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A ZSIDÓ NÉP TÖRTÉNELME
Jamie Cowen

Jamie Cowen 1999-ben és 2001-ben járt Budapesten, az akkori-
ban 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 érthet-
ték meg jobban, hanem Nagy Sándor ókori birodalmának sorsá-
tól kezdve ott jártak Jeruzsálem szörnyû pusztulásánál, az európai 
vándorutak és üldöztetések keserû fájdalmainál is. Megismerhet-
ték a korai egyházatyák zsidóellenes iratait éppúgy, mint a rabbini-
kus 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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nak.
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démoni gyûlölettel? Merrill Bolender könyve feleletet ad erre a 
kérdésre olyan történelmi tényekkel, melyekrõl alig hallani a szó-
székrõl vagy a teológiai szemináriumokon.

A szerzõ ismerteti a behelyettesítõ teológia tévtanításait, és rámu-
tat ennek a bibliaellenes tannak kulcsszerepére számtalan zsidó 
meggyilkolásában a keresztes hadjáratok, az inkvizíció, a pogro-
mok, 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 kibonta-
kozásában. 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 hibá-
it? Vagy kudarcából megtanulja vétkét beismerni, és bûnbánatot 
tart? Csak megtérése által részesülhet üdvösségben, megbékélés-
ben és újra helyreállításban, amit Isten Izraelnek és Gyülekezeté-
nek adni szeretne.
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Amit nem tartottak lehetségesnek, bekövet-
kezett: Izraelben ismét választások lesznek 
márciusban. Miért kerülhet erre sor? A lát-
szólagos ok az, hogy a Netanjahu-kormány 
december 23-ig sem nyújtotta be a 2020-as 
év költségvetését, ami természetesen súlyos 
mulasztás. 

Netanjahu, amint az várható volt, ezért 
koalíciós partnerét, Benny Gantz-ot teszi 
felelőssé a Kék-Fehér párttól, aki nem volt 
hajlandó a költségvetés benyújtásának idő-
pontját elhalasztani. Benny Gantz viszont 
a maga részéről már nem tűrte tovább a 
Netanjahuval kötött koalíciós egyezmény 
pontjainak szisztematikus megszegését. 

Mi lesz vajon a következő választás ered-
ménye? Netanjahu azt reméli, hogy ez alka-
lommal biztos győzelemmel kerül ki a vá-
lasztási küzdelemből. 

Kétségtelenül elkönyvelhet Netanjahu 
bizonyos sikereket, melyek jó pontokat sze-
reztek számára a nép körében, és növelhe-
tik népszerűségét, és ez meghozhatja a vá-
lasztási győzelmet is. Politikai szinten ott 
vannak az újonnan létesített diplomáciai 
kapcsolatok egy sor olyan arab és iszlám ál-
lammal, melyek Izrael iránt szkeptikus, sőt 
ellenséges beállítottságúak voltak. És ott 
van a koronavírus elleni gyors és sikeres ol-
tás, amiben Izrael világszinten az élen áll és 
példamutató funkciót tölt be.

Ennek ellenére Netanjahunak komoly 
aggodalomra okot adó tényekkel is szembe 
kell néznie. Saját pártján belül is növekszik 
az elégedetlenség, sőt az egyik Likud-tag 
kilépett, hogy ellenzéki pártot alapítson. 
Egy másik tag is csatlakozott hozzá, és félő, 
hogy többen követni fogják.

Ezenkívül további új pártok is alakultak, 
és mindnek az a célja, hogy Netanjahut hi-
vatalából elmozdítsa. Minden érdemével 

KEDVES IZRAEL-BARÁTOK!

együtt véget akarnak veti a Netanjahu-kor-
szaknak. Hogy ez valóban sikerülni is fog, 
igencsak nehéz megjósolni. Az viszont érez-
hető, hogy a népnek elege van a jelenlegi 
helyzetből, és változást szeretne. 

A kapcsolatok normalizálása az Egyesült 
Arab Emirátusokkal és más iszlám államok-
kal kétségkívül Netanjahu érdeme, jólle-
het ehhez nagymértékben hozzájárultak az 
Amerikához és a Trump-adminisztrációhoz 
fűződő jó kapcsolatok is. Feltehetőleg to-
vábbi iszlám államok is hajlandóak felvenni 
kapcsolataikat Izraellel. Ezt a szinte hihetet-
len fejleményt látva önkéntelenül felvető-
dik a kérdés, vajon ez lenne-e az az állapot, 
amelyről Pál így ír: «Amikor azt mondják: 
Békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirte-
len a végső romlás, mint a fájdalom a váran-
dós asszonyra; és nem fognak megmenekül-
ni» (1Thesszalonika 5,3).

A különböző iszlám államokkal megkö-
tött hivatalos egyezmény esetében az a fel-
tűnő, hogy mindig «békekötésről» van szó, 
noha Izrael egyáltalán nem áll hadban ezek-
kel az országokkal. 

Izraelben valóságos eufória uralkodott 
az Emirátusokkal való kapcsolatfelvétel 
után, és rövid idő alatt legalább hetvenezer 
izraeli látogatott el az Emirátusokba, mi-
előtt a koronavírus véget nem vetett az uta-
zásoknak. 

Sok előttünk a nyitott kérdés. Hogyan 
alakul az élet ebben a koronavírus-kínozta 
világban? Mennyei Atyánkba vetett hitünk 
és bizodalmunk átsegít majd minden aka-
dályon.

Ebben a bizonyosságban megerősödve 
köszöntelek Benneteket szívélyes shalom-
mal 

SOK ELŐTTÜNK 
A NYITOTT 
KÉRDÉS. 
HOGYAN ALAKUL 
AZ ÉLET EBBEN A 
KORONAVÍRUS-
KÍNOZTA 
VILÁGBAN? 
MENNYEI 
ATYÁNKBA 
VETETT 
HITÜNK ÉS 
BIZODALMUNK 
ÁTSEGÍT MAJD 
MINDEN 
AKADÁLYON.

5 HÍREK IZRAELBŐL | 2021/03



A HARMADIK  

EXODUS

Izrael háromszor vonult ki egy pogány 
környezetből, hogy eljusson az ígéret 
földjére. A harmadik nem is olyan rég 
kezdődött, és még nem fejeződött be. 
Profetikus kitekintés.

A R N O  F R O E S E
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A harmadik exodus tel-
jesen más, és a két múltbelivel nem 
lehet összehasonlítani. Amikor Izráel 
gyermekei kivonultak Egyiptomból, 
arannyal, ezüsttel, drágakövekkel 
és más értékes tárgyakkal kártalaní-
tották őket. Amikor az ígéret földjére 
léptek, minden elő volt készítve rájuk 
várva.

A második exodust Círus perzsa ki-
rály támogatta. Ez alkalommal is elhal-
mozták a zsidókat értékes dolgokkal: 
arannyal, ezüsttel, drágakövekkel. És 

Círus törvénye védte őket. De egy pusz-
ta, sivatagos országba érkeztek.

A harmadik nagy exodus alkalmá-
val nem egy nemzet köreiből, Egyip-
tomból vagy Babilonból tértek vissza, 
hanem a világ minden tájáról. Egyet-
len pogány állam sem támogatta őket, 
csak az ENSZ 1947 novemberében ki-
adott határozata, amellyel a világ ál-
lamai elismerték Izrael (Palesztina) 
országának felosztását egy zsidó és egy 
arab-palesztin területre.

A zsidóknak gyakorlatilag nem volt 
esélyük a túlélésre. A körülöttük lévő 
arab országok nyíltan kijelentették, 
hogy a tengerbe űzik őket. Izrael népe 
nem kapta meg a lehetőséget saját zsi-
dó államának megalapítására.

A zsidók, köztük sok Holokauszt-túl-
élő, gyakorlatilag egyedül álltak Liba-
non, Szíria, Irak és Egyiptom szerve-
zett hadseregével szemben. Sőt még  
Szaúd-Arábia is küldött egy katonai egy-
séget Izrael megsemmisítésének bizto-
sítására. De egészen másként történt; 
Izrael több területet hódított meg, mint 
amennyit az ENSZ határozata neki ítélt.

Azt is meg kell említeni, hogy a 
britek és Amerika fegyverembargót 
rendeltek el. Pedig a zsidó népnek sür-
gősen fegyverre volt szüksége.

Érdekes módon a segítség a kom-
munista Szovjetunió csatlós államából 
jött. Egy titkos akció keretében Izra-
el fegyvereket kapott a kommunista 
Csehszlovákiától. Légiereje a második 
világháborúból megmaradt gépekből 
állt. Tulajdonképpen Izraelnek nem 
volt esélye az erős arab seregekkel 
szemben, melyeket a britek képeztek 
ki, és minden embargó nélkül szaba-
don juthattak fegyverhez. Minden pró-
bálkozás ellenére Izrael mégis győzte-
sen került ki ebből a háborúból.

Most feltehetjük a kérdést: Mi lesz 
ennek a harmadik zsidó exodusnak az 
eredménye?

Úgy hisszük, hogy ez Isten Szentlel-
kének a műve, és hogy ebben a hármas 
exodusban Isten Szentháromsága nyil-
vánul meg. Első exodus: Isten az Atya; 
második exodus: Isten a Fiú; harmadik 
exodus: Isten a Szentlélek.

Isten a Szentlélek által kiegészíti, 
teljessé teszi a Gyülekezetet itt a föl-

dön. Ez a valóban újjászületett hívők-
ből álló Gyülekezet egy napon az Úr 
jelenlétébe ragadtatik el. A Szentlélek 
támogató, segítő funkciója itt a földön 
ezzel megszűnik. De ez még nem a vég. 
Isten Szentlelke Izraelt közösségileg 
megváltáshoz vezeti, amint Zakariás 
próféta megjövendölte: «Dávid házára 
és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasz-
tom a könyörület és a könyörgés lelkét. 
Rátekintenek arra, akit átdöftek, és 
úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen 
gyermeket szokták, és úgy keseregnek 
miatta, ahogyan az elsőszülött miatt 
szoktak» (Zakariás 12,10).

Ez Istennek végleges célja népével, 
Izraellel.

FELTÉTEL NÉLKÜLI SZÖVETSÉG 
«Akkor megtudják, hogy én, az ÚR, az 
ő Istenük, velük vagyok, és hogy ők, 
Izráel háza, az én népem - így szól az 
én Uram, az ÚR. Mert ti az én juhaim, 
az én legelőm nyája vagytok. Emberek 
vagytok, én pedig Istenetek! - így szól 
az én Uram, az ÚR» (Ezékiel 34,30-31).

Itt Isten egyoldalúan kijelenti hűsé-
gét ahhoz a feltétel nélküli szövetség-
hez, melyet Izráel atyjával, Ábrahám-
mal kötött. Ennek alapján az a gyakran 
tanított feltevés, hogy Isten leszámolt 
Izraellel, tévesnek bizonyul. Isten 
Szentlelkétől inspirálva Jeremiás prófé-
ta Izráel létezését olyan biztos tényként 
írja le, mint a nappalok és éjszakák, a 
Nap, a Hold, a csillagok, a tengerek és 
az egész univerzum létezésének tényét: 
«Ha majd eltűnik ez a rend színem elől 
– így szól az ÚR –, akkor szakad magva 
Izráelnek is, és soha többé nem lesz az 
én népem!» (Jeremiás 31,36).

Izrael létezett, létezik, és a jövőben 
is létezni fog.

Noha Izrael, mint nép, nem ismer-
te el, hogy Isten testté lett, és közöttük 
lakozott, Isten örök szándékán ez sem-
mit sem változtatott. Ami még nem tör-
tént meg, majd ezután fog következni. 
Erről szól a prófécia.

A ZSIDÓK JÖVŐJE 
Zakariás egy még be nem teljesült pró-
féciát jelent ki: «Ezt mondja a Seregek 
Ura: Azokban a napokban tízen is meg-
ragadnak a mindenféle nyelvű népek 

Ünnepség az új 
bevándorlók  

számára Ben  
Gurion repülőtéren

Fotó: Milner Moshe
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közül egy júdait ruhája szegélyénél 
fogva, és ezt mondják: Hadd tartsunk 
veletek, mert hallottuk, hogy veletek 
van az Isten!» (Zakariás 8,23). Ez még 
nem történt meg. A történelem során a 
zsidókat mindig csak megvetették, ül-
dözték, és gyakran meg is ölték.

Amikor a zsidókat arra kénysze-
rítették, hogy Dávid-csillagot hord-
janak, és koncentrációs táborokba 
hurcolták őket, a keresztények nem 
csatlakoztak hozzájuk, és nem mond-
ták: «Mi is zsidók vagyunk». Még ha 
egyes esetekben elvétve ez meg is 
történt, a kereszténység többsége alig 
mutatott együttérzést a zsidók iránt, 
akik olyan szörnyű szenvedéseken 
mentek keresztül.

ANTISZEMITIZMUS
Az antiszemitizmus szelleme elha-
rapódzott egész Európában. A legtöbb 
esetben ezt normálisnak tekintették. 
Falvakat, városokat, államokat és ki-
rályságokat a keresztény vallás uralt, 
először a római katolicizmus, aztán a 
protestantizmus.

Egész kötetek dokumentálják a zsi-
dók üldözését és lemészárlását a ke-
resztes hadjáratok idején.

Úgy a katolikus, mint a protestáns 
egyház alátámasztotta azt a feltevést, 
hogy Isten leszámolt a zsidókkal, és 
minden ószövetségi ígéret Jézus Gyü-
lekezetére száll át. Az évszázadok so-
rán ez is jelentős mértékben hozzájá-
rult az antiszemitizmushoz.

