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

Bibliai tanulmányutak 2021-ben

Útrakészek vagyunk: 

-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!
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Számunkra természetes, hogy az új év január elsejével kezdõdik, de ez nem volt 
mindig így. A mi naptárunk a római naptár, és a hónapok neve szeptembertõl decem-
berig a számokat jelenti latinul héttõl tízig. És eszerint január és február a tizenegyedik 
és tizenkettedik hónapok voltak. Így a római naptárban eredetileg az új év március 
elsején kezdõdött. 

A rómaiak megváltoztatták az évkezdetet a Kr. e 154-153-as évfordulón, mégpedig 
politikai okokból. Ugyanis mindig az év kezdetén lépett hivatalába az új konzul. Ebben 
az idõben a spanyolok fellázadtak a rómaiak ellen, és nem lehetett márciusig várni, így 
aztán az új év kezdetét egyszerûen áttették január elsejére, hogy az új konzul légióival 
háborúba vonulhasson a felkelõk ellen. És ez azóta így is maradt, vagyis az év január 
elsejével kezdõdik.   

Aszerint, ahogyan az évszakok egymást követik, a márciusi évkezdet tulajdonképpen 
logikusabb, mert a tél után tavasszal ébred a természet új életre. És ez így van a bibliai 
naptárban is. 

A 2Mózes 12-ben Isten azt mondta Mózesnek és Áronnak, hogy az a hónap legyen 
számukra az elsõ hónap, amikor Egyiptomból kivonultak. A páska ünnepe és azzal a 
húsvét is tudvalevõleg tavaszra esik.  Azonban miként alakult mégis úgy, hogy a zsidó 
naptárban a Rosh Hashana, az újév ünnepe õsszel van? Ez egy késõbbi fejlemény, a 
Templom lerombolása utáni idõkbõl származik. Akkor a kürtölés ünnepnapja, hébe-
rül «Jom Truah», amit a 3Mózes 23-25 fejezetei említenek, gyakorlatilag elvesztette 
jelentõségét. Ezt aztán átváltoztatták az újév ünnepévé. Tulajdonképpen ezzel az õszi 
hónappal egy fontos bibliai ciklus is kezdõdik, a szombat- és jubiláris év számolása. 
Így ennek az újításnak a zsidóságban megvan a jogosultsága.

Érdekes különben, hogy az amerikai elnök hivatalba lépése is mindig januárban 
történik. Az USA kormányrendszerében sokat átvett a római rendszerbõl. A világ jelenleg 
izgalommal tekint Amerikára, és azt figyeli, hogyan fog végbe menni a hatalomátvétel 
Washingtonban. Ez természetesen különösen fontos Izrael számára, mivel szoros kap-
csolat fûzi az Egyesült Államokhoz. 

Ebben az összefüggésben felvetõdik a kérdés, hogy politikai téren hogyan alakul a 
helyzet Izraelben. Jelenleg úgy tûnik, a mostani koalíció felbomlik, és új választásokat 
kell kiírni. Viszont milyen eredmény várható tõle? Létrejöhet általa egy cselekvõképes, 
stabil kormány? Hogyan fog a helyzet a Közel-Keleten tovább alakulni? És a járvány 
okozta válság mit tartogat még számunkra? Mikor lesz már vége a koronavírus okozta 
felfordulásnak?

Sok nyitott kérdés áll elõttünk ennek az évnek kezdetén. Az elõttünk álló kérdések 
tekintetében az a biztató számunkra, hogy mi nem emberekben reménykedünk, hanem 
Istenben, az Úrban, Aki mindent kezében tart. 

Isten Szava minden körülményben biztos és szilárd kapaszkodó, és útmutató, ame-
lyre mindig támaszkodhatunk. Így az év elején szeretnénk minden kedves Olvasónknak 
megköszönni irántunk való elkötelezettségét és támogatását, nagy segítség ez munkánk-
ban, melyet az Úrért végzünk, Aki kijelentette: «Én vagyok az Alfa és az Ómega így szól 
az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendõ: a Mindenható.» 

Ezeket a szavakat a Jelenések 1,8-ban megdicsõült Urunk, Jézus Krisztus a földön 
maradt Gyülekezethez intézte, hogy erõsítse õket hitükben. Ezek a szavak bátorításként 
hangzanak felénk is, és elkísérnek minket ebben az új évben.

Szívélyes üdvözlettel és shalommal Izraelbõl, 

KEDVES IZRAEL-BARÁTOK!



A  
HALÁNTÉKTINCS

TÖRVÉNYEK, SZOKÁSOK  

& HAGYOMÁNYOK

a  z sidóságban

Egy bibliai és történelmi 
magyarázat. 

Fredi Winkler

AAz évszázadok, sõt az évezredek so-
rán a zsidóságban olyan szokások és 
hagyományok alakultak ki, amelyek a kí-
vülállók számára gyakran idegennek tûn-
nek. Vannak közöttük külsõséges dolgok, 
melyek megkülönböztették õket a többi 
embertõl. Egy kívülálló szemlélõ termé-
szetesen felteszi a kérdést: Honnan szár-
maznak ezek a szokások? Van-e bibliai 
hátterük, vagy csupán zsidó õsi hagyomá-
nyok egyike, amelyek az idõk folyamán 
jelentek meg? 

A HALÁNTÉKTINCS 
Ez valószínûleg az egyik legfeltûnõbb 

külsõ ismertetõjel az ortodox zsidóságban. 
Héberül a halántéktincs neve peot, jiddisül 
pedig peies.  

Elõször is meg kell jegyezni, hogy nem 
minden zsidó férfi növeszt magának halán-
téktincset, csak viszonylag kisebb részük. 
És azok között is, akik megteszik, feltûnõ 
különbségek vannak. Egyesek egészen 
hosszúra növesztik a tincset, mert úgy 
tartják, hogy egyáltalán nem szabad levág-
ni õket. Viszont nekik is csak nyírniuk kell 
a hosszúságukból, különben végül a földig 
érnének. Mások csak rövid tincseket visel-
nek, amelyeket a fülük mögé teszik, úgy-
hogy alig tûnnek fel. Õk úgy hiszik, hogy 
a halántékról valóban nem szabad leborot-
válni a hajat, de a hosszúságából ollóval 
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le lehet vágni. Tehát a halántéktinccsel 
kapcsolatban különbözõ vélemények ala-
kultak ki.

Honnan származik ez a szokás? 
Egyetlen bibliai helyen alapul, a 3Mózes 
19,27 igeversen, ahol ezt olvashatjuk: 
«Ne nyírjátok le halántékotokról a hajat! 
Szakállad végét ne csúfítsd el!» (Fontos 
a Károli-fordítást is figyelembe venni, ez 
jobban alátámasztja a most következõ ma-
gyarázatot: A ti hajatokat kerekdedre ne 
nyírjátok, a szakállad végét se csúfítsd el.) 

Mire gondolt Isten ezzel a rendel-
kezéssel, és milyen célja volt vele? De 
vajon hogyan értelmezik ezt ma a zsidó-
ságban?

Mivel a zsidó közösség a világ külön-
bözõ tájain szétszórva élt és él, az évszá-
zadok során különbözõ szokások alakul-
tak ki körükben. Az a kultúra, amelyben 
éltek, szintén gyakorolt rájuk némi be-
folyást. Ezek a kulturális különbségek 
hatással vannak mind máig a zsidóságra. 

Azt tudnunk kell, hogy ezt a paran-
csolatot az izraeliták akkor kapták, ami-
kor kivonultak Egyiptomból, ahol hosszú 
idõn át éltek. A Sínai-hegyen, valamint a 
negyvenéves pusztai vándorlásuk során 
Isten Mózes által közölte velük paran-
csolatait és rendelkezéseit.

Egyiptom olyan ország volt, amely-
ben számtalan sok istent imádtak. 

Ettõl a pogány kultúrától és más né-
pek befolyásától akarta Isten népét, 
Izráelt, a Neki tetszõ szokásokkal el-
különíteni. Jól tudjuk, milyen erõsen 
befolyásolhatja az embereket az õket 
körülvevõ kultúra. Csak gondoljunk a 
divattrendekre, a zenére, csak hogy a 
legbefolyásosabbat említsük. Az óko-
ri egyiptomi kultúrát jól ismerhetjük 
a fennmaradt templomok, kultuszhe-
lyek, falfestmények, sziklába vájt ké-
pek és szövegek által. Tudjuk, hogyan 
néztek ki az egyiptomiak, hogyan öl-
tözködtek, hogyan viselték a hajukat 
és szakállukat.

Az egyiptomiak a hajukat körbe 
nyírták le, bubifrizura formára – amint 
azt sok képen láthatjuk – vagy teljesen 
lenyírták a hajukat, és kopasz volt a 
fejük. A fáraók szobrain láthatjuk, mi-
lyen mûvészien lenyírt kecskeszakállt 
viseltek. Isten nyilvánvalóan azt akar-
ta, hogy Izráel népe ne vegye át ezt az 
egyiptomi kultúrát, hanem a szakállát 
és a haját természetes módon viselje. 
Ez volt Isten szándéka ezzel a rendel-
kezéssel, amint azt a kulturális háttér 
alapján megérthetjük.

Azonban hogyan vált a zsidóság 
egy része számára olyan központi fon-
tosságúvá, hogy a halántéktincset ne 
vágja le? Nyilvánvalóan tévesen értel-

mezték azt, amit a rendelkezés kijelent. 
A pea vagy többes számú alakját, a peot 
szót ma a paróka megnevezésére hasz-
nálják, viszont egyszerûen csak szélet 
vagy véget jelent, azaz a haj vagy a sza-
káll szélét vagy végét. 

Jóllehet a halántéktincs a haj egy ré-
sze, mégsem a vége vagy a széle az egész 
frizurának. A rendelkezés a fejet borító 
teljes hajtömegre vonatkozik, és ezt nem 
kell körbe levágni bubifrizura módjá-
ra, amint az az egyiptomiaknál szokás 
volt. Az Úr rendelkezésének ez a hátte-
re azonban, amely visszanyúlik az ókori 
Egyiptomig, idõvel feledésbe merült.

A késõbb kialakult és megcsonto-
sodott hagyomány, miszerint a halán-
téktincset nem vágják le, egyes zsidó 
csoportoknál olyan mélyen beivódott, 
hogy már nem lehet õket ettõl eltéríte-
ni. Ez is azt mutatja, hogy a hagyomány 
erõsebb, mint a racionális ismeret. És 
a tény, hogy nem mindenki viseli egy-
formán a halántéktincset, azt mutat-
ja, hogy a zsidók között e tekintetben 
különbözõ vélemények alakultak ki. 
Vannak ugyanis olyanok, akik számára 
központi fontosságú a halántéktincs, 
úgyannyira, hogy még a csecsemõ korú 
kisfiúk tincseit sem vágják le, ugyanak-
kor a zsidók nagy része nem tulajdonít 
ennek különösebb jelentõséget.   ∎
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ALLAH, ISTEN 
ÉS A «NOSTRA 
AETATE» 

Makram Mesherky

Allah csupán az egy igaz Isten másik 
neve? A katolikusok azt mondják, 

igen, az evangéliumi hívõk azt,  
hogy nem. Egy megoldási javaslat, 

amely figyelembe veszi a  
Közel-Keleten megélt realitást.



Eszerint helyesnek tûnik, ha azt mondjuk, hogy mindkét szó, Isten és Allah, 
az «Isten» fogalmát nevezi meg. A konnotáció viszont abból adódik, hogy 
valaki a szóval megnevezett tartalmon mit ért, milyen érzelmek fûzik hozzá.
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AArab keresztényként, akinek a 
nagyapját A’bd Allahnak («Isten rab-
szolgájának») hívták, fiának neve pedig 
Yoh’anna («Jahwe kegyelmes»), külö-
nös megtiszteltetés számomra, hogy 
errõl a témáról írhatok.

Amennyire én tudom, minden arab 
bibliafordítás az Allah szót használja 
a héber Elohim és a görög Theos sza-
vak lefordítására. Ugyanakkor naponta 
használunk olyan szófordulatokat, mint 
noshkor Allah (hála Istennek) és Inshaa’ 
Allah («legyen meg Isten akarata»).

A nagy kérdés tehát ez: Allah csu-
pán az egy igaz Isten másik neve? Más 
szavakkal: Az Allah és az Isten egy-
szerûen két különbözõ neve ugyanan-
nak az Istennek?

