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Az amerikai elnökválasztást nem lehet egyetlen más ország választási procedúrájával 
sem összehasonlítani. Mégiscsak a vezetõ világhatalom elnökérõl van szó. Ezért az 
egész világ izgatottan figyeli, milyen eredménnyel zárul. Az ellentétek valószínûleg 
még soha nem voltak ilyen erõsek, mint most. Mind ehhez az is hozzájárul, hogy most 
a koronavírus válsága sakkban tartja a világot, és a választáson újra induló Trump 
elnök szintén koronavírusos lett.
Izrael és különösen Netanjahu miniszterelnök számára döntõ fontosságú a választás 
kimenetele, mivel a két elnök között nagyon szoros személyes kapcsolat áll fenn, ami 
a politikát is döntõen befolyásolja. 
A választások végeredményét senki nem meri biztonsággal megjósolni. Jóllehet 
Trumpnak több ellenfele is van, azonban el kell ismerni, hogy sok elõdjével ellen-
tétben õ betartotta választási ígéreteit – mint például a nagykövetség áthelyezését 
Jeruzsálembe, vagy az amerikai csapatok hazaszállítását. 
Közel-keleti politikája, ami békeegyezményekhez vezetett Izrael és az arab országok kö-
zött, sokakat meglepett. Így nézve valóban gyûjtött plusz pontokat az újraválasztáshoz. 
Hasonló a helyzet Izraelben Netanjahuval. Itt háromszor tartottak választásokat, 
melyeken megpróbálták Netanjahut lemondatni, de nem sikerült. 
Lehet ez a politika, amely a kölcsönösen békés kapcsolatokra épít, az a politika lesz, 
amely végül meggyõzi az embereket.
Trump elnököt egyesek már a béke Nobeldíj várományosaként is emlegették. 
Lehet, hogy a két elnöknek, Trumpnak és Netanjahunak, valóban sikerülni fog az, 
amirõl legtöbben úgy gondolták, hogy lehetetlen, azaz békét teremteni Közel-Keleten 
Izrael és a szomszédai között. 
De, ami a legfontosabb, az, amit errõl a Biblia mond. A Biblia a béke és biztonság egy 
idõszakáról beszél, mielõtt az Úr Jézus második eljövetelének eseményei bekövetkez-
nének. Pál apostol az Újszövetségben írja, hogy a végidõkbeli események bekövetkezte 
elõtt békérõl és biztonságról fognak beszélni (1Thesszalonika 5,3).
Hasonlóval találkozunk az Ószövetségben is az Ezékiel 38-ban. Ott a 8. 11. és 14. 
versekben a próféta biztonságos helyzetrõl beszél, mielõtt Izrael országát hirtelen 
megtámadják. 
A választások a mi ún. «demokratikus világunkban» nagyon fontosak. De végsõ soron 
Isten az, Aki a világtörténelmet irányítja, és nem a nép, mert hisz Isten tartja kezében 
a népek történelmét is. 
Békét kötni jó és helyes dolog, de minden béketörekvés közben szem elõtt kell tartani, 
hogy ezen a világon igazi béke csak a Messiás igazságos uralma alatt lehetséges. Ezért 
mi, hívõk, Isten Szavára és az Õ ígéreteire építünk, nem elsõsorban az emberek által 
létrehozott békére, hanem a Messiás megígért örök békéjére. Természetesen nekünk 
is mindent meg kell tennünk, hogy béke uralkodjék a családjainkban, gyülekezeteink-
ben, és a népek között. Azonban az örök békét egyedül az örök Istentõl remélhetjük.
Az örök békesség megteremtõjében, a Békefejedelemben bízva köszöntelek Benne-
teket szívélyes shalommal 

KEDVES IZRAEL-BARÁTOK!
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M arra kényszerülnek, hogy öncenzúrát 
alkalmazzanak a zsidó nép és Izrael 
iránti támogatásuk és szeretetük kife-
jezése tekintetében, hogy elkerüljék a 
szörnyû következményeket egy olyan 
társadalomban, ahol a más vélemény 
a halált jelentheti. Viszont az iszlám 
elnyomás alatt is az arab evangéliumi 
hívõknek viszonylag még jól megy so-
ruk, és sokan döntöttek az Izraellel való 
békés együttélés mellett. Egyes izraeli 
arab keresztények szolgálatot is vállal-
nak az IDF soraiban. Ez a fejezet nem 
akarja mellõzni ezt a csendes kisebbsé-
get, hanem megértéssel fordul hozzájuk 
egy olyan arab világban, melyet kormá-
nyaival együtt az iszlám iránti odaadás 
jellemez, és amelyben az arab keresz-
tény közösségeknek meg nem érdemelt 
rossz hírét keltik.

TILTOTT BÉKE 
Abdelsalam al-Majali, jordániai orvos 
és politikus, aki kétszer volt országa 
miniszterelnöke, a következõképpen 
védelmezte a hasemita királyság bé-
keszerzõdését Izraellel:

«Én a béke mellett állok. Úgy hi-
szem, a béke a legjobb dolog nemzetünk 
számára a mostani idõben… vagy job-
ban mondva a mai békefolyamat idejé-
ben. Ez a legjobb megoldás számunkra, 
arabok számára, és én jobban hiszek eb-
ben, mint bármikor. Amíg nincs másik 
alternatíva, a béke az egyedüli opció.»

Továbbá kifejtette: «Az araboknak 
nincs hatalmuk. Ha katonai hatalmunk 
lenne, megengednénk, hogy Haifát el-
foglalják? Valószínûleg elfoglalnánk. 
Ha holnap erõsebbek lennénk, erõszak-
kal elfoglalhatnánk Haifát.» Ne felejtsük 
el, hogy ezeket a szavakat Izrael egyik 
legjobb régióbeli barátja mondta. Az 
ismert ellenségek, mint Yahya Sinwar 
Hamasz-vezér, már sokkal szókimon-
dóbbak, amikor azokról a célokról be-

Napjaink közel-keleti konfliktusát gyakran a zsidók és arabok közötti harcként ábrázolják. Az utóbbi évti-
zedekben e két népcsoport között eszkalálódott az erõszak, amit a zsidó és arab közösségeket elválasztó 
fal is szemléltet. Normalizálódhat-e a viszony e két népcsoport között? Utal-e ma valamilyen reménysugár 
arra, hogy a jövõben ezek a kapcsolatok helyreállíthatóak lesznek?  

szélnek, melyeket ez a terrorszervezet 
Gázában maga elé tûzött: «Áttörjük a 
határokat, és kitépjük a szívüket a mell-
kasukból.»

Ezeknek a kijelentéseknek hosz-
szú történet áll a hátterükben, amely 
Izrael Állam megsemmisítésére szólít 
fel, valamint Palesztina arabok általi 
felszabadítására, miközben a zsidókat 
a tengerbe kergetik. Még a nyugati 
befolyás alatt álló szomszédos Jordán 
Királyságban is, amellyel Izrael bé-
keszerzõdést kötött, megdöbbentõ ese-
tek fordulnak elõ. Egy általam ismert 
amerikai házaspár egy elõkelõ modern 
arab óvodába küldte kisfiát Ammanban, 
ahol az évzáró ünnepség eseményei 
valósággal lesokkolták õket. A kisfiuk 
barátaival együtt katonaruhában vonult 
a színpadra, játékgéppisztolyukat egy 
izraeli katona képére szegezték, és azt 
énekelték, hogy a zsidókat «a folyótól a 
tengerig» kergetik.

A Palesztin Felszabadító Szervezet 
(PFSZ) híres nemzeti chartája többször 
is felszólított a zsidók hasonló megsem-
misítésére. A 15. cikkely így szól: «Arab 
szemszögbõl Palesztina felszabadítása 
nemzeti kötelesség, amely értelmében 
az arab hazát meg kell védeni a cionista 
és imperialista agressziótól, és célja a 
cionizmus felszámolása Palesztinában.» 
Az Oslói béketárgyalások idején Jas-
sir Arafat biztosította Clinton elnököt, 
hogy a PFSZ chartájának kijelentései, 
melyek megkérdõjelezik Izrael létezési 
jogát, most már nem érvényesek. Azt 
mondta, a chartát megváltoztatták, 
hogy biztosítsák a békés együttélést Iz-
raellel. Azonban a békepártiak ismételt 
felszólítására sem ratifikálta a Palesz-
tin Nemzeti Tanács a charta változtatá-
sait. Sõt, az Izrael és a cionizmus meg-
semmisítésére szóló felhívás jelenleg is 
érvényben van.

Jassir Arafat képmásai a palesztin 

Majd 30 éves tudományos tevé-
kenység után, amely lehetõséget 
nyújtott számomra Izrael és két szom-
szédállama közelében élni, utazgatni 
és tanulmányokat folytatni, azt kíván-
tam, bár elmondhatnám, hogy jóakara-
tú, toleráns emberekkel találkoztam, 
olyan emberekkel, akiknek vágya a 
jobb feltételek megteremtése mindenki 
számára, akik maguk mögött akarják 
hagyni a gyûlöletet és a fájdalmat, és 
gyermekeiknek békés jövõt szeretné-
nek építeni. De sajnos, nem ez a hely-
zet. Szándékosan olyanokat kerestem 
fel, akik békére törekedtek a régióban, 
és néha sikerrel is jártak. Azonban 
nem ez volt a normális állapot. Nem 
szükséges sokáig kutatni a történelem 
lapjain vagy az interneten, hogy olyan 
iszlámistákra bukkanjunk, akik «egy 
fanatikus népcsoport vak gyûlöletét és 
elõítéleteit» szítják.

Jóllehet létezik egy barátságos, 
kulturált iszlám is, amely a nem mu-
szlimokkal való békés egymás mellett 
élést támogatja, azonban a társadal-
mat a média és az oktatás által ellenõr-
zõ szervek a vallásos motiváltságú 
erõszakot vagy közvetlenül elõsegítik, 
vagy lehetõvé teszik a fanatikus ele-
mekkel szembeni tehetetlen toleran-
ciájukkal. A zsidókhoz és a muszlim 
világ arab keresztényeihez fûzõdõ vi-
szony nehézkes és feszült. A szunnita 
szalafizmus megjelenésével, amelynek 
célja a világ iszlamizálása a sharia 
szigorú törvénye szerint, az arab ke-
resztények veszélybe kerültek, és a 
muszlim államokban szabályszerûen 
célkeresztben állnak. «A szombatot a 
vasárnap követi» – ezzel a kifejezéssel 
fenyegetik õket, ami azt jelenti, hogy 
a zsidókat a keresztények követik az 
iszlámisták listáján.

A palesztin keresztények és az arab 
evangéliumi hívõk a régióban gyakran 



Hírek Izraelbõl | 2020/116 

BIBLIA

területeken a nemzeti büszkeség és ki-
tartó ellenállás szimbólumai lettek. Az 
elsõ intifáda idején így figyelmeztette hí-
veit: «Annak, aki arra gondol, hogy a fel-
kelést befejezi, mielõtt az a célját elérte, 
én eresztek tíz golyót a mellkasába.» Az 
Izrael elleni dzsihádra való történelmi 
felhívását nem szabad a naiv nyugati 
felfogás szerint értelmezni, amely e fel-
hívásban nem látott mást, mint politikai 
túlzást, szólásszabadságot, vagy egy 
elnyomott nép szabadság utáni vágyát. 
Arafat világosan megfogalmazta célja-
it: «Azt tervezzük, hogy Izrael Államot 
megszüntetjük, és egy tiszta palesztin 
államot alapítunk. Pszichológiai hadvi-
seléssel és egy népességrobbanással el-
viselhetetlenné tesszük a zsidók életét. 
... Mi, palesztinok veszünk át mindent, 
beleértve az egész Jeruzsálemet is.»

A „minden átvételét”  nem szabad 
összetéveszteni az önmegvalósítás utáni 
vággyal vagy az egyenlõ elbánásmódért 
és emberi jogokért folytatott harccal. 
A Palesztin Felszabadító Szervezet az 
egész országot vissza akarja szerezni, 
amelyet felosztottak két külön hazára – 
egyet a zsidóknak és egyet az araboknak 
szánva. Izrael létezési jogát nem ismerik 
el, és a palesztin hatóságok, valamint 
szimpatizánsainak térképei gyakran 
egyetlen Palesztina Államot mutatnak 
Izrael helyett.

