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Miért fontos Izrael 
fizikai és szellemi helyreállítása?
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  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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Az egyháztörténelem legkorábbi idõszakában különös figyelmet kaptak 
Izrael ünnepei. Ez érthetõ, hiszen nyilvánvalóan hitünk gazdagodását 
szolgálják, nagyon sok üzenetet adva. Benjamin Berger következõ üze-
neteibõl ez világosan felismerhetõ. Értelmezéseiben nem megy bele az 
évszázadok során kialakult hagyományokba, szokásokba és rituálékba, 
hanem – önmagához hûen – az Isten Igéjében lévõ alapvetõ üzenetek-
re összpontosít. A szerzõ elmagyarázza az olvasónak azokat az ókori Iz-
rael történetében gyökerezõ eseményeket, amelyek az ünnepek alapjai-
ul 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 ismerete-
knek és nincs tisztában azokkal a kibontakozó eseményekkel, amelyek-
ben a Biblia felmutatja Jézus visszatérésének útját.

BENJAMIN BERGER 

Izrael szent gyülekezései

+postaköltség



Az Úr három ünnepének a bibliai nap-
tár szerinti hetedik, vagy tisrí hónapban 
– amint Isten Izráel népének a 3Mózes 
23,23-tól elrendelte – profetikus jelentésé-
ben valami titokzatosság rejlik. 

Amit ma a zsidóság rós ha-sána vagy 
az újév ünnepeként tart számon, azt a 
Biblia a harsonák vagy a zajkeltés ünne-
peként írja le, úgymond a megemlékezés 
ünnepeként. De hogy miről kell megem-
lékezni, azt sehol nem találjuk leírva. Ez 
az ünnepnap az egyedüli, amelynek tulaj-
donképpeni jelentése rejtve maradt, eb-
ben rejlik a titka. 

Az Újszövetségben egy sor titkot lát-
hatunk, melyek Jézus Krisztusban válnak 
nyilvánvalóvá. Egy titokról azonban nem 
hull le teljesen a lepel, mégpedig az 1Ko-
rinthus 15, 51-52-ben olvasottról: «Íme, tit-
kot mondok nektek: nem fogunk ugyan 
mindnyájan elhunyni, de mindnyájan 
el fogunk változni. Hirtelen egy szempil-
lantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert 
meg fog szólalni a harsona, és a halottak 
feltámadnak romolhatatlanságban, mi 
pedig elváltozunk.»

Pál arról beszél, ami az utolsó harso-
naszóra történni fog, de arról nem, hogy 
mikor lesz ez. Az időpont rejtve marad elő-
lünk. Jóllehet találunk utalásokat, példá-
ul a Hegyi beszédben, melyet Jézus a ha-
lála előtti héten mondott tanítványainak, 
itt az utolsó idők eseményeiről beszélt, de 
pontos időpontot nem említett. 

Amit Péter az ószövetségi próféták-
ról írt e rejtett nappal kapcsolatban, ta-
láló ránk nézve is: «...kutatva, hogy me-
lyik vagy milyen időről tett kijelentést a 
Krisztus bennük levő Lelke, amikor előre 
bizonyságot tett a Krisztusra váró szenve-
désekről, és az ezeket követő dicsőségről» 
(1Péter 1,11). Helyes, ha figyelembe vesz-
szük az idők jeleit, és odafigyelünk Isten 
cselekedeteire a jelenben. Talán a korona-
vírus-járvány Isten hozzánk intézett halk 

KEDVES BARÁTAIM!

szava? Ne felejtsük el, hogy a pandémia 
az egész világra kiterjedt. A föld egyetlen 
nemzetét sem kímélte meg. Jézus vissza-
jövetele is olyan esemény lesz, amely az 
egész emberiséget érinteni fogja – nem 
úgy, mint első eljövetele, amely során Iz-
ráel népe állt előtérben.

Érdekes módon a 3Mózes  23 sem ma-
gyarázza el, mit kellene a harsonáknak 
emlékezetbe idézniük. Természetesen sok 
minden volt akkor az izraeliták számára, 
amint ma is nekünk, amire mindig emlé-
kezni kellett és kell. A 103. zsoltár példá-
ul szívhez szóló felhívás az emlékezésre: 
«Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, 
mennyi jót tett veled!» (2. vers).

Még ha a 3Mózes 23 nem is árulta el 
az izraelitáknak, miről kellene megemlé-
kezniük, kimondhatatlanul sok olyan do-
log volt, amire hálaadással tekinthettek 
vissza. Amikor Mózes kezdte előkészíteni 
búcsúját Izráel népétől, emlékezetükbe 
idézte, mennyi jót tett velük Isten, és még 
mennyi jót fog velük tenni. Majd így szólt 
hozzájuk: «...akkor vigyázz: ne feledkezz 
meg az ÚRról, aki kihozott téged Egyip-
tom földjéről, a szolgaság házából!» (5Mó-
zes 6,12).

Mózes ötödik könyvének végén ezt ol-
vassuk: «Nem is támadt többé Izráelben 
Mózeshez hasonló próféta, akivel szemtől 
szemben érintkezett volna az ÚR.» – A 31. 
fejezet végén Mózes előre látta Izráel ku-
darcát. Miért? Mert ez a nép Isten nagy tet-
teit mindig gyorsan elfelejtette. 

Úgy Izraelnek, mint az Újszövetség hí-
vőinek minden okuk megvan arra, hogy 
megemlékezzenek Isten nagy tetteiről, és 
ne felejtsék el azokat. 

Ezzel az emlékeztetéssel és szívélyes 
shalommal köszöntelek Benneteket 

ÚGY 
IZRAELNEK, 
MINT AZ 
ÚJSZÖVETSÉG 
HÍVŐINEK 
MINDEN OKUK 
MEGVAN 
ARRA, HOGY 
MEGEMLÉKEZ- 
ZENEK 
ISTEN NAGY 
TETTEIRŐL, ÉS 
NE FELEJTSÉK 
EL AZOKAT. 
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Néhány évvel ezelőtt mi 
is elszállásoltunk otthonunkban kül-
földi diákokat a hálaadó ünnep ide-
jén. Így az ünnepet egy amerikai csa-
lád körében élhették át. Vendégeink 
között volt egy egyetemi hallgató Sza-
úd-Arábiából. Amikor az asztalunkon 
lévő keresztény magazin címlapján 
egy Izraelről szóló történetet látott, 
megkérdezte tőlünk, hogy mi szeret-
jük-e Izraelt. Azt válaszoltuk, hogy 
nagyon szeretjük Izraelt, sőt 40 év-
vel ezelőtt ott töltöttük a mézeshete-
inket is.

A szaúdi diák elmondta, hogy a 
zsidókat tudná szeretni, de a cionistá-
kat gyűlöli, mert azok a világuralmat 
magukhoz akarják ragadni. Elmond-
tam neki, hogy mi keresztény cionis-
ták vagyunk. Ez nagyon meglepte 
őt, mert mi nem vagyunk zsidók, és 
megkérdezte: «Mit jelent keresztény 
cionistának lenni?» Ezen a délutá-
non időm nagy részét azzal töltöttem, 
hogy az evangéliumot és a keresztény 
cionizmust magyaráztam neki. Érde-
kes módon egy másik hallgató, aki 
végig hallgatta beszélgetésünket, egy 

arab palesztin diák volt Ramallahból, 
Izraelből.

Az utóbbi pár évtizedben a sze-
kuláris és liberális vallásos közössé-
gek felfigyeltek arra, hogy az ameri-
kai evangéliumi hívők közül sokan 
támogatják a modern Izrael Államot. 
És képzeljék el, ez egyáltalán nem tet-
szik nekik! Ebben egy állandóan nö-
vekvő veszélyt látnak, sőt még azt a 
lehetőséget is, hogy a keresztény ci-
onizmus egy harmadik világháborút 
idézhet elő. Izrael valahogy nem illik 
bele az elit aktuális világrendről al-

VÉDŐBESZÉD  
A CIONIZMUS 
MELLETT 

Mi a cionizmus?  
Lehetnek-e keresztények is cionisták?  
Magyarázat és állásfoglalás a Biblia alapján.

T H O M A S  I C E
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kotott elképzelésébe. A modern Izra-
el Állam számukra fenyegetést jelent.

MI A CIONIZMUS?
«A cionizmus az a modern zsidó 

mozgalom, amely Izrael földjének 
újra betelepítését és egy független 
zsidó nemzet újra feléledését tűzte ki 
céljául.» A «cionizmus» szó nyilván-
valóan a bibliai «Sion» szóból szár-
mazik, amely a Bibliában 163-szor 
fordul elő (156-szor az Ószövetségben 
és 7-szer az Újszövetségben). A zsol-
táríró Sion fogalmát a babiloni szám-
űzetés idején használta, amikor vá-
gyakozva gondolt hazájára: «Amikor 
Babilon folyói mellett laktunk, sír-
tunk, ha a Sionra gondoltunk» (Zsol-
tár 137,1). Ezért nem meglepő, hogy a 
«Sion» vagy a «cionizmus» szó a zsi-
dó nép vágyának modern kifejezésé-
vé vált, annak az ősi vágynak, hogy 
visszatérjen Jeruzsálembe és Erez 
Israelbe.

«A cionizmus fogalmát nyilváno-
san első alkalommal Nathan Birn-
baum használta 1892. január 23-án 
este egy vitarendezvényen Bécsben. 
A politikai cionizmus története négy 
évvel később kezdődött, amikor meg-
jelent Herzl A zsidók állapota című 
könyve, valamint az első Cionista 
Kongresszussal.» Hogy mit értett a fo-
galmon, maga Birnbaum írta le egy 
1891. november 6-án kelt levelében 
úgy, mint «a nemzeti politikai cionis-
ta párt szervezetének megalapítását 
ellentétben az eddig létező gyakorla-
ti irányultságú párttal.» A «gyakorla-
ti irányultságon» Birnbaum filantró-
pot vagy nem politikait értett. Voltak 
tehát kezdeményezések már azelőtt 
is, hogy Theodor Herzl (1860–1904) 
1897-ben Baselben az első Cionista 
Kongresszuson létrehozta a cionista 
mozgalmat. Jóllehet a korai cioniz-
mus nagyrészt szekuláris és politikai 
jellegű volt, idő múltával vallásos zsi-
dó cionisták is csatlakoztak a mozga-
lomhoz. Ma a cionizmus mindenkit 
magába foglal, aki bármilyen okból is 

azt kívánja, hogy Izrael nemzetként 
egy zsidó államban fennmaradjon, és 
prosperáljon.

KERESZTÉNY CIONIZMUS 
«A keresztény cionizmus egyes ke-

resztényeknek az a vallásos meggyő-
ződése, hogy a zsidók visszatérése a 
Szentföldre és a fizikai Izrael helyre-
állítása megegyezik a bibliai prófé-
ciákkal. Ugyanakkor a keresztény ci-
onizmust az a bibliai meggyőződés 
motiválja, hogy a zsidók Isten válasz-
tott népe, és örökös joguk van Izrael 
földjére. Ez a meggyőződés a Szentí-
rás bizonyos magyarázatán alapul.» 
A keresztény cionisták általában hi-
szik, hogy Izrael visszatérése a neki 
ígért földre több tucat ószövetségi pró-
fécia beteljesülését jelenti. Ezt a tényt 
annak bizonyságául tekintik, hogy Is-
ten készíti a színpadot azoknak az ese-
ményeknek, melyek a jövőbeli hétéves 
nagy nyomorúság idején fognak lezaj-
lani. Hogy ez megvalósuljon, Izrael-
nek ismét nemzetként kell léteznie, és 
Jeruzsálemet ellenőrzése alatt kell tar-
tania. És 1967 óta ez már valóság.

Paul Wilkinson angol tudós így fo-
galmazott: «A keresztény cionizmus 
gyűjtőfogalom, amely keretében az Iz-
raelt támogató keresztények egymás-
ra találtak. ... Helyesen meghatározva 
véleményem szerint a keresztény cio-
nizmus a következő kulcsfontosságú 
elemeket tartalmazza:

1. Világos biblia megkülönbözte-
tést Izrael és a Gyülekezet között.

2. A Gyülekezet elragadtatását, 
ami bármikor bekövetkezhet a nagy 
nyomorúság előtt.

3. A zsidók visszatérését 
hazájukba.

4. A Templom újra felépítését.
5. Az Antikrisztus megjelenését.
6. A hétéves nagy nyomorúságot.
7. Izrael nemezti megváltását.
8. Krisztus visszatérését 

Jeruzsálembe.
9. Krisztus ezeréves uralkodását a 

földön.»

Wilkinson azt írja le, ami amerikai 
keresztény cionizmus lett.