E feltevés egyik fő oka a Szentírás 
téves értelmezése volt, különösen a Já-
nos-evangéliumé, ahol a «zsidó» szó 
68-szor fordul elő, legtöbbször negatív 
fényben. De ha pontosabban megnéz-
zük, láthatjuk, hogy ezek a zsidók Jú-
deából jöttek, hogy Jeruzsálem vallá-
sos életét ellenőrizzék.

Az Apostolok Cselekedetében a 
«zsidó» szó 71-szer olvasható. Ott is azt 
olvassuk, hogy a zsidók Pál apostol 
legkegyetlenebb üldözői voltak. Azt is 
megtudjuk, hogy ők Júdeából származ-

tak, azok a vallásos zsidók voltak, akik 
fanatikusan harcoltak az ószövetségi 
írások fennmaradásáért. Elutasították a 
bibliai próféciák beteljesedését, ponto-
sabban az Újszövetséget.

Úgy tűnik, a vallásos vezetők egy-
szerűen figyelmen kívül hagyták Jé-
zus kijelentését: «…az üdvösség a 
zsidók közül támad» (János 4,22). A 
Jelenések profetikus könyvében ezt 
olvassuk: «Ekkor a vének közül egy 
így szólt hozzám: Ne sírj! Íme, győzött 
az oroszlán Júda törzséből, a Dávid 
utóda, és felnyitja a könyvet és hét pe-
csétjét!» (5,5). Az utolsó fejezetben Jé-
zus Maga tesz bizonyságot: «Én, Jézus 
küldtem el angyalomat, hogy ezekről 
bizonyságot tegyen nektek a gyüleke-
zetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere 
és új hajtása, a fényes hajnalcsillag» 
(Jelenések 22,16).

Ezért szólítjuk fel a keresztényeket 
újra és újra, hogy a teljes Bibliát olvas-
sák, Mózes első könyvétől a Jelenések 
könyvéig. Ismerkedjenek meg teljes 
tartalmával, és fogadják el a Szentlé-
lek vezetését.

Az Éjféli Kiáltás alapítója, Wim 
Malgo,  mondta azt, hogy: «Csak a 
teljes Írás iránti feltétel nélküli elkö-
telezettség tehet valakit igazi keresz-
ténnyé.»

ZSIDÓK VAGY IZRAEL?
Izraellel és a zsidókkal kapcsolatban 
bizonyos értelmezési zavar tapasztal-
ható – sokféle véleménnyel és gyak-
ran ellentmondásos kijelentésekkel. 
Így felvetődik a kérdés: Ki Izrael, és 
kik a zsidók? A válasz egyszerű: 
Izrael és a zsidók egy és 
ugyanaz. Izrael Állam 
a zsidó népből áll 
(noha nem zsidók 
is megkaphat-
ják az izraeli 
állampolgár-
ságot anélkül, 
hogy zsidókká 
lettek volna).

A Chronological Bible 19 királyt so-
rol fel, akik Kr. e. 931 és 722 között a 
tíz törzsből álló Izraelben uralkodtak.

Júda királysága lényegében Júda 
és Benjamin törzséből állt, ahol a lévi-
ták gondoskodtak az istentiszteletről. 
A 2Királyok 17,18-ban ezt olvassuk: 
«Igen megharagudott ezért az ÚR Iz-
ráelre, és eltávolította őket színe elől. 
Nem maradt meg, csak a Júda törzse.»

Benjamint többször is említi a 
Szentírás, ez a törzs később Júda ré-
szévé vált. Miután Izráel tíz törzse 
Júda ellen támadt, és Kr. u. 722-ben az 
asszírok legyőzték, vége lett királysá-
gának, Júda birodalma viszont fenn-
maradt Kr. e. 586-ig.

A TÍZ ELVESZETT TÖRZS 
Eszerint felvetődik a kérdés: Mi tör-
tént Izráel tíz törzsével? A Biblia ezt 
írja: «Majd összegyűjtötte egész Jú-
dát, Benjámint és azokat, akik Efra-
im, Manassé és Simeon törzséből jö-
vevényként náluk laktak. Mert sokan 
átpártoltak hozzá Izráelből, amikor 
látták, hogy vele van Istene, az ÚR» 
(2Krónika 15,9). Látjuk tehát, hogy Iz-
ráel tíz lázadó törzsének maradéka Jú-
dához csatlakozott, és júdaiakká vál-
tak. A 2Krónika 34,9-ben továbbá ez 
áll: «Ezek elmentek Hilkijjá főpaphoz, 
és átadták neki az Isten házába be-
gyűlt pénzt, amelyet összegyűjtöttek 
az ajtót őrző léviták a Manasséból és 
Efraimból valóktól, az Izráelben meg-
maradtaktól, továbbá a Júdából és 
Benjáminból valóktól és Jeruzsálem 
lakóitól.»

Júda Izráel uralkodó törzse, 
amely betölti a Jákób-Izrá-

elről szóló próféciát: 
«Nem távozik Júdá-

ból a jogar, sem a 
ko rm ány pá lca 
térdei közül, míg 
eljő Siló, akinek 
engednek a né-
pek» (1Mózes 
49,10).

AMIKOR EGY 
PRÓFÉTA LÁTOMÁST 

KAP, ÉS AZT SZÁMUNKRA 
LEÍRJA, A FŐ CÉLT LÁTJA, DE A 

RÉSZLETEKET ÉS A 
KRONOLÓGIÁT MÁR NEM. 

LÁTJA A HEGYCSÚCSOKAT, DE 
A MÉLYBEN LÉVŐ 
VÖLGYEKET NEM.
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Jóllehet ez a prófécia túlmutat  
Júdán, és csúcspontját Jézus Krisz-
tusban éri el – «akinek engednek a 
népek» –, már előzőleg is beteljesült, 
amikor Júda, Izráel minden törzset 
egyesített egyetlen törzsbe, Júdába – 
tehát júdaiak lettek.

Az Újszövetségben később Péter 
apostol így szól az egybegyűltekhez 
Jeruzsálemben: «Izráelita férfiak…» 
(Apostolok Cselekedete 2,22). Nem 
ezt mondja: «Júdabeli férfiak…», mert 
Izráel mind a tizenkét törzse Júda tör-
zsében egyesült.

ELSŐ ÉS MÁSODIK EXODUS 
Amint láttuk, Izráel az első exodus 
előtt Egyiptomban már egy néppé vált, 
aztán kivonult a szolgaság földjéről, 
és megérkezett az ígéret földjére. Azt is 
ki szeretnénk emelni, hogy az izráeli-
tákat az egyiptomiak, akik az útra ara-
nyat, ezüstöt, drágaköveket, ruhákat 
adtak nekik, gazdagon megáldották. 
Aztán, amikor Izráel gyermekei meg-
érkeztek az ígéret földjére, Kánaánba, 
elfoglalták a városokat, melyeket nem 
ők építettek, a házakat minden földi 
jóval, melyekért nem dolgoztak meg; 
a kutakat, melyeket nem ők ástak ki; 
és a fák gyümölcseit, melyeket nem ők 
ültettek.

A második exodus alkalmával, 
amikor Babilonból/Perzsiából vonul-
tak ki, a kormány az ő oldalukon állt, 
vagyis maga Círus király. Az Ézsaiás 
45,1-ben ezt olvassuk: «Ezt mondja 
az ÚR fölkentjének, Círusnak, akinek 
megfogtam a jobb kezét, népeket te-
rítek le előtte, és királyok övét oldom 
meg, kitárulnak előtte az ajtók, nem 
maradnak zárva a kapuk.»

Círus a pénzbeli eszközt rendelke-
zésre bocsátotta, a királyi törvény a 
zsidók oldalán állt. Megérkezésükkor 
azonban pusztává vált országot talál-
tak, szó szerint mindent elölről kellett 
kezdeniük, a nemzetet eggyé kellett 
kovácsolniuk.

HARMADIK EXODUS 
A harmadik exodus jelentősen más 
volt, és jelenleg is tart. A zsidók 
nem egyetlen országból jöttek, mint 
annakidején Egyiptomból vagy Ba-
bilonból. Ez alkalommal a világ min-
den sarkából jöttek, de most egyetlen 
állam sem támogatta őket. Azonban 
Izrael Istene oltalmazta népét.

Mózes ezt írta: «…akkor jóra fordít-
ja sorsodat Istened, az ÚR, könyörül 
rajtad, és újra összegyűjt minden nép 
közül, amelyek közé elszórt Istened, 
az ÚR» (5Mózes 30,3).

Az előző versben megfogalmazott 
feltétel alapján: «…és ha megtérsz 
Istenedhez, az ÚRhoz, és fiaiddal 
együtt teljes szívvel és teljes lélekkel 
hallgatsz a szavára, egészen úgy, aho-
gyan ma megparancsolom neked», 
azt lehetne gondolni, hogy Izraelnek 
először meg kellene térnie. Csak akkor 
gyűjtené össze az Úr a zsidókat a világ 
minden sarkából. Noha ez kézenfek-
vőnek tűnik, még sincs így.

PROFETIKUS PÉLDÁK 
Amikor egy próféta látomást kap, és 
azt számunkra leírja, a fő célt látja, 
de a részleteket és a kronológiát már 
nem. Látja a hegycsúcsokat, de a 
mélyben lévő völgyeket nem.

A Jelenések 10,9-ben egy hangról 
olvasunk, amely Jánosnak ezt paran-
csolja: «Odamentem az angyalhoz, 
és kértem tőle, hogy adja át nekem a 
könyvecskét. Ő pedig így szólt hoz-
zám: Vedd át, és edd meg: keserűvé 
teszi a gyomrodat, a szádban pedig 
édes lesz, mint a méz.» Aztán: «Átvet-
tem az angyal kezéből a könyvecskét, 
és megettem: a számban olyan édes 
volt, mint a méz, de amikor megettem, 
keserűvé lett a gyomrom» (10. vers).

A mennyei hang fordított sorrend-
ben írja le Jánosnak azt, ami történ-
ni fog: először jönnek a hasfájások, 
aztán az édesség a szájában. Ez a 
mennyei perspektíva. János viszont a 
kronologikus sorrendet írja le: először 

édest érez a szájában, aztán lett kese-
rűvé a gyomra.

Egy másik példa: Jézus szombatna-
pon bement a názáreti zsinagógába, 
és Ézsaiás könyvéből olvasott fel: «Az 
ÚR Lelke van énrajtam, mivel felkent 
engem, hogy evangéliumot hirdes-
sek a szegényeknek; azért küldött el, 
hogy a szabadulást hirdessem a fog-
lyoknak, és a vakoknak szemük meg-
nyílását; hogy szabadon bocsássam 
a megkínzottakat, és hirdessem az Úr 
kedves esztendejét» (Lukács 4,18-19).

Az Ézsaiás 61,1-2-ben ez áll: «Uram-
nak, az ÚRnak lelke nyugszik rajtam, 
mert felkent engem az ÚR. Elküldött, 
hogy örömhírt vigyek az alázatosak-
nak, bekötözzem a megtört szíveket, 
szabadulást hirdessek a foglyoknak, 
és szabadon bocsátást a megkötözöt-
teknek. Hirdetem az ÚR kegyelmének 
esztendejét, Istenünk bosszúállása 
napját, vigasztalok minden gyászolót.»

Figyeljük meg a különbséget: Ézsaiás 
próféta a hegycsúcsokat látja, a völgye-
ket figyelmen kívül hagyja, vagyis azt a 
több ezer évet, melyek közöttük vannak. 
Ezt mondja: «Hirdetem az ÚR kegyelmé-
nek esztendejét, Istenünk bosszúállása 
napját.» Az «Úr kegyelmének esztende-
je» Jézus eljövetele, míg «Istenünk bosz-
szúállása napja» még a jövőben van. Az 
majd csak a nagy nyomorúság idején 
következik be.

Amikor Jézus ezt a próféciát idézte, 
ezeknél a szavaknál megállt: «Hirdetem 
az ÚR kegyelmének esztendejét». És 
ezután összehajtotta az írástekercset, 
átnyújtotta a zsinagóga szolgájának, és 
ezt mondta: «Ma teljesedett be ez az írás 
fületek hallatára!» (Lukács 4,21). Ezzel 
azt jelentette ki, hogy az, amit ott felol-
vasott, akkor teljesedett be.

Az 5Mózes 30,3-ban Mózes is figyel-
men kívül hagyott egy több mint 2000 
éves időintervallumot, amikor Izráel 
már nem az ígéret földjén tartózkodott: 
«…akkor jóra fordítja sorsodat Istened, 
az ÚR, könyörül rajtad, és újra össze-
gyűjt minden nép közül, amelyek közé 
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elszórt Istened, az ÚR.» Arról semmit 
sem mond, hogyan zajlik majd le a zsi-
dók visszatérése hazájukba.

