MEBT HÍRLEVÉL
2018. április 17.

Programjaink
Hieroglif workshop: április 23.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt április 23-án, 17 órakor a Nemzetek Házában: A hieroglifák
rejtélyes világa workshopon. Vezeti: dr. Győry Hedvig. Bővebb info: MEBT honlap.
A részvétel ingyenes, adományt szívesen fogadunk.

Előzetes: május 7.
Nemzetek Háza: Újdonságok Egyiptomból / Farkas Emese előadása. Bővebb info: MEBT honlap

MEBT közlemények
Egyúttal kérjük azon tagtársainkat, hogy akiknek módjukban áll, Személyi Jövedelem Adójuk 1 %-ával
támogassák Társaságunkat. Köszönjük a korábbi támogatást.
Adószámunk: 18072622-1-42. Támogatásukat előre is köszönjük.
A Királyfi és a Sors bábpályázatunk 2. fordulója lezárul,t indul az utolsó, 3. forduló, amin már a kész
bábelőadások felvételét várjuk.
Véget ért a VISZ-szel közös 2017-ben meghirdetett pályázatunkra beérkezett művekből a kairói
Balassi Intézetben rendezett kiállítás, és a művek is hazaérkeztek.

Nemzetek Háza többi társasági eseménye
könyvbemutató: április 21.
Omár Khájjam perzsa költő, matematikus és csillagász Rubáíjat című, világhírű, gyűjteményes
kötetének műsoros bemutatója
2018. április 21., szombat 15h. XXV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, a Millenáris Márai Sándor
termében (1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20.) Bővebben: MEBT honlap

kiállításmegnyitó: április 18.
kiállítás: Varga Sinai Gizella Omár Khájjammal a Paradicsomkertben
2018. április 18., szerda 17h, a CULTIRIS GALÉRIÁban (Örkény István Könyvesbolt: 1137 Budapest,
Szent István krt. 26.) Bővebben: MEBT honlap

Partnerünk
OSzK: Orientalisták a könyvtárban sorozat: április 25.
Vásáry István professzor előadása: A török–mongol hagyomány továbbélése Timur és a Timuridák
perzsa és török kancelláriáiban (1370–1506)
2018. április 25-én 17 órakor az Országos Széchényi Könyvtárban (Budavári Palota F. épület)
Bővebben: OSzK honlap

Hírek, érdekességek Egyiptomból

Húsvét Egyiptomban
Az egyiptomi dialektus nyelven „Semmilneszím”
Ezen a napon majdnem minden egyiptomi akár kopt keresztény, akár muszlim vagy zsidó
vallású ember együtt, - mint szomszédok vagy munkatársak - vagy külön-külön szervezve
családosan kirándulnak és a szabadba, zöldterületekre mennek, hiszen országos szinten
szabadnap minden egyiptomi állampolgár számára.
A templomokban, zsinagógában imádkoznak, és a mecsetekben visszaemlékeznek az
ezen a napon történt vallási eseményekre. A muszlimok többsége egy vagy két napot is
böjtöl.
Az Isten által küldött Koránban a 20. szúrában a 9. ájától a 78. ájáig olvasható az ehhez
kapcsolódó esemény - amely tulajdonképpen, mindhárom vallásban elismert. Mózes
próféta (Béke legyen vele, továbbiakban BLV) Isten utasítására elment Fáraóhoz és
nemzedékéhez igét hirdetni, akik ragaszkodtak ahhoz, hogy a Fáraón kívül nincs más
Isten, ezen kívül elutasították Mózes próféta (BLV) kérését, hogy engedjék elmenni vele
Izrael (BLV) hívő népét.
A Korán szövege szerint:
„kötelességem, hogy ne mondjak Istenről mást, csak az igazat. Nyilvánvaló jellel
jöttem el hozzád Uramtól, küldd hát el velem Izrael népét” (7/105)
A Fáraó akarata ellenére elment Mózes próféta (BLV) a népével, miközben a Fáraó és
hadserege követte Őket, amíg Mózes próféta (BLV) a népével elért a Vörös-tengerhez.
Mindenki el volt keseredve, kivéve Mózes prófétát (BLV), aki megnyugtatta népét, hogy
Isten velük van, és nem hagyja őket cserben. Isten a következőket sugallta Mózesnek
(BLV) a „Korán szövege szerint”:
„És sugalmaztuk: Sújts a tengerre a botoddal! És szétvált, és mindegyik rész olyan lett,
mint egy nagy hegy. És közel hoztuk ahhoz a helyhez a többieket. És megmentettük
Mózest, és azokat, akik vele voltak. Aztán vízbe fullasztottuk a többieket.” (20/63-66)
Ez az a nap, amikor Mózes próféta (BLV) a népével, békességgel és a hitetlenség feletti
győzelemként átment a tengeren. A történetet átélve nagyon nagy tanulság vonható le
az emberiség számára: Isten nem hagyja cserben a hívőket és a hívők szívében pedig
erősödik a hit és jobban hagyatkoznak az Isten akaratára.
Prof. dr. Musztafa Anwar

Előzetes
Következő hírlevelünkben az egyiptomi elnökválasztásról is szó lesz.