A múltban a keresztény cioniz-
must «restaurációként (vagy keresz-
tény primitivizmusként)» ismerték, 
ami a késő 16. században vette kez-
detét az angol protestánsok köreiben. 
Angliából elterjedt az egész protestáns 
Európában, de az angol nyelvű világ-
ban volt a legerősebb. Amint egyre 
szélesebb körben terjedt az angol Bib-
lia, egyre több ember olvasta a Szent-
írást, és rátaláltak azokra a helyekre, 
melyek a zsidóknak saját hazájukban, 
Izraelben való újra helyreállítását ta-
nították. «A reformáció óta az angliká-
nok és protestánsok vallották a zsidók 
helyreállítását saját hazájukban. En-
nek a helyreállításnak első angol tá-
mogatói közé tartoztak Henry Finch 
és Thomas Brightman teológusok a 17. 
században.»

Az angol nyelvű térségekben az 
amerikai kereszténység volt a legin-
kább Izrael-barát kezdve a gyarmato-
sító Amerikától napjainkig. Ez azzal a 
ténnyel is magyarázható, hogy Ame-
rikát nem egyszerűen keresztények, 
hanem elsősorban protestáns keresz-
tények alapították, akik barátságos ér-
zülettel viszonyultak a szemitákhoz. 
Ezért nem volt jelen Amerikában az 
évszázados antiszemitizmus, amely 
a középkor idején a katolikus Euró-
pában a kulturális örökség részeként 
uralkodott. Yaakov Ariel megjegyezte: 
«A még fiatal Egyesült Államokban az 
angol telepesek első generációi köré-
ben népszerű volt a premillennialista 
messiási meggyőződés ... messiási re-
ményeik tartalmazták a zsidók áttéré-
sét a kereszténységre és a nép helyre-
állítását Palesztinában.» Az amerikai 
keresztény cionizmus is nagyrészt a 
diszpenzionalizmusra épül, ami a leg-
erősebb és legkonzekvensebb kifeje-
zése a keresztény cionizmusnak. «A 
keresztény cionizmus diszpenziona-
lista formája domináns Amerikában», 
jegyzi meg Richard Kyle.
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A KERESZTÉNY CIONIZMUS 
BEFOLYÁSA 

Az 1Mózes 12,3-ban találjuk Is-
tennek azt az ígéretét, hogy megáld-
ja azokat, akik Ábrahámot és utódait 
áldják (azaz Izraelt). Az ábrahámi szö-
vetség Ábrahámnak, Izsáknak, Jákób-
nak és utódaiknak szól, Mózes első 
könyvében ezt a szövetséget 20-szor 
megismételve olvashatjuk (12,1-3.7-9; 
13,14-18; 15,1-18; 17,1-27; 22,15-19; 26,2-
6.24-25; 27,28-29.38-40; 28,1-4.10-22; 
31,3.11-13; 32,23-33; 35,9-15; 48,3-4.10-
20; 49,1-28; 50,23-25). Az ábrahámi 
szövetség sok más jellemzője mellett 
hangsúlyozza az Izráelnek adott, or-
szágra vonatkozó ígéretet. Fennáll-e 
még ez az ígéret, vagy már érvényte-
lenné vált? Mivel Isten azt akarja, hogy 
ezeket az ígéreteket szó szerint vegyük, 
és azokat Izraelre és ne a Gyülekezet-
re értelmezzük, egyáltalán nem meg-
lepő, hogy az ilyen látásmód a ke-
resztény cionizmushoz vezet. Ha nem 
hiszünk a megváltott, saját országá-
ban élő Izrael jövőjében, nehéz meg-
érteni, hogyan akarjuk Isten igéjét 
helyesen értelmezni, mert Istennek a 
történelemre vonatkozó terve e körül 
az igazság körül forog. Véleményem 
szerint ezt a Biblia világosan tudtunk-
ra adja.

A keresztény cionizmus egy fontos 
aspektusa nemcsak az a tény, hogy lé-
teznek próféciák Izrael jövőjéről, ha-
nem az is, hogy Isten már kezdettől 
az 1Mózes 12,3-ban megígérte: «Meg-
áldom a téged áldókat, s megátko-
zom a téged gyalázókat. Általad nyer 
áldást a föld minden nemzetsége!» Ez 
a modell megtalálható a teljes Írásban 
kezdve Mózes első könyvétől. Ha pon-
tosabban megnézzük az 1Mózes 12,3-
at, világossá válik, hogy ez az igehely 
képezi a keresztény cionizmus alapját.

«Megáldom» kijelentéssel Isten 
kötelezettséget vállal arra, hogy meg-
áldja az Izraelt áldókat, mégpedig töb-
bes számban, tehát sok embert akar 
megáldani. Azokat viszont, akik Áb-
rahámot és utódait gyalázzák, megát-
kozza. A héber eredeti szövegben két 

szó szerepel a «megátkoz»  fogalmá-
ra, az első erős kifejezés az átkozásra, 
a második jelentése «gyaláz, megvető-
en kezel». Allen Ross így magyarázza:

«A ‹megátkoz› fogalmára használt 
két szó, ‘arar és qalal, szinonimák,  vi-
szont jelentésbeli különbség van köz-
tük. Az ‘arar, az erősebb kifejezés, egy 
akadály vagy tilalom elrendelését je-
lenti, a mozgás vagy más képességek 
megbénítását, vagy az áldás helyétől 
és hatalmától való eltávolítást. Qalal 
(«gyaláz, megvetően kezel») jelenté-
se tehát megalázni, gyalázni, megvet-

ni. Azokat, akik Ábrámmal és hitével 
szemben tiszteletlenül, megvetően vi-
selkednek, Isten eltávolítja az áldás 
helyétől. A szóhasználat ezt a fenyege-
tést az ígéretek beteljesedésének szük-
séges részeként tartalmazza.»

Lényegében Isten azt közli Ábrám-
mal, hogy őt és utódait (Izrael) meg 
fogja áldani, hogy ezáltal a világot 
megáldja – végsősoron a Messiás Jé-
zus által, Aki Ábrahám leszármazott-
ja. Noha Jézus a fő beteljesedés, az 
ábrahámi szövetség még több aláren-
delt témát is tartalmaz. A világot átok 
sújtja, ha Ábrámot és utódait (Izraelt) 
gyalázza, megveti, és Istenét ignorál-
ja. A keresztény cionista teológia kö-
zéppontjában az ábrahámi szövetség 
áll azokkal a profetikus aspektusok-
kal, melyek ezt a meggyőződést alá-
támasztják. «A keresztény cionisták 

azért használták fel alaptörvényként 
az ábrahámi szövetséget, hogy bizo-
nyítsák Izrael jogát saját országához. 
Azzal érvelnek, hogy Isten Ábrahám-
nak adott ígéretei ‹konkrétak és egyér-
telműek›», írja Wilkinson, «melyeket 
egy feltétel nélküli örök szövetséggel 
pecsételt meg (1Mózes 12,1-7; 15,18-21; 
17,6-8; 26,3; 28,13-15; Zsidók 6,13-17).» 
Továbbá így ír Wilkinson: «A keresz-
tény cionisták meggyőződéssel vall-
ják, hogy ezt a feltétel nélküli szö-
vetséget – ellentétben a feltételekhez 
kötött Sínai-szövetséggel  – az új szö-
vetség nem érvényteleníti és nem he-
lyettesíti.» Ha az ábrahámi ígéreteket 
valamilyen módon érvényteleníti vagy 
helyettesíti az Újszövetség, akkor hol 
vannak azok a bibliai helyek, melyek 
ezt tanítják? A Róma 9–11 sokkal in-
kább azt tanítja, hogy még ha Izrael 
jelenleg hitetlenségben is él, eljön a 
nap, amikor ez megváltozik, és Isten 
Izraelnek adott minden áldását betel-
jesíti, és Izrael által áldja meg az egész 
világot. Ez lesz az ábrahámi ígéretek 
végérvényes beteljesedésének a kö-
vetkezménye. Az Újszövetség azt mu-
tatja, miként haladnak előre és telje-
sednek be az ószövetségi próféciák, 
és felfedi a kezdetben elrejtett titkot, 
a Gyülekezet szerepét Isten tervében. 
Isten tervének következő szakasza Iz-
rael átmeneti hitetlenségét tárgyalja, 
ami nemzeti megtéréshez fog vezetni.

Részlet a «Védőbeszéd a cionizmus 
mellett» című könyvből, 47-54. old.  

HA AZ ÁBRAHÁMI 
ÍGÉRETEKET VALAMILYEN 
MÓDON ÉRVÉNYTELENÍTI 
VAGY HELYETTESÍTI AZ 
ÚJSZÖVETSÉG, AKKOR  
HOL VANNAK AZOK A 
BIBLIAI HELYEK, MELYEK 
EZT TANÍTJÁK?
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Anatoli Uschomirski 1959-ben született Kijevben, zsi-
dó szülők gyermekeként nőtt fel Ukrajnában. Fiata
lon elkezdett utánajárni családja történetének, és 
szörnyű felfedezéssel kellett szembenéznie: 1941ben 
„áttelepítési intézkedésnek” álcázva minden Kijevben 
lévő zsidót felszólítottak, hogy jelenjen meg Babij Jar
ban, egy Kijev közelében lévő szakadékban. A kegyetlen 
mészárlás során néhány napon belül 33 771 zsidót 
végeztek ki – közülük néhány Anatoli rokona volt. 

Elkezdte gyűlölni a németeket. De amikor évtizedekkel 
később felismerte a Messiást Jézusban, minden meg-
változott. Ezáltal találta meg zsidó identitását is. Ma 
Németországban él, és tevékenyen munkálkodik a né-
metek és zsidók megbékélésén.

E könyv egy különös életút elgondolkoztató története.

Anatoli Uschomirski 1959-ben született Kijevben, zsidó szülõk gyermeke-
ként nõtt fel Ukrajnában. Fiatalon elkezdett utánajárni családja történe-
tének, és szörnyû felfedezéssel kellett szembenéznie: 1941-ben „áttele-
pítési intézkedésnek” álcázva minden Kijevben lévõ zsidót felszólítottak, 
hogy jelenjen meg Babij Jarban, egy Kijev közelében lévõ szakadékban. 
A kegyetlen mészárlás során néhány napon belül 33 771 zsidót végeztek 
ki – közülük néhány Anatoli rokona volt.

Elkezdte gyûlölni a németeket. De amikor évtizedekkel késõbb felismerte 
a Messiást Jézusban, minden megváltozott.

Ezáltal találta meg zsidó identitását is. Ma Németországban él, és tevéke-
nyen munkálkodik a németek és zsidók megbékélésén.

E könyv egy különös életút elgondolkoztató története.

Anatoli Uschomirski

Jézus segíts,  
zsidó vagyok!

Ára :

   1250, -Ft
Megrendelhetõ:  
Éjféli Kiáltás Misszió;  1135 Bp. Palóc u. 2. 
Tel.: +36 1 3500-343;  Mobil: +36 30 630 7823 
info@ejfelikialtas.hu; www.ejfelikialtas.hu+postaköltség

+postaköltség

Miért éppen  
Izrael?

Korunkat riasztó tudatlanság jellemzi Izrael üdvtörténeti 
pozícióját illetõen. Ezt fõként egy általános és egyre növekvõ 
antiszemita hozzáállás teszi egyértelmûvé. A zsidó népet 
inkább bûnbaknak, mint üdvhordozónak tekintik. Ennek már a 
múltban is végzetes következményei voltak. Ez a könyv azért 
íródott, hogy hasson az ilyen folyamatok ellen.

Ára: 1450,-Ft +postaköltség

Megrendelhetõ:  
Éjféli Kiáltás Misszió;  1135 Bp. Palóc u. 2.
Tel.: +36 1 3500-343;  Mobil: +36 30 630 7823 
info@ejfelikialtas.hu; www.ejfelikialtas.hu



ISTEN ÜDVTERVE 
IZRAELLEL,  

a Gyülekezettel és a nemzetekkel. 

3.RÉSZ

A Róma 9 – 11. üdvtörténeti és profetikus magyarázata. 

N O R B E R T  L I E T H
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Noha Izrael Messiását és 
Istenét elutasította (Róma 10), az Úr 
mégsem vetette el népét (Róma 11). 

AZ ÚR MÉGSEM VETETTE EL NÉPÉT 
Pál apostol így magyarázza Isten szán-
dékát: «Azt kérdem tehát: elvetette Is-
ten az ő népét? Szó sincs róla! Hiszen 
én is izráelita vagyok, Ábrahám utó-
dai közül, Benjámin törzséből. Az Is-
ten nem vetette el az ő népét, amelyet 
eleve kiválasztott. Vagy nem tudjá-
tok, mit mond az Írás Illésről, amikor 
az Isten előtt vádat emel Izráel ellen: 
„Uram, prófétáidat megölték, oltára-
idat lerombolták, én maradtam meg 
egyedül, de nekem is az életemre tör-
nek.” Viszont mit mond neki az isteni 
kijelentés? „Meghagytam magamnak 
hétezer férfit, akik nem hajtottak tér-
det a Baalnak.” Így tehát most is van 
maradék a kegyelmi kiválasztás sze-
rint; ha pedig kegyelemből van, akkor 
már nem cselekedetekért, mivel a ke-
gyelem akkor már nem volna kegye-
lem» (1-6. versek).

