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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.
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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
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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 kö-
zéppontba. Hatalmas ívû sorozata Ábrahámtól napjainkig 
kísérte végig a választott nép tragédiákkal és felemelkedé-
sekkel teli történelmét. A hallgatók néhány nap múlva úgy 
érezték, Izrael népének történelmével való ismerkedésük 
egyúttal a világ történelmében tett utazássá is vált. Nem-
csak Izrael társadalmának Jézus-korabeli tagozódását érthet-
ték 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 dol-
gozza fel, megõrizve az élõ beszéd lendületét. Ajánljuk min-
denkinek, aki szeretné közelebbrõl megismerni ezt a hatal-
mas témát.

Ára: 1250,-FtÁra:1450,-Ft

AMIKOR A KERESZTBŐL
KARD LETT

+ postaköltség
Kedves Olvasóim, ezzel a könyvvel Önök olyan információkat tar-
tanak a kezükben, melyek a legtöbb történelemkönyvbõl hiányoz-
nak.

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 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.

+ postaköltség

Megrendelés: Éjféli Kiáltás Misszió, 1135 Budapest Palóc u. 2  
Telefon:  (+36-1) 236 0895; Mobil: (+36 30) 63 07 823 
E-mail: info@ejfelikialtas.hu;  www.ejfelikialtas.hu



Izrael lakossága körében egyre nagyobb a 
megosztottság. Ott van egyfelől a baloldal 
és a jobboldal közt feszülő ellentét, más-
felől a társadalom vallásos és szekuláris 
megosztottsága. Ez az oka annak is, hogy 
a választásokon már nem születik egyértel-
mű, világos eredmény. Sőt már arról is be-
szélnek, hogy egy ötödik választásra is sor 
kerülhet. 

A zsidó népnek mindig is pártok létre-
jöttével kellett szembenéznie. Ezt látjuk 
már az Újszövetségben, ahol a farizeusok-
ról, a szadduceusokról olvasunk, de ott vol-
tak még az esszénusok és a Heródes párti-
ak, ez utóbbiak természetesen a leginkább 
politikai beállítottságúak voltak.

Amikor Jézus virágvasárnap a tömegek 
ujjongásától kísérve bevonult Jeruzsálem-
be, mindenki hozsánnát kiáltott. Egy pár 
nappal később azonban már sokak szerint 
ugyanaz a tömeg ezt kiáltozta: «Feszítsd 
meg!» Hogy lehet ez?

Sokak figyelmét elkerüli, hogy leg-
alábbis a Lukács 19,37 szerint a hozsánnát 
kiáltozó tömeg Jézus tanítványaiból állt. 
Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a Galileá-
ból érkező zarándokok az Olajfák hegyén 
táboroztak, így ők voltak azok, akik az Urat 
ujjongva fogadták, amikor bevonult a vá-
rosba, és nem a városlakók. 

Szintén ők voltak azok, akik az ünne-
pen Jézust keresték (János 11,55-56). Ugyan-
is már hosszabb ideje nem látták Krisztust, 
mert a megfeszítése előtti félévet inkább 
visszavonultan töltötte, mivel a vallásos ve-
zetők el akarták fogni. Amikor aztán meg-
látták szamárháton bevonulni, ujjongva 
üdvözölték tanítványaival együtt. 

Gondoljunk arra is, hogy Jézus csak 
a nagy ünnepnapokon ment fel Jeruzsá-
lembe, amikor a vallásos vezetők tartva a 
tömegek lázadásától nem merték letartóz-
tatni (Lukács 19,47-48). A vallásos vezetők 

KEDVES IZRAEL-BARÁTOK!

ezért is döntöttek úgy, hogy éjjel tartóztat-
ják le Jézust, amikor aztán a zarándokok 
reggel az Olajfák hegyéről a városba men-
tek, az Úr már ellenségei fogságában volt. 

Így azok, akik «Feszítsd meg!»-et ki-
áltoztak, nem ugyanazok voltak, akik 
hozsánnával ünnepelték az Urat, hanem a 
város főpapok által felbujtatott csőcseléke. 

A vallásos zsidók a mai Izraelben elein-
te csak visszafogottan avatkoztak a politi-
kába, a Jom Kippur háború után azonban 
egyre aktívabbak lettek. Mára már az or-
szág politikai platformjának meghatározó 
részeivé váltak. Benjamin Netanjahu min-
den kormánya csak a vallásos pártok támo-
gatásával jöhetett létre. A jelenlegi fázisban 
ezek a pártok döntő, ugyanakkor megosztó 
tényezővé váltak. Egyfelől jelentős mérték-
ben bele akarnak szólni mindabba, ami az 
országban történik, másfelől viszont nem 
akarják egyenlő mértékben viselni a terhe-
ket. Ez a tény a nem vallásos lakosság kö-
rében egyre nagyobb elkeseredést vált ki, 
ami sokszor gyűlöletbe csap át. 

Amikor a zsidók között felmerül a kér-
dés, miért rombolták le a második Templo-
mot, mindig ezt válaszolják: «Azért történt, 
mert alaptalanul gyűlöltük egymást.» Ezért 
kellene a zsidó nép körében – a múlt ta-
pasztalatai alapján – most a vészharangot 
megkongatni. Anélkül, hogy bárkit is hi-
báztatnának, arra kellene törekedni, hogy 
a nemzeti egység szükségkormányát meg-
alakítsák. 

Minden politikai zűrzavar ellenére az a 
bizonyosság vigasztal bennünket, hogy Is-
ten véghez viszi népével rendeléseit, és el-
éri célját.

Shalom és szívélyes üdvözlet Izraelből 

MINDEN 
POLITIKAI 
ZŰRZAVAR 
ELLENÉRE AZ A 
BIZONYOSSÁG 
VIGASZTAL 
BENNÜNKET, 
HOGY ISTEN 
VÉGHEZ VISZI 
NÉPÉVEL 
RENDELÉSEIT, ÉS 
ELÉRI CÉLJÁT.
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ISTEN FIÁNAK  
MEGJELENÉSE ÉS IZRAEL  

MEGVÁLTÁSA 
«Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület 
és a könyörgés lelkét. Rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyá-
szolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy kesereg-
nek miatta, ahogyan az elsőszülött miatt szoktak. Azon a napon 
olyan nagy gyász lesz Jeruzsálemben, amilyent Hadad-Rimmó-
nért szoktak tartani a megiddói völgyben. Gyászolni fog az or-
szág, külön-külön minden nemzetség: külön Dávid házának 
a nemzetsége, asszonyaik is külön; külön Nátán házának 
a nemzetsége, asszonyaik is külön; külön Lévi házának a 
nemzetsége, asszonyaik is külön; külön Simei nemzetsé-
ge, asszonyaik is külön. A többi nemzetség is mind, kü-
lön minden nemzetség, asszonyaik is külön»  
(Zakariás 12,10-14).

 N O R B E R T  L I E T H
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lott ige mélyen 
megérintett, és 
hirtelen meg-
láttam elveszett 
életemet, úgy-
hogy sírva fa-
kadtam. Ezután 
őszinte bűnbá-
natot tartottam, 
és megtértem. Egy 
csapásra minden 
más lett. Csak ké-
sőbb vettem észre, 
hogy bizonyos dol-

gokat már nem te-
szek, melyek azelőtt 
teljesen magától ér-
tetődőek voltak. Ma 
már Jézus számomra a 
legfontosabb és legna-
gyobb.»

Mi történt ezzel a fi-
atalemberrel? A Szent-
lélek megragadta az éle-
tét, és Jézushoz vezette, 
megnyitotta a szemeit, és 
kivezette a szellemi vak-

ságból.
Hasonló fog történni 

egyszer Izrael népével is. A 
Szentlélek fel fogja ébresz-
teni, kivezeti szellemi vaksá-
gából, akkor felismeri Jézust, 
mint Isten Fiát, és bűnbána-
tot tart. Ez lesz a zsidó nép 
nemzeti megtérése (2Korint-

hus 3,16). Az idézett öt igevers 
írja le, miként viszi ezt Isten vég-
hez, és bebizonyítja, hogy Isten 
nem vetette el népét.

A NAGY FORDULAT 
A nagy fordulat a zsidó nép leg-

nagyobb szorongattatása közepette 
fog bekövetkezni. Minden nemzet 
felvonul Izrael ellen, és harcol-
ni fog ellene. Idézetünk megelőző 
verse így szól: «Azon a napon meg 
fogok semmisíteni minden népet, 
amely Jeruzsálemre támad» (Zaka-
riás 12,9). Az Úr haragjának ereje 
lecsap az Izraelre támadó seregek-
re, de Isten kegyelmének ereje a 
zsidókra árad ki. Azonban nem a 
külső szükség vezeti Izraelt a belső 

fordulathoz, nem a nagy nyomorú-
ság szorongattatása, sem az ellen-
ség tombolása, hanem a Szentlélek 
működése: «Dávid házára és Jeru-
zsálem lakóira pedig kiárasztom a 
könyörület és a könyörgés lelkét» 
(10. vers). Ha Isten ezt nem tenné, 
Izrael soha nem találna vissza Urá-
hoz. De Isten megteszi, mert megí-
gérte, és Fia áldozatára tekint. Iz-
raelnek fel kell ismernie Isten Fiát, 
de ez csak a Szentlélek által lehet-
séges.

Amikor az Úr Jézus tanítványa-
ival az utolsó vacsoránál ült, egy 
új szövetséget vezetett be, az Új-
szövetséget az Ő vére által (Máté 
26,28; Márk 14,24; Lukács 22,20; 
1Korinthus 11,25). Ez a szövetség 
Jézus megváltói művén alapul, de 
hatását a Szentlélek által fejti ki. A 
zsidó népet e felé a szövetség felé 
vezeti a Szentlélek, amelyet más a 
próféták is megjövendöltek. Néz-
zünk néhány igeverset ezzel kap-
csolatban:

«Egy szívet adok majd nekik, és 
új lelket adok beléjük, eltávolítom 
testükből a kőszívet, és hússzívet 
adok nekik, hogy rendelkezéseim 
szerint éljenek, törvényeimet meg-
tartsák és teljesítsék. Az én népem 
lesznek, én pedig Istenük leszek» 
(Ezékiel 11,19-20, vö. Ezékiel 36,27; 
37,14).

«…és így üdvözülni fog az egész 
Izráel, ahogyan meg van írva: Eljön 
Sionból a Megváltó; eltávolítja a 
hitetlenséget Jákób házából, és én 
ezt a szövetségemet adom nekik, 
amikor eltörlöm bűneiket» (Róma 
11,26-27).

«Szövetséget kötök velük, hogy 
békében éljenek. Örök szövetség 
lesz az. Letelepítem és megsokasí-
tom őket, szentélyemet pedig közé-
jük helyezem örökre. Hajlékom ná-
luk lesz, Istenük leszek, ők pedig 
népem lesznek» (Ezékiel 37,26-27).

«Mert hibáztatja őket, amikor így 
szól: Íme, eljön majd az idő, így szól 
az Úr, amikor új szövetséget kötök 
Izráel házával és Júda házával; nem 
olyan szövetséget, amilyet atyáikkal 
kötöttem azon a napon, amikor ké-

Csodálatos, amikor Isten, 
az Atya, Fiához, Jézus Krisztushoz 
vonz egy embert! Amikor az ember-
nek megnyitja a szemét, és abban a 
kegyelemben részesíti, hogy őszin-
te szívvel bűnbánatot tud tartani. 
Egy keresztény családban felnőtt 
fiatalember mesélte: «Régebben 
úgy gondoltam, hogy kötelesség-
tudatból kell olvasni a Bibliát, azt 
hittem, hogyha nem tenném, Is-
ten megbüntetne. Igazán megtérni 
soha nem akartam. Nem tudtam és 
nem akartam a világtól elszakadni, 
és meglehetősen kusza életet él-
tem. Egyik alkalommal, amikor egy 
istentiszteleten vettem részt, a hal-
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zen fogva kivezettem őket Egyip-
tom földjéről. Mivel azonban ők 
nem maradtak meg az én szövet-
ségemben, én sem törődtem velük, 
így szól az Úr. De ez lesz az a szö-
vetség, amelyet Izráel házával ama 
napok múltán kötök, így szól az Úr; 
törvényeimet elméjükbe adom, és 
szívükbe írom azokat, és Istenük 
leszek, ők pedig az én népemmé 
lesznek. Akkor senki sem tanítja 
többé így a társát és testvérét: Is-
merd meg az Urat! Mivel mindenki 
ismerni fog engem, a kicsinyek és 
nagyok egyaránt» (Zsidók 8,8-11).

A mózesi szövetségben, mely-
nek a Sínai Törvény volt az alapja, 
Isten így szólt: «Ha engedelmesen 
hallgattok … ti lesztek» (2Mózes 
19,5). Az Újszövetségben viszont 
ez áll: «Istenük leszek…» (Zsi-
dók 8,10.12). A Mózes szövetsége 
alatt az engedelmesség félelemből 
eredt, az Újszövetségben viszont a 
Szellem által engedelmeskedünk, 
Aki készségessé teszi erre a szívet. 
Ez a szövetség Izraelben könyör-
gést és ennek megfelelően kegyel-
met fog előidézni. A Szentlélek 
kegyelme elvezeti a népet a meg-
feszített Megváltóhoz: «Rátekinte-
nek arra, akit átdöftek» (Zakariás 
12,10).

