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Harmadik fejezet 

Bevezetés 

Gyakran kérdezik tőlem, miként kerülhetett arra sor, hogy egy helyi 
gyülekezet lelkipásztoraként feladtam szolgálatomat, és most a zsi-
dókat segítem hazatérni Izraelbe. A kérdésből azt is kihallom, hogy a 
legtöbb keresztény nagyon keveset tud Isten népének jelenlegi össze-
gyűjtéséről és az ígéret földjére való hazatéréséről. Ez annál is megle-
pőbb, mivel több száz bibliavers beszél arról, hogy egy napon Izrael 
népe vissza fog térni az Ábrahámnak, Izsáknak és Izráelnek megígért 
földre.

Ezékiel 34,13
Kivezetem őket a népek közül, és összegyűjtöm az országokból, azután 
beviszem őket a saját földjükre. Legeltetni fogom őket Izráel hegyein, a 
völgyekben és az ország minden lakóhelyén. 

Ez az egyike a több mint 100 bibliai próféciának, amely egyértelmű-
en bizonyítja, hogy Isten egy napon Maga gyűjti össze népét, Izraelt. 

Ez a könyv nem akar teológiai értekezés lenni Izrael helyreállításá-
nak témájáról, hanem azt a mély meggyőződést juttatja kifejezésre, 
hogy a mi nemzedékünk olyan üdvtörténeti korban él, amilyen nem 
volt azóta, hogy kb. 2000 évvel ezelőtt a zsidókat kiűzték Jeruzsálem-
ből és Izraelből. Ez a könyv különböző prédikációk és előadások ösz-
szefoglalása, melyeket az utóbbi évek során tartottam.

Első élményeim fiatal keresztényként 

Egy keresztény szabadidős táborban 14 éves koromban tudatosan úgy 
döntöttem, hogy ezentúl hívő keresztényként fogok élni. Aztán külön-
böző ifjúsági csoportok tagjaként megtanultam hitünk alapjait. 
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De amit nekünk egyáltalán nem tanítottak az, hogy mi is Isten ter-
ve  népével, Izraellel. Én tulajdonképpen semmilyen kapcsolatot nem 
láttam a mai Izrael Állam és a Bibliából megismert Izrael népe között. 
Az akkoriban ismert keresztények legfeljebb azért utaztak az ígéret 
földjére, hogy lássák, hol élt Jézus és tanított a tanítványaival. A ma 
ott élő zsidókkal szinte semmilyen kapcsolatuk sem volt, érdekükben 
sem állt barátságukat keresni. 

Később olyan könyveket kaptam, melyek rávilágítottak Izrael bib-
liai jelentőségére, és találkoztam olyan hívő keresztényekkel, akik 
imádkoztak a zsidókért és Izraelért. Érdeklődtek az Izraellel kapcso-
latos politikai döntések iránt, és meg voltak arról győződve, hogy Iz-
rael nemzetként és népként a történelemben még fontos szerepet fog 
játszani. 

Az 1980-as években a keresztény gyülekezeteket előadók látogat-
ták meg, oroszországi zsidókról készült filmeket hoztak magukkal, 
melyekben a megszólalók vágyakozva beszéltek az Izraelbe való ha-
zatérés reményéről. Az imatalálkozókon azért imádkoztak, hogy Isten 
nyissa meg a kommunizmus vaskapuit, és népe kiszabadulhasson „az 
északi országból”. Imaindítóként olyan igeversek szolgáltak, mint az 
Ézsaiás 45,2: “Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércaj-
tókat betöröm, és a vaszárakat leverem.” És amikor a Szovjetunió lán-
cai szinte egy éjszaka alatt lehullottak, tudtuk: Isten Maga vitte végbe 
ezt a csodát! – Zsidók milliói térhettek vissza atyáik földjére. 

Úgy éreztem, hogy rendszeresen imádkoznom kellene Jeruzsále-
mért és Izraelért, de nem bűntudatból a Shoa kimondhatatlan szen-
vedései miatt, hanem olyan módon, hogy Isten ígéreteit veszem ala-
pul. Ugyanakkor egyre erősödött bennem a vágy, hogy ellátogassak 
Izraelbe. 

1990 őszén egy személyes imaalkalmon Isten erős késztetését érez-
tem, hogy minél hamarabb Izraelbe utazzak. A következő nap, vagy 
legalábbis azokban a napokban, már nem emlékszem pontosan, a 
levélszekrényemben egy szórólapot találtam telefonszámmal, amely 
arról értesített, hogy 1991 januárjában imarendezvényt tartanak Jeru-
zsálemben.

