mi minden és milyen méretekben történik 
Auschwitzban, úgyhogy 1944 júliusától 
kezdtek arról tárgyalni, hogy Auschwitzot 
vagy az oda vezetõ vasúti síneket kelle-
ne-e bombázni.

Ma a Holokauszthoz a hatmillió meg-
ölt zsidó áldozatot társítják, akik Euró-
pából és Észak-Afrikából származtak. 
Azonban már évek óta fennáll az említett 
szám javításának szükségessége. Ugyanis 
a Vasfüggöny lehullása után a kelet-euró-
pai archívumokból olyan dokumentumok 
kerültek elõ, amelyek a statisztikák kor-

rektúráját szükségessé tették.  Az 1990-
es éven után kiderült, hogy az Auschwitzi 
megsemmisítõ táborban megölt zsidók 
száma valamivel alacsonyabb a feltétele-
zettnél, viszont más statisztikák nagyobb 
számot mutattak. Még 1961-ben is Raul 
Hilberg, a neves történész, a megölt zsi-
dók számát 5,1 millióra becsülte, tekin-
télyes kollégája, Martin Gilbert, azonban 
1982-ben a shoa zsidó áldozatainak szá-
mát 5,7 millióban jelölte meg. Ma már 
tényszerûen bizonyított, hogy 6,3 millió 
zsidóembert öltek meg.

Ezért meglepõ elsõ pillantásra, hogy 
a százéves jubileumát nemrég ünneplõ 
HaEretz 1944. január 21-i számának cí-
moldalán ez a feltûnõ cím olvasható: «Hat-
millió zsidó áldozat.» Az akkori olvasók a 
cikkbõl arról értesültek, hogy két fiatal 
férfi, akik a brit mandátumterülethez tar-
tozó Palesztinában tartózkodtak, pártjuk 
egyik ülésén hatmillió halálos áldozatról 
számolt be.

Az egyik fiatalember Eliezer Unger 
volt, aki Lengyelországban a HaShomer 
HaDati cionista vallásos ifjúsági mozga-
lomban tevékenykedett. A varsói gettólá-
zadás után sikerült Szlovákiába menekül-
nie. Magyarországon keresztül menekült 
tovább Palesztinába. Két nappal a Haa-
retz szenzációs cikke elõtt az Egyesült 
Kibbuc Mozgalom ülésén a Givat Brenner 
kibbucban határozottan állította, hogy 

hatmillió zsidó ember életét oltották ki, és 
ellentmondást nem tûrõen visszautasítot-
ta Stephan Wise amerikai rabbi rádióbe-
szédét, aki 1943 áprilisában kétmillió zsi-
dó elvesztésérõl beszélt. Unger különben 
már akkor beszélt errõl a számról, amikor 
még nem kezdték meg a magyar zsidók tö-
meges szállítását a lengyel megsemmisítõ 
táborok felé.

Azonban nem ezen van a fõ hangsúly. 
2020-ban Auschwitz felszabadításának 
75. évfordulója alkalmából a történészek 
ismét arról vitatkoztak, hogy a Szövetsé-
gesek miért nem állították le ezt a tömegy-
gyilkos gépezetet. Sokan politikai okokat 
emlegetnek, vannak, akik meg vannak 
gyõzõdve, a világ hatalmasai nem láttak 
indítékot arra, hogy «annyira törjék ma-
gukat a zsidók érdekében.» Mindkét állí-
tásban lehet valami igazság. Unger figyel-
meztetõ szavára sokan felfigyeltek, fõleg 
a zsidók körében, azonban nem hallgatták 
meg. Nemcsak ma tûnik nehéznek, ezt a 
nagyságrendet felfogni. Gideon Hausner 
fõvádló, 1961-ben a Jeruzsálemben lefoly-
tatott Adolf Eichmann elleni perben 15 
évvel a shoa után kijelentette: «A nemzet 
tudatába a hatmilliós szám megszentelt 
számként égett be. Nem egyszerû ezt a 
számot bizonyítani. Egyetlen hivatalos do-
kumentumban sem találjuk leszögezve, de 
számunka mégis megcáfolhatatlan szent 
adat.» AN∎

Vannak kérdések, melyekre nincs válasz! Ma sem tudunk választ adni arra, hogy miért hall-
gatott ennyi ember. Miért? Miért hagytuk õket a halálba menetelni? Miért? Nincs elfogad-
ható válasz! E könyv írója valóságon alapuló, saját emlékeit és családja tragédiáját írta meg, 
kiírta magából, hogy enyhítsen fájdalmán... Talán, hogy megossza velünk, az olvasókkal, 
hogy soha többé...! A könyvben található számos név, helyszín és esemény valóságos! Nem 
kitalált és nem regényszerû, valóság minden sora. Néha zaklatott, szabdalt, ahogyan egy 
napló szavai, de tényeken alapuló fekete valóság.

