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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.
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AMIKOR A KERESZTBŐL
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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.
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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
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Ennek a kis könyvnek az az erénye, 
hogy ebben a nagyon fontos témá-
ban – Miért fontos Izrael fizikai és 
szellemi helyreállítása? – lényegre 
törõen és személyesen szólal meg 
egy messiáshívõ zsidó testvér. 
Felhívja a figyelmet arra, hogy mit 
cselekszik ma Isten Izraelben. De 
ezt a szerzõ nem pusztán elméleti 
és teológiai síkon mondja el. Egyes 
szám elsõ személyben beszéli el a 
saját történetét és ehhez fûzi bibli-
amagyarázatát. Így Eyal Izrael hely-
reállításról nemcsak tanít, hanem 
mint Izrael egyik «elsõ zsengéje» 
bizonyságot is tesz.   

az Izrael-barátoknak



az Izrael-barátoknak

Négy egymást követő választás után 
Benjamin Netanjahunak a rendelkezésé-
re álló 28 napon belül nem sikerült kor-
mányt alakítania. Ez alkalommal nem 
sikerült az egyik kis pártot rábeszélnie, 
hogy csatlakozzék a kormányhoz, vagy 
hogy egyesek közülük átálljanak. Ez azt 
mutatja, hogy a frontok teljesen bekemé-
nyítettek. Netanjahu egykori varázsosnak 
számító meggyőző ereje eltűnőben van. 
Úgy tűnik, hogy már senki nem hisz ígé-
reteiben és kijelentéseiben. 

Minden eszközzel megpróbált kor-
mányt alakítani. Célja eléréséért arra is 
kész volt, hogy régóta fennálló tabukat 
ledöntsön. Már a választások előtt kö-
rüludvarolta az arabokat, és lehetséges 
partnerekként tekintett rájuk. Ugyanak-
kor a múltban ő volt az, aki a zsidó köz-
véleményt arra figyelmeztette, hogy egy 
baloldali kormány képes lenne, a cion-
istaellenes és terrort támogató arabokkal 
is lepaktálni. 

Most a kormányalakításhoz felhasz-
nálta volna őket, azonban az arabok nem 
kértek homályos ígéreteiből. Különben 
Smotrich nemrég alakult szélsőjobbos 
pártja határozottan ellenezte ezt a lépést, 
noha Netanjahu kezdetben különös fi-
gyelemmel támogatta ezt a pártot.

A négyhetes mandátum lejártával  
Netanjahu minden lehetősége megszűnt 
a kormányalakításra. Érdekes módon az 
egyetlen dolog, amit elért, az lett, hogy 
az arabok legitim koalíciós partnerek-
ként szerepelhetnek. Erre pedig az el-
lenzéki pártok rá lesznek utalva, ha si-
kerül nekik egy kormányt létrehozni. És 
ezt Netanjahu nem is vetheti a szemükre, 
mert hisz ő tette az arab pártokat úgy-
mond «szalonképessé».

Utolsó kétségbeesett próbálkozásként 
Netanjahu gyorsan törvényt akart mó-
dosítani, hogy ezután a miniszterelnö-
köt közvetlenül a nép választhassa meg. 
Egy ilyen indítvány, ilyen hirtelen, és ki-

KEDVES IZRAEL-BARÁTOK!

fejezetten az ő személyére vonatkozóan, 
természetesen nem talált jóváhagyásra. 
Különben az is kétséges, hogy ez a sakk-
húzás a már kialakult helyzeten valamit 
is változatott volna.

Így Netanjahu ellenzéke Jair Lapid ve-
zetésével kapott kormányalakítási meg-
bízást az elnöktől. Hogy sikerrel jár-e, 
ugyancsak kérdéses, mert a különböző 
pártok közti különbségek ebben a tábor-
ban sokkal nagyobbak, mint a Netanja-
huéban. Alapjában véve egyedül csak a 
Netanjahuval szembeni oppozíció köti 
össze őket. Hogy ez elegendő lesz-e egy 
cselekvőképes kormány felállítására, 
még egyáltalán nem látható. Azonban 
érdemes megjegyezni, hogy Netanjahu 
ellenzéke éveken át alakult ki, és négy 
ellenzéki párt már tagja volt Netanjahu 
kormányának. Az ott szerzett tapasztala-
tok tették őket Netanjahu eltökélt ellenfe-
leivé, noha politikai és ideológiai vonat-
kozásban tulajdonképpen közel állnak 
Netanjahu Likud pártjához. 

Ebből arra lehet következtetni, hogy a 
jelenlegi politikai válság Izraelben nem 
annyira politikai vagy ideológiai, hanem 
inkább személyes. Az ellenzék rövid távú 
célja egyértelmű: Netanjahunak mennie 
kell. Az egyetlen ideológia, ami ebben a 
helyzetben segíthet, a mindenek felett 
álló nemzeti egység alapelve. A megala-
kuló kormány a nemzeti egység kormá-
nya kell legyen. Csak remélhetjük, hogy 
ez Izrael érdekében sikerülni fog, és az 
ország olyan kormányt kap, amelyet nem 
a széthúzás, hanem az összetartozás jel-
lemez.

Ebben a reménységben tekintve 
Urunkra, Aki mindent a kezében tart, kö-
szöntelek Benneteket szívélyes shalom-
mal 

JELENLEGI  
POLITIKAI VÁL-
SÁG IZRAELBEN 
NEM ANNYIRA 
POLITIKAI VAGY 
IDEOLÓGIAI, 
HANEM INKÁBB 
SZEMÉLYES. AZ 
ELLENZÉK RÖ-
VID TÁVÚ CÉLJA 
EGYÉRTELMŰ: 
NETANJAHUNAK 
MENNIE 
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Istened, az Úr» 
(5Mózes 16,9-10).

Pünkösdig, ill. sávu-
ót napjáig hét héten át számlálták a 
napokat, naponta egy ómer gabonát 
áldoztak, és áldást mondtak. Innen 
származik az ómer (száraz űrmérték, 
2,2 liter) számlálás. A pünkösd szó az 
50-es számból ered, ugyanis 50 nap-
nak kellett eltelnie páska és sávuót 
között. Isten segíteni akart népének, 
hogy a két ünnepet összekösse, ezért 
kellett hét hetet számolniuk a hetek 
ünnepéig, amikor az első zsengét be-
mutatták az Úrnak. Mai értelmezés 
szerint a páska Jeshua Golgotán vég-
hezvitt megváltói művének előképe, a 
pünkösd pedig a Szentlélek csodála-
tos kitöltetésére utal.

Viszont a Lag baOmer megszakít-
ja ezt a számlálást, hogy egészen más 
dolgokkal foglalkozzék.

MI A LAG BAOMER?
Abban az időszakban, amikor a páska 
és a pünkösd közti napokat számlál-
ták, az első és a második század for-
dulóján olyan eseményre került sor a 
zsidó történelemben, amely ehhez a 
hagyományhoz vezetett, de ez teljesen 
ellentmond Isten szándékának népére 
vonatkozóan.

A «Lag» szót leginkább két betűvel 
jelölik – L és G. Együtt a 33-as számot 
jelentik. Az L 30-at, a G 3-at jelent. A 

Ezen a napon Izrael szerte tá-
bortüzet gyújtanak az emberek, így 
ünneplik a «Lag baOmer»-t – az ómer 
számlálás 33. napját. A levegőben 
szikrák pattogtak, a családok baráta-
ikkal összegyűltek a tűz körül, a vallá-
sos ortodox zsidók a Meron nevű hely-
ségbe özönlenek, hogy a híres rabbik 
sírjai közelébe kerüljenek. Egyesek így 
hiszik, hogy rájuk száll valami a rabbi 
szelleméből, ha a sírján kinyújtóznak. 
Ez egyáltalán nem biblikus ünnep-
nap, épp ellenkezője a bibliai rendel-
kezéseknek.

.
ISTEN TÖRTÉNETÉNEK ELFERDÍTÉSE 
A páska és a pünkösd közti napok 
számlálása (a hetek ünnepe) az örven-
dezés ideje kellene, legyen. Az ómer 
számlálásnak (kéveszámlálás) a Bibli-
ában eredetileg ez a rendeltetése:

«Számoljatok a szombatra követ-
kező naptól, tehát attól a naptól, ame-
lyen elviszitek a felmutatásra szánt 
kévét (ómer), hét teljes hetet. Ötven 
napot számoljatok a hetedik szom-
bat utáni napig és akkor mutassatok 
be új ételáldozatot az Úrnak» (3Mózes 
23,15-16).

«Számolj azután hét hetet. At-
tól fogva kezdd számolni a hét hetet, 
hogy sarlóval kezdenek aratni. Akkor 
tartsd meg a hetek ünnepét (sávuót) 
Istenednek, az Úrnak, és adj önkéntes 
áldozatot asszerint, ahogyan megáld 

A zsidó Lag baOmer ünnep Izraelben nemrég 
nagy szenzációt keltett, ugyanis Meronban 

pánik tört ki az összegyűlt tömegben, 
aminek több tucat halott és sebesült 

lett a következménye. Azonban 
milyen ünnep is ez egyáltalán?

Ortodox 
zsidók 

tábortüzet 
gyújtanak Shimon 

bar Jochai (Meron) 
rabbi tiszteletére.

(Izrael)
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páska és pünkösd közti 50 napon 
belül a 33. napot jelenti.

Az 50 napos ómer számlálás 
alatt a 33. napig tartó idő a zsidó 
hagyomány szerint a gyász, bánat 
ideje, amikor tilos az ünneplés, az 
esküvők megtartása, még a hajvá-
gás is. Aztán az ómer számlálás 33. 
napján – «LG» – előhozzák az ollót, 
és ezzel elkezdődik az ünneplés 
ideje. Ennek az ünneplésnek kü-
lönböző okai vannak a hagyomány 
szerint, de a két legfontosabb a kö-
vetkező:

AKIVA RABBINAK ÉS HAMIS  
MESSIÁSÁNAK TÖRTÉNETE 
A korai második század egyik pás-

ka ünnepe után Akiva rabbi tanít-
ványait ismeretlen eredetű csapás 
érte, aminek következtében 24 000 
fő meghalt. Az ómer számlálás 33. 
napján azonban a csapás egyik 
napról a másikra megszűnt, és ez 
szolgáltatott okot az ünneplésre. 
Azonban azt is meg kell jegyez-
nünk, hogy Akiva rabbi Simon Bar 
Kochbar személyében a Messiást 
ünnepelte. Akiva tanítványai és a 
hazafias izraeliták arra számítot-
tak, hogy Bar Kochbar mellé állva 
felszabadítják Izráelt a római ura-
lom alól, és úgy tekintettek rá, mint 
a megígért Messiásra. Ez természe-
tesen Jeshua követőinek jelentett 
problémát, akik nem támogatták 
ezt a hamis messiást. A többség ezt 
a zsidó nép elárulásának tekintette, 
így mély szakadék keletkezett Jes-
hua követői és a nép többsége kö-
zött, akik különböző rabbikat épp 
az ellenkező irányban követtek. 