Ezek a versek a Zsidók 4,8-9 párhu-
zamos igehelyre emlékeztetnek: «Mert 
ha Józsué bevitte volna őket a nyuga-
lom helyére, nem szólna azután egy 
másik napról. A szombati nyugalom 
tehát még ezután vár az Isten népére.»

Izrael történelme során hitetlensé-
ge és engedetlensége miatt elmulasz-
totta a lehetőséget, hogy bemenjen a 
nyugalom helyére. De ez a nyugalom 
megmaradt számára, ezután vár rá, 
ami véleményem szerint a messiási bi-
rodalomra utal.

Pál négy érvet sorol fel, melyek 
amellett szólnak, hogy Isten nem ve-
tette el teljesen népét. 
1. Az isteni «semmi esetre sem». – 

«Szó sincs róla!» - ennek tulajdon-
képpen elegendőnek kellene len-
nie. «Nem ember az Isten, hogy 
hazudnék, nem embernek fia, 
hogy bármit megbánna. Mond-e 

olyat, amit meg ne tenne, ígér-e 
olyat, amit nem teljesít?» (4Mózes 
23,19). Elképzelhető, hogy Pál köl-
tői kérdése közben a Zsoltár 94,14-
re gondolt: «Nem taszítja el népét 
az ÚR, nem hagyja el örökségét.»

2.  Pál háromszoros önigazolás – 
a. Izraelita, 
b. Ábrahám utódja, 
c. Benjámin törzséből. Ha Is-

ten eltaszította volna népét, 
Pál sem térhetett volna meg. 
Az ő megváltása bizonyítja, 
hogy Izraelben még van egy 
maradék.

3.  Isten hűsége. – «Isten nem vetet-
te el az ő népét, amelyt eleve ki-
választott.» A 29. versben hang-
súlyozza még egyszer, «hiszen az 
Isten ajándékai és elhívása visz-
szavonhatatlanok.» Isten lényéhez 
hozzátartozik a hűség: «Ha hűtle-
nek vagyunk, ő hű marad, mert ő 
magát meg nem tagadhatja» (2Ti-
móteus 2,13).

4 A történelem.  – Még Illés is a 
maga idejében azt gondolta, hogy 
az egész nép hűtlen lett. Isten 
azonban biztosította arról, hogy 
meghagyott magának 7000 férfit, 
akik hűségesek maradtak. Ugyan-
úgy Izrael hívő «mostani része» az 
apostolok korától mind máig olyan 
maradék, melyet Isten megőrzött 
Magának. A Jézusban hívő héberek 
ezek szerint korunk igazi Izraelét 
képezik. Ők mind kegyelem által 
váltattak meg és nem cselekede-
tek által. Ők azok, akikről Pál írja: 
«Békesség és irgalmasság minda-
zoknak, akik e szabály szerint él-
nek, és az Isten Izráelének!» (Gala-
ta 6,16).
Jóllehet a Gyülekezet egy test, ezt 

a testet ugyanakkor zsidók és pogá-
nyokból lett hívők alkotják. És e tes-
ten belül a hívő zsidók képezik Isten 
Izráelét. Scofield szerint hétszeres 

«maradék» van Izrael történelmében. 
Ők irántuk bizonyította Isten hűségét 
minden időben.
1. Illés idejében 7000-en voltak (1Ki-

rályok 19,18). 
2. Ézsaiás idejében az az «egészen 

kis maradék» volt, akik miatt Is-
ten megkímélte a pogányokat 
(Ézsaiás 1,9). 

3. A babiloni fogság idején egyes 
hithű zsidóemberek voltak, mint 
Eszter, Márdokeus, Ezékiel, Dáni-
el, Sidrák, Misák, Abednegó. 

4. A babiloni fogság végén Ezsdrás 
és Nehémiás vezetésével egy ma-
radék visszatért az országba 

5. Jézus első eljövetelekor Keresztelő 
János, Simeon és Anna, valamint 
azok, akik «a megváltásra vártak» 
képezték a maradékot (Lukács 
2,38). 

6. A Gyülekezet korában a mara-
dék a Jézusban hívő zsidókból áll 
(Róma 11,4-5). 

7. A jövőben, a nagy nyomorúság 
idején egy maradék az egész Izra-
elből meg fog térni Messiásához, 
így a 144  000 elpecsételt, mint 
zsengék, és őket mások is követni 
fogják. A Jelenések könyve többek 
között Izrael helyreállításának 
könyve is, és minden profetikus 
ígéret lezárása. – Izraelnek erre 
a végleges maradékára utal Pál a 
Róma 11,25-26-ban.

A KIVÁLASZTÁS
«Mi tehát a helyzet? Amire Izráel töre-
kedett, azt nem érte el. A kiválasztot-
tak azonban elérték, a többiek pedig 
megkeményíttettek, ahogyan meg van 
írva: „Adott nekik az Isten bódult lel-
ket, olyan szemet, amellyel nem lát-
hatnak, és olyan fület, amellyel nem 
hallhatnak mindmáig.” Dávid is ezt 
mondja: „Asztaluk legyen számukra 
csapdává és hálóvá, megbotlássá és 
megtorlássá. Homályosodjék el sze-
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mük, hogy ne lássanak, és hátukat 
görnyeszd meg egészen.” Kérdem te-
hát: azért botlottak meg, hogy eles-
senek? Szó sincs róla! Viszont az ő 
elesésük által jutott el az üdvösség a 
pogányokhoz, hogy Isten féltékennyé 
tegye őket. Ha pedig az ő elesésük 
a világ gazdagságává lett, vesztesé-
gük pedig a pogányok gazdagságává, 
akkor mennyivel inkább az lesz, ha 
teljes számban megtérnek!» (Róma 
11,7-12).
Három alapvető kijelentést találunk a 
szövegben:
1. Téves választás.  – «Mi tehát a 

helyzet? Amire Izráel törekedett, 
azt nem érte el.» Izráel népe té-
ves helyen kereste az üdvösséget, 
mégpedig a Törvény iránti enge-
delmességben ahelyett, hogy Jé-
zusnak engedelmeskedtek volna 
(Róma 9,31; 10,3). A szomorú az, 
hogy nem a jobbik utat válasz-
tották, ez a magatartásuk aztán 
megkeményedéshez vezetett. Pál 
kemény szavakkal írja le ezt az 
állapotukat: megkeményíttettek, 
bódult lelkek, vakok, süketek, 
csapda, megbotlás, megtorlás, 
elhomályosodott szem, meggör-
nyedt hát. 
Az Úr Jézus a négyféle szántó-
földről mondott példázatában 
éppen erről a helyzetről beszélt: 
«Íme, kiment a magvető vetni, és 
vetés közben néhány mag az út-
félre esett, aztán jöttek a mada-
rak, és felkapkodták. Mások szik-
lás helyre estek, ahol kevés volt a 
föld, és azonnal kihajtottak, mert 
nem voltak mélyen a földben;  … 
Azért beszélek nekik példázatok-
ban, mert látván nem látnak, és 
hallván nem hallanak, és nem ér-
tenek. Beteljesedik rajtuk Ézsaiás 
jövendölése: Hallván halljatok, 
de ne értsetek, látván lássatok, 
de ne ismerjetek! Mert megkövé-
redett e nép szíve, fülükkel nehe-
zen hallanak, szemüket behuny-
ták, hogy szemükkel ne lássanak, 
fülükkel ne halljanak, szívükkel 

ne értsenek, hogy meg ne térje-
nek, és meg ne gyógyítsam őket» 
(Máté 13,4-5.13-15).
Itt látható, mit szalaszthatunk el, 
ha nem Jézusban hiszünk. 

2. Telitalálat.  – Ugyanakkor most 
a Gyülekezeten belüli hívő zsi-
dók alkotják a kiválasztás szerin-
ti maradékot. «A kiválasztottak 
azonban elérték, a többiek pedig 
megkeményíttettek» (Róma 11,7). 
«Így tehát most is van maradék a 
kegyelmi kiválasztás szerint» (5. 
vers). Már a tanítványok is Izra-
elnek ehhez a hívő maradékához 
tartoztak. Ezért mondta Jézus az 
említett példázatban: «A ti sze-
metek pedig boldog, mert lát, és 
fületek boldog, mert hall» (Máté 
13,16). 
Mindebben egy nagy titok rej-
lik: Izrael hitetlen része megke-
ményedéséért maga volt felelős, 
noha ez a megkeményedés elő-
re megmondatott: «szemüket be-
hunyták» (Máté 13,15). A hívő 
rész pedig Jézus mellett döntött, 
és a kiválasztottakhoz tartozott. 
«Mert akiket eleve kiválasztott, 
azokról eleve el is rendelte, hogy 
hasonlókká legyenek Fia képé-
hez, hogy ő legyen az elsőszülött 
sok testvér között» (Róma 8,29).

3. Rejtett cél a háttérben. – Izra-
elnek ezzel az állapotával Isten 
egy további célt ért el: «Kérdem 
tehát: azért botlottak meg, hogy 
elessenek? Szó sincs róla! Viszont 
az ő elesésük által jutott el az üd-
vösség a pogányokhoz, hogy Is-
ten féltékennyé tegye őket. Ha 
pedig az ő elesésük a világ gaz-
dagságává lett, veszteségük pe-
dig a pogányok gazdagságává, 
akkor mennyivel inkább az lesz, 
ha teljes számban megtérnek!» 
(Róma 11,11-12). Izrael nem arra 
rendeltetett, hogy elessék, ha 
meg is botlott, azonban így kel-
lett történnie, ami az isteni min-
dentudásban és tervezésben nem 
ellentmondás. Izrael elestét Isten 

arra használta fel, hogy a pogá-
nyokat elérje az evangéliummal, 
és a zsidókból meg a pogányok-
ból egyetlen testet kovácsoljon 
össze. És ha már elestük is gaz-
dagságot jelentett a pogányok-
nak, mennyivel inkább azt fog 
jelenti végleges helyreállításuk 
a messiási birodalomban! A tel-
jes szám azt jelenti, hogy végül 
az egész Izrael meg fog térni (26. 
vers). És amikor az egész Izrael 
megtért, nem sejtett áldás árad ki 
a népekre.

A SZOLGÁLAT CSÚCSPONTJA 
«Nektek, pogányoknak pedig 

azt mondom: ha tehát én pogányok 
apostola vagyok, dicsőítem szolgála-
tomat, mert ezzel talán féltékennyé 
tehetem véreimet, és így megmentek 
közülük némelyeket. Hiszen ha el-
vettetésük a világ megbékélését szol-
gálta, mi mást jelentene befogadtatá-
suk, mint életet a halálból?» (Róma 
11,13-15).

Az apostol három tényt világít meg:
1. Szolgálatának nemes feladata. – 

A pogányok apostolaként dicsőí-
tette szolgálatát azáltal, hogy eb-
ben a szolgálatban a zsidókat és 
a pogányokat egy szintre helyez-
te, és ezzel felingerelte atyafiait, 
féltékennyé tette őket (14. vers). 
A cél nem az volt, hogy felbosz-
szantsa őket, hanem hogy egye-
sek ezáltal üdvösségre jussanak: 
«Viszont az ő elesésük által ju-
tott el az üdvösség a pogányok-
hoz, hogy Isten féltékennyé tegye 
őket» (11. vers). Pál azt remélte, 
hogy a pogányok megtérése által 
honfitársai ráébrednek elveszett 
helyzetükre.

2. Pál világosan látja Izrael elutasí-
tását a jelenlegi üdvkorszakban. – 
Izrael jelenleg valóban félre van 
állítva. Isten üdvtörténetének vég-
rehajtója nem ez a nép, hanem a 
Gyülekezet új népe, amely zsidók-
ból és pogányokból áll. Az apos-
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tol egy másik helyen elmondja, 
hogy ez nagy titok, amely azelőtt 
ismeretlen volt (Efézus 2,3.; Róma 
11,25). Pál ennek szolgálatában 
mindent kárba veszni hagyott, 
ami korábban a zsidóságban fon-
tos volt: körülmetéltségét, szár-
mazását, törvénytiszteletét, zsidó 
buzgóságát (Filippi 3,2-9).

3. Pál látja a nép jövőbeli nemzeti 
helyreállítását is, és az ahhoz kap-
csolódó áldást az egész világ szá-
mára.  – Az elutasítás csak ideig-
lenes, és végül üdvözülni fog az 

egész Izrael (25. verstől). Ami azu-
tán történik, a haláltól megszaba-
dult élettel hasonlítja össze. 

PÁL EBBEN A HÁROM PONTBAN IS 
PÉLDAKÉP SZÁMUNKRA:
1. Szolgálatunkban nem szabad 

szem elől tévesztenünk a zsidó 
nép szellemi helyzetét, és ezt is be 
kell foglalnunk imáinkba és ige-
hirdetésünkbe. Ugyanakkor tra-
gikus lehet, ha a gyülekezet túl 
nagy jelentőséget tulajdonít az 
Ószövetségnek. 