Dr. Friedmann Hillélné Rab Erzsébet 

És nem verik félre a harangot  

Karácsony János (LGT) CD 
mellékletével 
352 oldal, 142x197mm

Ár: 3200 Ft
+ postaköltség Megrendelhetõ:  www.ejfelikialtas.hu 

1135 Budapest, Palóc utca 2.  rendeles@ejfelikialtas.hu
Tel.: (+36 1) 3500-343
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Impresszum

Like-olj minket a facebookon, hogy  
értesülj az Izraelben történt  legújabb 
napi hirekrõl és eseményekrõl !

facebook.com/hirek.izraelbol

HÍREK IZRAELBÕL 

ÉJFÉLI KIÁLTÁS MISSZIÓ, 1135 BUDAPEST, PALÓC U. 2 
TEL.: (+36-1) 3500-343  06 30 630 7823 
www.hirekizraelbol.hu, www.ejfelkialtas.hu  
KÉRJÜK TÁMOGASSA ADOMÁNYÁVAL A MUNKÁNKAT!

AZ ALÁBBI SZÁMLASZÁMON TÁMOGATHAT BENNÜNKET 
VAGY MEGRENDELHETI FOLYÓIRATAINKAT:  

UniCredit Bank Hungary ZRT.  
1054 Bp, Szabadság tér 5-6. 
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Magyarországon kiadja Éjféli Kiáltás Misszió

Magyarországon felelõs fõszerkesztõ Nagy Erzsébet
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A megrendelés az írásos lemondásig érvényben 
marad!
Tudván azt, hogy minden ismeretünk rész szerint való 
(1Kor 13, 9), ezért személyes látásukért a szerzõké a 
teljes felelõsség.

1135 Budapest, Palóc u. 2. 
Tel.:  (+36-1) 35-00-343, 236 0895  
Mobil: (+36-30) 630-7823

Figyelem!
Missziónk hétfõtõl péntekig 9:00-tól 16:30 óráig

fogad telefonhívásokat. 

Az újság ára:  500,-Ft+postaköltség
Éves elõfizetés: 5040,-Ft 
+postaköltség, postai díjszabás alapján.  
 
Személyesen a Missziónknál vagy keresztény  
könyvesboltokban postaköltség nélkül megvehetõ 
A lap megrendelése az írásos lemondásig érvényben marad! 
Határon túli országokba postaköltséggel 50 EUR. Tengerentúli 
országokba 60 EUR

BIZTONSÁG 

TÚL SOK IZRAELI VÉDTELEN A 
RAKÉTATÁMADÁSOK IDEJÉN 

szágnak védelmet kellett keresnie. Ezek a 
rakétatámadások világossá tették, hogy az 
ilyen modern harceszközökkel vívott hábo-
rúban fõleg a civilek esnek áldozatul.

A Scud-rakéták esetében például egy 
lakosnak Sderotban, Negev nyugati részén 
a rakéta berepüléséig elég ideje volt az óvó-
hely elérésére és a gázálarc felvevésére. 
Attól is tartottak, hogy a rakétákat biológi-
ai vagy vegyi hadianyaggal is felszerelték. 
A Kasszam-rakéták 2001 õszén Sderotban 
már csak 15 másodpercet adtak az óvóhely 
eléréséhez. Az 1990-es évek elejétõl azon-
ban sok minden megváltozott: Új lakásokat 
csak különleges óvóhelyekkel lehetett épí-
teni, megjelentek a szállítható óvóhelyek, 
melyeket szükség esetén az érintett régióba 
lehetett irányítani. Izrael élen jár a mobil rá-
dión át történõ figyelmeztetésben, ezzel az 
alvókat is pillanatok alatt felébreszthetik. 
Izrael másik válasza a rakétatámadásokra 
a többlépcsõs rakétavédelem kifejlesztése 
volt. A világ kételkedett abban, hogy a pon-
tatlan, rövid hatósugarú rakétákat modern 
technológiával még idõben hatástalanítani 
lehet. Izrael azonban kifejlesztette a Vasku-
pola rakétaelhárító rendszert, ami az izraeli 
innováció csodájának számít, és amit újab-
bak követtek.

Jóllehet a Vaskupola, a David-parittya, 
a Nyíl és más rakétaelhárító rendszerek 
kitûnõen mûködnek, mellettük azonban 
a civileknek is hozzá kell járulniuk a vé-
delemhez.  A 2020 nyarán végzett állami 
ellenõrzés megállapította azt, amit már kez-
detben is említettünk: Az izraeli lakosság 
egyharmada nem rendelkezik óvóhellyel, 
és közelükben nincsenek gyorsan elérhetõ 
bunkerek sem.

