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12. fejezet 

 

Szíria (Arám) a Bibliában 
 

A Károli fordítás a Szíria névvel az Arám megfelelőjeként él. Az MBT és a Kat. fordításban 

rendesen az Arám név szerepel.  

 

Az arámiak eredete  

 

Sémen keresztül Arám volt az arámiak (szíriaiak) atyja (1 Móz. 10,22). Az 1 Móz. 22,20-21 –

ben szintén a Sém ágán, Kemuel leszármazottjaként említi Arámot. (Ez az Arám azonban nem 

közvetlenül Sém utóda, csak közvetve, mivel Nákhór leszármazottairól beszél itt az Írás.) Az 

1 Móz. 10,23 szerint Arámnak fiai Úz, Húl, Géter és Más (lásd még 1 Krón. 1,17).  Úz földjén 

élt a kegyes Jób, aki „nagyobb vala keletnek minden fiainál” Jób. 1,3. Jób tehát maga is kelet 

fiai közé tartozott és mivel Úz földjén élt származását tekintve talán arámi lehetett. Úz földjén 

később edomiták laktak (Siral. 4,21). Az edomban lakó Horeus Széirnek fiai között szintén 

van egy Úz nevű fiú (1 Móz. 36,28). Jer. 25,20 is említi „Úz földének minden királyát”, az 

Egyiptom királya (Jer. 25,19) után és a Filiszteus királyok (Jer. 25,20) előtt. Úz egyik 

jelentése: homokos talaj.1 Húl-t a kutatók Kánaántól keletre helyezik. Más-t pedig Elám 

hegyeihez. A Gilgames eposz kilencedik táblája említi a Masu hegyet, amely a „világ végén 

van”.   

 

Ábrahám Arám földjére küldte szolgálóját, hogy feleséget találjon fiának, Izsáknak. A szolga 

Háránból (Nákhór városa, 1 Móz. 27,43) az Arám városból hozta magával Rebekát, akinek 

bátyja az Arám Lábán*1 volt. „Azután kiválasztott a szolga tíz tevét urának a tevéi közül, hogy 

elmenjen, és vitt magával urától mindenféle értékes dolgot. Elindult, és elment Aram-

Naharaimba, Náhór városába.” 1Móz. 24,10 (MBT) „Izsák negyvenesztendős volt, amikor 

feleségül vette Rebekát, az arám Betúél leányát, az arám Lábán húgát Paddan-Arámból.” 

(MBT) 1Móz. 25,20 Erről a földről, és ugyancsak Háránból veszi majd Jákób is a két arámi 

feleségét Leát és Ráhelt. „Elbocsátá azért Izsák Jákóbot, hogy menjen Mésopotámiába2 

Lábánhoz a Siriabeli Bethuél fiához, Rebekának, Jákób és Ézsaú anyjának bátyjához. És látá 

Ézsaú, hogy Izsák megáldotta Jákóbot, és elbocsátotta őt Mésopotámiába, hogy onnan vegyen 

magának feleséget; és hogy mikor áldja vala, parancsola néki, és monda: Ne végy feleséget a 

Kananeusok leányai közűl;” 1 Móz. 28,5-6 
 
 

 
*1 Lábán felmenője Héber volt (1 Móz. 29,5; 11,14; 26-27), de ő arám területen lakott  
2

 MEZOPOTÁMIA (folyóköz, a középső folyó vidéke; a két folyó felvidéke). Az Eufrátesz és a 

Tigris közti vidék, amelyet héberül Arámnak, Arám-Neharaimnak vagy Padan-Arámnak neveznek; 

szinte teljesen megegyezik a mai Irak területével (1Móz 24,10; 5Móz 23,4; Bír 3,8–11; 1Krón 19,6; 

Csel 2,8; 7,2). (B.n.f.)  
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(Rajz: SG) 

 

A kapzsi arámi Lábán igyekezett kiszipolyozni Jákobot, miközben az hűségesen szolgált neki. Lábán 

fiai is Jákobot vádolták, mintha Jákob fosztotta volna ki Lábánt (I. Mózes 31,1). Lábán saját lányaival 

is úgy bánt mintha „idegenek” lennének és javaikat felélte (I. Móz. 31,14-15). Az arámi Lábán nagy 

elnyomó volt, aki aligha kedvelte a férfi és női egyenjogúságot. Ezek a negatív tulajdonságok később 

is érvényesültek az arámi nép történelmében.  

 

„A forrásokban legelőször az ahlamú nevet viselő nomád csoportok tűnnek föl. Ők már az 

arámiakhoz sorolhatók, a feliratokban is gyakran az övékével együtt szerepel a nevük; nagyon 

sokszor már a „szutú” elnevzés is valójában az arámi ahlamú népeket jelenti. Ők az első 

képviselői a nomádok új „hullámának”, amely erős befolyást gyakorolt a földművelő 

térségekre és jelentősen megváltoztatta ezek politikai arculatát. Az ahlamúk a mezopotámiai 

feliratokban az i. e. 14. századtól kezdődően tűnnek föl mint lázongó, bizonytalanságot 

előidéző elem. Zavarták – feltehetően az észak – mezopotámiai sztyeppevidéken – az anatóliai 

hettita birodalom és Asszíria királyai között a hírközlést.”2„A szíriai térségben, ahová az 

arámiak akadálytalanul benyomulhattak, a 2. évezred végén a politikai hatalom ugyancsak 

meggyengült. 1200 körül megdőlt a hettita birodalom, amelyhez Szíria legnagyobb része is 

tartozott. Ezzel felbomlott az a területi egység, amely Szíriában a kisebb politikai 

szervezeteket összetartotta. Ehhez járult még, hogy az Égei –tenger vidékéről Elő-Ázsiába 

nyomuló úgynevezett „tengeri népek” seregei megakadályozták Szíriában a politikai 

viszonyok gyors megszilárdulását. Végigvonultak a tengerpart menti sávban és egészen a 

Homszi – medencéig jutottak. Itt III. Ramszesz fáraó seregei tartóztatták föl őket. Ez a 

politikai helyzet, amelyhez még a sivatag felől és annak határvidékéről jövő népesség 

nyomása is járult, kedvezett az arámiak terjeszkedésének. Beolvadásuk a szíriai földművelő 

térség társadalmába meglehetősen gyorsan zajlott le. Ez főként és leginkább egyértelműen 

abban nyilvánult meg, hogy számos olyan területen, ahol a kapcsolat a legelőterülettel 

meglehetősen szoros volt, kezükbe vették a politikai hatalom irányítását. Ez az „arámi 

honfoglalás” a 11. és 10. században mehetett végbe.”3 

 

„I. Tukulti- apat- Ésarra megjegyzése az első egyértelmű hír erről a sémi törzscsoportról, 

amely csakhamar fontos szerepet játszott Szíriában. Az arámiak mielőtt a „termékeny félhold 

területére beléptek volna, minden valószínűség szerint az észak- szíriai sztyeppvidéken éltek 

nomádokként – éppúgy mint más sémi törzsek amelyek innen törtek be a termékeny 

területekre, s innen befolyásolták számottevően a környező országok történelmét. Ahlamú 

néven szórványosan korábbi szövegek is említik őket, mint történelmi erő azonban csupán az 

i.e. 11. században tűntek fel. Rövid idő alatt átváltottak a letelepült életmódra, és Szíria 

jelentős részén kezükbe ragadták a politikai események irányítását. Ezt a folyamatot 

bizonyára meggyorsította az a tény, hogy Szíriában már a korábbi évszázadok során is éltek 

arámi csoportok.”4  
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Az Arám területekről  

 

Szíria határai az idők folyamán szüntelenül változtak. Általában a Taurus vidékének déli 

részét Észak–Galileát és Básánt, nyugaton a Földközi tengert délen pedig a nyugat arábiai 

pusztaságot zárta körül. Az arameusok Föníciától Mezopotámiáig terjeszkedtek.  „A szíriai- 

arab sivatagtól északra körben kialakult arámi államokat az jellemezte, hogy nevüket egy 

bizonyos „ház” –ról (bít) kapták, mégpedig rendszerint a többé- kevésbé legendás hírű 

dinasztiaalapító vagy ős házáról. Így jött létre mindjárt az Euphrátesz kanyarulatánál Bít- 

Adini állam, amelynek központja Til- Barszip (ma Tell- Ahmar) lett. A Hábur völgyének felső 

részénél Bít-Bahiani állama alakult ki, Guzána nevű fejedelmi székhellyel (Tell- Halaf 

helyén)”5  

  
 

  
Íjász, felfegyverzett lovas, parittyás és lándzsás katonák ábrázolása Tell - Halaf-ból (London, British 

Museum) (Fotók: SG) 



4 
 

Tell Halaf északkelet szíriában a Hábur folyó forrásvidékén terült el. Egy arámi család irányította a 

várost, amely Guzana néven ismert (a terület a Bibliában Gózán néven szerepel), fellendülésének 

csúcsát a város Kr. e. a X. sz. közepén Kapara király idején érte el.   

 

Az arámiak számos kisebb – nagyobb államalakulatot hoztak létre. „A temani nevű arámi 

törzs, miután megerősítette helyzetét a Tigris közelében, több kisebb fejedelemséget alapított. 

Ezek egyikének Naszibina város (ma Niszibin) volt a központja. Ahol a Hábúr az 

Euphratészbe torkollik, a Laqe nevű állam jött létre…” - „A Tigris felső folyásánál Gambulu 

Hindaru és más arámi államalakulatok jöttek létre.”6 „A Halab/Aleppó környéki termékeny 

területen, miután az „újhettitáktól” megszerezték, a Bít Aguszi (Agusz háza) nevű arámi 

állam jött létre. Ugyanerre a sorsra jutott a középszíriai Hamat (Hama); a régészeti 

vizsgálatok bebizonyították, hogy e helységnek már i. e. 1000 körül erős arámi jellege volt. 

Hamát állam az i. e. 1. évezred kezdetén fontos szerepet játszott Szíriában. Ezen a szerepen 

egy ideig osztoztak az arámi Damaszkusszal, amelyet a források Arám országának 

neveznek.”7 „Az arámi államalapítások azonban nem korlátozódtak csupán a felső-

mezopotámiai legelőterületekre és ennek peremvidékeire: a Tigristől keletre dél felé, egészen 

a Perzsa öbölig eljutottak arámi törzsek. Az Euphratész mentén is messze délre nyomultak 

előre; Anat és Rapiqa között alapították Szuhi államot”.8  Más arámi államok Bít Jakín, Bít 

Amukkani, Bít Dakkuri már a Káldeusok területén léteztek. Bít Zamani a Tigris felső 

folyásánál volt. Az Arám Cóba fejedelemsége Damaszkusztól északra a Biqá völgyben volt.  