2. Józanul fel kell ismernünk Izra-
el állapotát, korunk Izraelét nem 
szabad magára hagynunk, de 
hiba lenne fanatikusan kiemelni 
is. Izrael nem válhat bálványunk-
ká, nem szabad azt gondolnunk, 
hogy a zsidó rituálék szellemileg 
tovább vihetnek bennünket. Pál 
keményen megdorgálta a judaizá-
lókat (Filippi 3,2). «Gonosz mun-
kásoknak» nevezte őket. 

3. Izrael jövőjét sem szabad szem elől 
tévesztenünk, és mindig utalnunk 
kell rá.  ∎

«SZEMÜKET BEHUNYTÁK» 
(MÁTÉ 13,15)
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         A BIBLIAI ZSIDÓNAPTÁR

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

TÖRVÉNYEK, SZOKÁSOK  

& HAGYOMÁNYOK

a  z sidóságban
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A bibliai naptár a holdciklu-
sok után igazodik. Ezért a keresztény 
húsvéti és pünkösdi ünnepek nem 
egy fix dátumon vannak, hanem még 
egy hónappal is eltolódhatnak, mert 
a holdnaptár bibliai hagyományához 
kötődnek.

 
A HÓNAPOKNAK NEM NEVÜK VAN, 
HANEM SZÁMUK 

A 3Mózes 23-ban Isten Mózes ál-
tal hét ünnepet rendelt el Izráel né-
pének. Feltűnő, hogy a hónapoknak 
nincs nevük, hanem számozva van-
nak. Az első hónap, amelynek 14. 
napján a páska ünnepe kezdődik, ta-
vasszal van (5. vers). Ez megtévesztő 
lehet, mert a zsidók ma ősszel ünnep-
lik az újévet – ami azonban a zsidósá-
gon belül egy későbbi fejleményre ve-
zethető vissza. 

A bibliai naptárban az év tavasz-
szal kezdődik egy természetes logi-
kának megfelelően, mivel akkor újul 
meg az egész természet a tél után. Kü-
lönben eredetileg ez a mi naptárunk-
ban is így volt, amely a római naptá-
ron alapult. December volt a tizedik 
hónap, január és február a tizenegye-
dik és tizenkettedik. A rómaiak egy 
bizonyos alkalomból az év kezdetét 
januárra tették, és ez így is maradt 
mind máig. 

A 3Mózes 23,24-től találjuk a he-
tedik hónap ünnepeinek leírását. A 
hetedik hónap (márciustól számítva) 
első napját ma a zsidóságban újév 
napjaként ünneplik. Az ünnepnapok 
ősszel valóban egy új kezdetet jelen-
tenek, mert ekkor kezdődik a nyuga-
lomév és az örömünnep évének (az 
ötvenedik évnek) számlálása (l. 3Mó-
zes 25). 

A HÓNAPOK POGÁNY-BABILONI 
ISTENNEVEI 

A mai zsidóságban a hónapokat 
névvel jelölik, és nem számmal, így 
1. hónaptól a 12-ikig a következőkép-
pen: nisszán, ijjár, sziván, tamuz, áv, 
elúl, tisrí, (mar)hesván, kiszlév, tévét, 

svát, ádár. Az Ószövetségben azt lát-
juk, hogy a babiloni fogság előtt írott 
könyvekben a hónapokat számmal 
jelölték, de a fogság idején és az azu-
tán írt könyvekben már névvel látják 
el a hónapokat.

A megdöbbentő az, hogy ezek a 
nevek babiloni istenek nevei. Azt 
tudni kell, hogy a babiloni kultúra 
annakidején teljes egészében meg-
határozta a köz- és a mindennapi éle-
tet, úgyhogy a zsidók nyilvánvaló-
an semmi rosszat nem láttak abban, 
hogy ezeket a neveket átvették – ép-
pen úgy, amint a római-keresztény, 
ill. gregoriánus naptárt az egész világ 
átvette. 

A ZSIDÓ HOLDNAPTÁR NEHÉZSÉGEI 
Mivel egy 12 hónapos holdév 354 

napból áll, a napév pedig 365 nap-
ból, és így 11 nap különbség keletke-
zik, minden harmadik évben be kell 
iktatni egy 13. hónapot. Érdekes mó-
don erről a szabályozásról a Biblia 
semmit sem ír. A hagyomány szerint 
a papok feladata volt meghatározni, 
mikor kell a 13. hónapot beiktatni. 
Ez a gabona érési állapotához igazo-
dott, mert páska idején a templom-
ban érett kévét kellett bemutatni Is-
tennek. A 4. században, amikor már 
sem a templom, sem a papok nem lé-
teztek, egy állandó szabályozást ve-
zettek be, amely szerint egy 19 évből 
álló ciklusban mindig hét szökőév 
volt egy 13. hónappal. Vagyis a 12. hó-
nap, ádár, tavaszkezdete előtt ádár 
A-ból és ádár B-ből állt. 

A holdnaptár természetesen bizo-
nyos előnyökkel is rendelkezett, így 
például az égbolton mindenki láthat-
ta a Hold fázisairól, mikor van vége 
egy hónapnak, és mikor kezdődik a 
másik. 

AZ ESSZÉNUSOK NAPTÁRA 
Az esszénusok zsidó vallási kö-

zössége, ill. a kumráni gyülekezet, 
amely az ókori Holt-tengeri teker-
csek megtalálása által vált ismertté, 

érdekes módon saját naptárt fejlesz-
tett ki. 

Az esszénusok hitték, hogy Is-
ten mindent tökéletesen teremtett, 
a holdciklust is és a napciklust is, 
és az eltérések a bűnbeesés és a Sá-
tán, az összezavaró, által keletkez-
tek. Azt feltételezték, hogy az év ere-
detileg pontosan 12 hónapból állt, és 
osztható volt héttel, úgyhogy min-
den év mindig a hét ugyanazon nap-
ján kezdődött. Hogy Isten tökéletes 
rendjét lehetőleg helyreállítsák, ki-
fejlesztettek egy naptárt 12 hónappal, 
amelyben a jelentős zsidó ünnepna-
pok soha nem estek szombatra, mert 
a papoknak akkor dolgozniuk kel-
lett, sok munkájuk volt az áldozatok 
bemutatásával.  

Ezenkívül azt tartották, hogy az 
évkezdet nisszán hónap első napjá-
val mindig szerdára kell essen, vagyis 
a hét negyedik napjára, mert Isten a 
teremtés történetében a negyedik na-
pon helyezte az égre a Napot, a Hol-
dat és a csillagokat, melyek meghatá-
rozzák az év lefolyását. 

         A BIBLIAI ZSIDÓNAPTÁR

A HOLDNAPTÁR ELŐNYE, 
HOGY AZ ÉGBOLTON 
MINDENKI LÁTHATTA 
A HOLD FÁZISAIRÓL, 
MIKOR VAN VÉGE EGY 
HÓNAPNAK, ÉS MIKOR 
KEZDŐDIK A MÁSIK.
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E naptár szerint az esszénusok a 
páskát mindig a hét negyedik nap-
ján, szerdán ünnepelték, a széde-
restét pedig kedd este. Az azonban 
nem ismeretes, hogyan egyenlí-
tették ki a zsidó holdnaptárhoz vi-
szonyítva adódó különbséget, ami 
a templomi szolgálatban mérvadó 
volt, és a napévhez viszonyított elté-
rést, amely nem osztható héttel. Ez-
zel kapcsolatban sem Kumránban, 
sem máshol nem találtak írásokat. 
Az viszont ismert, hogy a jeruzsále-
mi hivatalos templomi szolgálattól 
elhatárolódtak, mert meggyőződé-
sük szerint ez tévesen zajlott. 

Ez azt is jelenti, hogy az esszé-
nusok a páskavacsorát bárány nél-
kül ünnepelték, mert a bárányt 
csak a templomban az oltáron le-
hetett levágni, ahol a vérét szét kel-
lett hinteni az oltáron. Véleményük 
szerint ezt a templomban nem a he-
lyes, Isten által meghatározott na-
pon végezték.

JÉZUS ÉS A KUMRÁNI GYÜLEKEZET 
Mindig felvetődik a kérdés: Mi-

lyen viszonyban volt Jézus a kum-
ráni gyülekezettel vagy az esz-
szénusokkal? Milyen befolyást 
gyakoroltak az első Jézus-gyüleke-
zetre Jeruzsálemben? 

Egyvalamit meglehetősen biz-
tosra vehetünk: Az esszénusok kö-
réből sok Jézus-követő került ki, 
mert a zsidóságon belül ők voltak 
azok, akik a legerősebb hittel vár-
ták a Messiást. Péter négy társával 
elindult a Jordánhoz vivő hosszú 
útra Jánoshoz, hogy megtudják, va-
jon nem Keresztelő János-e a Messi-
ás? Ez a Messiás-várás és keresés ti-
pikusan esszénusi vonás. Azonban 
az nyitott kérdés, milyen mértékben 
befolyásolta Pétert és más Jézus-kö-
vetőt az esszénusok gondolatvilá-
ga. Egy bizonyos befolyás azonban 
mindenképpen feltételezhető. 

JÉZUS ÉS AZ UTOLSÓ VACSORA 
Az a ház, ahol Jézus tanítványa-

ival az utolsó vacsorát elköltötte, az 

esszénusok városrészében volt Jeru-
zsálemben. A János 13,1-2 szerint ez 
a vacsora nem hivatalos páskava-
csora volt, hanem csak egy vacsora. 
Az első vers kijelenti, hogy ez pás-
ka, azaz húsvét ünnepe előtt volt, a 
második vers pedig nem páskava-
csorát említ, hanem egyszerűen va-
csorát. Egyes evangélisták azonban 
úgy tartják, hogy ez páska, vagyis 
húsvét volt. Hogyan lehet ezt az el-
lentmondást feloldani?

Fontos leszögeznünk, hogy Jé-
zus a páskavacsorát nem a hivata-
los széderestén fogyasztotta el, ha-
nem egy nappal előtte, mert páska 
előestéjén feszítették keresztre (l. 
János 18,28).

Sokszor azzal érvelnek, hogy 
János evangéliuma történelmileg 
pontatlan, de ma már tudjuk, hogy 
épp az ellenkezője igaz. János volt 
ugyanis az a tanítvány, aki legköze-
lebb állt Jézushoz, ő a keresztre fe-
szítés napján valójában nem hagyta 
el Jézust, mint a többiek, hanem tá-
volról követte. 

Az esszénusi hagyomány segít-
het a kérdés megoldásában. Amint 
már említettük, az esszénusok el-
határolódtak a templom hivatalos 
naptárától, és saját hagyományaik 
szerinti naptárt fejlesztettek ki. Mi-
vel ők a páskát más dátumon ünne-
pelték, e hagyomány alapján Jézus-
nak és tanítványainak sem jelentett 
problémát a páskavacsorát egy es-
tével korábban elfogyasztani.

Egyik evangélium sem említi, 
hogy bárány lett volna a vacsorán. 
Ha valamelyik Bibliában így szere-
pel, akkor az fordítási hiba. Amikor 
Jézus testének feláldozásáról be-
szél, nem egy darab bárányt vett a 
kezébe, ami esetleg sokkal találóbb 
lett volna, hanem a kenyeret vette, 
mint testének szimbólumát. Ilyen 
értelemben elmondhatjuk, hogy 
az esszénusok hagyománya bizo-
nyos befolyást gyakorolt az első Jé-
zus-gyülekezetre.  ∎

S A R A H 

M A R A N Z E N B O I M - W I N K L E R

Az idei nyári tevékeny-
ségeket a Filippi 3,14 szavait kö-
vetve szerveztük meg: «...egyet 
teszek: ami mögöttem van, azt 
elfelejtve, ami pedig előttem 
van, annak nekifeszülve futok 
egyenest a cél felé.» – Világos 
célt tűztünk magunk elé: A jár-
vány miatti korlátozások ellené-
re meg akartuk szervezni nyári 
táborunkat, ahol felmutathatjuk 
a gyermekeknek az élet igazi ér-
telmét – Jézust, a Messiást. 

A feszültségek és bizonyta-
lanság ellenére folytattuk mun-
kánkat. A ráfordított munka és 
fáradozás mellett főleg az viselt 
meg bennünket, hogy a gonddal 
előkészített tevékenységeket a 
járvány miatt többször le kellett 
mondanunk.