MEGJÖVENDÖLT VISSZATÉRÉS 
Hogy jobban megértsük, miként ala-
kult meg újonnan Izrael, vessünk egy 
pillantást Ezékiel próféta szavaira:  
« Mert így szól az én Uram, az ÚR: Majd 
én magam keresem meg juhaimat, 
és én viselem gondjukat. Ahogyan a 
pásztor gondját viseli a nyájnak, ami-
kor ott áll juhai között, amelyek szét 
voltak szóródva, úgy viselem gondját 
juhaimnak. Kiszabadítom őket min-
denünnen, ahová csak szétszóródtak 
egy felhős, borús napon. Kivezetem 
őket a népek közül, és összegyűjtöm 
az országokból, azután beviszem őket 
a saját földjükre. Legeltetni fogom 
őket Izráel hegyein, a völgyekben és 
az ország minden lakóhelyén. Jó le-
gelőn legeltetem majd őket, és Izráel 
magas hegyein fognak tanyázni. Jó ta-
nyájuk lesz, ott heverésznek, és kövér 
legelőn legelésznek Izráel hegyein. 
Én legeltetem juhaimat, és én keresek 
nekik pihenőhelyet - így szól az én 
Uram, az ÚR. Az elveszettet megkere-
sem, az eltévedtet visszaterelem, a sé-
rültet bekötözöm, a gyengét erősítem, 
a kövérre és az erősre vigyázok; úgy 
legeltetem őket, ahogy kell» (Ezékiel 
34,11-16).

AZ  «ÉN MAGAM»-ISTEN
Ebben az igeszakaszban Isten többször 
kijelenti «én magam … én viselem … 
én legeltetem …».  Ezt olvasva azonnal 
megértjük, hogy az államfők, a minisz-
terelnökök, kancellárok, diktátorok 
vagy királyok véleménye semmit sem 
számít. Amit mondanak vagy elhall-
gatnak, tesznek vagy elhanyagolnak, 
abszolút hatástalan Isten «én magam» 
akaratával szemben.

Az Úr, a menny és a föld Teremtő-
je gondoskodik népéről, melyet juhai-
nak, ill. nyájának nevez. Az Ezékiel 34-
ben Isten irgalmasságát jelenti ki népe 
iránt.

A fejezet ezekkel a szavakkal zárul: 
«Akkor megtudják, hogy én, az ÚR, az 
ő Istenük, velük vagyok, és hogy ők, 
Izráel háza, az én népem - így szól az 
én Uram, az ÚR. Mert ti az én juhaim, 
az én legelőm nyája vagytok. Emberek 

vagytok, én pedig Istenetek! - így szól 
az én Uram, az ÚR» (30-31. versek).

Isten Izráel iránti irgalmasságával 
ellentétben elveti a mai Jordániához 
tartozó Széír hegyét (Ézsau), és nemtet-
szését meg is indokolja: : «…ezért tehát 
így szól az én Uram, az ÚR: Heves indu-
latomban beszélek a többi nép ellen és 
egész Edóm ellen, akik birtokba vették 
országomat kárörvendő szívvel és meg-
vető lélekkel, hogy elnéptelenítsék és 
fölprédálják» (Ezékiel 36,5).

PUSZTA, SIVÁR ORSZÁG 
Beszámolók és dokumentumok nem 
hagynak kétséget afelől, hogy Izrael az 
1948-as hivatalos államalapítás előtt 
egy félsivatagos ország volt. A követke-
ző beszámolók leírják Izrael (Paleszti-
na) földjét:

Beszámoló 1590-ből
1590-ben írta «egy egyszerű angol 

látogató» Jeruzsálemről: «Ott nincs 
semmi látnivaló egy darab régi falon 
kívül. Ez maradt meg, minden más fű, 
moha és elburjánzott gyom, vagy ned-
ves földterület.»

Názáret
«Míg Tiberias újra benépesült azok 

által a zsidók által, akik bevándorlását 
egy pápai bulla elismerte, addig Názá-
retet továbbra is az enyészet uralta.» 
Egy ferences rendi zarándok lefordított 
egy latin kéziratot, melyben az állt, 
hogy «ez a rablók és gyilkosok háza, 
amelyben a szaracénok laknak. ... Szo-
morú, ilyen állapotban látni a várost. 
Semmit sem találtunk, ami kövesebb, 
tüskésebb, lepusztultabb lett volna.» 
Száz évvel később, 1697-ben Názáret 

«egy jelentéktelen falu volt... egy pár 
szegényes kunyhóval... semmi más egy 
nagy kiterjedésű romon kívül.» Nablus 
két utcából állt sok emberrel, Jerikó pe-
dig egy «undorító szegény falu» volt.

Thomas Shaw
A 18. század közepén Thomas Shaw 

brit régész írta, hogy Palesztinában «ke-
vés az ember, hogy megművelje a ter-
mékeny földet». A francia író, történész 
Constantine Frangois Volney gróf a 18. 
században azt írta Palesztináról, hogy 
«lepusztult és vigasztalan» ország.

Beszámoló a 19. század elejéről 
Az 1817–1818-as években tett látoga-

tás után az utazók arról számoltak be, 
hogy «egyetlen említésre méltó csónak 
sem volt a [Tiberias] Genezárati tavon». 
Egy 1827-ben megjelent német lexikon 
Palesztinát «vigasztalan országként írta 
le, melyet arab rablóbandák uralnak».

A 19. század során az ország elha-
gyatott és szomorú állapotáról számol-
tak be az utazók. 1840-ben egy átutazó 
csodálattal írt a szírek «nemes ember-
fajáról», akiknek «lakossága csökkenő-
félben van». Miközben eljátszott a zsidó 
gyarmatosítás gondolatával, a szerző 
megfigyelte, hogy az egykor lakott te-
rület Hebron és Betlehem között «most 
elhagyatott és vigasztalan», és «romos 
helységekkel megtűzdelt». Jeruzsálem 
«házak sokaságából állt ... melyek mind 
romos állapotban voltak», és «nem úgy 
tűnt, hogy a tömegeknek rendszeres 
foglalkozásuk lett volna». A Jeruzsá-
lemben élő «tömegeket» kevesebb, mint 
15 000 főre becsülték, akiknek több, 
mint a fele zsidó volt.

Mark Twain
Miután 1867-ben a Szentföldet 

meglátogatta, Mark Twain utánozha-
tatlan módon fejezte ki megvetését a 
Palesztináról ismert «romantikus és 
elfogult» ábrázolások iránt, ahogy ő 
azokat gúnyosan nevezte. Helységről 
helységre haladva Twain igazolva lát-
ta a reménytelenséget, amit a látottak 
keltettek benne.

«Megható jelenetek ... már egyálta-
lán nem történnek a völgyben [Jesreel]. 
Teljes hosszában egyetlen falu sem lát-
ható már – 50 kilométerre egyik irány-

AZ ÚR, A MENNY ÉS 
A FÖLD TEREMTŐJE 
GONDOSKODIK 
NÉPÉRŐL, MELYET 
JUHAINAK, ILL. 
NYÁJÁNAK NEVEZ.
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ban sem. Elvétve található egy-két 
kis beduinsátrakból álló tömörü-
lés, de sehol egy állandó lakóhely. 
Ezen a vidéken 15 kilométert is 
lehetne lovagolni úgy, hogy még 
tíz emberrel sem találkoznánk.»

Jaffától Haifáig
Jaffa egy 19. századi francia 

utazó szerint csupán romhal-
maz volt. Haifa északi részén 
kb. 6000 lélek élt, és «semmi 
említésre méltó sem volt velük kapcso-
latban», amint egy másik francia, a 
Szentföldről készült legfontosabb fran-
cia útikalauz szerzője, megállapította 
a 19. század vége felé. Haifán «öt perc 
alatt át lehet utazni» az Akko felé vezető 
úton, amint a kalauz írja. Ezt a nagysze-
rű kikötővárost nem használták keres-
kedelmi célra.

Egyik lehangoló beszámoló követte 
a másikat, amint Fred Gottheil a gazda-
ságtudományok professzora írta: «egy 
vigasztalan ország»; «szörnyű vigaszta-
lanság és elhagyatottság»; «időközben 
szinte teljesen elhagyatott»; «lakatlan»; 
«ritkán lakott».

Ez a néhány kifejezés is jól érzékel-
teti Izrael földrajzi állapotát azokban az 
időkben. Viszont minden megváltozott, 
amikor a zsidók atyáik földjére vissza-
tértek.

Izrael országának helyreállítása 
«Te pedig, emberfia, prófétálj Izrá-

el hegyeinek, és mondd: Izráel hegyei, 
halljátok meg az ÚR igéjét!» (Ezékiel 
36,1).

Figyeljük meg, a prófétálás nem 
Izráel hegyei ellen, hanem hegyeinek 
szól, mert az országnak fel kellet ké-
szülnie a zsidók érkezésére. Az ország 
helyreállításáról szól a prófécia.
Isten az ellenséghez intézi szavait: «Így 
szól az én Uram, az ÚR: Mivel az el-
lenség hahotázva mondta rólatok: Az 
ősi halmok a mi birtokunkba kerültek! 
- ezért prófétálj, és mondd: Így szól az 
én Uram, az ÚR: Mivel a vesztetekre 
törnek mindenfelől, hogy a többi nép 
birtokává legyetek, és mivel rágalmakat 
terjesztő népek szájára kerültetek…» 
(Ezékiel 36,2-3).

Ez ma is aktuális, mert a nemzetek, 
Izrael szomszédállamai és velük a vi-

előrehaladott. 2015-ben Izrael a 20 
Top-nemzet között szerepelt az ENSZ 
fejlődési indexén, ami az országot a 

‹nagyon fejlett› kategóriába emelte, és 
lehetővé tette a magas életszínvonal 
biztosítását sok nyugati államhoz ha-
sonlóan.»

A zsidók visszatérnek Izraelbe 
«Rajtatok pedig, Izráel hegyei, ágak 

sarjadnak, és gyümölcs terem népem-
nek, Izráelnek, mert hamarosan haza-
térnek. Mert én mellettetek vagyok, és 
felétek fordulok: megművelnek és bevet-
nek titeket. Megszaporítom rajtatok az 
embereket, Izráel egész házát, városai-
tok benépesülnek, a romok újjáépülnek. 
Megszaporítom rajtatok az embereket 
és az állatokat, sokasodni és szaporod-
ni fognak. Úgy telepítem le őket, mint 
hajdan, és több jót teszek veletek, mint 
azelőtt. Akkor megtudjátok, hogy én va-
gyok az ÚR!» (Ezékiel 36,8-11).

Itt ismét azt látjuk, hogy Isten telj-
hatalmúan gondoskodik népéről, hely-
reállítja az országot, mert: «hamarosan 
hazatérnek»! És valóban, százezrével 
jönnek és jönnek.

Amikor 1948-ban Izrael Állam meg-
alakult, kb. 800 000 zsidó élt az or-
szágban.

1972-ben 3 225 000 fő volt a lakos-
ság száma,

 ` 1996: 5 689 000
 ` 2000: 6 289 000
 ` 2015: 8 462 000
 ` 2017: 8 630 000
 ` 2020: 9 291 000
Így halad előre biztos léptekkel a 

bibliai próféciák beteljesedése. «Meg-
szaporítom rajtatok az embereket, Iz-
ráel egész házát.»

Részlet: Izrael háromszoros exodusa, 
Arno Froese, 89-106. old. 

lág többi része egy húron pendülnek, 
és arra a következtetésre jutottak, hogy 
Izrael országa sivatagos, puszta érték-
telen hely: «Mivel a vesztetekre törnek 
mindenfelől, hogy a többi nép birtokává 
legyetek».

Az 5. versben azt olvassuk, hogy a 
pogány népek «birtokba vették orszá-
gomat». Éppen ezt tette az Oszmán Bi-
rodalom, később pedig a britek, majd 
az ENSZ. Tehát Isten országát vették 
birtokba.

Továbbá a 6. és 7. versben így folytat-
ja Isten: «Ezért prófétálj Izráel földjéről, 
mondd a hegyeknek és a halmoknak, a 
medreknek és a völgyeknek: Így szól az 
én Uram, az ÚR: Haragos indulatomban 
beszélek, mert a népek gyalázkodását 
kellett eltűrnötök. Ezért így szól az én 
Uram, az ÚR: Fölemelt kézzel teszek 
esküt, hogy majd a körülöttetek élő né-
peknek kell eltűrniük, hogy gyalázzák 
őket!»

Izrael sikere 
Ha a mai helyzetet nézzük, azt lát-

juk, hogy az arab világ és tágabb érte-
lemben az iszlám világ forrongásban 
van, óvatosan fogalmazva. Saját honfi-
társaikkal sem tudnak megbékélni. 
Izrael viszont prosperál. Lássunk egy 
példát: 2016-ban Izrael szomszédos or-
szágainak GDP-je egy főre számítva:

 ` Jordánia: 11 100 $
 ` Egyiptom: 12 100 $
 ` Libanon: 18 500 $
 ` Szíria: 2 600 $ (2015)
 ` Izrael: 34 800 $
A Wikipedia jellemzése: «Izrael gaz-

dasága a világviszonylatban elfogadott 
standard szerint technikailag nagyon 

A zsidó
menekülttábor
Jaffa, 1947 
Fotó: Hans Pinn
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F R E D I  W I N K L E R

A TALLIT, 
VAGY  
IMASÁL  
ÉS AZ  
IZRAELI  
NEMZETI  
ZÁSZLÓ 

TÖRVÉNYEK, SZOKÁSOK  

& HAGYOMÁNYOK
a  z sidóságban
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Amikor Izrael Államot meg-
alapították, felvetődött a nemzeti 
zászló szükségessége egy, a zsidóság-
ra jellemző szimbolikus ismertető jel-
lel. Nemzeti szimbólumként kézenfek-
vő volt a Dávid-csillag vagy a Magen 
David, azaz Dávid pajzsa. De honnan 
származik a kék-fehér szín és a két 
csík alul, felül? És honnan ered tulaj-
donképpen a Dávid-csillag? Dávid ki-
rályra utal, amint a neve mutatja? 