 

Az arámok életmódja  

 

Elizeus idejében az arámok megtámadták Izráelt. Elizeus azonban Isteni segítséggel csapdába 

csalta az arámokat. A bekerített arámi csapatokat nem ölette meg, hanem megvendégelte őket.  

Ennek eredménye az lett, hogy többé nem jöttek arámi rabló csapatok Izráelbe. „Nagy 

lakomát rendezett tehát nekik, és miután ettek és ittak, elbocsátotta őket. Azok pedig elmentek 

urukhoz. Nem is jöttek többé arám rablócsapatok Izráel országába.” (MBT) 2Kir. 6,23  A 

bibliai történetből jól látszik, hogy az arámiak nagyon is rabló-fosztogató életmódot 

folytattak. Ezt erősíti meg még 2 Kir. 5,2-tő is. „Egyszer rabló arám csapatok vonultak ki, és 

foglyul ejtettek Izráel országából egy kisleányt, aki Naamán feleségének a szolgálója lett.” 

(MBT ford.) Rezón Arám királya uralkodása előtt portyázó csapatot vezetett. „Támasztott 

Isten másik ellenfelet is, Rezónt, Eljádá fiát, aki urától, Hadadezertől, Cóbá királyától 

menekült el.  Ez férfiakat gyűjtött maga mellé, és egy rablócsapat vezére lett. De amikor 

Dávid öldökölni kezdte őket, Rezón Damaszkuszba ment, ott letelepedett, majd király lett 

Damaszkuszban. Ellenfele volt Izráelnek Salamon egész életében, és olyan veszedelmet 

okozott, mint Hadad. Megvetette Izráelt, és Arámban uralkodott.” (MBT) 1Kir. 11,23-25  

A régészet szintén megerősíti ezt a fajta arámi rabló-fosztogató életmódot. „Babilon belső 

helyzete, királyainak tehetetlensége kedvezett az előrenyomuló arámi törzsi csoportoknak, 

akik végül eljutottak egészen a Perzsa-öbölig. Itt azután korábbi életmódjukat folytatták, és a 

földmüvelő térségeket fosztogatták. Eközben a szentélyeket sem kímélték; tetteik az ékírásos 

hagyományban rémült visszhangra találtak”9 „Egy másik feliratban az áll, hogy Adad-apla-

idinna (1067-1046) uralma alatt „ellenséges arámiak és szutúk, az É-kur (szentély) és Nippur 

város ellenségei a templomokat és azok kincseit sem kímélték. A benyomulók kifosztották 

Enlil, a város főistenének templomát.”10„A feliratok főként az asszírok által legyőzött törzsek 

nevét említik, és a hadi szekerekről, zsákmányszerzésről szólnak. Leírják továbbá, hogy az 

arámiak eleinte a földművelő térség határán bukkantak föl, raboltak vagy a letelepültek 

szolgálatába léptek, mígnem azután ők is áttértek a letelepült életmódra”.11     

Ésa. 7,4-ben az arám király haragos-indulatos jellemét a Biblia egy füstölgő üszkös 

fadarabhoz hasonlítja. „és mondd meg neki: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne 
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lágyuljon meg a szíved e két füstölgő, üszkös fadarab miatt, az arámi Recínnek és Remaljá 

fiának a haragja miatt!” (MBT) 

 

Az arámok mint Izrael fenyítőeszközei  

 

A Biblia több jelentősebb arámi királyt említ pl. I Benhadád, II Benhadád, III Benhadád, 

Hazáélt vagy Recint. Az arámok bár az Izraeliták közeli rokonai voltak mégis többször 

háborúba keveredtek egymással.  Isten többször felhasználta az arámokat fenyítő eszközként 

Izráel ellen. A bírák idején KUSÁN-RISATAIM-nak*3 (talárviselő, két uralom feje; kettős 

gonoszság)12 kezébe kerültek Izrael fiai 8 évig, mivel letértek az Isten által kijelölt útról. 

„Izráel fiai azt tették, amit rossznak lát az ÚR. Elfeledkeztek Istenükről, az ÚRról, és a 

Baalokat meg az Asérákat tisztelték. Ezért föllángolt az ÚR haragja Izráel ellen, és odaadta 

őket Kúsan-Risátaimnak, Arám-Naharaim királyának. Izráel fiai nyolc évig szolgálták Kúsan-

Risátaimot.” (MBT) Bír. 3,7-8 (lásd még „a szíriaiak…falják Izraelt” Ésa. 9,12-13; „Hazael, 

Arám királya nyomorgatta Izraelt…” 2Kir. 13,22) „Jóásnak, Ahazjá fiának, Júda királyának 

huszonharmadik évében lett Izráel királya Jóáház, Jéhú fia Samáriában, tizenhét esztendeig. 

Azt tette, amit rossznak lát az ÚR; követte Jeroboámnak, Nebát fiának a vétkeit, aki vétekbe 

vitte Izráelt, nem tért el azoktól. Ezért fellángolt az ÚR haragja Izráel ellen, és egész 

uralkodása alatt Hazáélnak, Arám királyának, meg Benhadadnak, Hazáél fiának a kezébe 

adta őket.” 2Kir. 13,1-3 Az arámok kemény pusztítását örökítette meg Ámós 1,3 és 2 Kir. 

13,7. „Így szól az Úr: Három bűne miatt Damaskusnak, sőt négy miatt, nem fordítom el, mert 

vas-cséplőkkel cséplették meg a Gileádot” Ámós 1,3 „Nem maradt meg Jóáháznak több 

hadinépe, mint ötven lovas, tíz harci kocsi és tízezer gyalogos; mert elpusztította őket Arám 

királya, és olyanná tette őket, amilyen csépléskor a por.” (MBT) 2Kir. 13,7  

 

 
Hazáél arám király, elefántcsont faragás (Musée du Louvre) (Fotó: SG)  

 

 
*3 Mezopotámia királya volt, de személye kérdéses; leginkább Irszuval azonosítják, akit A. Malamut 

szír származásúnak tart (Lásd. Haag Lex. -Kusán-Risataim; Keresztyén bibliai lexikon - Kúsán-

Risátaim)  
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Az arámok (szíriaiak) hadereje és hatalma  

 

Az Arám hadseregek sok katonából álltak és jelentős haderőt képviseltek. II Benhadád Arám 

királya összegyűjtötte egész seregét Samária ellen „és harminckét király volt ő vele és nagyon 

sok ló és szekér” 1 Kir. 20,1. II Benhadád így kérkedett Akháb (Izrael királya) ellen. „Akkor 

hozzá külde Benhadád, és monda: Úgy cselekedjenek velem az istenek és úgy segéljenek, hogy 

Samariának minden pora sem elég, hogy a velem való nép közül mindeniknek csak egy-egy 

marokkal is jusson!” 1 Kir. 20,10 Benhadád mégis vereséget szenvedett. Egy év múlva ismét 

felvonult Izrael ellen és olyan sok néppel, hogy az izraeliták „tábora olyan volt azokkal 

szemben, mint két kis kecskenyáj, az arámok viszont ellepték a földet.” (MBT) 1Kir. 20,26-

27 

 

 
Hácori királyi erőd kapuja Akháb király korából Kr.e. 9. sz. (mészkő) (Jeruzsálem, Izrael Múzeum) 

 (Fotó: SG) 
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Dávid király is hadakozott az arámok ellen. Az Ammoniták akik Dávid ellenségei lettek 

segítségért küldtek Aram - Naharaimba, Aram Maakába és Cóbába. „Zsoldjukba fogadtak 

harminckétezer harci kocsit és Maaká királyát is hadinépével együtt.” (MBT) 1 Krón. 19,6-7 

(lásd még 2 Sám. 10,6 MBT) Dávid megverte az arámokat és az ammonitákat. A vereség után 

az arámok segítséget kértek a folyamon túli (Eufráteszen túli) arámoktól. „Amikor az arámok 

látták, hogy vereséget szenvedtek Izráeltől, követeket küldtek, és fölvonultatták a folyamon túli 

arámokat. Sófak, Hadadezer hadseregének a parancsnoka állt az élükön.” 1Krón. 19,16 

(MBT) (lásd még 2 Sám. 10,15-18 MBT) Csupán ebből a történetből is jól látható, hogy az 

arámoknak sok fejedelemségük volt, akiket harc idején egyesíthettek (lásd még 1 Kir. 20,1).  

 „A szíriai (arám) fejedelemségek közötti szövetségek azonban nem voltak tartósak és 

többnyire felbomlottak, mihelyt vége volt a döntő ütközetnek. A régi ellentét ezután újraéledt, 

gyakran belső dinasztikus válságok is kirobbantak.”13 

  

Salamon idejében fegyverkereskedelem volt Egyiptom és Arám között. Ebben a 

kereskedelemben Salamon a közvetítő szerepét töltötte be. „Salamonnak Egyiptomból és 

Kevéből hozták a lovakat, a király kereskedői szerezték Kevéből megszabott áron: egy hadi 

szekeret hatszáz ezüstért hoztak el Egyiptomból, egy lovat pedig százötvenért. Ugyancsak az ő 

közvetítésükkel szállították tovább ezeket a hettita királyoknak és az arám királyoknak.” 1Kir. 

10,28-29 (MBT) 

  

 
Hetitta szekérhajtó domborműve (Dél – Egyiptom, II. Ramszesz; Izrael, Jeruzsálem, Biblia Múzeum) 

(Fotó: SG) 

 

Jeruzsálem ostromakor arámi csapatok is jelen voltak. „És Élám fölvette a tegezt, és jő 

szekeren emberekkel és lovagokkal, és Kir4 paizst meztelenít.” Ésa. 22,6 A babiloni 

hadjáratban a káldeus segédcsapatok között arámiak is szerepeltek. „Az ő idejében vonult fel 

Nebukadneccar, Babilónia királya, és szolgája lett Jójákim három éven át; de azután elfordult 

tőle, és föllázadt ellene. Ezért az ÚR káldeus és arám rablócsapatokat, továbbá móábi és 

ammóni rablócsapatokat küldött ellene. Azért küldte ezeket Júda ellen, hogy pusztítsák azt az 

ÚR igéje szerint, amelyet kijelentett szolgái, a próféták által.” 2Kir. 24,1-2 (MBT. ford.) 

 

 
4 Ide vitte Asszíria királya fogságba az arámokat Damaszkuszból (2 Kir 16,9; Ámós 1,5; 9,7) és Bét –

Édenből (Ámós 1,5) Kir moábita város volt. A katolikus fordítás külön is megemlíti az Arámokat. 

