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Egykor a történészek a világtörténelem 
megírásakor figyelembe vették Dániel köny
ve nagy világbirodalmakról szóló vízióját. Ez 
a módszer azonban már a múlté.

Hasznukra lenne azonban a mai politiku
soknak is, különösen a vezető pozícióban lé
vőknek, ha tanulmányoznák a Bibliát, főleg 
a Dániel könyvének 2. és 7. fejezetét. Nagyon 
tanulságos, amit ott a negyedik világbiro
dalomról megtudhatnak, amely mindaddig 
fennmarad, amíg egy kő anélkül, hogy vala
ki megérintené, lezuhan, és véget vet e világ 
birodalmainak, ugyanis mi ebben a korban 
élünk (Dániel 2,35 és 7,13–14). 

Dániel próféta főleg emiatt a negyedik, 
utolsó birodalom miatt aggódott, ezért továb
bi részleteket is meg akart tudni róla. És amit 
könyvében leír, éppen az ukrajnai konfliktus 
vonatkozásában nagyon tanulságos.

Erről az utolsó birodalomról azt olvas
suk, hogy kétféle összetevőből állt, amit a 
szobor lábainak vasból és cserépből álló ösz
szetétele szimbolizál. Az utolsó birodalom, 
Róma, nagysága miatt gyakorlatilag mindig 
két részből állt, keleti és nyugati részből, ami 
az idők folyamán gyenge pontjának bizo
nyult. A birodalom további fejlődését a láb
ujjak ábrázolják (Dániel 2,33.40–43). 

Amit ma gyakran elfelejtünk, az a tény, 
hogy KeletEurópa, és így Oroszország és Uk
rajna is Dániel negyedik birodalmához, azaz 
Rómához tartozik. Bár e két említett ország
ban cirill írásjeleket használnak, mert ezt a 
területet KeletRóma, vagyis a görög nyelvet 
előnyben részesítő Konstantinápoly (Bizánc) 
térítette kereszténységre Cirill és Metód 
munkássága nyomán. Nyugat a latin írásje
leket használja, a római egyház befolyásá
nak köszönhetően. A nagy egyházszakadás 
1054ben következett be. Azóta a római ka
tolikus egyház (és a reformációtól kezdve 
számos protestáns felekezet) és az ortodox 
egyház külön működik. Ez a választóvonal a 
keresztény hit tartalmára is hatással volt, és 
arra a módra, ahogyan a liturgiát Keleten és 
Nyugaton gyakorolják.

KEDVES BARÁTAIM! 

Dániel könyvéből megtudjuk, hogy Euró
pa keleti és nyugati része között nyilvánva
lóan Isten által adott elhatárolódás áll fenn, 
amit nem lehet egyszerűen az emberi meg
fontoltság számlájára írni.

Dániel víziója még valami mást is közöl, 
amit jó lenne, ha a politikusok tudomásul 
vennének. A tíz lábujjról, melyek az utolsó 
birodalom végső fázisát jelképezik, azt ol
vassuk, hogy részben vasból, részben cse
répből állnak. Mit akar ez mondani?

Azt, hogy egyrészt erős, másrészt viszont 
gyenge, hiszen a vas és a cserép nem elegye
dik egymással. Nagy erőfeszítéseket tesznek 
az egyesülés érdekében az Európai Unió és 
a NATO által, de a Biblia azt mondja, hogy 
ezek a törekvések nem fognak sikerrel járni. 
Azt a hibát sem szabad elkövetnünk, hogy 
Rómát a régi történelmi határai között kép
zeljük el. A Dániel 7,23 szerint ez az utolsó 
birodalom bekebelezi az egész világot, és fel
emészti azt.

A gyarmatosítás és a hozzá kapcsolódó 
háborúk által az egész világ Európa, és így 
Róma befolyása alá került. Nincs a földön 
olyan ország, amely ebből kizárható lenne. 
Így elmondhatjuk: Az egész világ ennek az 
utolsó birodalomnak a szellemi és kulturá
lis hatása alá került, amelyről már Dániel 
beszélt.

Azt se felejtsük el, hogy a gyarmatosí
tással a keresztény misszió is nagy lépése
ket tett előre. Ez igaz – amint az is, hogy az 
ókori Róma biztosította (akarata ellenére) az 
evangélium elterjedésének feltételeit. Ezzel 
együtt mindig el kell választanunk a politi
kai, katonai hatalmat a hit hatalmától (lásd 
állam és egyház szétválasztásának evangéli
umi elve). 

Bízva az Úrban, aki építi birodalmát, 
amely örökké fennmarad, köszöntelek Ben
neteket szívélyes shalommal! 

AMIT MA  
GYAKRAN 
ELFELEJTÜNK, 
AZ A TÉNY, 
HOGY KELET- 
EURÓPA, ÉS ÍGY 
OROSZ- 
ORSZÁG ÉS  
UKRAJNA IS,  
DÁNIEL NEGYE-
DIK BIRODAL-
MÁHOZ, AZAZ 
RÓMÁHOZ 
TARTOZIK.www.ejfelikialtas.hu 
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tisztulj meg!” És azonnal letisztult 
róla a lepra. Ő pedig megparancsolta 
neki: „Senkinek ne mondd el ezt, ha
nem menj el, mutasd meg magadat a 
papnak, és ajánlj fel áldozatot meg
tisztulásodért, ahogyan Mózes elren
delte, bizonyságul nekik.” De a híre 
annál jobban terjedt, és nagy soka
ság gyűlt össze, hogy hallgassák, és 
meggyógyítsa őket betegségeikből. Ő 
azonban visszavonult a pusztába, és 
imádkozott.»

Itt Lukács, az orvos, egy leprásról 
beszél, aki Jézushoz jött. A lepra na
gyon ragályos bőrbetegség, amely a 
bőrön jelentkező fekélyekben nyilvá
nul meg, és az idegrendszert is meg
támadja. A XX. századig nem tudták 
gyógyítani, a beteg fájdalmas, lassú 
halálra volt ítélve. Már a biblikus idők
ben is, de végig a történelem folyamán 
a leprásokat elkülönítették a társada
lom többi részétől. KözelKeleten és 
Ázsiában egy sor vallásos ceremónia 
és rítus utal arra, hogyan viszonyultak 
a lepráshoz. A 3Mózes 13 és 14 leírja, 
hogyan azonosítottak Izráelben egy 
leprást, és hogyan kellett vele szem
ben eljárni. 

A 3Mózes 13,43–46ban ez áll: «Ha 
úgy látja a pap, hogy a kiütéses daga
nat rózsaszínű a kopasz fejen vagy a 
felkopaszodott homlokon, amilyen a 
test bőrének a poklos felülete, poklos 
az is, tisztátalan. Okvetlenül mondja 
ki róla a pap, hogy tisztátalan, a fején 
levő kiütés miatt. A poklos embernek 
pedig, akin kiütés van, legyen a ruhá
ja tépett, a haja gondozatlan, takarja 
el a bajuszát, és ezt kiáltsa: tisztáta
lan, tisztátalan! Tisztátalan mindad
dig, amíg rajta van a kiütés, tisztáta
lan ő. Egyedül lakjék, a táboron kívül 
legyen a lakása.»

Ebben az idézetben a betegség tár
sadalmi, ceremoniális és családi kö
vetkezményeit láthatjuk, melyekkel 
a leprásnak szembesülnie kellett az 
ókori Izráelben. Először a papnak kel
lett megvizsgálnia, és ha az leprát di

Jelenleg Isten hatalmasan mű
ködik a zsidó nép körében. Műkö
dése olyan erős, hogy egyeseknek 
az Apostolok Cselekedeteit juttatja 
eszébe, Istennek akkori cselekedete
it népével. Krisztus Gyülekezetének 
tagjai közül sokan nincsenek is tuda
tában annak, amit Isten a zsidó nép
pel cselekszik, vagy ha tudomást is 
szereznek működéséről, nem értik 
meg annak jelentőségét. És mindig, 
amikor Isten gyermekei között né
zeteltérés támad, közbelép a Sátán, 
és megpróbálja azt a végletekig kié
lezni. Ezért szeretnék ebben a cikk
ben néhány fontos kérdést megvilá
gítani Jézusról, Messiásunkról, Aki 
Isten végső bölcsessége és teljhatalma. 

Ehhez megvizsgáljuk Jézusnak a 
Lukács 5ben leírt messiási csodáit, 
ezzel összefüggésben foglalkozunk 
Jézus korának farizeusrabbinikus 
zsidóságával, annak máig tartó fej
lődésével, valamint Izráel részleges 
vakságának titkával, végül pedig meg
nézzük, mit cselekszik Isten ma a zsi
dó nép körében világszerte, és különö
sen Izraelben. 

Először tegyük fel a kérdést: Me
lyek a messiási csodák? A Máté 11,4–
5ben Jézus megadja a választ, amikor 
Keresztelő János tanítványainak így 
felel: «Menjetek, és mondjátok el Já
nosnak, amiket hallotok és láttok: va
kok látnak, és bénák járnak, leprások 
tisztulnak meg, és süketek hallanak, 
halottak támadnak fel, és szegények
nek hirdettetik az evangélium.»

Jézus itt az Ézsaiás 35,46 jól ismert 
szavaira hivatkozik, ahol a próféta né
hányat felsorol a messiási csodák kö
zül, melyek segítenek a zsidó népnek 
felismerni Őt, amikor eljön. 

A Lukács 5,12–16ban ezt olvas
suk: «Amikor Jézus az egyik városban 
járt, egy leprával borított ember meg
látva őt, arcra borult, és kérte: „Uram, 
ha akarod, meg tudsz tisztítani en
gem.” Erre Jézus kinyújtotta a kezét, 
megérintette őt, és így szólt: „Akarom, 

Amit a Lukács 5  
Jézus messiás  
voltáról mond;  
miként fejlődött 
azóta a zsidóság, 
és milyen ma Izra-
el Messiáshoz való 
hozzáállása.
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agnosztizált, akkor «tisztátalannak» 
nyilvánította. És ez a tisztátalanság 
nemcsak testi, hanem elsősorban szel
lemi kitaszítottságot is jelentett, mert 
a beteg nem léphetett Isten elé, nem 
mehetett Isten házába. És hogy mesz
sziről felismerhető legyen, egy kendő
vel eltakarta arcát az orráig, mentében 
pedig kiáltania kellett, hogy «tisztá
talan, tisztátalan». Egyedül, a tábo
ron kívül kellett laknia.  A Misnában, 
az írásban rögzített rabbinikus ha
gyományokban, ezzel kapcsolatban 
még több részletet találunk. Ha vala
kit poklosnak nyilvánítottak, azzal tu
lajdonképpen halottnak tekintették a 
társadalom számára. El kellett hagy
nia családját, mindenkitől távol kel
lett élnie. 

Érdekes, hogy a lepra a bőrt tá
madja meg. Orvosi szempontból tud
juk, hogy a bőr az ember legnagyobb 
szerve és az első védelmi vonala a kül
ső behatásokkal szemben. Szakértők 
szerint szükségünk van a bőrünkön 
érzékelt másik ember érintésére, ami 
lelki támaszt nyújt számunkra. Azon
ban, ha valakit poklossá nyilvánítot
tak, azt jelentette, hogy soha többé 
nem érezhette egy másik ember sze
rető érintését. Messze elkerülték, sőt 
kövekkel dobálták meg, a gyerekek 
ordítva futottak el előlük. És ez még 
szörnyűbbé tette a poklos életét. 

A Bibliában találkozunk néhány 
híres poklossal, ilyen volt Mirjám, 
Mózes nővére, vagy Naamán, az ará

mok királyának hadseregparancsno
ka. Ami azonban rendkívül figyelem
reméltó, és nagy jelentőséggel bír, az a 
tény, hogy a zsidó nép történelmi fel
jegyzéseiben nem találunk olyan ese
tet, amikor a leprást meggyógyították 
volna. A 3Mózes 14 leír bizonyos lé
péseket, melyeket meg kellene tenni, 
hogy a poklos teljesen meggyógyul
jon, de ezek csak elméleti szintűek, 
mert a gyakorlatban senki sem tudta a 
leprát gyógyítani. Ezért a leprás megy
gyógyítása messiási csoda volt, arra 
csak a Messiás volt képes. 

A Lukács 5,12ben azt olvassuk, 
hogy Jézushoz egy «leprával borí
tott ember» jött. Talán már évek óta 
szenvedett a betegségtől, és Jézushoz 
kiáltott gyógyulásért. Kéréséből ki

hallhatjuk, hogy nemcsak testi gyó
gyulásra vágyott, hanem arra is, hogy 
az emberek elfogadják, befogadják. 
Kéréséből kicseng a mi vágyunk és 
szükségletünk is, hogy elfogadjanak 
testvéreink a hitben, és főleg, hogy 
Urunk, Istenünk szeretettel elfogad
jon bennünket.

Ez a leprás nagy kockázatot vál
lalt azzal, hogy Jézus elé járult, hisz az 
emberek kövekkel dobálták meg, bot
tal üldözték el, ha meglátták, senkitől 
sem várhatott együttérzést. Ő azon
ban arcra borult Jézus előtt, és biza
lommal így szólította meg: «Uram, ha 
akarod, meg tudsz tisztítani engem!»