Dr. Roland Gradwohl zürichi rabbi 
több mint 30 évvel ezelőtt írta, hogy 
a Magen David csak a 13. században 
vált zsidó szimbólummá. A hatágú 
csillag, a hexagramm, viszont már a 
bronzkor óta sok nép számára díszítő 
elem vagy mágikus jel volt, és mind 
a mai napig megtalálható, különösen 
Indiában és Kínában a buddhizmus 
körében. 

Egy 13. századi mágikus szöveg 
megemlíti a Dávid-pajzsot, és meg-
található az 1250 körül épült böh-
meni zsinagóga oromablakában is. 
1354-ben IV. Károly császár megen-
gedte a prágai zsidóknak, hogy saját 
zászlójuk legyen a Dávid-csillaggal. 
A csillag akkor nem kék volt, hanem 
sárga, vagy a királyi arany szín, Dá-
vid király emlékére. 

A sárga zsidócsillaghoz azonban 
szörnyű emlékek kapcsolódnak, a 
zsidó nép embertelen üldöztetése 
a náci korszakban. Ezért egy másik 
színt választottak, amely azonban 
kötődik a bibliai zsidósághoz.

Izrael kék-fehér zászlója a Dá-
vid-csillaggal és a két csíkkal 
Azok a ruhadarabok, melyekről a 
4Mózes 15,38-39 és az 5Mózes 22,12 
beszél, szolgáltak alapul a nemzeti 
zászló kialakításához. A tallit vagy 
imasál eredetileg egy köpönyeg volt, 
hasonló egy nagy kendőhöz, amely-

nek két hosszú oldalába színes csíkot 
szőttek. Az izraeliták ruhájának két 
oldalán futó csík egyfajta nemzeti 
viselet volt, ez látható az ásatások 
során előkerült anyagdarabokon és 
falfestményeken. A tallit két csíkja 
eredetileg fekete volt, ma viszont más 
színűeket is készítenek. De honnan 
származik a zászló kék színe?

Az 5Mózes 15,38-ban azt olvassuk, 
hogy a rojtokba egy kék zsinórt kell 
belefonni. A legtöbb fordításban kék 
szerepel, viszont világoskék vagy ég-
színkék az eredeti szín, mint az izra-
eli nemzeti zászlón is. Innen szárma-
zik tehát a zászló kék színe. A színes 
csíkon kívül a tallit valószínűleg szín-
telen volt, ezért a zászló alapszíne is 
fehér. 

A zászló kék csíkjai az arab Izra-
el-ellenes propaganga számára azon-
ban mást jelentenek. E propaganda 

szerint a két kék csík az Eufráteszt és 
a Nílust jelenti, és arra utal, hogy Iz-
rael az Eufrátesz és a Nílus közti terü-
letet meg akarja hódítani. Ez termé-
szetesen rosszindulatú híresztelés.

A Dávid-csillagnak, mint zsidó jel-
képnek keletkezését egy másik elmé-
let is magyarázza, amit azonban nem 
lehet bizonyítani. A Dávid névben két 

D szerepel. A görög ábécében a nagy 
D, a delta, azaz az egyenlő szárú há-
romszög (Δ). Azonban «delta» a neve 
egy folyó torkolatvidékének is, pl. a 
Nílus-delta, ami egy műholdfelvéte-
len is jól felismerhető: a termékeny 
zöld delta, melyet a Nílus sok mellé-
kága öntöz, jelentősen kiemelkedik a 
homokszínű sivatagból, és egy fejre 
állított háromszögre emlékeztet. Két 
háromszöget egymásra téve, egyiket 
fejjel lefelé, megkapjuk a hatágú Dá-
vid-csillagot. 

Ha a csillag valóban így keletke-
zett, akkor már jóval korábban is lét-
rejöhetett volna, már azelőtt, hogy a 
görög nyelv használata elterjedt a zsi-
dók között, vagyis már a Septuaginta 
(Kr. e. a 3. században) keletkezésének 
idején, vagy az Újszövetség idején 
(Kr. u. 1. században), esetleg az azt 
követő időkben.  Az viszont biztos, 
hogy keletkezése nem nyúlik vissza 
Dávid király idejéig.

AZ 5MÓZES 15,38-
BAN AZT OLVASSUK, 
HOGY A ROJTOKBA 
EGY KÉK ZSINÓRT 
KELL BELEFONNI. A 
LEGTÖBB 
FORDÍTÁSBAN KÉK 
SZEREPEL, VISZONT 
VILÁGOSKÉK VAGY 
ÉGSZÍNKÉK AZ 
EREDETI SZÍN, MINT 
AZ IZRAELI NEMZETI 
ZÁSZLÓN IS
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ANTISZEMITIZMUS

A KORONAVÍRUS IDEJÉN  

2020 nyarán Németországban az al-
kotmányvédelem a német antiszemi-
tizmus növekedését állapította meg. 
Az alkotmányvédelmi hivatal elnö-
ke, Thomas Haldenwang, szerint ez 
problematikus és rendkívül komoly 
fejlemény: «Zsidó polgáraink minden-
napjaiban ez gyakori sértegetést, fe-
nyegetést, sőt támadásokat is jelent.»1

A Szövetségi Bűnüldözési Hivatal 
információi szerint (BKA) növekedett 
az antiszemita bűntettek száma. 2019-
ben 1839 bűntettet jegyeztek, 300-zal 
többet, mint két évvel azelőtt.2 

2020-ban a rendőrségen jelen-
tett antiszemita incidensek majd fele 
kapcsolatban állt a koronavírussal. 
Így például egy zsidó jelenlétében 
tett megjegyzés: «Ezek voltak azok a 
vírusok.» Több esetet is jelentettek, 
amikor zsidó gyülekezetek videókon-
ferenciáit antiszemita kijelentésekkel 
zavarták meg.3

A szövetségi kormány antiszemi-
tizmussal foglalkozó megbízottja, 
Felix Klein, 2020 őszén az antiszemi-
ta eszmerendszer feléledését tapasz-
talta: «A zsidógyűlölet a koronavírus 
idején tovább növekszik. Sok körben 
ismét társadalmilag elfogadottá vált. 
És a fertőzés megakadályozására ho-
zott intézkedések elleni tiltakozások 

esetében olyan politikai miliőket köt 
össze, melyeknek azelőtt egyáltalán 
nem volt érintkezési pontjuk. És ez 
valóban új.»4 A zsidók bírálatában a 
jobboldali és baloldali radikálisok kö-
zös nevezőre találnak. A zsidókat min-
dig kapcsolatba hozzák az ENSZ-szel, 
a gyógyszervállalatokkal, a bankokok-
kal, és most a koronavírus elleni intéz-
kedésekkel. 

Az Oxfordi Egyetem közvéle-
mény-kutatása szerint 2020 őszén a 
megkérdezett britek egyötöde így vé-
lekedett: «A zsidók hozták létre a ví-
rust, hogy megbénítsák a gazdaságot, 
és profitot húzzanak belőle».5

NEMZETKÖZI ANTISZEMITIZMUS A 
KORONAVÍRUS IDEJÉN 
A Russia Today orosz tévében Igor 
Nikulin biológus egy «globális zsidó 
kormány» mesteri tervéről fejtette ki 
spekulatív nézeteit. «Úgy hiszem ezt 
a vírust nagyon gondosan választot-
ták ki, hogy olyan országokat érjen el, 
melyek Amerika riválisai», folytatta. 
«200 túlnyomórészt zsidó család több 
mint 40 billió dollár fölött rendelke-
zik, és így a legfontosabb emberek-
nek tekintik magukat a földön. A leg-
több média az ő birtokukban van. Ők 
a Hollywood-filmek producerei – ők 

készítenek a pandémiáról is filmeket. 
Ezek a családok kontrolálják az embe-
rek gondolatait, és azt állítják, hogy 
a mai népességet egy tizeddel le kell 
csökkenteni.»6

Az iráni Forradalmi Gárda 2020 ta-
vaszán azt a rémhírt terjesztette, hogy 
a koronavírus «cionista biológiai ter-
rortámadás» az iszlám világ ellen. A 
török állami tévé 2020 márciusában 
így kommentált: «Aki a vírust elter-
jesztette, az meg fogja találni a gyógy-
szert is rá.» Egy szakértő erre megje-
gyezte: «Izrael már bejelentette, hogy 
kifejlesztett egy oltóanyagot.» Ezzel 
azt sugallták a nézőknek, hogy való-
színűleg Izrael és a zsidók felelősek a 
koronavírusért.7

ANTISZEMITIZMUS AZ INTERNETEN
A YouTube-on és már közösségi hálón 
folytatott heves viták során számos 
antiszemita megnyilatkozás hangzik 
el a pandémiával kapcsolatban. Gyak-
ran vádolják a közélet zsidó vagy fel-
tehetőleg zsidó személyiségeit azzal, 
hogy kifejlesztették vagy terjesztik a 
vírust, hogy abból valamilyen szemé-
lyes hasznot húzzanak.  Például olyan 
történetek forogtak közszájon, hogy a 
koronavírust külön laboratóriumban 
tenyésztették ki, hogy így az állítólag 

EMITIZMUS ANTISZEMITISMUS
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‹zsidó› Microsoft-alapító Bill Gates az 
oltóanyagüzlettel nagy nyereségre te-
gyen szert. Más hangok tudni vélik, 
hogy a koronavírus elleni oltással  
Gates megbízásából titkos megfigyelő 
chipet ültetnek be, mellyel a milliár-
dos a világuralmat készíti elő. 

Ebben az összefüggésben gyakran 
utalnak arra, hogy a Gates által alapí-
tott Bill & Melinda Gates Foundation a 
múltban a brit Pirbright kutatóintéze-
tet is támogatta, amely egy koronaví-
rus szabadalommal rendelkezik, az vi-
szont egészen más koronavírus, mint 
a jelenlegi.8

Saját adatai szerint az MDR televí-
zióhoz is érkezett számos olyan levél, 
melyek szerint Bill Gates vagy más 
zsidó milliárdosok szabadították a 
világra a koronavírust, hogy saját ol-
tóanyagukat hozzák forgalomba, és/
vagy hogy az egész világot egy egysé-
ges oltóanyaggal a jövőbeli megfigye-
lés céljából chippel lássák el.9

Az interneten több karikatúra is 
megjelent horgasorrú ortodox zsidók-
ról, akik pénzeszsákon ülnek, moso-
lyogva a kezüket dörzsölik, miközben 
a világ a koronavírussal küzd.

A Telegram 2020 tavaszán azt ter-
jesztette, hogy a zsidók arra használ-
ták fel a koronavírust, hogy a nem-
zetközi részvénypiacot manipulálják, 
aztán nagy jövedelemre tegyenek 
szert. Amerikai bloggerek azon spe-
kuláltak, hogy a pandémia mögött «a 
cionisták és a mély állam partnersége 
áll». Egy krízishelyzet létrehozásával 
ezek az emberek meg akarták akadá-
lyozni Donald Trump amerikai elnök 
újraválasztását.

A posztok arra is felszólítottak, 
hogy menjenek a szupermarketekbe, 
és «köhögjenek rá a kóser élelmisze-
rekre», jelentette a Jüdische Allgemei-
ne.10

KORONAVÍRUS-TÜNTETÉSEK ÉS AZ 
ANTISZEMITIZMUS 
A berlini demonstrációkon a koro-
navírus bírálói a nemzeti szocializ-
mus áldozatainak nevezték magukat. 
Egyesek sárga zsidócsillagot viseltek 

karjukon ezzel a szóval: «Beoltatlan». 
Mások csíkos rabruhában jelentek 
meg. Voltak, akik táblákat hordtak 
ezzel a felirattal:  „A maszk szabaddá 
tesz“ – ezzel az Auschwitzi megsem-
misítő tábor kapuján olvasható felirat-
ra akartak utalni: „A munka szabaddá 
tesz“. A koronavírus bírálata és a nem-
zeti szocializmus brutális zsidóüldö-
zése között vont párhuzam botrányos 

módon csökkenti a Holokauszt rette-
netét.11

A müncheni vírusellenes tünteté-
seken alig rejtett antiszemitizmussal 
Sorost, Rothschildot és a  «globális 
elitet», valamint  «marionett figu-
ráikat», a kormányok politikusait, 
tették felelőssé a koronavírusért és 
a vele összefüggő korlátozásokért. 
Szerintük ők «a pandémia manipulá-
lói és haszonélvezői». E mögött az az 
ideológia áll, mely szerint egy «titkos 
elit» működik mint állam az állam-
ban («Deep State»), a zsidó bankárok 
által finanszírozva. Céljuk egy «új vi-
lágrend», amely a demokráciát és a 
szabadságjogokat meg akarja szün-
tetni. 