Az ENSZ palesztin menekülteket 
segítõ segélyszervezete Közel-Keleten 
(UNRWA), amely eddig 400 millió dol-
lárt kapott évente az amerikai adófi-

zetõktõl, Izrael-ellenes és antiszemita 
tankönyveket szállít a palesztin iskolá-
soknak, és támogatja az erõszakot. Az 
UNRWA tanárai és alkalmazottai elsõ 
helyen állnak a tolerancia, a kölcsönös 
tisztelet és békés együttélés elveinek 
elutasításában. Ehelyett az erõszakos 
cselekedeteket támogatják, az öngyil-
kos merénylõket pedig mártírokként 
dicsõítik. 2007-ban az akkori szenátor 
Hillary Clinton a következõképpen nyi-
latkozott az UNRWA tankönyveirõl:

«Ezek a tankönyvek nem képezik a 
palesztin gyermekeket, hanem ideológi-
ailag befolyásolják õket. Ha figyelembe 
vesszük mindazt a hatást, aminek ezek 
a gyermekek ki vannak téve, igencsak 
zavaros összképet kapunk. Emberi 
szinten éppolyan aggodalomkeltõ szá-
momra, mint anya és amerikai szená-
torként, hogy ezeknek a gyermekeknek 
az értelmét alapvetõen és folyamatosan 
mérgezik. A gyûlöletnek nincs helye a 
tantervben, és az erõszak dicsõítésének 
a gyerekek nevelésében.»

A Palesztin Autonómiahatóság hi-
vatalos hírszolgálata (WAFA) és hiva-
talos napilapja, a Al-Hayat Al-Jadida 
2016 júliusában hivatalos nyilatkozatot 
adott ki egy palesztin terrorhullámmal 
kapcsolatban, amely során 16 fiatal pa-
lesztin terrorista 44 izraelit és más sze-
mélyeket gyilkolt meg. Azon a napon, 
amikor ezeknek a fiatal terroristáknak 
érettségi bizonyítványukat át kellett 
volna venniük, a sajtó így méltatta ha-
lálukat:

«A mártírok családjai és hozzátarto-
zói büszkék a mártírhalálra, amit gyer-
mekeik a Teremtõért szenvedtek el. … 
Tizenhatan [12. osztályos tanulók] si-
keresek voltak… mert a mártírhalál út 
a kiválósághoz és nagysághoz, és azok 
ösvénye, akik tudják, hogyan lehet a 
nagy gyõzelmet elérni.»

Golda Meir, izraeli miniszterelnöknõ 
1969 és 1974 között, híres mondását 
megõrizte a történelem: «Akkor lesz 
béke, amikor az arabok jobban fogják 
gyermekeiket szeretni, mint ahogy min-
ket gyûlölnek.» Azonban a valóság az, 
hogy a palesztin média az öngyilkos me-
rénylõket hõsökként állítja szüleik elé, 
felszólítja õket, hogy a dzsihád nevében 
fegyverezzék fel gyermekeiket, és küld-
jék nyári táborokba, ahol a terrort és a 
mártírhalált tanulják. Az egész erõszak-
hullámot ezzel a kijelentéssel igazolják: 
«Elvették az országunkat.»

Ennek kapcsán szükséges leszö-
gezni, hogy a zsidó nép Izrael földjének 
nagy részét a Zsidó Nemzeti Alapítvány 
által legálisan szerezte meg, aztán a 
honvédõ háborúk, valamint a termé-
szetes népességnövekedés által, ami 
szükségessé tette újabb földterületek 
megszerzését. Mint minden kormány, 
úgy az izraeli is kisajátított magántu-
lajdonokat a köz érdekében, de mindig 
fair vagy még elõnyösebb árat fizetett 
értük. Az ún. telepek gyakran egy város 
ellenõrizetlen terjeszkedésének ered-
ményei lettek, mikor a nagyobb városok 
agglomerációkká alakultak. Amikor egy 
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földterületet elkoboztak, és a tulajdoni 
viszonyt bizonyítani lehetett, az izrae-
li bíróság a palesztinok javára döntött 
még az izraeli kormánnyal szemben is.

Hogy ne kelljen szembesülniük 
országuk elvesztésével Izraelben, a 
helyi arab lakosságnak felajánlották 
egy saját állam létrehozását ebben az 
országban, ahol egy független, Palesz-
tinának nevezett állam soha nem léte-
zett. Ezt az ajánlatot háromszor tették 
meg Izrael Állam megalakulása elõtt (a 
Peel-bizottság 1937-ben, a brit Fehér-
könyv 1939-ben és az ENSZ megosztási 
terve 1947-ben), és háromszor a zsidó 
állam létrejötte után (Itzhak Rabin ve-
zetésével az Oslói béketárgyalásokon 
az 1990-es években, Ehud Barak által 
2000-ben a Camp David-i találkozón 
és Ehud Olmert által 2008-ban). De az 
arab vezetõk ezeket a lehetõségeket 
mindet elutasították, és az erõszak 
mellett döntöttek a béke helyett. Egyes 
palesztin vezetõk nyugati kollégáiknak 
angolul a békérõl beszéltek, de híveiket 
arabul megnyugtatták, hogy ez csak 
része a «lépcsõzetes tervüknek», amely 
végsõ soron mindannak visszakövetelé-
sét jelenti, ami most Izrael. Õk nemcsak 
egy független palesztin államot akarnak 
önmeghatározással és emberi jogokkal.

Az oly gyakran ismételt céljuk sok-
kal inkább egy Izrael nélküli világ meg-
teremtése.

A békére vagy az Izraellel való kap-
csolat normalizálására szóló felhívás 
nagyon ritkán fordul elõ a palesztin 
médiában. A Palesztin Hírközlési Vál-
lalatot (PBC) Abbasz elnök irodájából 
mûködtetik, az Al Aksa TV pedig a 
Hamaszé, és a Hamasz is vezeti. A pa-

lesztinok, akik szívesen választanák a 
békés együttélést az izraeliekkel, meg-
tanulták, hogy diszkréten fejezzék ki 
ezt a szándékukat. Mindnyájan tudnak 
azokról a palesztinokról, akiket a Ha-
masz brutálisan kivégzett, mert vala-
milyen módon együttmûködtek az izra-
eliekkel. Az együttélésre való készség 
láthatóan ártalmatlan jelei is tilosak az 
iszlám világban. 2017-ben Sarah Idan 
a Miss Universum iraki jelöltjének me-
nekülnie kellett hazájából, miután ösz-
szebarátkozott Miss Israellel, és közös 
selfiet jelentettek meg az Instagramon.

Dennis Pragernek igaza volt, amikor 
azt mondta, hogy a közel-keleti konflik-
tus «valószínûleg a legkönnyebben 
megmagyarázható konfliktus a világon. 
Jóllehet a legnehezebb megoldani, de a 
legkönnyebb megmagyarázni. Tehát rö-
viden: Az egyik fél holtan akarja látni a 
másik felet.» Benjamin Netanjahu izrae-
li miniszterelnök ezt így foglalta össze: 
«Az igazság az, hogy ha Izrael letenné a 
fegyvert, akkor már nem létezne Izrael. 
Ha pedig az arabok tennék le a fegyvert, 
már nem létezne háború.» Viszont sokan, 
akik úgy vélik, hogy enyhíteni kellene 
a palesztinok szenvedésein, igazságról 
alkotott verziójukat úgy terjesztik, hogy 
azzal Izraelt bírálják. Szembetûnõen a 
kettõs morál jelenik meg, amikor az em-
berek az izraeli-palesztin helyzetet pró-
bálják megítélni anélkül, hogy figyelem-
be vennék a szomorú tényt, miszerint a 
palesztinok szenvedéseinek zömét saját 
vezetõik okozzák, akik népük kárára 
gazdagodtak meg.

Bret Stephens, a New York Times ro-
vatvezetõje, egy fontos kérdést tett fel: 
«Miért nem várnak el semmit a palesz-

tinoktól, de mindent megbocsátanak 
nekik, miközben mindent az izraeliektõl 
várnak el, és semmit sem bocsátanak 
meg nekik?» Izrael nem utópisztikus pa-
radicsom, de rendelkezik olyan struktú-
rákkal és értékekkel, melyek biztosítják 
az emberi jogokat (pl. szólásszabadság, 
sajtószabadság, törvényes képviselet, 
rendszeres bírósági eljárás, gazdasági 
jogok, hatalommegosztás, stb.). Izrael-
ben hatalmas emberek is börtönbe jut-
nak, ha vétenek a törvény ellen: politi-
kai döntéshozók, gazdag, híres, vallásos 
vagy világi emberek, a Kneszet tagjai 
vagy a helyi tanügyi hatóság képviselõi. 
Ez nem a Közel-Kelet Vadnyugata. Igen, 
minden történetnek két oldala van. De 
ha az egyik oldal a dzsihádra (harcra) 
esküszik, a másik pedig shalom-ért (bé-
kéért) imádkozik, akkor nagyon nehéz a 
középutat megtalálni.

BÉKEKEZDEMÉNYEZÉSEK 
Szakadások az iszlám csoportokon be-
lül, kijózanodás az iszlám fundamen-
talizmus berkeiben, emberek, akiket 
magához vonz az evangélium – megvál-
toztatják a világot, amely egykor a lepel 
árnyékában állt, és az evangéliumot el-
vetette. Az üldöztetés egyengeti a béke 
útját.

A Killing Christians címû könyvében 
Tom Doyle emlékeztet bennünket arra a 
mintára, amit az Apostolok Cselekede-
tében és az egész egyháztörténelemben 
megfigyelhettünk:

«Az elnyomók az évszázadok során 
soha nem ismerték fel, hogy a kereszté-
nyüldözés mindig kudarcot vallott. Egy-
szerûen nem mûködött. Sõt, ellenkezõ-
leg, a hívõk rutinszerû megölése még 

GOLDA MEIR, IZRAELI MINISZTERELNÖKNÕ 
1969 ÉS 1974 KÖZÖTT, HÍRES MONDÁSÁT 
MEGÕRIZTE A TÖRTÉNELEM:  
«AKKOR LESZ BÉKE, AMIKOR AZ ARABOK  
JOBBAN FOGJÁK GYERMEKEIKET SZERETNI,  
MINT AHOGY MINKET GYÛLÖLNEK.»
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felgyorsította az evangélium terjedését 
és a gyülekezetek növekedését. … Jé-
zus üzenete a szeretetrõl és a megbéké-
lésrõl feltartóztathatatlanul terjedt az 
ellenséges, veszélyes és mártíromság-
gal terhes légkörben.»

Az utóbbi évtizedekben tanúi vol-
tunk háborúk sújtotta muszlim orszá-
gok diktatórikus kormányainak, élükön 
egy erõs férfivel, akit aztán a vallásos 
szélsõségesek megbuktattak, ezek 
ugyanis még szörnyûbb gaztettekre ké-
pesek. Sok muszlim felismeri a gonoszt 
megtortásért kiáltó rendszerükben, és 
menekülni próbál belõle. Egyre több 
muszlim jut hitre Krisztusban, miután 
Jézust, a béke Fejedelmét megismerték.

David Garrison leírja, miként jut-
tatja Isten a muszlimokat világszerte 
hitre Jézusban, a Messiásban. A Wind 

in the House of Islam címû könyve szá-
mos szemléltetõ példát és statisztikai 
elemzést tartalmaz, amelyek az evan-
géliumra adott, eddig soha nem látott 
reakciót mutatnak «új geo-kulturális 
területeken» vagy «az iszlám házá-
nak termeiben: 1) Nyugat-Afrika, 2) 
Észak-Afrika, 3) Kelet-Afrika, 4) az 
arab világ, 5) a perzsa világ, 6) Tür-
kisztán, 7) Délnyugat-Ázsia, 8) Dél-
kelet-Ázsia és 9) Indonézia-Malaysia» 
az említett területek. Garrison minden 
régióból megdöbbentõ beszámolókat 
sorol fel, amelyek a muszlimok Krisz-
tushoz való kitartó ragaszkodásáról 
szólnak. A muszlim világ megérett az 
evangéliumra, és a termést be is ta-
karítják. Az erõszakos iszlám sok kö-
vetõjét arra készteti, hogy újragondolja 
addigi meggyõzõdését.