Tudta, hogy Jézusnak van hatal
ma őt meggyógyítani, csak abban ké

telkedett, hogy akarjae. Jézus azon
ban nem úgy viszonyult hozzá, mint 
az emberek, Ő megszánta és meg 
akarta gyógyítani. Ezt úgy is megte
hette volna, amint Isten életre hívta 
a teremtett világot – azáltal, hogy egy 
szót szólt volna. De Jézus ennél többet 
tett, kinyújtotta kezét, és megérintette 
a leprást. És ez a héber Biblia szerint 
elképzelhetetlen volt. Ha valaki vagy 
valami tiszta tisztátalant érint, maga 
is tisztátalanná válik, Jézus esetében 
azonban, amikor Ő, a tiszta, megérin
tette a tisztátalant, az vált tisztává. Ez
után az Úr figyelmeztette a meggyó
gyultat, hogy senkinek se beszéljen 
erről, hanem menjen el a paphoz, mu
tassa meg magát, és a törvény szerint 
mutassa be az áldozatot.

El lehet képzelni, milyen meg
döbbenéssel konstatálták a papok a 
leprás gyógyulását és azt, hogy egy Jé
zus nevű férfi gyógyította meg. A zsi
dó nép vezetői ugyanis tudták, hogy a 
messiási teljhatalom jelét látják. 

A következő messiási csodáról 
a Lukács 5,17–19ben olvashatunk: 
«Amikor az egyik napon tanított, és 
ott ültek a farizeusok és törvénytudók, 
akik Galilea és Júdea különböző fal
vaiból, továbbá Jeruzsálemből jöttek, 
az Úr ereje gyógyításra indította őt. 
És íme, férfiak ágyon hoztak egy béna 
embert, és igyekeztek bevinni és le
tenni eléje. Mivel a sokaság miatt nem 
találták módját, hogyan vigyék be, fel
mentek a háztetőre, és a cseréptetőn 
át eresztették le ágyastól Jézus elé a 
középre.»

A leprás megtisztítása és a béna 
meggyógyítása között bizonyos idő
nek kellett eltelnie. Mindkét ese
mény Galileában történt, Lukács 
azonban külön hangsúlyozza: «és 
ott ültek a farizeusok és törvénytu
dók, akik Galilea és Júdea különbö
ző falvaiból, továbbá Jeruzsálemből 
jöttek». Jeruzsálem háromnapi já
róföldre volt Galileától, úgy tűnt, a 
Szanhedrin, Izráel szellemi vezető
sége, bizonyos okból kifolyólag na
gyon érdeklődött Jézus iránt. Nem is 
csoda, hisz miután a meggyógyított 
poklos elhagyta a templomot, a pa

A LEPRÁS NAGY 
KOCKÁZATOT VÁLLALT 
AZZAL, HOGY JÉZUS 
ELÉ JÁRULT, HISZ AZ 
EMBEREK KÖVEKKEL 
DOBÁLTÁK MEG, BOTTAL 
ÜLDÖZTÉK EL, HA 
MEGLÁTTÁK, SENKITŐL 
SEM VÁRHATOTT 
EGYÜTTÉRZÉST

Egy leprás keze
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pok azonnal tudakolni kezdték, hol 
található Jézus. 

A zsidóságban a második Temp
lom idején konkrét eljárás volt előír
va annak megállapítására, hogy egy 
személy birtokoljae a messiási tulaj
donságokat, vagy nem. A Szanhed
rin rendelkezést bocsátott ki, hogy 
egy személy messiás voltát két fázis
ban vizsgálják ki. Első fázisban a dele
gáció csak megfigyelt, de nem tett fel 
kérdéseket. A második fázist kikérde
zésnek nevezték, a Szanhedrin vezetői 
kérdéseket tettek fel a messiásjelölt
nek, és megvizsgálták válaszait. Az 
evangélium eseményeit követve felis
merhetjük a vizsgálódásnak ezt a két 
szakaszát. Ez volt tehát a háttere an
nak az eseménynek, amikor a bénát 
Jézushoz vitték. 

A bénulás lehet veleszületett be
tegség, vagy kialakulhat baleset kö
vetkeztében. Idegsérülés vagy a ge
rincoszlop sérülése miatt a beteg nem 
tudja mozgatni kezét, lábát. Az itt leírt 
béna teljesen ágyhoz kötött, környeze
tére utalt, akit barátai látnak el.

A második Templom korában a bé
naság nemcsak testi betegségnek szá
mított, hanem szellemi büntetésnek 
is, egyben a tisztátalanság szellemi 
formáját jelentette. A 3Mózes 21,18
ban olvassuk, hogy «akinek testi fo
gyatkozása van», nem közelítheti meg 
az áldozati oltárt. Így a béna is tisztá
talan volt, és nem mehetett Isten elé 
(vö. 5Mózes 15,21). 

A Lukács  5ben láthatjuk, hogy a 
béna hűséges barátai a tömeg miatt 
nem tudták megközelíteni Jézust, de 
mindenképpen segíteni akartak barát
juknak, és hitték, hogy Jézus meg tud
ja gyógyítani. Így a tetőn át bocsátot
ták le Jézus elé. Lukács hangsúlyozza, 
hogy Jézus látta hitüket:

A 20–26. versekben ezt olvassuk: 
«Ő pedig látva hitüket, így szólt: „Em

ber, megbocsáttattak a te bű
neid.” Erre az írástudók és a 
farizeusok elkezdtek tanakod
ni: „Kicsoda ez, aki így káro
molja az Istent? Ki bocsáthat 
meg bűnöket az egy Istenen 
kívül?” Jézus átlátta gondola
taikat, és így válaszolt nekik: 
„Miről tanakodtok szívetek
ben? Mi könnyebb: ezt mon
dani: Megbocsáttattak a te 
bűneid, – vagy pedig ezt mon
dani: Kelj fel és járj? Azért pe
dig, hogy megtudjátok: van 
hatalma az Emberfiának bű
nöket megbocsátani a földön: 
Neked mondom, – így szólt a 
bénához, – kelj fel, vedd az 
ágyadat, és menj haza!” Ez 
pedig szemük láttára azon
nal felkelt; fogta ágyát, ame
lyen feküdt, és Istent dicsőít
ve hazament. Ámulat fogta el 
mindnyájukat, és dicsőítették az Istent, 
megteltek félelemmel, és ezt mondták: 
Hihetetlen dolgokat láttunk ma!» 

Figyelemreméltó, ahogy Jézus 
megszólítja a bénát: «Ember», ebben 
a megszólításban benne van az, hogy 
«Ádám fia», vagyis az a tény, hogy bű
nös természetét, mint az emberiség 
egésze, Ádámtól örökölte. Jézus látja, 
mire van leginkább ennek az ember
nek szüksége – a bűneinek bocsána
tára, amit meg is ad neki. Így a hang
súlyt nem a testi gyógyulásra, hanem 
a szellemi tisztátalanságra helyezi. 

A Sínaiszövetségben ritkán fordul 
elő a «bűnök bocsánata» kifejezés. Tu
lajdonképpen csak a 3Mózes 4–6ban 
olvashatjuk a különböző áldozatok 
felsorolása kapcsán, így a vétekáldo
zattal és az égőáldozattal összefüg
gésben szó esik a bűnök bocsánatáról, 
amit csak Isten tehet meg. Így Jézus 
kijelentésének rendkívüli jelentősé
ge van. A Lukács 5,21ben láthatjuk az 

írástudók és farizeusok reakcióját, 
akiket a Szanhedrin küldött. Azonnal 
megértették, hogy Jézus ezzel a kije
lentéssel azt mondta, Neki teljhatalma 
van a bűnök megbocsátására. És azt is 
megértik, hogy Jézus ezzel kijelenti, Ő 
Isten – Isten, Aki emberré lett. Tana
kodtak egymás között, de nem tettek 
fel kérdéseket, mert a messiásjelölti 
vizsgálat első fázisában voltak.

Jézus azonban tudta, mit forgat
nak a szívükben (22.v.). Ez is Istennek 
egyik jellemzője, és Jézus megmutatta 
nekik az ő nyelvükön és az ő ismere
tük szerint, ki is Ő valójában. A Mis
nában, azaz a rabbinikus írásokban – 
amely már Jézus napjaiban kezdetét 
vette  – ugyanis létezik egy érvelési 
forma, amely szerint valami egyszerű
vel bizonyítanak egy sokkal nehezebb 
dolgot. Ezért kérdezi Jézus: «Mi köny
nyebb: ezt mondani: Megbocsáttattak 
a te bűneid, – vagy pedig ezt monda
ni: Kelj fel és járj?»

A BÉNASÁG NEMCSAK TESTI BETEGSÉGNEK 
SZÁMÍTOTT, HANEM SZELLEMI BÜNTETÉSNEK IS, 
EGYBEN A TISZTÁTALANSÁG SZELLEMI  
FORMÁJÁT JELENTETTE.

Fafaragások a kapernaumi templomban
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Egy átlagos ember számára termé
szetesen sokkal egyszerűbb állítani va
lamit, mint egy bénát arra bírni, hogy 
felálljon és járjon. Jézus így bebizonyí
totta teljhatalmát, és az ott lévő em
bertömegnek, de nekünk is ma, három 
választási lehetőséget kínál azzal kap
csolatban, hogy mit higgyenek Róla: 
Először: csak gondolja magáról, hogy 
teljhatalma van, tulajdonképpen álom
világban él. Másodszor: az egész csak 
szemfényvesztés, showműsor, amely
ben előzőleg megegyezett a bénát ját
szó emberrel, hogy a Szanhedrint meg
tévessze. Harmadszor: Ő valóban az, 
akinek mondja magát, az emberré vált 
Isten, akinek van teljhatalma a bűnö
ket megbocsátani, aki később önmagát 
adta a bűnösökért, feltámadt a halottak 
közül, hogy mindenkit megváltson, aki 
hisz Őbenne. Ezek után a 26. versben 
ezt olvassuk: «Ámulat fogta el mind
nyájukat, és dicsőítették az Istent, meg
teltek félelemmel, és ezt mondták: Hi
hetetlen dolgokat láttunk ma!»

Megdöbbentő, hogy röviddel ez 
után az élmény után az írástudók és 
farizeusok, mint a Szanhedrin tagjai, 
úgy döntöttek, hogy Jézus csaló és is
tenkáromló varázsló. Valóságos titok, 
hogy népünk vezetői 2000 évvel ez
előtt hogyan lehettek ilyen vakok. Pált 
is ez a kérdés foglalkoztatta a Római le
vélben. A Róma 11,32–33ban megálla
pítja: «Mert Isten mindenkit egybezárt 
az engedetlenségbe, hogy mindenkin 
megkönyörüljön. Ó, Isten gazdagságá
nak, bölcsességének és ismeretének 

mélysége! Milyen megfogha
tatlanok az ő ítéletei, és 

milyen kikutathatat
lanok az ő útjai!»

Pál szerint Isten 
mindenkit vakság és 
bűn alá vetett, és Jé

zus messiá
si voltát 

i l l e t ő e n 
a zsidó 

nép körében mind 
máig fenntartja a 
részleges vaksá

got. Az apostol a 
25–26. versek

ben ugyanakkor fi
gyelmeztet: «Nem 
szeretném, testvé
reim, ha önmaga
tokat bölcseknek 
tartva nem vennétek 
tudomásul azt a tit
kot, hogy a megkemé
nyedés Izráelnek csak egy 
részét érte, amíg a pogányok 
teljes számban be nem jutnak, és így 
üdvözülni fog az egész Izráel, ahogyan 
meg van írva: „Eljön Sionból a Meg
váltó; eltávolítja a hitetlenséget Jákób 
házából.»

Pál itt azt mondja, hogy eljön az az 
idő, amikor Izrael nemzetként felte
kint majd arra, Akit átszegeztek, és el
fogadja Őt mint Messiását. De ez még 
nem teljesedett be, ma még az evan
gélium hirdettetik a pogányoknak az 
egész világon. Ha az evangélium út
ját megfigyeljük, amit az elmúlt 2000 
évben bejárt, azt látjuk, hogy Jeruzsá
lemben, Izraelben kezdődött, elterjedt 
Nyugatra, majd bizonyos módon visz
szatért Izraelbe, Ázsiába, Keletre. Ma 
már megfigyelhetőek az ébredés első 
jelei Izraelben. 

Itt szeretnék néhány fontos dolgot 
elmondani a farizeusrabbinikus zsidó
ságról, ahogyan ma ismerjük, és arról, 
hogyan fejlődött Jézus kora óta. Abból, 
hogy Jézus napjaiban a zsidó vezetőség 
elutasította az Úr Messiás voltát, az kö
vetkezik, hogy Izráel egész népe, mint 
nemzet, elutasította Őt. Természetesen 
olvasunk a tanítványokról, valamint 
az Apostolok Cselekedeteiben több tíz
ezer Krisztusban hívőről, akik között 
sok pap is volt. Aztán Jézus feltáma
dása után történtek bizonyos esemé
nyek, melyek eltávolították a zsidó né
pet Jézustól. 

Kr. u. 70ben tört ki a rómaiak elle
ni első zsidó felkelés, a zsidók megta
gadták az adófizetést Rómának. Ekkor 
jöttek a rómaiak, lerombolták Jeru
zsálemet és a Templomot, megölték 
a szadduceusok nagy részét, akik so
raiból a papság származott, és akik a 
zsidó lakosság jómódú rétegéhez tar
toztak. Ugyanakkor a rómaiak meg
engedték a zsidó lakosságnak, hogy 

Izráelben marad
jon, de nem Jeru
zsálemben, és nem 
építhették fel a 
Templomot. A zsi

dó vezetőség átte
lepült Javne város

ba, közel Izráel nyugati 
partjaihoz. 