A tüntetéseken «oltó katonákat» 
ábrázoló képeket hordoztak, rajtuk 
a Dávid-csillaggal és a «Sion» fel-
irattal. Az egyik szónok arról beszélt, 
hogy Isten minden embert szeret, ki-
véve a zsidókat.12

Úgy az interneten, mint a hivatalos 
járványügyi intézkedések elleni tün-
tetéseken gyakran jelennek meg múlt 
századok antiszemita kliséi. Ezek a 
zsidókat teszik felelőssé a pandémi-
áért vagy a vele kapcsolatos intézke-
désekért. Az összeesküvés-mesék egy 
«zsidó pénzügyi elitről» beszélnek, 
amely mindenek mögött áll.13

ZSIDÓ REAKCIÓK 
A Németországi zsidók központi Ta-
nácsának elnöke, Josef Schuster, a 
berlini vírusellenes tüntetések kap-
csán figyelmeztetett a növekvő anti-
szemitizmusra. A koronavírus körüli 
vitákban hónapok óta «tudatosan ele-
venítik fel az antiszemita tendenciájú 
összeesküvés mítoszokat». Ezeknek 
az eszméknek képviselői, amint Schu-
ster megállapítja, a tüntetők közé ve-
gyülnek, és a koronavírus antiszemita 
magyarázatát terjesztik.14

Izrael Államot nyugtalanítja a ko-
ronavírushoz kapcsolódó antiszemi-
tizmus. «Sajnos, nem újdonság a zsi-
dókat tenni felelőssé a problémákért», 
állapítja meg Orit Farkasch-Hacohen, 
a stratégiai ügyekért felelős miniszter-
nő. «Azt látjuk körülöttünk, hogy az 
Izrael-ellenes aktivisták a koronavírus 
ürügye kapcsán szégyentelenül ter-
jesztik gyűlöletbeszédüket»15, folytat-
ta a miniszternő. Az izraeli minisztéri-
um közleménye szerint az antiszemita 
retorikát a zsidók és izraeliek elleni 
erőszakos fenyegetések is kísérik. Far-
kasch-Hacohen határozottan felszó-
lítja a bűnüldözési hatóságokat a kö-
vetkezetes beavatkozásokra és átfogó 
biztonsági intézkedések megtételére.

TÖRTÉNELMI PÁRHUZAMOK 
Mindenkinek, aki a középkori zsi-
dóellenességgel foglalkozott, azonnal 
eszébe jutnak a mai koronavírussal 
kapcsolatos fatális párhuzamok. An-
nakidején is a zsidókat ették felelőssé 
a járványokért, pl. a pestisért, és rá-
galmazták, üldözték őket. 

Mike Schmeitzner, aki a drezdai 
egyetemen az újkor történelmének 

A ZSIDÓKAT TESZIK 
FELELŐSSÉ A 
PANDÉMIÁÉRT VAGY A 
VELE KAPCSOLATOS 
INTÉZKEDÉSEKÉRT. AZ 
ÖSSZEESKÜVÉS-MESÉK 
EGY «ZSIDÓ PÉNZÜGYI 
ELITRŐL» BESZÉLNEK, 
AMELY MINDENEK 
MÖGÖTT ÁLL
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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 Ukraj-
nában. 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.
Egyre inkább gyûlölte a németeket. De amikor évtizedekkel késõbb felismerte a Messiást 
Jézusban, minden megváltozott.
Ezáltal találta meg zsidó identitását is. Ma Németországban él, és tevékenyen munkálko-
dik a németek és zsidók megbékélésén.
E könyv egy különös életút elgondolkoztató története.

Anatoli Uschomirski

Jézus segíts, zsidó vagyok!
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Corrie ten Boom 

Börtönlevelek
1944-ben Corrie ten Boom és családja, az ellenállás 
részeként és keresztyén hitük melletti elkötelezettség-
bõl holland zsidókat bújtatott a náci megszállók elõl. 
Idõvel Corrie-t és az egész családot letartóztatta a 
Gestapo és Scheveningenbe, majd a vughti koncent-
rációs táborba zárták õket. A börtönbe zárva levelek 
útján tartotta szeretteivel a kapcsolatot.
E leveleket az elképzelhetetlen megpróbáltatások, a 
talpra állás és az Úrba vetett töretlen hit történetei 
töltik meg. A kötetbe válogatott írások mélyen megin-
dítják az olvasó

Ára: 1350,-Ft

Corrie ten Boom

A menedék
A békés, polgári Hollandia a horogkeresztes rémura-
lom színterévé válik, az egyszerû órásmesternõbõl a 
földalatti ellenállás szervezõje, üldözöttek vakmerõ 
bújtatója lesz, az ódon családi ház hálószobájából 

felfedezhetetlen búvóhely készül… Corrie ten Boom le-
bilincselõ életrajzának olvasása közben végig ott bujkál 

bennünk a legizgalmasabb kérdés: honnan volt annyi 
bátorság, lelki és fizikai erõ ebben a legyõzhetetlen 

nõben, hogy az egész élete egy dologról beszéljen: „az 
öröm mélyebbre hatol, mint a kétségbeesés”?
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széles körben elterjesztett zsidóellenes, 
nacionalista propagandája ily módon 
újabb argumentumokat kapott Német-
ország «zsidók általi» állítólagos fe-
nyegetettségére.16 Az 1920-as években 
azzal gyalázták a zsidókat, hogy nem 
higiénikusak, ma viszont a háttérben 
meghúzódó nagyhatalmú, világura-
lomra törekvő, hidegfejű számítóknak 
tartják őket, ez pedig egy összeesküvés 
elmélet része, ami ellen fel kell lépni.

A keresztények kötelessége, hogy 
az antiszemitizmus minden formája 
ellen felemeljék szavukat, még az el-
len is, ami látszólag semleges korona-

vírus-kritika. A «gazdag zsidók világra 
szóló összeesküvésének» mítosza már 
több száz éves, és már sokszor megcá-
folták egyértelmű tények felsorakoz-
tatásával. A múltban az ilyen speku-
lációk, melyeket például az ún.  Sion 
bölcseinek jegyzőkönyvei által propa-
gáltak, zsidók millióinak életébe kerül-
tek. Még ha időközben felcserélődtek 
is a személyek, és Rothschild helyett 
most Bill Gates és Soros szerepel az 
állítólagos zsidó világ-összeesküvés 
élén, a keresztényeknek mindenkép-
pen világosan el kell határolódniuk az 
ilyen veszélyes eszméktől. 

tanára, egy történelmi tanulmányban 
összehasonlítja a koronavírussal ösz-
szefüggő antiszemita kijelentéseket 
a spanyol nátha kitalált hátteréről el-
terjedt kijelentésekkel, amely 1918 és 
1920 között világszerte több mint 25 
millió emberéletet követelt. A meg-
vizsgált régióban, Szilézia–Szászor-
szág–Lengyelország, ahol annakidején 
sok kelet-zsidó élt, számos szóbeszéd, 
összeesküvés elmélet kelt szárnyra a 
zsidókról, és végül őket tették felelős-
sé a járványért. A mélyben meghúzódó 
antiszemitizmust az ilyen spekulációk 
felerősítették. A Weimari Köztársaság 
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ismerettel csatlakoznak hozzájuk. Egy 
tényeken nyugvó igazság sajnos nem 
elegendő, hogy egy állítás valós voltá-
ról meggyőzzön, főleg ha az Izrael ellen 
irányul. Liberálisok, kollégiumi diákok, 
politikusok, szórakoztató személyek, 
sőt egyes keresztény felekezetek is in-
dokoltnak tartják Izrael figyelmezteté-
sét a tolerancia és társadalmi igazsá-
gosság nevében.

A BDS-mozgalom egyáltalán nem 
törekszik a palesztinokkal való meg-
békélésre, sokkal inkább Izrael meg-
semmisítését akarja. As’ad AbuK-
halil, a California State University 
tanára és BDS-aktivista, kijelentette: 
«A BDS-mozgalom igazi célja Izrael 
Állam megbuktatása …ezt félreérthe-
tetlen célként le kell szögezni. A téma 

A BDS-MOZGALOM 
BOJKOTT, TŐKEELVONÁS, SZANKCIÓKA BDS-mozgalmat (Izraeli áruk elleni bojkott) 2005-ben alapította a 

Palesztin Autonómiahatóság elnö-
ke, Mahmoud Abbasz, és Omar Bar-
ghouti – a mozgalom nyilvánosan 
Izrael megsemmisítésére töreke-
dett.17 Azzal a feltételezéssel, hogy 
Izrael «apartheid ország», amely 
megérdemli éppúgy, mint egykor  
Dél-Afrika, hogy bojkottal nyomást 
gyakoroljanak rá, a BDS-mozgalom 
futótűzként terjedt el az egész vilá-
gon. A gazdasági, akadémiai és mű-
vészeti bojkott megalapozott lehet, 
ha az érintett ország valóban vétkes, 
és a bojkottáló fél etikusan, követke-
zetesen jár el. Az antiszemiták azon-
ban visszaélnek a BDS-mozgalom-
mal saját gonosz, ellentmondásos 
céljaik elérése érdekében, miközben 
a rosszul informált követők jó lelki-
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Anatoli Uschomirski

Zsidóknak először
Szüksége van-e a zsidóknak Jézusra? 
Szabad-e hirdetni az evangéliumot Iz-
rael népe számára? Mi Izrael kiválasz-
tásának valódi értelme és célja? Miért 
reagálnak a zsidók gyanakvással a zsi-
dómisszióra, és miért utasítja el sok 
keresztény az evangélium továbbítását 
a zsidók felé? A zsidóság és a keresz-
ténység viszonyának megértéséhez 
szükséges az immár közel kétezer éve 
tartó folyamat, a korábbi idõszakoktól 
az egyháztörténelem különbözõ sza-
kaszain átívelõ dinamikus kapcsolat 
megismerése. E könyv mindenekelõtt 
abban segít a keresztényeknek, hogy 
megfelelõ helyen lássák Izraelt a meg-
váltás történetében, és hogy helyére 
kerüljön a zsidómisszió a misszió törté-
netének fényében.
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semmilyen kétértelmű kijelentést sem 
tűr meg. Igazságosság és szabadság a 
palesztinok számára nem egyeztethető 
össze Izrael Állam létével.»18 Amint Pi-
erre-André Taguieff francia író az Israël 
et la Question Juive (Izrael és a zsidókér-
dés) című könyvében megjegyezte: «A 
BDS-mozgalom hívei elvárják, hogy tá-
jékozatlan vagy félreinformált emberek 
palesztin-barát rasszizmus ellenes üze-
netüknek hitelt adjanak, miközben ők 
Izraelt rasszizmussal vádolják, és nem 
veszik észre, hogy ők maguk az anti-
szemitizmus szószólói.»19 Bárhogy is te-
kintjük, a BDS-mozgalom antiszemita.20 

Forrás: J. Randall Price: Mit gondol-
junk Izraelről? (Dübendorf: Éjféli Kiál-
tás, 2020), 261–262. old.

ANTISZEMITIZMUS A CAMPUSON

A BDS-mozgalom sok-
féle platformot felhasznált üze-
netének terjesztésére, de egyik 
sem volt olyan termékeny, mint az 
amerikai egyetemi campus, ahol 
az egyetemistákat ideológiailag 
befolyásolják, Izrael gyűlöletére 
nevelik, és egyoldalú palesztin-
barát látásmódot plántálnak be-
léjük. Végső soron ez már több, 
mint antiszemitizmus, ez tudatos 
támadás a szólásszabadság ellen 
Amerikában. Sok egyetemen előa-
dásokat tartanak, szónokokat hív-
nak meg, akik nemcsak a gyűlölet 
és intolerancia üzenetét hirdetik, 

hanem legtöbb esteben terrorszer-
vezetekkel is kapcsolatban állnak.21 

Az utóbbi években a campuson zsi-
dóellenes nézetek kaptak lábra. Ho-
rogkeresztes grafitik jelennek meg a 
diákszállókban, etnikai kirekesztések, 
olyan sértegetések, mint pl. «Krisz-
tus gyilkosai», egyre gyakoribbá vál-
nak.22 A zsidó egyetemisták panasza-
it legtöbbször figyelembe se veszik, 
mondta Tammi Rossman-Benjamin a 
Anti-Zionism on Campus lapnak: «Pél-
danélküli agresszivitással utasítják 
vissza a cionista-ellenes kampányok 
az antiszemitizmus jogos vádját.»23 

A Egyetemisták Palesztina igazsá-

gáért szervezet (Students for Justice in 
Palestine)24 és a Muszlim Egyetemista 
Egyesületek (Muslim Student Associa-
tion) helyi csoportjai a legtöbb ameri-
kai egyetemen nagyon tevékenyek és a 
szociális igazságosság, valamint a tole-
rancia álcája alatt az antiszemitizmust 
terjesztik. Mindkét csoportosulás kap-
csolatban áll a Muszlim Testvériséggel,25  
amely szervezetnek bizonyított kapcso-
latai vannak terroristákkal. Elmúltak 
azok a napok, amikor az egyetemi cam-
pus biztos fóruma volt a tanulásnak, az 
eszmék és gondolatok cseréjének füg-
getlenül bármiféle teológiai pozíciótól.

Forrás: J. Randall Price: Mit gondoljunk Izraelről? (Dübendorf: Éjféli Kiáltás, 2020), 262–263. old.
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SŐT MÉG 
BHUTÁN IS!