A zsidó nép nem a keresztet 
megkerülve jut üdvösségre, ha-
nem a kereszt által. A nép, amely 
évszázadokon át nem vette 
figyelembe az Urat, 
és a zsinagógák-
ban a felolvasáskor 
mindig kihagyta az 
Ézsaiás 53-at, meg-
találja a Golgotához 
vivő utat, mert itt 
szerzett nekik üd-
vösséget a Megvál-
tó. Itt nyer értelmet 
Mózesnek már a 
pusztában elhang-

zott profetikus 
kijelentése, ami-
kor a rézkígyót 
felemelte. Az iz-
raeliták súlyosan 
vétkeztek, türel-
metlenek voltak, zú-
golódtak, megvetették 
azt az eledelt, amit az Úr 
adott nekik. Ezért az Úr mérges-
kígyókat küldött közéjük, melyek 
megmarták az embereket, és so-
kan meghaltak. Ekkor felismerték, 
hogy vétkeztek, és az Úrhoz kiál-
tottak: «Vétkeztünk, mert az ÚR 
ellen és ellened szóltunk…» Mó-
zes imádkozott értük Istenhez, az 
Úr rézkígyót csináltatott vele, amit 
feltűzött egy póznára. Ha a kígyó-
marásos feltekintett a rézkígyóra, 
meggyógyult. «Mózes tehát csinált 
egy rézkígyót, és föltűzte egy póz-
nára. Ha azután megmart valakit a 
kígyó, és föltekintett a rézkígyóra, 
életben maradt» (4Mózes 21,9). 

Itt a Biblia profetikus betekin-
tést nyújt a zsidó nép történelmé-
be Jézus első eljövetelének idején. 
A nép ugyanúgy türelmetlen volt 
Jézussal szemben, bosszankodott 
miatta, és ellene fordult. A zsidók 
megvetették Jézust, mint az élet 
kenyerét, Akit Isten nekik küldött. 
A következmények pusztítóak vol-
tak, Sokan meghaltak ennek az el-
utasításnak következtében. Jézust 
hasonlóan a felemelt kígyóhoz ke-

resztfára szegezték, bűnné lett 
érettünk, hogy megbocsátást 
és üdvösséget szerezzen. Az Úr 

Jézus Maga is 
h iv a t k o z o t t 

erre a pusztai 
történetre: «És 

ahogyan Mózes 
felemelte a kígyót 

a pusztában, úgy 
kell az Emberfiának 

is felemeltetnie, hogy 

aki hisz, annak 
örök élete legyen 
őbenne. Mert úgy 
szerette Isten a 

világot, hogy egy-
szülött Fiát adta, 

hogy aki hisz őben-
ne, el ne vesszen, ha-

nem örök élete legyen»  
(János 3,14-16). Ide fog eljutni Iz-
rael maradéka. Feltekint a golgo-
tai keresztre, felismeri azt, Akit 
átdöftek, és üdvösséget nyer.

Azt hogy Jézus éppen a zsidó-
kért halt meg, és hogy a megszer-
zett üdvösségben egykor majd 
nekik is részük lesz, a keresztre 
feszítés története igazolja, mert Iz-
rael számára profetikus jelleggel 
bír: «Amikor pedig Jézushoz értek, 
mivel látták, hogy már halott, az 
ő lábszárcsontját nem törték el, 
hanem az egyik katona lándzsá-
val átszúrta az oldalát, amelyből 
azonnal vér és víz jött ki. Aki pedig 
látta ezt, az tesz róla bizonyságot, 
és az ő bizonyságtétele igaz, és ő 
tudja, hogy igazat mond, hogy ti 
is higgyetek. Ezek pedig azért tör-
téntek, hogy beteljesedjék az Írás: 
„Csontja ne töressék meg.” Vi-
szont az Írásnak egy másik helye 
így szól: „Néznek majd arra, akit 
átszúrtak» (János 19,33-37).

Akkor többszáz éves prófécia 
teljesedett be, amit az ott lévők 
nem ismertek fel. Mivel ezt Isten 
már tudta, a Szentlélek egy má-
sik igehelyre is rámutatott, amely 
Izrael jövőjéről prófétált: «Néz-
nek majd arra, akit átszúrtak.» E 
két kijelentés között már egy 2000 
éves időintervallum húzódik.

Amikor az Úr Jézus visszajön, 
az itt leírtak be fognak teljesed-
ni, a Jelenések 1,7-ben ugyanis ezt 
olvassuk: «Íme, eljön a felhőkön, 
és meglátja minden szem, azok 
is, akik átszegezték, és siratja őt a 

 
IZRAEL 

FELTEKINT A 
GOLGOTAI KERESZTRE, 

FELISMERI AZT, AKIT 
ÁTDÖFTEK, ÉS 

ÜDVÖSSÉGET NYER.
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föld minden nemzetsége. Úgy van. 
Ámen.» Benedikt Peters írja a Fel-
tört pecsét című könyvében erről 
a versről: «A ‹gê› ‹föld› jelentésű 
görög szót  az ‹ország› szóval is le 
lehet fordítani, a ‹nemzetség› he-
lyett tulajdonképpen a ‹törzsek› 
(phylai) szónak kellene állnia. Ak-
kor ez a mondat így hangzana: ‹Si-
ratja őt az ország minden törzse.›»

ISTEN FIÁNAK FELISMERÉSE 
«Rátekintenek arra, akit átdöf-

tek, és úgy gyászolják, ahogyan az 
egyetlen gyermeket szokták, és úgy 
keseregnek miatta, ahogyan az el-
sőszülött miatt szoktak» (Zakariás 
12,10). A zsidók megtérésükkor Jé-
zusban nemcsak a Messiást, a meg-
ígért Megváltót, a Megfeszítettet 
fogják felismerni, hanem Isten Fiát 
és az Emberfiát is. Vagyis Jézusban 
a valódi Istent és a valódi embert is 
megtalálják. És siratni fogják, mint 
az elsőszülött fiút. Jézus, Isten egy-
szülött Fia, Izrael egyedüli igaz Fia 
is, Aki a zsidó nép körében jelent 
meg. Jézus Isten egyszülött Fia, Aki 
mindig «Emberfiaként» beszélt Ön-
magáról.

Az Úr nem minden szándék nél-
kül foglalta össze a kettőt, amikor 
a felemelt kígyóról beszélt. Szólt 
az Emberfiáról, Aki Izrael vonalá-
ból származik, és Isten Fiáról, Aki a 
mennyből jött, és ezáltal érthetővé 
tette, hogy mindkettő Ő Maga: «És 
ahogyan Mózes felemelte a kígyót a 
pusztában, úgy kell az Emberfiának 
is felemeltetnie» (János 3,14). És az-
tán: «Mert úgy szerette Isten a vilá-
got, hogy egyszülött Fiát adta, hogy 
aki hisz őbenne, el ne vesszen, ha-
nem örök élete legyen» (János 3,16).

Jézus az, Akiről Dániel beszélt: 
«Láttam az éjszakai látomásban: 
Jött valaki az ég felhőin, aki em-
berfiához hasonló volt; az öregkorú 
felé tartott, és odavezették hozzá. 

Hatalom, dicsőség és királyi ura-
lom adatott neki, hogy mindenféle 
nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. 
Hatalma az örök hatalom, amely 
nem múlik el, és királyi uralma 
nem semmisül meg» (Dániel 7,13-
14). Amikor Izrael rátekint az Úrra, 
mint Akit átszegeztek, Aki a ke-
reszten függött, fel fogja Őt ismerni 
mindkét személyében, sírni fog, és 
bűnbánatot tart, fel fogja ismerni, 
hogy Isten Jézusban eljött hozzá, 
de első eljövetelekor elutasította Őt 
(Zakariás 14,9). 

IZRAEL NEMZETI BŰNBÁNATA 
Ez a felismerés Izraelt mély bűn-

bánatra indítja, amilyet még törté-
nelme során soha nem élt át. Ez a 
bűnbánat mindenkit megragad és 
mindent átjár. Így bűnbánatot tart:
1. Jeruzsálem: «Azon a napon 

olyan nagy gyász lesz Jeruzsá-
lemben, amilyent Hadad-Rim-
mónért szoktak tartani a meg-
iddói völgyben» (Zakariás 12,11). 
Jeruzsálemben megfeszítették 
Izrael Urát. A tömeg ezt kiabál-
ta: «Le vele.» – «Nem karjuk, 
hogy ez uralkodjon rajtunk.» – 
«Szálljon vére ránk és gyerme-
keinkre.» Jeruzsálemben meg-
csúfolták, ütlegelték, keresztre 
feszítették. Ezért olvasunk elő-
ször Jeruzsálem bűnbánatáról.  
Ezt a bűnbánatot és gyászt Izrá-
el gyászához hasonlítja a prófé-
ta, amikor Megiddó völgyében 
Jósiás királyt siratták, aki elesett 
a harcban (2Krónika 35,20-25). 
De bűnbánatában jajgatni nem-
csak Jeruzsálem fog, hanem:

2. Az ország: «Gyászolni fog az or-
szág, külön-külön minden nem-
zetség» (Zakariás 12,12). Jézus 
annakidején bejárta az országot, 
így az egész ország bűnbánatot 
fog tartani, és bocsánatot nyer. 
Jézus szolgálata nem marad 

gyümölcstelen: «…  Egy napon 
eltörlöm ennek az országnak a 
bűnét» (Zakariás 3,9).

3. Minden nemzetség: «A többi 
nemzetség is mind, külön min-
den nemzetség, asszonyaik is 
külön» (Zakariás 12,14). A 12-14 
versek hangsúlyozzák, egyetlen 
család sem kivétel; a férfiak és 
nők külön fognak bűnbánatot 
tartani és gyászolni, amint a zsi-
nagógákban és a Siratófalnál 
külön imádkoznak a nők és a 
férfiak. Amikor az Úr Jézust meg-
feszítették, a következő történt: 
«És az egész sokaság, amely erre 
a látványra verődött össze, ami-
kor látta a történteket, mellét 
verve hazatért» (Lukács 23,48). 
Jézus visszajövetelekor az egész 
sokaság Izraelben bűnbánatot 
tart.

4. Dávid nemzetsége: «…külön Dá-
vid házának a nemzetsége, asz-
szonyaik is külön» (Zakariás 
12,12). Dávid volt az a király, aki 
súlyosan vétkezett Ura ellen – 
tehát Dávid nemzetsége is bűn-
bánatot tart. Valószínűleg uta-
lás ez Izrael politikai vezetőire.

5. Nátán nemzetsége: «…külön 
Nátán házának a nemzetsége, 
asszonyaik is külön» (Zakariás 
12,12). Nátán próféta volt, Sala-
mon nevelője. Ő utasította rend-
re Dávidot bánbeesése után, és 
visszavezette Istenhez. És még 
ez a prófétanemzetség is bűnbá-
natot fog tartani – jelképe ő az 
ószövetségi prófétáknak.

6. Lévi nemzetsége: «…külön Lévi 
házának a nemzetsége, asszo-
nyaik is külön» (Zakariás 12,13). 
Lévi a papi nemzetség, amely 
az áldozatokat bemutatta. Eb-
ből a nemzetségből származott 
a főpap, aki a nagy megbékélé-
si napot vezette. A vallásos fel-
sőbbség volt az, amely Jézust 
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üldözte, és bevádolta, végül pedig Pi-
látussal halra ítéltette. Ők is bűnbá-
natot fognak tartani.

7. Simei nemzetsége: «külön Simei 
nemzetsége, asszonyaik is külön» 
(Zakariás 12,13). Simei Saul házából 
származott, átkozta és kővel dobál-
ta meg Dávidot, amikor Absolon elől 
menekült, «vérengző embernek» 
nevezte (2Sámuel 16,5-14). Az ő ne-
meztsége is bűnbánatot fog tartani, 
valószínűleg utalás ez Saul házának 
helyreállítására.

Ez a név szerinti felsorolás Izráel há-
zának minden osztályát és az egész zsi-
dó lakosságot magába foglalja. Senki 
sem kivétel. Erre utal a Róma 11,26 is: 
«…és így üdvözülni fog az egész Izráel, 
ahogyan meg van írva: Eljön Sionból a 
Megváltó; eltávolítja a hitetlenséget Já-
kób házából». 

A bűnbánatnak ez a bemutatása 
mély tanulságot közvetít, mégpedig azt, 
hogy senki sem tarthat mások helyett 
bűnbánatot. Mindenkinek személyesen 
kell Isten előtt bűneit bevallania. Isten-
nek nincsenek unokái, csak gyermekei. 
Bűnbánat és a Jézushoz való odafordu-
lás nélkül senki sem mehet be Isten or-
szágába. Mindenkinek személyesen kell 
megtérnie, az semmit sem használ, ha 
keresztény családban nőttünk fel, vagy 
keresztény gyülekezetbe járunk, aki 
teljes szívből nem tér meg az Úr Jézus-
hoz, nem üdvözülhet. Ez már az Ószö-
vetségben is így volt: Senki nem nézhe-
tett mások helyett a felemelt rézkígyóra; 
mindenkinek saját magának kellett azt 
megtennie, ha a kígyómarás után élet-
ben akart maradni.

Részlet: Norbert Lieth, Ami végezetül tör-
ténik: Zakariás 

A MESSIÁSI 
PRÓFÉCIA  
ÉS IZRAEL  

HELYREÁLLÍTÁSA 

L E W I S  S .  C H A F E R  É S  

J O H N  F.  W A LV O O R D
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ás 7,14), mégpedig a júdeai Bet-
lehemben (Mikeás 5,2), fel kell 
áldoztatnia (Ézsaiás 53,1-12), ke-
resztre feszítés által (Zsoltár 22,1-
21), fel fog támadni a halottak kö-
zül (Zsoltár 16,8-11), és vissza fog 
térni a földre (5Mózes 30,3) az ég 
felhőin (Dániel 7,13). A Názáreti 
Jézus ezeket a próféciákat mind 
betöltötte és be fogja tölteni, ezt 
senki más nem mondhatja el ma-
gáról.