Ma az örömtüzeket inkább a 
hőskorszak emlékére gyújtják és a 
nemzeti büszkeség kifejezésének 
tekintik, tehát az emberi lázadást 
és nem Isten áldásos gondoskodá-
sát ünneplik. Az akkori események-
ről az izraeli hírszolgálat szűksza-
vúan megjegyzi: «Az eredmény ez 
lett: kb. 580  000 zsidót megöltek, 
950 közösséget szüntettek meg, és 
megkezdtük a 2000 évig tartó szám-

űzetést. Ez igazán nem ok az ün-
neplésre.

Szomorú módon senki nem 
akarja elismerni, hogy Akiva rabbi 
tanítása téves volt, és nagy hibát 
követett el, amikor Bar Kochbart 
messiásnak nevezte. Ezért sok zsidó 
úgy tartja, hogy Bar Kochbar «egy» 
messiás volt, aki nem tudta lehető-
ségeit érvényesíteni. Ezzel azokat 
az embereket zavarták össze, akik 
az igazi Messiást várták. Szakadás 
jött létre a hamis messiást követő 
«hazafias» zsidók és az igazi Messi-
ás követői között, akiket téves mó-
don «árulóknak» neveztek.

SHIMON BAR JOCHAI RABBI TÖR-
TÉNETE ÉS «MÉLYSÉGES TITKAI»
A másik történet Schimon bar 
Jochai története, aki halála napján 
továbbadta a Kabbala mély titkait a 
Zohar formájában – a zsidó miszti-
ka forrásszövegében. Nem akarta, 
hogy halála szomorú nap legyen, 
azt kívánta, hogy az emberek örül-
jenek, és fáklyákkal ünnepeljenek. 
Lag baOmer napján ma is ortodox 
zsidók ezrei keresik fel a rabbi sír-
ját, hogy megemlékezzenek róla, 
és megünnepeljék a Zohar átadá-
sát. Meg kell jegyeznünk, hogy a 
sírnál való imádás és tiszteletadás 
teljesen ellentmond Jeshua taní-

tásának, és Isten előtt is utálatos 
(Ézsaiás 65,4). Maga a Zohar is ok-
kultizmussal színezett sötét misz-
ticizmust tartalmaz.

E két esemény közül egyik sem 
ad okot ünneplésre azoknak, akik 
Jeshuát szeretik. Ezek hamis re-
ménységek, tele csalással, melyek a 
zsidó népet tévútra vezetik. A har-
cos emberek nem tudnak másokat 
megváltani, az okkult misztika pe-
dig veszélyes tűz, amivel nem lenne 
szabad játszani.

A Jeremiás 8,23-9,2 igeversek 
kifejezik Isten mélységes bánatát 
népe gonoszsága láttán, amely job-
ban szereti a hazugságot, mint az 
igazságot:

«Bárcsak a fejem víznek, és a 
szemem könnynek forrásává vál-
nék! Éjjel-nappal siratnám népem 
megöltjeit!  … Nyelvük olyan, mint 
a kifeszített íj, hazugsággal és nem 
igazsággal hatalmaskodnak az or-
szágban! Egyik gonoszságot a má-
sik után követik el, de engem nem 
ismernek - így szól az Úr.»

Imádkozzunk odaadással és ki-
tartással azért, hogy Izrael népe 
átlásson a tartalmatlan hazugságo-
kon és hamis ígéreteken, és Ábra-
hám, Izsák és Jákób igaz Isten és az 
Ő igazi Messiása után vágyakozzék. 
Mi nem a holtak, hanem az élők Is-
tenét imádjuk. Imádkozzunk a pün-
kösd, azaz a hetek ünnepe utáni 
napokban azért, hogy Isten igaz-
ságának és kinyilatkoztatásának 
Szellemét töltse ki erre az országra 
és népére!

Megjelent: www.oneforisrael.org

E KÉT ESEMÉNY KÖZÜL 
EGYIK SEM AD OKOT 
ÜNNEPLÉSRE AZOKNAK, 
AKIK JESHUÁT SZERETIK. 
EZEK HAMIS 
REMÉNYSÉGEK, TELE 
CSALÁSSAL, MELYEK A 
ZSIDÓ NÉPET TÉVÚTRA 
VEZETIK.
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AMINT EGY RABBI  
TIBERIASBAN  
MEGTALÁLJA  
A MESSIÁST  

Rabbi 
Ephraim Ben-Yosef 
Eliakim 1856-ban 
született Tiberias-
ban egy rabbi csa-
lád gyermekeként. 
Miután Dayan-ná 
(bíróvá) nevezték ki, 
és a gyülekezet vezető-
jévé választották, szefárdi 
hagyomány szerint megkapta 
a HaHam címet. Annakidején, ami-
kor még Palesztina török fennható-
ság alatt állt, a vallási vezetők a fran-
cia konzul védelme alatt álltak, aki a 
«kapituláció» jogintézménye által az 
európai polgároknak járó jogokat biz-
tosította annak ellenére, hogy az Osz-
mán birodalomban éltek.1

Az évek során Ephraim rabbiban 
mélységes gyűlölet alakult ki a Jézus-
ban hívő emberek iránt, főleg a Tiberi-
asban élő skót misszionáriusok iránt. 
Büntetéssel fenyegette azokat a zsi-
dókat, akik kapcsolatba léptek velük. 
Feleségének és gyerekeinek is megtil-

totta, hogy a missziós kórházat felke-
ressék, még súlyos betegség esetén 
sem kérhettek ott segítséget. Kollégái 
ellenben elnézőbbek voltak e tekintet-
ben.2

1892-ben Ephraim rabbi Talmud- 
és Tóratanítóként működött, egyik 
nap meglátogatta iskolájában dr. 
William Ewing, a Church of Scotland 
misszionáriusa, és megkérdezte tőle 
arabul, hogy beszélhetne-e vele. A 
rabbi és a lelkipásztor körülbelül egy-
korúak voltak.

Ez a látogatás megtörte a jeget, és 
ezután rendszeres találkozók követ-
keztek. Ezeken az alkalmakon a Tal-
mud és a héber Biblia alapján vitatták 
meg a Messiás kérdését. Sok fejtörés 

és gondolkodás után a rabbi 
végül arra a meggyőző-

désre jutott, hogy az 
Ézsaiás 53 Jeshuáról, 

a szenvedő Megvál-
tóról szól. Szemé-
lyes találkozást 
is megélt Jeshuá-
val, Aki így szólt 
hozzá: «Ne gyű-
lölj többé engem, 

hanem szeress, és 
én békességet adok 

neked.»
Népének szenvedése 

mindig foglalkoztatta Ephra-
im rabbit. Amikor visszatekintett az 
elmúlt évszázadokra, feltette magá-
nak a kérdést: «Hol vannak az atyák-
nak adott ígéretek? Mi Isten választott 
népe vagyunk, de a csodálatos dol-
gok, melyek tulajdonképpen minket 
illetnének, az idegenekéi.» 

Azt tudta, miért rombolták le az 
első Templomot, de a második Temp-
lom lerombolását egyszerűen értel-
metlennek tartotta, és főleg azt nem 
értette, miért állt még 1800 évvel 
később is romokban. Ephraim rab-
bi szakadatlanul sírt és imádkozott 

Ephraim ben-Yosef 
Eliakim rabbi élete 
Tiberiasban a  
19. század végén.
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ezekre a kérdésekre választ keresve, 
azzal az elhatározással, hogy nem 
adja fel, mert meg volt győződve, 
hogy népének valamilyen szörnyű 
bűne váltotta ki Isten haragját, és ezt 
ő, Ephraim rabbi, kideríti. Nos, a dr. 
Ewinggel folytatott beszélgetések so-
rán a Talmudban felfedezte a máso-
dik Templom lerombolásának okát, 
ami a «határtalan gyűlölet». Azon-
nal tudta, hogy ez mire utal: Arra, 
Akit ő maga is megvetett és gyűlölt 
– a Messiásra, Akit Izráel visszauta-
sított.3

Ettől kezdve haláláig Ephraim 
rabbi nem titkolta Jézusba vetett hi-
tét. Ezért állandó zaklatásban volt 
része Tiberias ultraortodox lakosai 
részéről, barátai, a felesége és gyer-
mekei is elhagyták. Egyik nap elcsal-
ták egy félreeső helyre, elrabolták, 
és arra kényszerítették, hogy tagadja 
meg új hitét. Erre nem volt hajlandó, 
és elmenekült Safedbe, de hamaro-
san ott is üldözni kezdték. Egysze-
rű földművesként dolgozott minden 
nap a tűző napsütésben, és várta, 
hogy atyái Istene megmutatja neki, 
mi a szándéka vele.4

Amikor az útmutatást végül meg-
kapta, Safedből Názáretbe költözött, 
ahol annakidején nem éltek zsidók. 
1899. május 5-én megkeresztelkedett 
egy arab keresztény, név szerint Bou-
los Haddad házában. Nem a város 
számos templomának egyikében ke-

resztelkedett meg, azonban a temp-
lomok képviselői eljöttek, és amikor 
a keresztelő medencében állt, több 
gyülekezetvezető rátette kezét, és 
megkeresztelték az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek nevében. A vendégek kö-
zül többen is hívták a rabbit, hogy le-
gyen gyülekezetük tagja, de ő vissza-
utasította, nem akart asszimilálódni, 
meg akarta őrizni zsidó identitását, 
és így akart Yeshua tanítványaként 
élni.