Sokan úgy vélik, hogy Izrael 
nemzetközi színtéren elszigetelt. Az 
ENSZ Izraelt bírálja és kirekeszti. Vi-
szont a kétoldalú kapcsolatok terén 
nem ez a helyzet. 2020-ban tovább ja-
vult a kapcsolatépítés: Az év végén az 
ország egyezményt írt alá Bhutánnal 
a korlátlan diplomáciai kapcsolatok 
felvételéről. Ezzel kapcsolatban Gaby 
Ashkenazi izraeli külügyminiszter el-
mondta: «Bhutánnak ez a döntése 
mérföldkő Izrael kapcsolatainak el-
mélyítésében az ázsiai térségben.» Iz-
rael diplomáciai jelenléte Ázsiában 
kifejezetten tetemesnek mondható, 
viszont ez a fejlemény mégis különös 
jelentőséggel bír: Ázsiában él a világ 
lakosságának több mint fele, és ezen 
a kontinensen 47 nemzetközileg elis-
mert állam található. Izrael eddig 16 
állammal tart fenn diplomáciai kap-
csolatokat, úgyhogy a viszonylag ala-
csony népsűrűségű Bhutánhoz fűző-
dő diplomáciai viszony fontos tényező 
a zsidó állam számára.» Ez az ország, 
amely egyfajta ütközőzónát képez Kína 
és India között, általában a statisztikák 
végén szerepel, de ezzel együtt növek-
szik, a haladást támogatja, ugyanakkor 
különös gondot fordít a környezetvéde-
lemre, amely területen Izrael kitűnő ta-
pasztalatokkal rendelkezik.    AN∎

KATAR EGYENGETI AZ UTAT 
A SZAÚDIAK ELŐTT?

Úgy tűnik, hogy 2020 nya-
rán a Perzsa-öböl arab államai és 
Izrael közti kapcsolatok norma-
lizálására megkötött első 
egyezmények valamifé-
le pozitív láncreakciót 
váltottak ki. Olyan ál-
lamok, melyek egykor 
Izrael ellenségeinek 
tartották magukat, 
fokozatosan változ-
tatnak álláspontju-
kon, és egyre job-
ban közelednek 
a zsidó államhoz. 
A következő lépést Ma-
rokkó és Szudán tette 
meg. Izrael természe-
tesen reménykedve te-
kint a régió óriására, 
Szaúd-Arábiára is. Ez 
az ősi konzervatív mu-
szlim állam azonban 
még kivár, noha valami 
mozgás már észlelhető. 
A Katar és Szaúd-Ará-
bia közti, évek óta tartó 

civakodás félretételét, ami ugyan-
csak az USA közvetítésével történt, 
egyes szakértők úgy tekintik, mint  
«egy akadály elhárítását, úgyhogy 
most Szaúd-Arábiának lehetővé 
válhat lépéseket tenni az Izraellel 

való normalizálás felé.» Mások 
a két aspektus között semmi-
féle kapcsolatot nem látnak, 

hanem úgy vélik, hogy az Iz-
raelhez való szaúdi köze-

ledés a palesztin kérdés 
megoldásától, valamint a 

szaúdi király és a korona-
herceg közti viszonytól függ.  

Így ezen a fronton nemcsak 
Szaúd-Arábia, hanem Katar te-
kintetében is várakozásteljes 
a helyzet, ez a sejkség ugyan-
is milliós nagyságrendű kész-
pénztámogatást nyújt a Gá-
zai-övezetnek.    AN∎
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A hónap fotója
Cesarea-Filipi - a hegytetőn Nimród vára

MAROKKÓ MÁS 
SZEMMEL  

TEKINT A BÉKÉRE 

Izrael megkötötte Marokkóval a diplomáci-
ai kapcsolatok felvételéről szóló egyezményt. 
Marokkó azon kevés arab országok egyike, 
ahova az izraeliek már évek óta utazhatnak. 
Ez az ország nyitott a kapcsolatokra, ami e 
királyság zsidó közösségének történetével is 
magyarázható. Marokkó azt tervezi, hogy ezt 
a történelmet az iskolai tantervbe is beveszi. 
Szájhagyomány szerint a zsidók ebben az or-
szágban még a bibliai időkben telepedtek le. 
1492-ben az ibériai zsidók száműzetése idején 
közösségük nagymértékben megnövekedett. 
Itt a múltban prosperáló zsidó közösség élt, 
amely a muszlim társadalommal jó kapcso-
latokat ápolt, úgyhogy V. Mohammed király 
2016-ban elmondhatta: «A zsidók mind az én 
gyermekeim.» Marokkó zsidó közössége az 
1950-es években 270  000 főt számlált, mára 
azonban erősen megfogyatkozott. Az Izraelhez 
fűződő kapcsolatok kedvező alakulásáról szóló 
jó hírek szomorú időkben érkeztek hozzájuk, 
ugyanis a kb. 2000 tagból álló közösség sok 
tagja esett áldozatul a koronavírusnak.  AN∎

A béke fuvallata alighogy megérintette a Közel-Keletet, máris meg-
indult ellene a támadás főleg a Sínai-félszigeten, Irakban, de el-
sősorban Szíriában. Aki azt hitte, hogy az Arab Tavasz véget vet 
az egyeduralkodóknak a Közel-Keleten, annak csalódnia kellett, 
mert hisz Bashar Aszad diktátor makacsul ragaszkodik hatalmá-
hoz. Ugyanakkor ebben az Izraellel szomszédos országban már rég 
nemcsak Aszad a probléma, aki apjának, Hafiz al-Aszadnak ször-
nyű uralmát folytatja, és sok év óta szívja alattvalói vérét, hanem a 
helyzetet súlyosbítja az a tény, hogy Szíria időközben Irán játékte-
révé vált. Izrael fenntartja magának a jogot, hogy a Szíriában régóta 
jelen lévő ajatollah-rezsim ellen fellépjen. A múltban ez titokban 
zajlott, azonban egy ideje már Izrael nyíltan elismeri a katonai csa-
pásokat. A 2020-as év végén az IDF hivatalos statisztikát tett közzé: 
A múlt év során Izrael 50 alkalommal hajtott végre katonai akciót e 
szomszédja területén. 2020-ban alig telt el úgy hét, hogy Izrael ne 
indított volna akciót Irán meghosszabbított karja a Hezbollah vagy 
az Irán által Szíriában felépített katonai infrastruktúra ellen.  AN∎  

IZRAEL HATÁRAIN TÚL 

Fotó: Dálnoki Robert László
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45 «EGYSZARVÚ» A KORONAVÍRUS 
ELLENÉRE VAGY ÉPPEN MIATTA 
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Mielőtt 2020 valameny-
nyi gazdasági adata rendelkezés-
re állt volna, Izrael el tudta ké-
szíteni az év első mérlegét. Mint 
más országokban, a koronavírus 
okozta válság Izraelben is hát-
rányos helyzetbe hozta a gazda-
ságot. A válság azonban messze 
nem tűnik olyan súlyosnak, mint 
amitől tartottak, mert a high-
tech-ipar sok területen tovább 
tudott dolgozni, és egyes szekto-
rokban még növekvő keresletnek 
is örvendhettek. A válság idején 
ez a szektor fontos támasza Iz-
raelnek, jóllehet a lakosság nem 
minden rétege profitál belőle, és 
ez növeli a társadalmi-gazdasági 
szakadékot a lakosság körében. 
Így annak a jó hírnek, hogy Izrael 
2020-ban 15 «egyszarvúval» több 
gyarapodást ért el, egy kissé kese-
rű mellékíze volt. A válság idején 

ez azonban mégis kitűnő mérleg, 
mert tulajdonképpen egy 50%-os 
növekedésről van szó. 2019 végén 
Izrael 30 olyan céget számlált, me-
lyek ezt a jelzőt kiérdemelték. Az 
egyik egyszarvú egy új alapítású 
cég, amelynek piaci értékét tőzsdei 
bevezetése előtt egy milliárd dol-
lárra becsülték. A Tech Aviv adatai 
szerint ennek a 45 cégnek becsült 
piaci összértéke 92,6 milliárd dol-
lár, és eddig ötleteikért 41 dollár 
beruházást tudtak összeszedni. A 
15 új egyszarvú kb. 2500 alkalma-
zottat foglalkoztat. Míg korábban 
az ilyen cégek olyan területeken 
tevékenykedtek, mint kiberbizton-
ság, hálózat, telekommunikáció 
és a félvezetők, addig az új cégek 
foglalkozási területei a design, UX 
(felhasználói élmény), marketing, 
pénzügyek, videojáték és az egész-
ségügyi szektor szolgáltatásai.  AN∎

JELENTŐS  
SZABAD- 
KERESKEDELMI 
EGYEZMÉNY 
Ukrajnában nem nyugszanak a ke-
délyek. Oroszország és a Krím-ré-
gió körüli konfliktus, valamint az 
Euromaidan-tüntetések 2013-tól 
2014-ig beleivódtak a polgárok 
emlékezetébe, ugyanakkor az em-
beri jogok témája is folyamatosan 
aktuális. 2014 óta az EU Ukrajna 
oldalára állt, az ország ugyanis a 
legnagyobb területtel rendelkezik 
Európában és jelentős mennyiségű 
nyersanyag birtokosa. Ugyancsak 
2014 óta az EU szankciókat foga-
natosít Oroszország ellen, mivel 
Ukrajna destabilizálására törek-
szik. Izrael jó kapcsolatokat ápol 
Oroszországgal, noha tudja, hogy 
a Putyin vezette ország csak addig 
barát, amíg az az orosz érdekeknek 
megfelel. Ezt tapasztalta Izrael a 
Szíriában folyó hatalmi csatározá-
sok esetében is, ahol nemcsak Irán, 
hanem Oroszország is térhódításra 
törekszik. Izraelt és Ukrajnát még 
valami összeköti: Ukrajna gazdag 
zsidó története, és nem utolsó sor-
ban az a tény, hogy Zelensky ál-
lamelnök és Groysman miniszterel-
nök országuk zsidó kisebbségéhez 
tartoznak. Az itteni zsidó közösség 
a tömeges kivándorlás miatt, ami 
túlnyomórést Izraelbe irányult, 
65 000 főre csökkent. Nemrég a két 
ország kapcsolatait újabb esemény 
erősítette meg: A 2010-es vízum-
kedvezmények után most szabad-
kereskedelmi egyezményt kötöt-
tek, amit mindkét fél úgy értékelt, 
hogy «zöld utat nyit az export nö-
vekedése előtt, valamint szorosabb 
együttműködést tesz lehetővé a 
csúcstechnológia, mérnöki tudo-
mányok és beruházás terén».  AN∎
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RAFAEL ADVANCED DEFENSE  
SYSTEMS LTD. VÍZIÓI IZRAEL  
KATONÁINAK MEGVÉDÉSÉRE 

A «fejlett védelmi rendsze-
reket» gyártó  Rafael izraeli válla-
latot 1948-ban alapították az izrae-
li védelmi minisztérium részeként. 
A kb. 7500 alkalmazottal Izrael 
egyik legnagyobb vállalata, és az 
izraeli katonák védelmét szolgál-
ja. Ehhez a csúcstechnológia esz-
közeit használja, például drónokat 
és olyan robotokat, amelyek a le-
selkedő veszélyt önállóan és még 
időben felismerik. 2020 végén a 
Rafael néhány új fejlesztését mu-
tatta be a nyilvánosságnak. Töb-
bek között egy mini drón és egy 
robotkutya keltette fel a szakvilág 
figyelmét, a vélemény egyöntetű 
volt: «Ezek meg fogják változtat-

A FAJOK  
KIHALÁSÁT MÁR 
IZRAELBEN IS  
ÉSZLELNI LEHET 

A Földközi-tenger egyre job-
ban elveszti ökológiai egyensúlyát. 
Mivel az Atlanti-óceánnal keskeny 
tengerszoros köti össze, sok tekin-
tetben beltengernek is nevezhető. 
Keleti irányba haladva, Törökország, 
Szíria, Libanon és főleg Izrael felé, 
egyre jobban érezhető a «beltengeri 
klíma». Az utóbbi négy évtizedben 
a víz hőmérséklete itt három fokkal 
emelkedett. A 275 kilométeres izraeli 
tengerpart mentén a Földközi-tenger 
a legmelegebb, néha hónapokon át 
a 30 fokot is eléri. A klímaváltozás-
sal foglalkozó tenger-kutatók a fa-
jok kihalásáról beszélnek, ami ezen 
a területen egyre súlyosabbá válik. 
Az itt honos különböző puhatestű 
állatokat a kihalás veszélyezteti. A 
puhatestű fajoknak már csak 12%-
a található meg a nyílt vizekben, a 
sziklás tengerparti régiókban pedig 
csak öt százalékuk. Nem kevésbé ri-
asztó az a tény, hogy a fennmaradó 
kagylók, csigák és tintahalak kb. 
60 százaléka már nem képes olyan 
nagyságúra nőni, hogy szaporodó-
képes legyen. Ugyanakkor az olyan 
fajok, amelyek a melegebb vizeket 
szeretik, igencsak elszaporodtak. E 
két fejlemény következtében súlyo-
san károsodik az ökológiai egyen-
súly. A témával foglalkozó tudósok 
úgy vélik, hogy ez a változás «előfu-
tára lehet annak, ami a világ tenge-
reiben a jövőben lejátszódhat.»  AN∎
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ni a modern hadviselés arcula-
tát.» Természetesen a technológia 
az, ami ezeknek az eszközöknek 
csúcsteljesítményét biztosítja. És 
ahhoz, hogy mindez működőké-
pes legyen, kommunikációra van 
szükség. Ezért a Rafael nemrég 
kifejlesztett egy óriási kapacitású 
elektronikus-digitális térképésze-
ti- és kommunikációs rendszert, 
név szerint a Smart Triggert. Ez a 
rendszer a hírszolgálati informá-
ciókat összegyűjti, gyorsan elem-
zi, és visszajuttatja a helyszínen 
lévő csapatokhoz. Az említett két 
eszköz pedig a mesterséges intelli-
gencia felhasználásával a katonák 
védelmét szolgálja a seregben. AN∎

Megrendelhetõ: 
www.ejfelikialtas.hu  
1135 Budapest, Palóc utca 2.
info@ejfelikialtas.hu, 
Telefon: +36 30 63 07 823Ára: 1450 Ft

+postaköltség

Norbert Lieth
Miért éppen  
Izrael?
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A LAKOSSÁG 
KB. 2 %-A, DE 
KÖRÜKBEN A 
HALÁLESETEK   
27 %-OS

A nemzetközi Holokauszt emléknap 
alkalmából Izraelben közzétették a 
shoa túlélőinek aktuális adatait. 2020 
végén 179 600 túlélő személyt tartot-
tak nyilván. Mindannyian 75 év fe-
lettiek, háromnegyedük pedig 82 és 
89 év közötti személy. Ugyanakkor a 
nyilvántartásban szerepel 850 olyan 
túlélő, aki 100 évesnél idősebb. A túl-
élők egyharmada gyerekként élte túl 
a náci üldöztetést, többségük pedig 
fiatal felnőttként. A pandémia mind-
nyájuk számára felszínre hozta a múlt 
traumáit. A halálozási arány körük-
ben nagyon lesújtó. A shoa túlélői az 
ország lakosságának 1,9 %-át, és az 
idős zsidó lakosság kb. 20 %-át teszik 
ki, de a 2020 végén nyilvántartott 3325 
vírus okozta halálesetből 900 shoa túl-
élő volt. Vagyis 2020-ban a vírus kö-
vetkeztében elhunyt izraeliek 27 %-a 
a náci üldöztetés túlélője volt. AN∎

RAJTAÜTÉS!

