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Nyitott kérdés, meddig marad még együtt az izraeli kormánykoalíció. Úgy tûnik, 
csak idõ kérdése, hogy egy újabb választásra kerüljön sor. Viszont az kétséges, hogy 
ez esetben végre egyértelmû eredmény születne-e, mert a nép továbbra is megosz-
tott maradt ugyanazokban a táborokban. Valószínûleg ez az oka, hogy senki sem 
szorgalmazza erõteljesen az új választásokat. 

Amikor Jézus született, a zsidó nép szintén politikai csoportulásokba tömörült, 
viszont az ország ennek ellenére római fennhatóság alatt állt. Ez azonban nem 
mindig volt így. Erre csak Kr. e. 63-ban került sor, amikor a királyi családon belül 
odáig fajult a hatalmi harc, hogy az egyik fél a rómaiak segítségét kérte. Noha a 
rómaiak meghagyták a zsidóknak az ország adminisztratív feladatait, de õk maguk 
vazallussá váltak. 

Az makabeus vagy még hasmonitának is nevezett uralkodó család belsõ hatalmi 
harcai addig dúltak, amíg Heródes benõsült a királyi családba, és átvette a hatalmat. 
Ezzel a hatalomért folyó közdelem még bonyolultabbá vált.

Heródes rátermett, tehetséges uralkodó volt, viszont az akkori vezetõréteg által 
szõtt intrikák hálójában élt, és hatalma megtartása érdekében minden eszközt 
megengedett magának, még a politikai gyilkosságokat is.

Ezeknek a szinte hihetetlen politikai csatározásoknak idején született Jézus. 
Heródes akkor már beteg ember volt, aki tudta, hogy nem sokáig fog élni. Épp azzal 
volt elfoglalva, meg megnevezze utódját. Feleségét, Mariamnet és két idõsebb fiát, 
állítólagos összeesküvés és puccskísérlet vádjával halálra ítélte és kivégeztette.

Heródes ebben a politikai kavarodásban és zûrzavarban szerzett arról tudomást, 
hogy Keletrõl érkezett bölcsek a zsidók újszülött királyát keresik. Heródes teljesen 
összezavarodott, a megfelelõ utód keresése közben kellett azt hallania, hogy állítólag 
épp most született meg, Aki a zsidók Királya lesz. Mindent el akart követni, hogy a 
királyság az õ utódai kezében maradjon. A további eseményeket ismerjük Lukács 
evangéliumából. 

A történelem megmutatta, milyen romboló a hatalmi megszállottság. Sajnos 
mindig beigazolódik a közmondás: «A hatalom korrupttá tesz». 

Napjainkban az ilyen ügyeket elegánsabban intézik el. Azonban manapság sem 
ritkák a politikai indíttatású gyilkosságok.  Ha figyelemmel kísérjük az aktuális világ-
politikai eseményeket, a Kelet és Nyugat, a bal és jobb oldal közötti feszültségeket, 
megállapíthatjuk: a hatalommal való visszaélés veszélye az ókori idõktõl mind 
máig fennmaradt, mert az ember maga is ugyanaz maradt. Jóllehet mindenki azt 
hangoztatja, hogy a nép érdekeit képviseli, de ez sajnos legtöbbször csak szólam, 
és nem a valóság.

Most, hogy decemberben ismét a próféták által megígért Krisztus, azaz a Messiás 
eljövetelére emlékszünk, újult erõvel ébred fel szívünkben a remény, hogy hamaro-
san visszajön Urunk, és felállítja Békebirodalmát itt a földön, amint azt a Dániel 7,14 
leírja: «Hatalom, dicsõség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvû 
nép és nemzet õt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi 
uralma nem semmisül meg.»

Ezekkel a szavakkal kívánok minden kedves Olvasónknak áldott, békés karácsonyi 
ünnepeket,

KEDVES IZRAEL-BARÁTOK!

Kérjük támogasd az izraeli munkánkat!

Köszönjük!