„Elám elővette a tegezt, Arám is fölnyergelte lovait, és Kir előszedte a pajzsot” Iz. 22,6 
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Isten szabadítása, arám maradék, hamis próféta 

 

Isten különleges módon csodák által is megszabadította népét az arámok hatalmától. Ezt 

láthatjuk Elizeus idejében. „Alkonyatkor elindultak, hogy az arámok táborába menjenek. De 

amikor az arámok táborának a széléhez értek, látták, hogy nincs ott senki. Mert az ÚR azt 

tette, hogy az arám táborban harci kocsik, lovak és nagy haderő robogását hallották, mire 

azok ezt mondták egymásnak: Izráel királya bizonyára felbérelte ellenünk a hettiták királyait 

és Egyiptom királyait, hogy ránk törjenek! Ezért futásnak eredtek alkonyatkor, otthagyva 

sátraikat, lovaikat, szamaraikat, a tábort, ahogyan volt, és futva mentették életüket.” 2Kir. 

7,5-7 (MBT) Maradékot még az arámok között is találunk, példaként említhetjük az arám 

Naámánt és esetét (lásd 2 Kir. 5,17). „Naamán, az arámok királyának hadseregparancsnoka, 

nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az ÚR 

Arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett.” 2Kir. 5,1 (MBT ford.) 

 

Az arámi Bálám valaha Isten hírnöke volt, de „bérért” szakadt ki (Judás 1,11) a pénz 

szerelme – a kapzsiság - mint már az arám Lábán esetében is láthattuk helytelen útra térítette. 

Az arám Bálám a Bibliában a tévelygő hamis próféták szimbóluma is. Jel 2,14 beszél a 

»Bálám tanításáról« aki eltévelyítette az Izraelt (4 Móz. 22,5;23,7; 5 Móz. 23,5). A Biblia az 

arámokat is a napkeletiekhez sorolja (2 Kir. 13 17; 1 Móz. 29,1).    

 

Arám gazdagsága  

 

Az Arám területek nagyon gazdagok voltak. Ez köszönhető volt annak is, hogy Szíria a 

termékeny félhold része volt. A mezőgazdasági terményeken kívül állattenyésztés is folyt itt 

(sertés, marha, juh, kecske). A Taurusz hegység környékén lótenyésztés folyt. A Biblia Ezék. 

27,16-ban feljegyezte az arámok kereskedését a föníciai Tírusszal. Az Arám területekről 

drágakövek, korálok (korall),5 bíbor, gyolcs, szőttesek érkeztek Tíruszba. Ezék. 27,18 szerint 

Damaszkuszból (mellől) Helbon-i6bor és hófehér gyapjú jutott Tíruszi piacokra. „Arám a te 

kereskedőtársad mesterműveid sokasága miatt; gránátot, bíbort, hímes ruhákat, fehér 

gyolcsot, korálokat és rubint adtak ők árúidért.” Ezék. 27,16 „Damaskus a te 

kereskedőtársad mesterműveid sokaságában, sok különféle gazdagságod miatt, - Helbon 

borával és hófehér gyapjúval.” Ezék. 27,18 Építőfa szintén volt Szíriában, II. Amenhotep 

egyiptomi fáraó egy Mitanni ellen folytatott hadjárat után a visszafelé való úton Lebó (Lebó-

Hámát) erdejében vadászott.14 Szíriában vagy, ahogy az egyiptomiak nevezték ezt a területet 

Retjenuban elefántok is éltek. „Virágzó művészeti ág volt Kánaánban az elefántcsontfaragás, 

mely iparág termékeivel a gazdagok – főleg a királyok és rokonaik – épületeit és bútorait 

díszítették. A nyersanyagot az elefántagyarat Kúsból (Núbia) és Ni földjéről (Észak – Szíria) 

hozták. Ezen iparág központjai a kánaáni korban a tengerparton voltak, az izraeli korban 

pedig Damaszkuszban, Hámátban és talán Samáriában.”15 III. Thotmesz egyiptomi fáraó 

(II. Amenhotep előtt) egy Mittani elleni hadjárat után a visszaúton „elefántokra vadászott 

Niya területén…”16 I Tukulti – apal – Ésarra asszír király pedig egy vadászatáról így 

dicsekszik: „tíz hatalmas elefántbikát Harrán (Hárán) földjén és a Habúr-folyó (az 

 
5„Legismertebb a szarukorallok (Gorgonaria) rendjébe tartozó vörös nemeskorall (Corallium 

rubrum), amely a Földközi-tengerben is bőven megtalálható. Ennek csiszolt vázából nyakláncot és 

dísztárgyakat készítenek…A B-ban a h. pöninim a vörös nemeskorallt (JSir 4,7), a rá'mót pedig 

valószínűleg a fekete korallt (Euplexaura antipathes) jelöli. Tirusz kereskedelmében a korall fontos 

árucikk volt (Ez 27,16). A B-ban főleg a nemeskorallból készített gyöngyökről, ékszerekről van 

szó…” Keresztyén Bibliai Lexikon (virtuális – Korall; Arcanum)  
6 HELBON (kövér, termékeny) Város Észak – Szíriában, Damaszkusz közelében (B.n.f.)  
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Eufrátesz egyik mellékfolyója) partján megöltem; négy élő elefántot befogtam; bőrüket, 

agyaraikat az elefántokkal az élőkkel együtt városomba, Assurba vittem”17 Az Arám 

(szíriai) területeken volt még arany, ezüst,  réz és vas is. „Az akkád Sarru-kin is 

megemlékezik az „Ezüst hegyekbe” (a mai anatóliai Taurusz hegység) vezetett sikeres 

hadjáratáról”18 

 

 
Szíria (Arám) gazdagsága (Retjenunak a szíriai-palaesztinai területet még az Arám honfoglalás előtt 

nevezték, de a jelentős anyagi javakkal később is rendelkezett.) (Rajz: SG) 
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Az Arám kultúra  

 

Szíria (Arám) legfőbb istensége Hadád volt a széles körben tisztelt Viharisten. Hadád nevének 

jelentése: vadság, mennydörgő erős, éles, hatalmas, örvendező ujjongásban kitörő.19  

 

 
Kultikus sztélé, Bethsaida, Kr. e. 9-8 század, bazalt (Jeruzsálem, Izrael Múzeum) (Fotó: SG) 

 

Az arámoknak Izraeltől északra több királyságuk volt. A legjelentősebbnek az Arám – Damaszkusz 

számított, amely a Biblia szerint Izrael keserű ellensége volt. Ezt a faragott kőlapot a geszuriai 

arameus királyság fővárosában a város kapujához közel fedezték fel. A kardot viselő bikafejű alak 

valószínűleg Hadád főistent szimbolizálja, aki a vihar istene volt és az esőért volt felelős, vagy a hold 

istent, aki a folyók áradásáért volt felelős. Alternatívaként ez jelentheti a kettő egyesülését 

(összeolvadását) is.    

 
Hadád viharisten egy bika hátán áll és kezeiben villámcsomókat tart, amelyek hatalmát, erejét 

szimbolizálják. (Arslan Tash, Musée du Louvre) (Fotó: SG)  
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Egy másik viharisten Tarhunzas (korábbi nevén Tesup) (Kr. e. 950-900) (Észak szíria, Újhettita 

kultúra; Izrael, Jeruzsálem, Biblia Múzeum) (Fotó: SG) 

 

A Benhadád név mely több arám király neve volt azt jelenti: Hadád fia, a hatalmas fia.20 

Hadadézernek Cóba Arám királyának nevének jelentése: Hadád a segítség, hatalmas a 

segítség.21 Az arámok kultúrájára befolyást gyakorolt az asszír és az egyiptomi hatás is. Mégis 

önálló kultúra maradt. A Biblia is megemlékezik az Arám palotákról. „És tüzet gyújtok 

Damaskus kőfalán, és megemészti a Ben-Hadád palotáit.” Jer. 49,27 „Tüzet vetek azért 

Hazáel házára, és az emészti meg a Ben-Hadad palotáit.” Ámós. 1,4 „Asszíriába a szíriai 

(arám) –föníciai művészet sokféle terméke került zsákmányként; tudjuk például, hogy III. 

Adad-nirári egy elefántcsont ágyat hozatott palotájába a Damaszkuszban szerzett 

zsákmányból; más elefántcsont-faragványok, amelyek Kalhuban (Nimrud), az asszír királyi 

székhely területén nagy mennyiségben kerültek elő – köztük szokatlanul gondos 

megmunkálású darabok -, a közép- szíriai (arám) Hamatból származtak. Hadatu városában 

(Felső- Mezopotámiában, ma: Arszlan Tas) az asszír helytartó palotájában sok elefántcsont – 

faragványt találtak, ezeket egykor Hazaél, Damaszkusz királya számára készítették.”22 „Szíria 

az i. e. 1 évezredben is hű maradt közvetítő szerepéhez, de nem szabad megfeledkezni arról, 

hogy emellett új értékeket teremtett maga is, s nem szorítkozott pusztán az idegen kultúrák 

javainak átvételére és továbbadására.”23 
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Arám zenészek (Kr. e. 8. század) Sam’al (Sinjerli) (Isztambuli régészeti múzeum) (Fotó: SG) 

 

Arám Asszír ellentétek  

 

Az Arámok egyik nagy ellenfelei az asszírok voltak. Damaszkusz volt az Asszíria ellenes 

erők gyűjtőhelye. Szíriában (Arámban) a legnagyobb hatalom Benhadád idején. A arámiak 

állandóan fokozódó hatalma ellen már Kr. e. 800-tól hadakozott Asszíria. „Az i. e. XI.- X. sz.-

ban az arámi törzsek uralták az Eufrátesz partvidékét, szinte teljesen gyűrűbe fogták 

Asszíriát…”24 Egy ideig Asszíria vetélytársai voltak, de vele szemben alulmaradtak az 

arámok. „Mert mielőtt e gyermek ezt ki tudja mondani: apám és anyám, Damaskus 

gazdagságát és Samaria prédáját Assiria királyának szolgája elviszi.” Ésa. 8,4 „Tüzet vetek 

azért Hazáel házára, és az emészti meg a Ben-Hadad palotáit. És összetöröm Damaskus 

zárját, és kivágom a lakót Avennek völgyéből és a királyi pálcza tartóját Beth-Édenből, és 

Aramnak népe Kirbe fogva vitetik, ezt mondja az Úr.” Ámós. 1,4  

 

 
Damaszkusztól délre Astartu városnál elfogott rabok (III. Tiglát – Pilészer palotájából; Nimrud Kr. e. 