A Második Vatikáni Zsinaton a ka-
tolikus egyház nyilatkozatot adott ki 
(«Nostra Aetate») az egyház és a nem 
keresztény vallások viszonyáról, és az-
óta azt tanítja, hogy a keresztények és a 
muszlimok ugyanazt az Istent imádják. 
Hogyan vélekedünk mi, evangéliumi hí-
võk, errõl? Tudunk-e õszinte, ugyanak-
kor bölcs választ adni arra a kérdésre, 
hogy a Korán Allahja és a Biblia Istene 
azonos-e?

Vizsgáljuk meg Allah jelentését, 
lényét, tulajdonságait, és hasonlítsuk 
össze Isten biblikus portréjával, hogy 
ebbe a komplex témába mélyebben be-
hatolhassunk.

1. EREDET ÉS JELENTÉS 
Az Allah szó az arab al-ilah szóból 
származhat, amelynek jelentése 
«az Isten». Allah régebbi, mint az 
iszlám, eredetileg egyike volt az Al-
kaa’ba isteneinek, ami a legfonto-
sabb imahely Mekkában. Allah volt 
az Arab-félsziget legfõbb istenének 
általános neve. Három lánya volt: 
Al-lat, Al-u’zza és Manat. A polite-
izmussal kialakult, addig soha nem 
látott konfliktus során a Korán úgy 
döntött, hogy Allah az egyedüli igaz 

Isten, és visszautasította azt az el-
képzelést, hogy Allahnak fiai vagy 
lányai lettek volna.

Hasonlóan használták a görög 
Theos szót, amely eredetileg Görög-
ország pogány isteneit jelentette, 
úgy a Septuagintában (az Ószövet-
ség görög fordítása), mint a görög 
Újszövetségben, a héber Elohim szó 
megfelelõjeként. Az angol God és a 
német Gott szavak is valószínûleg a 
kereszténység elõtti germán Guthan 
szóból származnak – vagyis ugyan-
úgy pogány eredetûek.

Teljesen normális és elfogadha-
tó letûnt kultúrák szavainak átvé-
tele. Azt tudni kell, hogy a szavak 
mindig rendelkeznek egy dennota-

tív, azaz fogalmi jelentéssel, és egy 
konnotatív, elképzelésekhez, ér-
zelmekhez kapcsolódó jelentéssel. 
Eszerint helyesnek tûnik, ha azt 
mondjuk, hogy mindkét szó, Isten 
és Allah, az «Isten» fogalmát neve-
zi meg. A konnotáció viszont abból 
adódik, hogy valaki a szóval meg-
nevezett tartalmon mit ért, milyen 
érzelmek fûzik hozzá.

2. ALLAH TULAJDONSÁGAI 
Allahnak egész sor nevét, tulajdon-
ságát, cselekedetét örökítették meg, 
melyeket együtt így foglalták össze: 
«Allah 99 legszebb neve». 36 közü-
lük uralmára és szuverenitására 
vonatkozik, pl. «mindentudó», «min-
denható» és «fenséges». 24 irgalmas-
ságát és kegyelmét írja le, pl. «jóaka-
ratú», «türelmes» és «megbocsátó». A 
többi név különbözõ más aspektust 
villant fel, pl. «bosszúálló», «élõ», 
«hûséges», «oltalmazó», «pusztító», 
«vezetõ» és «kísértõ».

Amint látjuk, Allah egyik neve 
tagadhatja a másikat, vagy egyik-
nek jelentését magába foglalja a 
másik név. A muszlimok végülis 
egy ismeretlen, több dimenziós is-

tent imádnak. Nagy félelemmel és 
hódolattal járulnak elé, és azon fá-
radoznak, hogy minden parancsola-
tát szigorúan betartsák.

Az «Allahu akbar!» szóösszeté-
tel segíthet ezt az intuitív értelme-
zést felfogni. Nem önmagában sze-
repel, hanem egy mondat része, szó 
szerinti jelentése: «Allah a legna-
gyobb!» – nagyobb mindennél, amit 
ismerünk.

Próbáljuk megérteni, milyen 
fogalmat alkotnak a muszlimok Al-
lahról. Ki az az isten, akihez imád-
koznak? Vizsgáljuk meg a muszlim 
Allah-képet, és azt, hogy összhang-
ban van-e a keresztény istenképpel. 
Nézzük meg a következõkben Allah 

néhány jelentõs (és részben egymás-
nak ellentmondó) tulajdonságát:

A. AZ EGYEDÜLI 
Az iszlám hitvallás elsõ része így 
hangzik: «Allah, aki Rajta kí-
vül nincs más isten, az Élõ, és 
a Gondoskodó.» Ugyanakkor ez 
a legfontosabb iszlám dogma is, 
amely Allah abszolút egyedülisé-
gét szembe állítja minden olyan 
felfogással, amely szerint mellette 
más istenek is léteznének.  Amint 
a Koránban, a Szúra 112,1- 4-ben 
olvasható: «Ezt mondd: Õ Allah, az 
egyedüli, {2} Allah, a Kitartó! {3} 
Nem nemzett, nem nemzetett {4} 
és nem fogható hozzá senki sem..»

Ez azt jelenti, hogy Allahnak 
nincsenek gyerekei (sem szellemi, 
sem testi). Így nem lehet sem apa, 
sem fiú. A Szentlélek alatt a musz-
limok Gabriel angyalt értik. Ez ab-
szolút tagadása Jézus fiúságának 
és istenségének, valamint Isten 
atyai mivoltának.

Ezzel szemben a Biblia Istene 
lénye szerint Szentháromság Is-
ten. Az örök kölcsönös kapcsolat a 
Szentháromságon belül (Atya, Fiú, 
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Szentlélek) a szeretet kapcsolata, 
amely a teremtett világra is vonat-
kozik.

B. ÚR ÉS TEREMTÕ 
A vallásos muszlim naponta több-
ször leborul imádkozva Allah elõtt. 
Egész életét és gondolkodását Al-
lah és az Õ parancsolatai határoz-
zák meg.  Az «istentisztelet» (E’ba-
da) és az «imádó» (A’abed) arab 
szavak az A’bd («rabszolga») szóból 
származnak. Az iszlámban egyetlen 
ember sem szabad, mindenki Allah 
rabszolgája, egyetlen kiváltsága az, 
hogy Õt félelemmel telve imádja.

Allah a világ alkotója is, ami a 
feledékeny embereket arra emlé-
kezteti, hogy a teremtett világ jó 
adomány, amiért hálásnak kellene 
lenni. Ugyanakkor Allah túlságosan 
is szent ahhoz, hogy személyes kap-
csolatba kerüljön teremtményeivel.

Ellenben a Biblia Istene nem-
csak az univerzum Ura, hanem Atya 
is, Aki szeretné, hogy azok, akik 
Õbenne hisznek, és akiket gyerme-
keinek nevez, Õt szabad akaratuk-
ból imádnák. A Biblia Istene szuve-
rén, végtelen, az univerzum Terem-
tõje, de a népéhez fûzõdõ kapcsola-
ta olyan, mint a szeretõ atyáé, aki 
gondoskodik gyermekeirõl.

C. INTRIKUS 
Allah viszonya a bûnöshöz sokoldalú. 
Elõször is egyáltalán nem szereti: «Al-
lah nem szereti a bántalmazókat … 
Allah nem szeret egyetlen istentaga-
dót és bûnöst sem.» (Szúra 2,190 és 
276). Máshol viszont ezt olvassuk: 
«Akit pedig akar, azt az egyenes útra 
viszi». (Szúra 6,39). A hitetlent ellen-
ben megbünteti, nem egyszerûen elí-
téli, hanem tudatosan tévútra vezeti 
(«Allah tévelygésbe viszi azt, akit 
akar», Szúra 6,39). Az angyaloknak 
ezt parancsolja: «Gyûjtsétek össze a 
hitetleneket és társaikat … és ve-
zessétek õket a pokol ösvényére» 
(Szúra 37,22-23). A Korán Allahot 
olyannak is ábrázolja, aki a hitetlent 
becsapja, és intrikákat szõ ellene: 
«A képmutatók szeretnék rászed-
ni Allahot, de valójában Õ szedi rá 
õket...» (Szúra 4,142). «És õk cselt 
szõttek. [a hitetlenek] Ám Allah is 
cselt szõtt. Allah a legjobb cselszö-
võ.» (Szúra 3,54; vö. 8,30).

A Biblia Istene ellenben nem 
csaló és nem intrikus. Õ szeretõ 
Megváltó, Aki «azt akarja, hogy 
minden ember üdvözüljön, és el-
jusson az igazság megismerésére» 
(1Timóteus 2,4). Isten mindenkit 
szeret, mindegy, mennyire bûnös. 
Õ a szeretet forrása, és tanítványa-
it is felszólítja, hogy még az ellen-
ségeiket is szeressék.

D. MEGSEMMISÍTÕ 
Allah kinyilatkoztat és megsem-
misít koránverseket saját belátása 
szerint. «Ha egy Korán verset át-
írunk, vagy feledésre kárhoztatunk, 
egy jobbat, vagy hozzá hasonlót 
hozunk helyette. Nem tudod, hogy 
Allah mindenre képes?» (Szúra 
2,106).

Ez azt jelenti, hogy Allah vég-
sõsoron nem konzekvens, és 
gyakran megváltoztatja kinyilat-
koztatott akaratát. Ebbõl pedig az 
következik, hogy egyetlen, az örök 
üdvösségre vonatkozó ígérete sem 
garantált a hívõk számára.

Egészen más a Biblia Istene: 
Õ nem változtatja meg szavát és 
ígéreteit. Jézus Krisztus által meg-
váltást és örök üdvösséget ígért ne-
künk, és ez az ígéret sziklaszilárd 
és rendíthetetlen, mert megváltoz-
tathatatlan lényébõl származik.

E. JUTALMAZÓ 
A Korán szerint Allah örök jutalma 
a hívõk számára a Paradicsom. Ez 
a Paradicsom elsõsorban a musz-
lim férfiakat várja az érzéki örömök 
sokaságával: végnélküli lakomák-
kal, szüzek seregével, akik min-
dig szûziesek maradnak. «{31} Az 
óvakodókat pedig gyõzelmük helye 
várja, {32} kertek és szõlõk, {33} és 
duzzadó keblû, egykorú nõk, {34} 
és csordultig telt boros poharak.» 
(Szúra 78,31-34).

Az az örök jutalom, amirõl a Biblia 
beszél, összehasonlíthatatlanul más. 
A keresztény hívõk örökké Istennél 
lesznek a mennyben, az Õ jelenlétében, 
végtelen szeretet és öröm lesz osztály-
részük – ami nem hasonlítható az ér-
zéki örömökhöz: «…de akik méltónak 
ítéltetnek ama eljövendõ világra, hogy 
részük legyen a halottak közül való 
feltámadásban, azok nem házasodnak 

majd, és férjhez sem mennek. Sõt meg 
sem halhatnak többé, mert az angya-
lokhoz lesznek hasonlók, és az Isten 
fiaivá lesznek, lévén a feltámadás fiai» 
(Lukács 20,35-36). «Hiszen az Isten 
országa nem evés és ivás, hanem igaz-
ság, békesség és a Szentlélekben való 
öröm…» (Róma 14,17).

ÖSSZEFOGLALÁS 
Az iszlám Allahja rejtõzködõ, távoli Is-
ten, aki az akaratát, de nem saját ma-
gát jelenti ki, úgyhogy lehetetlen vele a 
személyes kapcsolat. Abszolút egy-lé-
tében Allah egység és nem háromság, 
tehát nem viszony, és ebbõl az követ-
kezik, hogy a szeretetnek vele kapcso-
latban nincs jelentõsége. A muszlim 
számára Allah az igaz Isten címe vagy 
általános megnevezése.

Amikor a keresztény arabok Al-
lahról beszélnek, a Biblia Istenére 
gondolnak, Aki személyes és Szenthá-
romság, szeretõ Atya, Aki Jézus Krisz-
tusban emberré lett, és belépett az 
emberiség történelmébe, hogy kinyilat-
koztassa Magát nekünk, és megváltson 
bennünket bûneinkbõl. Õ fizette meg 
bûneinkért a büntetést, hogy szabaddá 
tegyen bennünket, hogy helyreállítsa 
Isten képmására teremtett lényünket, 
és megajándékozzon az örökélet bizo-
nyosságával. Ez gyökeresen más isten-
kép, mint az iszlámé, amely számára az 
ilyen konnotációk elképzelhetetlenek.