Támogasd a nahariai  
általános iskola felszerelésének  
bõvítését!
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XENOFÓBIA?
XENOFILIA vagy

Dr. Makram Mesherky 

Miért írtunk ennyi cikket a Koránról? Érdekli-e egyáltalán 

a keresztény Izrael-batárokat, hogy mit gondolnak a 

muszlimok? Egy személyes magyarázat amely arra szeretné 

emlékeztetni az olvasókat, hogy miért jött Jézus Krisztus 

erre a világra, de ugyanakkor figyelem felhívás is. 

?



A történelem során a keresztényeket gyakran nevezték «idegeneknek és 
vándoroknak» (vö. 1Péter 2,11), vagyis olyan embereknek, akik csak átme-
netileg tartózkodnak a földön. Ebbõl a perspektívából azokat az embereket, 
akik különbözõ okok miatt bevándorlókká és idegenekké váltak egy másik 
országban, megértéssel és szimpátiával kellene fogadnunk.

Hírek Izraelbõl | 2020/12 5 5 

BIBLIA

NNem lepett meg különösebben, 
amikor fiatal keresztényként megtud-
tam, hogy az Újszövetségben használt 
görög szó a «vendégszeretetre», a phi-
loxenia, ami szó szerint «idegenszere-
tetet» jelent. Arabként örültem, ami-
kor megtudtam, hogy vendégszeretet 
nemcsak Keleten létezik, hanem ez 
egy keresztény erény is. Bátorító volt 
számomra, amikor a Bibliában ezt a 
felszólítást olvastam: «gyakoroljátok 
a vendégszeretetet!» Ezt egyszerûbb 
fordításban én így értelmezem: «Fo-
gadjátok szívesen az idegeneket ott-
honaitokban» (Róma 12,13).

Szívhez szóló felhívás ez a philoxe-
nia (vagy modern kifejezéssel xenofi-
lia) gyakorlására! Kétezer év óta hív 
a Szentlélek mindnyájunkat: «A ven-

dégszeretetrõl meg ne feledkezzetek» 
(Zsidók 13,2).

Viszont az érem másik oldala az, 
hogy manapság sokakat félelem tölt 
el, amikor migránsok tömege árad be 
országukba, állami támogatást kap-
nak, sõt a munkahelyek egy részét is 
elfoglalják, miközben nem akarnak 
integrálódni, maguk között, egy pár-
huzamos társadalomban élnek. Ennek 
következtében sok befogadó ország-
ban a lakosság nagy részében kiala-
kul a xenofóbia (idegengyûlölet), ami 
nagyon is emberi reakció, azonban 
komoly következményekkel jár.

Ezekben az idõkben igencsak bá-
torítólag hat Urunkra, Jézus Krisztus-
ra gondolni, Õ ugyanis olyan ország-
ban élt, amely pogány hatalom igája 
alatt nyögött, politikailag a bevándo-
rolt prozaliták (a Heródes-dinasztia) 
vallásilag pedig a korrupt papság kor-
mányozta. Jézus mégis mindig készen 
állt útbaigazító és barátságos beszél-
getést folytatni a társadalom minden 
tagjával – azokkal is, akikrõl senki 
hallani sem akart. A vámszedõk és 

bûnösök barátjaként ismerték (Máté 
11,19). Amikor Jerikóban Zákeus há-
zába tért be, az emberek zúgolódtak: 
«Bûnös embernél szállt meg!» (Lu-
kács 19,7). De Jézus, az Emberfia, 
ezt azért tette, mert nem a felsõbbség 
elõtt akart jó színben feltûnni, Õ azért 
jött, hogy «megkeresse és megtartsa 
az elveszettet» (Lukács 19,10).

Jézus más házakba is betért, így a 
farizeusokhoz, egy zsinagógai elöljá-
róhoz, még egy római századoshoz is 
(Lukács 7,1-6.36; 8,41). Az Õ nyom-
dokait követve késõbb tanítványai is 
betértek külföldiek, fõleg pogányok 
házaiba; így ment be Péter több testvé-
rével együtt Kornéliusz házába (Apos-
tolok Cselekedete 10), Pál pedig meg-
látogatott egy beteg pogányembert, 

Rómába érve õ maga is sok vendéget 
meghívott a lakásába (Apostolok Cse-
lekedete 28,8.30).