Mivel egyik egyházhoz sem akart 
csatlakozni, sokáig bevétel nélkül 
maradt, sokat éhezett, de nem akart 
segítséget kérni. A sok nélkülözés 
hatására végül elhagyta Galileát, és 
Jeruzsálembe ment, ahol éppen a 
város szélén álló Szír árvaház5 kibő-
vítését kezdték meg. Ephraim rabbit 
itt építőmunkásként alkalmazták, 
később egy fazekasnál dolgozott. Je-
ruzsálemben csak kevesen értették 
meg elhatározását, hogy egyetlen 
egyházközösséghez sem akart csat-
lakozni, hanem messiáshívő zsidó-
ként saját népe között akart élni.

Jeruzsálemben Ephraim rabbi 
több, volt tiberiasi tanítványával is 
találkozott, akik az ő gondos tanítá-
sának köszönhetően a rabbiság mél-
tóságába jutottak. Sokkolta és egy-
ben bosszantotta őket, hogy ilyen 
szegénységben él, kérték, hagyja ott 
a fazekasságot, és térjen vissza hoz-
zájuk tanítójukként és atyjukként.6

1904 és 1913 között Ephraim rab-
bi evangélistaként dolgozott együtt 
Albert Edward Tompsonnal a jeru-
zsálemi zsidók között. Thompson az 
American Church lelkipásztora volt 
a Próféták utcájában, amely a Chris-
tian and Missionary Alliance (CMA) 
egyesületet képviselte. Két helyiség-
ben fejtették ki tevékenységüket: a 
Jaffa utcában bérelt termekben és a 
«Tin Tabernacle» («Bádog taberná-
kulum») helyiségben a Próféták ut-

Ára 1250, -FT
+ posTakölTség

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

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

BENJAMIN BERGER 

Izrael szent gyülekezései

SOK FEJTÖRÉS ÉS 
GONDOLKODÁS UTÁN A 
RABBI VÉGÜL ARRA A 
MEGGYŐZŐDÉSRE 
JUTOTT, HOGY AZ 
ÉZSAIÁS 53 JESHUÁRÓL, 
A SZENVEDŐ 
MEGVÁLTÓRÓL SZÓL. 
SZEMÉLYES 
TALÁLKOZÁST IS 
MEGÉLT JESHUÁVAL, AKI 
ÍGY SZÓLT HOZZÁ: «NE 
GYŰLÖLJ TÖBBÉ ENGEM, 
HANEM SZERESS, ÉS ÉN 
BÉKESSÉGET ADOK 
NEKED.»
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cájában. A Jaffa utcai helyiségeket 
azelőtt David Christopher Joseph 
független zsidó misszionárius hasz-
nálta, aki Londonból érkezett Jeru-
zsálembe. Ezt a helyiséget a zsidók 
«olvasóteremnek» vagy «a zsidó-
misszió termének» nevezték. 

Ezekben a helyiségekben Ephra-
im rabbi számos vitát folytatott olyan 
zsidókkal, akik a Messiás identitá-
sáról kérdezték. A legtöbb látogató 
szombateste érkezett a sabbat befe-
jeztével, a viták pedig olyan hevesek 
voltak, hogy néha még erőszakra is 
sor került. Egyik alkalommal néhány 
felheccelt fiatal forrófejű zsidó meg is 
kövezte Ephraim rabbit.

Amikor azonban látták, hogy erő-
szakkal semmire se mennek, a rabbik 
megpróbálták Ephraimot megveszte-
getni, és a főrabbinátuson folytatott 
vitasorozattal a zsidó gyülekezet 
köreibe visszahozni. Ám ahelyett, 
hogy kapitulált volna, Ephraim rabbi 
meggyőzte ellenfeleit a zsidó Biblia, 
a Talmud és a Siddur7 alapján, hogy 
Yeshua a Messiás.

Ephraim rabbi fáradozása meg-
hozta gyümölcsét. Több rabbi is hitre 
jutott Jézusban, de új hitüket titokban 
tartották, és titokban találkoztak kü-
lönböző jeruzsálemi házakban. Egye-
sek közülük elhagyták az országot.

Az első világháborút (1914–1918) 
Ephraim rabbi Egyiptomban töltöt-
te. Port Saidban meglátogatta Jo-

seph nevű fiát is egy alkalommal, aki 
mélységesen gyűlölte, és a Jézus mel-
letti nyilvános bizonyságtétele miatt 
megpróbálta megölni. A háború után 
Ephraim visszatért Jeruzsálembe, és 
a Szír árvaház portásaként dolgozott. 
A közelben vett magának egy egysze-
rű lakást, továbbra is bizonyságot tett 
a Messiásról a város különböző helyi-
ségeiben tartott magánösszejövetele-
ken. Szombatnapon evangelizációt 
tartott a Próféták utcája 56 szám alatt 
azoknak a zsidóknak, akik az igazsá-
got keresték.

Ephraim rabbi szoros kapcsolat-
ban állt olyan jeruzsálemi lakosok-
kal, akik szintén hittek Yeshua-ban, 
így Chaim (Hayman) Jacobs rabbi-
val. Ephraim viszontagságos életét 
a Waiting for His Crown: A Biography 
of Rabbi Ephraim Eliakim of Blessed 
Memory című életrajzi könyvben örö-
kítette meg Khalil Gabriel, aki ke-
resztény arab misszionárius volt, és 
a CMA munkatársaként tevékenyke-
dett, az «Igazságkeresők házának» is 
aktív tagjaként folyékonyan beszélt 
héberül, Ephraimot személyesen is-
merte. Zsidók iránti rokonszenvéről 
volt ismert.

Ephraim rabbit 1930. augusztus 
30-án helyezték örök nyugalomra a 
Sion-hegyen lévő protestáns temető-
ben Abu-Yusef Ephraim néven. Min-
den tulajdonát, beleértve könyveit, 
a Schneller árvaházra hagyta. Egyik 

A hónap fotója
Megiddóról a Jezreeli síkság

1. KIRÁLYOK 9,15: + állt a dolog a robottal, amelyet Salamon kirótt, hogy fölépíthesse az Úr templomát és a saját palotáját, 
aztán Millót és Jeruzsálem falait, továbbá Hacort, Megiddót és Gezert.»

arab barátja, Esber Domet,8 lelki-
pásztor, elmondta, hogy utolsó imá-
ját «a jeruzsálemi titkos messiáshívő 
zsidó gyülekezet hitbeli megerősítésé-
ért és bizonyságtételéért» mondta.

Fordítás, kiadás: Messianic Good 
News, Johannesburg, South Africa, 
messianicgoodnews.org.
A fenti szöveg a következő íráson 
alapul: Gershon Nerel, «Efraim 
Ben-Yosef Elyakim in Ottoman and 
Mandatory Palestine: from Rabbi 
in Tiberias to Disciple of Yeshua in 
Jerusalem», héberül megjelent: KI-
VUN 26 (2001) 14. Internet: www.
iseeisrael.com. Copyright Gershon 
Nerel, 2016. 

1 A «kapituláció» fogalmán annakidején egy euró-
pai és egy nem európai állam közti egyezményt 
értettek, amely szerint a nem európai államban 
élő európaiak nem álltak ennek az államnak 
joghatósága alatt, hanem vagy saját hazájuk 
konzulátusa vagy egy európai védelmi hatalom 
hatáskörébe tartoztak. (Forrás: Brockhaus Enzy-
klopädie, 2001, 11. kötet)

2 Vö. W. M. Christie életrajzával: «The Tiberias Rab-
bi», in: Henry Einspruch (Hg.), Would I? Would 
You? (Lederer Foundation, Baltimore, MD 1970), 
S. 50-57.

3 Talmud, Traktat Yoma 9 b. idézve W. M. Christie 
könyvében.

4 Vö. Christie életrajzával
5 A Szír árvaházat 1860-ban Johann Ludwig Schnel-

ler tanár és misszionárius alapította feleségével. 
Halála után, 1896-tól fiai folytatták munkáját.

6 Vö. Christie életrajzával.
7 A Siddur a mindennapi zsidó imádságoskönyv. 
8 Vö. Christie életrajzával.
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A v
allá

sos zsidók fejfedője 

A K
IPPA  

TÖRVÉNYEK, SZOKÁSOK  

& HAGYOMÁNYOK

a  z sidóságban

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

Nehéz lenne megmondani, 
miért is viselnek a vallásos zsidók 
ilyen fejfedőt, mert még nekik ma-
guknak sincs erre világos magyará-
zatuk. Ez a szokás nem valamilyen 
bibliai rendelkezésen alapul, ezért 

nehezebb e hagyomány eredetét is 
kikutatni.

A fejfedő általában a zsidók 
törvénytiszteletét és Isten irán-
ti hódolatukat szimbolizálja. 
A zsinagógákban vagy más 
vallásos helyeken és alkal-
makon nemcsak a zsidók 
kötelesek fejfedőt viselni, 
hanem minden jelenlévő is 
azzal az indoklással, hogy 
ezeken a helyeken Isten szent 

nevét szólítják. 
A Talmudban a fej befedé-

se Isten iránti tiszteletet jelent, 
ugyanis így olvassuk: «Fedd be 

fejedet, hogy Isten áldása nyugod-
jék rajtad.» Ugyanakkor ez nem volt 

általánosan érvényes követelés. 
Különben az is meggondolandó, 

hogy Keleten az erős napsütés miatt 
mindig szokás volt a fejet befedni. 
Az araboknál ez a hagyomány mind 
máig él. Régen Európában is mindig 
viseltek fejfedőt, amint a régi fotókon 
látható. A kalapok státuszszimbólum-
nak számítottak, ugyanis voltak olyan 
kalapok, melyeket csak a nemesek vi-
selhettek. A középkorban a zsidókat 
kényszerítették is egy bizonyos for-
májú kalap viselésére, hogy így felis-
merhetőek legyenek. 

Idővel aztán a zsidók számára a 
kalap – a hagyományos fekete ruhá-
val együtt – szinte a második bőrük-
ké vált, melyek nélkül a vallásos élet 
már elképzelhetetlen volt. Minden-
nek azonban a biblikus zsidósághoz 
semmi köze, inkább a diaszpórára és 
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mája és ruházata, úgyhogy ez alapján 
meg tudják egymást különböztetni. 
Ez érvényes az ultraortodoxokra is, 
azaz a karedimekre, ahogy héberül 
nevezik őket.  Vannak azonban olyan 
ortodoxok is, akik csak egy kippát 
viselnek – és ezek egészen különbö-
zőképpen nézhetnek ki. A forma és a 
kinézet arról ad felvilágosítást, hogy 
a viselője melyik csoporthoz tarto-
zik, és egymás megkülönböztetésére 
szolgál. 