Káldeus-asszír keresztények Irak-
ban szörnyû üldöztetés célpontjaivá 
váltak, kivégzések, kínzások, ember-
rablás, stb. áldozataivá. 2003 óta Irak-
ban több mint egymillió keresztényt öl-
tek meg vagy üldöztek el. Az IS harco-
sok foglyaiknak három opciót kínáltak: 
áttérés az iszlámra, külön adó fizetése 

vagy a halál. Mindy Belz elmeséli a 
hûségesek személyes történeteit Irak-
ban, akik az iszlám szörnyû tetteitõl 
szenvedtek, de a béke magvainak ki-
hajtását is láthatták az üldöztetésnek 
ezen a helyén. Könyve They Say We 
Are Infidels: On the Run from ISIS with 
Persecuted Christians in the Middle East 
(Azt mondják, mi hitetlenek vagyunk: 
Menekülés az IS elõl üldözött keresz-
tényekkel a Közel-Keleten) a hitben 
való kitartás rendkívül figyelemremél-
tó személyes példáit dokumentálja. 
Ezeknek a mártíroknak a vére gyüle-
kezetek alapjaivá váltak – azoknak 
bizonyságtétele, akik önként áldozták 
életüket az evangélium igazságáért, 
muszlim kínzóik közül többet is meg-
térésre vezetett. Ugyanakkor a nyugati 
hívõk megértették, hogy az üldözött 

keresztény menekülteket politikailag 
támogatni kell, imádkozni kell a mene-
kült családokért, és vendégszeretettel 
fogadni õket. A gyülekezetek és se-
gélyszervezetek világszerte össze kell 
fogjanak, hogy ezeknek a menekültek-
nek felmutassák Jézus szeretetét.

Egyes palesztin lakosok és izraeli 
arabok az evangéliumtól függetlenül is 
nagy kockázatot vállalnak, amikor zsi-
dó szomszédaikkal normalizálni akar-
ják kapcsolatukat. Sokan egyszerûen 
belefáradnak az állandó zaklatásba. 
A palesztin muszlim professzor, Mo-
hammed Dajani az Al-Quds Egyetem-
rõl elutazott hallgatóival Auschwitz-
ba, és beszélt nekik a zsidók szörnyû 
szenvedéseirõl a Holokauszt idején. A 
következmény az lett, hogy elveszítet-
te egyetemi állását. Kétszer törtek az 
életére, és egyszer megpróbálták elra-
bolni. De õ továbbra is az a palesztin 
hírnök maradt, aki az eljövendõ békés 
együttélés szószólója.

A professzor palesztin honfitársa, 
Nabil Basherat felveti a kérdést, ame-
lyet titokban sok palesztin is megfogal-
maz: «Miért nem próbálunk meg mi, iz-

raeli és palesztin felek, egy ideig béké-
ben élni? Miért nem adunk magunknak 
két, három, esetleg négy évnyi norma-
lizált együttélést? Hisz harcolni mindig 
harcolhatunk.» Békés kapcsolatok és 
õszinte barátságok lehetségesek a zsi-
dók és arabok között akkor is, ha a te-
rületi jogokról tovább folynak a tárgya-
lások. A béke lehetséges, mert a béke 
az embereknél kezdõdik – bátor embe-
reknél, akik gyermekeiket a felebaráti 
szeretetre nevelik, és közösségeiknek 
megmutatják az élet szépségeit egy 
gyûlölet nélküli világban. Csak ritkán 
ismerik be hivatalosan, hogy a Palesz-
tin Autonómiahatóság – az általa támo-
gatott gyûlölet ellenére – rendszeresen 
együttmûködik Izraellel olyan területe-
ken, mint az infrastruktúra, biztonság, 
kereskedelem, gazdaság, internetes 

szolgáltatás, banki ügyintézés, stb. Azt 
viszont egyáltalán nem engedik meg, 
hogy ezeket a hasznos kezdeményezé-
seket dicséretesen megemlítsék.

Basheratban akkor alakultak ki 
ezek a békés nézetek, amikor szüleit 
különbözõ alkalmakkal izraeli kórhá-
zakban kezelték.  És ugyanez történt 
másokkal Izrael háborúk szaggatta 
észak-keleti szomszédjánál. Idõközben 
általánosan ismertté vált, hogy a szír 
állampolgárokat izraeli kórházakban 
kezelték. Miután a szír orvosok gyó-
gyászati technológiájukkal korlátaik 
határaihoz értek, halálosan beteg paci-
enseik mellére tûzték a diagnózist és 
az ajánlott kezelést tartalmazó cédu-
lát, és az éj leple alatt a Golán-fenn-
síkon az izraeli határhoz csempészték 
õket. A betegeket aztán az izraeli kór-
házakban ingyen kezelték, majd titok-
ban visszaszállították õket a határhoz. 
Galileában a kórházak tele vannak szí-
rekkel, amit azonban nem vernek nagy 
dobra. A betegeknek titokban kell visz-
szajutniuk hazájukba, mert különben 
az ellenséggel való kollaborálással vá-
dolnák és megbüntetnék õket.

Miután a szír orvosok gyógyászati technológiájukkal korlátaik határaihoz értek, halálosan beteg 
pacienseik mellére tûzték a diagnózist és az ajánlott kezelést tartalmazó cédulát, és az éj leple alatt 
a Golán-fennsíkon az izraeli határhoz csempészték õket. A betegeket aztán az izraeli kórházakban 
ingyen kezelték, majd titokban visszaszállították õket a határhoz
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Izraelben, zsidó és arab lel-
készek szintén síkra szálltak a béké-
ért, összefogtak, hogy a szír menekül-
teknek otthon és külföldön segítsenek. 
Meglátogatják a menekülteket az izra-
eli kórházakban, odautaznak hozzájuk 
Törökországba és Görögországba, ahol 
a muszlimok nagyobb szabadságot él-
veznek az evangélium terjesztésében. 
Amikor azt látják, hogy a zsidó és arab 
hívõk Jézusban ellenségeiket szeretik, 
imádkoznak értük, és a Messiás ne-
vében segítenek rajtuk, ez olyan erõs 
bizonyságtétel, amely elûzi a bizonyta-
lanságot és a démonizálást, amit hazá-
jukban beléjük neveltek. Nehezen le-
het ellenállni annak a békének, amely 
az ellenségeket arra készteti, hogy 
megöleljék egymást, és amely az átkot 
áldássá változtatja.

Judith Mendelsohn Rood, a történe-
lem és a közel-keleti tanulmányok pro-
fesszora a Biola Egyetemen, évtizede-
ken át tanulmányozta ezeknek a társa-
dalmaknak és kultúráknak történetét. 
Történelmi kutatása mély betekintést 
nyújt a jelenlegi politikai és szellemi 
helyzetbe. Úgy véli, hogy az IS és a 
szíriai polgárháború következményei 
egy Irán elleni szövetség létrejöttéhez 
vezettek Izrael és a legtöbb arab állam 
között. Az arab keresztények körében 
az IS által elkövetett tömeggyilkosság 
és az abból következõ szellemi ébredés 
halálos csapást mért az arab naciona-
lizmusra és a muszlim fundamentaliz-
musra. Az evangélium gyújtó lángja 
fényesen lobogott Izraelben és a mu-
szlim világban. A messiási mozgalom 
egyre növekedett Izraelben, valamint 
Izrael maronita arab szövetségesei õs-
régi arameus hitének megjelenése (õk 
a Hezbollah uralta Libanonból mene-
kültek Izraelbe) a régi egyház feléle-
dését jelenti. Az arab nacionalizmus és 
szalafizmus régi hazugságait nem fog-
ják sokáig elhinni; a Hamas és a PFSZ 
kudarcra vannak ítélve. Miközben a tö-

megeket továbbra is becsap-
ják, az Úr számtalan muszlimot 

vonz magához és az Õ békességéhez. 
Bízvást reménykedhetünk: A Szentlé-
lek újra fellobbanthatja az õsrégi hit 
tüzét. Készen állunk-e azt a sok új hí-
võt, akik 2011 óta Jézushoz fordultak, 
tanítványokká tenni?

A Szentírás arra emlékeztet, hogy 
Isten szereti az arabokat, és nekünk is 
ezt kell tennünk. Isten úgy szerette a 
világot, hogy szeretett egyszülött Fiát 
adta, hogy az emberek Megváltója és 
Messiása legyen. És nekünk is szeret-
nünk kellene ellenségeinket. Ami az 
embereknél tilos, Isten azt parancsol-
ja. A politikai béke lehet ugyan szinte 
elérhetetlen távolságban, a személyes 
békesség azonban a békesség Fejedel-
me által mindenki számára elérhetõ.  
És ez a személyes békesség a Messiás 
Jézusban az a békefelhívás, ami Urunk 
jóságos uralmának ismertetõjele, és 
mindenkit, aki elfogadja Õt Megváltójá-
nak és Urának, az Õ bibliai békességé-
vel ajándékoz meg.

A MEGÍGÉRT BÉKE 
Amikor a Messiás visszatér, «Uralma 
növekedésének és a békének nem lesz 
vége» (Ézsaiás 9,6). Eltekintve attól a 
ténytõl, hogy az izraeliek és palesztinok 
pozíciói már megállapítottak, és fal vá-
lasztja el õket egymástól, a Szentírás 
mégis a béke reményét kínálja a két fél 
között – a békeszövetséget, amit Isten 
Izraellel fog kötni:

«Szövetséget kötök velük, hogy béké-
ben éljenek. Örök szövetség lesz az. Le-
telepítem és megsokasítom õket, szenté-
lyemet pedig közéjük helyezem örökre. 
Hajlékom náluk lesz, Istenük leszek, õk 
pedig népem lesznek. Akkor megtudják 
a népek, hogy én vagyok az ÚR, aki meg-
szentelem Izráelt, amikor szentélyem 
köztük lesz örökre» (Ezékiel 37,26-28).

Ettõl az idõponttól Izrael tartós bé-
kében fog élni, mert ez «örök szövetség 

lesz», az igevers többször is hangsúlyoz-
za «örök» jellegét.

Ez a bibliai shalom általános és tel-
jes jólétet jelent, és az élet minden te-
rületén bekövetkezõ megbékélésre vo-
natkozik – politikai, szociális, érzelmi, 
testi, szellemi megbékélésre Isten és az 
emberiség között, valamint az egykor 
ellenséges felek között.

Jézus második eljövetelekor helyre-
áll a kapcsolat Izrael és Messiása kö-
zött. A nép «rátekintenek arra, akit át-
döftek, és úgy gyászolják, ahogyan az 
egyetlen gyermeket szokták» (Zakari-
ás 12,10). «Azon a napon forrás fakad 
Dávid háza és Jeruzsálem lakói számá-
ra, hogy lemossa a vétket és a szeny-
nyet» (Zakariás 13,1). A nagy nyomo-
rúság után, amirõl azt olvassuk, hogy 
nyomorúság ideje lesz az Jákóbnak 
(Jeremiás 30,4-7), és amelyben Izrael 
népe szenvedést, fenyítést és a szülési 
fájdalomhoz hasonló kínokat fog átél-
ni (Ézsaiás 26,16-18), Isten felemeli 
a zsidó népet, és meghívja az Ézsaiás 
25,6-9-ben leírt nagy messiási vendég-
ségbe. Amikor Isten Izraelt biztonság-
ba helyezi a neki megígért országban, 
Izrael fel fogja ismerni, hogy Õ az Úr 
(Ezékiel 37,11-14). És amikor vissza-
viszi szent Templomát Jeruzsálembe, a 
nemzetek is fel fogják ismerni (28. v). 
Ekkor a Megváltó szuverenitása olyan 
vitathatatlan lesz, hogy mindazok, 
akik hódolattal tekintenek rá, egye-
sülni fognak. Nem lesznek egymással 
konkuráló vallásos nézetek – hanem 
mindenkit betölt a Messiás egysé-
ges imádata: «Az ÚR lesz a király az 
egész földön. Azon a napon az ÚR lesz 
az egyetlen Isten, és neve az egyetlen 
név» (Zakariás 14,9).Zsidók és arabok, 
és minden nép fel fogja ismerni azt az 
egy személyt, Akire a Törvény és a 
próféták utaltak, a Messiás Jézust – a 
béke Fejedelmét, Aki által Isten a fent 
említett békeszövetséget véghez viszi 
(Ezékiel 37,26).