A történelem során a kereszténye-
ket gyakran nevezték «idegeneknek és 
vándoroknak» (vö. 1Péter 2,11), vagyis 
olyan embereknek, akik csak átmene-
tileg tartózkodnak a földön. Ebbõl a 
perspektívából azokat az embereket, 
akik különbözõ okok miatt bevándor-
lókká és idegenekké váltak egy másik 
országban, megértéssel és szimpát-
iával kellene fogadnunk. Ezekben a 
viharos napokban is Krisztus követei 
vagyunk, és az a feladatunk, hogy Jé-
zust kövessük, és azt tegyük, amivel 
megbízott bennünket rokonságunk, 
gyülekezetünk és társadalmunk köré-
ben.

Szeretnék ebben a szolgálatban né-
hány tanácsot adni, miként kellene a 
közöttünk élõ idegenekhez méltó mó-
don közelednünk:

1. Imádkozzunk, hogy Isten adjon 
alkalmat ezekkel az emberekkel be-
szédbe elegyedni, és legyünk nyitottak 
mindig az Úr szava iránt. Ha az idege-

neket személyesen is ismerjük, imád-
kozzunk értük név szerint; kérjük Is-
tent, hogy munkálkodjék a szívükben és 
életkörülményeikben (1Timóteus 2,1). 
Érdeklõdjünk életük iránt, kérdezzük 
meg, hogy boldogulnak a munkában, a 
családban, stb. Hallgassuk meg gond-
jaikat, és ha nincs ellene kifogásuk, 
vigyük azokat az õ jelenlétükben Isten 
elé.

2. A «jég megtöréséhez» folyamod-
junk kis gesztusokhoz. Például kö-
szöntsük a másikat saját anyanyelvén 
(egy arabot «szálem alejkum»-mal, egy 
zsidót «shalom»-mal). Vagy autónkra 
tegyünk fel egy táblát, amelyen az «Is-
ten szeret téged» felirat több nyelven 
szerepel. Az ilyen dolgok alkalmat ad-
hatnak a beszélgetésre.

Elõfordulhat, hogy nyelvi nehézsé-
gekbõl adódóan valakinek segítségre 
van szüksége például egy kóser vagy 
egy Halal (a Koránban megengedett) 
termék megvásárlásához. Segítség-
nyújtásunk kezdetét jelentheti egy 
ismeretségnek. Az is megeshet, hogy 
ezek az emberek étkezési vagy más 
törvényei miatt nem akarnak ottho-
nunkba jönni, viszont az ellen nincs 
kifogásuk, ha mi látogatjuk meg õket.

Az is valószínû, hogy a környeze-
tünkben élõ idegenek, ill. külföldiek 
másként öltözködnek, másként beszél-
nek, más vallást gyakorolnak. Az ilyen 
körülmények is jó alkalmat nyújtanak 
a beszélgetésre, miközben érdeklõdhe-
tünk szokásaik iránt.

3. Próbáljuk meg a lakónegye-
dünkben vagy városunkban élõ kül-
földieket megérteni. Informálódjunk 
közösségükrõl, vallásukról. Közben 
ne felejtsük el, hogy az, amit látunk 
és hallunk, nem mindig egyezik meg 
szó szerint a valósággal, legyen ez tá-
jékoztató számunkra. Még ha ezek az 
emberek saját szent könyveiket nem 



Anatoli Uschomirski 1959-ben született Kijevben, zsi-
dó szülők gyermekeként nőtt fel Ukrajnában. Fiata
lon elkezdett utánajárni családja történetének, és 
szörnyű felfedezéssel kellett szembenéznie: 1941ben 
„áttelepítési intézkedésnek” álcázva minden Kijevben 
lévő zsidót felszólítottak, hogy jelenjen meg Babij Jar
ban, egy Kijev közelében lévő szakadékban. A kegyetlen 
mészárlás során néhány napon belül 33 771 zsidót 
végeztek ki – közülük néhány Anatoli rokona volt. 

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

E könyv egy különös életút elgondolkoztató története.