A Kr. u. 70 és 135 közti idő
szak mérvadónak számított a zsidó 
nép életében. Ekkor alakult ki az a zsi
dó világ, amit ma ismerünk. És ennek 
a világnak első alaptörvénye az volt, 
hogy nem lehet zsidó az, aki egyidejű
leg Jézusban is hisz. A második alap
törvény pedig kimondta, hogy a zsi
dóság egyetlen elfogadható formája a 
farizeusi zsidóság. 

Kr. u. 70ben felszámolódott a 
papság, és a Szanhedrin, amely főleg 
szadduceusokból állt, farizeussá vált. 
Éltek Jézushívő zsidók is, de őket ki
közösítették. Abban a zsidó világban, 
ahol már sem papság, sem Templom 
nem létezett, a Lévi törzséből és Áron 
családjából származó, Isten által el
rendelt papi vezetést a rabbiság vet
te át. A nagy különbség az volt, hogy 
a papokat csak Isten választhatta ki 
Áron családjából, míg egy rabbit meg
választhattak úgy, hogy tíz másik rab
bi kézrátétellel imádkozott érte. Ettől 
az időtől kezdve ily módon válhatott 
valaki rabbivá. Ez óriási változást je
lentett  – a vallási vezetőséget már 
nem Isten választotta meg, hanem 
a farizeusok, akik tulajdonképpen a 
mai rabbik.

Ebben az időben kezdődött a héber 
Biblia szövegének fejlődési folyama
ta, amit maszoretikus szövegnek ne
veztek. Ehhez kapcsolódott a Septua
ginta kifejezett elutasítása, ez a héber 
Biblia görög fordítása, ami Jézus előtt 
kb. kétszáz évvel keletkezett. Abban 
az időben még nem merült fel a Messi
ással kapcsolatos vitatéma, a Septua
ginta tulajdonképpen a héber Biblia 
zsidó értelmezését tárta fel. A rabbik 
azonban ezt elutasították.

Miután a Templomot lerombol
ták, felmerült a nagy kérdés: Hogyan 
nyerhetjük el ezután bűneink bocsá

NÉPÜNK VEZETŐI 
2000 ÉVVEL EZELŐTT 
HOGYAN LEHETTEK 

ILYEN VAKOK. PÁLT IS EZ A 
KÉRDÉS FOGLALKOZTATTA 

A RÓMAI LEVÉLBEN. 
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natát? A válasz így hangzott: Ha ala
mizsnát adunk a szegényeknek és 
imádkozunk. Hogy a változtatásokat 
igazolják, bizonyos bibliai szövegeket 
kiragadtak kontextusukból. És a zsi
dó nép mindmáig így tekint a bűnre, 
alapjában véve nem veszi komolyan, 
és egész biztosan nem fog áldozatot 
bemutatni miatta. 

Ez a korszak a rómaiak elleni máso
dik felkeléssel, az ún. Bar Kochbafel
keléssel ért véget. A zsidó vezetőség 
egy nagyon brutális hadvezért neve
zett ki vezetőnek, és Bar Kochbának 
nevezte el, aminek jelentése a «csilla
gok fia» utalva a messiási jövendölésre 
a 4Mózes 24,17ben, ahol azt olvassuk, 
hogy „csillag jön fel Jákóbból”. Ezzel a 
zsidó vezetők őt nyilvánították népük 
messiásának, aki legyőzi a rómaiakat, 
és helyreállítja Dávid királyságát. Az 
egész zsidó nép egyesült zászlaja alatt 
– kivéve a Jézushívő zsidókat, akik is
merték az igazi Messiást. Ők nem vet
tek részt ebben a felkelésben, amely 
135ben a zsidó nép szinte teljes meg
semmisítésével ért véget. Csak kevesen 
élték túl, egy zsidó rabszolga Rómában 
kevesebbe került, mint egy cipó, mert 
olyan sokan voltak. Így kezdődött meg 
135ben a második zsidó száműzetés. 

Ha tehát ma a zsidóságról beszé
lünk, fontos megérteni, hogy ez a fari
zeusok közvetlen utódja. És nem vélet
len, hogy Jézus az Újszövetségben óva 
intett a farizeusoktól és a farizeusok 
kovászától. Különben azt is meg kell 
jegyeznünk, hogy Isten a farizeusrab
binikus zsidóságot használta fel arra, 
hogy a zsidó népet nemzetként meg
tartsa. Kb. 2000 évig éltünk szétszór
va a világban üldözve, ország és nyelv 
nélkül, és ami nemzetként mégis meg
tartott bennünket, az a rabbik hite volt. 
Azonban ma egyre több az olyan em
ber Izraelben, aki hisz Jézusban mint a 
mi Messiásunkban. És mi terjesztjük az 
örömhírt családunkban és barátaink, 
szomszédaink körében. 

Nos, talán egyesek felteszik a kér
dést: Egyáltalán szüksége vane a zsi
dó embernek Jézusra ahhoz, hogy 
üdvözüljön? A felelet pedig így hang

zik: Igen, mindenképpen. Jézus maga 
mondja a János 14,6ban: «Én vagyok 
az út, az igazság és az élet; senki sem 
mehet az Atyához, csakis énáltalam!» 

Bárki is légy, zsidó, pogány, kínai 
vagy koreai, nem mehetsz Istenhez, 
egyedül csak Jézusba, a Messiásba ve
tett hit által. Ezért szörnyű formája az 
antiszemitizmusnak az, ha a zsidó nép
től megvonják az evangéliumot. Vésd 
szívedbe, hogy amire a zsidó népnek 
legnagyobb szüksége van – az nem hu
manitárius segítség vagy társadalmi 
munka, hanem a Názáreti Jézusról szó
ló evangélium.

Ezzel kapcsolatban szeretném rövi
den összefoglalni, mit tesz ma Isten a 
zsidó nép körében világszerte, de kü
lönösen Izraelben. Az országban kb. 8 
millió héberül beszélő zsidó él, és kb. 
ugyanennyi világszerte. Az ONE FOR 
ISRAEL misszió által készített evangé
liumról szóló evangelizáló filmeket az 
interneten eddig 44 milliószor nézték 
meg. Vagyis háromszor annyian, mint 
amennyi héberül beszélő zsidó él világ
szerte. Ez azt jelenti, hogy az evangéli
um terjedése népünk körében az utób
bi tíz évben lélegzetelállító méreteket 
öltött. Az ONE FOR ISRAEL munkájá
ra adott reakciók lenyűgözőek, soka
kat vezettek az Úrhoz, azonban fontos 
hangsúlyozni, hogy a messiáshívő zsi
dók továbbra is a nép egy maradékát 
képezik. Még nem jött el az az idő, ami
kor az egész Izrael megtér, de reméljük, 
hogy e nagy esemény küszöbén állunk. 

Sok keresztény jót akar tenni a zsi

dó néppel, és szeretetük kifejezése
ként pénzt adnak. Ez nagyszerű, de 
kedves Olvasók, legyetek, kérlek, böl
csek a jótékonyságban, mert amint 
már mondtam, a zsidó népnek legin
kább az evangéliumra van szüksége. 
Olyan módon kell hallaniuk, ahogyan 
képesek megérteni. Ha zsidó szom
szédaid vagy barátaid vannak, úgy 
beszélj velük az evangéliumról, hogy 
a héber Biblia, az Ószövetség szavait 
használod, és nem az Újszövetségét. A 
zsidó emberek ugyanis nem ismerik az 
Újszövetséget, az ő szemükben nincs 
tekintélye, de a zsidók mindig tiszte
lettel viseltetnek az Ószövetség, a hé
ber Biblia iránt.  Így tehát ismerned 
kell az Ószövetséget, nem kell szakér
tőnek lenned, de a Messiásról szóló jö
vendöléseket meg kell ismerned, főleg 
azokat a részeket, melyek arról szól
nak, miként ismerhető fel a Messiás. 
Ilyen pl. a Mikeás 5,1–2, ahol a szüle
tési helyről, Betlehemről olvashatunk, 
vagy a Dániel 9,26, ahol a Messiás el
jövetelének idejéről van szó, az Ézsa
iás 53 pedig a szenvedő Messiásról ír. 
Az Ézsaiás 53,8–9 arról ír, hogy a Mes
siás meghalt a bűnösökért, a 10. vers 
pedig arról, hogy feltámadt. Néhány 
példát soroltam fel, melyek hasznosak 
lehetnek.

Végezetül engedtessék meg egy 
kérdés: Számodra kicsoda Jézus? Ő 
nemcsak egy próféta vagy egy jó em
ber. Ő nem adott választási lehetősé
get, Ő minden egyes embert felszó
lít a döntéshozatalra. Én vallom és 
hiszem, hogy Ő Isten bölcsessége és 
teljhatalma. Neki adatott minden ha
talom. Ha életünkben vannak olyan 
területek, melyek tisztátalanok, jöj
jünk Jézushoz bizalommal, és kérjük: 
«Uram, szükségem van Rád! Gyógyíts 
meg engem.»

Isten áldjon meg!

A «Messia’s Wisdom & Authority. 
Ancient Miracles and miracles of 
our day», című üzenet fordítása, elő-
ször megjelent: www.oneforisrael.org 

HOGYAN NYERHETJÜK 
EL EZUTÁN BŰNEINK 
BOCSÁNATÁT? A VÁLASZ 
ÍGY HANGZOTT: HA 
ALAMIZSNÁT ADUNK 
A SZEGÉNYEKNEK ÉS 
IMÁDKOZUNK.
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rendszer szemüvegén át olvassák – 
amint azt Boettner maga is elismerte. 
Az ország kérdése itt is a legerősebb 
érvnek bizonyult a behelyettesítő teo
lógiával szemben.

Sok, Izraelre vonatkozó jövőbeli 
ígéretben nemcsak Izráelről, hanem 
Izráelről és Jákóbról, ill. Jákóbról és 
Izráelről van szó. Az Ézsaiás 43,1 ezek
kel a szavakkal kezdődik:

«De most így szól az ÚR, a te te

remtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: 
Ne félj, mert megváltottalak, neveden 
szólítottalak, enyém vagy!»

A 7. versig az Izráel jövőbeli min
den égtáj felől történő összegyűjtésé
ről szóló ígéretek következnek, tehát 
nemcsak egy irányból, vagyis a babi
loni fogságból.

Az Ézsaiás 10,20ban olvasunk Iz
ráelről, Jákób házáról, valamint a jö
vőbeli megváltásról.

Loraine Boettner biblia
oktató mondta egykor: «Általában 
egyetértenek abban, hogy a próféci
ák, ha szó szerint vesszük őket, Izra
elnek, mint nemzetnek helyreállítá
sát jövendölik Palesztina földjén, és a 
zsidók ebben a királyságban kiemel
kedő pozíciót foglalnak el, és más 
nemzetek fölött fognak uralkodni.» 

Érdekes módon Loraine Boettner a 
behelyettesítő teológia meggyőződé
ses híve volt. Azonban az ószövetségi 
próféták nagyon világosan és érthe
tően fogalmaznak Izrael jövőjéről, ha 
azt nem egy előregyártott teológiai 

A PRÓFÉTÁK ÉS  

7. RÉSZVan-e jövője Izraelnek?

N O R B E R T  L I E T H  É S  J O H A N N E S  P F L A U M

Izrael jövoje ''
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A Jeremiás 31,35–37ben az Úr arról 
beszél, hogy az Izráellel mint néppel, 
kötött szövetsége éppen olyan fel
oldhatatlan, mint a természet rendje 
és a természettudományok határai, 
melyeket az ember számára megsza
bott. Ezt az ígéretet Isten a Jeremiás 
33,25–26ban még egyszer megerősí
ti, itt először Jákób utódairól van szó, 
és azután Ábrahám, Izsák és Jákób 
utódairól. Ugyanakkor Ézsaiás Izrá
el maradandó létezését a jövőbeli új 
éggel és új földdel hozza kapcsolatba 
(Ézsaiás 66,22).

Anélkül, hogy a többi prófétára 
kitérnénk, megemlítünk még néhány 
igehelyet Ézsaiás könyvéből, ahol 
szintén ez a kettős megfogalmazás 
fordul elő, azaz Izráel és Jákób, vagy 
Jákób és Izráel: Ézsaiás 14,1; 27,6; 
41,14; 44,1–2; 48,12; 49,5. A prófé
ták könyveiben ugyanakkor számos 
olyan igehely van Izrael jövőjéről, 
melyek csak Jákóbot említik. Csak 
Ézsaiás könyvéből említünk néhá
nyat: 29,22; 44,1–2; 44,5; 59,20; 65,9. 
Miért fontos Jákób említése ebben az 
összefüggésben? 

Elsősorban Jákób neve vagy Jákób 
háza az Ószövetségben mindig Izráel 
választott népét jelentette még meg
téretlen állapotában, mint amilyen 
Jákób ősatya volt az élő Istennel való 
találkozása előtt Penúélnál. Az Izráel 
nevet azután kapta, miután saját ere
je megtört az Istennel való küzdelem
ben (1Mózes 32,2333). Így a Jákób/
Izráel kettős elnevezés rávilágít arra, 
ami maga a választott nép, és arra, 
hogy mit fog velük Isten cselekedni 
a jövőben. Ezért az ítélet sok helyen 
a prófétáknál nemcsak Izráelre, ha
nem Jákóbra vagy Jákób házára is ki
hirdettetik (vö. Ézsaiás 42,24; 43,28; 
58,1). A kettős elnevezés egyrészt Iz
ráel népének megváltatlan állapotára 
utal, másrészt a jövőre vonatkozó ígé
retekben arra világít rá, miként fog 
Isten népével célba érni.