AZT A MEGGYÕZÕDÉST KELL VALLANUNK, HOGY A 
BÉKEFEJEDELEM ELÉG HATALMAS A BÉKE 
MEGTEREMTÉSÉHEZ OTT IS, AHOL AZ LEHETETLENNEK 
TÛNIK (ÉZSAIÁS 9,5). IMÁDKOZNUNK KELL 
JERUZSÁLEM BÉKÉJÉÉRT ÉS A LAKOSAI KÖZTI 
HARMÓNIÁÉRT (ZSOLTÁR 122,6).
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MIT GONDOLJUNK A ZSIDÓ-ARAB 
KAPCSOLATOKRÓL?
Mit tartsunk egy olyan kapcsolatról, 
amelyet a gyûlölet és erõszak törté-
nelme, a halál és megtorlás ciklusai, a 
gyengék és szegények kizsákmányolá-
sa terhel? Mit kellene egy olyan való-
ságról gondolnunk, amelyben a kultu-
rális különbségek, faji villongások és 
vallásos meggyõzõdések elválasztják 
egymástól az Isten képmására terem-
tett embereket?

Azt a meggyõzõdést kell vallanunk, 
hogy a Békefejedelem elég hatalmas 
a béke megteremtéséhez ott is, ahol 
az lehetetlennek tûnik (Ézsaiás 9,5). 
Imádkoznunk kell Jeruzsálem békéjéért 
és a lakosai közti harmóniáért (Zsol-
tár 122,6). Mivel Istent úgy ismerjük, 
mint Aki békességet szerez a mennyei 
magasságban (Jób 25,2), azért kell 
imádkoznunk, hogy ma is elhozza szá-
munkra a békességet (Ézsaiás 26,12), 
és várnunk kell azt az idõt, amikor Ki-
rályként uralkodik az egész földön (Za-
kariás 14,9).

Várakozás közben az Úr példáját 
kell követnünk, és keresni kell azt az 
áldást, amit a békességre igyekvõknek 
ígért (Máté 5,9). A békességet illetõen 
azonban reálisaknak kell lennünk. Mert 
mindig vannak emberek, akik ellensé-
gesen viseltetnek a békével szemben, 
akik a háború által nyereségre tesznek 
szert, akik megtagadják a megbéké-
lést. Ezért minden barátságos gesztust 
örömmel kell üdvözölnünk, minden 
alkalmat megragadnunk, hogy fény 
legyünk a sötétségben, minden esélyt 
kihasználni a shalomra és a szálámra 
(a béke héber és arab neve). Meg kell 
ismernünk mások köszönését, nyelvét, 
kultúráját, történetét – és becsülnünk 

kell egymást, mint Isten képmására 
teremtett lényeket (1Mózes 1,27; 9,6; 
1Korinthus 14,10-12). Ha lehetséges, 
látogassunk el egyszer a Közel-Keletre. 
Sok szeminárium – mint amelyiken én 
is tanítok – elutazik diákjaikkal a bibliai 
országokba, hogy elsõ kézbõl kapjanak 
információt az ott élõ hívõk küzdelme-
irõl és reményeirõl. Emellett tanítani 
kell a Szentírás nyelvét, történelmét, 
kultúráját és földrajzát.

A Biblia figyelmeztet, hogy a bé-
kesség ellenségei az utolsó napokban 
megsokasodnak, és veszélyes idõk 
fognak jönni (2Timóteus 3,1), azonban 
nem szabad feladni a béke reményét, és 
imádkozni kell azért a napért, amikor a 
nemzetek a kardokból ekevasat ková-
csolnak, és nem tanulják többet a hábo-
rúskodást (Ézsaiás 2,4). Mivel tudjuk, 
hogy ezek a nemzetek egy napon a Mes-
siás Jézus parancsnoksága alatt fognak 
állni, és országút vezet Egyiptomból 
Asszíriába Izraellel a közepén (Ézsaiás 
19,23-25), már ma meg kellene próbál-
nunk a béke kapcsolatait helyreállítani 
közösségeink között.

Személyes és közösségi szinten 
ma is lehetséges a béke, jóllehet tud-
juk, hogy a próféciák szerint háború 
várható (Zakariás 14). Az arabok és a 
zsidók között sikerülhet az igazi béke 
és létrejöhetnek szeretetteljes kap-
csolatok, ha nyitottak vagyunk rá, és 
visszautasítjuk a hamis messiásokat, 
akik hamis békét ígérnek, csakhogy 
katasztrofális háborút szítsanak (Máté 
24,3-5; 1Thesszalonika 5,3; Jelenések 
13). A Jézusban hívõ zsidók és arabok 
már legyõzték a közöttük fennálló el-
lenségeskedést (Efézus 2,15). Isten se-
gítségével dönthetünk amellett, hogy 
ezt a békességet kiterjesztjük feleba-

rátainkra és szeretjük õket (3Mózes 
19,18; Máté 22,39).

Álljunk ellen a gonosznak, az ellen-
ségnek (1Péter 5,8-9) – lelkünk ellensé-
gének, aki azért jön, hogy lopjon, öljön 
és pusztítson (János 10,10). Ez megtiltja 
a békét Izraellel, mert a zsidókat a leg-
jobban félrevezetett mudzsaheddinnél 
(dzsihádistánál) is jobban gyûlöli. Az ör-
dög tudja, hogy Izrael nem tud elegendõ 
pénzbeli kártalanítást nyújtani a pa-
lesztinoknak ahhoz, hogy harmonikus 
társadalomban éljen velük a kölcsönös 
tisztelet és jóakarat alapján, kétoldalú 
tárgyalás eredményeként létrejött ké-
tállamiságú megoldás keretében.

Ha Megváltójuk szavait és példaké-
pét követik, és szeretik ellenségeiket 
(Máté 5,44), a palesztin keresztények 
világossággá válhatnak azok számára, 
akik az iszlám árnyékának foglyai. A 
Szentírás egy új palesztin – az újjászü-
letett palesztin megjelenését sürgeti, 
aki bibliai szempontból határozza meg 
önmagát, ellenségeit szereti, és szakít 
a múlt gyûlöletével vállalva a jelenlegi 
és a jövõbeli béke kihívásait. Megváltó-
jukat követve a messiáshívõ zsidó izrae-
liek felmutatják a Messiás reménységét 
(hatikwa) a hitetlen izraeliek elõtt, akik 
még mindig azt kérdezik, hogy eljön-e 
a béke valamikor is. Az újjászületett 
izraeliek és palesztinok példával járhat-
nak honfitársaik elõtt, és megnyithatják 
elõttük a béke és jóakarat új útjait, ha 
azokat szeretik, akik különben ellensé-
geik voltak. Az ígéretek és Isten népe 
éltetõ reménységet adnak.

Részlet a Mit is gondoljunk Izraelrõl?, 
169-188. old. 

NORBERT LIETH: A ZSIDÓ ÁLLAM –  
A VILÁG BOTRÁNYÁTÓL A VILÁG SZÜKSÉGSZERÛSÉGÉIG

E könyv célja annak bizonyítása, hogy a zsidó állam létezése más és több, mint 
bármelyik államé! A könyv azt erõsíti meg, hogy a Biblia pontosan közli Izrael állam 
igazi valóságát.
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9. RÉSZ

JÉZUS
keresztre feszítése                  
rendeltetése a Koránban

JÉZUS A KORAI BIBLIÁN KÍVÜLI FORRÁSOKBAN
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J meg õt és nem feszítették keresztre, 
hanem Jézushoz hasonlónak látták. 
Akik Jézust illetõen összekülönböztek, 
azok kétségben voltak felõle. Nincs tu-
domásuk róla, csupán vélekedésüket 
követték. Bizony, nem ölték meg õt 
úgy, hogy bizonyosak voltak benne, 
ellenkezõleg, Allah magához emel-
te õt. Allah Büszke és Bölcs. Az Írás 
birtokosai közül nincs senki, aki Jézus 
halála elõtt ne hinne benne. A Feltá-
madás Napján Jézus tanú lesz ellenük» 
(Szúra 4, 157-159).

JÉZUS HALÁLA A KORÁNBAN
A Koránban Jézus világosan beszél 
saját haláláról: «És békesség legyen 
velem azon a napon, amikor megszü-
lettem, és azon a napon, amikor meg-
halok, és azon a napon, amikor új élet-
re támadok föl.» (Szúra 19,33). A Ko-
rán késõbbi szövegeiben bonyolódik a 
kép: Ezek szerint a zsidók beismerték, 
hogy megölték Jézust, de ezt a halált 
illúzióként írják le. Ezeket a szövege-
ket átolvasva levonható a következte-
tés, hogy miközben a gyilkosság tervét 
kiagyalták, Isten (Allah) Magához vet-
te Jézust a mennybe.

A központi kérdés az, hogy valóban 
meghalt-e Jézus, vagy még idejében 
felvitetett a mennybe. A Szúra 3,55 
szerint Allah, amint már láttuk, ezt 
mondta Jézusnak: «Azt akarom, hogy 
meghalj.» Az itt «meghalni» jelentéssel 
lefordított motawaffika arab szó, amit 
a Korán több mint 20 helyen külön-
bözõ nyelvtani formában használ, ha 
konkrét személyre vonatkozik, mindig 
«halált» jelent (vö. Szúra 39,42; 2,234; 
3,193 stb.). Továbbá a szórend ebben 
a mondatban: «de nem ölték meg Õt, 
és nem feszítették keresztre» (Szúra 
4,157), azt a módot tükrözi, ahogyan 
az ókori keleti népek ellenségeikkel 
eljártak; elõször kivégezték, és azután 
akasztották fel õket. A rómaiak spe-
ciális módszere volt a keresztre feszí-
tés általi kivégzés. Meglehet, hogy a 
sorrend, amit a babiloni Talmud korai 
feljegyzésében találtunk Jézus kivég-
zésérõl (elõször megkövezés, azután 
felakasztás), szintén befolyásolta a 
Korán megfogalmazását.

Jézus keresztre feszítése évszáza-
dok óta az egyik legellentmondásosabb 
teológiai téma. Miért volt szükséges, 
mikor, hol és hogyan történt, és nem 
utolsó sorban a legérzékenyebb kérdés, 
ki hajtotta végre – mindezt szüntelenül 
újra vitatják. A kanonikus evangéliu-
mok szerint a zsidók vezetõi fogták el 
Jézust, elítélték a Tóra törvénye sze-
rint, és átadták a római helytartónak, 
Pontius Pilátusnak, aki a jogi megfon-
tolások után kereszthalálra ítélte.

Egyes korai heretikusok (egyházi 
tanoktól eltérõ nézeteket vallók) nem 
hitték, hogy Krisztust valójában ke-
resztre feszítették. A gnosztikus Bazi-
lidesz hívei úgy tartották, hogy Jézus 
helyében valaki mást végeztek ki. És 
az ún. doketisták azt tanították, hogy 
Jézus csak látszólag volt ember, csak 
látszólagos testtel rendelkezett, így az 
egész keresztre feszítés is csak látszó-
lagos volt.