Anatoli Uschomirski 1959-ben született Kijevben, zsidó 
szülõk gyermekeként nõtt fel Ukrajnában. Fiatalon elkezdett 
utánajárni családja történetének, és szörnyû felfedezéssel kellett 
szembenéznie: 1941-ben „áttelepítési intézkedésnek” álcázva 
minden Kijevben lévõ zsidót felszólítottak, hogy jelenjen meg 
Babij Jarban, egy Kijev közelében lévõ szakadékban. A kegyetlen 
mészárlás során néhány napon belül 33 771 zsidót végeztek ki – 
közülük néhány Anatoli rokona volt.
Elkezdte gyûlölni a németeket. De amikor évtizedekkel késõbb 
felismerte a Messiást Jézusban, minden megváltozott.
Ezáltal találta meg zsidó identitását is. Ma Németországban él, és 
tevékenyen munkálkodik a németek és zsidók megbékélésén.
E könyv egy különös életút elgondolkoztató története.

Anatoli Uschomirski

Jézus segíts,
zsidó vagyok!
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rendeles@ejfelikialtas.hu; www.ejfelikialtas.hu
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is ismerik olyan jól, ne beszéljünk 
azokról megvetõen, de úgy se tegyünk, 
mintha egyetértenénk velük. Tiszteljük 
ezeknek az embereknek hitét, (vagy hi-
tetlenségét, ha ateisták). Ne szóljuk le 
vallásalapítójukat vagy szent könyvei-
ket. Így készíthetjük elõ a talajt, hogy 
Jézusról beszéljünk. Jó példa erre Pál 
beszéde az athéniek elõtt (Apostolok 
Cselekedete 17,22-31).

4. Forduljunk tisztelettel ezekhez 
az emberekhez. Ne felejtsük el, hogy a 
külföldi is Isten képmására teremtett 
ember éppen úgy, mint mi. Segítsünk 
nekik, ha erre szükségük van anélkül, 
hogy tolakodóak lennénk. Ha embere-
ket akarunk megnyerni Krisztusnak, 
gyakorlati és konkrét segítséggel kell 
mellettük állnunk (vö. 1Korinthus 
9,19-22). Próbáljunk megszabadulni 
az elõítéletektõl, és közeledjünk ezek-
hez az emberekhez igazi szeretettel és 
érdeklõdéssel.

5. Gondoljunk arra, hogy nem egy-
szerûen egy «külföldirõl» van szó, ha-
nem egy önálló egyéniséggel, elképze-
léssel, szokásokkal rendelkezõ ember-
rõl, és sokféle módszer van, melyekkel 
megismertethetjük velük az evangéliu-
mot. Ha esetleg a szomszédunk hindu, 
buddhista, muszlim, zsidó vagy ateista, 
meg kell fontolnunk, hogyan szólíthat-
juk meg õket a legmegfelelõbben. Ha 
kérdésekkel fordul hozzánk, figyelme-
sen meg kell hallgatnunk. Az legyen a 
célunk, hogy minél többet megtudjunk 
róla és a hitérõl, és ne az, hogy a vi-
tában felülkerekedjünk, vagy világné-
zetét elítéljük. Ha mi meghallgatjuk 
õket, legtöbbször õk is meghallgatnak 
bennünket, ha röviden és precízen 
megmagyarázzuk nekik az evangéliu-
mot. Nem az a feladatunk, hogy meg-
nyerjünk egy vitát, ehelyett kérjük 
Istent, hogy Õ nyerje meg ezeknek az 
embereknek szívét.

A döntõ az, hogy nyitott szívvel 
közeledjünk ezekhez az emberek-
hez, és Krisztus követõiként készek 
legyünk szeretni õket, figyelni rájuk. 
Most pedig arra kérem kedves Olvasói-
mat, nyitott és imádkozó szívvel olvas-
sák el a következõ igeverset, a fentiek 
figyelembevételével úgy, mintha most 
olvasnák elõször: «Íme, az ajtó elõtt 
állok, és zörgetek: ha valaki meghall-
ja a hangomat, és kinyitja az ajtót, 
bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, 
õ pedig énvelem» (Jelenések 3,20). 
Lehetne ez Olvasóim projektje is? Ak-
kor munkára fel! ∎