Másrészt Jákób neve az Újszövet
ség egyetlen helyén sem vonatkozik 
Jézus Gyülekezetére. Ezért megen
gedhetetlen a Jákóbnak és Izráelnek 
adott ígéreteket a Gyülekezetre átru

házni. Jákób mindig Izráel népével 
áll összefüggésben, és soha nem a 
Gyülekezettel!

Az Újszövetség Jákób nevét 25
ször említi. 22 helyen Jákób az ősatya 
személyeként jelenik meg, és csak 
három helyen fordul elő úgy, hogy 
nem az ősatya személyére vonatko
zik. Kétszer a Róma 9–11. részben, 
az Izráelről és a Gyülekezetről szóló 
szakaszban, a Róma 9,13 pedig Izráel 
kiválasztásával kapcsolatban említi, 
hogy hangsúlyozza Isten üdvözítő 
cselekedetének jelentőségét. Pál a 
Róma 11,26ban az Ézsaiás 59,20 ígé
retét idézi, hogy Izráel jövőbeli meg
váltását megindokolja. Jákób itt is a 
nép megváltatlan állapotát jelenti, 
ami fennáll mindaddig, amíg az Úr 
eltávolítja a hitetlenséget Jákób há
zából. A harmadik hely Lukács 1,33, 
amely Jézus születését jelenti be, Aki 
a Krisztus, és uralkodni fog Jákób 
házán. Jákób háza mindig Izráel vá
lasztott népét jelenti. Ezt a 32. vers 
is aláhúzza, ahol az áll, hogy az Úr 
Isten neki adja atyjának, Dávidnak a 
trónját. 

Összefoglalva elmondhatjuk, 
hogy az Újszövetség csak háromszor 
használja Jákób nevét anélkül, hogy 
közvetlenül az ősatya személyére 
utalna. De ezeken a helyeken is fél
reismerhetetlen utalást találunk Iz
ráel népére. Ugyanakkor a meg nem 
váltott emberek az Újszövetségben 
Ádámmal állnak kapcsolatban (Róma 
5,14; 1Korinthus 15,22).

A behelyettesítő teológia hívei 
figyelmen kívül hagyják, hogy az Iz
ráelnek adott, jövőre vonatkozó ígé
retek elválaszthatatlan kapcsolatban 
állnak Jákóbbal vagy Jákób házával, 
és ezzel az elnevezéssel a Biblia Já
kób ősatya mellett kizárólag Izráel 
népét nevezi meg, és sohasem a Gyü
lekezetet.

AZ ÉZSAIÁS 11 ÉS IZRÁEL JÖVŐJE 
Maradjunk Ézsaiás prófétánál, aki 
fontos dolgokat közölt Izráel jövőjé
ről. Az Ézsaiás 11,1–5 egymásba szö
vi Jézus első és második eljövetelét. 
Amit évezredek választanak el egy

mástól, azt itt átmenet nélkül egy
szerre láthatjuk.

Jézus első eljövetelét az első négy 
vers írja le. De minden átmenet nél
kül az Úr visszajöveteléről is beszél, 
amikor így prófétál:

«…hanem igazságosan ítél a 
nincstelenek ügyében, és méltányo
san dönt az ország szegényeinek 
dolgában. Megveri a földet szájának 
botjával, ajka leheletével megöli a 
bűnöst. Igazság lesz derekának öve, 
csípőjének öve pedig a hűség» (Ézsa
iás 11,4–5).

Mivel első eljövetelekor Jézus ezt 
nem tette meg, ez a prófécia kétségkí
vül második eljövetelére vonatkozik.

A következő versek az emberi
ség álmának beteljesülését írják le. 
Ezt az álmot egyedül csak a Messiás 
válthatja valóra. Csak Ő tud és Ő fog 
olyan igazságot teremteni, amilyet az 
első versek írnak le. Ez olyan igazság, 
amit első eljövetelekor halálával és 
feltámadásával megvalósított, visz
szajövetelekor pedig életbe léptet: 
«Igazság lesz derekának öve, csípőjé
nek öve pedig a hűség» (5. vers).

A folytatásban ezt olvassuk:
« Akkor majd a farkas a báránnyal 

lakik, a párduc a gödölyével hever, a 
borjú, az oroszlán és a hízott marha 
együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti 
őket. A tehén a medvével legel, fiaik 
együtt heverésznek, az oroszlán pe
dig szalmát eszik, mint a marha. A 
kisded a viperalyuknál játszadozik, 
és az alig elválasztott gyermek a mér
geskígyó fajzata felé nyújtja kezét. 
Nem árt, és nem pusztít szent hegye
men senki, mert tele lesz a föld az ÚR 
ismeretével, ahogyan a tengert víz 
borítja» (Ézsaiás 11,6–9).

Az Ézsaiás 11 valóságos aranykort 
ír le, amelyben a veszélyes állatok 
ártalmatlanok, nem ölik egymást, az 
oroszlán szalmát eszik, a gyermekek 
félelem nélkül játszhatnak ezekkel 
az állatokkal, és a KözelKeleten sem 
lesz háború, terror…! Az Újszövet
ségben Pál apostol megerősíti ezt az 
igazságot:

«Mert a teremtett világ sóvárogva 
várja az Isten fiainak megjelenését. 
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A teremtett világ ugyanis a hiábava
lóságnak vettetett alá, nem önszán
tából, hanem az által, aki alávetet
te, mégpedig azzal a reménységgel, 
hogy a teremtett világ maga is meg 
fog szabadulni a romlandóság szol
gaságából Isten gyermekeinek dicső
séges szabadságára. Hiszen tudjuk, 
hogy az egész teremtett világ együtt 
sóhajtozik és együtt vajúdik mind ez 
ideig» (Róma 8,19–22).

Amint egy asszony szülési fájdal
mai új élet létrejöttét jelentik, úgy 
fogják a nagy nyomorúság fájdalmai 
is a teremtett világ újjászületését be
vezetni:

«Bizony, mondom néktek, hogy 
ti, akik követtek engem, a megújult 
világban, amikor az Emberfia beül 
dicsőségének királyi székébe, ti is 
tizenkét királyi székbe ültök, és íté
letet tartotok Izráel tizenkét törzse 
felett» (Máté 19,28).

Nem szabad szem elől tévesz
tenünk, hogy amint Ádámban az 

egész teremtett világ elbukott, úgy 
fog minden Jézusban helyreállni és 
megújulni. Isten soha nem adja fel 
a megkezdett művet (Róma 5,12–21)!

«Azon a napon Isai gyökeréhez 
fognak járulni a nemzetek, mert 
zászlóként magaslik ki a népek kö
zül, és székhelye dicsőséges lesz» 
(Ézsaiás 11,10).

Az igevers arról beszél, hogy a 
pogány népek, ill. nemzetek keresni 
fogják az Urat, aki Isai gyökere és aki 
Dávid házából származik, és az Ő lá
bainál lelnek nyugalomra és békes
ségre. Ezt látjuk a Jelenések 22,16
ban: «Én vagyok Dávid gyökere és új 
hajtása, ama fényes hajnalcsillag.»

Isten jelet adott ezeknek az igaz

ságoknak a felismerésére, és ez Izrá
el összegyűjtése és helyreállítása:

«Azon a napon másodszor is ki
nyújtja kezét az Úr, hogy megvegye 
népe maradékát, mely megmarad 
Asszíriában és Egyiptomban, Pat
rószban, Kúsban és Élámban, Sine
árban meg Hamátban és a tenger 
szigetein. Jelt ad a nemzeteknek, 
és összegyűjti Izráel szétszórt fiait, 
egybegyűjti Júda elszéledt leányait a 
föld négy széléről» (Ézsaiás 11,11–12).

Ezt olvassuk: «... másodszor is 
kinyújtotta kezét az Úr.» Miért? Hogy 

Izráelt összegyűjtse. Mindkét eset
ben a zsidó nép maradékáról van 
szó, amelyet a szétszóratásból haza
visz az Úr. Ézsaiás tehát két jövőbeli 
eseményről beszél:

Az első eset Círus (Kürosz) perzsa 
király idejében történt, amikor elen
gedte Izráelt a babiloni fogságból. Ez 
tehát már történelem (Ezsdrás 1,1
től).

Második alkalommal Izráel a vi
lágra szóló szétszóratásból tér visz
sza, vagyis: «... a föld négy széléről.» 
A zsidóknak ez a visszatérése hazá
jukba jelként szolgál a nemzeteknek, 
mégpedig egészen konkrét céllal:

• Bizonyítja a Szentírás szavahi
hetőségét, és a végidők egyik jele. 

Ezért igehirdetéseinkből nem hagy
hatjuk ki Izráelt.

 ` Ez a visszatérés figyelmezte
tés is a nemzeteknek az Izra
ellel szembeni magatartásuk 
tekintetében, mivel ez Isten cse
lekedetét mutatja népével. A 
nemzeteknek nem szabad azt 
feltételezniük, hogy Izrael el
vesztette jelentőségét, mert visz
szatérése hazájába épp az el
lenkezőjét mutatja. Aki Izraelt 
támadja, az Isten cselekedeteit 
támadja. És így a nemzetek szá
mára nincs bocsánat.

 ` Ez a visszatérés előfeltétele az 
utolsó profétikus események ki
bontakozásának, például a Jele
nések eseményeinek.

 ` És ez egy háromszoros jel: az el
jövendő ítéletnek, Izráel végle
ges szellemi helyreállításának, 
a Messiás visszatérésének és a 
teremtett világ megújulásának 
jele. Végülis ez az oka annak, 
hogy a kis Izrael annyira idege
síti a nagy ENSZt. Izraelben 9,4 
millió ember él, a világ népessé
gének 0,12%a. És Izrael mégis 
mindig a legnagyobb szenzáci
óval szolgál, és állandóan fog
lalkoztatja az ENSZt. Mert Isten 
ezt a kis népet nagy jelként ren
delte a nemzetek számára. Ez a 
jel mutatja, hogy igenis, van Is
ten, élő és mindenható Isten! És 
ezért él még mindig a népe is.

JEREMIÁS 30–31 ÉS AZ ÚJ 
SZÖVETSÉG 
A Jeremiás 31,31–40ben arról olva
sunk, hogy Isten új szövetséget köt 
Izráel és Júda házával, amely ellen
tétben áll a régi szövetséggel. A be
helyettesítő teológia képviselői ezt 
a szövetséget kizárólag Jézus Gyüle
kezetére értelmezik, mint «Isten Iz
ráelére»; ebben nem Izráelnek mint 
választott népnek szóló ígéreteket 
látnak. Szeretnénk néhány indokkal 
világossá tenni, miért nem lehetsé
ges ez a magyarázat, melyeket a 30–
31. fejezetek szövegösszefüggéséből 
vonhatunk le.

«…HANEM IGAZSÁGOSAN 
ÍTÉL A NINCSTELENEK 
ÜGYÉBEN, ÉS 
MÉLTÁNYOSAN DÖNT AZ 
ORSZÁG SZEGÉNYEINEK 
DOLGÁBAN. MEGVERI 
A FÖLDET SZÁJÁNAK 
BOTJÁVAL, AJKA 
LEHELETÉVEL MEGÖLI 
A BŰNÖST. IGAZSÁG 
LESZ DEREKÁNAK ÖVE, 
CSÍPŐJÉNEK ÖVE PEDIG A 
HŰSÉG» (ÉZSAIÁS 11,4–5)
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Az Izráel jövőbeli megváltásáról 
szóló próféciában és az azzal össze
függő új szövetségben hatszor fordul 
elő «Jákób» neve (30,7.10.18; 31,7.11), 
amely a Bibliában (amint már meg
állapítottuk) az ősatya mellett kizá
rólag Izráel népét jelenti.

A Jeremiás 31,7 «Jákób sorsáról» 
beszél, mégpedig Izráel megváltása 
és az azzal összefüggésben levő új 
szövetség előtti sorsáról, és a prófé
ta utal arra, hogy az utolsó szoron
gattatás megtérésre indítja Izráelt 
(Jákóbot). A Jeremiás 30,12–16 a még 
meg nem váltott nép bűnös állapotá
ról beszél.

Ezek a fejezetek több helyen is 
elválaszthatatlan összefüggésben 
beszélnek Izráelről és Júdáról (Jere
miás 30,3.4; 31,24). Az Újszövetség 
Júda fogalmát soha nem alkalmazza 
a Gyülekezetre, ahol csak névként 
vagy Júda törzsére vonatkozóan for
dul elő. Figyelemreméltó, hogy Je
remiás az új szövetséggel összefüg
gésben kétszer beszél Júda házáról 
(Jeremiás 31,27.31). Először a jövő
beli ígéretek vonatkozásában Júda 
országát és városait említi (Jeremiás 
31,23.24). Így nemcsak Izráelről van 
szó.

A 31. fejezetben Efraimról van szó 
(6.9.18.20). A próféták ezt a nevet 
gyakran használják szinonimaként 

az Északi birodalomra és az egész 
Izráelre.