A Koránnak megvan a saját spe-
cifikus nézete a keresztre feszítésrõl. 
A két következõ Korán-idézet alapján 
fogjuk ezt megvizsgálni:

«Miután Jézus észrevette a tagadá-
sukat, azt mondta: ‹Kik az én segítõim 
az Allahhoz vezetõ úton?› Az aposto-
lok azt mondták: ‹Mi vagyunk Allah 
segítõi. Hiszünk Allahban. Tanúsítsd, 
hogy néki vetjük alá magunkat! Urunk! 
Hiszünk abban, amit kinyilatkoztatás 
gyanánt leküldtél és követjük a kül-
döttet. Írjál föl minket azok közé, akik 
tanúsítják az Igazságot! És õk cselt 
szõttek. Ám Allah is cselt szõtt. Allah a 
legjobb cselszövõ. Emlékezzetek arra, 
amikor Allah így szólt: ‹Jézus! Magam-
hoz szólítalak immár, magamhoz emel-
lek az égbe és megtisztítalak téged a 
tagadóktól. Azokat, akik követnek té-
ged, a tagadók fölé helyezem egészen a 
Feltámadás Napjáig. Aztán mindannyi-
an hozzám fogtok visszatérni, s ítélni 
fogok közöttetek abban, amiben külön-
böztetek. Akik tagadók, azokat súlyos 
kínzással Büntetem meg az evilágon és 
a túlvilágon, és nem lesznek segítõtár-
saik.›» (Szúra 3, 52-56).

«És mivel azt mondták: ‹Megöltük 
Jézust, a Messiást, Mária fiát, Allah 
küldöttét› - holott valójában nem ölték 

KERESZTRE FESZÍTÉS VAGY 
MENNYBEMENETEL?
Figyelemreméltó, hogy a szinoptikus 
evangéliumok leírják a tanítványok 
zavarodottságát és vitáit Jézus feltá-
madása után. Egyesek csodálkoztak, 
mások a feltámadást értelmetlennek 
tekintették. Az elsõk között, akik hit-
tek a feltámadásban, miután Jézus sze-
mélyesen megjelent nekik, ott volt a 
tizenegy tanítvány (Lukács 24,11.22; 
Márk 16,14).

Nagyon is lehetséges, hogy a ke-
resztény feltámadás-beszámolók hoz-
zájárulhattak Jézus utolsó földi napjai-
nak zavart és bonyolult ábrázolásához 
a Koránban. Amint már említettük, a 
Korán a zsidókat teszi felelõssé Jézus 
haláláért, akik heves szemrehányások 
után végül beismerik, hogy õk végez-
ték ki Jézust. De – folytatja a Korán 
– az, akit keresztre feszítettek, egyál-
talán nem Jézus volt, amint a zsidók 
gondolták, hanem «csak úgy tûnt ne-
kik» (arabul: shubbiha lahum).

A Korán egyértelmû tanítása az, 
hogy Krisztust nem feszítették ke-
resztre, vagy a zsidók nem ölték meg, 
még ha bizonyos körülmények ellensé-
geiben ezt az illúziót is keltik. «… Bi-
zony, nem ölték meg õt úgy, hogy 
bizonyosak voltak benne, ellenkezõ-
leg Allah magához emelte Õt» (Szúra 
4,157-158). Ennek alapján az általá-
nos iszlám pozíció az, hogy Jézus nem 
halt meg a kereszten, hanem valaki 
mást, Hozzá hasonlót feszítettek meg, 
miközben Jézus élve elragadtatott a 
mennybe.

Egyfelõl itt a keresztény tanok egy-
fajta befolyását láthatjuk, már abban 
az értelemben, hogy a Korán nem vi-
tatja a megfeszítés tényét. Másfelõl vi-
szont, ha az, akit megfeszítettek, nem 
Jézus lett volna, a muszlimoknak min-
den okuk meglenne arra, hogy Jézus-
nak a világ bûneiért való engesztelõ 
halálát elutasítsák.

JÉZUS AZ UTOLSÓ NAPOKBAN
A Korán különleges szereppel ruházza 
fel Jézust az utolsó napokat illetõen – 
további aspektusa ez Jézus speciális 
pozíciójának a Koránban.
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1. Jézus, mint utalás a világ végére. A 
mekkai periódusban a Korán azoknak, 
akik Jézusról vitatkoztak és azoknak, 
akik nem akartak Róla hallani, a kö-
vetkezõt mondja: «És bizony, õ az óra 
jelzése.» (Szúra 43,61; vö. 43,57-61). 
Más szavakkal: Õ a jele az ítélet órá-
ja eljövetelének. Viszont a Korán több 
helyen is kijelenti, hogy egyedül Isten 
(Allah) tudja, mikor érkezik el az az 
óra (Szúra 41,47; 45,27; 43,85). Az 
egyik helyen ehhez a megállapításhoz 
egy nagyon érdekes bevezetõ olvas-
ható: «Kérdeznek téged az emberek 
az Óráról. Mondd: ‹Ennek tudása az 
Uramnál van és nem tudatja veled. Ta-
lán már közel az óra.›» (Szúra 33,63).

A Korán egyfelõl megkülönbözteti 
Istent, Aki az ítélet órájának tudója, 
és Jézust, Aki a jele, ill. elõfeltétele az 
ítélet órája megjelenésének. Másfelõl 
a Korán itt Jézust egyedülálló végtör-
ténelmi státusszal ruházza fel, amely-
re tulajdonképpen Mohammed lenne a 
logikus jelölt.

2. Jézus tanúként az ítélet napján. Jé-
zus szerepének egy másik aspektusa az 
utolsó napokban eszkatológiai tanúság-
tétele. Már születésének bejelentése-
kor édesanyja, Mária megtudja a Korán 
szerint, hogy «tekintélyes és tisztelt 
lesz a földön és a túlvilágon, és egyike 

lesz azoknak, akik (Allah) közelében 
vannak» (Szúra 3,45). A földi Jézust 
Követként ábrázolja, Aki elhozza Izrael 
népének tanítását, és tanú lesz (Szúra 
5,117). Más próféták is, köztük Moham-
med, Allah tanúiként szolgáltak népük 
körében (Szúra 4,41). Jézust azonban 
nemcsak a földi világ tanújaként ábrá-
zolja a Korán, hanem az eljövendõ világ 
tanújaként is: «És bizony az Írás népe 
közül mindenki hinni fog Õbenne a ha-
lála elõtt; és a feltámadás napján tanú 
lesz Õ ellenük» (Szúra 4, 159). Az arab 
szövegben lehetetlen megállapítani, 
hogy itt «a halála elõtt» Jézus halálára 
vonatkozik-e, vagy sokkal inkább valaki 
másra az Írás népe közül. És noha itt 
Jézus egyedülálló státusszal rendelke-
zik, végsõ soron mégis Isten (Allah) az, 
mint más párhuzamos helyeken is (Szú-
ra 22,17), Aki mindenek birtokosa, és 
Aki mindentudó (Szúra 85,9; 58,6).

ÖSSZEFOGLALÁS 
A Korán jól észrevehetõen számos 

különbözõ zsidó és keresztény ha-
gyományt ismert. Így egyáltalán nem 
egyszerû megállapítani, melyek vol-
tak azok a legfõbb források, melyek 
a Korán kijelentéseit befolyásolták. A 
Korán szövegeiben sok olyan elemet 
is találunk, melyek jól beleillettek az 

akkori korszellembe, és valószínûleg 
véletlenül kerültek bele.

Amint a vallásos elbeszélõ hagyo-
mány fejlõdésére jellemzõ, elõfordult 
az identitások felcserélése, valamint 
a társadalmi, politikai és vallásos be-
folyások az események, helyek és más 
részletek megváltoztatásához vezet-
tek. A Korán Jézusa egész élete során 
kifejezett hajlamot mutatott a távol-
ságtartásra. Gyermekkorában elhatá-
rolódott a zsidóktól, akik anyját házas-
ságtöréssel vádolták. Felnõttként vég-
hez vitte jeleit és csodáit, de mindig 
kijelentette, hogy Isten (Allah) az Õ 
Ura, és az emberek kötelesek ennek az 
Istennek engedelmeskedni. És amikor 
végül Allah megkérdezi Tõle, akarja-e, 
hogy Õt imádják, tagadólag válaszol, 
és elhatárolódik ettõl a gondolattól. 
Egész életében azt vallja, hogy Õ nem 
több, mint Allah hûséges szolgája.

Megállapíthatjuk tehát, hogy a 
Korán Jézust születésekor és egész 
élete során prófétának és gyógyító-
nak tekintette, különbözõ címekkel, 
erényekkel és csodatettekkel ruházta 
fel – de ennél semmi többet nem tulaj-
donított Neki. 

A Korán idézeteket az eihit.com-tól (A Szunna 
Népe És Közössége) vettük át. 

A hónap fotója
Negev-sivatag

ÉZSAIÁS 40,3
«Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az ÚRnak!  
Készítsetek egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon át!»

Fotó: Dálnoki Robert László
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IRAKI ZSIDÓK 
VISSZAKÖVETELIK AZ 
ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT 
A különbözõ országokban élõ zsidóknak a történelem 
során kirekesztésben és üldöztetésben volt részük. A 
diszkriminálás egyik eszközeként az állampolgárság 
megvonása szolgált. A 20. században fõleg a náci rezsim 
gondoskodott arról, hogy a zsidók hontalanul bolyong-
janak a világban. Ezt a jogtalanságot már jóvátették, 
nemcsak az érintett nemzedék, hanem utódaik számá-
ra is. Azonban még sok olyan zsidóember él, aki a 20. 
században veszítette el állampolgárságát, elsõsorban 
Izrael Állam megalakulásakor, mert arab szülõhazá-
jukban ettõl az idõponttól ellenségnek tekintették õket. 
Csak kevés kivétel volt, és Irak nem tartozott közéjük. 
1947-ben az iraki zsidó közösség 150 000 fõt számlált. 
Nagy részük bevándorolt Izraelbe, mivel ez a közösség 
már a 19. század végén az arab országok egyik legak-
tívabb cionista zsidó közösségének számított. Irakban, 
ahol Izrael megalapítása után tömeges üldöztetésre és 
menekülésre került sor, napjainkban mindössze csak 
100 zsidóember él. A Közel-Kelet felõl fújdogáló új bé-
keszellõ arra ösztönözte a prominens zsidó vezetõket, 
hogy az iraki miniszterelnökhöz, Mustafa al-Kadhi-
mi-hez apelláljanak: «Mi büszkék vagyunk zsidó törté-
nelmünkre az Ön országában. Elõdeink már 2600 évvel 
ezelõtt letelepedtek Mezopotámiában. Mi, iraki szár-
mazású zsidók, erõs kötõdést érzünk szülõföldünkhöz, 
Irakhoz, és ezzennel állampolgárságunk helyreállítása 
érdekében folyamodunk Önhöz.» Hogy itt is hasonló fo-
lyamat indul-e meg, mint Spanyolországban és Portu-
gáliában, ahol az 1492-ben számûzött zsidók leszárma-
zottjait kárpótolták, eddig még nem tisztázódott. AN∎

POLITIKA

IZRAEL ÚJ BÉKEPARTNEREI 
ÉS A VALLÁSKÖZI  

PÁRBESZÉD 
Az iszlám vallásos vezetõ személyiségei az utóbbi 
idõben egyre gyakrabban foglalkoznak a muszlimok 
és a zsidók közötti viszonnyal a Korán és Mohammed 
kijelentéseit és tetteit õrzõ hagyományok (Hadith) 
alapján. Egy szaúdi tudós nemrég cikket közölt a 
témában egy izraeli szakfolyóiratban. Az Izrael és 
az Egyesült Arab Emirátusok, valamit a Bahrein 
elõtt nyíló új utakkal a háttérben élénk vita alakult 
ki fõleg a szunnita vallástudósok között olyan ál-
lamokban is, mint Egyiptom és Mauritánia, melyek 
üdvözlik az új fejleményeket. A vita rámutat arra, 
hogy mély szakadékok állnak fenn elsõsorban az 
iszlám politikai koncepcióját tekintve, ahogyan azt 
a Muszlim Testvériség értelmezi. Az ellenzõk, akik 
a legújabb fejleményeket «a muszlimok hátbatáma-
dásának» nevezték, széles ellenzéki frontba tömö-
rültek, és természetesen a jeruzsálemi Szikladómot 
választották Izrael-ellenes mozgalmuk logójaként. 
Ugyanakkor már neves muszlim tudósok által ki-
adott jogszabályok (Fatwa) is megjelentek. A vitába 
bekapcsolódott a jeruzsálemi mufti is, aki elrendel-
te, hogy a nem palesztin muszlimok nem imádkoz-
hatnak a Templomhegy mecsetjeiben. Jóllehet sok 
arab állam üdvözli az Izraellel kialakuló fejlemé-
nyeket, azt mindegyik hangsúlyozza, hogy kitart a 
«palesztin ügy mellett». Ezzel a PA nevében kiadott 
Fatwaval különben a mufti, aki Abbasz vallásügyi ta-
nácsadója, öngólt rúgott, mert azok a muszlimok is, 
akik nem viseltetnek különösebb szimpátiával Izrael 
iránt, tiltakoztak ellene. Még soha nem tiltották meg 
egyetlen muszlimnak sem nemzeti hovatartozása mi-
att, hogy ezen a szenthelyen imádkozzék – hangsú-
lyozták. Ezek a tiltakozások túlszárnyalták az Izrael 
ellenes mozgalom hangjait a muszlim világban. AN∎
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A BAHREINI GYERMEKKOR  
EMLÉKEI 