HANGULATKÉP ÉVVÉGÉN 
Mindenütt errõl beszéltek: Israel, az elsõ koronavírus-hullám 
klasszikus példája, tavasszal az elsõ kijárási korlátozások 
feloldása után elkövetett néhány hibát. A túl késõn fogana-
tosított intézkedések oda vezettek, hogy a fertõzöttek száma 
rekordmagasságba emelkedett, ami nemeztközi szinten is 
nagy feltûnést keltett. Ugyanakkor Izrael újra sikerrel ve-
zette be országszerte a korlátozásokat. Ez az egész helyzet 
a polgárok kormányukkal szembeni elégedetlenségét vonta 
maga után, ami aztán bizalomvesztésben nyilvánult meg a 
jelenlegi vezetõréteggel és különösen Benjamin Netanjahu 
miniszterelnökkel szemben. A lakosok nem kevesebb, mint 
70%-a a politikusokat általában és 60%-a Netanjahu elnököt 
személyesen tette felelõssé a kialakult helyzetért. A meg-
kérdezettek 58%-a szerint az egészségügyi minisztérium, 
39% szerint pedig a pénzügyminisztérium a felelõs. 52% val-
lotta be, hogy súlyosan érintették õket a válság gazdasági 
következményei. Az egészségügyi implikációk miatt 16% 
panaszkodott, az érzelmi megrázkódtatás miatt azonban 
44%. Politikai és társadalompolitikai kommentátorok rá-
mutattak, hogy az izraeli közvélemény nemcsak a politikai 
vezetõrétegbe vetett bizalmát veszítette el, hanem az ország 
történelmében még soha nem fordult elõ ilyen mértékû bi-
zalomvesztés ilyen súlyos következményekkel. A közvéle-
mény-kutatás eredménye komoly okot ad az aggodalomra, 
és mindenkit felelõsségteljes magatartásra kellene sarkall-
nia, hogy az izraeli társadalom átvészelje a pandémiát. AN∎

POLITIKA

EL AL, ISRAEL ELSÕ 
SZÁMÚ LÉGITÁRSASÁGA  

ÉS EGY TÖRTÉNELMI 
LANDOLÁS  

Az EL AL izraeli légitársaság nehéz idõket él 
át. Egy Abu Dzabiba indított járattal azonban 
augusztusban történelmet írt. A történelmi fej-
lemények ezután is folytatódtak: az EL AL-rész-
vények 42,9 százaléka a 28 éves Jeshiwa-hall-
gató, Eli Rosenzweig birtokában van, aki 
amerikai állampolgár, de hamarosan fel kell 
vennie az izraeli állampolgárságot is. Izrael Ál-
lam a részvények 14,4 százaléka fölött rendel-
kezik. Az még tisztázatlan, hogyan alakul a cég 
gazdasági jövõje, az viszont már tudott dolog, 
hogy az izraeli miniszterelnöknek nem kell re-
pülõútjai miatt aggódnia. A méretre szabottan 
átépített 20 éves Boeing 767 legutóbbi tesztre-
pülése ugyanis tökéletesen sikerült. A jövõben 
tehát nem lesz szükség magánrepülõgépek bér-
lésével veszõdni, mint legutóbb is, amikor Wa-
shingtonba utazott az Egyesült Arab Emirátu-
sokkal és Bahreinnel a szerzõdéseket aláírni.  A 
Ben-Gurion nemzetközi repülõtéren megnyitot-
tak egy Etihad-ablakot: az Emirátusok nemzeti 
légitársaságának elsõ kereskedelmi járata már 
megérkezett Izraelbe. Mindkét nemzeti légifor-
galmi vonal rendszeres járatokat indított az õsz 
folyamán, többségében a hivatalos delegációk 
számára, amelyek további kétoldalú együtt-
mûködési szerzõdéseket készítenek elõ. AN∎