A Gázai-övezet határának kb. 40 kilo-
méteres körzetében több mint 230 000 civil 
él, akik semmiféle védelmi lehetõséggel sem 
rendelkeznek. Hogy mennyire komoly ve-
szélyt jelentenek a rakétatámadások, azt a 
statisztika is mutatja: Két éven belül (2018–
2019) erre a régióra anélkül, hogy háborús 
események zajlottak volna, 2600 rakéta és 
mozsárágyú lövedék hullott, egy hónapban 
átlagosan 109 halálos lövedék. Ez az érintet-
tek számára elviselhetetlen állapot, a világ 
azonban csak azt látja, hogy Izrael katonai 
eszközökkel reagál a civiljeit ért támadá-
sokra. AN∎

A zsidó állam kb. 9,2 millió lakost 
számlál, akik közül 2,6 millió személy 
teljesen védtelen az állandóan 
fenyegetõ rakétatámadások idején.

A második világháború volt az elsõ 
olyan katonai konfrontáció, amely a civi-
leknek nemcsak szörnyû nélkülözést és a 
férfi családtagok elvesztését hozta, hanem 
a bombázások által soraikban is számtalan 
életet oltott ki. Akkor a brit mandátumhoz 
tartozó Palesztinát is bombázták. Az olasz, 
a német és a francia Vichy-rezsim légitáma-
dásai katonai célpontok ellen irányultak, de 
nagyon sok civil áldozatot is követeltek. A 
Tel Aviv ellen 1940. szeptember 9-én vég-
rehajtott bombatámadásnak 137 lakos esett 
áldozatul, köztük 53 gyermek. A bombázás 
három percig tartott, 32 bombát dobtak le. 
Ezekben az években a haifai kikötõt is érték 
légitámadások, és elsõsorban a civilek szá-
mára voltak pusztítóak.

1951-ben az izraeli kormány elrendelte, 
hogy minden lakóházban légvédelmi helyi-
séget kell berendezni. Amikor az elsõ liba-
noni háború elõtt és alatt az 1980-as évek 
közepén már nem bombák, hanem rakétazá-
por érkezett, amely meg sem közelítette a 
2006-os második libanoni háború méreteit, 
fõleg az ország északi részének polgárai 
védtelenek voltak. A civilek kritikus hely-
zetére 1991-ben az Öböl-háború is felhívta 
a figyelmet. Akkor Izraelt Irakból Scud-ra-
kétákkal lõtték. A háborúk hosszú sorában, 
melyekkel Izraelnek szembe kellett néznie, 
ez volt az elsõ alkalom, hogy az egész or-
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Kérjük támogasd az izraeli munkánkat!

ÉJFÉLI KIÁLTÁS MISSZIÓ,  
1135 BUDAPEST, PALÓC U. 2;TEL.: (+36-1) 3500-343  
www.hirekizraelbol.hu, www.ejfelkialtas.hu 

Támogasd a Zsidó ismeretek terjesztését, amely segíti a 

zsidóság hitét, vallását és szokásait megismerni!

Rendeld meg az újságainkat 

barátainak, ismerõseinek!

SZÁMLASZÁMUNK:  
UniCredit Bank Hungary ZRT.  
1054 Bp, Szabadság tér 5-6. 
IBAN HU61  
10918001-00000040-71680019

Az újság ára elõfizetõinknek:  420,-Ft+postaköltség
Éves elõfizetés: 5040,-Ft 
+postaköltség, postai díjszabás alapján. 

Támogasd az EBENEZER  
Messiáshívõ keresztények idõsek otthonát Izraelben!

Támogasd a zsidó népet 
az Izrael földjére történõ visszatérésben!

Támogasd az izraeli útjainkat!

Köszönjük!

Amennyiben kedves Olvasónk a Hirek Izraelbõl 
munkáját támogatni szeretnéd, adományod a 
következõ számlára küld:

Támogasd a nahariai  
általános iskola felszerelésének  
bõvítését!
Az iskolában számos, magyar ajkú zsidó szülõk 
gyermekei tanulnak.



Az újság ára: 500,-Ft

Utazz velünk a Szentföldre!

A részletekrõl érdeklõdjön telefonon!
Éjféli Kiáltás Misszió,  
1135 Budapest,  Palóc u. 2 . 
Telefon (+36 30) 63 07 823 ;  
E-mail: izraeliutazas@gmail.com;   
www.ejfelikialtas.hu

A pandémia ellenére mi 2021-ben is készen állunk arra hogy 
Jézus nyomában felejthetetlen élményt nyújtsunk!

Bibliai tanulmányutak 2021-ben

Útrakészek vagyunk: 

-márcusi, 
-júliusi, 
-októberi idõpontokban

Már most foglald le, és fizessd be az utazást!
Befizetés esetén, ha az út nem 
valósul meg, úgy áttevõdik a 
következõ turnusra!

Úgy gondoljuk hogy az utazási korlátozások felol-
dása után egyszerre fogják az utazni vágyók Izraelt 
felkeresni! Ezért már most biztosítsd az utad!