PRÓFÉCIÁK IZRÁEL NÉPÉNEK  
UTOLSÓ SZÉTSZÓRATÁSÁRÓL ÉS  
ÖSSZEGYŰJTÉSÉRŐL 

Az Ószövetségnek különösen 
fontos próféciái azok, melyek Iz-
ráel utolsó szétszóratásáról és 
végleges összegyűjtéséről szól-
nak. Az Északi Birodalomnak né-
pét asszír fogságba, a Déliét pe-
dig babiloni fogságba hurcolták 
el, és bűneik nemzeti büntetése-
ként Izráel egész háza szétszóra-
tott a föld nemzetei közé. Ez sok 
prófécia beteljesedését jelentette 

(3Mózes 26,32-39; 5Mózes 28,63-
68; Nehémiás 1,8; Zsoltár 44,11; 
Jeremiás 9,16; 18,15-17; Ezékiel 
12,14-15; 20,23; 22,15; Jakab 1,1).

Izrael szétszóratásának több 
évszázados időtartama alatt sem 
veszítette el nemzeti identitását 
(Jeremiás 31,36; Máté 24,34). Az 
izraeliták visszautasították az 
összegyűjtésre tett isteni aján-
latot és a mennyek országának 
dicsőségét, amit a Messiás első 
eljövetelekor adott nekik (Máté 
23,37-39); így amint Kádes-Barne-
ánál pusztai vándorlásuk idejét 
meghosszabbította Isten (4Mó-
zes 14,1-45), folytatódni fog fe-
nyítésük mindaddig, amíg az Úr 
visszajön. Akkor fogja népét ösz-
szegyűjteni saját országában, 
és a szövetségekben adott ígére-
tek minden áldásában és dicső-
ségében részesíti őket (5Mózes 
30,1-10; Ézsaiás 11,11- 12; Jeremi-
ás 23,3-8; Ezékiel 37,21-25; Máté 
24,31).

PRÓFÉCIÁK A VÉGIDŐKKEL  
KAPCSOLATBAN 

A Szentírás szerint négy prófé-
cia létezik, melyek Izrael számá-
ra beteljesednek:
1. Izraelnek politikai államként 

helyre kell állnia ahhoz, hogy az 
«eljövendő fejedelemmel» (Dá-
niel 9,26) szövetséget köthessen. 
Ez drámai módon 1948 májusá-
ban beteljesedett, amikor Izraelt 
nemzetként elismerték, és az ígé-
ret földjének egy részét odaítélték 
neki. Az ezt követő években Izra-
el fokozatosan bővítette határait, 
és megerősödött. Ma már Izrael, 
noha számszerűen kis ország, 
fontos szerepet játszik a világ ese-
ményeiben. Ez csak előjátéka a 

Az 1Péter 1,10-11 vilá-
gosan kijelenti, hogy az Ószövet-
ség prófétái nem tudtak különb-
séget tenni a Messiás kétszeri 
eljövetele között. A jelenlegi ke-
gyelmi időszak olyan tökéletes 
titok volt Isten végzései között, 
hogy a próféták számára azok 
az események, melyek a Messiás 
első eljövetelekor beteljesedtek, 
és azok, melyek majd csak má-
sodik eljövetelkor fognak betel-
jesedni, időben nem elválasztva 
jelentek meg.

Ezt igazolja az Ézsaiás 61,1-2 
is. Amikor Krisztus ezeket az 
igeverseket a kapernaumi zsi-
nagógában felolvasta, megállt a 
felolvasásban, amikor azokhoz 
a jelekhez ért, melyek az Ő első 
eljövetelét jövendölték meg (Lu-
kács 4,18-21). Azokat a kijelen-
téseket, melyek visszajövetelé-
re vonatkoznak, nem említette. 
Gábriel angyal, amikor Krisztus 
születését bejelentette, első és 
második eljövetelének esemé-
nyeit együtt említette (Lukács 
1,31-33).

Az ószövetségi próféciák sze-
rint Krisztusnak áldozati Bá-
rányként is el kell jönnie (Ézsa-
iás 53,1-12) és hódító dicsőséges 
oroszlánként is Júda törzséből 
(Ézsaiás 11,1-12; Jer 23,5-6). Ha ezt 
a két próféciát nézzük, nem cso-
da, hogy az ószövetségi próféci-
ák tekintetében zavar keletkezett 
a tekintetben, hogy végül is me-
lyiknek mikor kell beteljesednie 
(1Péter 1,10-11).

Továbbá a prófécia szerint a 
Messiás Júda törzséből (1Mózes 
49,10), Dávid házából (Ézsaiás 
11,1; Jeremiás 33,21) fog származ-
ni, és szűztől fog születni (Ézsai-

1948 ÓTA IZRAEL 
FOKOZATOSAN 
BŐVÍTETTE HATÁRAIT, 
ÉS MEGERŐSÖDÖTT. MA 
MÁR IZRAEL, NOHA 
SZÁMSZERŰEN KIS 
ORSZÁG, FONTOS 
SZEREPET JÁTSZIK A 
VILÁG ESEMÉNYEIBEN.   
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többi próféciának, melyek ezután 
fognak beteljesedni.

2. A Dániel 9,27 szerint Izrael egy 
hét évre szóló szövetséget 
fog kötni a Földközi-tenger 
térségének nem zsidó ró-
mai uralkodójával. Ez 
fogja bevezetni azt az 
időszakot, amikor Izrael 
nyugalomban és bizton-
ságban fog élni. Ebben az időszak-
ban sok zsidó fog visszatérni az ígé-
ret földjére, az ország pénzügyileg 
és politikailag virágozni fog.

3. Az Izraellel kötött szövetséget azon-
ban három és fél év után felbontják, 
Izraelt üldözni fogják, «nyomorú-
ság ideje lesz az Jákóbnak» (Jere-
miás 30,7), és a nagy nyomorúság 
ideje (Dániel 12,1; Máté 24,21; Jele-
nések 7,14).

4. Izrael dicsőséges helyreállítása 
az Ezeréves birodalomban Krisz-
tus visszajövetellét követően, és ez 
folytatódni fog Krisztus ezeréves 
uralkodása alatt is itt a földön.

Hogy mennyire fontos Izrael 
helyreállításának ezt a négy fázi-
sát megérteni, az a tény is mutatja, 
hogy az első fázis már elkezdődött, 
a második pedig valószínűleg a 
Gyülekezet elragadtatása után kö-
vetkezik. Ez a fázis vezeti be a drá-
mai végidőkbeli eseményeket, me-
lyekben Izraelnek fontos szerep jut.

PRÓFÉCIÁK A MESSIÁSI BIRODALOM-
MAL ÉS AZ ÚR NAPJÁVAL  
KAPCSOLATBAN 

Egyetlen témát sem tárgyalnak 
olyan gyakran és olyan átfogóan 
az ószövetségi próféciák, mint a 
messiási birodalom témáját. Mind-
azt a megjövendölt fenyítést, amit 

Izraelnek el kell szenvednie, az 
a dicsőség fogja követni, amiben 
akkor lesz része, mikor visszatér 
saját országában. Akkor mérhetet-
len szellemi áldásokban részesül 
Messiása dicsőséges uralkodása 
alatt. Ezt a látomást minden pró-
féta megkapta. Amilyen biztos, 
hogy Izraelt elűzték országából, és 
az évszázadok során mérhetetle-
nül sok szenvedést kellett elvisel-
ni, olyan biztos az is, hogy össze-
gyűjtetik hazájában, és csodálatos 
áldásokat fog megtapasztalni egy 
megváltott és dicsőséges földön 
(Ézsaiás 11–12; 24,22–27,13; 35,1-10; 
52,12; 54–55; 59,20–66,24; Jeremi-
ás 23,3-8; 31,1-40; 32,37-41; 33,1-26; 
Ezékiel 34,11-31; 36,32–37,28; 40,1–
48,35; Dániel 2,44-45; 7,14; Hóse-
ás 3,4-5; 13,9–14,9; Joel 2,28–3,21; 
Ámós 9,11-15; Zofóniás 3,14-20; Za-
kariás 8,1-22; 14,9-21).

A birodalomról szóló ószövetsé-
gi próféciák gyakran részét képe-
zik a Király visszajöveteléről szóló 
próféciáknak. Amikor ez a kettő 
együtt szerepel a próféciában, idő-
pontját a próféta «az Úr napjaként» 
nevezi meg, ami a Gyülekezet elra-
gadtatásától kezdődő és az Ezeré-
ves birodalom végéig terjedő idő-
szakra vonatkozik (Ézsaiás 2,10-22; 
Zakariás 14).

Egész sor utalás szól arról, hogy 
az Úr napja közvetlenül a Gyüle-
kezet elragadtatása után kezdő-
dik. Az Úr napjának legfontosabb 
eseményei a nagy nyomorúság és 
Isten ítélete a világ felett, melyek 
megelőzik Krisztus visszajövetelét, 
valamint azokat az ítéleteket, me-
lyek Krisztus visszajövetelét kísé-
rik, és ezt követi Krisztus ezeréves 
uralkodása a földön.

Mivel sok nagy ígéret abban az 
időben, amikor az Ószövetség be-
fejeződött, még nem teljesült be, 
az Újszövetség kiegészítő kinyilat-
koztatásai segítenek az Ószövetség 
már beteljesedett és az ezután be-
teljesedő próféciáiról teljes és rész-
letes képet alkotni. Izrael népének 
útja a történelemben és a próféci-
ákban már nagyrészt beteljesedett, 
azonban még jelentős jövőbeli ese-
mények várnak rá. Sok utalást ta-
lálunk arra, hogy a végidők, ami-
kor Izrael hozzájut az Isten által 
megígért tulajdonához, már na-
gyon közel vannak.

Részlet Lewis S. Chafer és John F. Wal-
voord A bibliai tanítás alapjai című 
könyvéből, 350–354. old. 

IZRAEL NÉPÉNEK ÚTJA A 
TÖRTÉNELEMBEN ÉS A 
PRÓFÉCIÁKBAN MÁR 
NAGYRÉSZT 
BETELJESEDETT, AZONBAN 
MÉG JELENTŐS JÖVŐBELI 
ESEMÉNYEK VÁRNAK RÁ. 
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PÁSKA ÉS A  
SZÉDER VACSORA 

F R E D I  W I N K L E R

TÖRVÉNYEK, SZOKÁSOK  

& HAGYOMÁNYOK
a  z sidóságban
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A páska ünnepe vagy hé-
berül pészah a bibliai naptár első leg-
fontosabb ünnepe, amit az izraeliták-
nak egyiptomi szabadulásuk emlékére 
kell megtartaniuk. Az első hónap 14. 
napjának estéjén kezdődik, amint azt 
Isten a 2Mózes 12–13-ban elrendelte.

«Tartsátok emlékezetben ezt 
a napot, és ünnepeljétek meg az 
ÚRnak nemzedékről nemzedékre. 
Örök rendelkezés ez, hogy megün-
nepeljétek!» (2Mózes 12,14).

A széder héberül rendet jelent, 
amit a széder vacsora vagy széder 
este összetételben találunk. Anna-
kidején Egyiptomban az izraeliták-
nak le kellett vágniuk egy bárányt, 
és vérével be kellett kenniük az aj-
tófélfát és a szemöldökfát, ez őriz-
te meg őket az öldöklő angyaltól, 
aki az elsőszülötteket ölte meg. 

A hagyományos széder vacso-
rához bárányt vágtak, amelynek 
vérét az égőáldozati oltárhoz vit-
ték. Mióta sem Templom, sem oltár 
nincs, a páskát bárány nélkül ün-
neplik. 

Az ünnep az emlékezés ünne-
pe, melynek célja, hogy a nép ne 
felejtse el Istennek Egyiptomban 
cselekedett nagy tetteit. Hét napig 
tart, amikor csak kovásztalan ke-
nyeret esznek, mint az egyiptomi 
kivonulás idején. A 2Mózes 13,9-
ben ezt olvassuk az ünnepről: 

«Legyen ez jelül a kezeden és 
emlékeztetőül a homlokodon, 
hogy az ÚR törvénye a szádban le-
gyen. Mert erős kézzel hozott ki az 
ÚR Egyiptomból.»

A 16. vers megismétli ezt a kije-
lentést. A páska rendelkezéseinek 
betartása jelként szolgált az izrae-
liták kezén, hisz a páskát a kezük-
kel készítették elő. 

E rendelkezés alapján azt is 
megérthetjük, hogy az, amit a zsi-
dók az imasorokkal, az ún. tefillin-
nel tesznek – két kapszulában ige-
verseket erősítenek a homlokukra 
és a kezükre – egyáltalán nem az, 
amire Isten gondolt. Ugyanis az Úr 

rendelkezéseinek gyakorlati köve-
tésére, megcselekvésére és asze-
rint való életre szólított fel népét.

Jézus és a tanítványokkal elköltött 
széder vacsora 

Az Úr hét ünnepének az Ószö-
vetségben profetikus jelentése 
is van. A páska Jézusban nyerte 
el beteljesülését. Ő volt a tökéle-
tes páskabárány.  Amint a bárány 

vére Egyiptomban megőrizte az 
izraelitákat a haláltól, Jézus ki-
ontott vére a megváltás jelévé vált 
mindazok számára, akik hisznek 
Őbenne, de nem a testi haláltól 
ment meg, hanem a bűn okozta 
örök haláltól. 