730 körül; British Museum) (Astartu talán a bibliai Astarót várossal azonos, amely terület ebben az 

időben Arám része volt.) (Fotó: SG) 
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Asszír íjászok (British Museum) (Fotó: SG) 

 

 
Asszír katonák elviszik egy legyőzött nép isteneit (British Museum) (Fotó: SG) 

 

„Két évszázadon keresztül újra meg újra asszír seregek jelentek meg Szíria területén, 

zsákmányoltak, elhurcolták a lakosság nagy részét, és végül az egész országot asszír 

tartománnyá tették. Az alkalmi jellegű szíriai szövetségek nem voltak hosszú életűek, és a 

széthúzás mindig legyőzte azokat a próbálkozásokat, amelyek - rendszerint 

Damaszkuszból vagy Hamáthból kiindulva – nagyobb államegységeket próbáltak 

létrehozni. Ily módon az asszíroknak nem okozott nehézséget, nem utolsósorban a szíriai 



14 
 

belső állapotok folytán, a gazdaságilag és stratégiailag értékes ország megszerzése. Jóllehet 

Szíria a politikai szervezet terén nem tudott jelentős sikereket felmutatni, kultúrája 

mindvégig figyelemreméltó volt.”25 

   

„Tukulti-apil- Ésarra 14 hadjáratot vezetett a nomádok ellen …..Hogy az asszír királynak oly 

sokszor kellett az arámiak ellen hadjáratot indítania, világosan bizonyítja, hogy sohasem 

tudta őket végérvényesen legyőzni.”26 „Az arámi törzsek betörései és néhány arámi állam 

megalakulása Mezopotámiában I. Tukulti-apal- Ésarra uralkodása óta bizonyos mértékig 

korlátok közé szorították az asszír hatalmat.”27 „Az arámiakkal folytatott harcokról szóló 

egykorú okmányok szinte kizárólag Mezopotámia területéről származnak…Igaz ugyan, hogy 

az ellenszegülő törzseket, amelyek nyilvánvalóan még nem tértek át teljes mértékben a 

letelepült életmódra, az asszírok újra és újra meghódították, megbüntették, áttelepítették, 

mégis, a harc jobbára a már letelepült lakosság ellen irányult. A küzdelem célja az volt, hogy 

az arámi fejedelemségeket vagy hadisarc fizetésére kötelezzék és az asszír birodalomhoz 

csatolják, vagy pedig véglegesen legyőzzék. A támadás főként azok az arámi államok ellen 

irányult, amelyek az asszír terjeszkedésnek útjában álltak vagy fontos kereskedelmi utakat 

ellenőriztek. Az arámiak az asszír seregekkel szemben, mint önálló csoportok léptek föl, 

nem volt egységes arámi „nép”, amely együttes erővel talán győzhetett volna, sőt maguk az 

arámiak sem törekedtek valamifajta nemzeti egység kialakítására. Az arámi törzsek 

viszályait és szövetségeik gyengeségeit kihasználva az asszírok hadjáratok sorával meg 

tudták szerezni maguknak a győzelmet. De azért a győzelemért nyilvánvalóan minden 

alkalommal meg kellett küzdeniük.”28 „Assur-bél-kala (1074-1057) asszír király arról 

tudósít és ez egyértelműen egybevág – I. Tukuti-apil-Ésarra feliratainak tartalmával, - hogy 

„Assur, Anu és Adad istenek parancsára” évente két alkalommal kelt át az Euphráteszen, 

hogy az arámiak ellen harcoljon. Sikerült is győzelmet aratnia fölöttük, és hadisarc fizetésére 

kötelezni őket.”29 „I Adad-nirári, Asszíria királya (1307-1275) azzal dicsekszik egyik 

feliratában, hogy mind a Felső- Mezopotámiaában élő ahlamúkat, mind pedig a szutúkat 

leigázta”30 „I. Tukulti –Ninurta (1244-1208) asszír király „az ahlamúk dombjait említi; 

nyilvánvalóan azokat a magaslatokat érti alattuk, amelyek a Hábur és az Euphratész folyó 

torkolatánál emelkednek.”31 „Eszerint az ahlamúk, akiket az arámiakhoz sorolnak, az 

Euphratész és Palmüra között fekvő területen, az egyik régi „nomádországban” laktak.”32 

Az asszír királyok egymás után foglalták el a fontos arámi városokat. Szénaherib kérkedését a 

Szentírás is feljegyezte: „Hol vannak Hámátnak és Arphádnak istenei? Hol Sefárvaimnak, 

Hénának és Hivvának istenei? És Samariát is megszabadították-é az én kezemből? 2 Kir. 

18,34 „Nem úgy megvettem-é Kalnót, mint Kárkemist? És Hamáthot, mint Arphádot? És 

Samariát, mint Damaskust?” Ésa. 10,9 „Az asszírok politikai győzelmével szemben az 

arámok nagy kereskedelmi hatalomra tettek szert Asszíriában, ezt tanúsítja az is, hogy az ® 

arám nyelv lett ott a kereskedelmi nyelv, s később világnyelvvé fejlődött. Ugyanez történt 

Babilóniában is: a kaldeusok (Kaldu) arámosították a birodalmat, és az újbabilóniai 

dinasztiával politikailag is uralkodtak felette.”33 
 

Egy prófétikus utalás  

 

A Szentírásban prófétikusan szerepel az Arám főváros, Hámát. A nagy evangéliumhirdetés 

idején Isten a jelképes »arámok« közül is összegyűjti népét. „És lesz ama napon: az Úr 

másodszor nyujtja ki kezét, hogy népe maradékát megvegye, a mely megmaradt Assiriától, 

Égyiptomtól, Pathrosztól, Szerecsenországtól, Elámtól, Sinártól, Hamáthtól és a tenger 

szigeteitől.” Ésa. 11,11 
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Arám jelképének jelentése  

 

Láthattuk, hogy az arámi népek, államok állandó jellemzője volt a viszály a széthúzás, 

politikai egységes államot sohasem alkottak és általában nem is törekedtek rá, bár 

léteztek ilyen próbálkozások.  Ugyanezt a szerkezetet ismerhetjük fel az arab, - iszlám 

világban. Éppen azzal a politikai széttagoltsággal találkozunk itt, mint az Arámoknál. A 

megosztottság mindkét esetben visszavezethető a hatalomért való civakodásra, viszályra. 

„Az ország bűne miatt sok annak a fejedelme;” - mondja Péld. 28,2.  Egész korai időkben 

Arám területeken arámok és arabok együtt éltek. Így ír erről a Keresztyén Bibliai Lexikon: „A 

félsziget É-i részén, a szíriai sivatagban, a földközi-tengeri és a mezopotámiai kultúrvilág 

peremén, az arabok többnyire arámokkal keveredve éltek. Itt már az ókorban kisebb arab, 

ill. arab-arám dinasztiák keletkeztek.7 A Kr. e. 12. szd.-i asszír feliratokban az Aramu, 

Arumu, Arimu és Armá nevek a Mezopotámia É-i részén lakó részint pásztorkodó, részint 

kereskedő sémi népeket jelölték.”34  „Arábia: Az arab szó, amely már az újasszír birodalom 

királyainak felirataiból is kimutatható, egészen tág értelemben a Szír–arab-sivatagban élő 

nomádokat jelölhette.”35 „A Kr. e. 12. sz.-i asszír föliratok említenek aramu-törzseket, 

amelyek a Szír–arab-pusztából benyomultak az asszír kultúrterületre, mégpedig ahlamé 

(’szövetséges’) néven.”36 „Az arabok neve első ízben az i. e. 9. századi ékírásos szövegekben 

jelenik meg. Az Orontész menti Qarqari csatában, amely 854/853- ban zajlott le, s amelynek 

során az asszírok a szíriai (arám) – palesztinai fejedelmek koalíciójával álltak szemben, 

arabok is részt vettek. Szíria (Arám) oldalán harcolt egy bizonyos Gindibu („sáska”) Arbi 

országából, aki 1000 teveharcost hozott a csatába.”37 Már a korai arab államok szerkezeti 

felépítése is olyan volt, mint az arámoké (széttagolt).  „A nomád ellenfeleket mindig csak 

részben, szórványos csoportokban sikerült legyőzni és leigázni, soha nem teljes egészében, 

még ha a feliratok ennek ellenkezőjéről beszélnek is. Még az újasszír ékírásos szövegekben 

említett „az arabok országának királyai” sem uralkodtak az arab lakosság egésze fölött. 

Effajta egység legföljebb csak a külső szemlélő számára létezett, a valóságban soha. E 

tekintetben nem szabad engedni, hogy az esetleges szövetségek ténye félrevezessen bennünket. 

Az arab és egyéb nomád törzsekkel kötött szövetségek, amelyekre vonatkozóan már i. e. 2. 

évezredből vannak írásos forrásaink, rendszerint azonnal felbomlottak, mihelyst céljukat 

elérték - de gyakran már ez előtt is.”38  A már említett Qarqari csata is hasonlóan végződött. 

„A koalíció a veszély elmúltával azonnal felbomlott, és a társak újrakezdték egymás elleni kis 

háborúikat. Ez volt a helyzet Damaszkusz és Izrael között is. Néhány hónap múlva Aháb is 

holtan feküdt a Rámót-Gileád melletti csatamezőn.”39  

 

 
7 „Az arámi vezérek az asszír feliratokban a nasziku címet kapják, amely leginkább ugyancsak a 

„sejk” jelentésnek felel meg.” (Nomádok az Ókori Előázsiában; Horst Klengel Gondolat 1985; 113. 

o.)  