A muszlim és arab keresztények 
biztosan használni fogják az Allah ne-
vet a jövõben is, és mindig radikálisan 
másként fogják érteni. Ahelyett, hogy 
megpróbálnánk ezt a valóságot tagad-
ni, és e cikk kiinduló kérdésére egy 
katolikus igennel, vagy egy evangéli-
umi nemmel válaszolnánk, ajánlatos 
inkább egy mérsékeltebb és jobb utat 
választani.

Mi lenne, ha tiszteletteljesen meg-
hallgatnánk a muszlimokat, és meg-
kérdeznénk tõlük, mit értenek Allah 
alatt, amint gyakran megtesszük más 
vallások szavaival (pl. karma, halal, 
kóser stb.)? Ez udvarias és gyakor-
latias hozzáállás, amely barátságos 
beszélgetéshez vezethet, és alkalmat 
kínál, hogy bizonyságot tegyünk hi-
tünkrõl, miközben kifejtjük biblikus 
istenfelfogásunkat.  ∎

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

A
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gyerekek nem játszhatnának együtt. 
A közös tevékenységek hogyan zaj-
lanának tulajdonképpen így? Arra is 
hivatkoztak, hogy egyes gyerekek és 
szülõk nem is boldogulnának a mo-
dern technikával. Különben is még 
sok más akadály is adódhatna. 

Azonban nem hagytuk, hogy az 
aggodalmaskodók eltérítsenek ben-
nünket szándékunktól. A gyerme-
kek hozzászoktak a zoomhoz, és mi 
is megtanultunk bánni vele. Aztán 
közvélemény-kutatást végeztünk a 
szülõk között, szeretnék-e, hogy a 
bibliaklubot a zoomon keresztül foly-
tassuk. Egészen meglepõdtünk, hogy 
a szülõk 95 %-a a folytatás mellett 
szavazott. Az iskolásgyerekek Izra-
elben naponta úgyis 4-7 órát ülnek 
a számítógép elõtt, és az interneten 
keresztül vesznek részt a távokta-
tásban. Így az online bibliaklubot is 
könnyen elfogadták, ami arra utalt, 
hogy ez nagyon fontos számukra. 

Így több új programot hoztunk lét-
re az online tevékenységhez igazítva. 

A csoportvezetõk is megta-
nulták ezek kezelését. Az 
Úr kegyelmes volt hozzánk, 
meghallgatta imáinkat.

Minden kedden délután 
a 75 gyermek ismét talál-
kozik, csak a virtuális tér-

ben. Ahogy összejövünk, a gyerekek 
felmondják a heti kívülrõl megtanult 
bibliaverset, majd következik egy 
történet a Biblia egyik hithõsérõl. 
Ezután a gyerekek hat csoportot al-
kotnak korosztály szerint, és a cso-
portvezetõ irányításával játszanak, 
vagy valamilyen közös tevékenysé-
get végeznek. Kétségeink voltak, 
hogy mindez online sikerülni fog-e, 
de kellemes meglepetésben lett ré-
szünk. Az Úr sokféle úton-módon 
mûködik, és az egész stáb felbáto-
rodott, és lelkesen készül ezekre a 
tevékenységekre. 

Jelenleg a Tízparancsolatot tanít-
juk, és Márk evangéliumát készítjük 
elõ a következõ foglalkozásra. Hálá-
sak vagyunk az Úrnak ezért a lehetõ-
ségért, és imádkozunk, hogy tegye 
gyümölcsözõvé ezt a munkánkat is. 
Azonban reménykedve várjuk azt a 
napot, amikor visszatérhetünk a nor-
malitáshoz, és mindnyájan személye-
sen is viszontláthatjuk egymást.∎

BIBLIAÓRA 
ÉS KORONA-
VÍRUS 
Sarah Maranzenboim-Winkler 
csapatával 

A koronavírus 2020 márciusában 
megjelent Izraelben is, amint szinte 
az egész világon, és a megszokott 
mindennapi életvitelt megállásra 
kényszerítette. Ez természetesen a 
gyülekezeti életre is kihatott. Kez-
detben arra gondoltunk, hogy az 
egész talán néhány hétig fog tartani, 
és visszatérhetünk a normalitáshoz.  
De, amikor kiderült, hogy jóval to-
vább fog tartani, megértettük, hogy 
a gyerekek oktatását is a Zoom, You-
Tube, Livestream alkalmazással vagy 
kis csoportokban kell folytatnunk, 
amint az a gyülekezetben a heti ösz-
szejöveteleken szokásossá vált. 

Így mindnyájan, akik a gyere-
keket tanítjuk, kerestük a módját, 
hogyan tudnánk õket az internet 
segítségével otthon elérni. Tanítási 

A

programot és megfelelõ kisfilmeket 
készítettünk a távoktatás számára. 
Idõrõl idõre felhívtuk a gyerekeket 
és szüleiket, hogy megtudjuk, kö-
vetik-e a gyerekek a programokat. 

Örömünkre a szülõk nagyon elége-
dettek voltak azzal, amit nekik és a 
gyerekeknek az otthoni tanuláshoz 
készítettünk.

Ezután a bibliaklubra gondoltam, 
ahol a korlátozások elõtt minden 
kedden legalább 75 gyerek gyûlt ösz-
sze Haifa különbözõ gyülekezeteibõl 
a Beth-Shalom házban, hogy a Szent-
írást tanulmányozzák, és együtt 
játsszanak. A bibliaklub a gyerekek 
kedvenc találkozóhelyévé vált, ahol 
más hívõ gyerekekkel találkozhat-
tak, hitükben erõsödhettek.

Találnunk kellett egy megoldást, 
hogy ezt az áldásos munkát a koro-
navírus miatt bevezetett korlátozá-
sok idején is folytatni tudjuk. A nyári 
szünet bizonyos engedményeket ho-
zott, de azután következett a máso-
dik lockdown, és azon kezdtünk gon-
dolkodni, hogy a bibliaórát is folytat-
hatnánk a Zoom alkalmazás haszná-
latával. Sokan aggodalmaskodtak, 
hogy az nem ugyanolyan lenne. A 

Minden kedd délután körülbelül 75 
gyermek találkozik virtuálisan.

A mindennapi életvitel 
szünetel. 



ÚJ, EGYEDÜLÁLLÓ  
HARCIGÉPEKET  
KAP AZ IZRAELI  

LÉGIERÕ 
Néhány hónappal az F-35-Stealth harci re-
pülõgép-szerzõdés megkötése után Amerika és 
Izrael között – Izraelben az  «Adir» (hatalmas) 
néven ismert – újabb egyedülálló F-35-Stealth re-
pülõgép landolt a Tel-Nof légitámaszponton: Ez egy 
«csupasz» F-35-ös, hadi rendszerek nélkül. Ezzel a 
géppel a légierõ saját, elõrehaladott rendszereket 
tesztelhet, mielõtt az operatív F-35-ös repülõ szá-
zadba kerülne. Tel Nof parancsnoka, Oded Cohen, 
a repülõgép átvételét «történelmi eseménynek» ne-
vezte. Véleménye szerint az «Adir» megérkezése, 
amellyel a testület repülõgép-tesztelési központjá-
ban kísérleteket szándékoznak végezni, fontos mér-
földkõ az izraeli légierõ «saját» F-35-ös flottájának 
kiépítési programjában. «Semmi kétségem afelõl», 
írja a központ teamjéhez intézett egyik levelében, 
«hogy Önök képességeik és professzionális krea-
tivitásuk alapján, amirõl már eddig is bizonyságot 
tettek, képesek lesznek a lehetõségek határáig 
elmenni, és az ‹Adir›-ral ismeretlen területeket és 
horizontokat felfedezni.» Lockheed Martin, a re-
pülõgép gyártója számára az F-35-ös Izraelnek való 
átadása rendkívüli lépés: Izrael ugyanis az egyedüli 
ország, amely a csúcsmodern harcigépet saját tech-
nológiájával felfegyverezheti. A szakértõk szerint 
az izraeli légierõ «az izraeli hangárokban egy szuper 
repülõgépbõl egy még rafináltabbat fog elõállítani».  
«Az F-35-ös flottának a következõ években fontos 
szerep jut a légierõ tevékenységében», jelentette ki 
Y. alezredes, a légierõ kísérleti repülõezredének pa-
rancsnoka.  Az «Adir»-ral a légierõ  «függetlenül el-
végezheti a felfegyverzést és tesztelést». Ez a tech-
nológiai elõrelépés rendkívül fontos, mert a régió 
más országai is birtokolni fogják az F-35-öst. NAW∎

POLITIKA

IZRAEL ÉS AZ AMERIKAI  
VÁLASZTÁS EREDMÉNYE 

Lapzártakor már világosabbá vált Amerikában, hogy ki 
fog 2021. január végén a Fehér Házba beköltözni. Ugyan-
akkor ezután a választási krimi után továbbra is tisztá-
zatlan, melyik elnök lenne jobb Izrael számára. Izraelben 
már rég nem mindenki lelkesedik Trumpért, és ennek 
semmi köze a politikai bal- vagy jobboldalhoz.  Éppen a 
telepes mozgalom ideológiai szárnya az, amely semmit 
sem nyerhet Trumppal. A választások elõtt a megkér-
dezett izraeliek  54%-a mégis  Trumpot támogatta, és 
úgy vélte, hogy ez az elnök lenne jó úgy Amerika, mint 
Izrael számára. Csak 21% nyilatkozott úgy, hogy inkább  
Biden lenne az, aki Amerikának és Izraelnek is jót hozna.
Ha megnézzük, hogyan látják az amerikai polgárok Izrael 
Államot az amerikai pártok prizmáján keresztül, megfejt-
hetjük ennek a magatartásnak a lényegét. A megkérdezett 
amerikaiak közül 36% úgy hiszi, hogy a demokraták jók 
lennének a zsidó állam számára, míg 69% a republikánu-
sokról hiszi ugyanezt. Így nem csoda, hogy a palesztinok na-
gyon korán és túlzott lelkesedéssel gratuláltak Bidennek. 
Már azt is jelezték, hogy egy demokrata amerikai elnök ve-
zetésével készek visszatérni a tárgyalóasztalhoz.  Trump 
esetében csak az lehet biztos, hogy egyáltalán nem biztos, 
ami ezután jön. És ugyanez érvényes a palesztin oldalra is.
A kép azonban semmi esetre sem fekete-fehér: Jóllehet 
vélhetõen sem Netanjahu sem az egész Izrael nem fog 
lelkesedni egy másfajta Irán-politikának Biden alatt, 
ugyanakkor egy demokrata elnök Washingtonban nem 
fog feltétlenül negatív döntéseket hozni egy másik, Izrael 
számára nagy jelentõségû témában: az izraeli telepekkel, 
a status quo-jukkal és mindenekelõtt a jövõjükkel kap-
csolatban. Jelenleg azonban az ilyen és más kérdések is 

még váratnak magukra, mert a hiva-
talos Izrael ez alkalommal igencsak 
késlekedik a gratulációval, ugyan-
is még mindig Trump felé tekintget.
Trumpnak mindenesetre még két hó-
napja van hivatalában. Annak, aki 
óriási államhatalmi rendszer fölött 
rendelkezik, ez elegendõ idõ, hogy 
váltókat állítson át, vagy még kézzel-
foghatóbb dolgokat valósítson meg. 
Így Izraelben az a kérdés foglalkoz-
tatja az embereket, hogy 2021. janu-

ár végéig, vajon milyen meglepetésekkel ajándékozza 
meg Trump a zsidó államot. Az izraeli kormány azt vár-
ja, hogy ez idõ alatt lehetõleg minél több, Izrael számá-
ra pozitív fejlemény induljon be, amint ez meg is történt 
néhány nappal az október végi választási menet elõtt (ld. 
«A Trump-adminisztráció az utolsó pillanatig kitart»). AN∎
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25 ÉVVEL KÉSÕBB:  
MÉG MINDIG NEMZETI  