A 30. és a 31. fejezetek Izráelnek a 
nemzetek közé való szétszóratásáról 
és aztán újbóli összegyűjtéséről be
szélnek (Jeremiás 31,11; 31,2.8.10; vö. 
23,8; 16,14–16).

A Sion név a Jeremiás 30–31ben 
csak a földi Jeruzsálemre vonatko
zik (és nem a mennyeire; vö. Zsidók 
12,22).  A próféta az «egykor eltaszí
tott» Sionról beszél, ami csak a földi 
Jeruzsálemre vonatkozhat (Jeremiás 
30,17). Földrajzi adatokat is említ, 
ami szintén a földi Jeruzsálemre utal 
(Jeremiás 31,38–40). Benedikt Peters 
a Zakariásról írt értekezésében meg
állapítja, hogy a mennyei Jeruzsálem 
említése az Újszövetségben mindig 
egy állapotot tartalmaz az össze
tévesztés kizárására (Galata 4,26: ma
gasságos Jeruzsálem (Károli); Zsidók 
12,2: mennyei Jeruzsálem; Jelenések 
21,2: új Jeruzsálem; Jelenések 21,9: a 
menyasszony, a Bárány felesége; Jele
nések 21,10: a város, amely «Istentől 
a mennyből» száll alá).

Az ország említése mellett Efraim 
hegyéről is olvasunk (Jeremiás 31,6), 
valamint állatokról és szőlőskertek
ről is (Jeremiás 31,5.27).

A Jeremiás 31,1 az addig elmon
dottakra vonatkozóan kijelenti: «Ab
ban az időben …» (vagyis az «utolsó 

időben», vö. Jeremiás 30,24). Ehhez 
kapcsolódva a 31. verstől kezd az új 
szövetségről beszélni, és az egész fe
jezetben egyértelmű, hogy Izráel né
péről van szó:

«Abban az időben – így szól az 
ÚR – Izráel minden nemzetségének 
Istene leszek, ők pedig népemmé 
lesznek.»

Minden törzs nemzetségekből 
állt, Mózes is minden nemzetséget 
sátra bejárata előtt hallott sírni (4Mó
zes 11,10).

Ezek tehát Izráel törzseinek nem
zetségei, így ezeknek Jézus Gyüle
kezetére való értelmezése teljesen 
alaptalan és értelmetlen. A szöveg
összefüggés és az említett adatok vi
lágossá teszik, hogy az új szövetség 
ígéretét a Jeremiás 31ben nem lehet 
elválasztani Izráel jövőjétől, és így 
nem lehet a Gyülekezetre átvinni.

A Jeremiás 31,7 szerint Izráel a 
népek élére kerül – ami még a törté
nelemben nem következett be –, és 
a hívő maradék üdvözül, ami egy
beesik az Újszövetség kijelentésével 
(Róma 9,27; 11,5). Eszerint Izráel etni
kai népének egy maradéka az utolsó 
időkben megéli az új szövetség betel
jesedését, megtér és a nemzetek élére 
áll, mégpedig az Ezeréves békebiro
dalomban, amikor Krisztus Jeruzsá
lemből fog uralkodni.

A hónap fotója

Kilátás a Garizim hegyéről Szamáriára és Nablusz városára.

5Mózes 11,29: «Amikor bevisz téged Istened, az ÚR arra a földre, amelyre bemégy, hogy birtokba vedd azt, 
mondd el az áldást a Garizim hegyén, az átkot pedig az Ébál hegyén..»
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ZAKARIÁS ÉS A SZÓ SZERINTI 
IGEMAGYARÁZAT 
Zakariás próféta beszélt Jézus első és 
második eljöveteléről is. Könyvének 
szövegösszefüggéséből világosan ki
derül, hogy a Messiás első és máso
dik eljövetele is elválaszthatatlanul 
kapcsolódik Izrael országához és né
péhez. Amit Zakariás Jézus első eljö
veteléről megjövendölt, szó szerint 
beteljesedett. Más a helyzet a próféta 
látomásainak szimbolikus nyelvezeté
vel. Benedikt Peters Zakariásmagya
rázatában rámutat, hogy még azok az 
igemagyarázók is, akik szerint nincs 
jövője Izraelnek, a Zakariás 1–11ben 
leírt Jeruzsálemet a földi Jeruzsálem
mel azonosítják. A könyv magyará
zatában a törés akkor következik be, 
amikor Jézus visszajövetelére kerül 
sor. Ekkor elkezdik a földrajzi adatokat 
indokolatlanul szellemi síkra átvinni. 
Lássunk néhány példát Zakariás pró
féciáinak szó szerinti beteljesedéséről 
Jézus első eljövetelével kapcsolatban:

 ` Jézus szamárháton bevonult Jeru
zsálembe (Zakariás 9,9).

 ` Jézust elhagyták tanítványai, ami
kor fogságba esett (Zakariás 13,7).

 ` Jézust 30 ezüstpénzért árulták el 
(Zakariás 11,12).

 ` Júdás eldobta a 30 ezüstpénzt a 
Templomban, ezen a pénzen vet
ték meg aztán a fazekas földjét 
(Zakariás 11,13).

 ` Jézus oldalát átdöfték egy lán
dzsával (Zakariás 12,10). 

 ` Zakariás könyvének különböző 
helyein szoros szövegösszefüggés
ben beszél Jézus első és második 
eljöveteléről. Ezért semmi nem in
dokolja, hogy a második eljövete
léről szóló helyeket ne szó szerint 
magyarázzuk:

 ` A népek összegyűlnek Jeruzsálem 
ellen (Zakariás 12,1–3). 

 ` Dávid háza felismeri a visszatérő 
Krisztusban Urát és Istenét, és ki
árad rájuk a könyörület Lelke (Za
kariás 12,10).

 ` Miközben siratják és gyászol
ják azt, Akit keresztre feszítettek, 
megjelennek a nemzetségek sor
ra, és bűnbánatot tartanak (Za
kariás 12,10–14). Ezékiel a messi
ási birodalom leírásában szintén 
felsorolja név szerint Izráel tör
zseit, mégpedig konkrét földraj
zi adatokkal törzsi területeikre 
vonatkozóan, melyek csak Izráel 
földjére vonatkozhatnak (Ezékiel 
48,22–29).

 ` Jézus visszajövetelekor az Olajfák 
hegye kettéhasad (Zakariás 14,4).

 ` Krisztus visszajövetelével kap
csolatban a próféta pontos föld
rajzi és névszerinti adatokat ad 
meg Izraelre vonatkozóan. Sőt azt 
is megemlíti, mi vár Egyiptomra 
és a többi nemzetre, ha nem vo
nul Jeruzsálembe a Királyt imád
ni (Zakariás 14,10–11.18). Zakariás 
beszél – éppen úgy, mint Ezéki
el (Ezékiel 47,8) – a Holttenger 
menti síkságról, amit Aravának is 
neveznek.
Zakariás könyvében a Jézus első 

és második eljöveteléről szóló prófé
ciák olyan egyértelműen és szorosan 
fonódnak egymásba, hogy lehetetlen 
különböző igemagyarázó kritériu
mokat (szó szerinti és átvitt értelmű) 
alkalmazni anélkül, hogy a szövegér
telmezési elvben törés ne keletkezne. 
A Jézus első eljöveteléről szóló pró
féciák szó szerinti beteljesedése nem 
hagy kétséget afelől, hogy a máso
dik eljövetelére vonatkozó adatok is 
ugyanúgy szó szerint beteljesednek.

Részlet: Behelyettesítő teológia: Izrael 
jövője már a múlté?  

Sokan elvitatták, és elvitatják 

ma is e nép jogát ősei földjéhez. 

Noha a zsidók mindig is igyekez-

tek fáradozni annak a helynek a 

jólétén, ahova szétszórta őket az 

isteni fenyítés, soha sem feled-

keztek meg a Szentföldről és Je-

ruzsálemről, szívében az egyko-

ri Szentély hűlt helyével: «Ami-

kor Babilon folyói mellett lak-

tunk, sírtunk, ha a Sionra gondol-

tunk». (...) «Ha megfeledkezem 

rólad, Jeruzsálem, bénuljon meg 

a jobb kezem! Nyelvem ragadjon 

az ínyemhez, ha nem emlékezem 

rád, ha nem Jeruzsálemet tartom 

legfőbb örömömnek!» Zsoltárok 

137, 1; 5-6. vers. 

M.sz.: 30058

Ára: 
850,-Ft

Vajs Tibor

IZRAEL  egy nép történelmi panorámája

Megrendelhető:  
www.ejfelikialtas.hu 
1152 Budapest,  Rákos utca 8.  
info@ejfelikialtas.hu;  
Tel.: (+36 1) 3500-343

Sokan elvitatták, és elvitatják ma is e nép jogát ősei földjéhez. Noha a zsi-
dók mindig is igyekeztek fáradozni annak a helynek a jólétén, ahova szétszór-
ta őket az isteni fenyítés, soha nem feledkeztek meg a Szentföldről és Jeru-
zsálemről, szívében az egykori Szentély hűlt helyével: „Amikor Babilon folyói 
mellett laktunk, sírtunk, ha a Sionra gondoltunk”. (…) „Ha megfeledkezem ró-
lad, Jeruzsálem, bénuljon meg a jobb kezem! Nyelvem ragadjon az ínyemhez, 
ha nem emlékezem rád, ha nem Jeruzsálemet tartom legfőbb örömömnek!” 
(Zsoltárok 137, 1; 5-6. vers)

A Szentföld és lakosságának rövid története az I. Szentély építésétõl napjainkig
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A ZSIDÓ NÉP 
TÖRTÉNELME

Jamie Cowen

Jamie Cowen 1999-ben és 2001-ben járt Budapesten, az 
akkoriban itt mûködõ Messiási Zsidó Biblia Intézet elõadó 
tanáraként. Egyhetes kurzusa során a zsidó történelemrõl 
beszélt, kivételes módon, Jézus-Jesua személyét állítva a 
középpontba. Hatalmas ívû sorozata Ábrahámtól napjain-
kig kísérte végig a választott nép tragédiákkal és felemel-
kedésekkel teli történelmét. A hallgatók néhány nap múlva 
úgy érezték, Izrael népének történelmével való ismerke-
désük egyúttal a világ történelmében tett utazássá is vált. 
Nemcsak Izrael társadalmának Jézus-korabeli tagozódását 
érthették meg jobban, hanem Nagy Sándor ókori birodal-
mának sorsától kezdve ott jártak Jeruzsálem szörnyû pusz-
tulásánál, az európai vándorutak és üldöztetések keserû 
fájdalmainál is. Megismerhették a korai egyházatyák zsi-
dóellenes iratait éppúgy, mint a rabbinikus zsidóság gon-
dolkodásmódjának formálódását is.

A jelen kötet ezeknek az elõadásoknak a szöveganyagát 
dolgozza fel, megõrizve az élõ beszéd lendületét. Ajánljuk 
mindenkinek, aki szeretné közelebbrõl megismerni ezt a 
hatalmas témát.

Ára: 1250,- Ft
Megrendelhetõ: www.ejfelikialtas.hu 
1152 Budapest,  rákos utca 8.  
info@ejfelikialtas.hu; Tel.: (+36 1) 3500-343

Az út A jó út
…életünk Jesuával Izrael 
földjén

Ebben az életrajzban sokkal többrõl van szó, mint két test-
vér kalandos történetérõl. Mindketten papi nemzetségbõl 
származnak. Dávid idejében a papok a vállukon vitték fel 
Jeruzsálembe a zsidó szövetség ládáját, mint Isten való-
ságos jelenlétének jelét. Aranyszálként húzódik végig ez a 
papi hivatás a két igen tehetséges testvér egymásba fo-
nódó élettörténetén. New Yorkból Európába vezet az útjuk, 
végül Izraelbe. Ma Jeruzsálemben élnek egy kis közösség-
ben, és az óváros központjában egy nemzetközi hírû mes-
siási gyülekezetet vezetnek. Papi elhívásuk miatt kulcs-
fontosságú szerep jutott nekik az atyák földjén. Mindkét 
testvér életének és szolgálatának erõs prófétai dimenzi-
ója van. A zsidó nép rendeltetése, hogy áldássá váljon 
más népek számára. Ma, amikor Izrael neve egyre inkább 
szitokszóvá válik, újra és újra vannak olyan, a zsidó nép-
bõl származó személyek vagy csoportok, akik az antisze-
mitizmus és az anticionizmus radarját hatástalanítva él-
nek megbízatásukkal, hogy áldássá váljanak a nemzetek 
számára. Két cserépedény élettörténete, micsoda forrásai 
az élõ, örök reménységnek! Legyen bárki, zsidó vagy nem 
zsidó, aki Szellemben végigjárja a két férfi itt leírt útját, 
örömmel fog továbbhaladni a maga útján.