30 ÉVES JUBILEUM AZ 55. JUBILEUMI ÉVBEN 
Az idei különleges évnek mondható a német-izraeli kapcsolatok történelmében. A két ország közti diplomá-
ciai kapcsolatok felvételének 55. éve különleges eseményekkel kezdõdött, többek között ekkor hangzott el 
Steinmeier szövetségi elnök beszéde a Yad-Vashem konferencián a nemzetközi Shoa emléknap alkalmából, 
amelyet Auschwitz felszabadításának évfordulóján rendeznek meg. Ugyanakkor Izrael elnöke, Reuven 
Rivlin, német kollégájával elutazott az Auschwitz-i emlékhelyre Lengyelországba. A diplomáciai kapcso-
latok felvételének 55. évfordulóját május 12-én virtuálisan ünnepelték meg. Izraelben ez az ünnep általá-
ban nagy jelentõségû esemény, a német nagykövetség ilyenkor meghívja Izrael legfelsõbb vezetõségét több 
magasrangú vendéggel együtt, valamint Németországból is érkezett számos díszvendég. Ez alkalommal az 
ünnep live-streaming keretében, azaz élõ közvetítéssel zajlott a nagykövetnõ, dr. Susanne Wasum-Rainer re-
zidenciájából. Az izraeli résztvevõk nagy örömüket lelték abban a kvízjátékban, amelyen a rendezvény szpon-
zorától Rajna-vidék-Pfalz-i bort lehetett nyerni. A nyertesek között német önkéntesek is voltak, akik egyéves 
társadalmi munkát fejeztek be Izraelben, és nem hagyták magukat a pandémia által eltéríteni terveiktõl. AN∎
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VISSZAPILLANTÁS EGY 25 ÉVES ESEMÉNYRE 
Izrael 2020 novemberében szomorú eseményre emlékszik: Yitzhak Rabin miniszterelnök meggyilkolására. 1995-ben ez 
az esemény mélyen megrendítette az országot, azonban erre az évfordulóra az utóbbi években már nagyobb nyilvános ren-
dezvények nélkül emlékeztek. A Rabin meggyilkolását követõ elsõ években rá emlékezve, aki katonaként, miniszterként, 
miniszterelnökként és béke Nobel-díjasként vonult be az izraeli történelembe, nagy népgyûléseket tartottak a Rabin téren  
Tel Avivban. Az utóbbi években az állami megemlékezés a jeruzsálemi Herzl-hegyen tartott ceremóniára korlátozódott, ugyan-
is itt temették el Rabint, majd néhány nappal késõbb a Kneszet rendkívüli ülésén emlékeztek meg a meggyilkolt miniszterel-
nökrõl. Úgy öt év óta egyre gyakrabban hallani azt a javaslatot, hogy ezt a napot nevezzék el «az izraeli demokrácia napjának», 
aminek elsõsorban az iskolákban lenne fontos szerepe, mert a megemlékezések hozzájárulnak a hazafias neveléshez. Az Oktatási 
Minisztérium szerint a gyilkosság napján, ami a Cheshvan zsidó hónap 12. napjára esik, 2020-ban pedig október végére, megfe-
lelõ nevelõ célzatú rendezvényeket kellene szervezni. Mivel sok olyan személybõl lett tanár, akik gyerekként megélték Rabin 
meggyilkolását, ezért is az iskolák nagyon komolyan veszik ezt a kezdeményezést. Vannak azonban olyan iskolák is, amelyek 
kivonják magukat a kezdeményezés alól, az ultraortodox izraeliek számára ugyanis Rabin a szekuláris állam képviselõje 
volt, és az ország arab polgárai nem feltétlenül Rabinnak, az Oslói békeszerzõdésekben betöltött szerepére emlékeznek, ha-
nem sokkal inkább a védelmi miniszterként hozott keményvonalas intézkedéseire az 1987-es második intifáda idején. AN∎