VESZÉLYFORRÁS
Rabin miniszterelnök meggyilkolásának 25. évforduló-
ja alkalmából gyilkosának neve újra megjelent az izra-
eli médiában. Yigal Amirt 1995 novemberében, félévvel 
tette elkövetése után életfogytiglani fegyházbüntetésre 
ítélték. Most egy kerületi bíróság bevonásával a bör-
tönhatóság döntése ellen eljárást indított. Az ugyanis 
visszautasította kérelmét, melyben kimenõt kért, hogy 
részt vehessen fia bar-micva ünnepségén. Az érvény-
ben lévõ börtönszabályok ellenére telefonon házasságot 
kötött Larissa Trimboblerrel, aki nem sokkal késõbb 
törvényellenesen kicsempészte a börtönbõl Amir sper-
máját, és mesterségesen megtermékenyíttette magát. 
2020 õszén a kerületi bíróság helyt adott a börtönha-
tóság tilalmának, így Amir nem vehetett részt Jeruzsá-
lemben fia vallási nagykorúságának ünnepén. Röviddel 
ezután az izraeli belföldi titkosszolgálat jelentést adott 
ki, amelyben Amirt továbbra veszélyesnek minõsítették 
a nemzeti biztonságra nézve. A jelentés kitért környeze-
tére is, amely kb. egy év óta fokozottan szervezkedik, és 
a teljes nyilvánosság bevonásával megpróbál támogatást 
kieszközölni szabadon bocsátására. Fogva tartása során 
Amir bizonyos könnyítésekben részesült, így telefonnal 
is rendelkezett. Amikor azonban kiderült, hogy a hívá-
sokat politikai célokra használta fel, a Legfelsõ Bíróság 
2019 októberében újra korlátozásokat rendelt el, me-
lyeket az igazságszolgáltatás a titkosszolgálati jelentés 
figyelembevételével mindenképpen be akar tartani. AN∎

EGY VÉDELMI INTÉZKEDÉS 
OPERATÍV SIKERE 

Miközben a legtöbb ember a pandémia kihívásaival küzd, és 
az emberéletek megmentésében fáradozik, mások a jövõbeli 
véres konfliktusokra fegyverkeznek fel. Izraelben senki sem 
csodálkozik azon, hogy a Gázai-övezetben 2007 óta fegyveres 
erõszakkal uralkodó Hamasz, ha lehetséges, még fokozottabb 
ellenszenvvel viseltetik Izrael iránt, mióta a Közel-Kelet fölött 
a béke szele fújdogál. Az sem újdonság, hogy a Gázai-övezetben a pénzek nem humanitárius célokat szolgálnak, ami különben rendel-
tetésük lenne. A Hamasz a pandémia közepette annak a régiónak uraként, amelynek egészségügyi ellátását a legjobb esetben is csak 
kezdetlegesnek lehet nevezni, nagy összegeket háborús készülõdésekre fordít ahelyett, hogy saját lakosságáról gondoskodna, ami 
jól szemlélteti változatlan prioritását: az ellenséggel szembeni terrorintézkedések fontosabbak, mint saját honfitársainak ellátása. 
Izrael, miközben továbbra is szórványos rakétatámadásokat kell elszenvednie a Gázai-övezetbõl, egy jól kiépített terroralagút felfe-
dezését egyenesen pozitív tényként értékelte, mert ez bizonyítékkal szolgált: A Gázai-övezet határánál hozott védelmi intézkedések 
hatékonyságára. Konkrétan nem keresték az alagutat, hanem jelzéseket kaptak a föld fölött és alatt üzemeltetett High-Tech eszközök 
szeizmikus tevékenységérõl. A hadsereg köreibõl kiszivárgott, hogy a Hamasz ezzel az új alagúttal Izrael biztonsági intézkedéseit 
akarta tesztelni. A tesztelés valóban kitûnõen sikerült, mégpedig az izraeli oldal javára.  Biztonsági körökben azonban aggodalmat 
kelt, hogy a Hamasz az ismételt tagadó nyilatkozatok ellenére továbbra is háborús elõkészületekbe invesztál komoly anyagiakat. AN∎

ERKÖLCSI  
KÉRDÉSEK  

POLITIKAI SZÍNEZETTEL 
Izraelben köztudott, hogy a Palesztin Autonómiaható-
ság (PA) területén igencsak rossz az egészségügyi ellá-
tás. Különösen az bosszantja Izraelt, hogy ennek egyik 
jelentõs oka a terroristáknak és családjaiknak kifize-
tett nagy pénzösszegek. Ezzel együtt az ország mindig 
fogad palesztin betegeket úgy Ciszjordániából, mint a 
Gázai-övezetbõl, hogy különbözõ izraeli kórházakban ré-
szesüljenek orvosi ellátásban. Ugyanakkor a hatóságok 
fenntartják maguknak a jogot, hogy korlátozzák a beuta-
zást, fõleg most a pandémia idején. Izrael humánus ma-
gatartását igazolja, hogy engedélyezte Saeb Erekat izraeli 
kezelését. Erekat, aki az 1990-es években a béketárgya-
lások idején fõtárgyalóként mûködött, koronavírusos lett, 
és a 2017-ben végrehajtott tüdõtranszplantációja miatt 
kritikus állapotba került. Amikor az izraeli közvélemény 
errõl tudomást szerzett, sokan úgy vélték, hogy izraeli 
kezelése magától értetõdõ humanitárius cselekedet. So-
kan arra is rámutattak, hogy õ sokáig a mérsékelt szár-
nyhoz tartozott, jóllehet a PFSZ fõtitkáraként az utóbbi 
években a kategorikus nem-vonalat képviselte. Akadtak 
olyanok is, akik a 65 éves palesztin politikus orvosi ke-
zelését feltételekhez akarták kötni. Mások pedig egy iz-
raeli kórházban történõ kezelését «a morális gyengeség 
beismerésének» nevezték, vagy azt hangoztatták, hogy õ 
is másokkal együtt, bármennyire is humánusan viselke-
dik velük szemben Izrael, folytatni fogják az ország el-
leni hecckampányt. Végül is Erekat a Hadassah klinikán 
a legjobb orvosi ellátásban részesült, ennek ellenére no-
vemberben meghalt. Izrael természetesen gondoskodott 
arról, hogy családját idõben értesítsék, és lehetõvé tet-
ték, hogy méltóképpen elbúcsúzzanak halottjuktól. AN∎
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TUDOMÁNY 

2019 õszén Izraelben egy új sürgõsségi hívószám jelent meg 
az interneten. A kibernetikus támadások jelentését fogadó 
nemzeti központok felszólították a lakosságot, hogy a 119 
számon jelentse a gyanús kibernetikus tevékenységeket. Egy 
évvel késõbb a beérkezett jelentések száma azt mutatta, hogy 
Izraelben valóban szükség van e tekintetben központi intéz-
kedésre. 12 hónap alatt 10 000 jelentés érkezett, ami napi kb. 
30 hívásnak felel meg. A polgárok többek kõzött jelentettek 
meghekkelt e-mail folyószámlákat, feltört kódokat, ellensé-
ges szándékkal átvett kamerákat, vagy profiluk törvényelle-
nes használatát a közmédiában, de cégek is jelentették, hogy 
internetes oldalaik ellenséges támadás áldozatává váltak. A 
beérkezett panaszok majdnem egyharmada magánemberektõl 
érkezett e-mail- vagy WhatsApp-csalások miatt. Mivel ezeknek 
a panaszoknak ilyenfajta központi csoportosítása sikeresnek 
bizonyult, a Beer Shevában székelõ forróvonal-iroda vezetõje 
elhatározta, hogy további felvilágosítás érdekében nyilvános 
kampányt indít.  Az izraeli közvéleményt elsõsorban a meg-
elõzõ óvintézkedésekrõl kell informálni. Ezzel kapcsolatban 
Dana Toren, a központ vezetõje, elmondta: «Néha ehhez ke-
vesebb, mint egy percre van szükség. A népszerû alkalmazá-
sokat olyan személyek is könnyen megvédhetik, akik nem 
rendelkeznek részletes technológiai ismeretekkel.» AN∎

IZRAEL DRÓNJAI VÉDIK ETIÓPIÁT A  
SÁSKAJÁRÁSTÓL 
A sáskák ismét óriási rajokban vándorolnak, és útjukban minden növényzetet elpusztítanak. 
Úgy 100 évvel ezelõtt, az elsõ világháború idején a sáskák éhínséggel fenyegették a Szentföldet. 
A sáskarajok azóta is többször rátörtek az országra, ebben az évszázadban is. A közelmúltban is-
mét felhívták a figyelmet arra, hogy Afrikában nagy rajokban vonulnak a sáskák, és ismét könnyen meg-
találhatják az utat a Szentföld felé. Izraelt eddig megkímélte ez a csapás, viszont a gazdaságilag anélkül is rosszul álló Etiópia még a 
sáskajárástól is szenved. Izrael segítségére sietett a modern drón-technológiával. Az izraeli külügyminisztérium megbízásából már no-
vemberben szakértõk utaztak Etiópiába, az ország ugyanis a sáskajárás elleni küzdelemben Izrael segítségét kérte. A drónok légi felvé-
teleivel meg lehet találni éjjel a sáskák tömeges tartózkodási helyét, ezek a rovarok épp olyan gyorsan felzabálnak mindent, mint ami-
lyen gyorsan szaporodnak. Amikor megpihennek, akkor lehet õket a drónokkal megtámadni. Az ideális idõpont az, amikor a nõstények 
még nem rakták le tojásaikat. Dr. Yoav Morto ezzel kapcsolatban elmondta: «Amit itt Etiópiában tapasztalunk, mennyiségileg minden 
eddigi sáskajárást felülmúl, amire Izraelben emlékezni tudunk.  Magától értetõdõ volt, hogy modern kártevõirtó módszereinkkel segít-
sünk ennek a szegény országnak, a sok kistermelõnek, akik óriási jelentõséggel bírnak a lakosság élelmiszerellátásában.» A kártevõirtó 
éjjeli kiszórásával sokkal több sáska pusztítható el, mint napközben, amikor mozgásban vannak. A pontos légifelvételeknek köszön-
hetõen a bevetendõ szer mennyiségét is pontosabban ki lehet számítani, ami a természet és az emberek megterhelését is csökkenti. AN∎

DRÓNOK GYÓGYÁSZATI  
BESZÁLLÍTÓKKÉNT  

HAMAROSAN IZRAELBEN IS  
Izrael ez alkalommal nem saját drónjaival keltette fel a 
média érdeklõdését, hanem egy hamarosan bevezetendõ 
drónszolgálattal. A Zipline amerikai céget 2014-ben alapí-
tották, 2016-ban pedig a kereskedelmi drónok üzemelte-
tésére szakosodott. Ezek a drónok távoli régiókba gyógyá-
szati anyagokat szállítanak, így oltóanyagokat vagy vért. 
A cég nemrég úttörõ projektet indított egy nagy amerikai 
kiskereskedelmi konszernnel együtt gyógyszerek kiszállí-
tására közvetlenül a vevõkhöz. A cég már egy évvel ezelõtt 
telephelyet nyitott Izraelben a potenciális vevõkkel való 
kapcsolatfelvétel érdekében, akik között kórházak is sze-
repelnek. Jóllehet Izrael nem nagy ország, viszont a közúti 
forgalmát dugók akadályozzák, és ráadásul központosított 
struktúra jellemzi. Bizonyos vérteszteket például csak 
központokban lehet elemezni, így a drónok ilyen esetekben 
ideális segítséget jelentenének. A Zipline cég drónjai két 
kilós súlyt tudnak szállítani, 80 kilométert tesznek meg 
40 perc alatt, nagyon törékeny szállítmányt is biztonságo-
san célba juttatnak esõben és szélben is. Hogy az izraeli 
piacon is megvesse a lábát, az amerikai cég összefogott a 
Naama izraeli vállalattal, amely nemrég koronavírus-tesz-
tek drónnal való szállításával keltett feltûnést. AN∎

IZRAEL KIBERNETIKUS FORRÓ-
VONALA: SIKERES TELITALÁLAT 
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A HADASSAH  
KLINIKA ÚJ  
RÉSZLEGE A  