Ára: 1500,- Ft

Benjamin és Ruben Berger

Megrendelhető:  
www.ejfelikialtas.hu 
1152 Budapest,  Rákos utca 8.  
info@ejfelikialtas.hu;  
Tel.: (+36 1) 3500-343



Az előző cikkek
ben a keren fogalmá

val az áldozat és a 
szenvedés kontex
tusában találkoz
tunk, de erőt és 
megváltást is jelen

tett azoknak, akik 
Istent segítségül 

hívták.  Ábrahám és 
Izsák történetében Áb

rahám Isten parancsára 
fel akarta áldozni Izsákot, 

de az utolsó pillanatban Is
ten megállította és egy kost 

küldött, hogy azt áldozza fel fia 
helyett.
Megvizsgáltuk Sámuel könyvét is 

(az 1. és 2. könyvet egységként szem
lélve). Az első könyv elején Annának, 
Sámuel édesanyjának imáját olvassuk 
(1Sámuel 2), a második könyv végén 
pedig Dávid hálaimáját (2Sámuel 22). 
Anna és Dávid Istenhez kiáltottak, ami
kor a hullámok mármár összecsaptak 
fejük fölött, Isten meghallgatta őket, és 
győzelmet adott nekik ellenségeik fe
lett. Anna ezeket a szavakat használta: 
«Felmagasztaltatott az én szarvam az 
Úrban (Károli)», Dávid hasonlóan fe
jezte ki magát. Szavaik azt jövendölik, 
hogy Isten hasonlóképpen magasztalja 

fel Fiát, a Messiást, Akit kihoz a halot
tak birodalmából, és Aki győzedelmes
kedik ellenségein.

A keren szó többször előfordul 
Mózes 2. és 3. könyvében, az oltár 
készítésekor ugyanis a négy sarkára 

szarvakat kellett tenni (2Mózes 27,2), 
az oltár a Szent sátor előtt állt. Az il
latáldozat oltárának is négy szarv dí
szítette a sarkait (2Mózes 30,23). Ez a 
Szent sátorban a bizonyság ládájánál 
levő kárpit előtt állt. Isten így rendel
kezett vele kapcsolatban: «Végezzen 
Áron engesztelést annak a szarvain 
évenként egyszer. Az engesztelési 

KEREN MINT AZ OLTÁR RÉSZE 
A «keren» héber szóról. 3. rész: A Messiás véráldozatot mutat be, és Főpapként 
bemegy a szentélybe.

G A B R I E L E  M O N A C I S

«FELMAGASZTALTATOTT 
AZ ÉN SZARVAM AZ 

ÚRBAN»

A KEREN KAPCSOLATA AZ 
ENGESZTELÉSI NAPPAL 
AZT MUTATJA, HOGY A 
MESSIÁSNAK ÁT KELLETT 
MENNIE AZ EMBEREKET 
ISTENTŐL ELVÁLASZTÓ 
KÁRPITON, ÉS TISZTA 
ÁLDOZAT VÉRÉT KELLETT A 
SZENTÉLYBE VINNIE
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vétekáldozat véréből végezzen azon 
engesztelést évenként egyszer nemze
dékről nemzedékre! Igen szent ez az 
ÚR előtt» (2Mózes 30,10). Ez az «éven
ként egyszer» a nagy engesztelési nap 
(héberül Jom Kippur) volt – az a nap, 
amikor a főpap bement a szentélybe 
(3Mózes 16,18).

Az oltár négy szarvára vért kellett 
hinteni, amikor valakit Áron utó
dai közül pappá szenteltek (2Mózes 
29,10–12). A 3Mózes 8,15 Áronnak és 
fiainak pappá szentelését írja le: «Mi
után levágták, vette Mózes a vért, és 
megkente ujjával az oltár szarvait 
köröskörül. Így mutatott be vétekál
dozatot az oltárért. A többi vért pedig 
odaöntötte az oltár aljára. Így szentel
te föl, engesztelést végezvén érte».

A 3Mózes 4 szerint, ha valaki meg
szegte Isten egyik parancsolatát, vért 
kellett hinteni az oltár négy szarvára. 
Ha a vétkes maga a pap volt, a Szent 
sátor bejárata előtt le kellett vágnia 
egy bikát, és vérével meg kellett hin
tenie az illatáldozat oltárának négy 
szarvát (7). Ugyanezt kellett tenni, ha 
az izraeliták gyülekezete együttesen 
vétkezett (18). Ha egy uralkodó vétke
zett, egy kecskebakot kellett levágni, 
és vérével a kívül álló égőáldozati ol
tár szarvait kellett megkenni (25). Így 
kellett eljárni akkor is, ha valaki a nép 
közül vétkezett, csak nem kecskeba
kot, hanem nőstény kecskét vagy bá
rányt kellett feláldozni (27–35).

A keren szó tehát Mózes 2. és 3. 
könyvében háromféle helyzetben sze
repel: a nagy engesztelési napon, a 
pap felszentelésekor és vétekáldozat 
bemutatásakor. Mindhárom helyzet 
profétikus fényt vet a Messiás szemé
lyére, aki azért jött világunkba, hogy 
Főpapként tiszta áldozatot mutasson 
be Istennek népe bűneiért. A keren 
kapcsolata az engesztelési nappal azt 
mutatja, hogy a Messiásnak át kellett 
mennie az embereket Istentől elvá
lasztó kárpiton, és tiszta áldozat vérét 
kellett a szentélybe vinnie, amint azt 
a főpap ezen a nagy napon tette. Pál 
apostol kijelenti Krisztusról: «Nem 
is bakok és bikák vérével, hanem a 
tulajdon vérével ment be egyszer s 
mindenkorra a szentélybe, és örök 
váltságot szerzett» (Zsidókhoz írt levél 
9,12).

Ruth könyve  
az üdvtörténet fényében

Gedeon  
– Az aktuális események tükrében

Ára: 750,-Ft

Ára: 550,-Ft
+postaköltség

+postaköltség

Norbert Lieth

Megrendelhetõ: www.ejfelikialtas.hu 
1152 Budapest,  rákos utca 8.  
info@ejfelikialtas.hu; Tel.: (+36 1) 3500-343
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A zsidó páska kezdete ebben 
az évben a keresztény nagypéntek
re esett. A zsidók számára a páska 
az egyik legfontosabb zarándokün
nep, amelyen a Szentvárosba kell 
zarándokolniuk. Ugyanakkor a jár
vány miatti kétéves utazáskorláto
zás után most ismét keresztény tu
risták árasztják el húsvét hétvégén 
a Via Dolorosát. És amikor ezek az 
ünnepnapok a muszlim böjthónap
ra, a ramadánra esnek, az ünnepi 
hangulatot súlyos zavargások ront
ják meg a Templomhegyen. A musz
lim világban, de különösen a palesz
tinok között Izraelt provokátornak 
tartják. Az egész világ látta a fotó
kat a kövekkel felfegyverzett álar
cos fiatalokról az Al Aksza mecset
nél. De, akik nem a KözelKeleten 
élnek, nem látták meg, mi a tulaj
donképpeni probléma ezeken a fo
tókon. A palesztinok felháborodnak 
azon, hogy az izraeli védelmi erők 
az iszlám harmadik legszentebb he
lyét megszentségtelenítik, mert be
mennek fegyverekkel és cipőben. 
Ezeken a képeken jól látható, hogy 
a magukat «AlAkszamegmentői
nek» nevező fiatal palesztinok cipő
ben tartózkodnak a mecsetben. Ilyen 
mérvű kétszínűség láttán az izraeli
ek szóhoz sem tudnak jutni. AN∎

Aki húsvét hétvégén a Jeruzsá
lemről szóló németnyelvű híreket kö
vette, az szinte minden csatornán a 
következőkről értesült: «Az AlAksza 
mecset az iszlám egyik legnagyobb 
szentélye. Ugyanakkor Jeruzsálem
ben a Templomhegyen fontos imád
kozóhelyek találhatóak a zsidók és a 
keresztények számára is.» Nem kis 
csodálkozással megkérdezhetnénk, 
a Templomhegyen tényleg vannak a 
zsidók számára is imahelyek? És me
lyik épület a zsidóké, melyik a keresz
tényeké? És a muszlimok «egyik leg
nagyobb szentélyéről» meg lehetnee 
tudni, milyen magas, milyen széles, 
ha már az egyik legnagyobb. De ta
lán pontosabban kellene fogalmaz
ni: A Templomhegy a muszlimok 
számára az iszlám harmadik 
legszentebb helye, míg a zsi

dóknak ez Isten lakhelye, és így a leg
szentebb hely. A német média arról is 
beszámolt, hogy erőszakos cseleke
detekre került sor, mert a ramadán, a 
húsvét és a páska ugyanarra a napra 
esett. Helyesebben így hangzott vol
na: A zsidó páskaünnep első estéje az 
idén a keresztény nagypéntek estéje 
volt, húsvét napjai pedig egybeestek 
a hétnapos páska ünnepek első nap
jaival, miközben mindkét ünnep a 
muszlim böjthónap, a ramadán négy 
hetének közepére esett, amely ebben 
az évben április 2án kezdődött. AN∎

IZRAEL 
PÁSKA, 
HÚSVÉT ÉS 
RAMADÁN 
KÖZÖTT 

SAJTÓJELENTÉSEK – EGY KIS 
HELYESBÍTÉSSEL 
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Próféciák

John F. Walvoord egy évtizedes munkájának rövid összefoglalása. A szerzõnek ezt a könyvét a 
hozzáértõk, a mi mai generációnkra hagyományozott, irodalmi örökségének tekintik.
178 oldal, 115x180mm

John F. Walvoord

Prófécia az új évezredben

Ára: 1650,- Ft
+ postaköltség

Marcel Malgo, Arno Froese, Dr. Arnold G. Fruchtenbaum,

Norbert Lieth

A Bibliai próféciák csodája
A négy szerzõ különbözõ szemszögbõl közelíti meg a prófétai szó egy-egy vetületét. Érdekes 
magyarázataik, egyéni meglátásaik arra ösztönzik az érdeklõdõ Olvasót, hogy saját maga is a 
bibliai próféciák csodájának felfedezésére induljon. 208 oldal, 120x185 mm

Ára: 2700,- Ft
+ postaköltség

Arno Froese 

120 kérdés a bibliai próféciákról
A Biblia prófétai szavai sok olyan isteni kijelentést tartalmaznak, amelyek már beteljesedtek. 
Ezek közé tartoznak a zsidók egész világon való szétszóratása, a Messiás eljövetele, halála és 
feltámadása, valamint a zsidó népnek a végidõk során bekövetkezõ visszatérése Izrael földjére. 
92 oldal, 115x180mm

Ára: 1250,- Ft
+ postaköltség

Megrendelhető: www.ejfelikialtas.hu 
1152 Budapest,  Rákos utca 8. info@ejfelikialtas.hu; Tel.: (+36 1) 3500-343



Csak néhány nap múlt el egy 
újfajta lézeres légvédelmi rend
szer tesztje után, amikor Izrael ezt 
a sikeres innovációt próbára tette 
a Vaskupola rakétavédelmi rend
szer teljesítőképességét mérve. A lé
zertechnológiára épülő rendszer az 
első hivatalos teszt során drónokat, 
páncéltörő rakétákat, mozsárlöve
dékeket és rövid hatótávú rakétá
kat semmisített meg földet érésük 
előtt. A szakértők néhány évig dol
goztak a rendszeren. A múlt évben 
már sikerült kilőni a drónokat, az
tán «egy rendkívül igényes teszt
sorozat» keretében sikerült sokkal 
szélesebb védelmi frontot kialakí
tani. A rendszer, amit a kifejlesztő 
cég, a Rafael, «Vassugárnak» neve

zett el, nem helyettesíti, hanem ki
egészíti a Vaskupola rakétavédelmi 

rendszert. A Vaskupolát 2011ben 
vetették be először, amely 15 kilo
méteres hatótávolságú rakéták el

Az izraeli Rafael cég kiállítási standja Dubaiban (2021 novemberében)

KIEGÉSZÍTIK 
IZRAEL 
EGYEDÜLÁLLÓ 
RAKÉTAVÉDELMI 
RENDSZERÉT 

len is hatékonyan működött, most 
azonban a gázai határ mentén a 
rövid hatótávolságú rakéták jelen
tenek nagy kihívást. Ezek ugyan
is csak néhány másodpercnyi időt 
hagynak védelem keresésére. Jól
lehet Izrael több mint 90 százalé
kukat a levegőben megsemmisíti, 
mégis mindig vannak sebesültek, 
sőt halottak is. Ugyanakkor a terror
szervezetek is fejlődnek, olyan dró
nokat vetnek be, melyek robbanó
anyagot is szállíthatnak. Ha ennek 
az újfajta lézeres rendszernek a to
vábbfejlesztése befejeződik, Izra
el újból az egyedüli lesz a világon, 
amely egy ilyen forradalmi újítással 
védelmet nyújthat civiljeinek. AN∎

A «VASSUGÁR» RENDSZER, 
NEM HELYETTESÍTI, HANEM 
KIEGÉSZÍTI A VASKUPOLA 
RAKÉTAVÉDELMI 
RENDSZERT.
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A zsidó állam a húsvéti ün
nepnapok után a Soáemlékna
pi rendezvényekre készül, amikor 
a nemzeti szocialisták tömeggyil
kosságának áldozatairól emlékez
nek meg. Ez a nap Niszán hónap 
27e, az a nap, amikor 1943ban 
a varsói gettólázadás kezdődött. 
2020ban nagyon megcsappant a 
Soátúlélők száma Izraelben. Ja
nuárban még 192.000 túlélőt szám
láltak, 2021 januárjában ez a szám 
már 179.600 volt. A koronavírus ál
dozatainak 27 százaléka Izraelben 
Soátúlélő volt. Ez sokkolta az or
szágot. 2022 elején a túlélők száma 
165.000re csökkent. Természete

IZRAEL ÉS A  
SOÁ-EMLÉKNAP 

sen közrejátszott magas életkoruk 
is, de főleg az átélt fizikai és pszi
chikai megpróbáltatások okozták 
e magas halálozási arányt. Ami 
megdöbbentő, az, hogy legtöbbjük 
80 éven felüli, 19%uk 90 éven is 
túl van, és több mint 900 személy 
elérte a 100 évet. A túlélők többsé
ge európai származású, főleg ke
leteurópai, de 36%uk Ázsiából 
vagy ÉszakAfrikából, így Marok
kóból, Líbiából, Tunéziából szár
mazik. Ehhez a csoporthoz tar
toznak az algériai zsidók, akik a 
náci időkben talán a legsúlyosabb 
antiszemita üldöztetésnek vol
tak kitéve ÉszakAfrikában. AN∎

ÚJABB  
IS-TERROR 

IZRAELBEN?