A tanítványok annakidején 
nem tudták felfogni az utolsó hét 
eseményeinek jelentését a ke-
resztre feszítéssel és Uruk halá-
lával. Majd csak azután értették 

meg, miután Jézus feltámadt a ha-
lottak közül. 

A tanítványaival töltött utolsó 
páska alkalmával az Úr így szólt 
hozzájuk: «Vágyva vágytam arra, 
hogy szenvedésem előtt megegyem 
veletek ezt a húsvéti vacsorát» (Lu-
kács 22,15).

A páskavacsora az akkori idők 
hagyománya szerint zajlott le, 
amiről az evangéliumok részletei-
ben nem számolnak be, viszont az, 
ami a vacsora végén történt, érté-
sünkre adja, hogy Jézus a vacsora 
alatt betartotta a szokásos hagyo-
mányokat. 

Az úrvacsora elrendelése 
A hagyomány szerint a széder 

vacsorán négy kehely bort isz-
nak, melyeket mind körbe kínál-
ják, hogy minden résztvevő igyon 
belőle. A négy kehelynek a Bibli-
ában gyökerező jelentése van, az 
egyiptomi kivonulás idején Isten 
szabadításának négy cselekedetét 
szimbolizálják, ahogy azt a 2Mózes 
6,6-7 leírja:

«Én vagyok az ÚR, és megsza-
badítalak benneteket az egyiptomi 
kényszermunkától, megmentelek 
benneteket a szolgai munkától, és 
megváltalak benneteket kinyújtott 
karral és súlyos ítéletekkel. Népem-
mé fogadlak titeket, és a ti Istenetek 
leszek, és megtudjátok, hogy én, az 
ÚR vagyok a ti Istenetek, aki meg-
szabadítalak benneteket az egyip-
tomi kényszermunkától.»

A négy kehely bor tehát Isten 
négy megszabadító tettének szim-
bóluma a széder vacsorán, de volt 
egy ötödik kehely is. Ennek ma-
gyarázatát a 8. versben találjuk: 
«Azután beviszlek benneteket arra 
a földre, amelyre nézve megesküd-
tem, hogy Ábrahámnak, Izsáknak 
és Jákóbnak adom azt. Azért nek-
tek fogom adni örökségül. Én va-
gyok az ÚR.»

Ezt a kelyhet, mely ezért a meg-
váltói tettért állt az asztalon, nem 

A PÁSKA JÉZUSBAN 
NYERTE EL 
BETELJESÜLÉSÉT. Ő VOLT 
A TÖKÉLETES 
PÁSKABÁRÁNY.  AMINT 
A BÁRÁNY VÉRE 
EGYIPTOMBAN 
MEGŐRIZTE AZ 
IZRAELITÁKAT A 
HALÁLTÓL, JÉZUS 
KIONTOTT VÉRE A 
MEGVÁLTÁS JELÉVÉ VÁLT 
MINDAZOK SZÁMÁRA, 
AKIK HISZNEK ŐBENNE, 
DE NEM A TESTI 
HALÁLTÓL MENT MEG, 
HANEM A BŰN OKOZTA 
ÖRÖK HALÁLTÓL. 
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itták ki. Illés próféta kelyhének 
nevezték a Malakiás 3,23 alapján: 
«Én pedig elküldöm hozzátok Illés 
prófétát, mielőtt eljön az ÚRnak 
nagy és félelmetes napja.»

A zsidó hit szerint Istennek ez 
a megváltói műve akkor teljesedik 
be, amikor a Messiás eljön, Akinek 
a hírnöke Illés próféta lesz. Azon-
ban vannak ma már olyanok is, 
akik az ötödik kelyhet is kiisszák 
így érvelve: «De hisz ma már az or-
szágban vagyunk.»

Jézus az ötödik kehlyet vette kezébe 
Amikor Jézus az utolsó széder 

vacsorán tanítványaival az asztal-
nál ült, az étkezés végeztével az 
ötödik kelyhet vette kezébe (vö. 
1Korinthus 11,25), amely az ország-
ba való bevitelért állt az asztalon. 
Ennek mély szimbolikus értelme 
van. Csak Jézus megváltói műve ál-
tal válik szabaddá az út «az ígéret 
örök országába». 

A Zsidókhoz írott levél szerzője 
foglalkozik ezzel a témával, a har-
madik fejezet 19. versében az iz-
raelitáknak arról a nemzedékéről 

ír, amely nem hitt Isten szavának, 
ezért 40 évig vándorolt a pusztá-
ban, míg mind ott lelte halálát: 
«Látjuk is, hogy nem mehettek be 
hitetlenségük miatt.»

De azokról is, akik később Jó-
zsuéval bevonultak az országba, 
ezt olvassuk a Zsidók 4,8-ban: 
«Mert ha Józsué bevitte volna őket 
a nyugalom helyére, nem szólna 
azután egy másik napról.»

A zsidók 4,3-ban már ezt látjuk: 
«Mi, akik hiszünk, bemegyünk 
abba a nyugalomba…» A 9. vers-
ben pedig ezt: «A szombati nyuga-
lom tehát még ezután vár az Isten 
népére.» 

A következő versekben a szer-
ző megmagyarázza, mit jelentenek 
a fenti versek: Az igazi nyugalom 
csak az Isten Fiába vetett hit által 
lehetséges, Aki az ötödik kelyhet 

vette kezébe, és vére által bevezet-
te az új szövetséget. 

Az igazi és örök nyugalom egye-
dül abba a megváltásba vetett hit 
által található meg, melyet Jézus, 
a Messiás vitt véghez. 

A tény, hogy a zsidók az ötödik 
kelyhet nem isszák ki, hallgatóla-
gos bizonyítéka annak, hogy meg-
értették, ők még nem érték el az 
igazi nyugalmat.

ANTISZEMITIZMUS AZ 

AZ IGAZI NYUGALOM CSAK AZ 
ISTEN FIÁBA VETETT HIT ÁLTAL 
LEHETSÉGES, AKI AZ ÖTÖDIK 
KELYHET VETTE KEZÉBE, ÉS 
VÉRE ÁLTAL BEVEZETTE AZ ÚJ 
SZÖVETSÉGET.

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”?

Ára: 1900,-Ft

Megrendelés:  www.ejfelikialtas.hu; info@ejfelikialtas.hu;  

1135 Bp, Palóc utca 2. Tel.: (+36 1) 3500-343;  Mobil: +36 30 630 7823

+ postaköltség + postaköltség
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A 
JÉZUSBA  
VETETT HIT  
MEGMENTETT 

Én 1913-ban születtem 
Berlinben. Apám jogász, docens 
és tankönyvszerző volt. Mivel zsi-
dóként nem rendelkezett teljes 
polgárjoggal, és nem kapott olyan 
munkát, amely képzettségének 
megfelelt volna, Berlinben egy ma-
gán jogi intézményt alapított, ahol 
ő maga tanított. Zsidókként nem 
számítottunk «igazi» németeknek. 
Ha megkeresztelkedtünk volna, ta-
lán másként lett volna. Apám hű-
séges maradt régi hitéhez, de úgy 
tartotta, hogy én, ha felnövök, sza-
badon választhatom meg valláso-
mat. Aztán amikor kétéves voltam, 
apám hirtelen és váratlanul meg-
halt.

Ezután romlott családom élet-
színvonala, de a német szolgáló-
lányunkat, Diétát, megtarthattuk. 
Amikor ötéves lettem, Diéta felol-
vasta nekem Jézus Krisztus szen-
vedéstörténetét a Bibliából. El-
mondta, hogy ez a Jézus Isten Fia 
volt, Aki meggyógyította a betege-
ket, segített a szenvedőknek, de a 
gonosz emberek keresztre feszí-
tették, és a feje fölé azt írták, hogy 
a «Zsidók Királya». Azt mondtam 
Diétának, hogyha én akkor éltem 

EGY ZSIDÓ ÉLETE A NÁCI 
URALOM ALATT 

H E I N R I C H  P O L L A C K

Heinrich és Gabriela
Pollack a szobájában
az Ebenezer idősek 
otthonában
Haifában (kb. 2001)
Fotó: A család jóvoltából  



17 HÍREK IZRAELBŐL | 2021/04

ANTISZEMITIZMUS

volna, ennek a jó Királynak segí-
tettem volna, hogy ne haljon meg. 
Diéta azonban elmagyarázta, 
hogy Jézus halálával a mi bűnein-
kért fizetett meg, és harmadnapra 
feltámadt a halottak közül, most 
is él, és mindenkinek felajánlja 
segítségét, aki hisz Benne.

Diétával eljárhattam a vasárna-
pi iskolába, és hétéves koromban 
megkeresztelkedtem. Anyám két 
feltétellel egyezett bele a kereszt-
ségbe: soha nem fogom a zsidókat 
gyűlölni, és nagyanyámnak, aki-
nek gyenge volt a szíve, nem beszé-
lek a megkeresztelkedésemről.

1929-ben ütött be a nagy tőzsdei 
krach Amerikában, aminek Német-
országban is súlyos következmé-
nyei lettek. Az utcák tele voltak haj-
léktalanokkal, munkanélküliekkel, 
éhező emberekkel. Sok radikális 
csoportosulás jött létre, amelyek 
megerősödtek és fegyverkeztek. 
Véres összetűzésekre is sor került. 
Ekkor 16 éves voltam. Amikor ezt a 
káoszt láttam, megértettem, hogy 
az embereknek azért nincs remény-
ségük, mert nem ismerik az evan-
géliumot. És elhatároztam, ha fel-
növök, evangélista leszek. Ezzel a 
céllal folytattam tanulmányaimat.

A NÁCIK HATALOMRA JUTNAK 
Befejeztem tanulmányaimat 

Berlinben – zsidóként még épp 
időben, mert 1933 áprilisában je-
lent meg az antiszemita törvények 
egész sora, ami ellehetetlenítette 
a zsidók életét. Tanulmányaim be-
fejezése után egy könyvkereske-
désben dolgoztam. A nácik szinte 
minden nap új zsidóellenes törvé-
nyeket adtak ki. Az egyik megtiltot-
ta a zsidók részvételét a kulturális 
életben. A kulturális élethez hozzá-
tartozott a könyvek eladása is, így 
elveszítettem állásomat.

Röviddel ezután a nagybátyám, 
aki orvos volt, állást szerzett ne-
kem egy alkoholos italokat előál-
lító gyárban. Itt vasárnap is dol-
goznom kellett, így nem tudtam 

lópont volt az életemben. A «kará-
csonyi ajándékom» egy meghívó volt 
George Bell püspöktől Chichesterből 
(Dél-Anglia), Dietrich Bonhoeffer 
egyik barátjától. Zsidóként nem le-
hetett sehova elutazni egy meghívó 
felmutatása nélkül. Bonhoeffer lel-
készt nem ismertem személyesen, 
és az egyházban meglehetősen is-
meretlen voltam. Így óriási meglepe-
tés volt, amikor a rendkívül értékes 
vízumot a kezemben tartottam. Kb. 
80 német zsidó keresztényt men-
tettek meg akkor ilyen módon. Mi-
kor anyám a meghívót meglátta, ezt 
mondta: «Most már elhiszem, hogy 
az a Jézus, Akiben te hiszel, valóban 

létezik.»

templomba menni. Ekkor teljesen 
tönkrementem volna, ha nem ta-
lálok szellemi otthonra a «Hitvalló 
Egyházban», amely nem tartozott 
a hivatalos egyházhoz. Sok lelki-
pásztor felemelte szavát a nemzeti 
szocializmus ellen, sokan közülük 
elveszítették állásukat és koncent-
rációs táborokban kötöttek ki.  A 
Hitvalló Egyház tagjai kiadtak egy 
újságot, amelyben mindenről rend-
szeresen tájékoztattak, de csak ti-
tokban terjedhetett, mert a Gest-
apo megfigyelés alatt tartotta az 
Egyház tevékenységét.

Németországban az élet úgy a zsi-
dók, mint az igazi keresztények szá-
mára veszélyessé 
vált, az emberek fél-
tek. Sok bérházban 
volt náci informá-
tor, aki kémkedett az 
emberek után. A ná-
cik gyakran vonul-
tak fel a városban, 
ilyenkor a zsidók 
elrejtőztek. 1938. 
november 9-10-én 
éjszaka, a nácik 
pogromot szervez-
tek a zsidók ellen. 
Németország szer-
te 177 zsinagógát 
gyújtottak fel, 
7500 üzletet törtek 
be és fosztottak 
ki, és több, mint 
100 zsidót megöl-
tek  és kb. 30.000 
ember került kon-
centrációs tábo-
rokba. A betört 
üvegek miatt az 
esemény “Kristá-
lyéjszaka” néven 
híresült el.

AZ ÉLETMEN-
TŐ KARÁCSO-
NYI AJÁNDÉK 

1938 kará-
csonya fordu-



ANGLIA, SVÉDORSZÁG, VISSZA 
NÉMETORSZÁGBA 

Nem sokáig maradtam Angli-
ában. Ahogy oda megérkeztem, 
megkaptam a választ Svédország-
ból, ahol a teológiára jelentkeztem. 
Nagy meglepetésemre a Lund Egye-
tem teológiai kara elfogadta jelent-
kezésemet. Így néhány hónap után 
– időközben már 1939-et írtunk – 
Svédországba mentem. Ez év szep-
temberében kitört a második világ-
háború. Isten az utolsó pillanatban 
mentett meg tőle.