A főpap süvege és Pál rendelkezése 
az 1Korinthus 11-ben
Az Ószövetség egyetlen olyan helyét, 
amely kifejezetten elrendeli a fej befe-
dését, a főpap ruházatával kapcsolat-
ban találjuk, a 2Mózes 28,36-37-ben: 
„Készíttess homlokdíszt színarany-
ból, és vésesd rá úgy, ahogyan a pe-
csétgyűrűbe szoktak vésni: Az Úrnak 
szentelt! Fűzd ezt kék bíbor-zsinórra 
és legyen a süvegen, a süveg elején”. 
A főpapnak Jom-Kippur alkalmával, 
amikor a Szentek szentjébe, Isten je-
lenlétébe lépett, szintén be kellett 
a fejét fednie (gyolcssüveget tegyen 
a fejére; 3Mózes 16,4). Istennek ez 
a rendelkezése nem teszi könnyűvé 
megérteni Pál kijelentését, miszerint 

a gettóra volt jellemző. Ez azonban 
lassan kiveszett a köztudatból, ami 
azt mutatja, hogy a hagyományok 
erősebbek lehetnek a bibliai igazsá-
goknál.

A középkorban a zsidókat kiűzték 
Németországból, a lengyel király fo-
gadta be őket, mert különböző kéz-
műves mesterséghez értettek. Ezzel új 
fejleményeket idéztek elő Lengyelor-
szágban, és érdemeik elismeréseként 
az alsó nemesi osztályba emelték 
őket. Ezzel elnyerték azt a jogot, hogy 
egy különleges kalapot viseljenek, 
melyet mesterien prémmel díszítet-
tek. A kelet-európai zsidók mind máig 
büszkén viselik ezt a kalapot szom-
bat- és ünnepnapokon – ami különö-
sen Jeruzsálemben, de más helyeken 
is igencsak különösen hat. 

A prémmel készített kalap hideg 
országokba való, és különben is na-
gyon drága. A tény, hogy ezt a kalapot 

a meleg éghajlatú Izraelben még min-
dig viselik, azt mutatja, hogy a vallá-
sos zsidóság számára a hagyomány 
minden dolgok mértéke. 

Ezenkívül minden vallásos csopor-
tosulásnak megvan a saját kalapfor-

minden férfi, aki fedett fővel imádko-
zik, vagy prófétál, szégyent hoz a fejé-
re (1Korinthus 11,4).

Pál a 7-9 versekben magyarázza 
kijelentését, a 14-15-ös versekben pe-
dig arról beszél, hogy a hosszú haj 
szégyen egy férfinek, viszont a nőnek 
ékesség. Pál itt nyilvánvalóan arra 
hivatkozik, ami annakidején illendő, 
tiszteletreméltó volt. 

Amikor még kalapot hordtak, 
az volt az illendő, hogy levették, ha 
köszöntöttek valakit, ha a templom-
ba vagy valaki házába beléptek. A 
mi kultúránkból ez már szinte telje-
sen kiveszett. Annakidején viszont a 
méltóság és tisztelet kifejezése volt. 
Valószínű, hogy Pál az általános il-
lendőségi szabályoknak megfelelően 
adta rendelkezéseit, hogy ne keltsen 
botránkozást. 

Ha tehát illendő volt az emberek 
előtt leemelni a fejfedőt, mennyivel 
inkább illett megtenni a mennyei Atya 
előtt. 

Rendelkezések a nők számára 
A nőkre nem azok a szabályok vonat-
koztak, mint a férfiakra. Ismét érde-
mes a Keletre tekinteni, ahonnan a 
bibliai hagyományok és illemszabá-

Az volt a szokás, hogy a nő befedett fővel jelent 
meg. Ez a szokás általános érvényű volt, nem 
korlátozódott csupán a zsidókra vagy a keleti 
emberekre. Még két nemzedékkel ezelőtt a nők 
Európában is befedték a fejüket

AZ ÓSZÖVETSÉG EGYETLEN 
OLYAN HELYÉT, AMELY 
KIFEJEZETTEN ELRENDELI A 
FEJ BEFEDÉSÉT, A FŐPAP 
RUHÁZATÁVAL 
KAPCSOLATBAN TALÁLJUK
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lyok erednek. Az iszlámban és különö-
sen az araboknál alapvetően fontos a fej 
befedése. A hőmérséklet Keleten szin-
tén döntő tényező volt. Az erős szél és 
az intenzív napsütés megkövetelte a fej 
befedését, az arc elé tett fátyol is ezzel 
magyarázható. Nem voltak napszemüve-
gek, sem pedig naptejek vagy krémek. Az 
arc előtti fátyol védte a nőt a nap tüzétől 
és a homokviharoktól. 

A nőknek nem kellett köszöntéskor 
vagy társaságban fejkendőjüket leven-
ni. Épp ellenkezőleg, az volt a szokás, 
hogy a nő befedett fővel jelent meg. Ez 
a szokás általános érvényű volt, nem 
korlátozódott csupán a zsidókra vagy a 
keleti emberekre. Még két nemzedékkel 
ezelőtt a nők Európában is befedték a 
fejüket, gondoljunk a számtalan formájú 
kalapokra, vagy fejkendőkre. A hagyo-
mányos viselet szerint a nők ma is hor-
danak valamilyen fejfedőt. 

Ma az iszlámban a fej befedésére irá-
nyuló megújult vallásos törekvést figyel-
hetünk meg, de hasonló jelenség tapasz-
talható a zsidók körében is. Azonban, 
amint kifejtettük, eredetileg ezek a szo-
kások elsősorban nem vallásos jellegű-
ek voltak, hanem a gyakorlatiasság, az 
illendőség alakította őket. 

A kippa és a kalap 
Miért hordanak az ultraortodox zsidók 
kalapot és alatta még egy kippát is? 
Amint már mondtunk, úgy illendő, hogy 
a férfiak köszönéskor, vagy ha valahova 
belépnek, levegyék a kalapjukat, noha 
az ortodox zsidók ma ezt legtöbbször 
nem teszik meg. Európában azonban 
bizonyos alkalmakkor az illendőség ked-
véért le kellett venni kalapjukat, és hogy 
a fejük mégis fedve legyen, alatta kippát 
viseltek. Európában Pál rendelkezése 
alapján az a kulturális szokás alakult 
ki, hogy a férfiak belépve a templomba, 
levették a kalapjukat. Ez hatással volt a 
zsidóságra is, ezért a rabbik megpróbál-
tak ez ellen intézkedéseket hozni. Így 
sokan arra a következtetésre jutottak, 
hogy a kippa viselése azért alakult ki a 
zsidóság körében, hogy ezzel elhatáro-
lódjanak a keresztényektől. ∎

AMERIKA 
VISSZAVONJA 

TRUMP  
IZRAELT 

TÁMOGATÓ 
DÖNTÉSEIT 

Az amerikai kormány Joe Biden 
vezetésével Donald Trump egy további 

intézkedését érvénytelenítette, és 
megújította az UNRWA antiszemita 

segélyszervezet költségvetését. 
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Tony Blink amerikai külügy-
miniszter bejelentette, hogy Amerika 
meg akarja újítani a palesztinoknak 
és az UNRWA ENSZ-segélyszervezet-
nek juttatott gazdasági segélycso-
magot, amely szervezet kizárólag a 
palesztinokról gondoskodik. Trump 
idején ezt a segélyt lecsökkentették, 
az átutalt összeg tetemes részét ké-
pezte az UNRWA költségvetésének. 
A Trump-kormány a palesztinoknak 
szánt USAID-segélyt is lecsökkentette.

2018-ban Donald Trump leállította 
az ENSZ segélyszervezet finanszírozá-
sát azzal az indoklással, hogy a pa-
lesztin menekültproblémát csak fenn-
tartja és súlyosbítja ahelyett, hogy 
megoldaná. Izrael ma is ezt a nézetet 
vallja. Izrael amerikai nagykövete, Gi-
lad Ardan, kijelentette: «Izrael hatá-
rozottan ellenzi azt az Izrael-ellenes 
és antiszemita tevékenységet, mely 
az UNRWA létesítményeiben folyik. 
Mi úgy hisszük, hogy az ENSZ mene-
külteket segélyező szervezete ebben a 
mostani formájában nem létjogosult, 
és hogy felbujtó tevékenysége, vala-
mint az a gyanús mód, ahogy meg-
állapítja, ki a palesztin ‹menekült›, 
csak bebetonozza a konfliktust és az 
emberek közti gyűlöletet támogatja.»

Blink külügymi-
niszter szerint Ame-
rika újabb pénzeket és 
támogatást fog küldeni, 
mégpedig 75 millió dollárt Jú-
dea, Samária és Gáza fejlesztésére, 
10 millió dollárt az USAID béke-prog-
ramjaira és 150 millió dollárt az UN-
RWA számára. Ehhez Amerika elköte-
lezte magát, hogy átláthatóvá teszi az 
UNRWA-val meglévő partnerkapcso-
latát, és biztosítja a reformok meg-
valósítását a szervezetben. Az utóbbi 
években nagyarányú korrupciót fe-
deztek fel az UNRWA berkein belül, 
ideértve a magáncélokra felhasznált 
pénzeket is. Izrael úgy véli, hogy a 
megújított amerikai támo-
gatás mélyreható vál-
tozásokat fog hozni. 
Szükségessé válik a 
szervezet miként-
jének, céljainak és 
magatartásának 
megváltoztatása. 

David Be-
din, a Center for 
Near East Policy 
Research üzletveze-
tője több mint 30 éve 
figyelemmel kíséri az 

UNRWA tevékeny-
ségét. Véleménye 

szerint az amerikaiak 
döntése «téves és okta-

lan lépés».
Sajnos a Biden-kormány arra tö-

rekszik, hogy a Trump-adminisztráció 
minden lépését hatástalanítsa. A követ-
kezményekre azonban nem gondolnak. 
Úgy tűnik, az aktuális amerikai kor-
mányt egyáltalán nem érdekli, milyen 
problematikus viszonyok uralkodnak a 
menekültügyi szervezet iskoláiban. Az 
ott használt tankönyvek nyíltan Izrael 
létezési jogának tagadását népszerűsí-
tik, és a zsidó állam elleni uszítást szol-
gálják. 