Egy sor súlyos terrortáma
dás után, melyeket főleg Izrael 
központi részén hajtottak vég
re, valamint tekintettel katonák 
és civilek ellen elkövetett soro
zatos támadásokra Júdeában és 
Samáriában, Izraelben felve
tődött a kérdés, nem kellenee 
megszüntetni a ramadán idejé
re adott könnyítéseket. Noha a 
szokásos korlátozásokat a páska 
első napjaiban bevezették, arra 
azonban figyeltek, hogy a teljes 
palesztin lakosság ne szenvedjen 
a privilégiumok megvonásától. 
Ugyanakkor Izrael fontolóra vet
te a munkavállalási engedélyek 
kontingensének kibővítését is. 
Ennek ellenére a Templomhe
gyen zajló zavargások mellett 
gondot jelentett Izraelnek páska 
idején az Iszlám Állam (IS) ne
vében megjelent felhívás, amely 
még több terrorcselekmény
re szólított fel. Az új sajtószóvi
vő üzenete közvetlenül az izra
eli ISszimpatizánsokhoz szól: 
A globális offenzíva részeként, 
amit a «kalifátus visszatérése» 
névvel láttak el, fegyvert kell ra
gadniuk, és még több merényle
tet kell elkövetniük. Miután Beér 
Sevában és Haderában hat iz
raeli vesztette életét a muszlim 
arab terroristák IS inspirálta tá
madásában, Izrael nyomozást 
indított további ISszimpatizán
sok után.  Ennek során több sze
mélyt tartóztattak le, mint az 
IS fénykorának idejében. AN∎

Egy izraeli diáklány ellátogat Auschwitz-Birkenauba
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ZAVARGÁSOK A 
SZENTVÁROSBAN 

Ismét kiéleződnek a zavargá
sok a Templomhegyen. Ez sokakat 
2021 tavaszára emlékeztet, amikor 
a Hamasz először lőtt ki rakétá
kat Jeruzsálemre «a szent helyek, 
elsősorban az Al Aksza tulajdon
képpeni őrzőjének» képzelve ma
gát. Most is érkeztek rakéták a Gá
zaiövezetből, azonban «csak» a 
határtérséget találták el. Ugyan
akkor a világ valami másnak is ta
núja lehetett: ez pedig az iszlám 
harmadik legszentebb helyének 
megszentségtelenítése, amit nem 
a zsidó állam követett el, hanem 
maguk a muszlimok. Elsáncolták 
magukat a mecsetben, ahova ci

pőben mentek be, köveket hordtak 
oda, hogy gyilkos fegyverként hasz
nálják, közben álarcot viseltek, hogy 
az izraeli biztonsági erők ne ismer
jék fel őket. Mindig nagy felhábo
rodással kürtölték világgá, hogy az 
izraeli biztonsági erők a zavargá
sok hangadói ellen eljárva cipőben 
mentek be a mecsetbe, és így meg
szentségtelenítették a szent helyet. 
Most azonban senkinek sem tűnt fel 
ez a «megszentségtelenítés», sőt az 
arab világ még büszke is volt a musz
lim fiatalok rendíthetetlenségére. 
Úgy tűnik, a ramadán utolsó hete 
sem fog nyugalomban eltelni. AN∎

ARAB-IZRAELI 
KERESZTÉNYEK, 
VAGY CSAK 
IZRAELI 
KERESZTÉNYEK?

Egy északizraeli rendőr halála, 
aki az ország keresztény közösségé
nek tagja volt, felszínre hozta ennek 
a közösségnek egyik égető problémá
ját, melyet a többségi zsidó társada
lom alig vesz észre. Amir Khoury ren
dőr akkor vesztette életét, amikor Bnei 
Brak településen egy terrortámadás
ban megpróbálta a palesztin terroris
tákat megállítani. Az önfeláldozó arab 
rendőr holttestét még el sem temették, 
amikor ultraortodox lakosok érkeztek 
a helyszínre, és az arabok halálát kö
vetelték. Később igencsak kellemetlen 
volt látniuk, hogy a rendőr temetésé
re több autóbusszal érkeztek az ult
raortodox hívők. Izrael Khoury ren
dőrt hőssé nyilvánította. Azonban az 
arabmuszlim közösség több tagja is 
meggyalázta emlékét, és szidalmaz
ták a fegyveres szolgálatot teljesítő 
arabokat. Ennek következtében az or
szág sok keresztény polgára, akik az 
összlakosság kb. 2%át teszik ki, és 
megpróbálnak a zsidó többségi tár
sadalomba beilleszkedni, minden ol
dalról kirekesztve érzik magukat. Az 
arámi közösség tagjai, akiket Izrael 
2014 őszén önálló etnikaivallási kö
zösségként ismert el, kitartóan han
goztatják: A Szentföldön élő keresz
tények nem arabok, ők már nagyon 
régóta ott élnek, és el kellene határo
lódniuk az arab nyelvű társadalomtól, 
noha a mindennapi kommunikáció
ban ők is ezt a nyelvet használják. AN∎
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POLITIKAI RÉGÉSZET 

Amikor a palesztinok Jó
zsef sírját Nablusz közelében ismét 
meggyalázták, és súlyosan megron
gálták, a Palesztin Hatóság (PA) egy 
ujját sem mozdította, noha az Oslói 
egyezmény értelmében köteles lenne 
megvédeni a szenthelyeket. Viszont 
a palesztin hatóságok egy másik, kö
zelben lévő sír miatt nagy felhajtást 
rendeztek: a római időkből szárma
zó, eddig fel nem fedezett sírt a sír
rablók kirabolták. De nem a rablás 
tényén háborodtak fel, amit saját 

polgáraik követtek el, hanem most 
is Izraelt támadták, azt állítva, hogy 
a sírrablás mögött Izrael mesterke
dése áll. De ennél is tovább mentek, 
és hivatalos állásfoglalásukban, amit 
a média alapos ellenőrzés nélkül át
vett, a ciszjordániai régiségek több
ségének lerombolásáról és kirablásá
ról beszéltek. Arról egy szó sem esett, 
hogy Izrael csak néhány héttel ez
előtt nyaktörő akciót hajtott végre az 
autonóm palesztin területen, hogy le
leplezzen egy illegális régiségkeres

József sírja Nablusz közelében

kedelmet. Az izraeli katonák és az Iz
raeli Régészeti Hatóság alkalmazottai 
életüket kockáztatták, amikor az ak
ciót anélkül hajtották végre, hogy 
egyeztettek volna a PA embereivel. Ha 
ugyanis a PA hivatalnokai értesültek 
volna az akcióról, az egész kudarc
ba fulladt volna. A palesztin nepo
tizmus és korrupció biztosan meg
akadályozza az akciót, amely során 
különböző korokból származó ritka 
érméket helyeztek biztonságba Qalil 
helységben Nablusz mellett. AN∎

Jeruzsálem vagy Bábel
Jeruzsálem sorsa a palesztinokkal folyó tárgyalássorozat miatt igen aktuális téma. 

De mindannyiunk lelkében és szívében létezik Jeruzsálem és Bábel is. Wim Malgonak 
e munkája segít felismerni saját belsõ énünket, viszonyunkat a bûnhöz, ill. Krisztus 
követésének életre segítõ útjához. 
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IZRAELI FÖLDGÁZ 
EURÓPÁNAK

Az ukrajnai konfliktus mi
att Európában rendkívül kiélező
dött az energiaellátás körüli vita. 
A gáz kérdése áll a főhelyen, mi
közben az Oroszországtól való 
függőség megszüntetésének lehe
tőségeit latolgatják. Már néhány 
nappal a konfliktus kezdete után, 
2022 februárjában, szóba kerül
tek a KözelKeleten az izraeli föld
gázlelőhelyek, mégpedig Recep 
Tayyip Erdogan török elnök ve
tette fel. Ez akkor történt, amikor 
az új geopolitikai konstellációk 
miatt minden eszközzel megpró
bált közeledni Izraelhez. Erdo
gan javaslata szerint Törökország 
ugródeszkaként szolgálhatna az 

Európába irányuló izraeli föld
gázexport számára. Törökország
nak és Izraelnek már rég sikerült 
leküzdenie a több mint egy évti
zede tartó diplomáciai jégkorsza
kot, azonban a földgázról eddig 
nem volt szó.  Miután Európa Ro
bert Habeck német gazdasági és 
klímavédelmi miniszter által Ka
tarban keresett folyékony földgáz 
vásárlására lehetőséget, szóba 
jött az EastMedPipeline, amely 
Izraelből Cipruson és Görögor
szágon át Európába vezet. Hogy 
ez valóban technikailag és finan
ciálisan is megoldható alternatí
vae Európa számára, hamarosan 
ki fog derülni.                              AN∎

EGYÁLTALÁN 
NEM «AL-AKSZA-
MENTÉS», HANEM 

VELESZÜLETETT 
ZSIDÓGYŰLÖLET 

Április nemcsak Izrael számára 
hozott nyugtalan heteket, a világ zsi
dósága is tapasztalta, hogy származá
sa miatt céltáblává vált. Az iszlám ál
tal motivált antiszemitizmus egyre 
nagyobb szerepet játszik a zsidók elle
ni támadásokban az egész világon, amit 
2021 első éves mérlege is igazolt. Április 
utolsó hétvégéjén, amikor az Irán által 
kezdeményezett AlQudsnapot tartot
ták, szinte egész Európában tüntetések
re került sor, melyeken nem politikai 
követelések hangzottak el a Szentváros
sal kapcsolatban, hanem zsidóellenes 
jelszavak. Izraelben pedig a ramadán 
idején fiatalkorúak ragadtak fegyvert, 
hogy «a próféta nevében zsidókat ölje
nek». Ki akarták oltani a zsidók életét 
csak azért, mert zsidók. Ugyanezt le
het megfigyelni a Templomhegyen ran
dalírozók között is. Nagyra becsült jel
szavuk az iszlám harmadik legszentebb 
helyének megmentése, ami teljesen ha
tástalan maradt, mivel konkrét politikai 
követelések egyáltalán nem fogalmaz
tak meg. Az erőszak jutott főszerephez, 
amit a mecsetekben elhangzó prédi
kációk még tovább szítottak, és a zsi
dók elleni gyűlöletre buzdítottak. AN∎

Al-Quds-nap, London

Földgázfúrótorony Asdód mellett, Izraelben
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sebbség képviseletében. A részt
vevő arabizraeli fiatalok többsége 
az iskolában már hallott a Soáról, 
és csatlakozott olyan ifjúsági moz
galmakhoz, melyek foglalkoznak 
a témával. Ilyen például a három 
éve alapított Atidna ifjúsági mozga
lom, valamint a 2018ban létesített 
B’Yachadmozgalom. Muszlim, ke
resztény és drúz fiatalok menetel
tek zsidó társaik mellett a két náci 
haláltábort összekötő úton. Közö
sen vettek részt a tájékoztató ren
dezvényeken. A résztvevők közt 
voltak az Abu Ria muszlim család 
tagjai az északizraeli Sachnin te
lepülésről. Már a nagyapjuk is zsi
dóbarát volt, segítette bevándor
lásukat az államalapítás előtt. A 
családapák és a fiatal nemzedék is 
szolgált az izraeli hadseregben, és 
számukra egyértelmű, hogy olyan 
szörnyűségnek, mint a Soá, nem 
szabad soha többé megismétlőd
nie. A zsidóknak is joguk van egy 
szuverén államra, és a világon Iz
rael az egyedüli ország, amely min
dig biztos kikötőt jelent nekik. AN∎

MÁSKÉNT IS LEHET!