Reményteli szorgalommal kezd-
tem meg tanulmányaimat, és kez-
detben minden tervszerűen ment. 
Több embert is találtam, akik anya-
gilag támogattak, és svédül is meg-
tanultam. De a háború kitörésével 
minden drágább lett, és elkezdőd-
tek a nehézségek. A tanulás mellett 
megpróbáltam dolgozni, de így is 
hamarosan abba kellett hagynom 
tanulmányaimat, mert nem volt 
elég a pénz. Mély csalódás vett raj-
tam erőt, amit anyámnak is megír-
tam.

Problémáim olyan súlyosak let-
tek, hogy végül elhatároztam, vé-
get vetek az életemben, kiugrok a 
negyedik emeleti lakásom ablakán. 
Már épp az ablakhoz léptem, ami-
kor tekintetem a kis keresztre esett 
az ablak melletti falon. A kereszt 
emlékeztetett arra, hogy Jézus se-
gíthet nekem. Így nem ugrottam ki, 
hanem kinyitottam a Bibliám, amit 
már hosszabb ideje nem olvastam. 
A Biblia az Ezékiel 18,23-nál nyílt 
ki, és a szavak valósággal szíven ta-
láltak: «Hiszen nem kívánom én a 
bűnös ember halálát – így szól az 
én Uram, az ÚR –, hanem azt, hogy 
megtérjen útjáról, és éljen?»

Amikor másnap reggel felébred-
tem, külsőleg minden olyan volt, 
mint eddig, de bensőleg teljesen 
megváltoztam. Röviddel ezután 
megtaláltam szellemi otthonomat 
a Svéd Üdvhadseregnél. Kb. ebben 
az időben az egyetem germaniszti-
ka professzora hallgatókat küldött 

hozzám, hogy német nyelvre tanít-
sam őket. Ez elég pénzt hozott arra, 
hogy kifizessem a lakbérem, és egy 
nap egyszer meleg ételt egyek. 
Folytattam teológiai tanulmánya-
imat az Üdvhadseregnél, és meg-
kaptam saját gyülekezetemet. Ezt 
követően az Üdvhadsereg kiadójá-
ban kaptam munkát a stockholmi 
központjukban.  Ott ismertem meg 
első feleségemet, aki két fiúval és 
egy lánnyal ajándékozott meg.

A németországi Üdvhadsereg a 
háború során nagyon súlyos hely-
zetbe került, a háború befejeződése 
után felkértek, hogy utazzak oda, 
és építsem fel újra a szervezetet. 
Megesküdtem, hogy a lábam soha 
nem teszem német földre, és ekkor 
megkérdeztem Istent, mit tegyek. 
Az Úr segítségével végül 1958-ban 
Németországba költöztünk, és az 
Üdvhadsereg kiadójában vezető ál-
lást kaptam.

Amikor gyermekeink szerintünk 
már túlságosan németekké váltak, 
úgy döntöttünk, hogy visszatérünk 
Svédországba. Németország erköl-
csileg nagyon megváltozott, és kez-
dett terhünkre lenni. Továbbra is 
az Üdvhadseregnél dolgoztam, de 

feleségemnek nem volt munkája. 
Családi konfliktusokra került sor, 
végül én megbetegedtem. Az orvo-
som teljes környezetváltozást aján-
lott ahhoz, hogy meggyógyuljak.  
Szeretteimmel, munkaadómmal 
úgy egyeztünk meg, hogy egy időre 
egyedül Izraelbe megyek, hogy ott 
a Judarnas Vänner («A zsidók ba-
rátai») svéd szervezet munkatársa-
ként dolgozzak.

ÚJ ÉLET IZRAELBEN 
Reményekkel teli utaztam Jeru-

zsálembe, és elfoglaltam állásom 
az Olajfák hegyén egy olyan köz-
pontban, amely különböző nyel-
veken kinyomtatott Bibliákat osz-
tott az érdeklődőknek. Vettem egy 
házat, és elkezdtem rendbehozni, 
a nagyobbik fiam utánam jött Iz-
raelbe, és segített. Amikor minden 
kész lett, felhívtam feleségemet, 
hogy most már ő is utánam jöhet. 
Ez a telefonhívás volt a következő 
váltóállítás az életemben. A felesé-
gem közölte, hogy egy másik férfit 
talált, és el akar tőlem válni. Ettől 
teljesen kikészültem. Legalább egy 
évig tartott, míg a válás elintéző-
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Heinrich Pollack, a 
Beth-Shalom által 
támogatott haifai 
Ebenezer Idősotthon 
lakója, 2012. 
szeptember 1-jén 99 
éves korában tért haza 
Urához.  
Fotó: Heinrich és Gabriela 
Pollack a haifai Beth-
Shalom vendégház előtt, 
1997. június 8. 



dött, számomra szörnyű év volt.
Jeruzsálemben elkezdtem az 

anglikán istentiszteletekre a Christ 
Church-be járni. Egyszer az egyház 
dékánja, Roger Allison, meghívott 
otthonába ebédre. Nem tudtam, 
hogy egy angol messiáshívő zsidó-
nőt, Gabriellát is meghívta. Nos, 
Gabriellával felfedeztük, hogy sok 
közös vonásunk van, nemcsak zsi-
dó gyökereink, hanem Jézusba ve-
tett hitünk is. Gabriella is már fia-
tal éveiben hitre jutott. 22 évet az 
életéből egy anglikán kolostorban 
töltött, aztán Izraelbe jött dolgoz-
ni. Amikor egy pár lettünk, mindig 
követtük a zsidó szombati hagyo-
mányt: Gabriella meggyújtotta a 
gyertyákat, én pedig áldást mond-
tam a kenyérre és a borra.

Jeruzsálemben laktunk, itt él-
tem életem legboldogabb harminc 

évét. Otthonunk a különböző or-
szágokból jövő keresztények ta-
lálkozóhelye volt. Megtartottunk 
minden zsidó és keresztény ünnep-
napot, mindig a Messiással a kö-
zéppontban. Megpróbáltuk a zsi-
dó hagyományokat Jézus fényében 
megtartani. Kilenc évig dolgoztam 
a Bibliaközpontban az Olajfák he-

gyén, amelyet az a kis missziós tár-
saság tartott fenn, amelyhez tar-
toztam. A központ sok ezer Bibliát 
osztott szét sok nyelven, köztük 
arabul is. Így dolgoztam zsidóként 
Kelet-Jeruzsálemben arab titkár-
nőkkel együtt, és sok jó barátra 
tettem szert, akik arabok voltak. 
Röviddel nyugalomba vonulásom 
előtt egy évig idegenvezető voltam 
a Sír-kertnél.

Amikor Gabriella rákban meg-
betegedett, túl sok lett a munka 
a házunkban, ezért egy megfelelő 
idősotthonban kerestünk helyet. 
Tudtuk, hogy a zsidók által veze-
tett otthonokban nem szívesen 
fogadnak bennünket. Így a hai-
fai Ebenezer - maradt számunkra, 
ahol messiáshívő zsidók, arab ke-
resztények és más nemzetiségű ke-
resztények éltek együtt egyetértés-
ben. Tizenegy évet töltöttem ebben 
az otthonban. 2001-ben költöztünk 
be, egy évvel később Gab-
riella hazaköltözött az Úr-
hoz. Elkezdtük együtt írni 
az életrajzunkat, amit az-
tán egyedül folytattam az Úr se-
gítségével. 2007-ben megjelent né-
met nyelven a következő címmel: 
«Nagy a Te hűséged». Azért válasz-
tottam ezt a címet, mert visszaad-
ja mindazt, amit az  Úrral átéltem 
hosszú életem során.

Heinrich Pollack, Nagy a te hűséged. 
Egy «nem árja» emlékei  

IRÁNI  
TANKÖNYVEKBEN 

Az Anti-Defamation Le-
ague (ADL) legújabb vizsgála-
ta során az iráni tankönyveket 
vette górcső alá. Megállapítot-
ták, hogy tele vannak antisze-
mita tartalommal. Noha az iráni 
kormány mindig hangsúlyozza, 
hogy ellenségessége Izrael el-
len irányul, és nem a zsidó nép 
ellen, a közoktatás tankönyvei 
mégis a zsidók elleni gyűlö-
let üzenetét közvetítik a tanu-
lók felé. A tanulókat a zsidók 
és Izrael elleni gyűlöletre ne-
velik, azt tanítják nekik, hogy 
«Izrael létezése téves, helyte-
len», ezért le kell rombolni. 
Utasítják a tanulókat, hogy azt 
skandálják: «Halál Izraelre!».

Fredy Peter

AMIKOR GABRIELLA 
RÁKBAN 
MEGBETEGEDETT, TÚL 
SOK LETT A MUNKA A 
HÁZUNKBAN, EZÉRT EGY 
MEGFELELŐ 
IDŐSOTTHONBAN 
KERESTÜNK HELYET. 
TUDTUK, HOGY A 
ZSIDÓK ÁLTAL VEZETETT 
OTTHONOKBAN NEM 
SZÍVESEN FOGADNAK 
BENNÜNKET.
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MILYEN 
ÖRÖKSÉGET 
HAGYOTT TRUMP 
MAGA MÖGÖTT A 
KÖZEL-KELETEN?

Trump 2017-es amerikai elnökké 
választásával sok minden mozgás-
ba lendült, különösen a Közel-Kele-
ten. Hamarosan mindenki «Trump 
évszázados egyezményéről» beszélt. 
És amilyen hirtelen feltűnt ez az új 
fogalom, olyan hamar zsákutcába is 
jutott. 2020 januárjának elején végre 
ismertté vált néhány részlet, melyek 
alapján eldőlhetett, hogy a terv bölcs 
megfontolásról tesz-e bizonyságot, 
vagy egyszerűen ostobaság. Időköz-
ben Trump történelemmé vált, és a 
legtöbb kommentátor egyetért az-
zal, hogy «nem hozott változásokat 
a régióban». Ugyanakkor sokan úgy 
vélik, hogy «azért az ő közreműkö-
désével új tények kerültek napvilág-
ra». Trump kikerülte az Iránnal és  
Szaúd-Arábiával szemben fennálló, 
már hagyományossá vált amerikai kö-
telezettségeket, viszont, hogy ez így is 
marad-e, igencsak kérdéses tekintet-
tel az újonnan megválasztott ameri-
kai elnök, Joe Biden, másirányú poli-
tikájára. Izrael számára valószínűleg 
megmarad Jeruzsálem státusza, amit 
az új amerikai adminisztráció nem 
fog megsérteni. Ezzel együtt a szak-
értők úgy vélik, hogy az «évszázados 
egyezmény», még ha nem is valósul 
meg részleteiben, hatással lesz a ré-
gióra. Ez a Trump-projekt is változ-
tatott a valóságon. A jövőben már 
nem lesz olyan tárgyalás, amelyen 
ne szerepelne az «évszázados egyez-
mény» új érvelési stratégiája és az 
izraeli-palesztin konfliktus másfajta 
megítélése, és ezzel ilyen vagy olyan 
formában hatást fog kifejteni. AN∎

KOSZOVÓ MEGNYITJA NAGY-
KÖVETSÉGÉT JERUZSÁLEMBEN

2020 őszén Izrael óriási diplo-
máciai sikereket ért el, ami a 
muszlim-arab országokkal való 
kapcsolatfelvételt illeti. Szinte 
ugyanebben az időben olyan fej-
lemények bontakoztak ki a Bal-
kánon, melyek először inkább 
vitákat generáltak. A túlnyomó-
részt iszlám Koszovó ugyanis be-
jelentette azt a szándékát, hogy 
diplomáciai kapcsolatokat léte-
sít Izraellel, ami azonban a szerb 
oldalon nemtetszést váltott ki. 
Amikor ráadásul Pristina közölte, 
hogy a koszovói nagykövetséget 
Jeruzsálemben akarja megnyit-
ni, már az EU is bekapcsolódott: 
Egy ilyen lépés ellentmondana az 
EU Jeruzsálem státuszához való 
hozzáállásának, közölte, és ve-

szélyeztetheti az EU-tagság iránti 
beadványt. De időközben az ügy 
lezárult Izrael nagy örömére. Egy 
virtuális ceremónia keretében 
Koszovó megnyitotta jeruzsálemi 
nagykövetségét, amivel kapcso-
latban Izrael külügyminisztere, 
Gabi Ashkenazi kijelentette: «Ez 
rendkívül fontos és megható lé-
pés, ami az utóbbi hónapokban 
a régióban végbement sokféle 
változást tükrözi.» Külön kiemel-
te, hogy Koszovó az első iszlám 
állam, amelynek Jeruzsálemben 
van nagykövetsége. Ugyanakkor 
beszédével csatlakozott az anti-
szemitizmust meghatározó nem-
zetközi Holokauszt Szövetséghez 
(International Holocaust Rememb-
rance Alliance, IHRA). AN∎
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ELŐKÉSZÜLETBEN: NAGYKÖVETSÉGI  
NEGYED JERUZSÁLEMBEN 