Világviszonylatban szenzációként hatott, hogy az Egyesült Arab Emirátusok 
normalizálja kapcsolatait Izraellel. Izraelben sokan remélték, hogy idõvel 
több arab ország is követni fogja példáját. Azzal azonban szinte senki sem 
számolt, hogy ilyen hamar be is következik, jóllehet Bahrein valóban az 
egyik mérsékelt Öböl menti arab országnak számít. Érdekes e tekintetben 
Rosa Katzav visszaemlékezése, aki még ma is a Bahreinban töltött «régi 
szép idõkrõl» álmodik. Õ is egyike annak a 24 zsidónak, akik 1953-ben az 
Öböl menti állam elhagyására kényszerültek. «Arab szomszédainkkal a 
legjobb viszonyban éltünk. A helyzetünk azonban 1948-ban Izrael Állam 
megalakulásával drasztikusan megváltozott. Állandósultak a támadá-
sok, de mindig a szomszédaink voltak azok, akik megvédtek bennünket, 
még saját életük kockáztatásával is.» Az izraeli sajtónak elmondta, hogy 
legfõbb vágya visszatérni oda, ahol gyermekkorát és ifjúságát töltötte. 
Amint lehet, azonnal útra is fog kelni, hogy régi barátait felkeresse. AN∎

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!
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GAZDASÁG 

NÉGY KITÛNÕ IZRAELI 
VÁLLALKOZÓ 

Izrael dinamikusan fejlõdõ ország, amelynek leg-
nagyobb kincsét kétségkívül polgárainak rend-
kívüli innovációs készsége jelenti, akik az élet 
legkülönbözõbb területein nagyszerû dolgokat 
hoznak létre legtöbbször az egész emberiség javát 
szolgálva. Ez vonatkozik az üzleti életre is, amit 
a nemzetközi rangsorolás is kitûnõen szemléltet. 
A Fortune amerikai üzleti magazin rangsorában, 
amely 40 kitûnõ vállalkozót mutat be, akik még 
nem töltötték be a 40. életévüket, négy izraeli 
állampolgár is található. Nir Bar Dea, Yoni Assia 
és Yonatan Adiri Izraelben nõttek fel, ugródesz-
kaként az IDF soraiban végzett szolgálatukat 
használták fel. Adam Mosseri kivétel, õ az izraeli 
állampolgárság mellett az amerikait is birtokolja, 
és részben az Államokban nõtt fel. Mind a négyen 
40 év alattiak, kiemelkedõ karrierre tekinthetnek 
vissza az általuk vezetett vagy létrehozott nem-
zetközi szinten is mûködõ cégekben, amelyek a 
pénzügy, a technológia és az egészségügy terü-
letein mûködnek, és mindig újabb szenzációkkal 
szolgálnak, mint nemrég az Adiri cége is. A cége 
által otthoni használatra kifejlesztett vizeletteszt 
a pandémia idején olyan keresett lett, hogy a 
healthy.io egy amerikai cég után világpiac-ve-
zetõvé vált. Adiri reakciója erre a helyeztre: Egy-
szerûen felvásárolta az amerikai konkurenst. AN∎ 

TUDOMÁNY 

A kis Izrael világviszonylatban is a mûholdtechnológia élvonalában áll. Maga épí-
ti mûholdjait, és önállóan pályára tudja õket állítani. Ez alkalommal azonban a  
Francia-Guayana-i európai ûrbázisról indult a start, mert az izraeli mûholddal együtt 
még 13 ország 52 mûholdját is fellõtték a világûrbe. Ezek a mûholdak ún. nano-mûhol-
dak. Az izraeli mûhold mindössze 2,3 kiló, és nem nagyobb, mint egy cipõsdoboz – mû-
holdnak valóban nagyon kicsi. Ez a DIDO-3 izraeli mûhold különben nem más, mint egy 
laboratórium, amely gyógyászati, biológiai és kémiai kísérletek elvégzésére hívatott. 
Ezt az emberi kéz nélkül mûködõ laboratóriumot az Izraeli Ûrkutatási Hatóság (ISA) 
fejlesztette ki az Olasz Ûrkutatási Hatóság szakembereivel együttmûködve. A kísérle-
tekben, melyekkel többek között az újfajta gyógyszerek hatékonyságát vizsgálják, min-
den alkalommal egy izraeli és egy olasz tudós vesz részt. A SpacePharma izraeli cégnek, 
amely jelentõs mértékben érdekelt ebben a projektben, már 2017-ben sikerült egy ilyen 
laboratóriumot a világûrbe küldenie, és 2018 elején biztonságban lehoznia a földre. Ez 
alkalommal is érdekes eredményeket várnak, a világûrben adott különleges feltételek 
ugyanis segíthetik az antibiotikummal szemben ellenálló baktériumok kutatását. AN∎

IZRAEL 
A  
VILÁGÛRBEN 
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AZ EMIRÁTUSOKKAL KÖTÖTT 
EGYEZMÉNY GAZDASÁGI  

POTENCIÁLJA 
Izrael és a mérsékelt Öböl menti államok között már évek óta meg-
lehetõsen élénk gazdasági kapcsolatok állnak fenn. Abu Dhabi kü-
lönös érdeklõdéssel fordul a mezõgazdaságban alkalmazható izraeli 
technológia felé, jól tudják ezt azok az izraeliek, akik már 2014-ben 
izraeli útlevéllel hivatalos felkérésre az Emirátusokba utaztak, hogy 
segítsenek a csúcstechnológiával felszerelt melegházak felépítésé-
ben. Most azonban sokkal igényesebb projektek elõtt is nyitva áll 
az út, hogy az eddigi kb. 730 millió dolláros kereskedelmi volument 
a két ország között tovább növeljék. A szakértõk úgy vélik, hogy 
az eddigi éves 300.000 dolláros izraeli exportot 500 millió dollárra 
lehet növelni, amiben fontos szerepet játszik majd az a feltétel, hogy 
az Emirátusok polgárai fizetõképesek legyenek. A szakmai körök 
arról is beszéltek, hogy ez nem történik máról holnapra, a gazda-
sági kapcsolatokat ugyanis fokozatosan meg kell erõsíteni, melyek 
aztán újabb és újabb területeket vonnak maguk után. Az egészség-
ügy, a mezõgazdaság és a csúcstechnológia területei számára már 
az egyezmény aláírása elõtt Washingtonban rögtönzött konzultációs 
irodákat rendeztek be. Egy másik terület, amely különösen érdek-
li az izraelieket, az ingatlanüzlet. Az Öböl menti sejkek már most 
versengve kínálnak az izraelieknek speciális túrákat az eladásra 
kínált objektumok megtekintésére. Külön figyelmet érdemel az az 
együttmûködési szerzõdés is, amit a két ország gyémántkereskedõi-
nek egyesületei kötöttek egymással. Izrael itt is profitálhat, ugyanis 
az Emirátusok a világ második legnagyobb gyémántexportõre. AN∎



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
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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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LÉZERÁGYÚ POLITIKAI JELENTÕSÉGGEL 
2020 szeptembere óta úgy tûnik, hogy a Hamasz és Izrael közötti viszály egy tûzszünet keretében ismét nyugvópontra jutott. Hetekkel 
azelõtt a gázai határrégiók izraeli lakosai fokozott veszélynek voltak kitéve. Egymást érték a rakétatámadások, de a tûzléggömbök 
annál nagyobb gondot jelentettek. Ezek a gyúlékony anyaggal megtöltött léggömbök már eddig is sok kárt okoztak, néha egyetlen nap 
alatt több tucat tûzfészket is hatástalanítani kellett, melyek fõleg a mezõgazdaságban okoztak nagy károkat. Izrael megpróbált, amint 
oly sok más területen, technológiával véget vetni ennek a jelenségnek is. Az idõközben üzembe helyezett lézerágyú, amelyet a Lahav 
Or (Fény Penge) névre kereszteltek, sikeresen vizsgázott: Az elsõ tíz nap alatt ennek a rendszernek a segítségével 150 gyújtólövedé-
ket még a levegõben észleltek, és lézersugarakkal kilõttek. Az izraeli határrendészet parancsnoka nagyon dicsérte ezt a két kilométer 
hatótávolságú rendszert. Kifejlesztésében nagy szerepet játszottak a negevi Ben Gurion Egyetem mérnökei. A nyergesvontatóval 
szállítható rendszer 90%-os sikerességet bizonyított, úgyhogy az egymillió dolláros fejlesztési költség hamarosan megtérülhet. AN∎

TÁRSADALOM 

AZ EMBER ÉS A TERMÉSZET  
VÉDELMÉBEN 

Az utóbbi hónapokban különbözõ hajóbalesetek keltet-
tek szenzációt. Ezek mindig olajkatasztrófát jelentettek 
az érintett tengerparti övezeteknek, mint legutóbb is 
Mauritius partjainál. A vétkes egy megfeneklett teher-
hajó volt. Izraelben aktuális veszélyforrást a Leviathan 
földgáz-kitermelõ hely képez 10 kilométerre a Földkö-
zi-tenger északi partjaitól. A gáz kitermelése energia-
hasznosításra igen bonyolult folyamat: A nyersanyagot 
elemeire kell bontani, amelyek nagyon gyúlékonyak. Iz-
raelben nemcsak ezért hajtottak végre nemrég egy nagy 
gyakorlatot, hanem azért is, mert a Nobel Energy üzemel-
tetõ cégnél a kitermelés megkezdése óta eltelt öt hónap-
ban több mint két tucat mûködési hibát észleltek. Egy 
ellenõrzõ cég tartott vizsgálatot, és megállapította, hogy 
a biztonsági intézkedéseken sürgõsen javítani kell, mert 
egy mûködési hiba következtében a veszélyes anyagok 
gyorsan elérhetik a tengerparti lakóövezeteket. Az izra-
eli környezetvédelmi minisztérium elrendelte az állandó 
készenléti állapotot. A katasztrófa-elhárító gyakorlaton 
részt vett az üzemeltetõ cég, a helyi hatóságok és a ter-
mészetvédelmi felelõsök. Ugyanakkor kezdeményezték 
egy önkéntes segítõkbõl álló nemzeti hálózat kiépítését, 
amit a felelõsök fontos intézkedésnek tartottak: Õk je-
lentik a garanciát arra, hogy szükség esetén azonnali 
intézkedések történjennek. Eddig Izraelben ilyen károk 
nem értek sem embereket, sem a természetet, és mindent 
megtesznek azért, hogy ez továbbra is így maradjon. AN∎