PERZSA-ÖBÖLBEN?
A Hadassah klinika Jeruzsálemben 1934 
óta áll fenn. A város felosztása miatt még 
ma is két területen, két épületegyüttes-
ben mûködik, a Szkopusz-hegyen a Héber 
Egyelemhez közel, és a város déli részén, 
En Keremben, amely jóval nagyobb rész-
leg. A Hadassah világhírû klinika, ame-
lyen az arab világ neves személyiségei is 
kezeltetik magukat, természetesen csak 
titokban. Idõközben azonban ez megvál-
tozott, mert az Egyesült Arab Emirátu-
sok azzal a kéréssel fordult a klinika ve-
zetõségéhez, hogy Dubaiban is építsenek 
fel egy Hadassah kórházat. A Hadassah 
klinika vezetõje, Zeev Rotstein, az izraeli 
sajtónak nyilatkozva kijelentette, hogy 
«egyedül ez a javaslat is egy forradalom-
mal ér fel.» Már el is utazott Dubaiba, 
hogy az elsõ megbeszéléseket lefoly-
tassa. Izraelben egyesek bírálóan meg-
jegyezték, hogy a Hadassah klinikának 
nemcsak béketeremtõ érdeke fûzõdik az 
új kórház létrehozásához a Perzsa-öböl-
ben, hanem ezzel esetleg több pénzesz-
közt is akar a pénzügyminisztériumtól 
kicsikarni.  Rotstein tagadta ugyan ezt 
a vádat, azonban hangsúlyozta, hogy a 
Hadassah klinika a továbbra is elmaradó 
állami eszközök miatt sem fog meghát-
rálni, és «más alternatívák után fog néz-
ni, hogy világhírnevét megõrizze.»   AN∎

IZRAEL NAGY BUKTATÓJA:  
TANULÁS AZ INTERNET  

SEGÍTSÉGÉVEL
Izrael start-up nemzetnek számít, ami nemcsak kormánya progresszív 
politikájának eredménye. Hogy az ország az innovációk kovácsmûhelye-
ként ismert, túlnyomórészt azoknak a polgárainak köszönheti, akik az 
ország tulajdonképpeni tõkéjét jelentik: ezek az emberek jó alapképzés-
sel, sok akadémiai fokozattal rendelkeznek, minden újra nyitott, kreatív 
gondolkodásúak, kultúrájukra jellemzõ, hogy nem fogadják el a sikerte-
lenséget, ha akadályba ütköznek, rögtön azt keresik, hogyan küzdhetnék 
le. Egyes szakértõk úgy vélik, hogy Izraelnek elõbb-utóbb «újból fel kell 
találnia magát», mert a  start-up nemzet imázs már kissé megkopott. 
És a magasfokon technologizált Izraelben itt kap különös hangsúlyt egy 
sokkal alapvetõbb probléma: a zsidó állam emberi tõkéjének utánpótlása, 
azaz az új nemzedék már 2018-ban a nemzetközi Pisa-felmérés során az 
olvasási készség, az angol, a matematika és a természettudományok te-
rén az OECD-átlag alatt teljesített. Figyelembe véve a bezárt iskolák mi-
atti távoktatást ezekben a koronavírusos idõkben, semmi jó nem várható. 
A szakmai körök attól tartanak, hogy az utánpótlás-generáció képzése 
még nagyobb kárt is szenvedhet, mivel a High-Tech-nemzet Izraelnek 

átlagon felül sok olyan iskolás gyermekkel kell számolnia, 
akik egyáltalán nem tudnak az interneten ke-
resztül tanulni. A tanulók kb. 20 százalékának 
nincs otthon számítógépe (kb. 350 000 fõnek), 
és a nehéz szociális körülmények között élõk kö-
rében csak minden negyedik gyerek rendelkezik 
számítógéppel. Izrael sokgyermekes családjai-
ban, így az ultraortodox közösségben, valamint 
az arab szektorban, gyakran hat-hét testvér osz-
tozik egy számítógépen. Képzési szakemberek 
azt nehezményezik, hogy a kormány régóta tud 
errõl az állapotról, de nem sokat tett megszün-
tetéséért, sõt hónapokkal a pandémia kezdete 

után sem érkezett meg az a 150 000 számítógép, 
amit az oktatásügyi minisztérium a szociálisan rászoruló 

családoknak rendelt.  AN∎
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TÁRSADALOM 

SZOMORÚ  
JELKÉP 

Miközben Izraelben a Covid-19-vírus elleni oltó-
anyag elsõ klinikai tesztelése zajlik, az intenzív 
osztályokon kezelt súlyos betegek állapotában 
visszaesését tapasztaltak. A halálesetek szá-
ma is jelentõsen emelkedett. Jeruzsálem egyik 
központi terén egy polgári mozgalom 2656 
gyertyát gyújtott a koronavírus áldozatainak 
emlékére. A kezdeményezõk számára ez egy 
«mágikus szám», ezzel háborús veteránokként 
arra akarták a figyelmet felhívni, hogy 1973-
ban a Jom-Kippur háborúnak ugyanennyi izraeli 
esett áldozatul. Noha Izrael a pandémia halál-
eseteinek számát illetõen meg sem közelíti az 
olyan országokat, mint Belgium vagy Amerika, 
viszont minden haláleset nagy veszteséget je-
lent. Izraelben egymillió lakosra 300 haláleset 
jut, Németországban jelenleg ez a szám 140. A 
háborús veteránok számára döntõ fontosságú 
még egy párhuzam: Azért, hogy a Jom-Kippur 
háborúban olyan sok elesettet kellett elsirat-
ni, a sok hibás döntés okolható. 2020 márciu-
sától júniusáig Izraelben 320 polgár halt meg 
a vírusfertõzés következtében; az emlékün-
nepség kezdeményezõi szerint a halálesetek 
túlnyomó többségét el lehetett volna kerül-
ni, ha kevesebb hibát követtek volna el. AN∎

VIRTUÁLIS TURIZMUS 
Izrael elárvult, az országban széltében-hosszában egyet-
len turista sincs. A Szentföld az ókori idõktõl kezdve az 
utazók rendkívüli történelmére tekint vissza. A kereszté-
nyek zarándokútjaik során sokoldalú leírást készítettek az 
országról, és nemcsak a szakrális épületek leírására szo-
rítkoztak. Feljegyzéseikben kitértek az itt élõ emberekre, 
folklórjukra, az ország flórájára és faunájára már a keresz-
ténység korai évszázadaiban is.  De a keresztényeknek és 
zarándokútjaiknak a Szentföldre szintén megvan a saját 
történelmük, így megemlíthetjük a «Le Grand Caravan de 
Mille», ezer zarándok delegációját Franciaországból, amely 
1882-ben érkezett Jeruzsálembe, és a helyszínen derült ki, 
hogy nem volt elegendõ ágy a számukra. Sokaknak a jeru-
zsálemi Óváros Új kapuja elõtt sátrakban kellett éjszakáz-
niuk. Mostanság azonban igencsak sok szabad ágy talál-
ható, hisz a pandémia idején nem jelentkeznek az utazók.  
Ilyen idõket sem Jeruzsálem, sem a látogatók millióira 
berendezkedett legmodernebb turizmus sem élt meg soha. 
Keményen érinti ez az idegenvezetõket is, akik szinte egy 
év óta kereset nélkül vannak. Sokaknak fáj a szíve látva 
az elárvult szenthelyeket, látványosságokat, közben pedig 
tudják, hogy sok keresztény a világon semmire se vágyik 
jobban, minthogy ezeket a helyeket lássa. Egyeseknek az 
jutott eszébe, hogy virtuális turistautazást kínálnak az or-
szág minden régiójába, és elõadásaikkal érdekes informáci-
ókkal is szolgálnak. AN∎

Fotó: Dálnoki Robert László
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A hónap fotója
Kapernaum a Genezáreti tónál

MÁTÉ 4,15-16
«Zebulon földje és Naftáli földje, a Tenger melléke, a Jordánon túl, pogányok Galileája! 
A nép, amely a sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén és 
árnyékában laktak, azoknak világosság támadt.»



IZRAEL MÚZEUMJAI  
A FÓKUSZBAN 

Az egész világon Izrael rendelkezik az egy fõre esõ leg-
több múzeummal. Mint mindenütt, itt is nehéz helyzetbe 
kerültek a múzeumok, hiszen nincsenek  látogatók, pedig 
legtöbbjük  a belépti díjból és az üzleteikben eladott ter-
mékeik árából éltek. Egy idõ után azonban már nemcsak a 
nagy múzeumok, hanem a kisebbek is online kínálattal je-
lentek meg az interneten. A «látogatók» vezetett túrákon 
vehetnek részt a múzeumokban, és kiállításokon, miköz-
ben elõadásokat is hallgathatnak. Olyan tevékenységeket 
kínálnak, amelyek ugyanúgy megszólítják a gyerekeket, 
fiatalokat és felnõtteket. Kézmûves és mûvészeti works-
hop kínálja ajánlatát, meg lehet hallgatni a kurátorokat, 
a különbözõ mûvészeket. A kínálat túlnyomó része az iz-
raeliekhez szól héber nyelven, viszont a nagyobb múze-
umok angolnyelvû programokat is kínálnak, így az Isra-
el-Museum és a Dávid citadella múzeumja Jeruzsálemben, 
valamint a Mûvészeti Múzeum Tel Avivban. Ehhez a kezde-
ményezéshez csatlakozott a David-Ben-Gurion-Múzeum is  
Sde Bokerben. Ebben a kibbucban élt Izrael elsõ államel-
nöke, az õ rezidenciáján hozták létre a kicsi, de ékes mú-
zeumot. Egy másik izraeli múzeum másfajta úton próbál 
kilábalni a koronavírus okozta pénzügyi válságból. Az Isz-
lám Mûvészet Múzeuma Jeruzsálemben a Sotheby’s auk-
ciós házon keresztül 200 mûkincsét akarta eladni, ezzel 
azonban nagy közfelháborodást váltott ki, amihez Reuven 
Rivlin államelnök is csatlakozott, ennek hatására aztán 
visszavonta a megbízást, úgyhogy az iszlám mûkincsek, 
valamint értékes órák végül nem kerültek kalapács alá.  AN∎

ANTISZEMITIZMUS  
2020-BAN
Az év vége felé egyre több antiszemitizmussal kap-
csolatos hír jelent meg a médiában. Voltak közöt-
tük pozitív beszámolók, de lesújtó tudósítások is. 
Európában elõszeretettel végeznek közvélemény-
kutatást a Holokauszt témájában. Ez alkalommal 
azonban egy Amerikában végzett közvéleményku-
tatás valóságos hullámokat kavart. Noha a meg-
kérdezett felnõtt amerikaiak 90%-a fontosnak 
tartotta, hogy az iskolákban ezt a témát is tanít-
sák, ugyanakkor minden negyedik beismerte, hogy 
nagyon keveset vagy semmit sem tud a zsidó tör-
ténelem e szörnyû fejezetérõl. Ez a megkérdezett 
amerikai polgárok antiszemitizmusról alkotott 
véleményével függ össze. 42% véli úgy, hogy az 
antiszemitizmus eszkalálódott, és 82% szerint az 
antiszemitizmus az utóbbi öt évben megnöveke-
dett. Ezekkel a személyes benyomásokkal szem-
ben állnak az antiszemita indíttatású incidensekrõl 
készült statisztikai adatok, melyek azt mutatják, 
hogy ezek egyre szaporodnak. Ami még elgondol-
kodtatóbb: Az ezekkel a támadásokkal kapcsolat-
ban megkérdezett zsidók 76%-a azt közölte, hogy 
az ilyen incidenseket egyáltalán nem jelentené, 
viszont ezek száma egyre növekszik. Ugyanak-
kor két pozitív fejleményrõl is beszámolhatunk a  
Balkánon és a Közel-Keleten: Egy nagyarányú inter-
netes konferencia keretében egyes balkáni államok 
elkötelezték magukat az antiszemitizmus elleni 
közös fellépés, valamint e gyûlölet-jelenség elleni 
közös harc mellett. Röviddel ezután Bahrain elsõ 
arab államként történelmet írt azáltal, hogy aláírt 
Amerikával egy memorandumot az antiszemitizmus 
leküzdésére a Közel-Keleten, és azon túl is. AN∎
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SZAÚD-ARÁBIA

ÚJABB ÁLLAMOK CSATLAKOZNAK?
Izraelt már nemcsak két szomszédos arab államhoz köti békeszerzõdés. Ez az új realitás 
azért jut el olyan lassan a köztudatba, mert sokoldalú változásokat hoz a Közel-Keleten, 
amely fölött jelenleg ez az égetõ kérdés lebeg: Vajon még Szaúd-Arábia is csatlakozik?
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hogy Izrael hamarosan további normalizálási 
egyezményeket fog kötni. A figyelem elsõsor-
ban több okból is Szaúd-Arábiára irányul, mert 
ez az ország politikai, katonai-stratégiai, vala-
mint gazdasági és vallási jelentõségét tekint-
ve kiemelkedõ szerepet játszik. Szaúd-Arábia 
úgymond a régió óriása; különben nemcsak a 
régióé, ha meggondoljuk, hogy ez a sejkmonar-
chia világviszonylatban a legnagyobb kõolajex-
portáló ország.