16 
 

 
Kurkh sztélé Kr. e. 852 körül (Asszír; Kurkhból, Diyarbakir; British Museum) (Fotó: SG) 

III. Salmanassár sztéléjét J. E. Taylor találta meg Kurkhban 1861-ben. A sztélé az uralkodó első hat 

hadjáratát foglalja össze. A Kr. e. 853-ban Karkarnál (Qarqar) lezajlott csatában Arám (Damaszkusz 

és Hámát) királyainak vezetésével hatalmas koalíció alakult, amelynek palesztinai (izraeli) seregek is a 

részét képezték az asszírok ellen. A sztélén szerepel Akháb izraeli király neve is, aki a felirat szerint 

2000 harci szekeret vonultatott fel. A sztélén III. Salmanassár sok ezer ellenség megöléséről beszél és 

a csatát egyértelműen saját győzelmének állítja be.     
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Az arabokról: „Tulajdonképpeni szállásterületük nagyjából megegyezik azzal a térséggel, ahol már 

korábban is nomád csoportok laktak. Kiváltképpen arról a vidékről van szó, amely az Euphratésztől – 

Dzsebel Bisritől kezdődően – délnyugati irányban a sivatagon áthúzódó és mintegy Damaszkusz 

vidékéig nyúló hegyláncolattól északabbra terül el.”40 (Rajz: SG) 

 

A mai iszlám világban szintén a széthúzás az úr az iszlám országok között. „Hosszú idő óta 

tartó törekvése az arab országoknak, hogy a nyugati világ és Izrael ellenében iszlám 

egységfrontot hozzanak létre. De mint láthattuk, a vallási és nemzeti viszálykodások e 

keveréke eddig megakadályozta az egység létrejöttét, és egyelőre úgy tűnik, meg fogja 

akadályozni a jövőben is. Az eddigi tiszavirágéletű koalícíók mind hamar szétestek, mikor a 

hagyományos rivalizálás szembeállította őket egymással.”41 Ennek ellenére azért 

előfordulnak próbálkozások, mint ahogy előfordultak régen pl. az Arám – Damaszkuszban is.   

 

„Az egyetlen kötelék általában a kölcsönös védelem volt, ill. mint már említettük, a közös 

szertartási központ, netán a közös eredet, tehát az egy és ugyanazon őstől való 

származtatás.”42 „A letelepültek szemében, akik gyakran kerültek ellenséges viszonyba a 

nomádokkal, sokkal jelentősebbnek látszott a nomádok egysége, mint az a valóságban volt.”43  

„A törzsszövetségek, mint már többször is beszéltünk róla, még olyan mértékben sem alkottak 

a szó igazi értelmében vett egységet, mint a törzs. Többnyire csak ideiglenes, rövid távra 

szóló szövetségek voltak, és rendszerint háborús összetűzések alkalmával jöttek létre. Az 

ókori Elő-Ázsia nomádjainak életkörülményei nem voltak olyanok, hogy a törzsszövetségek 

létrejötte közvetlen gazdasági szükségszerűség lett volna, és a források is csak akkor tesznek 

ilyesmiről említést, ha a letelepültek és a nomádok között összetűzésre került sor. És ez 

valószínűleg nem véletlen.”44 

 

 

 

 



18 
 

Az Iszlám országok között ugyanezt láthatjuk ma egységük mindössze vallási egységet takar, 

és legfeljebb kölcsönös védelmet jelent veszély esetén. Léteznek ugyan próbálkozások is, 

amelyek gazdasági egységet is szeretnének elérni, mint pl. Iraki vezetéssel egy közel – keleti 

unió terve8 amely az Eu mintájára épülne fel, de ez az olajban, földgázban gazdag iszlám 

országok számára elsősorban nem gazdasági szükségszerűség, hanem inkább súlynövelés 

lenne.   Az iszlám országok kívülről sokkal egységesebbnek látszanak, mint amilyen egység a 

valóságban létezik közöttük. A valóságban igen megosztottak.  

 

Az arámokhoz hasonlóan a korai arabok is rabló – fosztogató életmódot folytattak. „Az arab 

országok „legbelsejébe” pedig már az újasszír királyok is azért hatoltak be, hogy a rabló 

portyákat lehetőleg még csírájában fojtsák el.”45 A Biblia a Péld. 30,11-14 –ben egyes 

kiemelkedő jellemvonások alapján is különbséget tesz a népek között.  „Van oly nemzetség, a 

ki az ő atyját átkozza, és az ő anyját nem áldja.”  - mondja a gyalázatos – tiszteletlen népről.  

„Van nemzetség, a ki a maga szemei előtt tiszta, pedig az ő rútságából ki nem tisztíttatott. – 

mondja az önigazult lusta népről. „Bölcsebb a rest a maga szemei előtt, mint hét olyan, a ki 

okos feleletet ád.” Péld. 26,16 „Van kevély szemű nemzetség, és a kinek szemöldökei igen 

fellátnak!” - mondja a felfuvalkodott, gőgös népről. „Van olyan nemzetség, a kinek fogai 

fegyverek, és a kinek zápfogai kések; hogy a szegényeket kiemészszék e földről, és az emberek 

közül a szűkölködőket.” - mondja a kegyetlen rabló - fosztogató népről, az arámok és arabok 

éppen ilyenek voltak.   

 

Az Eufrátesz három ország folyója volt: Arámnak (Szíria), Asszíriának és Babilonnak. Az 

Eufrátesz egy jelkép, ami a burkolt vallásos bázisú népeket szimbolizálja. (Részletesebben 

lásd Eufrátesz és Nílus c. fejezetben) Jel 9,14 is használja. Itt a négy Szultániátusról van szó, 

amikor J. Lich megjövendölte a Török Birodalom bukását. Az Arámban folyó Eufrátesz az 

iszlám tömegeket szimbolizálja.  

 

Számos bibliai párhuzamot lehet még vonni az ősi arámok és az iszlám világ között. Pl. 

láthattuk, hogy Egyiptom fegyverkereskedelmet folytatott az arámokkal. Hasonlóan az Eu is 

jelentős fegyverkereskedelmet folytat az iszlám világgal, amely az Eu 

fegyverkereskedelmének legnagyobb felvevőpiaca. Az iszlám országok ma is igen jelentős 

haderőkkel rendelkeznek (pl. Irán, Törökország). Együttes súlyuk és haderejük arányban áll 

az ókori arámok betöltött helyével és szerepével. Ahogy idáig is láthattuk az arámok (Iszlám) 

egyik nagy ellenfele Asszíria (a jelképes Róma, Amerika) a másik Izrael (a jelképes 

kereszténység) volt. Ahogyan az arámok hadakoztak Izrael és Asszíria ellen úgy hadakozott 

az iszlám a kereszténység és Róma ellen (elég, ha csak a középkorra gondolunk). 

Napjainkban az asszír hódító politikát folytató Egyesült Államok asszír elődeihez hasonlóan 

azokat az iszlám országokat veszi célkeresztbe, amelyek terjeszkedésének útjában állnak 

vagy/és fontos stratégiai jelentőséggel rendelkeznek.  Az iszlám országok az arámokhoz 

hasonlóan általában önállóan próbálnak meg védekezni a betolakodó ellen. Néhány iszlám 

országtól eltekintve, amely kölcsönös védelmi szövetséget hozott létre kifejezetten az 

 
8 „Egy iraki tisztviselő nyilatkozatában kifejtette: Irak az EU mintájára kívánja megszervezni a régiót. 

A közel-keleti unió terve nem egyedülálló, hiszen az EU mintájára már számos regionális szervezet 

jött létre-inkább kevesebb, mint több sikerrel. A 2002–ben alakult Afrikai Unió egyelőre nagyon távol 

áll az Európára jellemző integráltságtól, az idén májusban létrejött Dél-amerikai Nemzetek Uniója 

(Unasur) még csak most van kialakulóban.” (Iraki vezetéssel közel-keleti unió formálódik 

2008.december 10 – Euvonal)  
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amerikai fenyegetés ellen.9  Amerika az iszlám országok viszályait, gyengeségeit kihasználva 

győzelmi sikereket érhetett el (pl. Irakban, Afganisztánban).  De a régi asszírokhoz hasonlóan 

ezért a győzelemért minden alkalommal meg kellett küzdenie az iszlám fanatizmus miatt. 

Ahogy az arámok nagy kereskedelmi hatalomra tettek szert Asszíriában ugyanúgy a vezető 

iszlám sejkek sok befektetést hajtanak végre az Egyesült Államokban. Az Arám kultúra 

megőrizte önállóságát annak ellenére, hogy hatottak rá a szomszédos kultúrák. Az iszlám 

hasonló helyzetben van. Mind az amerikai mind az európai kultúra hatással van rá mégis az 

iszlám kultúra megtartotta önállóságát és napjainkban is figyelemre méltó maradt. Az arám 

nyelvet idővel kiszorította az arab és a valamikori arám fővárost, Damaszkuszt, i.sz. 623-ban 

a mohamedánok elfoglalták és az iszlám egyik központjává, tették.     

 

Szíria (Arám) stratégiai jelentősége: 

 

Az Arám területek rendkívüli gazdagsága és kedvező stratégiai fekvése miatt mágnesként 

vonzotta az északi (Asszíria, Babilon) és déli (Egyiptom) szomszédos nagyobb hatalmakat. 

Stratégiai szempontból igen fontos városok voltak ezeken a területeken, általában a nagy 

folyóvizek közelében, mint pl. az Orontész mentén Hámát vagy Ribla.10 Jelentős város volt 

még Arpad. Damaszkuszt az Abana és Párpár folyók öntözték.  Kárkemis az Eufrátesz 

mellett Hárán pedig az Eufrátesz egyik mellékfolyója mellett volt. Más jelentős városok 

Aleppo, Palmyra (Tadmór) stb. Ezek a városok a nagy nemzetközi karavánutak mentén 

helyezkedtek el. Az Eufrátesz mellett fontos folyami kikötők voltak (mint pl. a valamikori 

Emár) ahol átrakták a Mezopotámia felől érkező árut, hogy a Földközi – tenger mellékére 

szállítsák. A Földközi-tenger melléke felől érkező árut pedig ezeken a folyami kikötőkön 

keresztül jutatták el Mezopotámia (Szíria délebbi részei és Asszíria, Babilon) felé. Ezen az 

Arám területen „észak földén” Jer. 46,10 történt a nagy ütközet az egyiptomi Nékó fáraó és a 

babiloni Nabukodonozor között. Kárkemis (ahol a csata eldőlt) különösen fontos városnak 

számított. „A Perzsiából, Babilóniából, Kis-Ázsiából, Egyiptomból, Palesztinából érkező 

karavánok találkozó és átrakodó helye volt. A vámok, a kereskedelem révén nagy 

gazdagságra tett szert.”46 A Bibliában egy város jelenthet egy országot és egy világot is 

jelképesen. (Pl. ama nagy város Jel. 11,8 –ban Egyiptom; Párizs-Franciaország és az 

ateizmus; Jel. 17,18; 18, 21-ben Babilonról mondja: Róma (Vatikán), Római vallásos 
 

9 Irán és Szíria szövetséget kötött 2005. február 16. HVG „Szövetségre lép, „közös frontot” hoz létre 

az Egyesült Államoktól szorongatott Irán és Szíria – jelentették be Teheránban szerdán.” - részlet a 

cikkből 
10 Itt volt Nékó főhadiszállása, amikor Asszíria mellett hadba szállt a babiloniakkal. (2 Kir. 23,33; 2 

Kir 23, 29). Később ugyanitt volt Nabukodonozornak is, amikor Jeruzsálem ellen felvonult (2 Kir. 