De az Úr meghallgatta imán-
kat, sikerült egy kéthetes nyári 
tábort megszervezni és meg is 
valósítani, mielőtt a szigorú kor-
látozások életbe léptek volna. 
Nagy öröm volt gyermekeknek és 
munkatársaknak egyaránt, hogy 
együtt tölthettük ezt az időt. Az 
Úr kegyelme és áldása velünk 
volt minden tevékenységen, a 
leckék alkalmával, a dicsőítése-
ken, de a játékokban is. Külön-
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AZ OLIMPIAI JÁTÉKOK 
JELKÉPE ÁLTAL ARRA 

BÍZTATTUK A GYERMEKEKET, 
HOGY VEGYENEK RÉSZT A 

KERESZTÉNY 
VERSENYFUTÁSBANleges élményeket nyújthattunk a 

gyermekeknek, megérezték a hívő 
közösség erejét. Az elmúlt években 
többször szembesültünk fegyelmi 
problémákkal, civakodással, vagy 
a Szentírás és Isten iránti lanyha 
érdeklődéssel, azonban az idén ez 
nem így volt. Kellemes, békés és ba-
rátságos légkör uralkodott, a gyer-
mekek hálásak voltak az együttlét 
lehetőségéért, és figyeltek az ige 
szavaira. 

A tábor első hetének témája a 
következő volt: «Isten Szavát meg-
ismerni». Tevékenységeink inkább 
az Újszövetségre épültek. A négy 
evangéliumot vizsgáltuk meg, ki-
gyűjtöttük a különbségeket, a kü-
lönlegességeket, nagy élvezettel 
olvastuk a történeteket. A napot az-
zal kezdtük, hogy elmondtuk, miért 
fontos Isten igéjét olvasni, hogyan 
érdemes hozzáfogni, és az olvasást 
rendszeressé tenni. A nap végén 
részleteket olvastunk fel a «Mary 
Jones és a Bibliája» című könyvből 
June Bosanquet-től, ezzel is bátorít-
va a gyermekeket a Szentírás olva-
sására. Természetesen sok kreatív 
foglalkozást is tartottunk, és sokat 
játszottunk. 

A második héten táborunk mot-
tójaként ezt választottuk: «Futok 

egyenest a cél 
felé», utalva ez-
zel a tokiói olim-
piára is.  Ugyanakkor 
jó alkalmat is kínált ez a 
mottó arra, hogy a keresztények 
versenyfutását is megbeszéljük, 
amiről Pál apostol az 1Korinthus 
9,24-25-ben beszél. Elmondtuk, 
hogy azok, akik a célegyenesbe 
befutnak, múlhatatlan győzelmi 
koszorút kapnak. Megemlítettük a 
bűnök terhét, melytől megszaba-
dulva sokkal könnyebben elérhet-
jük a célt (Zsidók 12,1–2). Közben 
elgondolkodtunk azon, mit jelent, 
nem hátra tekinteni, hanem csak 
előre, a célra szegezni tekintetün-
ket, és ez számunkra Jézus Krisztus 
(Filippi 3,13–14). Megpróbáltuk el-
képzelni, milyen lesz a mennyben 
az Úrral lenni, amikor minden hívő 
megkapja győzelmi koszorúját.

Megbeszéltük az olimpiai zászló 
öt színének jelentését is: kék: Isten 
tökéletes teremtett világa, fekete: a 
bűn, piros: Jézus halála ás feltáma-
dása, és a bűnök bocsánata, zöld: 
hitbeli növekedés, sárga: örökkéva-
lóság az Úrnál. Az olimpiai játékok 
jelképe által arra bíztattuk a gyer-
mekeket, hogy vegyenek részt a ke-
resztény versenyfutásban.

A tanítás után a 
gyermekek is olim-

piai játékokat ren-
deztek az udvaron. Az 

olimpiai játékokon atléták 
is részt vesznek a világ minden 

tájáról, és mi abban a kiváltság-
ban részesültünk, hogy különböző 
országokból származó embereket 
köszönthettünk körünkben. A gye-
rekek ismerkedtek Olaszország, Dá-
nia, Taivan, Kolumbia, Afganisztán 
kultúrájával, népszokásaival, híres 
sportolóival, és hithőseivel.

Az egyik tanárnő beszélt a tokiói 
olimpiai játékokon résztvevő hívő 
sportolókról, elmondta, hogyan 
ismerték meg ezek a sportolók az 
Urat, és hogyan készültek fel hívők-
ként a versenyre.

Hálások vagyunk az Úrnak 
munkálkodásáért körünkben, és 
imádkozunk, hogy a vetés, amit 
a gyermekek szívébe elvetettünk, 
sok gyümölcsöt hozzon. Most már 
Biblia klubként az új iskolai évre 
készülünk. Kérem a Testvéreket, 
imádkozzanak velünk és értünk, 
hogy a járvány miatt ne kelljen szi-
gorú korlátozásokat bevezetni, és 
karantén nélkül kezdhessünk egy 
új, áldásokban gazdag évet. ∎

NYÁRI  GYEREKTÁBOR  A BETH  SHALOMBAN
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A világ nyugati civilizációi 
aggódnak Afganisztán miatt. Ebben 
az országban a tálibok bebizonyít-
ják, hogy az Iszlám Állam vissza-
szorítása Szíriában és Irakban még 
egyáltalán nem vet véget a radikális 
iszlám kalifátus eszméjének. Jólle-
het Izrael aggódik, mert sok régióban 
a radikális iszlám tendenciák felerő-
södése figyelhető meg, ugyanakkor 
mind ehhez nagy reményeket is fűz. 
Izrael reméli, hogy az amerikai ad-
minisztráció Joe Biden elnökletével 
az afganisztáni fejlemények hatására 
keményebben fog fellépni Irán ellen, 
mint ahogy azt eredetileg tervezte. A 
síita Ajatollah-rezsim élére Raisi-val, 
az újonnan megválasztott elnök-
kel, egy még radikálisabb fanatikus 
került. Veszélyességét jól mutatja, 
hogy a Moszad izraeli titkosszolgá-
lat «gyengeelméjű szélsőségesként» 
jellemezte. Irán jelenti Izrael számá-
ra a legnagyobb fenyegetettséget. Eb-
ben döntő szerepe van annak, hogy 
Irán nukleáris terveket szövöget, és 
szűntelenül hangsúlyozza, hogy Iz-
raelt le kell törölni a térképről. Ezek 
nem csupán fenyegetések, amint azt 
a nemzetközi atomellenőrzési ható-
ság kimutatta: Irán már urániumot 
termel, amit atombombagyártáshoz 
használnak. AN∎

IZRAEL AFGANISZTÁNRA  
TEKINT 

A RAKÉTÁK  
KÉSZPÉNZZEL TELI 
BŐRÖNDÖKET 
HOZNAK 

A Gázai-övezet lakói nehéz 
gazdasági helyzetben vannak. A Ha-
masz saját uralmának fenntartásá-
hoz szükséges pénzbeli támogatá-
sért fordult ismét Katarhoz. Ennek 
a több bőröndnyi készpénzből álló 
«szállítmánynak» célba jutását Iz-
rael májusban megakadályozta a 12 
napig tartó rakétatámadás miatt.  Iz-
rael és Katar nem tartanak fenn for-
mális kapcsolatokat, azonban Izrael 
mégis tolerálta, hogy ez az arab or-
szág pénzbeli támogatást nyújtson 
a Gázai-övezetnek. 2014 óta Katar 
több mint 1,5 milliárd dollár kész-
pénzt juttatott el Gázába emisszári-
usok által, amit csak részben fizet-
tek ki a gázai polgároknak. Mivel 
Izrael új kormánya blokkolta ennek 
az eljárásnak folytatását, a Hamasz 
a régóta bevált eszközhöz folyamo-
dott: Rakétákat és gyújtóanyaggal 
megtöltött ballonokat küldött Izra-

elre. A Hamasz újra tömegdemonst-
rációkat szervezett az izraeli hatá-
roknál, melyek 2019 decembere óta 
szüneteltek. A déli lakosok közül 
sokan helytelenítették, hogy elma-
radt Izrael azonnali katonai reak-
ciója. Időközben újra megindultak 
a katari pénzszállítmányok. Izra-
el nemrég egy 23 tonna csokoládé-
szeletből álló csempészrakományt 
kobozott el, melynek eladási ára 
a terrorszervezet katonai szárnyát 
illette volna, ezért a Hamasznak 
nagy szüksége volt erre az új pénz-
szállítmányra. Nagy örömmel üdvö-
zölte ezt a sikeres csatát a pénzszál-
lítmány körül, de még nagyobb volt 
az öröme, amikor a tálibok átvették 
Afganisztánban a hatalmat. Azon-
ban ez a több száz milliárd dolláros 
pénzbeli segítség valószínűleg nem 
fog sokáig ezekben a magasságok-
ban megmaradni.  AN∎
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BENNETT ÉS LAPID NETANJAHU NYOMDOKAIBAN?

Yari Lapid, új izraeli külügymi-
niszter bemutatkozó látogatását az 
Emirátusokban világszerte nagy figye-
lemmel kísérték. Látogatása során azt 
gyakorolta, amit mindig is követelt az 
izraeli politikusoktól: Tiszteletteljes 
hangnemben szólalt meg. Az Öbölben 
tartott beszédében nemcsak az egy év-
vel ezelőtt megkötött békeegyezmény 
óriási jelentőségét hangsúlyozta, ha-
nem dicsérettel emlékezett meg a hiva-
talától megvált Netanjahu miniszterel-
nök érdemeiről is. Egy olyan politikai 
riválistól, mint Lapid, ez rendkívüli 
gesztus volt. Lapid külügyminiszter Ma-
rokkóban is jó benyomást keltett. Eddig 
nincs miért szégyenkeznie a nemzetkö-
zi parketten való összehasonlításban 
Netanjahuval, aki diplomáciai multi-
talentum volt. Ugyanakkor az új mi-
niszterelnök, Naftali Bennett, megho-
zott döntései a Libanonból kivitelezett 
Hezbollah-agresszió megfékezésére, 

valamint az iráni jelenlét visszaszorí-
tására Szíriában, azt bizonyítják, hogy 
ő sem habozik elődje nyomdokait kö-
vetni. Mivel az egyiptomi titkosszolgá-
lat főnökével, Abbas Kamellel szem-
ben sikerült megtalálnia a helyes és 
illendő hangnemet a szívélyes viszony 
kialakulása ér-
dekében, pos-
tafordultával 
meg is érke-
zet Ab-

del Fattah al-Sisi elnök meghívása 
Egyiptomba. Egy teljes évtized óta ez 
lesz egy izraeli miniszterelnök első lá-
togatása ebbe a szomszédos országba. 
Lapid és Bennett, Izrael két meghatá-
rozó embere bekapcsolódhat Netan-
jahu munkájába, és kiegészíthetik azt 
saját elképzeléseikkel. Így remélhető, 

hogy Bennettnek az új ameri-
kai elnökkel való első ta-

lálkozóján sikerülni fog 
a világból érkező nega-
tív hangokat hatástala-
nítani, és lerakni azo-

kat az alapokat, 
melyek segíte-
ni fogják Izraelt 
a további, még 
nagyobb po-
litikai bukta-
tóköveket el-
távolítani az 
útból. AN∎
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A KÉTÁLLAMISÁGÚ 
MEGOLDÁS BENNETT-TEL 
LEKERÜL AZ ASZTALRÓL?