SZOMORÚ REKORD

Évek óta jelennek meg beszámolók a tömeges mére-
teket öltő illegális fegyverbirtoklásról Izrael arab lakossága 
körében. A probléma egyre súlyosabbá válik, mert már rég 
nemcsak arról van szó, hogy esküvők alkalmával a levegőbe 
lövöldöznek, és néha sebesülés, esetleg haláleset is történik. 
Ezt bizonyítja a 2020-as mérleg is, december 28-ig ugyanis 96 
gyilkosságot regisztráltak, melyeknek elkövetői és áldoza-
tai izraeli arabok voltak. Az utóbbi négy évben a hasonló tet-
tek száma 50%-kal megemelkedett. Izrael arab polgárai a la-
kosság 21 százalékát teszik ki, viszont a 2019-ben elkövetett 
125 gyilkosság 71 százalékáért voltak felelősek. És ebben már 
rég a szervezett bűnözés játssza a főszerepet. Az izraeli ható-
ságok eddig foganatosított sokféle intézkedése eredményte-
len maradt, sőt az ellenkezőjét generálta: Az arab maffia erő-
szakos fellépése, amitől saját hittestvéreik szenvednek, úgy 
tűnik, hogy a pandémia idején még tovább erősödött. AN∎
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Izrael egyedülálló régisé-
gekkel rendelkezik. Az ország 
minden sarkában romokra le-
het bukkanni, köztük jó állapot-
ban maradt palotákra, agyag-
edényekre, érmékre, stb. Úgy 
helyben, mint a múzeumokban 
az ókori világ különböző perió-
dusaiból származó sokféle mű-
tárgyat lehet megcsodálni. Ré-
gészeti lelelteket már licenccel 
rendelkező boltokban is vásárol-
hatnak a turisták. Ugyanakkor a 
műtárgyak nagy mennyisége kö-
vetkeztében virágzik a feketepi-
ac is, bármennyire igyekeznek 
az izraeli hatóságok megakadá-
lyozni. Néhány héttel ezelőtt si-
került Izraelben egy nemzetközi 
csempészhálózatot felderíteni, 
amely nemcsak a Földközi-ten-
ger térségéből, hanem Afriká-
ból és Dél-Amerikából származó 

ókori műkincseket tartott lera-
kataiban. Három héttel ezelőtt 
Tel Aviv nagytérségben előze-
tes felderítés után az Izraeli Ré-
gészeti Hatóság a rendőrség és 
adóhatóság közreműködésével 
három nagy razziát tartott ab-
ban a tudatban, hogy értékes 
leletekre bukkannak. Azonban 
a szakemberek nem győztek 
csodálkozni a megtalált több 
ezer műtárgy láttán, melyek a  
Kr. e. 1. és a Kr. u. 11. század köz-
ti időintervallumra datálódnak, 
és nagy értékű ritkaságok. «Eze-
ket az érméket, szobrokat és 
agyag edényeket túlnyomó részt 
a sírokból rabolták el», mondta 
Amir Ganor a régészeti hatóság-
tól. «Ezek lélegzetelállító szép-
ségű és ritka műkincsek, melye-
ket az emberiség örökségeként a 
múzeumokban kell őrizni.» AN∎
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A KIJÁRÁSI  
TILALOM  
POZITÍV  

EREDMÉNYE 
Izrael általában híres a túl sok 
közlekedési balesetről, me-
lyeknek meglehetősen nagy 
száma halálos kimenetelű. Iz-
raelben már évek óta évente 
több közlekedési balesetben 
elhunytat jegyeznek, mint 
például egy ötéves időinter-
vallum háborús és terrorál-
dozatainak száma. A szigorú 
kijárási tilalomnak köszön-
hetően azonban 2020-ban 
15%-kal kevesebb baleset tör-
tént, mint előző évben. 2020-
ban 302 ember vesztette éle-
tét Izrael útjain; 2019-ben ez 
a szám 355 fő. Ugyanakkor 
2013 óta ilyen kevés közleke-
dési balesetben elhunyt még 
nem volt egy évben. Jóllehet 
a rendőrség szerint a kijárá-
si tilalom idején is történtek 
halálos balesetek, számuk 
azonban jelentősen csökkent. 
A hatóságok örömmel konsta-
tálták ezt a visszaesést, azon-
ban hangsúlyozták, hogy «a 
statisztikák szerint továbbra 
is sok fronton kell tevékeny-
kednünk az izraeli utak biz-
tonságosabbá tételéért.» AN∎

Tabule
IZRAEL KONYHÁJA

A Libanonból és Szíriából szár-
mazó Tabule (arab) egy Föld-
közi-tengeri étel, melyet leg-
többször keleti éttermekben az 
előétel részeként szolgálnak fel, 
így Izraelben is. Fő összetevői: 
bulgur, petrezselyem, menta, 
paradicsom, hagyma, fűszernö-
vények, citromlé és egyéb fűsze-
rek, mint például fekete bors, 
fahéj és szegfűbors. Izraelben 
főként az arabok és a keleti zsi-
dók körében népszerű, de rend-
kívül jó tulajdonságai miatt a la-
kosság többi részében is egyre 
inkább terjed.

A Tabulének rengeteg elkészí-
tési módja van, bemelegítés-
képpen jöjjön itt egy egyszerű 
változat.

Hozzávalók (8 személyre):

• 1 pohár finom bulgur

• 1/2 pohár friss citromlé

• 3 közepes piros paradicsom, 
a lehető legapróbbra vágva

• 2 csomag apróra vágott pet-
rezselyem

• 1/4 csomag apróra vágott 
menta

• 3 újhagyma, a lehető legkis-
sebbre vágva

• 1/4 pohár olívaolaj

• 1 evőkanál só

• 1 kiskanál fekete bors

• 1/2 kiskanál csípőspaprika

• petrezselyemzöld a díszítés-
hez

Elkészítés:
Többször leöblítjük a bulgurt, 
aztán fél óráig a citromlében 
áztatjuk. Hozzáadjuk a többi 
hozzávalót, összekeverjük, és 
petrezselyemmel díszített tá-
nyérban tálaljuk.

frankpeti.net
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TÖRÖKORSZÁG

MIÉRT KÖZELEDIK 
HIRTELEN IZRAELHEZ 
ERDOGAN?

Erdogan a Netanjahu-kor-
mányt «a hitleri út folytatásának» 
nevezte, tiltakozott a Templom-
hegy látogatása ellen, és kijelen-
tette, hogy a «koszos cionisták be-
mocskolják az Al-Aksza mecsetet». 
Két évvel ezelőtt kiutasította az iz-
raeli nagykövetet Törökországból, 
a török nagykövetet pedig vissza-
hívta Izraelből tiltakozásul az ame-
rikai nagykövetség Jeruzsálembe 
való áthelyezése ellen. Semmibe 
vette a 2016-ban Törökország és 
Izrael között megkötött megbéké-
lési egyezményt, most azonban 
Recep Tayyip Erdogan török elnök 
megváltoztatta retorikáját, és meg-
próbálja a Jeruzsálemhez fűző-
dő kapcsolatokat megerősíteni.

Egy új török nagykövet fog ha-
marosan Jeruzsálembe érkezni. 
A békeüzenetek Ankara és Izrael 
között egyre hangosabbak lesz-
nek. Erdogan azonban ravasz, 
alattomos politikát folytat a Kö-
zel-Kelet meghódításáért. Arról 
álmodik, hogy Törökország újra 
megéli az Oszmán Birodalom 
fénykorát, ő maga pedig e biroda-
lom szultánja lesz.

Az ehhez vezető út pedig Er-
dogan módszere szerint a  «Török 
félhold» terv megvalósítása, ami 
a stratégiai török kontrollt jelenti. 
A Török félhold Észak-Szíriában, a 
Törökországgal határos területen 
kezdődik, átszeli Észak-Ciprust és 
Izraelig ér el. Erdogan védőszár-

A török elnök 
szultánná 
akarja magát 
koronáztatni, és 
e cél érdekében 
növelnie kell 
befolyását 
Izraelben. Az 
araboknak 
nyújtott 
segítségével 
Kelet- 
Jeruzsálemben, 
valamint 
a tengeri 
haditámaszpont 
felépítésével 
Líbiában 
próbálja 
ezt a lépést 
végrehajtani.
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nyait kiterjesz-
tette a szír lázadó 
csoportokra is, és egy 
ütközőzónát hozott létre 
Szíria és Törökország között, amely e 
csoportok, de inkább az ő ellenőrzé-
se alatt áll. Ezek a csoportok ugyanis 
Erdogan alárendeltjei, és befolyásuk 
Libanon felé irányul.

Időközben Törökország tevéke-
nyen jelen van Libanonban, és a 
gyengélkedő libanoni gazdaságot ki-
használva befolyását egyre jobban 
éreztetni akarja. A Bejrút kikötőjében 
történt múlt augusztusi robbanás óta 
egyre több török vállalat jelentkezik 
a kikötő szanálására, valamint egy 
új kikötő építésére Libanonban. Li-
banon partjainál energiahajók rosto-
kolnak, hogy áramot adjanak el Liba-
nonnak. A török jelenlét annak a jele, 
hogy Erdogan rakétahordozó hajókat 
akar állomásoztatni Libanon partjai-
nál az energiahajók és kikötők védel-
mére, de főleg azért, hogy megvesse 
lábát a libanoni vizeken. 

Érdekes módon a Hezbollahnak 
és Izraelnek ebben az ügyben közös 
érdekeik vannak: mégpedig a regio-
nális török befolyás megakadályozá-
sa. A Hezbollah fenn szeretné tarta-
ni a kontrollmonopóliumot Libanon 
felett, és Izraelnek sem érdeke egy 
jövőbeli fölösleges konfrontáció a tö-
rökökkel.

A Török félhold, amint említet-
tük, jelen van Észak-Cipruson, vagy 
ahogy a törökök nevezik, Török-Cip-

ruson. A múlt novem-
berben Erdogan elláto-

gatott Észak-Ciprusra, és 
kijelentette, a ciprusi konflik-

tus egyedüli megoldása az lenne, ha 
Ciprust két államra osztanák fel. A 
földrajzi adottságokon és történelmi 
igazságosságon túl Erdogan a tengeri 
utakat állította megfontolásai előte-
rébe.

És ezen a pontok kerül a képbe 
Izrael. A zsidó állam része a Török 
félholdnak.  Erdogan sok pénzt és 
erőforrást fektetett Kelet-Jeruzsálem 
arab negyedeibe, hogy növelje befo-
lyását az Al-Aksza mecsetre. A város 
keleti részében jelen vannak a törö-
kök által finanszírozott jótékonysági 
szervezetek, ők restaurálják a régi 
épületeket, üzleteket és éttermeket, 
melyeken a török zászló és Erdogan 
portréja látható. A törökök ilyen ak-
tív támogatása, ami a Muszlim Test-
vériséget is felkarolja, Jordániát és 
az Öböl-menti államokat hátrányos 
helyzetbe hozza, mert egyre inkább 
veszítenek befolyásukból. 

A múlt évben Erdogan újabb lé-
pést tett regionális befolyásának ki-
szélesítésére és a Török félhold ki-
egészítésére. Beavatkozott a líbiai 
polgárháborúba egy iszlám kormány 
támogatásával, melynek élén Faiz 
al-Sarag áll Tripoliban. A Tripoliban 
lévő kormánynak nyújtott segítség 
feszültségekhez vezetett Törökország 
és Egyiptom között, melyek közvet-
len katonai konfrontációt válthatnak 

ki az egyiptomi és török csapatok kö-
zött.  Egyiptom Khalifa Hefter tábor-
nokot támogatja, aki szemben áll az 
iszlám kormánnyal, és az egyiptomi-
ak attól tartanak, hogy a török befo-
lyás megerősíti az iszlamisták hatal-
mát, akik a maguk oldalán tudhatják 
a Muszlim Testvériséget is.