Már szinte négy éve an-
nak, hogy az amerikai nagykö-
vetséget Tel Avivból Jeruzsálembe 
helyezték át, ami az egész vilá-
gon nagy feltűnést keltett. Ekkor 
Izrael azt remélte, hogy ezt a lé-
pést hamarosan más ország is 
követni fogja. Azonban ez a re-
mény sajnos nem teljesedett be. 
Még az Izraelhez kifejezetten jó-
indulattal viszonyuló államok is 
eltekintettek eddig egy ilyen lé-
péstől. Koszovó kivételt képez, 
azonban Izrael Trump után is to-
vább reménykedik, amint Jeru-
zsálem városi tanácsának tervei 
mutatják. 2017 tavaszán az ame-
rikai nagykövetség a jeruzsálemi 
Arnona városnegyed egyik épü-
letegyüttesét foglalta el időleges 
megoldásként a Trump által beje-
lentett gyorsabb átköltözés lebo-
nyolítása érdekében. Most azon-
ban Jeruzsálem önkormányzata 

két építési tervet bocsátott ki: az 
amerikai nagykövetség épülete-
gyüttesének kibővítését, vala-
mint egy követségi negyed felépí-
tését a közelben fekvő Hebron út 
környékén. Ezeket a projekteket 
Fleur Hassan-Nahoum helyettes 
polgármester szigorú pontosság-
gal igyekszik megvalósítani. Mos-
he Leon polgármester is támogat-
ja, aki a városi tanács engedélyét 
«történelmi pillanatnak» nevezte. 
Noha eddig a Szentvárosban csak 
Amerika, Guatemala és most már 
Koszovó tart fenn nagykövetséget, 
már a Cseh Köztársaság, Malawi 
és Brazília is jelezték azt a szán-
dékukat, hogy áthelyezik követ-
ségüket Jeruzsálembe. Az építke-
zést azonban még nem kezdhetik 
el, mert a legfőbb hatóság enge-
délyére várnak. Azonban a regio-
nális tanács is minden bizonnyal 
támogatni fogja a terveket. AN∎

AZ EGYESÜLT 
ARAB  
EMIRÁTUSOK ÉS A 
PALESZTINOK 

Izrael a Perzsa-öböl muszlim-arab 
államaival való diplomáciai kapcsolat-
felvételével új korszak elé néz. Noha 
több muszlim állam is követte az Emi-
rátusok példáját, mégis mindenkit az a 
kérdés foglalkoztat, hogy Szaúd-Arábia 
mikor fogja ezt a lépést megtenni.  Ez 
ugyanis túlnyomórészt az izraeli-pa-
lesztin konfliktus megoldásával áll ösz-
szefüggésben. Szaúd-Arábia többször 
kijelentette, hogy csak azt követően 
hajlandó megfontolni az Izraelhez fűző-
dő kapcsolatok normalizálását. Egyelő-
re az Emirátusok és Bahrein az, melyek 
egy más utat választottak. Noha ők is 
mindig hangsúlyozták, hogy «palesz-
tin testvéreiket» nem felejtik el, és «ki-
állnak ügyük mellett.» Gyakorlatilag 
azonban más a helyzet: Mindkét állam 
nagymértékben lecsökkentette a pa-
lesztin menekülteket támogató ENSZ 
segélyszervezetnek juttatott pénzbe-
li támogatást. 2018-ban az Emirátusok 
az UNRWA-nak (United Nations Relief 
and Work Agency) 53 millió dollárt jut-
tatott, 2019-ben 51 milliót. A Center for 
Near East Policy Research jelentése 
szerint az Emirátusok 2020-ban csak 
egy millió dollárral támogatta az UN-
RWA-t. Bahrein szintén visszafogta a 
pénzbeli támogatást. Mivel Trump is 
csökkentette a pénzügyi támogatást, a 
segélyszervezet a csőd szélére került. 
Biden, az új amerikai elnök, bejelen-
tette, hogy ezen változtatni fog. Viszont 
az már kérdéses, hogy az Emirátusok 
és Bahrein követni fogják-e a példáját, 
mert nagyon felháborodtak a paleszti-
nok támadásai és fenyegetőzése miatt, 
amit az Izraellel való normalizálás után 
kellett elszenvedniük. Ugyanakkor az 
Öböl menti emirátusok által követett új 
irány nagyobb súllyal esik a latba, mint 
az USA beigért tetemesebb összege. AN∎
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Az „amerikai tér” az amerikai jeruzsálemi nagykövetség 
előtt - Donald Trump elnök tiszteletére 



IZRAEL 
TELEPES LAKOSSÁGA  

Az 1970-es évek óta meg-
oszlanak a vélemények a telepes 
politika körül. Tény, hogy az iz-
raeli lakosság egy része nem az 
anyaországban, hanem az ún. 
zöld határon túl él. És már régóta 
a harmadik nemzedéket érinti ez 
a kérdés. A külföld általánosság-
ban telepeseknek nevezi őket, 
noha legtöbbjüket, akik Ma’ale 
Adumimban, Jeruzsálem közelé-
ben, aztán az ultra ortodox Beitar 
Illitben vagy a szekuláris Ariel-
ben laknak, semmilyen ideológi-
ai megfontolás nem vonzza ezek-
hez a helyekhez. Viszont biztosak 
lehetünk abban, hogy a Biden 
adminisztráció másként fog vi-
szonyulni az izraeli lakosságnak 
ehhez a részéhez, mint Trump 
kormánya. Ezt alighanem az EU is 
üdvözölni fogja, amely különben 
sem nézi jó szemmel Izraelt. Noha 
a média mindig nagy port ver fel 
a telepes kérdés körül, meg kell 
jegyezni, hogy ez a népcsoport 

igencsak kicsi. Júdeában és Sam-
áriában összesen 476 000 izraeli 
polgár él, ez az összlakosság 5%-
ának felel meg. Érdekes külön-
ben az is, hogy noha növekszik az 
izraeli telepes lakosság, a növe-
kedési ráta az elmúlt évtizedben 
mégis folyamatosan csökkent. Az 
izraeli lakosság a múlt évben 1,7 
százalékkal növekedett, a telepe-
sek száma pedig 2,6 százalékkal, 
azonban egy évtizeddel ezelőtt a 
növekedési ráta ennek duplája 
volt. A telepesek tanácsának el-
nöke, David Elhajani, ezt azzal 
indokolta, hogy az Obama-politi-
ka építési tilalmat rendelt el a te-
lepeken. De a hivatalától nemrég 
megvált Trump elnökről sem sok 
jót mondott Elhajani, pedig so-
kak szerint ő egyoldalú Izrael-ba-
rát politikát folytatott: Sőt még 
Trump idejében sem lehetett az 
építkezéseket folytatni, ami pe-
dig hozzájárult volna a lakosság 
természetes növekedéséhez. AN∎

SZOKATLAN 
JELENSÉG: IZRAEL 

DICSÉRI AZ EURÓPAI 
INTÉZKEDÉSEKET  

Nehéz év volt a 2020-as, és most 
nem a pandémiára gondolunk, 
hanem a világszerte egyre jobban 
elharapódzó antiszemitizmus-
ra. Jóllehet a pandémia nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy az anti-
szemita elemeket tartalmazó ösz-
szeesküvés elméletek ismét lábra 
kapjanak. A 2020-as év antisze-
mita indíttatású incidenseinek 
elrettentő statisztikája csupán a 
már néhány éve felerősödött an-
tiszemita hullám további erősö-
dését tükrözi. Izrael, a világszer-
te üldözött zsidók egyetlen biztos 
kikötője, épp ezért tekinti annyira 
fontosnak, hogy a nem zsidó világ 
ne csak szavakkal lépjen fel az an-
tiszemitizmus ellen. Sok ország-
ban jöttek létre hatóságok, melyek 
kézzel fogható intézkedésekkel 
lépnek fel az antiszemitizmus el-
len. Mivel egy globális jelenségről 
van szó, Izrael rendkívül fontos-
nak tartja meghatározni, mi is tu-
lajdonképpen az antiszemitizmus. 
Európa az antiszemitizmus tekin-
tetében eléggé dicstelen hírnévre 
tett szert, Izrael ezért külön dicsé-
retben részesítette az antiszemi-
tizmus elleni harcban alkalmazott 
európai intézkedést. Az Európai 
Bizottság a nemzetközi Holokauszt 
Szövetséggel együtt (IHRA) egy ké-
zikönyvet adott ki gyakorlati út-
mutatásokkal az antiszemita tettek 
elleni harchoz. Egy meghatározást 
tartalmazó bevezető rész után a 
könyv esetleírásokkal magyarázza 
az antiszemitizmust. Ugyanakkor 
konkrét eljárási módokat is be-
mutatnak az incidensek kapcsán. 
Izrael üdvözölte a mű alapossá-
gát, melyet a rendőrök, jogászok, 
pedagógusok, hivatalnokok to-
vábbképzésében alkalmaznak. AN∎
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A TELJES LAKOSSÁG
JÚDEÁBAN ÉS SZAMÁRIÁBAN ÉL 



INTEL-REKORDÉV

A2020 valóban nem volt va-
lami jó év. Ez nemcsak az egészség-
ügyre, hanem a gazdaságra is vo-
natkozik. Minden ország gazdasági 
nehézségekkel küzd. Izrael valahol a 
középmezőnyben foglal helyet, jólle-
het sok polgár számára a kiindulási 
helyzet – a szegénység, a társadalmi 
különbségek – már eleve súlyos volt. 
De Izraelben is vannak olyan szek-
torok, amelyek éppen a válságban 
jegyeztek rekordokat. Az izraeli gaz-
daság viszonylag stabil, mert túlnyo-
mórészt a csúcstechnológián alapul. 
Az ilyen High-Tech-cégekhez tartozik 
az Intel, a nemzetközi chipgyártó, 
amely már sok éve nemcsak kuta-
tó és fejlesztő központokat tart fenn 
Izraelben, hanem elsősorban terme-
lőegységeket. A konszern a 13  950 
alkalmazottjával Izrael legnagyobb 
magán munkaadója. 2020-ban az iz-
raeli termelőegységek exportjának 
14%-os növekedését jegyezte. 2019-
ben ez az export 6,6 milliárd dollárt 
hozott, 2020-ban viszont már 8 mil-
liárdot, ami az izraeli GDP 2%-ának 
felel meg. Az Intel által megvásárolt 
MobilEye izraeli cég is 10%-os nö-
vekedésről számolt be. 2020 utolsó 
negyedében e cég üzleti tevékeny-
ségének növekedési rátája 39%-kal 
emelkedett, azaz 333 millió dollár-
ral. Azonban mégsem minden csupa 
napfény és ragyogás, az Intel ugyanis 
elismerte, hogy 2020-ban az Izrael-
ben továbbfejlesztett chipek  előál-
lításában késedelmek adódtak. AN∎

AZ IZRAELI GAZDASÁGI  
STABILITÁS ÖSSZEGZÉSE 

Izrael Állam Központi Bankját 
1954-ben szinte a semmiből hozták 
létre. Egy Kneszet-törvény által a 
Bank of Israel lett felelős a pénzpo-
litikáért, valamint a piacgazdaság 
szabályozásáért és a devizatartalé-
kok kezeléséért. A Bank of Israel 
mindig nemzetközi dicséretben ré-
szesült előrelátó politikája miatt. 
Az izraeli Központi Bank kétszer 
egy évben ad ki jelentést az ország 
pénzügyi stabilitásáról. A pandé-
miára való tekintettel a 2020-as év 
második félévéről kiadott jelentést 
különösen nagy figyelem kísérte. 
Az országok hitelképességével fog-
lalkozó nemzetközi ügynökségek 
Izrael gazdagságát stabilként so-
rolták be. Természetesen a Bank of 
Israel sem jutott más következte-
tésre, viszont kitért az izraeli gaz-
daság egyes aspektusaira, melyek 
2020-ban változásokon mentek át. 
Ebben az évben ugyanis több üzlet 
és üzem megszüntetését jegyezték, 
mint bármikor, úgyhogy a Bank of 
Israel jelentésében olyan irányvo-
nalakat határozott meg, melyeket 
a kormánynak figyelembe kelle-
ne vennie, hogy a vélhetően 2021-
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ben beinduló «lavinaeffektust» 
megfékezze. Egy másik fontos 
terület az ingatlanpiac. Itt a ter-
vezett tranzakciók és építkezé-
sek nagyságrendjében érezhető 
visszaesés. Egy jelentős terület, 
melyet a beszámoló kiemel, a 
hitelek visszafizetésének ke-
zelése, ami úgy a gazdasági, 
mint a magánszektort érinti. A 
Központi Bank itt is irányvona-
lakat szabott meg a járvány kö-
vetkezményeinek kezelésében. 
Noha a Bank kifogásolta, hogy 
az állam eladósodása még soha 
nem volt ilyen nagy, mégpedig 
olyan időszakban, amikor Iz-
raelnek nincs stabil kormá-
nya, és még nem bocsátotta ki 
az állami költségvetést, ennek 
ellenére a Bank of Israel arra 
a következtetésre jutott, hogy 
sem a 2020-as év eredményei, 
sem a 2021-es prognózisok a 
többi OECD-országgal összeha-
sonlítva egyáltalán nem rosz-
szak. Épp ellenkezőleg, Izrael 
a stabil középmezőnyben áll a 
pandémia gazdasági következ-
ményeinek tekintetében. AN∎
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AZ IZRAELIEK 
VISSZATÉRNEK 
AZ ELEKTROMOS 