Az Arab-félszigetnek ez a sivatagi állama, 
amely konzervatív, és nemcsak hogy iszlám 
jellegû, hanem «az iszlám szent helyeinek õr-
zõjeként» hangadó példaképnek számít, az al 
Saud sejkcsalád abszolút királysága alatt áll. 
Még ha az Izraelhez fûzõdõ kapcsolatok kér-
dése elsõ pillantásra a külpolitika területéhez 
tartozik is, elsõdlegesen mégis a belsõ stabi-
litással és a királyság regionális státuszával 
áll összefüggésben. Az ország sok reformot 
indított el, amiben hajtóerõként óriási szerepet 
játszik Mohammad bin Salman koronaherceg, 
aki védelmi miniszterként és helyettes minisz-
terelnökként tevékenykedik. Ugyanakkor az õ 
számlájára írható az emberi jogok számos meg-
sértése, valamint végrehajtott halálos ítéletek. 
Az ország ennek ellenére a változások útjára 
lépett, melyeknek megvalósítását ugyanakkor 
nagyon megfontoltan mérlegeli.

Ezzel a háttérben az izraeli kommentátorok 
a következõképpen vélekednek: Szaúd-Arábiá-
nak már régóta megvannak nemcsak a legjobb 
belsõ feltételei az Izraelhez fûzõdõ kapcsola-
tok normalizálására, hanem a kulisszák mö-
gött már léteznek is ilyenfajta kapcsolatok, 
úgyhogy joggal feltételezhetõ, ez az ország is 
csatlakozni fog az  «Ábrahám-egyezményhez». 
Az ország példakép-szerepe miatt valószínû-
leg bizonyos ideig várakozó álláspontra he-
lyezkedik, míg bebizonyosodik, hogy az Izrael, 
valamint az Emirátusok és Bahrain közötti 
egyezmények valóban elõnyõs fejleményeket 
eredményeznek-e. Izraeli kommentátorok az 
elsõ jeleket olyan pozitívnak értékelik, hogy 
szerintük Szaúd-Arábiát a vártnál hamarabb 
ki lehetne mozdítani várakozó álláspontjából. 
Ehhez csupán arra lenne szükség, úgy a kom-
mentátokok, mint a szaúdi szakértõk szerint, 
hogy Trump amerikai elnök egy nagyvonalú 
fegyverszállítmányról tegyen ajánlatot. Azon-
ban ki tudja, mit fog kifõzni még ez a férfi utolsó 
hivatali napjaiban. AN∎

Úgy tûnik, az Egyesült Arab Emirátusok el-
indított egy hólabdát, amely egyszer mozgásba 
lendülve egyre nagyobb lesz. Hogy ez a görge-
teg képes lesz-e lavinává nõni, azt csak az idõ 
dönti el. Idõközben az arab világban egy másik 
muszlim államot is megérintett a béke szele: 
október végén Szudán közölte, hogy normali-
zálja az Izraelhez fûzõdõ kapcsolatait. Ez nem-
csak azért rendkívül figyelemreméltó, mert 
egy muszlim államról van szó, hanem mert ez 
az afrikai állam nyilatkozatának pillanatáig 
azoknak az országoknak listáján állt, melyeket 
Amerika a terrorizmussal hozott kapcsolatba. 
De további két aspektus miatt is különös ez a 
fejlemény: Egyrészt Izrael a nem is olyan távoli 
múltban katonai tevékenységet folytatott szu-
dáni felségterületen, hogy megakadályozza a 
Hamasznak szánt fegyverek becsempészését a 
Gázai-övezetbe. Másfelõl pedig Szudán az Öböl 
menti államokkal ellentétben, melyek soha 
nem vonultak háborúba a zsidó állam ellen, úgy 
1948-ban, mint 1967-ben csapatokat küldött, 
hogy részt vegyen az «arab nemzet» cionista el-
lenséggel szembeni harcában. Viszont ebben a 
fejleményben van még valami más is: Eddig is 
voltak olyan hangok, amelyek az Emirátusok 
és Bahrain vonatkozásában aggodalmuknak 
adtak hangot, és úgy vélték, hogy Izraelnek, 
mint felvilágosult, nyugati jellegû demokráci-
ának, jobban meg kellene fontolnia, kivel szö-
vetkezik. Amikor Szudán került szóba, ezek a 
hangok sokkal jobban felerõsödtek, és bírálóvá 
váltak, mert hisz nem hiába hozzák összefüg-
gésbe ezt az országot a Darfur régióban történt 
gyilkossággal, és nem ok nélkül szerepel Ame-
rika terrorlistáján.

Az izraeli-szudáni kapcsolatok normalizá-
lásának bejelentésében Amerikának is szerepe 
volt. Trump elnök nemcsak ezzel akart közvet-
lenül a választások elõtt jó pontot szerezni, ha-
nem még egy újabb bombasztikus bejelentést is 
tett: «Legalább még tíz állam készül békét köt-
ni Izraellel.» Konkrétan Kuvaitra célzott, kü-
lönben bejelentésével nagy talányt indított el. 
Izraelben a külpolitikával foglakozó kommen-
tátorok ezután nemcsak az amerikai választá-
sokkal foglalkoztak, hanem azt is találgatták, 
hogy a Trump által említett tíz állam között ott 
van-e Szaúd-Arábia is.

Netanhaju, Izrael miniszterelnöke, az ame-
rikai választások után még tovább ösztönöz-
te ezt a rejtvényfejtést annak bejelentésével, 
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USA

A TRUMP- 
ADMINISZTRÁCIÓ  
AZ UTOLSÓ  
PILLANATIG KITART
 

Az amerikai választások 
választási krimivé fajultak, 
ami jelentõsen elhúzódott. 
Annak ellenére, hogy egyesek 
még mindig nem akarják 
tudomásul venni, a Trump-
éra véget ért. Netanjahu, 
Izrael miniszterelnöke, tudja, 
hogy ezzel számára is új lap 
kezdõdik. Ugyanakkor reméli, 
hogy még 2021. január végéig 
újabb biztató jelek érkeznek 
Amerikából, mint ahogy az 
röviddel a választások elõtt is 
megtörtént.
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TÁRGYALNI, DE EGYMÁSSAL 
NEM BESZÉLNI 

Azokról a tárgyalásokról van szó, melyek az Egyesült 
Államok közvetítésével jöttek létre az ENSZ védõszár-
nyai alatt. Úttörõ tárgyalások két olyan állam között, 
melyek különben egy harmadik játékos miatt hasonlóan 
az állam az államban-hoz most különleges kihívások 
elõtt állnak. Elõször is 30 év óta tárgyal Izrael szom-
szédjával, Libanonnal, amit a Hezbollah mindig meg-
torpedózott, ugyanis Irán által támogatott hatalomként 
Libanonban a központi kormányrúdnál ül. Miközben a 
hivatalos felek egymással tárgyaltak, hogy megegye-
zésre jussanak a tengerben húzódó határ kérdésében, 
az izraeli védelmi erõknek (IDF) a két ország közti 
határszakaszon közbe kellett lépnie. A Hezbollah egy 
drónnal ismételten behatolt izraeli felségterületre. Itt 
nemcsak kémkedésrõl volt szó, hanem provokációról 
és hatalomdemonstrációról is. A két állam az inciden-
sek ellenére is ragaszkodott a tárgyalásokhoz. Izrael 
hangsúlyozta, hogy az ország számára rendkívül fontos 
a téma, azonban «a realitás talaján akar maradni», mert 
Libanon már elõzetesen világosan kijelentette, hogy «a 
téma óriási prioritása ellenére az Izraelhez fûzõdõ kap-
csolatok semmiféle normalizálása sincs kilátásban.» 
Noha a libanoni szomszéd 1948 kivételével nem csat-
lakozott a többi arab szomszédos állam háborújához, 
a két országot mégis súlyos háborús események kötik 
össze, melyek különben mindkét esetben egy harmadik 
beavatkozó félre vezethetõk vissza, az 1990-es években 
Szíriára és a PFSZ-re, 2006-ban pedig a  Hezbollahra. 
Különleges regionális történet ez, és ugyanúgy «külön-
legesek» ezek a tárgyalások is, mert mindkét fél kép-
viselõik által ugyanabban a teremben tartózkodik, de 
közvetlenül nem beszélnek egymással. Mindaz, amit a 
két fél egymással közölni szeretne, a jelenlevõ amerikai 
és ENSZ képviselõkön keresztül jut el a másikhoz. AN∎

AAz amerikai Izrael-politika 2020 
októberének végéig kétszer is szen-
zációval szolgált. Ez közvetlenül a vá-
lasztások elõtt történt az Egyesült Ál-
lamokban. A hivatalos Izrael, melynek 
kormánya nagyra értékelte Trumpot, 
és amelynek polgárai inkább Trumpot 
szerették volna gyõztesként látni Bi-
den helyett, logikus folytatását látta 
ebben annak a külpolitikai vonalnak, 
melyet a most leköszönõ elnök 2017 
december elején kemény tényekkel 
kezdett manifesztálni. Már azelõtt is 
nyilvánvaló volt: Trump kifejezetten 
jóindalattal áll a zsidó állam mellett. 
Egyik jele ennek az ENSZ amerikai 
nagykövetnõje, Nikki Haley, aki kü-
lönben a kétéves szolgálati idõ eltelte 
elõtt befejezte diplomáciai pályafutá-
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sát. Izrael rendkívül nagyra becsülte 
õt, hisz a nagykövetnõ rendíthetetle-
nül szembe szállt a világ egyik leg-
hatalmasabb grémiumával, amikor 
az Izraellel szembeni kettõs morálra 
kellett a világ figyelmét felhívni. Vi-
szont Trump volt az, aki hozzájárult 
más válaszfalak áttöréséhez.

Miközben az egész világ gúnyosan 
mosolygott azon, hogy a bombasz-
tikusan beharangozott évszázados 
egyezmény tartalmának közzétételét 
folyamatosan elhalasztották, Trump 
a tanácsadóival lázasan tevékenyke-
dett, természetesen a kulisszák mö-
gött. Hogy közben Trump «business-
like» járt el, és jóakaratot is vásárolt 
– többek között amerikai fegyverek-
kel és hadiszerekkel –, ugyanúgy 
más lapra tartozik, mint az a kérdés, 
hogy a Közel-Keleten beindított fejle-
mények valóban jók-e Izrael számára. 
Hogy az Ábrahám-egyezmény, vagyis 
az Izrael, valamint az Emirátusok és 
Bahrain között létrejött békekötés, 
sikert hoz-e olyan értelemben, hogy 
további arab államok is csatlakoz-
nak, sõt talán még a palesztinokkal 
is újra indulnak a tárgyalások, csak 
az idõ fogja eldönteni.

Trump egy másik dologban olyan 
tényeket hozott létre a helyszínen, 
melyek nagyon tetszenek Izraelnek, 
noha az ország kissé csalódott, mert 
Trumpnak ez a lépése nem váltotta 
ki a kívánt lavina effektust. 2017. 
december elején az elnök szokásos 
szuperlatívuszokkal megtûzdelt be-
szédében kijelentette, hogy Jeruzsá-
lemet elismeri Izrael fõvárosaként, 
és az amerikai nagykövetséget Tel 
Avivból Jeruzsálembe helyezi át. 
Jóllehet Trump hivatali ideje során 
sok grandiózus bejelentést tett, ame-
lyek aztán nem valósultak meg, ezt 
az ígéretét azonban beváltotta. Már 
2018-ban felavatták Jeruzsálemben 
az új nagykövetséget, szimbolikus 
jelentõséggel május 14-ét választva, 
amikor Izrael a gregorián naptár sze-

rint megalapításának 70. jubileumát 
ünnepelte.