Naftali Bennett Izrael első olyan 
miniszterelnöke, aki zsidó hitét modern 
ortodoxként gyakorolja. Ugyancsak ő az 
első miniszterelnök, aki ideológiailag a 
telepes mozgalom mellett áll. Ő és párt-
ja, a Yamina, az éveken át kormányon 
lévő Likudtól jobbra sorolható be. És 
Bennett az első olyan izraeli miniszter-
elnök, aki politikai meggyőződése alap-
ján Júdea és Samária biblikus területei-
nek annektálásáért száll síkra.  Jelenleg 
azonban kifejezetten mérsékelt hangne-
mével okoz meglepetést. Sokak vélemé-
nye szerint időközben megértette, hogy 
ő minden izraeli polgárt képvisel. Jólle-
het nem szükséges hivatalát saját megy-
győződése ellenére gyakorolnia, viszont 
már nem követheti csak saját ideológiai 
felfogását. Különben Jair Lapid, aki po-
litikailag középen helyezkedik el, nem-
rég sejteni engedte, hogy Bennett ve-
zetésével a miniszterelnöki hivatalban 
az ún. kétállamiságú megoldás, amely-
re évek óta az izraeli-palesztin konflik-
tus elhárításának lehetőségeként te-
kintettek, most alighanem «lekerül az 
asztalról». Ez Izraelt nagy kihívások elé 
állítaná úgy az Amerikához, mint az Eu-
rópai Unióhoz fűződő viszonyában. La-
pid külügyminiszter ugyanakkor egy in-
terjúban azt hangoztatta, hogy amikor 
ő Bennettet a megegyezés szerinti rotá-
ció alapján 2023 őszén felváltja, ez nem 
fog így maradni. A palesztin politika 
ugyanakkor az elnökségéhez görcsösen 
ragaszkodó Mahmoud Abbasszal meg-
rekedt egyfajta vákuumban. Az is érde-
kes, hogy Bennett miniszterelnök sem-
milyen közvetlen kapcsolatot nem tart 
fenn a PA elnökével, és Lapid külügymi-
niszter még telefonon sem hívta fel Ab-
basz elnököt.AN∎

Izrael új kormányát szinte az 
egész világ «lehetetlen koalíció-
nak» nevezte, mert a koalíció lét-
rehozására összeállt pártok né-
hány olyan célkitűzést követnek, 
melyek nem is lehetnének ellent-
mondóbbak. A kormányzás első 
hónapjaiban megmutatkozott, 
hogy a koalíciós partnerek között 
a parlamenti szavazások során 
egyes esetekben alapvető eltéré-
sek mutatkoztak, azonban több 
dolog is mozgásba lendült. Az iz-
raeliek különösen azt érzik, hogy 
egy bizonyos kontinuitás rajzo-
lódik ki, így például az arab álla-
mokhoz fűződő kapcsolatok tá-
mogatásában, valamint az Irán 
szíriai jelenléte és a libanoni Hez-
bollah túlkapásai ellen tanúsított 
magatartásban. Továbbá a sikere-
sen lezajlott első szavazási kör az 
állami költségvetés kibocsátásá-
val kapcsolatban szintén a koalí-
ció megbízható működését jelzi. 
Noha alaposabban megvizsgálva 

kitűnik, hogy a koalíció soraiban 
mégsem annyira idilli az egység. 
Így nyilvánvaló a nézeteltérés a 
Meretz polgárjogi párt és az arab 
Raʽam párt között, amely az Iszlám 
Mozgalom nevében csatlakozott 
tolerált pártként a koalícióhoz. Az-
tán a kormány élén álló duó –  Naf-
tali Bennett miniszterelnök és Jair 
Lapid külügyminiszter – úgy tű-
nik, első pillantásra együtt húzza 
az igát, a szakértők viszont problé-
mát látnak abban, hogy Lapid tá-
vol marad a koronavírus ügyében 
összehívott fontos gyűlésekről, és 
hogy Bennett Lapid nélkül folytat-
ta első jelentős megbeszélését Wil-
liam Burns amerikai biztonsági fő-
nökkel Irán ügyében. A következő 
hetek majd megmutatják, hogy a 
két politikus képes lesz-e egységes 
irányvonalat követni a külpolitika 
fontos területein. Egyes szakértők 
úgy vélik, hogy tulajdonképpen a 
belpolitikai kérdések jelentik a ko-
alíció szakítópróbáját. AN∎

KOALÍCIÓS IDILL?
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Izrael számára Júdea és Samária ré-
giója az a terület, ami a biblikus idők 
óta szorosan összekapcsolódott az 
egyedülálló zsidó történelemmel. A vi-
lág számára ez Ciszjordánia, és ezzel a 
névvel gyakran a régiót «megszállt te-
rületként» jelölik meg, miközben Izra-
el inkább «vitatott területről» beszél. 
Ez a földnyelv több millió palesztin és 
kb. félmillió izraeli otthona, akik éle-
tét különböző zónák határozzák meg. 
Az "A" zóna teljesen a PA fennható-
sága alatt áll, a "C" zónát pedig teljes 
egészében Izrael ellenőrzi. A "B" zóna 
vegyes irányítású, a biztonságért Izra-
el felel, a civil közigazgatás a palesz-
tinok kötelessége. Salam Fayyad, a 
PA miniszterelnöke volt az, aki 2009-
ben nyilvánosságra hozta azt a tervet, 
mely szerint ebben a három zónában 

egy független palesztin államot akar-
nak alapítani. Nyíltan beszélt arról, 
hogy a zónák közti határokat lehető-
leg minél jobban össze akarja mosni. 
A legnagyobb figyelmet a "C" zónára 
fordítják, hogy Izraelt lehetőleg eltá-
volítsák, és megteremtsék az alapokat 
a jövőbeli izraeli annektálás megaka-
dályozásához. Az elmúlt 12 évben, az 
izraeli kormányoktól független szer-
vezetek jelentése szerint, Fayyad mi-
niszterelnök nagyon sikeresen járt el. 
Legalább 100 iskolát építettek fel a "C" 
zónában, ahol csekély számú palesz-
tin él. Az illegálisan felépített iskolák 
közül kb. 30-at olyan telkeken húztak 
fel, melyek az izraeli telepek természe-
tes növekedése számára voltak fenn-
tartva. Továbbá hét iskolát az izraeli 
hadsereg gyakorlótereinek közepére 

ÉPÍTKEZÉSEK  
CISZJORDÁNIA  
C ZÓNÁJÁBAN

építettek, négy ilyen iskola természet-
védelmi területen áll, hat régészeti em-
lékhelyeket károsít meg, hármat pedig 
magántelkeken húztak fel. Kezdet-
ben 19 iskolát olyan telken építettek 
fel, melyek a "B" zónához tartoztak, 
de idővel kibővítették őket, úgyhogy 
most a "C" zónához tartoznak. Gyakor-
lati célja nincs ezeknek az iskoláknak, 
mivel átlagban nagyon kevés gyer-
mek látogatja őket a PA régióinak is-
koláihoz képest. Ez az eljárás azért is 
sikeres, mert a PA átfogó külföldi se-
gítséget tud e célra mobilizálni: Első-
sorban az EU áll mellette, mint kitar-
tó és adakozó partner. A tervet tehát 
briliánsan kitalálták, ugyanis ennek 
a támogatásnak köszönhetően Izrael 
nem léphet fel az illegális építkezések 
ellen. AN∎
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A hónap fotója
Arbel-hegy

MÁTÉ 14,34:  
«Átkelve Genezáretnél értek partot. Amikor felismerték őt annak a helynek a lakói, hírül adták az egész kör-
nyéken, és odavittek hozzá minden beteget»



HIVATALOSAN IS  
MEGKEZDŐDÖTT 

Az Izrael arab társadalmá-
ban jelen lévő bűnözés leküzdésé-
re indított nemzeti kampány hivata-
losan megkezdődött. Már Benjamin 
Netanjahu hivatali ideje alatt fel-
tűnt, hogy ez a probléma egyre ke-
zelhetetlenebbé válik. Ezért nagy 
pénzösszeget helyezett kilátásba, 
hogy leküzdjék a bűnözést, vissza-
szorítsák a bandák tevékenységét és 
begyűjtsék az illegális fegyvereket. 
A téma nagy szerepet játszott az iz-
raeli választási kampányban, és az 
arab-izraeli Ra’am párt részvételé-
vel a kormányban a koalíciós egyez-
tetések állandó alkotórészévé vált. 
A Raʽam elnöke, Mansour Abbasz, 
izraeli viszonyok között eddig szo-
katlanul nagy összeget kapott, hogy 
ezen a területen egy sokoldalú ak-
ciótervet léptessen életbe. Amikor 
Bennett miniszterelnök ismertette, 

hogy az eljárás részleteit kidolgoz-
ták, és a munka elindul, az ország 
arab társadalmában újabb gyilkos-
ságok történtek. Amikor egy fiatal 
özvegy gyermekeivel el akarta a vá-
rost hagyni, a nyílt utcán kivégez-
ték, a férje ugyanis ebben a város-
ban alvilági tevékenységekben vett 
részt, és megölték. Ez nem egyedü-
li eset. Egy másik áldozat Saher Is-
mail, aki az oktatásügyi miniszter-
nő tanácsadója volt. Lapzártakor 
ennek a gyilkosságnak hátterét még 
nem ismertették, de kétségkívül ez 
is egy nyílt utcán történt kivégzés 
volt. A lőfegyverrel történő merény-
leteknek, melyeket arabok követnek 
el arabok ellen, olyan sok a halálos 
áldozata, hogy már most augusztus-
ban kirajzolódott: Az idei mérleg az 
előző évek minden szomorú rekord-
ját meg fogja dönteni. AN∎

Izrael a drónok egyik első és mind-
máig a legjelentősebb fejlesztője, 
azoknak az ember nélküli repülő tár-
gyaknak, melyeket sokoldalúan lehet 
felhasználni. Segíthetnek tömegren-
dezvények áttekintésében vagy régé-
szeti ásatásokon a levegőből készített 
felvételekkel meglepő felfedezésekhez 
vezethetnek. A drónokkal kémkedni is 
lehet, sőt minden veszély nélkül táma-
dást is lehet indítani az ellenséges cél-
pont ellen. Izrael egy idő óta a drónok 
új generációját állítja elő, melyeknél a 
mesterséges intelligenciát alkalmaz-
za. Sajtójelentések szerint az így fel-
szerelt izraeli drónok az Egyesült Arab 
Emirátusok fontos infrastruktúrái fö-
lött veszik át a megfigyelést. A megfi-
gyelt objektumokhoz tartoznak az or-
szág Perzsa-öböl menti olajkitermelő 
helyei is. E drónok általi megfigyelés 
elsősorban biztonsági célokat szolgál, 
de lehetővé teszik az üzemzavar idő-
ben történő felfedezését is. Különleges-
ségként kiemelték, hogy ezeket a leg-
újabb fejlesztésű izraeli drónokat a nap 
24 órájában üzemeltetni lehet, rendkí-
vüli hőségben is működőképesek, és 
szokatlanul nagy régiókat tökéletesen 
áttekintenek, úgyhogy emberi beavat-
kozás hosszabb időn át szükségtelenné 
válik. AN∎
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IZRAELI TALÁLMÁNYOK 
LEBEGNEK AZ ÖBÖL  
OLAJMEZŐI FELETT 
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NAGY TŰZVÉSZEK OKOZTA  
FÁJDALMAS  
VESZTESÉGEK 

A forró nyári hónapokban 
Izrael különböző régióiban többször 
pusztítottak nagy tűzvészek. Az egyik 
legpusztítóbb tűzvész Jeruzsálem kör-
nyékét veszélyeztette. Egyes helyeken 
evakuálni kellett a lakosokat is. A tűz-
vészek Izrael szomszédállamaiban is 
pusztítottak. A szakértők figyelmez-
tetnek, hogy Izraelt már most súlyo-
san érintik a klímaváltozás kihatásai, 
és jobban fel kell készülnie, ha a jö-
vőben el akarja kerülni az olyan ka-
tasztrófákat, amit a Jeruzsálem kapuit 
ostromló tűzvész is jelentett. Ez alka-
lommal itt is, és a régió más állama-
iban is óriási erdőségek váltak a lán-
gok martalékává. Izrael a több napos 
küzdelem után nemzetközi segítséget 
kért, hogy a fővároshoz közeledő tűz-
vészt megfékezhesse. Érdekes, hogy 
a Palesztin Autonómiahatóság több 

tűzoltóegysége is részt vett az oltá-
si munkálatokban. Miután nagysze-
rű munkát végeztek, gyorsan vissza 
is húzódtak.  Nem akartak a sajtóval 
találkozni, és elismerni, hogy részt 
vettek az oltásban. Ez azonban nem 
akadályozta meg a felelős izraeli mi-
nisztert, Omer Bar-Lev-et, hogy kö-
szönetet mondjon a palesztin partner 
együttműködéséért. Eltekintve attól, 
hogy Izraelnek a jövőben másként 
kell megterveznie újra-erdősítési 
programját, sokan arra figyelmeztet-
nek, hogy ezek a tüzek a klímaválto-
zás első kihatásai, és az országnak 
még sokkal több óvintézkedést kell 
hoznia. Ugyanakkor azt is kiemelik, 
hogy az erdőtüzek problémája egye-
dülálló esélyt kínál arra, hogy a regi-
onális együttműködést teljesen más-
ként építsék ki olyan partnereket is 

bevonva, akik nem jó szemmel néz-
nek Izraelre.  Vannak olyanok is, akik 
úgy vélik, hogy ez a téma újabb éket 
verhet a szomszédos államok kapcso-
latába. Már látható is erre az első pél-
da: Algéria Marokkót vádolta azért a 
nagy erdőtűzért, amely több tízezer 
hektár erdőt pusztított el, és 90 halá-
los áldozatot követelt, köztük, 30 ka-
tona életét. Röviddel ezután meg is 
szakította diplomáciai kapcsolatait 
ezzel a szomszédjával.  Ugyanakkor 
Algéria a «cionista entitást» is szó-
ba hozta, és sejtetni engedte, hogy az 
erdőtüzekért nemcsak Marokkót te-
szi felelőssé, hanem Izraelt is, ráadá-
sul mindkettőt «terrorszervezetként» 
emlegette, ami azt mutatja, hogy ez a 
téma számos olyan lehetőséget rejt, 
melyek épp az együttműködés ellen-
kezőjét váltják ki. AN∎