DRÓNOK  
A MADÁRVÉDELEM  
SZOLGÁLATÁBAN 

Gyakran vetnek be drónokat a kellemetlenkedõ ma-
darak elriasztására, de ezek a repülõ objektumok jó 
szolgálatot tesznek a madarak megfigyelésében is. 
Izraelben nemrég egy egészen különleges együtt-
mûködés jött létre a hadsereg, a természetvédõk 
és egy technológiai cég között, amely a virtuális 
valóság segítségével irányítható drónokat fejlesz-
tett ki. Erre azért volt szükség, hogy egy nehezen 
megközelíthetõ csúcson lévõ fészket elérjenek, és 
egy keselyûfiókát megmentsenek. A fióka anyja egy 
villanyvezetéknek repült, és elpusztult. Az egyedül 
maradt apa nem tudta a fiókát kellõképpen táplálni, 
amint azt egy megfigyelõ kamerán át megállapítot-
ták. Ez az Izraelben honos veszélyeztetett madárfaj 
az utóbbi idõben súlyos veszteségeket szenvedett, 
ezért sok tanácskozás és egy fészekutánzattal való 
próbálkozás után a drónnal történõ etetésre vállal-
koztak. A «mama-drón» segítségével sikerült kétna-
ponta élelemmel ellátni a fiókát. Az egyedül nevelõ 
apa szerencsére elfogadta az odarepülõ segítséget, 
úgyhogy a jól fejlõdõ utódja egy hónap után már ki-
repült a fészekbõl, és maga is vadászni indult. AN∎
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PIRÍTVA, SÜTVE,  
GRILLEZVE:  

IZRAEL 2020  
NYÁRUTÓJÁN 

Aki egyszer augusztusban járt Iz-
raelben, az tudja, hogy ebben a hó-
napban könyörtelenül égeti a nap az 
ország egész területét. A tengerparti 
régiókban elviselhetetlen a hõség a 
nagy páratartalom miatt, az ország 
belsejében és a Negev-sivatagban 
pedig olyan nagy a szárazság, hogy a 
kiterített ruha pillanatok alatt meg-
szárad. A 40 fokos hõség egyáltalán 
nem ritkaság, viszont közben mindig 
lehet hûvösebb napokra is számíta-
ni, és az esték kellemes felfrissülést 
hoznak. Ebben az évben azonban 
nem így történt, mert sok helyen re-
kordhõmérsékleteket mértek, még-
pedig napokon át hosszabb ideig, 
és a hõmérséklet felsõ határa egyre 
emelkedett. Az országra szokatlan, 
hosszantartó hõhullám tört rá, a kór-
házakban több mint 200 beteg feküdt 
hõgutával, és egy 19 éves férfi az éle-
tét is vesztette. Eilat és Jeruzsálem 
megdöntötték a 100 éve felállított 
rekordot. Eilatban 43,7 fokot mértek 
kezdetben, ami aztán minden idõk 
csúcshõmérsékletét meghaladó 48,9 
fokos hõségben tetõzött. Jeruzsá-
lemben is napról napra emelkedett 
a hõmérséklet 39 és 42,8 fok között 
ingadozva. Ilyen magas hõmérsék-
leteket legutóbb 2010-ben mértek, 
azelõtt pedig 1942-ben és 1920-ban. 
És ami különleges: Ebben az évben 
nem átlagon felüli forró napokkal, 
hanem hetekkel kellett számolni. AN∎

Szörnyecske fánk
IZRAEL KONYHÁJA

Mindig óriási sikere van 
ennek a pirinyó fánknak, 
amit szörnyecskéknek 
(miflacot) neveztünk el, mert 
általában furcsa alakúakra 
sikerülnek, lábakra, kezekre, 
fülekre, szarvakra és farkakra 
hasonlító nyúlványokkal 
rendelkeznek (nem úgy mint a 
fenti képen), amit a gyerekek 
különösen szeretnek. Mikor 
Magi kínálgatja a hanukai 
gyertyagyújtásra hívott 
vendégekkel, igyekszem a 
kóstolók mögé állni, hogy 
ha elájulnának a fánk 
miatti lelkesedésükben, 
elkaphassam õket ;)

Hozzávalók:
• 2.5 pohár liszt
• 2 tojás
• 1 doboz aludt tej (eshel)

• 2 kanál cukor
• 2 kiskanál sütõpor
• 2 vaniliás cukor

Elkészítés:
A hozzávókból sûrû palacsinta 
tésztát kavarunk.
Mély edényben olajat melegítünk, 
ebbe a tésztából kanál segítségével 
dió nagyságú fánkokat szaggatunk. 
A tészta jelentõsen megnövekszik 
sütés közben, hagyjunk hozzá 
helyet. A kis gombócok maguktól 
bukfenceznek az olajban addig, 
míg minden oldalról pirosra sülnek. 
Ekkor kiszedjük õket, lecsurgatjuk, 
a felesleges olajat felitatjuk. Ízlés 
szerint megszórhatjuk porcukorral.

A fánk könnyebb lesz, ha 
gluténmentes liszttel készítjük.

Hírek Izraelbõl | 2020/11 21 21 

RÖVID JELENTÉSEK 

forrás: frankpeti.net



M

EU

MIÉRT FENYEGETI AZ EU SZERBIÁT ÉS KOSZOVÓT?
Az Európai Unió félreérthetetlenül értésére adta Szerbiának és Koszovónak: Jeruzsálem Izrael fõvárosaként való elis-
merése, és nagykövetségük áthelyezése az EU-tagságért benyújtott kérelmüket veszélyezteti. Tulajdonképpen miért?

Majd három év telt el azóta, hogy 
Donald Trump amerikai elnök beje-
lentette, országa nagykövetségét Tel 
Avivból áthelyezi Jeruzsálembe. Alig 
hangzottak el nagy horderejû szavai, 
a világon a felháborodás vihara söpört 
végig. 2017 december elején még nem 
tisztázódott, hogy Trump elnök való-
ban megtartja-e szavát, mert hisz arról 
híres, hogy grandiózus bejelentéseket 
tesz, aztán hagyja az egészet pihen-
ni. Ezt a bejelentését azonban gyors 
tettek követték, ugyanis 2018. május 
14-én megtörtént az amerikai nagykö-

vetség ünnepélyes felavatása Jeruzsá-
lemben; méghozzá azon a szimbolikus 
dátumon, amikor David Ben-Gurion 
1948-ban kihirdette Izrael Állam meg-
alakulását.

Már 2018 késõ tavaszán Guatemala 
és Paraguay követte Trump példáját, 
azonban ugyanazon év õszén Paraguay 
meggondolta magát, és visszahelyezte 
nagykövetségét Tel Avivba. Izrael csaló-
dott volt. Azonban nem ez volt az egyet-
len csalódás, amit el kellett könyvelnie. 
Néhány ország, mint például Ausztrália, 
elismerte ugyan Jeruzsálemet Izrael fõ-

városaként, viszont a zsidó állam iránt 
jóindulatot mutató olyan államok, mint 
Brazília, Magyarország, Szerbia, mind-
eddig késlekednek bejelentéseiknek 
tettekben is nyomatékot adni. Nagykö-
vetség helyett a Szentvárosban csak ke-
reskedelmi képviseletet nyitottak.

Nos, három év után elmozdulás tör-
tént Jeruzsálemnek, mint a zsidó állam 
fõvárosának státuszát illetõen, vala-
mint a nagykövetségek megnyitása te-
rén Izrael tulajdonképpeni kormány- és 
közigazgatási központjában. Ez azon-
ban nem áll összefüggésben az Emirá-

Ára 1250, -Ft
+ postaköltség

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
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tusokkal és Bahreinnel kötött szerzõdé-
sekkel, mivel ezek az országok a béke 
ügyében elért áttöréssel egyidõben kije-
lentették, hogy nagykövetségeiket Tel 
Avivban rendezik be. Figyelemfelkeltõ 
megmozdulás ebben a kényes ügyben 
sokkal inkább Szerbia és Koszovó 2020 
nyarán tett bejelentése által történt.

Szerbia és Koszovó el akarják ismer-
ni Jeruzsálemet Izrael fõvárosaként, 
és ezzel eltérnek a Nemzetközi Állam-
közösség állásfoglalásától, amely ezt 
elutasítja, noha Izrael már 1950 január-
jában az ország fõvárosává nyilvánítot-

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. 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
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szimbolikus dátumon, amikor David Ben-Gurion 1948-ban 
kihirdette Izrael Állam megalakulását.



ta Jeruzsálemet. Annakidején Izrael a 
Függetlenségi háborúból nagyobb terü-
lettel került ki, mint amennyit az ENSZ 
1947-es felosztási terve a jövõbeli zsidó 
államnak odaítélt. Jeruzsálem azonban 
egy más, kevésbé ígéretes valósággal 
kényszerült szembenézni. Míg a nem-
zetközi törekvések arra irányultak, 
hogy a területen, amelyrõl a brit man-
dátum erõi visszavonulnak, a zsidók és 
az arabok számára egy-egy államot lét-
rehozzanak, addig Jeruzsálemet 1947-
ben Corpus separatum-nak nyilvánítot-
ták. A város az ENSZ felügyelete alá 
került, ami azt jelentette, hogy ennek 
a nemzetközi szervezetnek, mint illeté-
kes ellenõrzõ és igazgató hatalomnak, 
védenie kellett mindenki jogait ebben a 
rendkívüli városban. A valóság azonban 
másként nézett ki: jóllehet Izrael fõvá-
rosának nyilvánította Jeruzsálemet, az 
1948/49-es háború után mégis ketté-
osztották, mert Jordánia a keleti részt 
többségében arab lakosokkal elfoglalta. 
A zsidók nem közelíthették meg a Sira-
tófalat és a sírokat az Olajfák hegyén. 
Ez viszont 1967-ben a Hatnapos háború 
után megváltozott.

Ezt követõen az egész Jeruzsálem 
Izrael fennhatósága alatt állt, viszont 
csak 1980-ban bocsátotta ki Izrael a 
«Jeruzsálem-törvényt». Az izraeli tör-
vényhozásnak egész Jeruzsálemre való 
kiterjesztését azonban nem fogadta a 
világ olyan könnyedén, mint az 1950-
es fõvárossá nyilvánítást. Az ún. Status 
quo-ra hivatkozva az ENSZ felszólította 
tagállamait, hogy vonják ki nagykövet-

ségüket Jeruzsálembõl. Annakidején 
már több tucat követség létezett Izrael-
ben. Mind a 13 állam, amely követséget 
tartott fenn Jeruzsálemben, áthelyezte 
képviseletét Tel Avivba.

Trump éppen ezen a Status quo-n 
ingott meg. A helyzeten alig segített 
valamit, hogy az amerikaiak továbbra 
is Tel Avivból intézték diplomáciai mun-
kájukat. A követség áthelyezésének 
hihetetlen szimbolikus jelentõsége volt, 
mert Jeruzsálem, mint mindig, most is 
az izraeliek és palesztinok konfliktusá-
nak mikrokozmosza, és ezáltal állandó 
vitatárgya lesz azoknak, akik a világ 
dolgait irányítják.

Ide tartozik elsõsorban az EU is, 
amely a leghangosabban kardoskodik 
Jeruzsálem Status quo-jának megõrzé-
se mellett. Így érvényesíti a 2002-ben 
vállalt szerepét az USA, Oroszország 
és az ENSZ mellett egyenértékû dip-
lomáciai szereplõként a közel-keleti 
kvartettben, ugyanakkor továbbra is 
fenntartja az akkor kialkudott kétál-
lami megoldást, amely többek között 
feltételezi Izrael részleges kivonulását 
Ciszjordániából a telepek kiürítésével, 
és a palesztin intézmények demokrati-
kus reformját. De mindenekelõtt a kö-
vetkezõrõl állapodtak meg: Az érintett 
feleknek – tehát az izraelieknek és a 
palesztinoknak – közvetlen párbeszéd 
keretében kell, ha az összes többi tár-
gyalási pontot lezárták, Jeruzsálemrõl 
döntést hozniuk. Azonban ennek az ún. 
«Road Map»-nak három kialkudott sza-
kaszából egyiket sem tudták még rész-

leteiben sem megvalósítani, nemhogy 
még a Jeruzsálem képezte gordiuszi 
csomót megoldani.