25,5-6;20; Jer. 39,5; 52,9)  
 Kárkemis nagyon régi város a Kr. e. 3. évezredből származó eblai táblák már említik. „Az egyik 

szöveg szerint „egy isten ruhát” adtak ki „Iddi Kamis feleségének…aki Karkamisba indul.” Egy másik 

említés…azt adja hírül, hogy „Karkamis karu-ja Ebla királyának kezén van”. Már csak a neveknek ez 

az egybeesése is sokatmondó ezekben a szövegekben, mivel, bár Woolley ásatásai kimutatták 

Karkamis létezését az i.e. 3. évezredben, a név eddig nem fordult elő korábban, mint az i.e. 1800 körüli 

anyagot tartalmazó Mári levéltárban…Pettinatónak ugyancsak van egy érdekes felvetése Karkamis 

eredetéről. A városnak, már az eblai levéltár idejében volt egy karu-ja, amelyet fel is tártak, és itt 

napvilágra került „egy rakpart, téglákkal kirakott vízikapuval és kőlapra épített, vályogtéglából 

készült falakkal”. Ebla főistenének a neve is Kamis volt…Pettinato ezért úgy bontja fel Karkamis 

nevét, mint „Kamis karu-ja”, vagyis rakpartja (Kár-ká-mi-is). Mivel Ebla a Kamis-kultusznak ebből 

az időből ismert egyetlen központja, Pettinato úgy véli, hogy Karkamist Ebla alapította, ami hihetőbbé 

teszi az imént idézett állítást is, hogy tudniillik Karkamis kereskedelmi központja „Ebla királyának 

kezén” volt.”  (Chaim Bermant- Michael Weitzman: Ebla Gondolat Bp. 1986. 181. o.) karu=kikötő és 

kereskedelmi központ     
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világnézet-Róma világa; Jer. Sír. 2,15-ben pedig Jeruzsálemről szól, ami jelentett egy várost 

Jeruzsálemet egy országot Izráelt és mindkettő jelenti jelképesen a hívő népeket egy Krisztusi 

világot.  

 

 
Arám (szíriai) városok és államok és a nagy csata helye i.e. 605-ben (Rajz: SG) 

 

A Bibliában találunk egy érdekest kifejezést Arámra: „Kadrák földe”. KADRÁK jelentése: 

bekerítés, körüljárás; rendszeres visszatérés.47 „Az Úr igéjének terhe a Kadrák földe ellen; 

Damaskus lesz pedig annak nyugvóhelye (mert az Úr szemmel tartja az embereket és 

Izráelnek minden törzsét);” Zak. 9,1 Az MBT ford. –ban Hadrák „Fenyegető jövendölés. Az 

ÚR igéje szól Hadrák12 földje ellen, és Damaszkuszra nehezedik. Mert az ÚR szemmel tartja 

az embereket, Izráel minden törzsét,” Zak. 9,1(MBT) 

A nagy asszír, illetve babiloni hódító hadjáratok, mind Arámon (szírián) keresztül haladtak. 

KADRÁK vagy HADRÁK jelentése „rendszeres visszatérés, bekerítés, körüljárás”, ez a 

jelentés teljesen megfelel Arám (Szíria) történelemben betöltött szerepének. „Földrajzi 

helyzeténél fogva Szíria mindig is összekötő híd volt a különböző népek érintkezésében, s az 

anyagi és szellemi javak cseréje terén közvetítő szerepet játszott a Közel – Kelet népei és 

kultúrái között.” „A kereskedelmi forgalom éppen a szíriai – arab sivatag fekvése miatt 

kényszerült arra, hogy Szírián keresztül haladjon…”.48 „Az Eufrátesz és a Nílus menti fejlett 

kultúrák között fekvő Szíria hídszerű földrajzi helyzete és természeti kincsekben való 

gazdagsága folytán szükségképpen állandó viszályok okozójává vált. Mihelyt a hatalmas 

szomszédok valamelyike – később mellettük még a hettita KisÁzsia is – elég erős volt ahhoz, 

hogy kereskedői nyomában ütőképes hadsereget küldjön, Szíria azonnal rabló és hódító 

hadjáratok célpontjává vált. A puszta erőszak lépett Szíria gazdagságának kereskedelmi úton 

való kiaknázása helyébe. Ha egyszerre több hatalom készülődött arra, hogy Szíriát katonai 

vállalkozásai tervébe állítsa, úgy seregeik szíriai földön találkoztak, és ott vívták meg 

 
12 „Hadrak: az arám Lais fejedelemség, a későbbi Hatarikka asszír tartomány fővárosa. Zak 9,1: 

Damaszkusszal együtt szerepel.” (Haag Lexikon virtuális – Hadrak; Arcanum)   
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mérkőzésüket. Így ment ez évezredeken át, és Szíria, politikai sorsa jelentős mértékben függött 

attól, hogy nagyobb állami egységbe szerveződött szomszédai milyen hatalmi helyzetben 

voltak. Az a körülmény, hogy maga az ország is sok, egymással vetélkedő apró államra 

tagolódott, kedvezett az idegen hódítóknak.”49„A 26. dinasztia uralkodói nyilván felismerték, 

hogy az immár meggyengült és összezsugorodott Asszíria nem veszélyezteti birodalmukat és 

terjeszkedési terveiket, annál inkább a hatalmas, a médekkel szövetséges Nabu- apla- uszur 

(Nabopolasszár). I. Pszammetik (i.e. 663-609) és útódja, Nekó (i.e. 609-594) az asszír 

birodalom összeomlását arra használták, hogy az egyiptomi hatalmat ismét kiterjesszék 

Szíriára (Arámra). Nekó egészen az Eufráteszig nyomult előre, s még ha az asszír II. Assur – 

uballitnak sikerült volna is az ő segítsége mellett legyőznie a babilóniaiakat, biztos, hogy a 

fáraó akkor sem engedte volna át Szíriát…”.50„Az egyiptomi királynak látszólag könnyű 

dolga volt Szíria belsejében. Az évszázadokon át tartó harcokban felőrlődött és az asszírok 

által kiszipolyozott ország nem tudta a maga előnyére fordítani Asszíria bukását. Nekó 

mindenesetre megállapodott az Eufratész mellett, fő ereje Kárkemisnél összpontosult, és innen 

intézte támadásait Mezopotámia (Babilon) ellen. Nabu- apal- uszur (Nabopolasszár) aki 

felismerte a veszélyt, amely frissen megszerzett uralmát egyiptomi részről fenyegette, s aki 

ezen túl szívesen lépett volna Asszíria örökébe Szíriában és Palesztínában, fiát, Nabu-kudurri- 

uszurt (Nabukodonozort) küldte harcba Nekó ellen. A két sereg Karkemis közelében ütközött 

meg, s az egyiptomiak vesztesként hagyták el a csatateret. Nabu – kudurri – uszur üldözőbe 

vette a menekülő ellenséget, Hamátnál utolérte és megsemmísítette. Ezzel véget ért Egyiptom 

rövid ideig tartó uralma Szíriában, s Babilon foglalta el Egyiptom helyét.51 

 

A következőkben úgy elemezzük ki a fent leírtakat is, hogy egyszerre vesszük az ókori és a 

jelenkori, ill. jövőbeni állapotokat. A múltat és a jelent, ill. a jövőt állítjuk párhuzamba. A 

múltban meglévő szerepeket ültetjük bele a jelenbe, illetve vetítjük ki a jövőre.  

 

Egyiptomban a 25. dinasztia szerecsen uralma után, a 26. dinasztia fáraója I. Nékó (kb. 672-

664) majd I. Pszammetik (kb. 664-610) jut hatalomra ki komoly nehézségekkel, találja 

szemben magát Egyiptomban. Ezeket a nehézségeket három asszír megszállás egy 671-es, 

amely a szerecsen uralom végét jelentette Alsó - Egyiptomban egy 669/667-es és egy 

harmadik 663-as megszállás okozta. Ennek következtében a gazdaság is meggyengült. - A 

Szovjetunió összeroppanása után az ateizmuson belül, helyét és szerepét átveszi az Európai – 

Unió (először csak a Nyugat EU; ahogy I. Nékó és I. Pszammetik is kezdetben csak Alsó –

Egyiptomban uralkodott) az Európai Unióban lévő válságot az Római (asszír szerep) 

ideológia előretörése okozza, ez együtt jár a jobboldali erősödéssel, ami Róma politikai 

irányzata. Egyiptom azonban túlélte ezeket a nehézségeket és megerősödött „I. Pszammetik 

következetes belpolitikája a központi hatalom számára megbízható, jól funkciónáló 

államszervezetet hozott létre, melyet a múlt dicsfényével is igyekeztek övezni. Sok régen nem 

használatos óbirodalmi cím tűnik fel újra, némelyikük valódi feladatkörrel is járt, nemcsak 

titulus volt. Az állam korlátozta a nagyobb földbirtokok kialakulását, egyes földbirtokosokat 

arra kényszerítettek, hogy vagyonuk egy részét valamelyik templomnak ajándékozzák. 

Ugyanez történt bizonyos jövedelmek esetében is. A kormányzat állandó ellenőrzést gyakorolt 

az ország valamennyi polgárának élete felett. Amaszisz egyik törvénye értelmében 

(Hérodotosz II. 177.) minden egyiptomi köteles volt évenként igazolni az illetékes kerületi 

elöljáró előtt, hogy miből él.”52 Az Eu-ban szintén megszorító intézkedéseket 

foganatosítanak, (ez már idáig is folyamatban volt) ez viszont idővel megtérülő gazdasági 

fellendüléshez vezet. Ez viszont nem jelenti azt, hogy minden állampolgárnak nagy jóléte 

lesz, mint ahogy a Ptolemaioszok uralkodása idején is virágzó gazdasága volt Egyiptomnak 

azonban a népnek ebből nem sok haszna volt. A különféle javak egyenlőtlen elosztása miatt 

szinte mindig a felsőbb rétegeket szolgálják ki. A 26. dinasztia fáraói I. Pszammetik és II. 
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Nekó idején Egyiptom függetlenné vált az asszíroktól. Később II. Nékó fáraó a meggyengült 

Asszíriát támogatta Babilon ellenében. Ez azt jelenti, hogy az Eu-ban az ateista bal-liberális 

oldal erősödése a Római (asszír szerep) befolyás és politikai képviselője a jobboldal 

gyengüléséhez vezet. A szintén asszír szerepben lévő Amerikától is függetlenedik az Eu.  