A PALESZTIN HATÓSÁG 
TÖBB TŰZOLTÓEGYSÉGE 
IS RÉSZT VETT A 
TŰZOLTÁSBAN.
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A Nap roppant nagy energi-
ájának felhasználásában elért ed-
digi vívmányok mutatják az utat, 
hogyan élhetünk környezetbará-
tibb életet, és azt is, hogy egy na-
pon talán megszűnik függőségünk 
a fosszilis nyersanyagoktól. Jólle-
het ez nagyon csábítóan hangzik, 
a napenergia egyelőre több kihívás 
elé is állít bennünket: Először is a 
napfény a napnak csak bizonyos 
időszakában áll rendelkezésre, 
aztán vannak olyan régiók, ahol 
a napos időszak rendkívül rövid, 
amihez még az évszakok okozta 
korlátozások is hozzájönnek. Ah-
hoz, hogy energiaszükségletünket 
napenergiával biztosítsuk, ennek 
az energiaforrásnak korlátlanul és 
minden időben rendelkezésünk-
re kellene állnia. Ezzel a kihívás-
sal foglalkozik Avner Rothschild 
professzor doktorandusával, Yi-
fat Peikner-rel. A Technion Hai-
fa két tudósa újfajta megoldások-
kal próbálkozott. Világos, hogy a 
napenergia hozzáférhetőségének 
egyik megoldása annak tárolása 
lehet. Eddig elemeket használtak, 
de azok tárolási kapacitása kor-

látozott, ugyanakkor időbeli tá-
rolási korlátok is fennállnak. Az 
eddig kigondolt tárolási megoldá-
sok komplikáltak, és tartalmazzák 
a fotoelektro-kémiai szolárcellák 
által előállított hidrogént, ame-
lyet egyszerűbb tárolni, azonban 
a kémiai komponensek ezt az el-
járást bonyolultabbá teszik. Ezen a 
ponton avatkozott be Rothschild, 
és drágaköveket, mégpedig he-
matitot, azaz vörösvasércet hasz-
nált. Az általa és csoportja által 
végrehajtott tesztek azt mutatják, 
hogy ez az eljárás nemcsak haté-
konyabb, hanem kémiailag sta-
bil és nem toxikus, és főleg költ-
ségkímélőbb alternatíva lenne. A 
legújabb mérések, melyeket ez a 
Technion-team a napenergia-fel-
használás történetében először 
végzett, azt mutatják, hogy a he-
matit kövek sokkal nagyobb mér-
tékben növelik a hatékonyságot, 
mint azt eredetileg feltételezték. A 
kutatás eredményeit az Energy & 
Environmental Science szakfolyó-
iratban tették közzé, amit a szak-
mai körök nagy érdeklődéssel fo-
gadtak. AN∎

AZ IZRAELI TECHNION  
HATÉKONYABB NAPENERGIA- 
FELHASZNÁLÁSON DOLGOZIK 

Izrael diplomás nemzetnek szá-
mít, mert lakosainak kifejezetten 
magas százalékaránya rendelkezik 
egyetemi végzettséggel. Ugyanak-
kor a lakosok nagy százalékának 
van mesterdiplomája és doktorá-
tusa is, e tekintetben Izrael kima-
gasló helyet foglal el. Még néhány 
évtizeddel ezelőtt az ország kevés, 
de annál híresebb egyetemmel ren-
delkezett, melyek közül egyeseket 
már az államalapítás előtt felépí-
tettek, ilyen a Technion Haifa és a 
Jeruzsálemi Héber Egyetem. Mel-
lettük létrejöttek szemináriumok, 
melyek a tanerőket képezték ki, va-
lamint néhány kollégium a speci-
alisták képzésére. Idővel számuk 
megnövekedett, úgyhogy az or-
szág Akadémiai Tanácsa által elis-

IZRAELNEK ÚJ FŐ ISKOLÁJA VAN  
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mert továbbképzéseket az ország 
különböző helyein lévő képzési 
központokban el lehet végezni. 
A közelmúltban nőtt az egye-
temek száma is, mivel az Ari-
el College Samáriában egyete-
mi rangot kapott.  Ezt követte a 
nemeztközileg is elismert legte-
kintélyesebb oktatási központ 
az országban, az Interdiszcip-
lináris Tantárgyak Központja 
(IDC) Herclijában, amelyet 27 
évvel ezelőtt alapítottak. A stá-
tuszfelértékelés során az intéz-
ményt alapítója, Uriel Reich-
mann professzorról Reichmann 
Egyetemnek nevezték el. Ez a 
névadás rendkívüli, mert ed-
dig csak három felsőoktatási 
intézményt neveztek el szemé-

lyiségekről: A Ben-Gurion Egye-
temet Negevben, Be’er Schevá-
ban Izrael államalapítójáról és 
első miniszterelnökéről, a We-
izmann Tudományos Intézetet 
Rehovotban Chaim Weizmann 
tudós tiszteletére, aki Izrael 
első államelnöke volt, valamint 
a  Meir Bar-Ilan rabbiról elne-
vezett Bar-Ilan Egyetemet Tel 
Aviv nagytérségében. Az eddig 
privát IDC számára az egyetem-
mé válás azt jelenti, hogy ezen-
túl állami támogatással fog mű-
ködni. Érdekes, hogy kb. 8000 
hallgatójával ez kis oktatási in-
tézménynek számít, azonban 
a 2000 különböző nemzetből 
származó külföldi hallgatójá-
val különleges jelleggel bír. AN∎

TÖRTÉNELMI ATLASZ  
KITEKINTÉSSEL  
IZRAEL 2060-AS  
DEMOGRÁFIÁJÁRA

Az Izraeli Országos Statisztikai Hi-
vatal érdekes adatokat és prognózi-
sokat tett közzé. Pontosan kimutat-
ta, hogy a ma Izraelben élő zsidók 
közül hányan születtek az ország-
ban, hányan vándoroltak be és mi-
lyen országokból. De Izrael múltbeli 
adatai is érdekesek. Ezt egy «törté-
nelmi statisztikai atlasz» szemlél-
teti, melyet az Izraeli Országos Sta-
tisztikai Hivatal nemrég adott ki, és 
amelyet Izrael Állam első hét évti-
zedének szentelt. Az atlasz részle-
tes adatai lehetővé teszik a statisz-
tikusok és demográfusok számára, 
hogy már most betekintsenek Iz-
rael Állam jövőjébe. A zsidó álla-
mot kevesebb mint 800  000 zsidó 
lakossal alapították, ma az ország-
nak több mint kilencmillió polgá-
ra van, akiknek 75%-a zsidó. Izrael 
lakossága az elmúlt 70 év során kb. 
tizenegyszeresére növekedett, ez 
érvényes úgy a zsidó, mint az arab 
lakosságra. Több mint hárommil-
lió zsidóember a világ szinte min-
den részéből választotta új hazájá-
nak Izraelt. 2060-ban, tehát 40 év 
múlva a szakértők becslése szerint 
az országnak 18 millió lakosa lesz. 
Az adatok szerint Tel Aviv nagytér-
ségben a népsűrűség sokkal erőseb-
ben növekszik, mint az országos át-
lag, viszont Jeruzsálemben az eddigi 
növekedés megmarad. A Szentváros 
lakossága már évtizedek óta az ösz-
szlakosság 10%-át teszi ki. 2060-ig 
azonban itt is sokkal nagyobb lesz 
az egy négyzetkilométerre számított 
népsűrűség, ami Tel Avivban már 
most is rekordnagyságú, és a jövő-
ben még csak növekedni fog. AN∎

IZRAELNEK ÚJ FŐ ISKOLÁJA VAN  
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alkalommal a tornában is jól sze-
repeltek. Valóságos áttörés volt, 
ami azonban a szakmai köröket 
nem lepte meg, mert Izrael tor-
nászai az utóbbi olimpiákon egy-
re jobban szerepeltek. Nem hirte-
len siker ez, hanem évek nehéz 
munkájával kidolgozott áttörés. 
Az idei olimpia mérföldkő az iz-
raeli sport történetében. Ezt az 
olimpiát egy rendkívüli alkalom 
is különlegessé teszi: A 11 izrae-
li sportoló meggyilkolása óta az 
1972-es müncheni olimpián most 
először emlékeztek meg az áldo-
zatokról egyperces néma felállás-
sal mégpedig a megnyitó ünnep-
ségen. AN∎

Alig fejeződtek be a tokiói 
olimpiai játékok, és épphogy ki-
hirdették a paraolimpiai játékok 
kezdetét, Izrael újabb bajnokkal 
dicsekedhetett: A 18 éves Jonat-
han Kapitulnik magasugró vi-
lágbajnok lett Kenyában a 20 év 
alattiak számára rendezett ver-
senyen, ugyanis átugrotta a 2,19 
méter magasságot. Aztán To-
kióban Izrael arab úszóbajnoka 
a paraolimpiai játékok kereté-
ben aranyérmet nyert. Izrael év-
tizedeken át kevés sikerrel sze-
repelt az olimpiai játékokon. Az 
1952-es első részvétel óta négy 
évtizednek kellett eltelnie, míg 
1992-ben Barcelonában az or-

IZRAEL  
LEGSIKERESEBB 
OLIMPIÁJA 

szág első olimpiai érmét meg-
szerezte. Ez így folytatódott a 
következő években is, itt-ott egy-
egy érem, de semmi kiemelkedő 
eredmény. A tokiói olimpiáig Iz-
rael összesen 9 érmet szerzett, 
és általában az utolsó helyeken 
szerepelt a versenyző nemzetek 
között. Most viszont Tokióban 
Izrael bámulatba ejtette a vilá-
got, mert az érmek mérlege ki-
lencről felugrott 13-ra, az izraeli 
sportolók ugyanis két arany és 
két bronzéremmel tértek haza. 
Izrael általában a küzdőspor-
tokban, főleg a dzsúdóban, és 
a vízi sportokban számított esé-
lyesnek, Tokióban azonban ez 
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KORONAVÍRUS ÉS  
ANTISZEMITIZMUS 
AUSZTRÁLIÁBAN 

A pandémia kapcsán Izrael is-
mételten a világ érdeklődésének fó-
kuszába került. Az ország elsőként 
zárta le határait a járvány kitörésekor. 
Sok szó esett Izrael részvételéről ab-
ban a versenyfutásban, amibe a világ 
az oltóanyag kifejlesztéséért kénysze-
rült. Noha az ország nem a legelső so-
rokban helyezkedett el, azonban zsi-
dók is részt vettek a folyamatban, ami 
természetesen elősegítette az antisze-
mita összeesküvés elméleteket. Izrael 
sikeres oltókampánya is alkalmat kí-
nált az ország bírálóinak, hogy Izra-
elt minden lehetséges alávalósággal 
vádolják. Ez vonatkozik a palesztin 
szomszédok oltóanyaggal való ellátá-
sára is. Időközben a legvadabb elmé-
letek kaptak szárnyra arról, hogy mit 
akar tulajdonképpen Izrael «a világ el-
len elkövetni», miközben szorgalmaz-

za a gyerekek beoltását és azt, hogy 
a beoltottak minél hamarabb kapják 
meg a harmadik oltást. Egy másik té-

makört megvizsgálva jól látható, mi-
ként segíti elő a pandémia az anti-
szemitizmus terjedését. Az emberek 
szerte a világon nem tartják be a ha-
tóságok utasításait, főleg azokat, me-
lyek a távolságtartásra vagy a nagy 
ünnepségek és rendezvények megtar-

tására vonatkoznak.  Nemrég ebben 
az összefüggésben a különben olyan 
«csendes» Ausztrália keltett szenzá-
ciót. Egy ausztrál család az eljegyzé-
si ünnepség keretében megsértette a 
Melbourn-i lockdown rendelkezéseit. 
A végzetes tény az, hogy ez egy zsidó 
család volt. Végülis ez olyan vétség, 
melyet minden ország hatósága min-
denféle vallású és bőrszínű emberek-
nél számtalanszor megállapít. Auszt-
ráliában ennek az incidensnek az lett 
a következménye, hogy a közösségi 
hálón ilyen bejegyzések jelentek meg: 
«A gázkamrákba ezekkel!» Ausztrá-
lia zsidó szervezeteinek munkatár-
sai ezt követően elmondták, hogy 
rövid időn belül megszaporodtak a 
hozzájuk érkező antiszemita gyűlö-
letkeltő üzenetek, és nemcsak ez-
zel az incidenssel kapcsolatban. AN∎

A VILÁGJÁRVÁNY 
TOVÁBB ÖSZTÖNZI AZ 
ANTISZEMITIZMUST.
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ZSIDÓ  
TÖRTÉNELEM 
A VILÁGŰRBEN 

Izrael különböző helységei egye-
dülálló szálláshelyeket kínálnak. Je-
ruzsálemben kedvezményes áron 
lehet megszállni diákszállókban, me-
lyekből ugyanolyan csodás kilátás 
nyílik a Szentvárosra, mint a luxus-
hotelekből, ahol egy halom pénzt 
kell kifizetni az ellátásért.  Hasonló 
szálláslehetőségeket kínál Negev is. 
Ebben a nagykiterjedésű régióban 
az izraeli lakosság mindössze 10%-
a él. Itt is az emberiség történelmé-
nek egyedülálló helyeire bukkanhat 
a látogató, de elsősorban a termé-
szet nyűgöz le ebben a sivatagi ré-
gióban. Sok fiatal indul el egyszerű-
en hálózsákkal a hátizsákjában, és 

mére utaltak. Űrhajója lezuhant, ami-
kor visszatért a Föld atmoszférájába, 
így ezek a tárgyak is örökre elvesztek. 
Most egy újabb darab zsidó történelem 
fog a világűrbe látogatni, mert a kö-
vetkező izraeli űrhajós, Eytan Stibbe, 
a Bar-Kochba felkelés korából szárma-
zó ókori érmét viszi magával, amint 
az Izraeli Régészeti Hatóság nem-
rég közölte. Stibbe ezzel kapcsolat-
ban elmondta: «A nemzetközi űrállo-
másra indulva olyan tárgyakat viszek 
magammal, melyek számomra sze-
mélyesen különös jelentőséggel bír-
nak. De az is fontos, hogy ezek egyben 
a zsidó történelmet is szimbolizálják. 