Én is jelentkeztem, és a befejezett tanulmányaim alapján részt ve-
hettem a rendezvényen, így első alkalommal utazhattam Izraelbe. Az 
imakonferencia első éjszakáján, amelyen kb. 120 keresztény vett részt 
különböző országokból, megkezdődött az Öböl-háború, Szaddam 
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Husszein rakétáit Izraelre küldte. A hotelt nem hagyhattuk el, azt sem 
tudtuk, meddig tarthat a háború. Az imádkozás e napjaiban Isten vi-
lágosan szólt hozzánk: „Segítsetek népemnek hazatérni!” Hogy ebből 
mi fejlődhet ki, azt pontosan egyikünk sem tudta. De abban biztosak 
voltunk, hogy ha Isten szólt, akkor nekünk cselekednünk kell. 

Ennek történetét Gustav Scheller könyve (Operation Exodus –  
beteljesedett próféciák) írja le részletesen. Azonban a történetet min-
dig újabb fejezettel kell kiegészíteni. Soha nem gondoltuk volna, hogy 
rövidesen segíteni fogunk a Manassé leszármazottjainak Indiából ha-
zatérni, vagy egy napon alijah-csoportok repülőútját szervezzük meg 
Németországból, Angliából, Dél-Afrikából, Olaszországból vagy Fran-
ciaországból és a volt szovjet tagállamok országaiból.

Számomra abszolút kiváltságot jelent aktívan közreműködni a zsi-
dók hazatérésében. A keresztények történelmét, különösen a német-
országi keresztényekét a legsúlyosabb antiszemitizmus, zsidógyűlölet 
jellemzi egészen a Holokausztig. Lehet, hogy Isten napjainkban ad 
még egy lehetőséget, talán az utolsót, hogy népét áldjuk és segítsük. 
A tényt, hogy még maguk az ortodox rabbik is együttműködnek ve-
lünk, felkínálják barátságukat és megnyitják házaikat számunkra, va-
lóságos csodának tekintem!

Bevezetés
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Negyedik fejezet

Izrael összegyűjtésének  
csodája

Mivel erről a témáról már sok részletes könyv megjelent, én itt csak 
néhány aspektusra szeretnék kitérni. 

Az emberiség történelmében Izrael történelméhez hasonló soha 
nem fordult elő. Több mint 2600 évvel ezelőtt kényszerültek száműze-
tésbe az Északi Birodalom törzsei, aztán valamivel később Júda és Je-
ruzsálem lakóit húrcolták el a babiloni fogságba. Onnan visszatértek 
ugyan, amint a Jeremiás 25,11 megjövendölte, de a római hódítással 
és a Templom lerombolásával Izráel népének, mint nemzetnek úgy 
tűnt, hogy végképp megpecsételődött a sorsa. A római uralom után 
maradt ugyan egy kevés zsidó lakos az országban, de a nemzeti Izra-
elről, a mindegyik törzs leszármazottjaiból egyesített népről már nem 
lehetett beszélni.

Nemcsak a nem zsidó emberek, hanem nagyon sok zsidó ember 
számára is alig volt hihető egy zsidó állam létrejötte, ahogy azt Theo-
dor Herzl megálmodta a 19. század második felében, és ezért kezdet-
ben nem is talált támogatásra. Beletörődtek abba, hogy szétszórva 
élnek a világban. A zsidóként való identitás nem függött össze Izrael 
országával. 

Mégis az elnyomás és üldöztetés miatt egyre gyakrabban jöttek zsi-
dók az országba. Szinte emberfeletti erőfeszítéssel termékennyé tették 
a sivatagot, a pusztaságot. A földet túl drágán kellett megvásárolniuk, 
sok nagybirtokos gazdagodott meg a hazatérő bevándorlók kárára. 

Amikor néhány évszázad után a zsidók kisebb csoportokban visz-
szatértek az országba, úgy 1860 körül kb. 12 000 zsidó élt az ország-
ban. Csak az 1880-as évektől kezdve jöttek nagyobb alijah hullámok. 
Telepeket alapítottak, és lényegében Eliezer Ben-Jehuda tevékenysé-
gének köszönhetően a régi héber nyelvet, melyet csak istentisztelete-
ken a Tóra tanulmányozásánál használtak, ismét életre keltették, és 
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az újkorhoz igazították. Ez az emberiség történelmében példanélküli 
eljárás!

Amikor aztán David Ben Gurion 1948. május 14-én Tel Avivban 
kikiáltotta Izrael Állam megalapítását, az országban valamivel több 
mint 600 000 zsidó élt. A bibliai prófécia a világ szeme láttára telje-
sedett be. 