A koronavírusjárvány idő
legesen sok kezdeményezést leál
lított, így az «Élet Menete» prog
ramot is, amelyet Izrael 1988 óta 
Lengyelországban minden évben 
megrendez a náci tömeggyilkosság 
áldozatainak emlékére. Ennek 
keretében néma menet indul 
Auschwitztól Birkenauig. Ebben 
az évben megrendezték a menetet, 
amelyen számtalan izraeli fiatal 
vett részt. De jelen voltak túlélők 
és hivatalos személyek is, közöttük 
Abraham Abir Kara (Jamina párt) 
Kneszetképviselő. Minden olyan 
volt, mint máskor, és megsem 
olyan. Ebben az évben ugyanis 
arab muszlim fiatalok is részt vet
tek többek között olyan államok
ból, melyekkel Izrael 2020 őszén 
megkötötte az Abrahamegyez
ményt. A résztvevő arab fiatalok 
képviselték az Egyesült Arab Emi
rátusokat, de olyan államokat is, 
mint Szíria, Libanon, SzaúdArá
bia, Jordánia, Egyiptom, Marokkó 
és Törökország. És jelen volt egy 
népes delegáció az izraeli arab ki

Izraeli fiatalok az "Élet Menete" elnevezésű rendezvényen TRAUMA ÉS 
FÜGGETLENSÉGI 

NAP  

A függetlenség napjának 
megünneplése előtt Izrael megem
lékezett elesett katonáiról és a terror 
áldozatairól. A 2021. év során Izrael 
56 katonát és biztonsági szolgálati 
tagot veszített el, valamint 84 ve
terán halt bele sérüléseibe, melye
ket a haza védelmében szenvedtek 
el. Izrael összesen 24.068 férfit és 
nőt gyászol, akik katonaként vagy a 
rendőrség, határőrség és különbö
ző biztonsági hatóságok tagjaként 
vesztették életüket. Ez a statisztika 
magában foglalja azokat a civileket 
is, akik ártatlan magánszemélyként 
haltak meg a terrortámadások so
rán. Mivel ezek az emberek életére 
törő terrorcselekmények már az ál
lamalapítás előtti Izraelben meg
kezdődtek a zsidók egyre növekvő 
bevándorlása miatt, ezt a statisz
tikát 1860 óta vezetik. Ne felejtsük 
el, hogy az áldozatok között a zsi
dókon kívül keresztények, drúzok, 
cserkeszek is voltak. Tehát az or
szág 24 órán át csendben emlékezik 
az áldozatokra, aztán kezdődhet a 
függetlenség napjának ünneplé
se. Ebben az évben egy új kezde
ményezésről is beszámolhatunk: 
a legtöbb város lemondta a hagyo
mányos tűzijátékshowt. Nem költ
ségtakarékosságból, hanem mert 
nagyon sok izraeli polgárt trauma
tizált a háború és terror, és a pe
tárdák egyáltalán nem teremtenek 
ünnepi hangulatot számukra. AN∎
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A zsidó állam 74. független
ségi napját idén 1,9%kal több pol
gárral ünnepli, mint tavaly és nagy 
léptekkel halad a 10 milliós lé
lekszám felé. A 9.506.000 polgár 
73,9%a zsidó, 21,1%a arab, köz
tük muszlimok, drúzok, keresz
tények. Az «egyéb» kategóriába 
tartozók száma, akik sem zsidók, 
sem arabok, 5%kal növekedett. 
Összességében megállapítható, 
hogy Izraelnek 12szer több lako
sa van most, mint az államalapí

táskor. Ebben az évben, amikor az 
ukrajnai konfliktus miatt több be
vándorlóra lehet számítani, Izra
el büszke arra, hogy a 74 év alatt 

3,3 millió zsidó bevándorlót foga
dott be, akiknek majd 45%a az 
1990es évektől érkezett az ország
ba. Ma Izrael a világ zsidóságának 
pulzáló központja, és egyben rend
kívül fiatal ország, mert polgárai
nak 28%a 15 év alatti, és csak 12% 
időskorú. A legnagyobb város to
vábbra is Jeruzsálem. Lakosainak 
száma hamarosan eléri az egy
milliót, mert itt él a vallásos, sok
gyermekes családok többsége. AN∎

9,5  
MILLIÓ  
IZRAELI

IZRAELNEK 12-SZER 
TÖBB LAKOSA VAN 
MOST, MINT AZ 
ÁLLAMALAPÍTÁSKOR.

KILENCÉVES SAKKMESTER 

Noam Sasson még csak kilenc 
éves. Aki nem járatos a sakk törvény
szerűségeiben, az is láthatja, hogy a 
fiú zseniális játékos. Felnőtt ellen
feleinek egyre hosszabb időre van 
szükségük egyegy lépést megfon
tolni, hogy a szimpatikus és valóban 
szerény fiútól ne kapjanak azonnal 

mattot. Csak néznek döbbenten, és 
kérdezik: Hát ezt meg hogy csinál
ta? Így járt Noam Sasson kilenc el
lenfeléből hét a kilencedik évüket 
betöltött gyermekek európai sakk
bajnokságán. Az izraeli fiú legyőz
te török, görög, grúz, román, ukrán 
és más állambeli ellenfeleit, és meg

nyerte az európai sakkmester címet. 
Számára ez nem újdonság, mert már 
ötévesen könnyűszerrel mattot adott 
ellenfeleinek. Azonban ez az első 
nemzetközi sikere, amire nagyon 
büszke. A csodagyereknek tartott 
fiatal sakkozó az izraeli zászlóval 
a vállán vette át a kitüntetést. AN∎
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LAZACOS TÉSZTA KÓKUSZKRÉMMEL 
IZRAEL KONYHÁJA

És most következzen egy távolkeleti/ iz-
raeli trió, a lazacos, kókuszkrémes tészta.

Hozzávalók (egy személyre):

• 250 g tojásos tészta
• kis olaj a sütéshez
• 150 g lazacfilé, bőrtől és csonttól megtisztítva
• 1 kiskanál őrölt gyömbér
• 1 kiskanál zúzott fokhagyma
• 1/2 fehér hagyma, finomra szeletelve
• 1 cukkini, vékony csíkokra vágva
• 1/4 pohár póréhagyma, vékony csíkokra vágva
• 1/3 pohár kókuszkrém (nem tévesztendő össze a 

kókusztejjel)
• 1 kiskanál curry por
• 1 kiskanál sárga curry krém
• 1 kiskanál cukor
• 1 kiskanál só
• aprított mogyoró, díszítésnek

Elkészítés:
Megfőzzük a tésztát (a gyártó utasításai szerint), és 

félretesszük.
A grill-sütőt (vagy a rendes serpenyőt) forróra előmelegít-

jük. Olajba mártott papírral megkenjük a serpenyő alját.
A serpenyőbe tesszük a lazacot úgy, hogy a bőr lefelé le-

gyen. Mindkét oldalát 2-2 percig sütjük. Hogy ne száradjon 
ki, csak addig pirítsuk a lazacot, míg élénk rózsaszínből  hal-
vány rózsaszínű lesz. Vegyük le a tűzről és tegyük félre.

Alaposan előmelegítjük a wokot/nagy serpenyőt. Hozzá-
adunk egy evőkanál olajat, és megvárjuk, amíg nagyon forró 
nem lesz (de vigyázzunk, hogy oda ne égjen).

Beletesszük a fokhagymát és a gyömbért, és folyamatos 
forgatás, vagy keverés közben néhány másodpercig pirítjuk.

További forgatás mellett hozzáadjuk a hagymát, a cukki-
nit és a póréhagymát, aztán a kókuszkrémet és a fűszereket, 
kicsit megkeverjük, és végül beletesszük a tésztát is.

Addig forgatjuk, míg a folyadék elpárolog, aztán levesz-
szük a tűzről. Ha kell, javítjuk az ízesítést.

A tésztát tányérra tesszük, hozzáadjuk a lazacot és apróra 
vágott mogyoróval díszítjük.

frankpeti.net
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HIHETETLEN 

EGYRE GYAKORIBBAK A KERESZTÉNYEK 
ELLENI TÁMADÁSOK JERUZSÁLEMBEN 

ÁLLÍTÁSOK 

Izrael az ukrajnai konfliktusban 
továbbra is kettősséget mutat. La
pid külügyminiszter elítélően nyilat
kozik, Bennett miniszterelnök visz
szafogott. Izrael nem alkalmazott 
szankciókat Oroszországgal szem
ben, azonban humanitárius segítsé
get nyújt Ukrajnának, és egyre több 
Oroszországból érkező száműzöttet 
fogad be, akik feladják orosz útle
velüket, és turistákból új bevándor
lókká és így izraeli állampolgárrá 
válnak. Ugyanakkor egyre több az 
ukrajnai menekült, aki jogosult a be
vándorlásra, közöttük több tucat a 
Soátúlélő, akik túlélték Hitler gyil
kos gépezetét, és most a Putyin in
dította háború elől kell menekülni
ük. Durva sértésnek minősül Szergej 
Lavrov orosz külügyminiszter állítá
sa, miszerint Hitler ereiben szintén 
zsidó vér folyt, és így a zsidók ma
guk a vétkesek saját sorsukért. A 
túlélők és utódaik számára, köztük 
Lapid izraeli külügyminiszter szá
mára is, ez a legsúlyosabb antisze
mita motiváltságú hazugság, amit 
csak elképzelni lehet. Érthető, hogy 
Izraelben nagy felháborodást váltott 
ki, amihez Bennett miniszterelnök 
is csatlakozott. Lehet, elérkezett az 
idő, amikor Izrael dönteni fog, hogy 
csatlakozik a nyugati szövetséghez, 
és elutasítja az orosz politikát. Az 
1950es években Izrael már hozott 
ilyen döntést, amikor a Szovjetunió 
a zsidó állam legerősebb ellenségé
nek, Egyiptomnak, fegyvereket szál
lított. Akkor Izrael a «blokkcserével» 
kockázatot vállalt. Sokan megértik 
ma, miért olyan elővigyázatos Izra
el Oroszországgal, amely jelen van 
Szíriában, és területén népes zsidó 
közösség él. Viszont egyre többen 
gondolják úgy, hogy Izrael erkölcsi
leg köteles végre állást foglalni. AN∎ 

Egy koporsó Shireen Abu Akleh újságíró emlékére, Washington, USA

A keresztények évek óta a vi
lág legüldözöttebb vallási csoport
jának számítanak. Nem kivétel ez 
alól a KözelKelet sem, ahol egyet
len kivételt Izrael képez. Itt folya
matosan növekszik a keresztény 
közösség lélekszáma, az összlakos
ság majd 2%át teszik ki, az arab la
kosságnak pedig 7%át. ugyanak
kor az izraeli keresztények 75%a 
az arab kisebbséghez tartozik. Nagy 
többségük Názáretben él, itt a kö
zösség lélekszáma 21.400 és Haifá
ban, ahol 16.500 több felekezethez 
tartozó arab keresztény él. Jeru
zsálem pedig a kb. 12.900 fős ke
resztény közösségével Izrael Állam 
legjelentősebb keresztény központ
jának számít. A napokban aggoda
lomkeltő események zavarták meg a 
Szentváros és keresztényei nyugal

mát. Antony Blinken amerikai kül
ügyminiszter látogatása előtt kide
rült, hogy több amerikai képviselő 
is felszólította, az izraeli kormány
nyal vitasson meg egy fájdalmas té
mát, mégpedig a keresztények el
leni egyre gyakoribb támadásokat 
Jeruzsálemben. A különböző püspö
kök beszámolója szerint a városban 
megnövekedett a keresztények el
leni szóbeli és tettleges támadások 
száma. Ugyanakkor a templomok és 
keresztény intézmények elleni van
dál tettek száma is jóval nagyobb az 
utóbbi időben. Nem tértek ki a tette
sekre, akik kétségkívül politikai és 
etnikai indíttatású fanatikusok, úgy 
zsidó, mint muszlim oldalról, akik 
csökkenteni akarják a keresztény 
jelenlétet a Szentvárosban. AN∎

Messiási fény
Izrael sötétjében
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Norbert Lieth

Jézus beszéde az 
Olajfák hegyén

Az Olajfák hegyén elhangzott beszéd, amit Jézus néhány 
nappal halála elõtt tartott, az egész Szentírás legfontosabb 

prófétai kijelentései közé tartozik. Minden további kijelentés 
errõl a témáról, ami végigvonul a következõ bibliai 

könyvekben, egészen a Jelenések könyvéig, igazából az Úr 
végidõkre vonatkozó beszédén nyugszik. Jézus ezt a remény 

testamentumaként, végrendeletként adta tovább.

Ára: 980,- Ft  
                   +postaköltség

Messiási fény
Izrael sötétjében

Ára: 750,-Ft
                  +postaköltség

A Szentírás prófétai szavaiba való bepillantás egyben 
a jövõbe vetett pillantás is: Istennek Izraellel való 
munkálkodása célirányos, a végsõ cél felé mutat,  

arra, ami Izraelre vár.

Hol van Barnabás? 

Ára: 350,- Ft                     + postaköltség

Barnabás egy ciprusi lévita, aki pünkösd napjaiban 
jutott Krisztusban élõ hitre, és az  

õskeresztyén kor egyik kiváló alakja lett. 
Barnabás elhordozó, buzdító személyiség volt és õbenne 

olyan példát kaptunk, amelybõl nagyon sokat lehet tanulni. 

Megrendelhetõ: www.ejfelikialtas.hu 
1152 Budapest,  Rákos utca 8.  
info@ejfelikialtas.hu; Tel.: (+36 1) 3500-343



Zarándokúton a Szentföldön  
Jeruzsálem, Galilea, Masszada, Kumrán, 2 nap Holt-tenger 

2022 november 13-22.

A programváltozás jogát fenntartjuk!  
FONTOS: Az Éjféli Kiáltás Misszió nem utazási iroda.   
Bibliatanulmányút szervezését a haifai Beth Shalom és Palex Tours (Haifa) Ltd 
izraeli utazási irodával együttmûködve végzi.  
A zarándokút célja: a Biblia helyszínének  jobb megismerése és 
tanulmányozása.

A végtelen áldások országa
2022 IZRAEL

Bõvebb információ: 
Éjféli Kiáltás Misszió,  
Mobil: (+36-30) 630-7823  
Nagy Erzsébet 
E-Mail: info@ejfelikialtas.hu

Várható költség: 1560,- Euró   
+repülõjegy + járulékok

Az újság ára: 500,-Ft

22007