Így egy érme fog velem utazni, amit 
Júdeában a zsidók Kr. e. 132 és 136 kö-
zött a Római Birodalom elleni felkelés 
idején nyomtak. Ezen az érmén még 
ma is olvasható: Nyomva Izrael sza-
badságának második évében.» Stibbe 
a Régészeti Hatóság szakembereivel 
együtt a sajtónak kifejtette, hogy ezen 
az érmén egy pálmafa és szőlőlevelek 
is kivehetőek, melyek a bibliai idők-
től az ország szimbólumának számí-
tanak, és melyek Stibbe számára sze-
mélyes kötődést is jelentenek: «Ezek a 
növények a Volcani Intézetet szimbo-
lizálják, ahol apám mezőgazdasági 
kutatásait végezte.» AN∎

a szabad ég alatt éjszakáznak, ami 
egyedülálló élmény. Valamivel ké-
nyelmesebben és mégis a természet 
közepén a csillagos ég alatt lehet éj-
szakázni beduinsátrakban. Negev 
kevés városainak egyikében, a kb. 
6000-es lélekszámú Mitzpe Ramon-
ban sokan kínálnak nyaralókat vagy 
szobákat az odalátogatóknak. Ezek 
városias kényelmet kínálnak fürdő-
szobákkal. De itt található a Beres-
heet Hotel, egy luxuskunyhó, amint 
egyesek nevezik, és csodálatos kilá-
tást nyújt a Ramon-kráterre. Az ur-
bánus központokkal ellentétben ez 
Negev egyetlen első osztályú szál-
lodája – legalábbis a közelmúltig ez 

volt. 2021 nyarán, amikor Izrael nem 
engedett be turistákat az országba, 
és a hotelszakma kizárólag a belföl-
di turizmusra volt utalva, megnyi-
totta kapuit Negev második nagy 
presztízsű hotelje az Arava-síksá-
gon, a Six Senses Shaharut. Rek-
lámszövegében ez áll: «Shaharut 
színtiszta sivatag.» Továbbá azzal 
dicskszik, hogy ez a hotel lehetővé 
teszi a vendégek számára «a spártai 
környezetet fényűző luxus közepett 
élvezni». Hogy ez az új hotel meny-
nyire nyeri el az utazók tetszését, 
akkor derül ki, ha a hotelszakma a 
pandémia után visszatérhet a norma-
litáshoz. AN∎

Eddig Ilan Ramon volt az egyet-
len izraeli űrhajós. Indulásakor az 
űrbe azzal keltett szenzációt, hogy 
magával vitte a Tóra másolatát mik-
rofilmen és olyan tárgyakat, melyek a 
náci korszak fájdalmas zsidó történel-

A SEMMI KÖZEPÉN MAGAS 
ÁRSZINTEN 
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Zebulon Simantov most 62 
éves. Az afganisztáni események 
során a világ felfigyelt rá, mert ő az 
egyedüli zsidó lakosa ennek az or-
szágnak. A tudósok úgy vélik, hogy 
ebben a régióban a babiloni szám-
űzetés idején kezdtek letelepedni a 
zsidók. A zsidókról fennmaradt első 
említések a mai Afganisztán 
területén a Kr. u. 7. szá-
zadból származnak, 
az arab hódítás ide-
jéből. A zsidó uta-
zók beszámolói 
szerint a korai kö-
zépkorban itt kb. 
80  000 zsidóem-
ber élt, közösségük 
azonban a 18. és 19. 
században egyre zsu-
gorodott. Izrael Állam 
megalapítása idején és az-
után is kivándorlási hullám indult 
meg, mint ahogy más arab orszá-
gokban is. 1979-ben, amikor a Szov-
jetunió bevonult az országba, sok 
zsidó kivándorolt. 1996-ban a sajtó 

tíz zsidó lakosról számolt be, akik 
a fővárosban, Kabulban éltek. A tá-
libok első uralkodási idejében két 
zsidó férfi állt a közérdeklődés fó-
kuszában. Miután Isaak Levi meg-
halt, Simantov maradt az egyedü-
li zsidó ember Afganisztánban. Az 
interjúiban mindig hangsúlyozta, 

hogy ő soha nem beszélt Levivel. 
Ezekből az interjúkból az is 

kiderült, hogy Simantov 
kérdéses jellem, és kö-

pönyegforgató. A fe-
lesége és gyermekei 
már rég kivándorol-
tak Izraelbe, és húsz 
év elteltével sem haj-

landó elválni fele-
ségétől. Több rabbi is 

próbálta meggyőzni, 
hogy egyezzen bele a vá-

lásba, amit alkalomadtán meg 
is ígért, de aztán visszavonta ígére-
tét. Többször is beleegyezett abba, 
hogy kivándorol, de aztán még-
is Kabulban maradt mondván «én 
szeretem a zsinagógámat, és őriz-

ni akarom». A tálibok megerősödése 
arra indította a zsidó filantrópokat és 
a rabbik szövetségét, hogy kimene-
kítsék az országból. Ő azonban csak 
akkor akart menni, ha előbb «pénza-
dományt» kap. Az egykori szőnyeg-
kereskedő azzal érvelt, hogy adós-
ságait kell kifizetnie. Ezt azonban 
határozottan elutasították, ugyan-
is csak a szükségben lévő zsidókról 
gondoskodtak, és nem adósságaik 
kifizetéséről, amint a mentőakciók 
felelősei elmondták. A Times of Isra-
el azt is megtudta, hogy Simantov az 
újságírókat is mindig becsapta. Elő-
ször 200 dollárt kért egy interjúért, 
aztán az utolsó pillanatban 500-at 
követelt. Még ha Simantov igencsak 
kérdéses jellemű ember is, vélhetően 
súlyos pszichikai problémákkal, so-
kan aggódnak sorsa miatt most, hogy 
a tálibok újra hatalomra jutottak. Au-
gusztusban nem lehetett tudni, hol is 
tartózkodik valójában. Valószínűleg 
nem ezek az utolsó hírek, melyeket 
Afganisztán egyetlen élő zsidó embe-
réről hallunk. AN∎

AFGANISZTÁN  
UTOLSÓ ZSIDÓLAKOSA 
– egy szomorú  
történet 
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Sült édesburgonya szójaszósszal, mézzel és gyömbérrel
IZRAEL KONYHÁJA
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RÖVID JELENTÉSEK 

Az édesburgonya elválasztha-
tatlan része a konyhánknak, 
mindig van belőle 2-3 darab 
raktáron, hogy a gyakran fellé-
pő batata- sóvárgáskor azon-
nal kéznél legyen.

Az alábbi édeskés, különle-
gesen ízesített sült édesbur-
gonya (héberül -batata) köret 
amennyire könnyen elkészít-
hető, annyira nehéz megáll-
ni, hogy együltében mindet 
elpusztítsuk.

Hozzávalók (6 személyre):
• 1 kg ( 3-5 db) édesburgonya
• 1 marék apróra vágott 

petrezselyem

Mártáshoz:
• 1/2 pohár szójaszósz
• 2 nagy evőkanál méz
• 2 gerezd tört fokhagyma
• 1/2 kiskanál édes paprika
• 1/3 kiskanál őrölt gyömbér
• 1/3 kiskanál őrölt fekete 

bors
• 2 evőkanál víz

Elkészítés:

180 fokra melegítjük a sütőt.

Meghámozzuk az édes burgo-
nyát és kb. 1 cm vastag hasá-
bokra vágjuk.

Minden mártáshoz valót ösz-
szekeverünk egy tálban, hozzá-
adjuk az édes burgonyát és jól 
elkavarjuk, hogy a szósz min-
dent beborítson.

Mindezt belehelyezzük egy 
tepsibe, lefedjük alufóliával, 
és 50 percig sütjük.

A sütőből kivesszük a tepsit, 
leszedjük az alufóliát, a sütőt 
felső grill módra állítjuk, majd 
további 10 percre visszatesz-
szük, hogy az édesburgonya 
aranyló színt kapjon. Végül ki-
vesszük, megszórjuk petrezse-
lyemmel és melegen tálaljuk.
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A ZSIDÓ NÉP TÖRTÉNELME
Jamie Cowen

Jamie Cowen 1999-ben és 2001-ben járt Budapesten, az ak-
koriban itt mûködõ Messiási Zsidó Biblia Intézet elõadó taná-
raként. Egyhetes kurzusa során a zsidó történelemrõl beszélt, 
kivételes módon, Jézus-Jesua személyét állítva a középpontba. 
Hatalmas ívû sorozata Ábrahámtól napjainkig kísérte végig a vá-
lasztott nép tragédiákkal és felemelkedésekkel teli történelmét. 
A hallgatók néhány nap múlva úgy érezték, Izrael népének törté-
nelmével való ismerkedésük egyúttal a világ történelmében tett 
utazássá is vált. Nemcsak Izrael társadalmának Jézus-korabe-
li tagozódását érthették meg jobban, hanem Nagy Sándor óko-
ri birodalmának sorsától kezdve ott jártak Jeruzsálem szörnyû 
pusztulásánál, az európai vándorutak és üldöztetések keserû 
fájdalmainál is. Megismerhették a korai egyházatyák zsidóelle-
nes iratait éppúgy, mint a rabbinikus zsidóság gondolkodásmód-
jának formálódását is.

A jelen kötet ezeknek az elõadásoknak a szöveganyagát dolgoz-
za fel, megõrizve az élõ beszéd lendületét. Ajánljuk mindenki-
nek, aki szeretné közelebbrõl megismerni ezt a hatalmas témát.

Ára: 1250,-Ft
     

Ára:1450,-Ft

AMIKOR A KERESZTBÕL
KARD LETT

+ postaköltség

Kedves Olvasóim, ezzel a könyvvel Önök olyan információkat tarta-
nak a kezükben, melyek a legtöbb történelemkönyvbõl hiányoznak.

Megtudhatja, hogy miért üldözte az egyház a zsidó népet olyan dé-
moni gyûlölettel? Merrill Bolender könyve feleletet ad erre a kér-
désre olyan történelmi tényekkel, melyekrõl alig hallani a szószékrõl 
vagy a teológiai szemináriumokon.

A szerzõ ismerteti a behelyettesítõ teológia tévtanításait, és rámutat 
ennek a bibliaellenes tannak kulcsszerepére számtalan zsidó megy-
gyilkolásában a keresztes hadjáratok, az inkvizíció, a pogromok, sõt 
a Holokauszt idején. A kereszt - Isten szeretetének jele - szó szerint 
karddá változott.

Az egyháznak meg kell tanulnia megérteni a zsidó nép szerepét Is-
tennek az utolsó idõkre vonatkozó megváltói tervének kibontakozá-
sában. A keresztényeknek is meg kellene tanulniuk azoknak a bibliai 
helyeknek helyes értelmezését, melyek Istennek Izrael országára és 
választott népére készített szövetséges terveit írják le.

A mai egyház is megkeményíti-e szívét, és megismétli a múlt hibáit? 
Vagy kudarcából megtanulja vétkét beismerni, és bûnbánatot tart? 
Csak megtérése által részesülhet üdvösségben, megbékélésben és 
újra helyreállításban, amit Isten Izraelnek és Gyülekezetének adni 
szeretne.

+ postaköltség

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



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

I Z R A E L
Találkozás Jézussal!

Utazz velünk a 
Szentföldre!

A részletekrõl érdeklõdjön telefonon!

Az utazás az Éjféli Kiáltás Misszió 
svájci szervezetének  Beth-Shalommal 
való Izraeli látogatása, megélése 
egyedülálló és feledhetetlen! Csak azt 
tudjuk erre mondani:

Jövőre is Jeruzsálem!

Shalom ve Lehitraot.
Legyetek az ígéret földjének jó 
hírvivői, ahogyan Józsué és Káleb.

Az utazás új idõpontja: 

2022 március 6-16!
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