Az Egyesült Államoknak ezt az 
úttörõ lépését alig követte néhány 
állam, mert a Szentváros státusza 
jogilag még mindig vitatott. Jeruzsá-
lem elismerése Izrael Állam fõváro-
saként politikai implikációkat rejt 

magában. Egy ilyen lépést sok állam 
egyoldalú politikai állásfoglalásként 
tekint, ami nincs összhangban az ér-
vényben lévõ nemzetközi joggal, mert 
az ENSZ 1947-es felosztási terve 
szerint Jeruzsálem státusza Corpus 
separatum. Egy-egy állam létrejöt-
tével a zsidók és az arabok számára 
«Palesztina» területén Jeruzsálemet, 
mint «különálló törzset» nemzetközi 
ellenõrzés alá kellett helyezni, azaz 
az ENSZ fennhatósága alá. A nemzet-
közi államközösség álláspontján nem 
változtatott az a tény, hogy Izrael 
1950. január 5-én Jeruzsálemet saját 
fõvárosának nyilvánította. Amikor a 
Kneszet 1980. július 30-án kibocsá-
totta az ún. Jeruzsálem-törvényt, a 
világ már nem fogadta el olyan egy-
szerûen az izraeli jog alkalmazását, 
mint három évtizeddel azelõtt. Az 
ENSZ ezt a törvényt semmisnek nyil-
vánította, és felszólította tagállama-
it, hogy helyezzék át nagykövetségü-
ket Tel Avivba. Akkor 45 állam tar-
tott fenn nagykövetséget Izraelben, 
melyek közül 13 Jeruzsálemben volt, 
és azokat is áthelyezték.

Az amerikai nagykövetség felava-
tásával Jeruzsálemben egy állam sza-
kított ezzel az általános nemzetközi 
jogrenddel. Jóllehet Trumpot nem 
éppen a következetesség jellemez-
te, azonban le kell szögezni, hogy 
kitûzött külpolitikai vonalának meg-
valósításában végig következetes 
maradt. Ugyanis röviddel a választá-
sok elõtt Amerika megtette a követ-
kezõ lépést Jeruzsálemnek, mint izra-
eli birtoknak korlátlan elismerésére. 
Izraeli állampolgárok, akik amerikai 
állampolgársággal is rendelkeznek, 

és Jeruzsálemben születtek, 2020. 
október végéig útlevelükben szüle-
tési helyként, vagy csak Jeruzsále-
met, vagy csak Izraelt nevezhették 
meg. Mindkettõt nem lehetett, mert 
nemzetközileg Jeruzsálemet nem is-
merték el Izrael fõvárosaként, így 
nemcsak Amerika, hanem az EU is a 

kétállamiságú megoldást figyelembe 
véve a palesztinok hasonló igényét 
is szem elõtt tartotta. Egyes ameri-
kai útlevéllel rendelkezõ izraelieket 
annyira dühített ez a helyzet, hogy 
Amerika Legfelsõ Bíróságához for-
dultak orvoslásért. Azonban 2012-
ben és 2015-ben is elutasították pa-
naszukat.  2020. október 30-án aztán 
a jeruzsálemi születésû Menachem 
Zivotofsky történelmet írt azzal, 
hogy az amerikai nagykövetség elõtt 
David Friedmannal, Amerika Izrael-
be akkreditált nagykövetével lefény-
képeztette magát. A két maszkot vi-
selõ férfi között egy amerikai útlevél 
látható, amelyben Zivotofsky szüle-
tési helye így szerepel: «Jeruzsálem, 
Izrael».

Azonban mindenképp meg kell 
említeni egy idõben szinte párhuza-
mosan zajló eseményt is, mert Iz-
rael tekintetében jól szemlélteti a 
Trump-adminisztráció külpolitikai 
irányvonalának újabb, következete-
sen végrehajtott mozzanatát. Néhány 
nappal az amerikai választások elõtt 
Izrael és az USA egy új tudomá-
nyos egyezményt írt alá, amelynek 
fókuszában az izraeli fennhatóság 
alatt álló, Ciszjordániában és a Go-
lán-fennsíkon lévõ területek kizá-
rásának megszüntetése áll. Ezzel 
kapcsolatban Netanjahu miniszter-
elnök kijelentette: «Ez a lépés Júdea 
és Samária, valamint az Ariel Egye-
tem számára korlátlan akadémiai, 
kereskedelmi és tudományos cserét 
tesz lehetõvé Amerikával.» Friedman 
amerikai nagykövet az eddig érvény-
ben lévõ korlátozásokat «anakroniszti-
kusnak» nevezte.  AN∎
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Jóllehet Trump hivatali ideje során sok grandiózus bejelentést tett, amelyek aztán nem valósultak meg, ezt az 
ígéretét azonban beváltotta. Már 2018-ban felavatták Jeruzsálemben az új nagykövetséget, szimbolikus jelentõséggel 
május 14-ét választva, amikor Izrael a gregorián naptár szerint megalapításának 70. jubileumát ünnepelte.
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A ZSIDÓ NÉP TÖRTÉNELME
Jamie Cowen

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

+ postaköltség

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



PÉNZÜGY 

IZRAEL  
NEMZETKÖZI  
HITELKÉPESSÉGE 
A koronavírus okozta válság minden gazdasági szektort súlyosan érintett. 
Egyiket súlyosabban, mint a másikat. Nemzetközi szinten a hitelképesség 
besorolása fontos gazdasági barométer minden állam számára. Izrael biztató 
kilátások elõtt áll.

longterm). Ha államokról van szó, akkor a cégek 
megvizsgálják az ország kormányának stabilitását, 
döntéseinek hatékonyságát, ugyanakkor bizonyos 
rizikófaktorokat is számításba vesznek, például, 
hogy az a régió, ahol az ország elterül, politikailag 
és katonailag stabil-e.

Könnyen elképzelhetõ, hogy éppen ezek az 
utolsó szempontok Izraelre nézve nagy szerepet 
játszanak. Ha megnézzük Izrael Állam nemzetkö-
zi hitelképességének besorolását, azt látjuk, hogy 
az ország gazdasági felemelkedését az A-tól C-ig 
tartó besorolás tükrözi, valamint mindegyik kate-
góriában három további alosztály, amit még betûk 
vagy számok egészítenek ki, ill. egy plusz vagy egy 
mínusz jel. Kezdetben Izraelt a racionális gazdaság 
jellemezte, amely az 1970-es évekre fejlõdõ gazda-

AA hitelképesség vizsgálata terén úgy a cégek, 
mint az államok számára három minõsítõ cég jöhet 
számításba. Ha egy ország fizetõképességét kell be-
sorolni, akkor általában a Moody’s, Standard & Po-
or’s vagy a Fitch amerikai vállalatok értékelését ve-
szik igénybe. Ezek a cégek nem nyújtanak részletes 
betekintést eljárási módjukba, de bízni lehet abban, 
hogy a legkülönbözõbb gazdasági területeket min-
den kritériumnak megfelelõen szakvéleményezik. 
A cégek esetében nemcsak a tõke, a részvények, a 
bevétel és a veszteség pénzügyi struktúráját vizsgál-
ják, hanem az üzletmodelljét is, valamint összeha-
sonlítják a konkurensével, hogy a kockázatokat és 
az esélyeket is megállapítsák. Ezek az ún. rating-cé-
gek egy profilt is elkészítenek, ami a hitelképessé-
get értékeli a közeli és távoli jövõben (shortterm és 
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gélycsomagok miatt a tartalékokhoz nyúljon ahelyett, 
hogy az export és az adók által megtöltse a kasszákat. 
Az országban   igen nagyok a szociális különbségek, 
és a koronavírus okozta válság csak súlyosbította az 
anélkül is szegénységben élõ polgárok helyzetét.

A média a cégek elemzõinek megérkezésével 
egyidõben arról számoltak be, hogy az országnak ne-
héz kérdésekkel kell szembenéznie. A bruttó hazai ösz-
sztermék (GDP) stagnált, amit a gazdaság iránt nem 
különösebben érdeklõdõk is érzékeltek. Jóllehet Netan-
jahu miniszterelnök ismételten biztosította az ország 
polgárait, hogy Izrael nemzetközi összehasonlításban 
egyáltalán nem áll rosszul, sokan, akik megélhetési 
gondokkal küzdöttek, megdöbbenve olvasták a követ-
kezõ hírt: A Credit Suisse a magánvagyonokkal kap-
csolatos globális jelentésében 154 izraelitõl vonta meg 
a milliomos státuszt, akik a koronavírus-válság miatt 
kiestek ebbõl a nagy presztízsû státuszból. Feltették 
maguknak a kérdést: Ha a milliomosok is hirtelen el-
veszíthetik milliomos státuszukat, akkor mi lesz mive-
lünk? A kérdés jogos, viszont, ha meggondoljuk, hogy 
Izrael a múlt évben 157 440 milliomost számlált, akkor 
azt látjuk, hogy ezt a státuszt még egy ezrelék sem ve-
szítette el.

Röviden: Azoknak a nehéz kérdéseknek ellenére, 
melyekkel Izrael kormányának nemcsak a korona-vál-
ság miatt kellett szembenéznie, hanem többek között a 
három választás után még mindig fennálló instabilitás 
miatt is, az ország jó értékelést kapott. Lapzártakor a 
Moody’s volt az elsõ rating-cég, amely «ítéletét» kihir-
dette. A koronavírus és a «polarizált politikai rendszer» 
ellenére, amint a cég fogalmazott, bizalmat szavaztak 
Izrael gazdaságának stabilitása és biztató jövõbeli kilá-
tásai alapján. Az ország nemzetközi hitelképességének 
besorolása változatlanul A1 maradt. AN∎

sággá változott. Ezt követte a gazdaság kiépítése és a 
stabilizálás szakasza az 1970-es és 1980-as években, 
amit aztán «az integráció megvalósítása a gazdaság-
ban» követett, és ez az 1990-es években meg is való-
sult. Izrael hivatalosan 2006-tól számít start-up nem-
zetnek, azaz magasfokú innovatív országnak, amely 
tudásalapú gazdaságra épül. Ha egy piacgazdaságot C 
kategóriába sorolnak, akkor az nem igazán stabil, koc-
kázatokat rejt magában, és túlzottan eladósodott. Az 
1980-as években, amikor Izraelnek sikerült megtennie 
azt a gazdasági ugrást, hogy más nemzeti piacgazda-
ságokkal összehasonlíthatóvá vált, a BBB besorolást 
kapta, hol egy plusszal, hol egy mínusszal. Az ország 
tehát felküzdötte magát a középkategóriába. Izrael a 
legmagasabb A kategóriába elõször 1995-ben került, 
és azóta itt is maradt, mégpedig a harmadik, alsó érté-
kelési szinten. Az országban egy alkalommal sikerült 
az egyik rating-cégnél AA minõsítést elérnie, 2018 au-
gusztusában a Standard & Poor’s cégnél. Izrael hitel-
képességének történelmi áttekintése azt mutatja, hogy 
a regionális válságok, ill. háborúk nem rontottak a leg-
magasabb kategóriába való besorolásán.

2020 októberében került sor újra a három nagy ra-
ting-cég kiértékelõ elemzésére. Az izraeli média arról 
számolt be, hogy a cégek képviselõi az országba érkez-
tek, és megbeszéléseket folytattak a pénzügyminiszté-
rium munkatársaival, valamint a Bank of Israel vezetõ-
ségével. Ez éppen arra az idõre esett, amikor az ország 
elsõként a világon nemzeti szinten egy második nagy 
lockdown-ot vezetett be, amit aztán sok más ország is 
követett. A rating-cégek éppen abban az idõszakban 
gyûjtötték az adatokat, amikor Izraelben a munka-
nélküliség 20% fölé emelkedett, nagy cégek is nehéz 
helyzetbe kerültek, a kisebbek pedig csõdbe mentek, a 
kormány pedig arra kényszerült, hogy a különbözõ se-
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Tésztával és zöldségekkel sült csirkemell 
IZRAEL KONYHÁJA

Egyszerû, és meglepetésekkel teli recept: 
amit a család nagy valószínûséggel szeretni 
fog. Ha nagytakarítás elõtt ki szeretnénk 
üríteni a hûtõ és a spájz tartalmát, de nem 
akarjuk kidobni az ott találtakat, érdemes 
elõvenni ezt a receptet, és nagyszerû 
ebédet fõzhetünk belõlük.
Az itt leírt ebéd földimogyorót, kandírozott 
gyömbért, tésztát, ananászt, csirkemellet, 
zöldségeket és még sokmindent 
tartalmaz, de bármely egyéb, otthon talált 
alapanyaggal is elkészíthetjük az ételt, 
mint például – gomba, fehérkáposzta, 
vagy akármilyen más, alkalmasnak tûnõ 
zöldség.
Két tipp, mielõtt elkezdenénk:
1. A zöldségek pirításának rövidnek 
kell lennie, hogy frissek és ropogósak 
maradjanak, ezért fontos elõre felaprítani 
õket.
2. A zöldségek keménysége és 
vágásának módja kell hogy meghatározza 
a serpenyõhöz adásuk sorrendjét. Ha 
kemény a zöldség (pl. répa), vagy nagyra 
van vágva, az elején pirítjuk meg, ezzel 
szemben ha puha a zöldség, vagy apróra 
van vágva, akkor a végefelé.