Külföldi jelentések szerint Abdel 
Fattah al-Sisi egyiptomi elnök meg-
próbálja az Izraellel kötött béke-
egyezményt arra használni, hogy Iz-
rael katonai támogatását kiterjessze 
a Sínai-félszigeten az IS elleni hábo-
rúban a líbiai hadjárat során. A törö-
kök célja az, hogy a szíriaiak olajban 
gazdag öbleit elérjék, és a líbiai fel-
ségvizeket a Közel-Keleten gyakorolt 
török tengeri ellenőrzés érdekében 
felhasználják. Ha Törökország befo-
lyását egy tengeri katonai támasz-
pont létrehozásával kibővíti Líbiá-
ban, ezzel Izraelt arra kényszeríti, 
hogy nemzetközi kereskedelmének 
90 százalékát a Földközi-tengeren át 
bonyolítsa.

Bibliai szemszögből nem megle-
pő, hogy Törökország dominanciája 
egyre erőteljesebbé válik, mivel fon-
tos szerep jut neki a végidők történé-
seiben. Törökország része lesz Góg és 
Magóg szövetségének (Ezékiel 38–39) 
Irán és a régió más országai mellett. 
Törökország hatalmi törekvései Líbi-
ában szintén nem meglepőek, mivel 
Líbia is része lesz az Izrael elleni jö-
vőbeli szövetségnek (Ezékiel 38,5: 
Put = Líbia). AN∎

TÖRÖKORSZÁG 
RÉSZE LESZ GÓG ÉS 

MAGÓG SZÖVETSÉGÉNEK 
(EZÉKIEL 38–39) IRÁN ÉS A 

RÉGIÓ MÁS ORSZÁGAI MELLETT. 
TÖRÖKORSZÁG HATALMI 
TÖREKVÉSEI LÍBIÁBAN 

SZINTÉN NEM  
MEGLEPŐEK
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IZRAEL 2020 

A 2020-as év felejthetet-
len lesz mindnyájunk számára, noha 
szívesen elfelejtenénk. Izrael a zsidó 
naptár szerint él, és az éves mérleget 
is általában a zsidó újév alkalmából 
ősszel készíti el. Ugyanakkor a gergely 
naptár is fontos szerepet játszik az or-
szág életében, és visszatekintésre ad 
alkalmat. Az egyik legfontosabb adat 
a lakosság növekedésére vonatkozik. 
Izrael bevándorló ország magas szüle-

tési rátával. Ebből az következik, hogy 
2020-ban is a lakosság növekedésé-
ről lehet beszámolni. Mégis valahogy 
másként alakultak a dolgok.

2020 decemberének végén Izrael 
lakossága 9 291 000 fő volt. A lakos-
ság száma ebben az évben is növe-
kedett, mert 2019 végén az állami 
statisztikai hivatal szerint Izrael la-
kossága 9  136  000 főből állt. Ennek 
ellenére az 1,9 százalékos növeke-
dési ráta 1,7 százalékra csökkent. 

Míg az ország lakossága 2019-ben 
169  000 fővel növekedett, addig 
2020-ban 151  000 fővel gyarapodott 
a polgárok száma. És ez a koronaví-
rus következménye.

Az elhunytak száma 11,5 szá-
zalékkal több volt, mint 2019-ben. 
Ugyanakkor a születések száma is 
csökkent, 2020-ban 176 000 gyermek 
látta meg a napvilágot, 2019-ben pe-
dig 177  000. E két tényező azonban 

még nem magyarázza a lakosság nö-
vekedésének visszaesését.

Ehhez egy harmadik tényező is 
hozzájárult: az alijah. 2019-hez vi-
szonyítva 42,6 százalékkal keve-
sebb zsidóember vándorolt be az 
országba. Israel 15  800 új beván-
dorlót köszönthetett, míg 2019-ben 
34  000-et. 2019-ben a lakosság ter-
mészetes növekedése 78%-os volt, a 
születések és halálesetek viszonyát 
tekintve, és 22%-os a bevándorlás. 

STATISZTIKA

SZÁMOKBAN  

Izrael lakosságának 2020-as statisztikai adatai nemcsak a pandé-
miára való tekintettel érdekesek.

Ez az arány 2020-ban így alakult: 
84% természetes növekedés és 16% 
bevándorlás.

Ez azt is jelenti, hogy a zsidók 
részaránya az összlakossághoz ké-
pest tovább csökkent 74,1 százalék-
ról 73,9 százalékra. Viszont az ország 
arab lakossága, akikhez muszlimok 
és keresztények tartoznak, növe-
kedett, a 2019-es 1,916 millió főről 
1,956 millió főre 2020 végéig. A más 

kategóriába sorolt polgárok a lakos-
ság 5%-át teszik ki, az ő közösségük 
17  000 személlyel növekedett, így 
számuk eléri a 465 000 főt.

Mivel az izraeli hatóságok 2020. 
december 31-én összesen 3337 halot-
tat számláltak, akik a pandémia kö-
vetkeztében hunytak el, felvetődik a 
kérdés, hogy ebben a statisztikában 
valóban szerepel-e minden halott, 
akik a pandémiának estek áldoza-
tul. AN∎
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LAKOSSÁGA: 9 291 000 FŐ
KEVESEBB ÚJ  
BEVÁNDORLÓ 42,6 % 



MOSZAD

PREMIER: IZRAEL IRÁNNAL FOGLALKOZÓ 
TITKOSSZOLGÁLATI EGYSÉGÉT NŐ VEZETI 

2020 novemberének végén újra felerő-
södtek az Izrael elleni vádak a Mohsen 
Fachrisadeh vezető iráni atomtudós el-
len elkövetett merénylet miatt. Irán azt 
állította, hogy a tetthelyen Teheránban 
izraeli fegyverek nyomára bukkantak. 
Izrael nem foglalt állást az üggyel kap-
csolatban. Ez különben természetes, 
a titkosszolgálat világa ugyanis szíve-
sen burkolózik hallgatásba. A Moszad 
legnagyobb sikerei, amely az amerikai 
CIA után a világ második megnagyobb 
titkosszolgálata, gyakran évtizedek 
múlva sem kerülnek nyilvánosságra.

Még 25 évvel ezelőtt maguk az iz-
raeliek sem tudták, ki áll a Moszad 
élén. A mindenkori vezető neve ál-
lamtitok volt. Ez azóta megváltozott, 
és ugyanúgy érvényes az ország másik 
két titkosszolgálatára, a Shabakra és 
az Amanra is. Az Aman az Agaf ha-
Modi'in héber rövidítése, ez a katonai 
felderítés részlege. Az izraeli védel-
mi erők (IDF) titkosszolgálata először 
1973-ban a Jom-Kippur háború miatt 
került a nyilvánosság látószögébe, 
mert elmulasztott idejében figyelmez-
tetni az egyiptomiak és szírek támadá-
sára.

Azóta sok minden történt a titkos-
szolgálatok soraiban, nemcsak Izra-
elben, ahol a technológiai újításokat 
átfogóan forradalmasították. Ezen 
felül Izrael hírszolgálati területén to-
vábbi újítások is történtek, egész rész-

legeket építettek fel, melyek kizáró-
lag csak Irán témájával foglalkoznak. 
Ilyen a 9900-as egység, amely 2013 
óta a «Széleskörű kitekintés» nevű 
új Aman-programba integrálódik, és 
speciális alegységei fontos informá-
ciókat gyűjtenek, melyek stratégiai 
és operatív döntések alapjait képe-
zik. Egyesek ezt az egységet a híres 
8200-as technológiai elitalakulat «hú-
gának» nevezik, melynek katonái a 
számtalan sikeres új cég alapításáért 
felelnek a civil életben.

Nemrég az izraeli nyilvánosság is 
tudomást szerzett arról, hogy a 9900 
egység úttörő változáson esett át: A 
női katonák történelmében először 
egy női tisztet neveztek ki vezető po-
zícióba, R. alezredest, akinek neve 
biztonsági okokból titkos, 37 éves 
és két gyermek édesanyja. 2002-ben 
lépett katonai pályára, és először 
a légifelvételek elemzésével foglal-
kozott, a tiszti akadémia elvégzése 
után különböző posztokat töltött be 
a 9900-es egységnél. Most annak a 
katonai titkosszolgálati csoportnak 
a vezetője, amely az iráni tevékeny-
ségek megfigyeléséért felelős. Ő az 
első nő, aki Izrael Állam katonai hír-
szolgálatának ilyen magas vezető po-
zíciójába emelkedett. Egy interjúban 
elmondta, nagyon büszke arra, hogy 
ilyen felelősségteljes feladatot végez-
het. AN∎

Az iráni célpontok 
elleni támadáso-
kat egyre gyak-
rabban írják Izrael 
Állam számlájára. 
Izrael már rég elis-
meri a szír felség-
területen lévő irá-
ni célpontok ellen 
irányuló katonai 
akciókat. Más a 
helyzet azonban 
az iráni területen 
végbemenő ese-
ményekkel.
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2019-ben rekordot döntött a zsidó 
bevándorlók száma, akik Izraelt vá-
lasztották új hazájuknak. Összesen 
34  000 zsidó érkezett az országba. 
2020 különleges év volt az egész vi-
lág számára. Az izraeli szakértők 
már a járvány első hulláma idején, 
2020 tavaszán arra számítottak, 
hogy a bevándorlók száma ugrássze-
rűen megemelkedik.

Azonban 2020 a bevándorlók 
számának jelentős csökkenését 
hozta. Csak 15  800 zsidó érkezett a 
Ben-Gurion repülőtérre, hogy Izrael 
új polgáraivá váljanak. Ez a tény 42,6 
százalékos visszaesést jelent, ami 
leginkább azzal magyarázható, hogy 
az érdekeltek nem tudták összeszed-
ni a szükséges papírokat, mert a ha-
tóságok hónapokon át csökkentett 
munkaidővel vagy egyáltalán nem 
dolgoztak. Voltak, akik már repülő-
jeggyel a kezükben bőröndjeiken ül-
tek, amikor a repülőtársaságok leál-
lították a légiközlekedést.

Így alakult ki az a helyzet, hogy 
akik mégis bevándoroltak az ország-
ba, nagyobb csoportokban gyűltek 
össze, mert saját járatú gépeken 
vagy nagy kontingensekben a néha 
mégis közlekedő EL AL gépekkel 
jöttek. A Jewish Agency for Israel 
szerint, amely az alijaht bonyolít-
ja, 2020-ban «70 országból érkeztek 
új bevándorlók Izraelbe.» Az elnök, 
Isaac Herzog, elmondta: «Szokat-
lanul sok beadványt dolgozunk fel, 
úgyhogy a rendkívüli állapot után 
az alijah valóságos hulláma fog elin-
dulni a világ minden részéből.»

A 2020-as év egyik nagyobb cso-
portja valóságos szenzációt jelen-
tett, ugyanis ők a Bnei Menasche 
(Manassé fiai) közösség tagjai In-
diából. Ez a 252 főből álló csoport 
december közepén érkezett, és 50 
családból, valamint 24 egyedülálló 
személyből áll. Van közöttük négy 
kétévesnél kisebb gyermek is és 19 
idős személy. Bevándorlási engedé-

lyüket októberben kapták meg, egy 
Netanja melletti integrációs köz-
pontban szállásolták el őket, melyet 
a Shavei Israel közhasznú szervezet 
üzemeltet. Azonban nem foghattak 
hozzá azonnal új életük kialakítá-
sához, mert először karanténban 
kellett maradniuk, ugyanis éppen a 
harmadik izraeli lezárás idején ér-
keztek.

Az Indiából induló bevándorlás 
2003-ban kezdődött. Jóllehet sok 
vita zajlott akörül, hogy ezek a sze-
mélyek, akik Manassé törzsének le-
származottjaiként definiálják ma-
gukat, valóban zsidók-e, 2005 óta 
azonban Izrael Állam szefárdi főrab-
bijának engedélye alapján beván-
dorolhatnak az országba.  Ő zsidók 
leszármazottjaiként ismerte el e cso-
port tagjait, így nyitva áll előttük az 
Izraelbe vezető út. Eddig az indiai 
Bnei Menasche közösség 2437 tagja 
vándorolt be Izraelbe. AN∎

BEVÁNDORLÁS 

ALIJAH  
A PANDÉMIA JEGYÉBEN 

Izraeli szakértők biztosak voltak abban, hogy a pandémia bevándorlási hul-
lámhoz fog vezetni, a tények viszont nem igazolták ezt a várakozást, noha 
egészen különleges zsidó közösségek tagjai is érkeztek az országba.
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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.- 

könyv, 52 oldal
- méret: 110x170mm

Ára: 1250,-Ft
+postaköltség

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



11 nap Izraelben

Utazz velünk a Szentföldre!

A részletekrõl érdeklõdjön telefonon!

Éjféli Kiáltás Misszió,  1135 Budapest,  Palóc u. 2 .;  
Telefon (+36 30) 63 07 823 ;  
E-mail: info@ejfelikialtas.hu;  www.ejfelikialtas.hu

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

Bibliai tanulmányutak 2021-ben

Útrakészek vagyunk:
- októberi 29- november 8-ig

Már most foglald le, és fizesd be az utazást!
Befizetés esetén, ha az út nem való-
sul 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!

11 nap Izraelben
Jeruzsálem, Galilea, Júdea, Názáret, Haifa, 
Bét-Sheán valamint 2 napos  
Eilat-i tartózkodás
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