Egyiptomi részről az asszír támogatás babilonnal szemben azt jelenti, hogy az EU-ban az 

ateista bal-liberális oldalnak az az érdeke, hogy Róma ne juthasson, ne rendelkezhessen több 

hatalommal jelenlegi egyházi befolyásánál, egyszóval, ne lehessen teljhatalmú. Róma 

növekedéséhez igazán jó táptalajt Amerika nyújt. Itt éri el Róma először teljhatalmát, ahogy a 

káldeus Nabopolasszár az első Újbabiloni uralkodó is megerősödött Babilonban. Frissen 

szerzett hatalmát Egyiptom fenyegette, akit ellenségének is kiáltott ki. Tehát egy Római 

ideológiát követő és elfogadó Amerika nagy ellenlábasa egy megerősödött ateista Európai – 

Unió. A mindent eldöntő Kárkemisi csata és győzelme már Nabopolasszár fia 

Nabukodonozor nevéhez fűződik és ettől a pillanattól kezdve Babilon (Róma) teljhatalmúvá 

válik az egész földön.) (Ez jelképesen is igaz).   

 

Az iszlám világ stratégiai jelentősége napjainkban 

 

Szinte köztudott, hogy az iszlám országok hatalmas főleg kőolaj és földgáz tartalékaik miatt 

igen jelentősnek számítanak. Éppen ezért minden nagyhatalom igyekszik érdekeit 

érvényesíteni az iszlám országokban. Az iszlám világhoz nem csak a Közel – Keleti főleg 

arab országok tartoznak, hanem az egész Észak – Arfika közép Afrikáig, a Kaukázusi térség 

(pl. Grúzia, Azerbajdzsán, Örményország) és Indonézia. Az iszlám Kínában és Indiában is 

jelentős befolyással rendelkezik, noha ezek nem kimondottan iszlám országok.  
 

Az OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries; Olajexportáló Országok 

Nemzetközi Szervezete) tagjai között szinte csak iszlám országokat találunk (Venezuella 

kivételével). Az OPEC jelenlegi tagjai közül 11-ből 10 iszlám ország. 1. Algéria, 2. Líbia, 3. 

Nigéria, 4. Irán, 5. Irak, 6. Kuvait, 7. Katar, 8. Szaud Arábia, 9. Egyesült Arab 

Emirátusok, 10. Indonézia és Venezuela. Ezek együtt a világtermelés mintegy 40% -át 

adják. Ezenkívül létezik még az OAPEC (Olajexportáló Arab Országok Szövetsége) melynek 

tagja még Szíria és Egyiptom is. A Közel - Keleten található a világ kőolajvagyonának a 

kétharmada. „A világkereskedelem legnagyobb tételét az energiahordozók jelentik. Az 

emberiség energiaszükségletének fedezésére hatalmas mennyiségű energiahordozót kell a 

fogyasztókhoz eljuttatni, a szállítási hálózat szinte beborítja az egész glóbuszt, a világ teljes 

áruforgalmának mintegy felét az energiahordozók teszik ki, mind a tengereken, mind a 

szárazföldön.”53 Iszlám területekhez tartozó felségvizeken vannak a legjelentősebb szorosok 

is (kivéve Panama csatorna, amely Latin – Amerikában van). A legjelentősebb a Hormuzi – 

szoros. A Perzsa – öböl bejáratánál lévő Hormuzi – szoros hajózási útvonala a világ 

olajkészletének 40%-át biztosítja. Igen jelentős még a Malaka - szoros13 Indonéziában 

Szingapúrnál. Továbbá a Szuezi – csatorna Egyiptomnál és a Boszporusz Törökország ÉNY-i 

részén.  

 

 

 

 

 

 
13 A Malaka - szoroson keresztül folyik a világ hajókereskedelmének egyötöde, olajkereskedelmének 

egyharmada. (Koponya és gépfegyver – A modern kor kalózai Hírextra 2008. 10. 02.) 

 



23 
 

AZ EURÓPAI UNIÓ BEFOLYÁSA AZ ISZLÁM VILÁGRA54  
 

Az egyiptomi fáraó „I. Pszammetik (i.e. 663-609) és útódja, Nekó (i.e. 609-594) az asszír 

birodalom összeomlását arra használták, hogy az egyiptomi hatalmat ismét kiterjesszék 

Szíriára (Arámra).”55 A helyzet hasonlóan alakul napjainkban is. Az Európai Unió fokozatos 

megerősödése egyben az iszlám világ feletti erősebb befolyást is jelenti, kihasználva az 

Római - Amerikai gyengélkedést. Afrika korábban európai gyarmat volt, így kétségtelen, 

hogy az Európai Unió saját stratégiai érdekszférájába sorolja ezt a területet.   

 

Az iszlám világ az Eu szempontjából felértékelőben van. Mivel az Oroszországból érkező 

kőolaj és földgáz ellátás nem mindig lehet biztosított és az oroszok ismételten, ahogy az 

Ukránokkal kapcsolatban is tették, elzárhatják a csapokat. A növekvő Európai Uniónak (és 

növekvő energiaigényének) csak az iszlám országokból érkező nyersanyag adhat valós 

alternatívát. Ennek jegyében számos európai energetikai vállalat van jelen iszlám 

országokban. Néhányat említve pl. Nigériában a Shell, Agip, Total, Pakisztánban a MOL, 

Tunéziában és Iránban az OMV. Az Eu legfontosabb kőolajszállítói között van Szaud – 

Arábia (60,6 millió tonna), Líbia (52 millió tonna) és Irán (34 millió tonna). A 2008. július 

13-án Nicolas Sarkozy kezdeményezésére létrejött Mediterrán Unió is arra hívatott, 

hogy növelje az Eu befolyását hídat építve Európa Észak –Afrika és a Közel –Kelet 

államai közé. A Mediterrán Unió székhelye Barcelona. Az összes európai uniós ország tagja 

lett a Mediterrán Uniónak továbbá tagja lett még Albánia, Algéria, Bosznia-Hercegovina, 

Horvátország, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Mauritánia, Monaco, Montenegró, Marokkó, 

Palesztina, Szíria, Tunézia és Törökország is. Az Európai Unió az Afrikai-Unióval is 

ambiciózus megállapodást kötött a korábban létrejött Energiapartnerség meggyorsítása 

érdekében. Az Eu azonban nem csak gazdaságilag, hanem katonailag is aktívabban szeretne 

jelen lenni az iszlám térségben. „Állandó katonai bázis létrehozásáról kötött megállapodást 

kedden Franciaország az Egyesült Arab Emírségekkel. A térségben kitermelt kőolaj fő 

szállítási útvonalához igen közel eső támaszpont – stratégiai helyzete mellett – döntő 

szerepet kaphat egy Iránnal való háború esetén is….egy 500 fős támaszpont építése 

kezdődhet meg az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó Abu-Dhabiban…azt is kifejezi hogy 

Franciaország részt kíván venni a térség stabilizációjában…komoly ellentét forrása is lehet 

a franciák megjelenése, hiszen ezen a szoroson (Hormuzi) keresztül szállítják a világon 

kitermelt kőolaj csaknem 40%-át, s az elhanyagolható, brit erőket nem számítva, eddig az 

Egyesült Államok volt egyedül nyugati államként jelen…Amerika igen jelentős, (Irakot 

nem számítva) mintegy 40.000 fős bázissal  állomásozik a Perzsa öbölben. A légierő 

központja Katar, a haditengerészeté pedig Bahrein, utóbbi jóval távolabb a Hormuzi 

szorostól, mint leendő francia társa.”56 Sárközy 2009 májusában felavatta az új 

támaszpontot. Az Emírségekben egy haditengerészeti és logisztikai központ, valamint egy 

légibázis és egy kiképzőtábor létesült.  

 

AZ ISZLÁM VILÁG STRATÉGIAI JELENTŐSÉGE AMERIKA SZÁMÁRA ÉS AZ 

USA BEFOLYÁSA AZ ISZLÁMRA 57 

 

„A bizonyított készleteknek ugyanis több mint a fele a Közel-Keleten található, ami teljesen 

érthetővé teszi, hogy miért is fontosak az ott lévő országok Amerika számára. A világ 

legtöbb kőolaját ugyanis egyértelműen Észak-Amerikában használják fel. A 2004-es adatok 

szerint a bolygónkon egy nap alatt közel 25 millió hordó gázolajat használtak fel, amiből 12 

millióval részesedett Észak-Amerika. A második legnagyobb felhasználó egyébként Ázsia, 

ahol mintegy 8 millió hordó fogyott el naponta, és csak ezután jön Európa a maga alig 4 

millió hordójával. Az USA olajfüggőségét egyébként jól mutatja, hogy 2004-ben mintegy 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Alb%C3%A1nia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9ria
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bosznia-Hercegovina
http://hu.wikipedia.org/wiki/Horv%C3%A1torsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyiptom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Izrael
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jord%C3%A1nia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Maurit%C3%A1nia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Monaco
http://hu.wikipedia.org/wiki/Montenegr%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Marokk%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Palesztina
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%ADria
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tun%C3%A9zia
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C3%B6korsz%C3%A1g
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500 millió tonna importra szorultak, ami a világ termelésének 12 százalékát jelentette. Ez a 

mennyiség az USA kőolajfogyasztásának a 63 százalékát fedezte. (Másfél évtizede az USA 

importfüggősége még csak 40 százalék volt.)”58   

„A legbefolyásosabb amerikai pénzügyi guruk közé tartozó Alan Greenspan hétfőn megjelenő 

531 oldalas visszaemlékezéseiben kijelenti: "az iraki háború elsődleges oka az olaj volt". 

"Sajnálom, hogy politikailag kényelmetlen beismerni, amit mindenki tud: az iraki háború 

alapvetően az olajról szól" - írta a 81 éves szakember "A zűrzavar kora: kalandok egy új 

világban" című könyvében.”59 (Alan Greenspan volt Fed-elnök)  

Az amerikaiak „A hidegháború idején létrehozott haditengerészetet a jelek szerint a 

kőolajszállítások szempontjából kiemelkedő fontosságú tengerszorosok (Szuezi-csatorna, 

Panama-csatorna, Hormuzi-szoros, Malaca-szoros és a Boszporusz) védelmére kívánják 

felhasználni.”60 Az Amerikai hadsereg új hadrendet alakít ki „amely a közel-keleti és a közép 

– ázsiai válsággócok, az iszlám terrorcsoportok elleni hadműveletek, és nem utolsósorban a 

kaukázusi olajvezetékek védelmi igényeihez igazodik.”61 

„1980-ban megszületett a Carter-doktrína, amely kimondta, hogy ha külső hatalom 

kísérletet tesz arra, hogy ellenőrzése alá vonja a Perzsa-öböl térségét, azt az Egyesült 

Államok biztonságát ért támadásnak tekintik, és minden eszközzel visszaverik, beleértve a 

katonai erőt is.”62 Amerika Izraelben és a Perzsa öböl menti egyes szövetséges országokban 

továbbá Dél – Koreában is fegyverkészleteket tart fenn.63   

 

Természetesen az USA nagy energetikai cégei folyamatosan jelen vannak az iszlám 

országokban. Mint pl. a Chevron és az Exxon Mobil Nigériában.   
 