Hozzávalók (5-4 
személyre):
• 1 csirkemell (kb. 400 g) csíkokra 

szeletelve
• 2 fej vöröshagyma, vékony csíkokra 

vágva
• 2 paprika csíkokra vágva
• 2 gerezd fokhagyma, apróra vágva
• 2 sárgarépa, vékony csíkokra vágva
• 4 zöld hagyma, szeletelve
• 1 doboz ananász konzerv – tegyünk félre 

2 evõkanálnyit a levébõl, és vágjuk az 
ananászt kockákra

• 1 marék sótlan földimogyoró (ha épp 
nincs kéznél, kesudió is jó helyette)

• 3 kocka kandírozott gyömbér, felaprítva
• 200g hosszú metélt tészta, a gyártó 

utasításai szerint megfõzve és leszûrve
• Repce-, vagy szezámolaj

A mártáshoz:
• 1 evõkanál szójaszósz
• 1 evõkanál édes-csípõs chili szósz
• 1 kiskanál hoisin mártás (Hoisin sauce)

• 1 evõkanál Silan, magyarul: 
datolyaszirup, vagy datolyaméz, angolul: 
Rub (syrup)

Az áztatáshoz:
• 1 evõkanál szója
• 1 evõkanál hoisin mártás
• 1 evõkanál  datolyaszirup (Silan)
• 2 evõkanál ananász konzerv-lé

A tálaláshoz:
• 1 marék apróra vágott mogyoró
• 1 csípõs chili paprika, magoktól kiürítve 

és vékonyra szeletelve
• 3-2 evõkanál apróra vágott koriander
• 2 evõkanál friss bazsalikom levél 

csíkokra vágva

Elkészítés:
Egy pohárban összekeverjük a szósz 
hozzávalóit, és félretesszük. 
Az áztatáshoz valókat szintén összekeverjük 
egy tálban, beletesszük a felvágott 
csirkemellet, kicsit megforgatjuk, hogy a hús 
minden oldalról beszívja az ízeket, lefedjük, 
és fél órára félretesszük (nyáron érdemes 
hûtóben tárolni). 
Míg a csirke ázik, nekilátunk a zöldségek 
vágásához-darabolásához-aprításához (nem 
kevés munkáról van szó!). 
Magas lángon felmelegítünk egy wok-
serpenyõt (ha nincs, egy nagy tepsi is 
megteszi). Mikor a wok forró, hozzáöntjük az 

olajat, és kicsit megforgatjuk, hogy az olaj 
elérje a serpenyõ minden oldalát. 
Néhány körben megpirítjuk a csirkemell 
csíkokat, fakanállal idõnként megkeverjük, 
hogy minden oldala ehetõvé süljön, és a 
színe megváltozzon. 
Kivesszük a csirkét a wok-ból, és áttesszük 
egy tálba. 
Ismét felmelegítjük és megolajozzuk a 
serpenyõt, hozzáadjuk a szeletelt hagymát, 
és a serpenyõt fel-feldobálgatva, vagy 
kevergetve egy-két percig sütjük.Hozzáadjuk 
a paprikát és kevergetés közben további 
egy percig sütjük, miközben fokozatosan 
hozzáadunk egy kanálnyit a mártásból. 
Hozzáadjuk a fokhagymát és a sárgarépát, 
és forgatás-dobálás közben körülbelül egy 
percig sütjük, miközben fokozatosan mégegy 
kanállal hozzáteszünk a szószból. 
Hozzáadjuk a zöld hagymát, kockára vágott 
ananász, apróra vágott diót és a gyömbért, 
és kevergetve sütjük körülbelül egy percig. 
Hozzáadjuk a tésztát és a maradék mártást, 
és kevergetés közben sütjük még egy percig 
sütjük. 
Beletesszük a csirkét is,   és keverés közben 
készre sütjük (kb. még egy perc).
Áttesszük egy tálaló edénybe, és ha 
szükséges, szójaszószt adunk hozzá. A 
tányéron megszórjuk az apróra vágott 
mogyoróval, chili paprikávalt, korianderrel és 
a bazsalikommal, és melegen tálaljuk.

forrás: frankpeti.net



NEMZETBIZTONSÁG 

MI KÖZE A  
KLÍMAVÁLTOZÁSNAK IZRAEL  
BIZTONSÁGÁHOZ?

sebb felmelegedést az utóbbi 30 évben 
jegyezték. A szakértõk szerint 2050-
ig az átlaghõmérséklet úgy nyáron, 
mint télen tovább emelkedik, a nyári 
hónapokban valószínûleg 2, a téli hó-
napokban 1,3 Celsius fokkal emel-
kedhet. Az ország lakosainak sokkal 
több olyan nappal kell számolniuk egy 
évben, amikor a hõmérséklet 30 fok 
fölé emelkedik. Nemzeti szinten pedig 
azzal kell szembenézni, hogy a termé-
szetes víztartalékok egyre csökkenni 
fognak.

Ez a két aspektus – emelkedõ 
hõmérséklet, kevesebb csapadék 
– a Nemzeti Biztonság Intézetének 
(INSS) megbízásából kutató szakmai 
köröket arra ösztönözte, hogy foglal-
kozzanak a várható következmények-
kel figyelembe véve az élet minél több 
területét, és állapítsák meg, milyen 
fenyegetettség származik ezekbõl a 

A Hírek Izraelbõl nemrég 
arról számolt be, hogy 
a szakértõk a követketõ 
tényre hívták fel a 
figyelmet: A klímaváltozás 
hatásai súlyosan fogják 
Izraelt érinteni, ezért az 
országnak sürgõsen fel 
kellene erre készülnie. 
De hogyan függ össze 
a klímaváltozás Izrael 
nemeztbiztonságával?

DA témával kapcsolatos elsõ átfogó 
jelentések, melyeket nemzetközi szin-
ten is figyelembe vettek, a múlt év 
során jelentek meg. A szakmai világ 
szerint meglehetõsen aggodalomkeltõ 
jövõbeli kilátások várnak Izraelre. 
Ezt különösen az Izraeli Meteorológi-
ai Szolgálat (IMS) jelentése szemlél-
tette: Már néhány év óta Izraelben na-
gyon forróak a nyarak, melyeknek idõ-
tartama egyre hosszabb. Az is feltûnõ, 
hogy már éjjel sem hûl le jelentõsen 
a hõmérséklet. A telek ellenben egyre 
rövidebbek lesznek, és több, egymást 
követõ évben alig volt olyan régiója 
az országnak, ahol a csapadék meny-
nyisége elérte volna az éves átlagot. 
Összességében sokkal kevesebb esõ 
esett, 15-20%-kal kevesebb. Az ada-
tok elemzése kimutatta: 1950 és 2017 
között Izraelben az átlaghõmérséklet 
1,4 Celsius fokkal emelkedett. Az erõ-
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nemzetbiztonság szempontjából, ami 
szükségessé teszi az azonnali cselek-
vést és mindenekelõtt tervek készíté-
sét a jövõre nézve.

Tekintettel az egyre melegebbé 
váló évszakokra, amikor mind ke-
vesebb lesz a csapadék, és számolni 
kell az egyre gyakoribbá váló nagy 
tûzvészek pusztításával, melyek fel-
becsülhetetlen károkat okoznak az 
élõvilágban és az emberi települése-
ken,  a szakértõk továbbá kifejtették: 
regionális áradások várhatók, mivel a 
kiszáradt talaj még a kevesebb csapa-
dékot sem tudja beszívni, felerõsödik 
az elsivatagosodás folyamata, ami 
súlyosan érinti a mezõgazdaságot, az 
idõszakos áradások pedig az erózió 
következtében egyész földterületeket 
változtathatnak meg. Izraelre nézve a 
legjelentõsebb változást a tengerszint 
emelkedésében látják. Ugyanis a la-

kosság túlnyomó többsége a Földkö-
zi-tenger partja mentén él.

Izrael számára ez a következõt je-
lenti: Több energiát kell fordítani az 
ivóvíz és a mezõgazdasági termékek 
elõállítására. Ennek következtében, 
valamint a magánháztartások növek-
võ áramfogyasztása miatt a megélhe-
tési költségek állandóan emelkedni 
fognak. Az országnak egyre többet 
kell költenie a katasztrófa-elhárítás-
ra, azonban a klímaváltozásnak nem-
csak ezek a közvetlen következményei 
jelentenek fenyegetettséget Izrael Ál-
lam biztonságára. Az INSS szakértõi 
figyelemmel kísérik az egész régiót, 
mert hisz ezek a folyamatok, nemcsak 
Izraelt érintik, hanem más országok-
ban is súlyos következményekkel jár-
nak. A polgárháború sújtotta Szíriával 
kapcsolatban megállapították, hogy 
már a 2007-2010-es évek szárazság-
hulláma miatt a vidéki lakosság nagy 
tömegei lepték el a városokat, ami 
növekvõ munkanélküliséghez, és to-
vábbi elszegényedéshez vezetett. Ez 
a helyzet ideális talajt teremtett a 

radikális csoportoknak harcosok ver-
buválására, ugyanakkor hozzájárult 
az emberek tömeges meneküléséhez, 
amivel Európának szembe kellett 
néznie. Ezeknek a tényezõknek ösz-
szekapcsolódása indította el a mene-
kültáradatot a Közel-Kelet más orszá-
gaiból és Afrikából is.

A továbbiakban a szakértõk nem-
csak az izraeli lakosság szempontjá-
ból vizsgálták a tengerszint emelke-
dését: Felvázolták azokat a lehetõsé-
geket is, amelyek a Nílus-delta egyip-
tomi városaiban lejátszódhatnak, 
többek között Alexandriában és Port 
Saidban. Jelenleg itt 6 millió egyip-
tomi él, viszont az ország lakossága 
2050-ig megduplázódhat, úgyhogy kb. 
12 millió ember lesz érintett a vízszint 
emelkedése következtében.

A különbözõ lehetséges forgató-
könyvek alapján a szakértõk e két 

ország vonatkozásában olyan para-
méterekbõl indulnak ki, amelyek egy 
instabillá váló általános helyzethez 
vezethetnek. A kis Izrael szomszéd-
jai, melyek sokkal nagyobbak, és sú-
lyos válságtól szenvednek, az ország 
nemzetbiztonságára fenyegetést je-
lentenek. Ehhez még az is hozzáadó-
dik, hogy Izrael maga is nehézségek-
kel küzd, így aztán a helyzet valóban 
kritikussá válhat. Ebben az összefüg-
gésben a szakemberek megemlítet-
ték, hogy az éghajlati változások 
részben még az izraeli védelmi erõk 
(IDF) segítõ közremûködését is be-
vonhatják. Könnyen elképzelhetõ, 
hogy az elsodort hidak, átszakított 
gátak, homokkal beszórt utak okoz-
ta problémákat a katonaság fog-
ja megoldani. Az INSS konkrétan 
megemlítette a 2019-2020-as tél 
rendkívül heves, sõt szinte özönvíz-
szerû esõzéseit Izrael déli részén, 
melyek súlyos következményekkel 
jártak, és ezek elhárítására nem-
csak a hadsereget kellett bevonni, 
hanem még a légierõt is.   AN∎
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Izraelnek több energiát kell fordítani az ivóvíz és a mezõgazdasági 
termékek elõállítására. Az országnak egyre többet kell költenie 
a katasztrófa-elhárításra is.
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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

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.
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Miért fontos Izrael 
fizikai és szellemi helyreállítása?

AJÁNLÓ
  Eyal Friedman

Eyal Friedmann Jeruzsálemben született, akinek felmenõi között magyarországi zsidók is vannak. Apai 
ágon nagyszülei Budapestrõl és Marosvásárhelyrõl származnak és a Soá elõtt  települtek ki Izraelbe.

Eyal több éves keresés után 27 évesen adta át életét Jesuának, Izrael Messiásának. Ma a jeruzsálemi 
Christ Church, Benjamin és Ruben Berger gyülekezetének tagja és a Második Jeruzsálemi Zsinat felé 
(TJCII) kezdeményezés képviselõje.

Megvásárolható:
Éjféli Kiáltás Misszió
Mobil: +36 30 630 7823
info@ejfelikialtas.hu
vagy személyesen:  
Budapest, Palóc u. 2.- 
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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.   

az Izrael-barátoknak

Az újság ára: 500,-Ft