Biden megjegyzi: «Ahe-
lyett, hogy a pénz visz-

szaadását a szükséges 
változtatások megté-
teléhez kötnék, az 
amerikaiak megju-
talmazzák az uszí-
tókat, és bátorítják 
a jövő nemzedékét 
az Izrael elleni ter-
ror folytatására.» 
NW∎

GILAD ARDAN: 
IZRAEL HATÁROZOTTAN ELLENZI 

AZT AZ IZRAEL-ELLENES ÉS 
ANTISZEMITA TEVÉKENYSÉGET, 

MELY AZ UNRWA 
LÉTESÍTMÉNYEIBEN FOLYIK.
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Párisban április végén több mint 
20  000 ember vonult az utcákra, több-
ségében zsidók, hogy a párizsi ítéletet 
törlő bíróság botrányos határozata ellen 
tiltakozzék. 
2017 tavaszán Párizsban a 65 éves Sarah 
Halimi zsidó nőt brutálisan meggyilkol-
ták. A szomszédja, a 31 éves muszlim 
Kobili Traore, betört szociális lakásába, 
30 percen át ütlegelte «Allahu Akhbar» 
kiáltásokkal, majd a harmadik emele-
ti erkélyről kidobta. Egy ítélet beszá-
míthatatlannak nyilvánította a tettest, 
mivel a túlzott cannabisfogyasztás kö-
vetkeztében psychikai problémái vol-
tak, ezért psychiátriai őrizetbe vették. 
Az esettel foglalkozó psychiáterek nem 
vonták kétségbe a tett antiszemita in-
díttatását, amit az ítéletet törlő bíróság 
is megerősített, ámde hangsúlyozták, 
hogy pszichikai állapota miatt nem le-
het bíróság elé állítani. Halimi hozzá-
tartozói fellebbeztek ez ellen, először 
a fellebbezési bíróságon, majd április-
ban az ítéletet törlő bíróságon. Hiába. 
Ez dühös reakciót és nagy értetlenséget 
váltott ki a politikusok körében is. FP∎

FRANCIA ÍTÉLET 
TILTAKOZÁSOKAT 
VÁLTOTT KI

Izrael sikeres oltási kampányá-
ra sokan felfigyeltek. Az irigység 
még érthető, hisz mindenki ag-
gódik egészsége miatt, azonban a 
célzott támadások «oltási nacio-
nalizmust» emlegetve már a klasz-
szikus antiszemita sztereotípiákat 
idézik. A Tel Aviv Egyetem éves 
beszámolójában megállapítja, 
hogy 2020-ban megemelkedett az 
antiszemita indíttatású támadá-
sok száma. 
A pandémia miatt elrendelt in-
tézkedések – kijárási tilalom, 
távolságtartás – következtében a 
személyek elleni tettleges táma-
dások 37 százalékkal csökkentek. 
Viszont a gyűlöletből elkövetett 
vandalizmus megnövekedett. 
2020-ban 19 százalékkal több 
zsinagógát támadtak meg, ugyan-
akkor magasba szökött a digitális 
formában megjelenő antiszemita 
üzenetek és támadások száma is. 

A beszámoló szerint kb. 40 ország-
ban megkettőződött az antiszemi-
ta tevékenység az interneten. Is-
mét lábra kaptak az összeesküvés 
elméletek, melyek szinte mind an-
tiszemita elemeket is tartalmaz-
nak. Természetesen nem kímélték 
Izraelt és a Pfizer munkatársát, 
Albert Bourla-t sem, aki nem tit-
kolta, hogy egy görög zsidó kö-
zösségből származó shoa túlélő 
gyermeke. Egy ilyen élettörténet 
összekötve az oltásokkal és Izrael-
lel, külön csemegét jelentett az ösz-
szeesküvés elméletek gyártóinak. 
2020-ban egy újabb jelenség is 
elharapódzott, amit a szakértők 
«Zoom Bombing» névvel láttak el. 
Ez olyan szélsőségesek tevékeny-
ségét jelenti, akik a zsidó intéz-
mények internetes konferenciáira 
becsatlakoznak, és gyűlöletszim-
bólumokkal, antiszemita prezen-
tációkkal megzavarják azt. AN∎

A PANDÉMIA  
SZÍTJA AZ  
ANTISZEMITIZMUST 
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AZ ANTISZEMITIZMUS  
MEGHATÁROZÁSÁNAK ROMLÁSA 

Hogy megértsük, miről van 
szó, először vetnünk kell egy pillan-
tást az IHRA meghatározására, ami 
végülis államközi intézmény, és 1998 
óta kormányokat és szakértőket hoz 
össze, hogy az antiszemitizmus fo-
galmát tisztázzák. A meghatározás 
így hangzik: «Az antiszemitizmus 
a zsidó emberek egyfajta szemlélé-
se, amely gyűlöletként nyilvánulhat 
meg velük szemben. Az antiszemi-
tizmus szóban és tettben zsidó vagy 
nem zsidó személyek és, vagy azok 
tulajdona, valamint zsidó gyüleke-
zeti intézmények és vallásos létesít-
mények ellen irányul.»
Az IHRA, melynek elnökségét a ta-
gok egymás után sorban töltik be, 
ehhez a meghatározáshoz konkrét 
példákat is ad, és olyan területeken 
működik, mint a képzés, megemlé-
kezés, kutatás. Az egyesület saját 
projekteket hajt végre, de támogat 
külső kezdeményezéseket is. Rég-
óta foglalkozik más népcsoportok 
elleni tömeggyilkossággal is. Az ez-
zel kapcsolatos meghatározást 2017. 
szeptember 20-án fogadta el a Német 
Szövetségi kabinet egy kiegészítés-
sel és magyarázattal, amely a német 
térség különlegességeire tért ki. Ez-
zel a lépéssel a Szövetségi kormány 
elkötelezte magát, hogy minden kép-

2016 óta az International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) antiszemitizmus megha-
tározása az irányadó, amit 34 ország fogadott el. Nemrég azonban mások gyanús javítást 
fűztek hozzá, ami sok kritikát váltott ki.

zési ágban, az igazságszolgáltatás és 
végrehajtás területein ennek a kibő-
vített meghatározásnak értelmében 
jár el. A Szövetségi kormánynak kü-
lönösen ez a kiegészítés volt fontos: 
«Továbbá Izrael Állam is, amely zsi-
dó közösségként értendő, céltáblája 
lehet az ilyen támadásoknak.»
Március végén egy 200 tudósból álló 
fórum megjelentette az ún. «Jeruzsá-
lemi deklaráció az antiszemitizmus 
ellen» (JDA) című nyilatkozatát. Az 
IHRA meghatározásával akartak egy 
új magyarázatot szembeállítani. A 
neves tudóscsoport saját adatai sze-
rint «szükségesnek tartotta az eddi-
gi definíciót pontosítani.» Érdekes 
azonban, hogy pontosításukban 
nagy figyelmet fordítottak a Szövet-

ségi kormány kiegészítésére, és saját 
definíciójukban világosan leszögez-
ték: az Izrael elleni bojkott-kampá-
nyok nem feltétlenül antiszemiták.
Ez viszont sok, ugyancsak tekinté-
lyes tudós felháborodását váltotta 
ki, akik azonnal látták: itt az Izrael 
kritika egy rejtett mesterkedésével 
állunk szemben, amely a BDS-moz-
galmat igyekszik minden antiszemi-
ta vád alól tisztázni, noha éveken át 
bojkott, tőkeelvonás, szankciók kö-
vetelésével kampányolt Izrael ellen. 
Élénk nyilvános vita bontakozott ki, 
melynek során a nagyszerűen meg-
indokolt ellenérvek, megalapozott 
adatok ellenére is a JDA-aktivisták 
szilárdan kitartanak Izrael ellenes 
irányvonaluk mellett. AN∎
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ÚJDONSÁG AZ  
IZRAELI  
HADITÖRTÉNELEMBEN 

2021 áprilisában izraeli vadászgépek 
közös formációban repültek az Egye-
sült Arab Emirátusok egyik F-16-os 
gépével. Ez részét képezte egy nem-
zetközi hadgyakorlatnak Görögor-
szágban. Kb. 60 repülőgép Görög-
országból, Izraelből, az Egyesült 
Államokból, Franciaországból, az 
Emirátusokból, Spanyolországból és 
Ciprusról vett részt a gyakorlatokon. 
Kanada egy gyalogos hadosztályt ve-
zényelt a helyszínre, Ausztria, Egyip-
tom, Jordánia, Románia és Szlovénia 
pedig megfigyelőket küldött. A gya-
korlat befejező formációja nyolc va-
dászgépből állt, a formációt a görög 
légierő Fantom gépe vezette, és ösz-
szetételét az izraeli F-15I és F-16-va-
dászgépek, az Emirátusok egy F16-
osa, a görög légierő egy Fantom 
gépe, egy francia Rapal és egy spa-
nyol F-18-as képezte. Az izraeli légi-
erő parancsnoka, Amikam Norkin, 
elmondta: «a nemeztközi hadgya-
korlatok megszervezése, köztük az 
első ilyen fajta együttműködés, utat 
nyit a közös tanulási lehetőségek 
előtt, és erősíti az izraeli légierő stra-
tégiai képességeit.» NW∎

 

D világ aggodalommal te-
kintett a Szuezi-csatornára, mert 
a megfeneklett teherszállító hajó 
megbénította a tengeri forgalmat. 
Mire sikerült kiszabadítani a ma-
gas vízállásnak köszönhetően, az 
«Ever Given» óriási gazdasági ká-
rokat okozott. Ezért újra felmerült 
az alternatívák keresésének fon-
tossága, és ez Izraelre terelte a fi-
gyelmet. Eilatban már jelenleg is 
számtalan Távol-Kelet-Ázsiában 
gyártott személygépkocsit lehet 
látni. A magyarázat egyszerű: A 
költségek! Sok autógyártó döntött 
úgy, hogy járműveit hajóval a Vö-
rös-tenger mentén lévő izraeli ki-
kötőbe szállíttatja. Ott tehergépko-
csira rakják, és a Földközi-tenger 
partjára szállítják a gépkocsikat, 
ahonnan az utat Európa felé ismét 
hajón tehetik meg. Ez logisztika 
szempontjából nagyobb ráfordí-
tást igényel, de olcsóbb, mintha a 
Szuezi-csatornát vennék igénybe. 
A Szuezi-csatornán, ezen az 1869-