AUTÓHOZ

Izrael nem gyárt saját autó-
kat. Ugyanakkor az országban 
magas az egy főre eső személy-
gépkocsik száma, úgyhogy hét-
végeken és ünnepnapokon nem 
is közlekednek a tömegközleke-
dési járművek. Azonban az or-
szágban jelentős autó-innová-
ciókat fejlesztések folynak, bár 
az izraeliek az elektromos autó 
kérdését először a Shay Agas-
si izraeli vállalkozó Better Place 
nevű cégének 2013-as csődjével 
társították. Ezek után az állam 
külön engedélyeket adott a Tes-
la cégnek, így más kedvezmé-
nyek mellett a cég lehetőséget 
kapott az online eladásra közve-
títő nélkül, ami pozitívan hatott 
az eladási áraira. Az  elektromos 
autó ugyanis nagyon drága. Né-
metországban a legolcsóbb Tesla 
támogatás nélkül 43 000 euróba 
kerül, ami egy 330-as BMW árá-
nak felel meg. Izraelben azonban 
ez a Tesla modell egy Skoda Su-
perb árába kerül. Így nem csoda, 
hogy az autóimportőrök rémül-

IZRAELI-JAPÁN GAZDASÁGI 
KAPCSOLATOK 

Jeruzsálemet és Tokiót 9079 
kilométer választja el egymástól 
légvonalban. A két ország kö-
zött már 1952-ben létrejöttek a 
diplomáciai kapcsolatok, ami-
kor Japán elismerte a zsidó ál-
lamot. A kapcsolatoknak követ-
ségi szintre emeléséig azonban 
tizenegy év telt el, mert Japán 
az arab térséggel való jelentő-
sebb gazdasági kapcsolatokat 
helyezte előtérbe. Ez viszont 
már a múlté, mivel 2015 óta Iz-
raelt és Japánt élénk gazdasági 
kapcsolatok fűzik egymáshoz 
főleg a csúcstechnológia és a 
védelem területein. A két állam 
a járvány évében is rekordokat 
jegyzett a kétoldalú gazdasági 
kapcsolatokban. A 2019-es év-
hez viszonyítva a japán cégek 
20%-kal többet fektettek be Iz-
raelben. Japán 2020-ban 1,1 mil-
liárd dolláros rekordösszegben 
invesztált Izraelben 51 szerződés 

keretében. 2019-ben a beruházá-
sok összege 914 milliárd dollár 
volt 67 szerződés létrejöttével. A 
csúcstechnológia szektorába az 
invesztíciók 11%-a került, 2016-
ban ez mindössze 1,8% volt. 
Azonban egyre több gazdasági 
szektorban válik intenzívebbé a 
Japánhoz fűződő gazdasági kap-
csolat. A Harel-Hertz befekteté-
si konszern beszámolója szerint 
a japán befektetések Izraelben 
2020-ban elérték a 8,25 milliárd 
dollárt. A japán vállalatok 308 
befektetést hajtottak végre Iz-
raelben többek között a bizton-
ság, a kiber technológia és a me-
zőgazdaság terén. Ugyanakkor 
egyre több japán cég képviselői 
jelennek meg az országban. 2015 
előtt, csupán 15 japán cég tartott 
fenn képviseleti irodát Izrael-
ben, ma viszont ezeknek az iro-
dáknak a száma eléri a 90-et, és a 
tendencia egyre növekszik. AN∎
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ten vették tudomásul a Tesla köz-
leményét, miszerint a potenciális 
izraeli vevők valóságos áradatával 
kell számolni. Hogy ehhez a jövőben 
egy izraeli újítás is hozzá fog járulni, 
amely a szakmai körök figyelmét is 
felkelti, még nem biztos: A StoreDot 
izraeli vállalat fém nano-részecs-
kékkel módosított akkumulátorokat 

tervezett, melyek az elektromos 
autó energia celláinak biztonsá-
gát, élettartamát és töltési kapa-
citását nagyságrendekkel meg-
növelik. Azonban ahhoz, hogy 
a töltési folyamatot valóban öt 
perc alatt be lehessen fejezni, 
erős nagy teljesítményű töl-
tőoszlopokra van szükség. AN∎
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Datolyamézes 
lencse és 
sütõtök salát

IZRAEL KONYHÁJA

Egy vegetáriánus, gluténmentes 
salátát fogok közzétenni az izra-
eli konyhából, amiben egy kicsit 
mindenből van: édes és sós, ro-
pogós és puha, zöldség és sajt - 
és a frissítő menta. Az eredmény 
egy gazdag és laktató  étel. Ün-
nep a szemnek, a szájnak, a szív-
nek.

Hozzávalók (2-3 adag):
• 500-400 gramm kockára vágott 

sütőtök

• 2-1 evőkanál olaj

• só

• fekete bors

• 2 evőkanál datolyaméz 

• 1/2 csésze zöld lencse

• 2 zöld hagyma, szeletelve

• 1/4 apróra vágott vöröshagyma

• 1/2 pohár apróra vágott friss 
mentalevél (e nélkül is finom)

• 1/2 pohár kockára vágott bolgár 
sajt (lehetőleg sós)

• Pirítatlan tökmag (nem nélkü-
lözhetetlen, de finom ízt és vita-
minokat ad a salátához)

• Fekete kömény, ízlés szerint

A szószhoz:
• 1 evőkanál frissen facsart na-

rancslé

• 1 evőkanál silan (datolya méz/
szirup)

• 1 evőkanál repceolaj

• 1 evőkanál almaecet

Elkészítés:
Tök

1. 180 fokra előmelegítjük a sütőt.

2. Sütőpapírral kibéleljük a tepsit, és 
belehelyezzük a sütőtök kockákat.

3. Hozzáadjuk az olajat, a sót a bor-
sot, és jól elkeverjük. Az egészet 
egyenletes rétegben szétterítjük.

4. 15-12 percig sütjük.

5. Kiszedjük a sütőből, hozzáadunk 
2 evőkanál datolya-szirupot és óva-
tosan összekeverjük. Újra elegyen-
getjük a felületet, és további 3 per-
cig sütjük. Fontos, hogy a sütés 
végén a tök kockák ne legyenek túl 
puhák, hogy ne kenődjenek szét a 
salátában.

Lencse
1. Leöblítjük a lencsét, aztán for-
ró (nem sós!) vízben főzzük, amíg 
meg nem lágyul - körülbelül fél óra 

(érdemes néha ellenőrizni, és meg-
kóstolni).

2. Leszűrjük a vizet és lehűtjük a len-
csét.

3. Összekeverjük a szósz minden 
összetevőjét.

4. Ráöntjők a szószt a lencsére, és jól 
összekeverjük, hogy a lencse jól el-
nyelje az ízeket.

A saláta összeállítása
1. Leszűrjük a lencsét a felesleges 
mártástól és egy tálba tesszük.

2. Hozzáadjuk a tököt, a zöld hagy-
mát, lilahagymát, valamint a mentát, 
és óvatosan összekeverjük.

3. Hozzáadjuk a bolgársajtot, a feke-
te köményt valamint a tökmagot, és 
széles mosollyal tálaljuk.

frankpeti.net
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A zsidó állam már a pandé-
mia kezdetén nemzetközi elismerést 
aratott először is kiváló egészség-po-
litikájáért, amely az első hullámból 
viszonylag kevés veszteséggel segí-
tette ki az országot. Izrael ekkor köve-
tésre méltó példának bizonyult, ami 
sajnos ellenkezőjébe fordult, ugyanis 
a zsidó állam volt az első a világon, 
ahol ismét országszerte kijárási tilal-
mat kellett bevezetni. A harmadik iz-
raeli lockdown-körben a világ szeme 
ismét Izrael felé fordult, mégpedig a 
beindult oltási kampány miatt. Két 
hónapon belül sikerült majdnem há-
rommillió polgárt kétszer is beoltani. 
Izraelnek előnyére szolgált az ország 

nagysága és földrajzi vonzásköre, 
ugyanakkor azt is bebizonyította, 
hogy a rugalmasság, a nem be-
idegzett megoldások és főleg a magas 
szintű digitalizálás kifizetődő. Ugyan-
akkor egy másik aspektusnak is nagy 
szerepe volt: Netanjahu nagy meny-
nyiségű oltóanyagot vásárolt fel. A  
Pfizer-BioNTech egyedülálló esélyt lá-
tott arra, hogy szerteágazó és átfogó 
ismereteket szerezzen az oltóanyaggal 
kapcsolatban, ezért biztosította Izra-
elt az utánpótlásban. Így Izrael az ol-
tásban mögötte kullogó világnak a kö-
vetkező ismereteket szolgáltathatja: 
Két héttel a második oltás után ez az 
oltóanyag 98,9 százalékban megaka-

dályozta a betegség halálos kimenete-
lét és 99,2 százalékban a súlyos lefo-
lyását. Ugyanakkor az is kiderült, hogy 
a beoltottak sokkal kevesebb eséllyel 
adhatják át a vírust, mint ahogy attól 
tartottak. A Pfizer-BioNTech oltóanya-
ga védelmet nyújt a dél-afrikai variáns 
ellen is. Ez a vírusmutáció azonban 
az immunrendszer oltással beépített 
védelmét kétharmaddal csökken-
ti. Ezek azok az ismeretek, melyeket 
a világ az izraeli oltási kampány 
és kutatás nélkül csak jóval ké-
sőbb szerezhetett volna meg. AN∎

IZRAEL A COVID- FELISMERÉS 
ADATBANKJA LESZ 

Ma már tudjuk, hogy a cu-
kor függőséget okoz. Mivel a nagy 
élelmiszerkonszernek szinte min-
den termékükbe cukrot is tesznek, 
nehéz a cukorfogyasztásról le-
szokni. Aki egyszer egészségügyi 
okokból kénytelen volt a cukrot 
étrendjéből kiiktatni, jól tudja, 
milyen nehéz megszokni a cukor 
nélkülözését. Megvonása pszichi-
kai vagy akár mentális zavarokat 
is okozhat.  Két izraeli vállalko-
zónő szeretne az embereknek se-
gíteni ezt a kihívást egyszerűb-
ben leküzdeni. Kifejlesztettek egy 
menta ízű rágógumit, amely két 

percen belül blokkolja a nyelv 
cukorreceptorait, így két órán át 
nem jelentkezik az édesség utá-
ni vágy. A már rég szabadalma-
zott termék, melyet Gitit Lahav és 
Shimrit Lev egy reklámügynök-
ség tanácsára Sweet Victory (Édes 
Győzelem) névvel dobott piacra, 
a Gymnema Sylvestre indiai nö-
vény kivonatát tartalmazza, ame-
lyet a vércukorszint szabályozásá-
ra használnak. Mindketten saját 
konyhájukban kísérleteztek, míg 
a helyes formulát megtalálták, 
amint mondták, fontos volt szá-
mukra, «hogy az emberek több 

RÁGÓGUMI AZ ÉDESSÉG 
UTÁNI VÁGY ELLEN 

figyelmet szenteljenek táplálkozá-
suknak.» A Strauss izraeli élelmi-
szerkonszern támogatta a rágógu-
mi kifejlesztését, azonban a helyi 
adottságok miatt nem Izraelben, 
hanem Olaszországban fogják 
gyártani. Forgalmazása már meg-
kezdődött a világpiacon, noha 
jelenleg a rágógumit csak Fran-
ciaországban lehet kapni. AN∎
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HAVAZÁS ÉS KÖRNYEZETI  
KATASZTRÓFA KELTETT 
SZENZÁCIÓT IZRAELBEN 

TÁRSADALO
M

 

Izrael polgárai szinte meg-
könnyebbültek, amikor a hírek-
ben nem a szokásos szenzációs 
eseteket hallották. Február köze-
pén minden híradás kivétel nél-
kül az időjárásjelentéssel kezd-
te közleményét. Jeruzsálemben 
igencsak ritka a havazás, így 
nem csoda, hogy külön jelen-
tésben számolnak be róla. Való-
ságos szenzációt azonban az or-
szág északi része, és különösen 
Hermon sívidéke jelentett. Most 
ugyanis a járvány miatt a sísport 
szerelmeseinek nem adódott 
más lehetőség, csak a Hermon 
kedvenc sportjuk űzésére. Ami-
kor azonban tovább hallgatták 
a természeti jelenségek ismerte-
tését, igencsak megcsappant lel-
kesedésük. Először az a gyorshír 
járt körbe, hogy Ashkelon part-
jainál elpusztult fiatal hátúszós 
bálnát találtak. Izrael teljes föld-
közi-tengeri partvidékét kátrány-

nyal szennyezték be. Mindenütt 
találtak kátrányrögöket, nemcsak 
a strandokon, melyeket az állam 
azonnal lezárt, hanem a bálna 
gyomrában is. Sok tengeri állat 
pusztult el, köztük veszélyez-
tetett fajok is. Ez, amint lapzár-
tánk előtt kiderült, Izrael törté-
nelmének legnagyobb természeti 
katasztrófája. Az izraeli földkö-
zi-tengeri part több mint 170 ki-
lométeres hosszúságban érintett. 
Sok önkéntes jelentkezett, hogy 
a kátrányrögöket a parton ösz-
szegyűjtse, de évekbe fog telni, 
míg a természet kiheveri ezt a 
katasztrófát. Azonban egyes nö-
vény-és állatfajok esetében már 
visszafordíthatatlan a károsodás. 
A környezetvédők a kormány sze-
mére vetették, hogy az éveken 
át ismételt kérésüket, miszerint 
hasonló esetekre tegyék meg a 
szükséges intézkedéseket, min-
dig figyelmen kívül hagyja. AN∎

RÉGÉSZETI  
KALEIDOSZ-

KÓP 

Feltűnést keltő régészeti fel-
fedezések vetnek fényt az óko-
ri történelemre. A Biblia részle-
tesen beszámol Dávid királyról 
és Izráel királyságáról. Pontos 
leírásokat találunk a jeruzsá-
lemi szentélyekről, a rítusok-
ról és a vezetőréteg ruházatá-
ról. Mivel ez az időszak Kr.e. 
kb. 1000-re tehető, különösen 
megható egy 3000 éves anyag-
darabot találni, amely a bib-
liai leírásokat szemlélteti. Az 
egyik sajtójelentés így írt róla: 
«Ennek a bíborszínű anyagnak 
a megtalálása olyan, mintha 
Dávid király vagy Salamon ru-
hásszekrényét nyitnánk ki.» A 
megjelent fotók jól mutatják, 
hogy ez az anyag még évezre-
dek után is megőrizte csodála-
tos színét, melyet a Biblia bí-
borszínnek nevez, és amelyet 
a csigák színanyagából állítot-
tak elő. A Bibliában többször is 
olvashatunk erről, és az Eilat 
melletti Timna-Park kézzelfog-
ható bizonyítékot is szolgálta-
tott róla. Különben Izraelben 
napirenden vannak a régésze-
ti leletek, amit az is bizonyít, 
hogy egy katona szabadtéri 
gyakorlatozás közben egy 1800 
éves érmét talált. De még na-
gyobb feltűnést keltett a múlt 
héten talált felirat, ami a ke-
reszténységgel áll összefüg-
gésben. Egy észak-izraeli ása-
táson fedezték fel a feliratot, 
amely szövege és Theodosius 
püspök említése alapján a Kr. 
u. 5. századra datálható. A fel-
iraton ez is olvasható: «Krisz-
tus, született Máriától.» AN∎ 
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A VALLÁSOS BALOLDAL 

FELEMELKEDÉSE 

bele, mint a politika.» Ő mégis úgy 
érezte, hogy Isten erre a pályára hív-
ta el, mert ez hozzátartozik prédi-
kátori szerepéhez. «Követem ezt az 
elhívást, hogy a nyilvánosságot szol-
gáljam, de nem hagyom el a prédiká-
tori emelvényt sem.»