Az EU hivatalosan megfeddte Szer-
biát és Koszovót szándéknyilatkozatuk 
miatt, amihez fenyegetést is csatolt: A 
27 tagállamtól az Unió elvárja, hogy 
tiszteletben tartsa politikáját Jeruzsá-
lem ügyében. Aki az EU tagja szeret-
ne lenni, ehhez kell magát tartania. 
Hogy az EU-nak nehézségei támadtak 
Szerbiával és Koszovóval, az más lapra 
tartozik, viszont a fõ gondot Jeruzsá-
lem témája okozza. Szerbiai ugyanis 
közölte Izraellel: ha Koszovót elismeri, 
visszavonja a Jeruzsálemre vonatkozó 
szerb nyilatkozatot. Ez Izrael számára 
mindenesetre kényes helyzetet teremt.

Elsõ pillantásra úgy tûnik, hogy az 
EU csupán régebbi döntéseihez ragasz-
kodik. Viszont, ha pontosabban meg-
nézzük, érvényt akar szerezni befolyá-
sának a helyi fejleményekben. Közben 
az is világos, hogy igencsak szívén 
viseli a szegény elnyomott palesztinok 
sorsát, amit az is mutat, hogy a 138 ál-
lam, melyek eddig hivatalosan elismer-
ték Palesztinát, mind EU-tagállam. És 
ezért nem kap egyetlen tagállam sem 
fejmosást, hisz ez összhangban van az 
EU legmagasabb szintû elõírásaival. És 
ezek az elõírások nem tûrik el, hogy a 
tagállamok a maguk szakállára dönté-
seket hozzanak Jeruzsálemmel kapcso-
latban, amikor a palesztinok már fõvá-
rosukká nyilvánították a várost. Az EU 
néha abszurd nyilatkozatokkal lepi meg 
a világot. AN∎

KÖRNYEZET ELLENI BÛNÖK NYOMÁSGYAKORLÓ  
INTÉZKEDÉSKÉNT 

Nemrég számoltunk be arról, hogy a PA illegálisan rak le szemetet Ciszjordániában. 2020 nyarán aztán a második palesztin 
entitás, a Hamasz a Gázai-övezetben, követett el környezetszennyezést. Mint mindig, most is Izraelt vádolták és kiáltották ki a 
bajok okozójaként, és ennek megfelelõen igyekeznek nyomást gyakorolni rá. Jelen esetben a Gázai-övezetbe irányuló földgáz-
szállítmányokról van szó, melyeket Izrael a rakétatámadások és gyújtóballonok miatt idõlegesen leállított. A Hamasz ennek 
következtében lecsökkentette az áramtermelést, mert ez alkalommal nem volt lehetõsége más eszközökhöz folyamodni. Más-
kor hasonló esetben alternatív források álltak rendelkezésére, melyek most nem jöhettek szóba azzal az indoklással, hogy 
sokba kerülnének. Ezeket a túl magas árakat a rivális palesztin testvér, a PA szabta meg. A gázai lakosok csak napi néhány 
órára kaptak áramot. Mivel a szennyvíztisztítók is leálltak, hamarosan mindenütt a szennyvíz bûze terjengett. Ez különben 
nem kivételes állapot egy olyan területen, amelyet az ENSZ néhány évvel ezelõtt és most 2020 nyarán is emberi lakhatás-
ra alkalmatlan területté nyilvánított. Egy mélyebben fekvõ tengerparti régióban a szennyvíz hamar utat talál a tengerbe, de 
nem úgy a Gázai-övezet kloákájában. Itt arról gondoskodtak, hogy minden a Hanoun folyóba terelõdjék, amely ezután az iz-
raeli Shikma folyóba ömlik. Izrael egy ideje már gátakat épített, felkészülve a hasonló esetekre. Ez alkalommal a vízpumpák 
már nem bírták a terhelést, pótlólagos pumpás kocsikat kellett beszerezni a környezeti katasztrófa megakadályozására. AN∎
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GAZDASÁG 

IZRAEL GAZDASÁGA TETEMESEN ZSUGORODIK 
A világon mindenütt érezhetõ a pandémia gazdaságra gyakorolt hatása. Egyaránt panaszkodnak 

a nagy konszernek, a közepes vállalkozások, a kis üzletek, és ezzel arányosan egyre több a 
munkanélküli. Hogy alakul a helyzet Izraelben?

Izrael miniszterelnöke, Benjamin Ne-
tanyahu, a tévé képernyõin keresztül 
többször is tájékoztatta a lakosságot az 
új korlátozásokról és a kormány segély-
csomagjairól. Összehasonlító statisz-
tikai adatok alapján mutatta be, hogy 
Izrael a pandémia gazdasági következ-
ményeit tekintve világviszonylatban 
nem is áll olyan rosszul. Viszont, ha az 
izraeli gazdasági magazinok címoldalait 
megnézzük, felvetõdnek bizonyos két-
ségek, többek között a következõkrõl 
olvashatunk: 45 év óta a mindössze 72. 
évét számláló Izrael eddig nem tapasz-
talta meg a gazdaság ily méretû zsugo-
rodását, és azelõtt soha nem fordult elõ, 
hogy az emberek élelmiszerért fordulja-
nak a segélyszervezetekhez.

Az ilyen jellegû összehasonlítások-
nál gyakran szóbahozzák a bruttó hazai 
terméket (GDP). Netanyahu is több-
ször ezt tette, elõadásait grafikonokkal 
szemléltette, amelyek azt mutatták a 

nézõknek, hogy Izrael a középmezõny-
ben foglal helyet. Valóban, Izrael a GDP 
veszteségeit és a gazdasági növekedést 
tekintve az erõs középmezõnyben áll. 
Az összehasonlítások arányokat állapí-
tanak meg, és a szakmailag tájékozat-
lan közönség számára szemléletessé, 
érthetõbbé válnak a bemutatott adatok. 
Azonban egyetlen paraméter felvezeté-
se is téves képet eredményezhet, mert 
nem mutatja be a teljes forgatókönyvet. 
Továbbá összehasonlításkor mindig 
elõvigyázatosnak kell lenni figyelve a 
kiindulási helyzetre vagy más, döntõ be-
folyással bíró paraméterre.

Hogy mire is gondolunk valójában, 
szemléltesse Svédország példája. Izra-
elben gyakran hivatkoztak arra, hogy 
Svédországban kb. 6000 halálesetet 
regisztráltak, míg Izraelben a második 
hullám idején is kb. 1500-at. Elsõ hal-
lása pozitív adat Izrael számára. Azon-
ban a pandémia esetében sokkal több 

paramétert kell figyelembe venni. Így 
Svédországban a lakosság 20%-a 65 
év feletti, Izraelben csupán 10,2%. Míg 
Svédországban az átlagos életkor 40,5 
év, addig Izraelben ez 10 évvel keve-
sebb, mert az izraeli lakosok 28%-a 15 
év alatti, ugyanez az adat a svédeknél 
18%. Mindezek az összehasonlításban 
fontos szerepet játszanak, valamint a 
következõ tények is: Svédország terü-
lete hússzor nagyobb, mint Izraelé, és 
a háztartások 50%-a szingli. A kis Izra-
elben pedig szélsõségesen sûrûn lakott 
agglomerációk vannak, szinte nincs 
is szingli háztartás, és a nagy többség 
családokban él olyan létszámú család-
taggal, ami a svédeknél csak nagyon 
ritkán fordul elõ. Ez a néhány tény is 
mutatja, hogy Izraelben miért kétszer 
olyan nagy a fertõzöttek száma, és a vi-
szonylag rosszabb egészségügyi ellátás 
ellenére is kevesebben haltak meg. Sok 
olyan paraméter van még, melyeket ösz-
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szehasonlításkor figyelembe kell ven-
ni, viszont a felsoroltak is mutatják, 
óvatosan kell bánni az összehasonlító 
adatokkal.

Ez minden területre érvényes, így 
a gazdaságra is, ugyanis még ha Iz-
rael és Svédország majdnem hasonló 
mutatókat érhet el 2020 harmadik 
negyedében a GDP vonatkozásában, 
akkor is jelentõs különbségek van-
nak. Az egyik ilyen különbség kétség-
kívül az OECD adata mögött húzódik 
meg, melynek Izrael is tagja: A «High-
Tech-ország» Izrael a legszegényebb 
tagok közé sorolható, mert az ország 
minden ötödik polgára pénzügyi ne-
hézségekkel küzd. Izraelben a gyer-
mekek 30%-a szegénységben él, ami 
szintén fontos kritérium az OECD-
nél. Ez teljesen más kiindulási hely-
zet, mint Svédországban, ugyanak-
kor Izrael megközelítõleg sem olyan 
nagyvonalú pénzügyi segélycsomagot 
kapott, mint más OECD tagállam. Az 
izraeli gazdaságnak ráadásul egy má-
sodik, fokozatosan erõsödõ nemzeti 
Lockdown-on kellett átmennie, mivel 
a válság minden gazdasági területen 
kiélezõdött. Egyik szomorú következ-
mény a munkanélküliségi ráta meg-
emelkedése, ami sokkal több állami 
tartalékot nyelt el, mint például a 
rövidített munkaidõ német modellje, 
ami Izraelben teljesen ismeretlen.

Izraelben a kormánytól független 
szakmai körök úgy vélik, hogy az or-
szág gazdasága nemcsak 2020-ban, 
hanem 2021-ben is érezhetõen zsugo-
rodni fog, mégpedig nagyobb mérték-
ben, mint ahogy az utóbbi években nö-

vekedett. 2019-ben a növekedés 5,7% 
volt. Hogy egy nehezen feltartóztat-
hatatlan folyamat indult be, az egyre 
több csõdeljárás is mutatja, 2019-cel 
szemben 2020 harmadik negyedében 
75% is lehet a csõdöt jelentõ cégek 
aránya. A válság elõtt Izraelben 4% 
volt a munkanélküliség. Tavasszal az 
elsõ hullám csúcspontján már 20%-
os volt, szakértõk úgy vélik, hogy 
ez az arány 2021-ben 15%-os szin-
ten fog mozogni. Jóllehet a kormány 
könnyített a munkanélküli segély 
igénylésének feltételein, az érintet-
tek ezzel együtt alig tudnak kijönni 
a segélybõl a szélsõségesen magas 
megélhetési költségek mellett. Ezt 
tükrözi már hónapok óta az egy fõre 
esõ fogyasztás is, ami 44,2 százalék-
kal esett vissza, és általában nem lu-
xuscikkeket, hanem alapélelmiszert 
vásárolnak. A tény, hogy tíz család 
közül kettõ éhezik, eléggé szégyenle-
tes statisztika egy High-Tech-ország 
számára, annál is inkább, hogy az 
állami segély legjobb esetben is csak 
a felszínen tartja a családokat. A szó 
szoros értelmében a magánszektor 
jelent számukra megélhetést: Olyan 
emberek, akik a talmudi mottót ak-
tívan megélik, amely szerint a zsidók 
felelõsek egymásért, adományoznak, 
és segélyszervezetekben tevékeny-
kednek. Sok vállalat, az élelmiszer-
konszernektõl a High-Tech-cégekig, 
követik példájukat. Izraelben mesz-
sze nem arról van szó, hogy a GDP 
csökken, itt a járvány okozta válság 
aránytalanul nagyra nyitja a szociális 
ollót. AN∎
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Ennek a kis könyvnek az az erénye, 
hogy ebben a nagyon fontos témá-
ban – Miért fontos Izrael fizikai és 
szellemi helyreállítása? – lényegre 
törõen és személyesen szólal meg 
egy messiáshívõ zsidó testvér. 
Felhívja a figyelmet arra, hogy mit 
cselekszik ma Isten Izraelben. De 
ezt a szerzõ nem pusztán elméleti 
és teológiai síkon mondja el. Egyes 
szám elsõ személyben beszéli el a 
saját történetét és ehhez fûzi bibli-
amagyarázatát. Így Eyal Izrael hely-
reállításról nemcsak tanít, hanem 
mint Izrael egyik «elsõ zsengéje» 
bizonyságot is tesz.   
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Befizetés esetén, ha az út nem 
valósul meg, úgy áttevõdik a 
következõ turnusra!
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