IZRAEL, ALTERNATÍVA A  
SZUEZI-CSATORNÁHOZ

ben épített hajóúton keletkezett 
blokád miatt Izraelben újra fon-
tolóra vették az Eilat és Ashdod 
közti vasútvonal megépítését. Iz-
raelnek ez a projekt több tízmilli-
árd dollárjába kerülne. A környe-
zetvédők belátják ugyan, hogy a 
kipufogógáz jelentős mértékben 
csökkenne, mégsem támogatják 
a vasútvonal megépítését, mert 
több természetvédelmi területet 
súlyosan károsítana. Netanja-
hu miniszterelnök már 2012-ben 
indítványozott egy ilyen tervet, 
amit azonban 2019-ben bizony-
talan időre elhalasztottak. Azon-
ban a Szuezi-csatornán keletke-
zett blokád, valamint az a tény, 
hogy az Izraelen átvezető vasút 
szemben a hajószállítással csök-
kentené a szállítási költségeket, 
odavezethet, hogy az izraeli ha-
tóságok újra előveszik a tervet az 
asztalfiókból. Ezzel a Szuezi-csa-
tornával szemben egy hatékony 
alternatíva is keletkezne. AN∎
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IZRAEL JORDÁNIÁHOZ 
FŰZŐDŐ VISZONYA 
ISMÉT PRÓBATÉTEL 

ELŐTT  

Izrael 1994-ben békeegyezményt 
kötött Jordániával. Noha a két nép 
számára nem igazán származott be-
lőle igazi béke, biztonságpolitikai 
szempontból mégis nyugalmat biz-
tosított a két állam között. Ez azon-
ban nem magától értetődő a Jordáni-
ában kialakult súlyos helyzetre való 
tekintettel, amit a szíriai menekült-
hullám, valamint a vigasztalan gaz-
dasági helyzet idézett elő. Ugyan-
akkor az sem enyhíti a feszültséget, 
hogy a Jeruzsálemben lévő iszlám 
szent helyek a Waqf jordániai ható-
ság felügyelete alatt állnak. Izraeli 
szakértők néhány hét óta aggoda-
lommal tekintenek erre a szomszéd-
ra. A kormányok szintjén is megje-
lentek bizonyos disszonáns hangok, 
melyeket felerősített a jordániai ko-
ronaherceg meghiúsult jeruzsálemi 
látogatása körül kialakult vita, va-
lamint az a tény, hogy Jordánia nem 
adott Netanjahunak átutazási enge-
délyt, amikor az Öböl menti emirá-
tusokba repült. Politikai-gazdasági 
szinten kiújultak a viták a vízszállí-
tás miatt. A szakértőket különösen 
aggasztja a robbanásig kiéleződött 
társadalmi helyzet ebben a szom-
szédos országban, amellyel Izrael 
240 kilométer hosszan határos. A 
királyi ház megakadályozta ugyan 
Hamzah hercegnek, Abdullah király 
egyik féltestvérének megbuktatását, 
azonban a lakosság szociálpolitikai 
elégedetlensége tovább gyűrűzik. 
Mivel Jordánia lakosainak kb. fele 
palesztin származású, ezért a szak-
értők aggódnak a hasemita királyi 
ház stabilitása és az Izraelt érin-
tő esetleges implikációk miatt. AN∎

 

Izrael arab lakossága olyan sú-
lyos problémával áll szemben, 
amely egyre több emberéletet kö-
vetel: illegális lőfegyverek birtok-
lása és a bandákban elkövetett 
bűncselekmények. Természetesen 
az állam is felelős ezért az álla-
potért, azonban az újonnan fel-
állított rendőrposztok sem tudták 
megakadályozni az utóbbi napok 
gyilkosságait. A mérleg valóban 
riasztó: Míg 2016 és 2020 között 
a zsidó izraeliek körében az éves 
gyilkosságok száma 35 és 44 közé 
tehető, addig az arab izraeliek ese-
tében ez a szám 64 fő, miközben 
az arabok a lakosság 21,1 százalé-
kát teszik ki. Ezen közösség halá-
los áldozatainak száma évről évre 
növekszik. 2020 végén az arab iz-
raeliek körében kb. 100 halálos 
áldozatot jegyeztek, 2021 első két 
hónapjában az áldozatok száma 
már 20 fölött volt, és ez tovább 
növekedett, közöttük gyerekek 
és nők is vannak, akik részben a 
szerencsétlen körülmények miatt 

haltak meg, vagy megölték őket, 
mint a 38 éves édesanyát, Suha 
Mansour-t, akit szépségszalonjá-
ban a Tira nevű helységben való-
sággal kivégeztek. Gyakran csalá-
di viszály váltja ki az erőszakot, 
viszont ebben az esetben feltéte-
lezhető, hogy a szervezett bűnözés 
bandáinak a keze volt a bűntett 
elkövetésében. Az izraeli kormány 
milliós nagyságrendű segélycso-
maggal támogatja a nagyobb ren-
dőri jelenlétet és a felvilágosító 
kampányokat. Azonban halaszt-
hatatlanná válik az illegális fegy-
verek begyűjtése. 2019-ben a rend-
őrség kb. 4000 lőfegyvert kobozott 
el, 21%-kal többet, mint előző év-
ben. 3600 revolvert, gépfegyvere-
ket és gyors tüzelésű fegyvereket 
fedeztek fel arab településeken.  
2020-ban több mint 6000 eljárást 
folytattak arab polgárok ellen 
fegyverbirtoklás és fegyverkeres-
kedelem miatt. 2021-ben a mér-
leg sajnos magasabb lesz, és így 
a halálos áldozatok száma is. AN∎

POLITIKUM:  
AZ ARAB TÁRSADALOM  
ILLEGÁLIS FEGYVEREI
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KÉT ASZTEROIDÁT 
NEVEZTEK EL A 

TECHNION  
HALLGATÓJÁRÓL 

Izrael minden polgára számá-
ra lehetővé teszi, hogy kipróbálja 
tehetségét a tudomány világában. 
Aseel Nama a haifai Technion vég-
zős hallgatója. A diáklány a mér-
nöki karon bio-medicinát tanul, és 
részt vett a NASA nemzetközi kuta-
tóprogramjában. Sok ország polgá-
rait felszólították, hogy vegyenek 
részt a világűr kutatásában. Nama, 
aki a Haifa melletti Deir al-Asad 
arab kisvárosból származik, nagy 
lelkesedéssel látott munkához, 
tudta, hogy a tanulmányaiban fon-
tos szerepet játszó képszegmen-
tálás segítségére lesz. Ő volt az 
egyedüli izraeli, aki ebben a pro-
jektben részt vett, és saját projekt-
jét «Aseel Nama Israel» névvel lát-
ta el. Nos, a 116 résztvevő közül a 
legnagyobb sikert érte el, ugyanis 
két aszteroidát fedezett fel, melye-
ket a NASA nevének kezdőbetűivel 
nevez el: ANI1801 és ANI2001. AN∎

ÚJ MICROSOFT- 
KÖZPONT IZRAELBEN

Izraelben nagyszámú híres 
nemzetközi cég működik, szem 
előtt akarják tartani a start-up-
szektort, igénybe veszik az izrae-
li fejlesztő cégek szolgáltatásait, 
és gyakran felvásárolnak izrae-
li vállalatokat. 320 nemzetközi 
konszern tart fenn Izraelben sa-
ját kutató és fejlesztési közpon-
tot. Elsősorban helyi munkaerőt 
foglalkoztatnak, akik biztosítják 
termékeik versenyképességét. A 
közelmúltban vált ismertté, hogy 
a Microsoft konszern már más-
fél éve elkezdte egy új kutató és 
fejlesztő központ építését chipek 
kutatása és előállítása céljából. 

2021 tavaszán jelentették be 
hivatalosan a központ létre-
hozását, amelynek fő célja az 
olyan chipek innovációja, me-
lyek gyorsabbá teszik az adat-
hálózatok munkáját. A Micro-
soft már a múltban is jelen volt 
Izraelben egy olyan fejlesztő 
csoport által, amely a hard-
ware-szektorral foglalkozott. 
Ezt azonban 2015-ben felszá-
molták. Az új Microsoft-köz-
pontban, Herzlija-ban, már 
2000 alkalmazottat foglalkoz-
tatnak, köztük egy olyan izraeli 
tudóscsoportot is, amely a érin-
tőképernyős-technológia inno-
vációjával foglalkozik. AN∎
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BELPOLITIKA 

SZÉLSŐSÉGEK A KNESZETBEN 
Izrael új Kneszetet választott. A blokkok közötti patthelyzet azonban nem tette lehetővé egy 
kormányképes koalíció létrehozását. Az állítólagos kiegyensúlyozottság ellenére a Kneszet 
képviselői között vannak szélsőségesek is, többen, mint valaha.

A 2021. március 23-án 
megválasztott Kneszetben Gilad 
Kariv reform-rabbi is helyet foglal a 
Munkapárt színeiben. Ez olyan pre-
mier, amely egyensúlyt teremt az 
ultraortodoxokkal szemben, és egy 
újabb népcsoport képviseletét teszi 
lehetővé az ország parlamentjében. 
Személyében olyan népképviselő ül 
a Kneszetben, aki mérsékelt nézete-
ket vall, és nyitott az olyan zsidók 
felé, akik hitüket másként gyakorol-
ják. Ennek a premiernek azért is tu-
lajdonítanak nagyobb jelentőséget, 
mert Izrael Államnak el kell ismer-
nie a külföldön nem az ultraortodox 
rítus szerinti konverziót.