Yad Vashemben, a jeruzsálemi Holokauszt emlékhelyen az Ezékiel 
37-ből vett idézet áll nagy betűkkel a kapun: Én lelket adok belétek, és 
életre fogtok kelni; beviszlek benneteket Izráel földjére.

A koncentrációs táborok kemencéinek hamujából, a Shoa remény-
telenségéből megszületett a Izrael Állam. Elődeink azt tervezték, hogy 
minden zsidót megsemmisítenek, megöltek több mint hatmillió zsidó, 
de ma jóval több mint 6 millió zsidó él atyáik földjén, saját országá-
ban. Ezt a csodát csak Isten tudja véghezvinni!

A Biblia Izrael helyreállításáról szóló próféciáiban nagyon sok rész-
letet találunk:

a. Isten Maga viszi haza népét. Jeremiás 23,3: Összegyűjtöm nyá-
jam maradékát minden országból, ahová szétszórtam őket, és 
visszaterelem legelőjükre, ahol szaporodni és sokasodni fog-
nak.  Egy másik igevers azt buzgóságot fejezi ki, mely Isten cse-
lekedetét jellemzi e tekintetben. Jeremiás 32,41: És örvendezek 
bennök, ha jót cselekedhetem velök és biztosan beplántálhatom 
őket e földbe, teljes szívvel és teljes lélekkel. (Károli)

b. Kétfajta visszatérőt különböztethetünk meg: az egyik fajtát a vágy, 
a sóvárgás hajtja hazája és népként való identitása után. Ma sok 
zsidó érzi úgy, hogy valamiképp idegen, jóllehet elődeik talán év-
századokon át abban a bizonyos kultúrában éltek. A másik fajta 
az, akit az elnyomás és üldöztetés kényszerít, hasonlóan az egyip-
tomi kivonuláshoz, amikor már nem bírták a rabszolgaság terhét, 
és Istenhez kiáltottak szabadulásért. A Jeremiás 16,16 beszél er-
ről: egyeseket halásznak, másokat pedig vadásznak. Az Ézsaiás 
60,8-ban az Úr a galamb és a felhő képét használja: míg a galamb 
belső indíttatástól hajtva repül célja, azaz otthona felé, a felhőt a 
szél és a vihar hajtja, sodorja, ha akarja, ha nem. 

c. Egyes csoportok esetében azt is megjövendöli a Szentírás, hol 
fognak lakni. Sok évig éltem Spanyolországban, és különösen 
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foglalkoztatott a szefárd zsidók története. – Ők a zsidóknak azt a 
csoportját képezik, akiknek elődeik elűzésükig, ami 1492 és 1513 
között történt, az Ibériai félszigeten éltek. – Az Abdiás 20 arról 
beszél, hogy a szefárdok Negevben fognak letelepedni. Sok spa-
nyolul beszélő zsidó, ill. a Spanyolországból elűzöttek leszárma-
zottjai valóban délen laknak, úgy Be’er Shevában, mint Eilatban. 
Mindig találkozok ott olyan zsidókkal, akikkel spanyolul tudok 
beszélgetni.

d. Izrael nemzetként való helyreállításának talán legfontosabb 
aspektusát az Ezékiel 36,22-28 írja le: Ezért mondd ezt Izráel há-
zának: Így szól az én Uram, az ÚR: Nem tiértetek cselekszem én, 
Izráel háza, hanem szent nevemért, amelyet gyalázatossá tettetek 
a népek között, amerre csak jártatok. Megmutatom, hogy szent az 
én nagy nevem, amely gyalázatos lett a népek között, mert gyalá-
zatossá tettétek közöttük. Akkor megtudják a népek, hogy én va-
gyok az ÚR - így szól az én URam, az ÚR -, amikor szemük láttára 
megmutatom rajtatok, hogy szent vagyok. Kihozlak benneteket a 
népek közül, összegyűjtelek az országokból, és beviszlek benne-
teket a saját földetekre. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisz-
tuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól 
megtisztítlak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok 
belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nek-
tek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy 
rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és tel-
jesítsétek. Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek 
adtam. Az én népem lesztek, én pedig Istenetek leszek.

Végsősoron tehát Isten szent nevéről és dicsőségéről van szó. Amikor 
Izrael visszatér saját földjére, és újra odafordul Istenéhez, minden nép 
fel fogja ismerni, hogy csak egyetlen Isten létezik. Már Ezékiel könyvé-
nek ez a csodálatos részlete is arra kellene indítson bennünket, hogy 
munkálkodjunk Izrael helyreállításáért.

Izrael összegyűjtésének  csodája