A választásokban Warnock a jó-
módú üzletasszony és republikánus 
Kelly Loeffler-t győzte le, Ossof pe-
dig a republikánus David Perdue-t. 
Ennek az lett a következménye, 
hogy Amerikában a szenátusi helyek 
egyenlően oszlottak meg a republi-
kánusok és a demokraták között. Ha 
a szenátusban döntetlenre áll a hely-
zet, akkor az alelnök szavazata dönt. 
Ezt a tisztséget a demokrata Kamala 
Harris tölti be – ami előnyt jelent a 
demokratáknak. Ezáltal a republiká-
nusok már nem tudják olyan köny-
nyen megakadályozni a demokrata 
elnök, Joe Biden, törvényjavaslatait 
és jelöléseit. 

A «vallásos baloldal» progresz-
szív keresztényekből, liberális kato-
likusokból, gyakran fekete protes-
tánsokból és zsidókból áll. Donald 
Trump szolgálati idejének vége felé 
politikailag különösen aktívak vol-
tak, részt vettek a rendőri erőszak 
elleni tüntetéseken, és támogatták a 
Black Lives Matter mozgalmat. 

Reginald Jackson püspök At-
lantából, Warnock barátja és az Af-
ro-amerikai Metodista Egyház veze-
tője  (African Methodist Episcopal 
Church, röviden AME), kijelentette, 
hogy a politikának olyan prédiká-
torokra van szüksége, mint War-

Donald Trump alatt 
egyre nagyobb lett 
a vallásos baloldal 
térhódítása, melynek 
soraiban sok keresztény 
található. Milyen 
meggyőződés vezérli 
őket, és valójában 
mennyire keresztény a 
vallásos baloldal?

USA

Január elején Georgiában a szenátus 
megválasztásán győzött Rafael War-
nock fekete lelkipásztor a demokra-
ták jelöltjeként. Jon Ossoff szintén a 
demokrata pártból zsidóemberként 
megnyerte az állam második szená-
tusi helyét. Ez meglepetés volt, mert 
Georgia hagyományosan republiká-
nus államnak számít.  Megfigyelők 
ezt annak jeleként értékelik, hogy 
Amerikában egyre nagyobb az ún. 
«vallásos baloldal» térhódítása. 

Választási kampánya során War-
nock kijelentette: «Egy lelkipász-
tor számára eléggé szokatlan, hogy 
olyan piszkos dologba avatkozik 
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nock. A Trump-adminisztráció ezt 
világossá tette. «Trump minél többet 
beszélt, annál sértőbb és tiszteletle-
nebb lett, és annál dühösebbek let-
tek az emberek is», mondta. «Trump 
segített nekünk, mert szitkozódásai 
és dühkitörései arra indítottak ben-
nünket, hogy cselekedjünk, és men-
jünk el szavazni.» A társadalmi igaz-
ságosság Jézus evangéliuma, mert 
hisz Ő megvendégelte a szegényeket 
és meggyógyította a betegeket.

Mark Sandlin, egy presbiteriánus 
lelkész Észak-Karolinából a «keresz-
tény baloldal» mozgalom alapítójá-
nak tekinti magát, és társszerkesz-
tője a ProgressiveChristianity.org 
internetes platformnak, melynek 
Amerikában kb. 400  000 tagja van. 
Véleménye szerint a keresztény bal-
oldalt szinte «kényszerítették» dön-
téshozatalra. «Önök vagy abban 
hisznek, hogy távol kell tartanunk 
magunkat a politikától, vagy úgy 
gondolják, hogy itt és most cseleked-
nünk kell: ki kell állnunk a 
társadalmi, gazdasági 
igazságosság mellett, 
harcolnunk kell az 
egyenlőtlenség el-
len. Ha az utób-
biban hisznek, 
politikussá vál-
tak. Jézus na-
gyon politikus 
volt.» 

Az amerika-
iak többsége, kb. 
a kétharmada ke-
reszténynek vallja ma-

gát. A vallásos baloldal Amerikában 
nagyon sokoldalú, és nemcsak ke-
resztényeket foglal magába. «Mi egy 
nagyon nagy sátor alatt gyűlünk ösz-
sze, amely befogad embereket, akik 
szellemi beállítottságúak ugyan, de 
nem járnak a templomba», mondta 
Sandlin.

A keresztény baloldali mozgalom 
nem ártalmatlan társadalmi igazsá-
gosságot hangoztató jelszavai elle-
nére sem, mert nem a Bibliára alapo-
zott világos hitet közvetít. Elferdíti a 
bibliai igazságokat, vagy teljesen 
figyelmen kívül hagyja azokat. És 
hitvallásának fontos része a gender 
ideológia.  

Warnock lelkész az egyik leg-
aktívabb ellenzője volt az amerikai 
nagykövetség Tel-Avivból Jeruzsá-
lembe való áthelyezésének – amit 
már rég végre kellett volna hajtani, 
hisz Jeruzsálem a zsidó nép Biblia 
által megígért fővárosa.

Önkéntelenül felvetődik a 
kérdés, hogyan csatla-

kozhat egy keresz-
tény olyan politi-

kai irányzathoz, 
amely olyan 
egyértelmű-
en vét Isten 
t e r e m t é s i 
rendje ellen, 
és a meg 
nem szü-

letettek tö-
meges meg-

g y i l k o l á s á t 
legitimizálja. NW∎

KATONASÁG 

IDF-KATONÁK  
ÉS SHOA- 
TÚLÉLŐK 

Az izraeli védelmi erők 
(IDF) a nép hadserege. 
Ugyanakkor a nép maga a 
hadsereg. A nők éppúgy 
teljesítenek szolgálatot, 
mint a férfiak, viszont ez a 
szolgálat sokszor messze 
többet jelent pusztán a 
fegyveres szolgálatnál.

A KERESZTÉNY  
BALOLDALI MOZGALOM NEM 
ÁRTALMATLAN TÁRSADALMI 

IGAZSÁGOSSÁGOT HANGOZTATÓ 
JELSZAVAI ELLENÉRE SEM, MERT NEM 

A BIBLIÁRA ALAPOZOTT VILÁGOS 
HITET KÖZVETÍT. 
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Az izraeli hadseregben 
180  000 férfi és nő teljesít ak-
tív szolgálatot, közülük 42  000 
hivatásos katona. Ezenkívül ott 
vannak a tartalékosok, akiknek 
száma 450  000-re tehető. Több-
ségükben fiatal emberek, akik le-
töltötték a férfiak 32 hónapos és 
a nők 28 hónapos katonai szolgá-
latát. Sokan döntenek különleges 
szolgálati feladatok, többek kö-
zött tiszti vagy egyetemi képzés 
mellett. Ők tovább szolgálnak a 
hivatalos időnél, de ez előfordul 
az újoncoknál is, akik a techno-
lógiai egységekben teljesítenek 
szolgálatot.  Azonban az IDF sok-
kal szélesebb körű feladatokat is 
ellát, így foglalkozik a veszélyez-
tetett fiatalok integrációjával a 
besorolás előtt, és még internátu-
sokat is fenntart. De a különleges 
problémákkal küzdő fiatalokat 
is integrálják, így vannak egysé-
gek, ahol autisták is szolgálnak.

Az IDF a zsidó nép történelmé-
ből adódóan is különleges jelentő-
séggel bír. Így nemcsak garanciát 
jelent Izrael biztonságára, hanem 
a «Soha többé!» kijelentéssel kap-
csolatban is kiemelkedő szerep há-
rul rá. Míg a világ ezalatt azt érti, 
hogy nem akar több háborút, a 
zsidó nép tudatában hozzáadódik, 
hogy soha többé nem fog védtele-
nül állni. Azt, ami a zsidó néppel a 
náci üldözés idején történt, az IDF 
soha nem fogja megengedni. Ezzel 
a háttérben az izraeli vadászpiló-

ták átrepülése az egykori megsem-
misítő tábor fölött Auschwitzban 
nemcsak szimbolikus jelentéssel 
bírt.

Minden újonc részt vesz egy 
képzési programban, amely olyan 

témákat foglal magába, mint a 
zsidóság, a cionizmus, Erez Isra-
el. A programhoz tartozik David 
Ben-Gurion sírjának meglátoga-

tása, valamint a Yad Vashem Ho-
lokauszt emlékhelyen eltöltött ta-
nulmányi nap. Aki tanulmányai 
során nem látogatott el Lengyel-
országba, az pótolja a katonai 
szolgálat alatt. A képzési program 
fontos alkotórésze a nemzeti szo-
cializmus zsidó népen elkövetett 
tömeggyilkosságának témája is.

Baruch J. Vachman őrnagy, aki 
a «Tanúk egyenruhában» prog-
ramot vezeti, elmondta, hogy az 
IDF támogatja az újoncok közvet-
len kapcsolatát a shoa túlélőivel. 
Mivel a pandémia nyilvánvalóvá 
tette, hogy az idős shoa-túlélők, 
akiket különösen súlyosan érint a 
járvány, ezekben az időkben nehéz 
helyzetbe kerültek, segítségre szo-
rulnak, az IDF 2020 decemberében 
egy új programot hívott életre.

Minden katonatisztet felszólí-
tottak, hogy tiszteletbeli szolgá-
latként egy shoa-túlélőt «fogadjon 
örökbe». Rendszeres audio- vagy 
video-kommunikációt építenek 
ki, hogy az idős emberek magá-
nyosságát megszüntessék. Szigorú 
óvintézkedések mellett meg is lá-
togatják őket. A programban részt-
vevők elmondták, hogy ez az ön-
kéntes szolgálat valóságos áldást 
jelent a shoa-túlélőknek. Azonban 
ez nem egyirányú utca, az IDF-ka-
tonák szintén profitálnak ebből 
a kapcsolatból. Emberileg olyan 
egyedülálló tapasztalatokra tesz-
nek szert, melyek elkísérik őket 
egész életükben. AN∎

MINDEN ÚJONC RÉSZT 
VESZ EGY KÉPZÉSI 
PROGRAMBAN, AMELY 
OLYAN TÉMÁKAT FOGLAL 
MAGÁBA, MINT A 
ZSIDÓSÁG, A 
CIONIZMUS, EREZ 
ISRAEL. A PROGRAMHOZ 
TARTOZIK DAVID BEN-
GURION SÍRJÁNAK 
MEGLÁTOGATÁSA, 
VALAMINT A YAD 
VASHEM HOLOKAUSZT 
EMLÉKHELYEN 
ELTÖLTÖTT TANULMÁNYI 
NAP 
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A Yad Vashem emlékmű  
Jeruzsálemben
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„Ti fürkészitek az Írásokat, mert úgy vélitek, hogy azokban örök életetek van, és éppen azok 
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múlva az Úr megadta számukra, hogy ezt a mélyen megértett előképet a kertjükben lévő 
domborműveken keresztül is hirdessék Izraelben. Albumszerű könyvük József történetének 
prófétikus értelmezéséről szól, amit Isten sokféleképpen beleszőtt saját életükbe.
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Befizetés esetén, ha az út nem valósul meg,  
úgy áttevõdik a következõ turnusra!

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

A részletekrõl érdeklõdjön telefonon!

Az utazás az Éjféli Kiáltás 
Misszió svájci szervezetének  
Beth-Shalommal való Izraeli 
látogatása, megélése egyedül-
álló és feledhetetlen! Csak azt 
tudjuk erre mondana: Jövőre is 
Jeruzsálem!
Shalom ve Lehitraot.
Legyetek az ígéret földjének 
jó hírvivői, ahogyan Józsué és 
Káleb.
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