Ugyanakkor a Kneszet egy bizo-
nyos radikalizálódás képét is mutat-
ja. Az egyik pártról az egész Izrael 
beszél, és még a külföld is felfigyelt 
rá: ez a Raʽam párt, amely az Egye-
sült Arab Listaként is ismert. Már 
előzőleg is részt vett a Kneszetben, 
úgyhogy az arab jelenlét a Kneszet-
ben nem újdonság, olyan araboké, 
akik izraeli polgárok, egyben az 
Iszlám Mozgalom tagjai, amelyhez 
ez a párt is tartozik. Az újdonság 
az, hogy ezek a képviselők nem a 
többi arab párttal összefogva lép-
nek fel. Még érdekesebb, hogy ez a 
párt ideológiájának ellenére, amely 
közel áll az Izrael iránti ellenséges 
beállítottságú Muszlim Testvériség-
hez, jelenleg egyfajta reálpolitikát 
folytat. Nem az ideológia mellett 
kardoskodik, hanem azt hangoztat-

ja, hogy az arab társadalom prob-
lémáit a politikai döntéshozatalban 
való részvétellel akarja megoldani. 
Mansour Abbas, a Raʽam párt főnö-
ke, azt is kijelentette, hogy neki sem 
arabként, sem hívő muszlimként 
nincs az ellen kifogása, hogy e prob-
lémák megoldása érdekében még 
egy jobb-konzervatív kormányhoz 
is csatlakozzék. A zsidó társadalom 
többségének mégis kételyei vannak, 
mert ez a párt aggasztóan közel áll a 
Hamaszhoz.

Ugyancsak nyomatékosan hallat-
ták szavukat az úgynevezett vallá-
sos cionisták, akik az izraeli politika 
jobbszélső szárnyán helyezkednek 

el. Esetükben három politikai mozga-
lom összefogásáról van szó, akik egy 
Netanjahuval kötött egyezmény alap-
ján szokatlanul nagyszámú mandá-
tumhoz jutottak. A hat képviselő kö-
zött olyan személyek is vannak, mint 
Bezalel Smotrich és Itamar Ben-Gvir, 
akik lázítóknak számítanak, nem-
csak a zsidó arab viszony, hanem 
minden olyan népcsoport tekinteté-
ben, melyek nem férnek be az ő szű-
klátókörű világképükbe. Egyesek kö-
zülük már azzal a követeléssel álltak 
elő, hogy Izrael vonja vissza az ENSZ 
női jogegyenlőség nyilatkozatának 
támogatását, hogy a nők biztonság-
hoz és védelemhez való jogát erőszak 
esetén háttérbe szoríthassák. A prog-
resszív Izrael azonban úgy véli, hogy 
ez a lépés «a középkorba vetné vissza 
az országot.»

Leginkább talán Itamar Ben-Gvir 
képviselő okozta a legnagyobb feltű-
nést, ő ugyanis lelkes híve Meir Ka-
hane rabbi rasszizmus elméletének. 
Nemcsak napi szinten támadja az 
arabokat, hanem nappalijában kia-
kasztotta Baruch Goldstein arcképét, 
aki 1994-ben a pátriárkák sírjánál 
muszlim imádkozókat mészárolt le.  
Sokan az izraeli demokrácia szégye-
nének nevezték, hogy egy ilyen férfi 
a nép képviselője lehet. Nem hiába 
tiltották be Izraelben a Kahane-moz-
galmat, Amerikákában pedig ter-
rorszervezetként tartják számon, és 
Ben-Gvir nyíltan e mozgalom hívé-
nek vallja magát. AN∎

MANSOUR ABBAS:  
SEM ARABKÉNT, SEM HÍVŐ 
MUSZLIMKÉNT NINCS AZ 
ELLEN KIFOGÁSA, HOGY E 
PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA 
ÉRDEKÉBEN AKÁR EGY 
JOBB-KONZERVATÍV 
KORMÁNYHOZ IS 
CSATLAKOZZÉK.

21 HÍREK IZRAELBŐL | 2021/06

RÖVID JELENTÉSEK 



VILÁGPOLITIKA

BIDEN AMERIKAI ELNÖK ELISMERTE 
A NÉPIRTÁST, ÉS IZRAEL?

Az örmény 
keresztények 
ellen elkövetett 
tömegmészárlás 
emléknapján 
Joe Biden 
amerikai elnök 
«népirtásról» 
beszélt. Ezt a 
kifejezést először 
Ronald Reagan 
elnök használta 
hivatalosan. Izrael 
még nem ismerte 
el hivatalosan a 
genocídiumot.

Joe Biden amerikai elnök nyilat-
kozatot tett közzé, amelyben az ör-
mény keresztények oszmánok általi 
szörnyű lemészárlását népirtásnak 
nevezte. Becslések szerint 1915 óta kb. 
1,5 millió örmény keresztényt öltek 
meg, vagy űztek el a mai Törökország 
területéről. Az Oszmán Birodalomban 
megkezdett mészárlások folytatódtak 
egy ideig a fiatal Török Köztársaság-
ban is. Ez arra kényszerítette az ör-
ményeket, hogy máshol keressenek 
lakóhelyet. Így az egész világon nagy-
számú örmény népcsoportok jöttek 
létre. A török kormány soha nem vál-
lalta ezért a felelősséget, sőt hevesen 
visszautasította.

Biden amerikai elnök a genocí-
dium örmény áldozatai fölött érzett 
mély bánatának és együttérzésének 
adott hangot: «Minden évben ezen a 
napon azokra emlékezünk, akik éle-
tüket vesztették az oszmán éra örmé-
nyeken elkövetett tömeggyilkossága 
során, és minden erőnkkel azon le-
szünk, hogy a jövőben megakadá-
lyozzuk az ilyen szörnyűség megtör-
téntét.»

A török kormány nyomására az 
amerikai elnökök az örmény genocídi-

um emléknapján tartott éves megem-
lékezésükben eddig nem használták a 
«népirtás» kifejezést. Biden elnök ar-
ról a döntéséről, hogy használni fogja 
a népirtás kifejezést, előzőleg tájékoz-
tatta Recep Tayyip Erdogan török el-
nököt egy telefonbeszélgetésben. 

Izraelben az államalapítás utáni 
napokban a Törökországhoz fűződő 
szoros kapcsolat megakadályozta az 
örmény népirtás teljes elismerését. 
Különben szerény megemlékezése-
ket tartottak főleg örmények lakta 
helységekben, így Jeruzsálemben és 
Jaffán is. 

Az 1980-as években létrejött Izra-
elben egy mozgalom, amely célul tűz-
te ki az örmények jogainak elismer-
tetését. Az egyik legprominensebb 
szószólója Benjamin Netanjahu volt, 
akkor Izrael nagykövete Washington-
ban. Netanjahu a genocídiumról kije-
lentette: «Vannak dolgok, melyek túl-
mutatnak a politikán, és túlmutatnak 
a diplomácián, és az örmények elleni 
népirtás éppen ebbe a kategóriába 
tartozik.»

1994-ben az akkori helyettes kül-
ügyminiszter Yossi Beilin beszélt az 
Izraelre nehezedő török nyomásról, 

Fotó: A népirtás emlékműve Jerevánban, Örményország
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amivel el akarták érni, hogy Izrael 
tagadja az örmény népirtást. Azt is 
elmondta, hogy Izrael nem engedett 
ennek a nyomásnak. Hat évvel ké-
sőbb Yossi Sarid oktatásügyi minisz-
ter azzal keltett feltűnést, hogy részt 
vett az örmény genocídium emlékün-
nepségén. 

2003-ban Naomi Nalbandiant, 
az izraeli örmény közösség tagját a 
Függetlenségi nap alkalmából ren-
dezett ceremónián különös tiszte-
lettel kitüntették. Egy azelőtt megje-
lent brosúra Nalbandiant az örmény 
népirtás harmadik generációjának 
tagjaként mutatta be, azonban az 
ünnepségen mondott beszédében 
ezt nem említhette. 2011-ben a Kne-
szet oktatási bizottsága tárgyalt a 
népirtásról, de ez mégsem vezetett 
hivatalos elismeréshez. 

Az izraeli kormány mind máig 
nem ismerte el hivatalosan a népir-
tást, noha sokan várnak erre Izra-
elben. A török kormány képviselői 
elítélték az amerikai elnök nyilat-
kozatát, és megmaradtak a népir-
tás tagadása mellett. A török kül-
ügyminiszter dühösen válaszolt: 
«Bennünket ne akarjon senki saját 

múltunkról kioktatni. A politikai 
opportunizmus a béke és igazságos-
ság legnagyobb árulása. Ezt a pusz-
tán populizmuson alapuló kijelen-
tést határozottan visszautasítjuk.» 
– Azok a török történelemkutatók 
és újságírók, akik elismerik a nép-
irtást, börtönbüntetésre számíthat-
nak, mint azt Osman Kavala esete is 
mutatja.

Az utóbbi időben Törökország tá-
mogatta Azerbajdzsán örmények el-
leni agresszióját Hegyi-Karabahban: 
Azerbajdzsán csapatok a Törökország 
által támogatott szír zsoldosokkal 
együtt behatoltak a területre, és átvet-
ték az ellenőrzést. Ezután Oroszország 
közvetítésével létrejött egy fegyver-
szüneti egyezmény. Az örmény civilek 
elleni erőszak a konfliktus alatt, va-
lamint a vallásos helyek lerombolása 
világosan mutatja az örmény keresz-
tények elleni vallásos és etnikai gyű-
löletet.

Több mint 30 ország, köztük nyuga-
ti országok is – most pedig az Egyesült 
Államok – hivatalosan és teljes mér-
tékben elismerték az örmények elleni 
tömegirtást. Hogy Izrael csatlakozik-e 
hozzájuk, még nyitott kérdés. NW∎

TÖBB MINT 30 ORSZÁG, KÖZTÜK NYUGATI ORSZÁGOK IS – 
MOST PEDIG AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK – HIVATALOSAN ÉS TELJES 
MÉRTÉKBEN ELISMERTÉK AZ ÖRMÉNYEK ELLENI TÖMEGIRTÁST. 
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Az izraeli shoa emlék-
nap előtt a média többek között az 
észak-afrikai Tunézia zsidó közössé-
gére emlékezett. Sokan tudnak a náci 
rezsim észak-afrikai hadjáratáról, hisz 
ez az ismertebb katonai történelem 
része. Észak-Afrika náci megszállása 
az ott élő zsidók számára is tragédiát 
hozott. Tunéziában a fiatal zsidó férfi-
akat táborokba gyűjtötték, és munka-
szolgálatra kényszerítették. Marokkó 
is áldozatául esett a náci terjeszkedés-
nek, de Algéria és Líbia is az ott élő 
zsidó polgárokkal együtt, akik évszá-
zadokig itt éltek, és most a 20. század 
elején kényszerültek elhagyni hazáju-
kat. Líbia nagyszámú zsidó polgárá-
nak különösen nehéz sors jutott, őket 
először az olasz fasiszták Európába 
hurcolták, aztán a náci poroszlók né-
met földön koncentrációs táborba de-
portálták.