OROSZORSZÁG ÉS AZ ISZLÁM 

 

„Eközben "otthon" is dolgozik a Gazprom. Saját maga és országa befolyását tovább növeli, 

hogy áprilisra egységes szervezetbe kívánja tömöríteni a FÁK-államok nemzeti gázipari 

társaságait. Bábáskodásával a nyárra már létrejön a világ legnagyobb gáztermelőit 

összefogó szervezet is, persze moszkvai központtal. Mindez hozzásegíti, hogy nagyobb 

befolyása legyen azokra az Oroszországon kívüli lelőhelyekre, ahonnan európai vevői a 

kikerülésével szeretnének gázt vásárolni. Sorra előzi meg az európai cégeket az észak-

afrikai, közép-ázsiai országok és Azerbajdzsán gáztermelő kapacitásainak a lekötésével, sőt 

iráni együttműködésről is egyeztet.”64 „Putyin még hatalomra kerülése előtt megfogalmazta 

programját. E szerint az orosz érdekeket a világban az energiacégeken keresztül lehet 

érvényesíteni, és a Kreml az elmúlt években ezt tette… Washingtonban gyakorlatilag egymást 

érik az energiabiztonságról és Oroszországról szóló konferenciák, ami jelzi, hogy Moszkva 

tevékenysége immár közvetlen amerikai érdekeket sért. A legnagyobb félelmet az a lehetőség 

váltja ki, hogy a világ földgázkészleteinek egyötödével rendelkező Oroszország saját 

energetikai rendszeréhez köti Közép-Ázsiát, ahol összesen szintén nagyjából ekkora 

tartalékot sejtenek. Ebben az esetben Moszkva stratégiai gazdasági és politikai kapcsolatokat 

tud kialakítani nemcsak hagyományos piaca, Európa felé, hanem Kína, India és Japán 

irányába is. Ez amerikai szempontból mindenképpen megakadályozandó… Moszkva 

együttműködést alakít ki Algériával és próbálkozik közel-keleti országokkal is - hogy 

hozzájusson a cseppfolyós gázszállítás technológiájához, és hogy a piacnak ebben a 

szegmensében is beszálljon a versenybe.”65 
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KÍNA ÉS AZ ISZLÁM 
 

„Kína: "Nemcsak a nyersanyagokért megyünk…”…”Kína jelenleg olajszükségletének 

egyharmadát Afrikából szerzi be, ahogy sok más egyéb nyersanyagának forrása is ott 

található, amelyek hozzájárultak a kínai gazdaság ugrásszerű növekedéséhez. Több mint 700 

kínai vállalat dolgozik Afrikában. Az utóbbi hat évben a két terület közötti kereskedelem 

értéke négyszeresére emelkedett, ma eléri az 55 milliárd dollárt.”66 „Az 1980-as években 

Kína még elegendő kőolaj- és földgázkinccsel rendelkezett. Erőforrásai csökkenése és 

növekvő igényei mellett azonban egyre kevésbé boldogult az elmaradott és nehezen 

megközelíthető nyugati területein található forrásainak kiaknázásával. 1993-tól pedig már 

olajimportra is kényszerült. Szükségleteinek nagy részét ettől kezdve Indonéziából, 

Venezuelából, Szudánból, Iránból, Líbiából szerzi be.”67 Iránnal kapcsolatban egy kínai 

tábornok (Zhang Zhaozhong) „az Irán elleni USA-izraeli támadásra reagálva elmondta, 

„Kína nem fog habozni, hogy megvédje Iránt, még akkor sem, ha ez a harmadik világháború 

elindítását jelenti.” A kijelentés, mint várható volt, sokakat megdöbbentett.”68 „Kína a világ 

második legnagyobb olajfelhasználója és Irán legnagyobb kereskedelmi partnere. Becslések 

szerint Irán olajexportjának 20-22 százaléka köt ki a kelet-ázsiai országban. Szaúd-Arábia és 

Angola után Irán Kína harmadik legnagyobb szállítója, az össz olajimportból körülbelül 14 

százalékkal részesedik.”69  

 

INDIA ÉS AZ ISZLÁM 

 

„Az Essar Oil magáncéghez és az olaj- és földgázkutatással foglalkozó ONGC állami 

vállalathoz hasonlóan számos indiai vállalkozás kötött üzletet például Szudánban, 

Kenyában, Líbiában, Nigériában. Az ONGC most újra próbálkozik Angolában – a 

Szaharától délre fekvő térség második legnagyobb olajtermelő országában -, ahol korábban 

Kína ütötte el egy olajkutató projekt ötven százalékos részesedésétől…A nyersolajszükséglete 

70 százalékát importból fedező India energiaigénye 2030-ig várhatóan több mint a 

kétszeresére emelkedik a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) becslése szerint. Az IEA azt 

jósolja, hogy India 2025-re a világ harmadik legnagyobb nettó olajimportőre lesz az Egyesült 

Államok és Japán után.”70 India jobban függ a külföldi olajtól, mint Kína, amely 

olajigényének 36%-át szerzi be importból.71 

 

JAPÁN ÉS AZ ISZLÁM  

 

„Érdekbarátság: japán nyomulás Afrikában”… „Japán eddig Kínától importálta az ipari 

tevékenységekhez szükséges nikkel-, réz- és wolframmennyiséget, ám mivel a hatalmas 

ütemben bővülő kínai gazdaság növekvő nyersanyagigénye miatt magának akarja megtartani 

készleteit, Japán nem tehet mást, mint hogy máshol kutat nyersanyag után. Úgy tűnik, a 

japánok megtalálták a forrást, ahonnan a ritka fémeket be tudják szerezni: a természeti 

kincsekben bővelkedő afrikai országokból… Japán ezzel Kína és India nyomdokaiba lép, 

hiszen az utóbbi időben mindkét ország konferenciák, találkozók sorát tartotta az afrikai 

országokkal, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy Afrika bőséges természeti kincseiből 

részesüljenek.”72 Japán Irán ötödik legjelentősebb olajimportőre.73  
 

AUSZTRÁLIA ÉS AZ ISZLÁM 
 

„Ausztrál miniszter: „Az olajért mentünk Irakba”… „Nelson elismerte továbbá, hogy a 

Közel-Kelet szerepe a világ többi részének olajellátásában megkérdőjelezhetetlen. „Az 

ausztráloknak és mindenki másnak alaposan át kell gondolnia, mi történne, ha idő előtt 

vonnánk ki csapatainkat Irakból. Saját érdekünk, biztonságunk, hogy meggyőződjünk arról, 
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akkor hagyjuk el a Közel-Keletet, és különösen Irak területét, amikor valóban beszélhetünk 

fenntartható biztonságról a térségben.” Ez az első alkalom, hogy az ausztrál kormány 

elismert valamilyen ok-okozati viszonyt az iraki csapatállomásoztatás és az energia 

biztonságos hozzáférése között.”74 

 

Az iszlám vizeken újabban az amerikai hadihajók mellett feltűntek európai, orosz, kínai, 

indiai, japán hadihajók is a fokozott kalóztevékenység visszaszorítása érdekében. Így most 

már számos nemzet hadihajói vannak jelen az instabil és érzékeny iszlám térségben. Erre a 

kalóztámadások, terrorizmus szolgáltat jogalapot. Így egy feltétel egyre inkább adottá válik 

arra, hogy a jelképes Kárkemisi csata idején vízi, tengeri ütközetről is szó esik (lásd Dán. 

11,40).   

 

Az energiaellátás biztosítása ma már nem csak gazdasági, hanem nemzetbiztonsági 

kérdés is. Ugye úgy van minden, mint régen?! - előbb kereskedők hada lepi el az iszlám 

világot, hogy kifossza utána, pedig a katonai erő következik.  

 A történelem végső eseményeire nagyon igaz Jézus Krisztus megállapítása „Mert a hol a 

dög, oda gyűlnek a keselyűk.” Mát. 24,28 Vagyis a történelem végén lévő nagyhatalmak, 

mint a keselyűk marakodnak a halott világ felett, hogy ki szakít ki belőle nagyabb darabot 

magának. Azt hiszem, mondanom sem kell, hogy ez az iszlám világra különösen igaz. Egy 

világháború mindig a világ újrafelosztását is jelenti és melyik az a nagyhatalom, aki ki akarna 

maradni ebből? – Hogy a világot nélküle osszák fel?  

 

Az iszlám világban is létezik bal és jobboldal a politikai életben.  A baloldalt az ateisták 

adják, őket nevezik világiaknak, ők kardoskodnak a „világiság”14 mellett.  Nem a bibliai 

értelemben vett világiasságról van szó, mert abba az álvallásos hívők népes csoportja is 

beletartozik, mivel valójában ők is a világ követői. Baloldali szervezet pl. az iszlám világban a 

Fatah.   A vallásos jobboldalt az iszlám képviseli. Ilyen jobboldali szervezet pl. a Hamasz.   

 

© Sipos Gábor 

 

 

További kapcsolódó cikkek:  

 

Mandiner - Az olajat „természetesen” megvédik Szíriában az amerikaiak 2019. október 

22. 7:11 

https://mandiner.hu/cikk/20191022_az_olajat_termeszetesen_megvedik_sziriaban_az_amerik

aiak 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 „Törökországban „az utóbbi időben észrevehetően fokozódtak bizonyos körök arra irányuló 

törekvései, hogy aláássák a köztársaság alapjait, mindenekelőtt a világiságot….Törökországban a 

hadsereg tíz éve eltávolította az akkor hivatalban lévő- Gült is a tagjai között tudó – kormányt, mert a 

katonai vezetők úgy ítélték meg, a kabinet politikája túlságosan is iszlámbarát.” (Törökországban a 

hadsereg közölte aggódva figyeli az elnökválasztást 2007. április 28.)  
 

https://mandiner.hu/cikk/20191022_az_olajat_termeszetesen_megvedik_sziriaban_az_amerikaiak
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