Az említett országokban 1948-tól, 
a Izrael Állam megalapításától, erő-

teljes üldözés indult meg a zsidók el-
len. A különböző források adatai nem 
mindig pontosak, azonban Líbiával 
kapcsolatban megállapítható: 1948-

ban 38  000 zsidó polgárt regisztrál-
tak, 1972-ben csak 50 főt, ma pedig 
már egyetlen zsidóember sem él ott. 
Tunéziában az egykor virágzó közös-
ség több mint 100  000 tagjával mára 
már csak 900 főt számlál. Marokkó 
zsidósága kitűnően integrált, mert ez 
a királyság még mindig meglehetősen 
toleráns.  1948-ban még 250  000 zsi-
dóember élt itt, azonban 1972-re szá-
muk 30  000-re csökkent, különben 
Izrael nemrég békeegyezményt kötött 
ezzel az országgal. A 2006-os megbíz-
ható statisztika szerint itt kb. 3  000 
zsidóember él, akiknek száma a pan-
démia miatt igencsak lecsökkent.

Az utóbbi hetekben további arab 
államok és csöppnyi zsidó közössé-
gük került rivaldafénybe. Így kiderült, 
hogy Irakban a 2021-es páska alkalmá-
ból öt zsidóember gyűlt össze ünne-
pelni. Ez egy olyan országban, amely 
már a bibliai időkben is kiemelkedő 
szerepet játszott, hiszen a Tigris és az 

Egykor éppen a Közel-Kelet volt az, ahol évszázadokon át szá-
mos zsidó közösség élt többé-kevésbé integrált formában, és 
soha nem tűnt el egészen ezeknek az arab államoknak az éle-
téből. Ma azonban már más a helyzet.

MAROKKÓ IS ÁLDOZATÁUL 
ESETT A NÁCI 
TERJESZKEDÉSNEK, DE 
ALGÉRIA ÉS LÍBIA IS AZ OTT 
ÉLŐ ZSIDÓ POLGÁROKKAL 
EGYÜTT, AKIK 
ÉVSZÁZADOKIG ITT ÉLTEK, 
ÉS MOST A 20. SZÁZAD 
ELEJÉN KÉNYSZERÜLTEK 
ELHAGYNI HAZÁJUKAT.

ZSIDÓSÁG 

A ZSIDÓK EXODUSA  
A MODERN KÖZEL- 
KELETRŐL  
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VISSZAPILLANTÁS:  
FÜLÖP HERCEG  
YAD VASHEMBEN
2021. április közepén a világ Nagy Britanniára tekintett, hogy lerója tiszte-
letét Fülöp herceg előtt. Izrael ez alkalomból visszaemlékezett Fülöp her-
ceg 1994-es izraeli látogatására. Tekintettel a brit királyi család éveken 
át tartó Izrael-bojkottjára ez a látogatás nagy feltűnést keltett, és Fülöp 
herceg Yad Vashemben tett látogatása mélyen meghatotta az izraelieket. 
Eztkövetően elzarándokolt anyja sírjához, Alice von Battenberg hercegnő 
1969-ben hunyt el, azonban kívánságát teljesítve 1988-ban kihantolták, 
és hívő keresztényként a jeruzsálemi Mária Magdaléna templomban he-
lyezték végső nyugalomra. Fülöp herceg Yad Vashem-i látogatása során 
megtekintette az édesanyja tiszteletére ott elültetett fát, az előző évben 
ugyanis a hercegnőt a «Nemzetek Igazává» avatták, mert a második vi-
lágháborúban athéni palotájában elrejtett egy zsidó családot. Az emlék-
helyen tartott beszédében a herceg elmondta, hogy édesanyja önzet-
len és veszélyes mentőakciójáról semmit sem tudott: «Ő soha senkinek 
nem beszélt erről. Lehet, különösen hangzik, de ő valószínűleg nem te-
kintette ezt rendkívüli tettnek», mondta. Az izraeli média megjegyez-
te, hogy a temetési szertartáson a német királyi ág családtagjai is részt 
vettek, akik szoros családi kapcsolatban álltak náci nagyságokkal. AN∎

Eufrátesz mentén élő zsidó közös-
ség a messzi múltba nyúló hagyo-
mányra tekintett vissza.

Afganisztánban egyetlen élő 
zsidóemberről lehet tudni, aki az 
utolsó fennálló zsinagógában, Ka-
bulban szabályszerűen elsáncolta 
magát, mert az amerikai csapatok 
kivonulása után egyre több prob-
lémája adódott. Tervezi kivándor-
lását Izraelbe, azonban az ügy ké-
nyes volta miatt a részleteket nem 
közölte.

Külön említésre méltó Jemen 
is. Az utóbbi években Izrael több-
ször is szervezett titkos mentőak-
ciókat, melyek során zsidókat ho-
zott ki ebből az országból, akik az 
egyre erősödő antiszemitizmustól 
szenvedtek, ugyanakkor a hábo-
rús zavargásokban Irán messzire 
nyúló karjának is ki voltak téve.  
Az idén tavasszal nemzetközi 
szenzációként terjedt a hír, hogy 
a huti lázadók 13 jemeni zsidót 
raboltak el. Esetükben az ENSZ 
menekülteket segítő szervezete lé-
pett közbe. Végső soron megálla-
pítható, hogy a kezdetben 50 000 
tagot számláló zsidó közösségből 
mára már hat fő maradt. Ebben az 
országban, ahol Iránnak egyre na-
gyobb a befolyása, már az ő életük 
sincs biztonságban. AN∎
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Egyre több kérés érkezik 
hozzánk felvilágosítást kérve, miu-
tán az Izraelből érkező hírek a koro-
navírus elleni oltás körül kialakult 
helyzetet «diktatórikusnak» állítják 
be. – Először is le kell szögeznünk, 
hogy az ilyen vádak nemcsak Izra-
elben jelentek meg, hanem gyakor-
latilag az egész világon minden kor-
mány ellen. Ugyanis a koronavírus 
miatt hozott korlátozó intézkedések 
sehol sem népszerűek. Izrael azon-
ban «világbajnok» lett a védőoltás-
ban. Hogy került erre sor?

A védőoltások elleni bizalmat-
lanság és elutasítás az egész világon 
megjelent. Ennek sok oka van, me-
lyekkel most e rövid cikkben nem tu-
dunk foglalkozni. Az előállító cégek, 
elsősorban a Pfizer, meggyőződtek 
arról, hogy az oltás biztonságos. 
Azonban senki sem hitt benne. Ezért 
szükség volt egy parádés példára, 
olyan valakire, aki áttöri a bizalmat-
lanság falát. Izrael Benjamin Netan-
jahuval az élen vállalta ezt a szere-
pet, hogy így lehető leggyorsabban 
visszatérhessen a normális élethez.

Izrael a Pfizer számára ideá-
lis országnak bizonyult. Nem túl 
nagy, áttekinthető, nagyszerűen 
megszervezett egészségügyi rend-
szerrel és innovatív gondolkodás-
sal. Izrael a gyorsan zajló oltással, 
ami különben önkéntesen történt, 
a Pfizer és így más gyártócégek szá-
mára is bíztató példává lett a világ 
előtt, és nagymértékben segített 
leküzdeni az oltással szembeni el-
lenállást. Egyébként ez valóban 
sikerült is. Néhány hónap eltelté-
vel a világ szinte minden országa 
követte.

Az általános pozitív reakció és 
a lakosság oltás iránti nagy haj-
landósága természetesen bizonyos 
nyomást gyakorolt az oltásellene-
sekre. Izrael azonban nélkülük is 
elérte az ún. «nyájimmunitást». 
Azok számára, akik nem akarják 
beoltatni magukat, kétségkívül bi-
zonyos korlátozások lépnek életbe. 

A közösségi médiában számos 
cikk jelenik meg az oltás mellett és 
ellen. A nem szakemberek nehezen 
ismerik fel, mi az igaz, és mi a té-

ves információ. Az oltással szem-
beni ellenállást különben tudato-
san szították. Az egyik ilyen hír így 
ijesztgetett: Az oltás után egy hó-
nappal sokan meg fognak halni, és 
legkésőbb egy éven belül mind ha-
lottak lesznek. Tény viszont, hogy 
Izraelben senki sem halt meg az 
oltás után, de a koronavírus több 
mint 6200 áldozatot követelt.

Természetesen mindig azzal az 
ellenvetéssel jönnek, hogy az idő-
kényszer miatt nem tudták az oltás 
hosszútávú hatásait kikísérletez-
ni. Viszont nagyon sok tekintélyes 
szakember tudományos alapon 
megcáfolta az aggályokat különö-
sen a Pfizer és Moderna oltásokkal 
kapcsolatban az estleges későbbi 
mellékhatások tekintetében.

Természetesen továbbra is min-
denkinek jogában áll eldönteni, 
akarja-e, vagy nem az oltást. Az 
oltás megtagadásának érthető 
módon következményei lesznek, 
melyek könnyebbek vagy súlyo-
sabbak lesznek attól függően, ki 
milyen foglalkozású.     Fredi Winkler∎

KORONA-
VÍRUS  
ELLENI  
OLTÁS  

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

Dr. Friedmann Hillélné Rab Erzsébet 

És nem verik félre a harangot  

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

Ár: 3200 Ft
+ postaköltség

Werner Mücher

Az Úr ünnepei

+postaköltség

Ára: 1200,-Ft

Az Úr ünnepei a 3Mózes 23. fejezet igeversrõl 
igeversre haladó magyarázata

Megrende lhe tõ :  www .e j f e l i k i a l t as .hu ; 
1135  Budapes t ;  Pa l óc  u tca  2 .
i n f o@e j f e l i k i a l t as .hu ; 
Mob i l :  +36  30  630  7823 

Meg rende lhe tõ :  www .e j f e l i k i a l t as .hu ; 
1135  Budapes t ;  Pa l óc  u tca  2 .
i n f o@e j f e l i k i a l t as .hu ;  
Mob i l :  +36  30  630  7823 



Utazz velünk a Szentföldre!

Jézus vár téged!
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2021
október 29. -  
november 8.

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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