MÉLYREHATÓ VÁLTOZÁS A  
KÖZEL-KELETEN?
A Közel-Keleten kétségkívül új szelek fújnak, amelyek 
jóval többet ígérnek tétova reményeknél. Az ellenzõk ép-
pen ezért próbálják nemtetszésüket minél hangosabban 
közzétenni, és ezért nagyarányú szervezkedésbe kezdtek. 
Azonban a diplomáciai döntéseket emberek közötti kap-
csolatokra építenek, hogy élettel töltsék meg azokat, és 
tartós változást alapozzanak meg. Ezt mutatják például 
Izrael diplomáciai kapcsolatai Németországgal, amelyek 
már élõbbek nem is lehetnének. Viszont ennek épp az el-
lenkezõjét szemlélteti az Izrael és Egyiptom között fenn-
álló «hideg béke». Itt sajnos a négy évtized során nem 
alakultak ki melegszívû emberi kapcsolatok. Ugyanakkor 
gyakran elõfordul a másik féllel való személyes azonosu-
lás. Ez történt nemrég Berlinben, amikor az Egyesült Arab 
Emirátusok külügyminisztere, Abdulah Bin Zayed német 
kollégája, Heiko Maas, kíséretében Gabi Ashkenazi izraeli 
külügyminiszterrel együtt a Shoah-emlékmûnél a Branden-
burgi kapu közelében járt. A sejkségbõl érkezett vendéget 
mélyen meghatották azok a részletek, melyeket a nácik 
által a zsidó népen elkövetett iparszerû tömeggyilkosság-
ról megtudott. A zsidó identitás egyik fontos aspektusának 
megértése által, amely alapvetõen meghatározza az izraeli 
zsidó társadalom identitását, a vendég az arab szféra egy 
sok éve tartó «hagyományával» szakított. Sajnos ez a na-
gyon ritka kivételekhez tartozik, mert az arab társadalom 
túlnyomó többsége a legjobb esetben is elbagatellizálja a 
Shoát és következményeit – mint a PA elnöke, Mahmoud 
Abbasz, disszertációjában tette –, azonban a népirtást leg-
többször «történelmi hazugságnak nevezik, amit a zsidók 
találtak ki». Ez a látogatás és a vendég állásfoglalása nagy 
jelentõségû szimbolikus lépés, amely hatására csak remél-
ni lehet, hogy az arab világ legalább elgondolkodik. AN∎

A Hegyi-Karabah miatt 2020 szeptemberében ismét ki-
újult konfliktussal kapcsolatban Izraelt nemzetközi 
szinten szemrehányásban részesítették, mert fegyvere-
ket adott el Azerbajdzsánnak. Erre a területre, amely 
a muszlim-síita vallású Azerbajdzsánban található, a 
szomszédos Örményország is igényt tart, mert ebben, 
a már a Szovjetunió összeomlása elõtt is vitatott régi-
óban, többségében örmény keresztények élnek. Izrael 
mindkét állammal diplomáciai kapcsolatban áll, viszont 
kapcsolatai a síita országgal jelentõs mértékben jobbak. 
Izrael Azerbajdzsántól kapja kõolajszükségletének 40%-
át, ugyanakkor ez az ország bázis számára, ahonnan 
megközelítheti Iránt. A gyanú szerint Azerbajdzsán le-
hetõvé tette Izrael számára az iráni atom archívum ki-
csempészését Teheránból, és azt, hogy a Moszad innen 
folytasson Irán elleni kémtevékenységet, vagy másféle-
képpen járjon el ellene. Azerbajdzsán ellenszolgáltatás-
ként csúcsmodern fegyvereket kap, amelyeket bevethet 
a keresztény Örményország ellen. Erkölcsi szempontból 
a fegyverüzletek valóban mindig megkérdõjelezhetõek, 
viszont Oroszországot azonban nemigen vádolja senki 
a katonai jelenlétéért Örményországban, ugyanakkor 
pedig fegyvereket ad el Azerbajdzsánnak. És egyálta-
lán nem Oroszország az egyetlen, amely mást mond, 
és mást cselekszik. Ellentétben más országokkal, mint 
például Törökországgal, melyek szintén érdekeltek, Iz-
raelnek jó oka van geopolitikai és katonai-stratégiai 
elkötelezettségben lenni Azerbajdzsánnal: ez jelenti az 
elõrelátó védekezést Irán ellen, akik állami prioritás-
sá nyilvánították a zsidó állam megsemmisítését. AN∎

INDOKOLTAK AZ IZRAEL  
ELLENI VÁDAK?
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Az egyháztörténelem legkorábbi idõszakában különös figyelmet 
kaptak Izrael ünnepei. Ez érthetõ, hiszen nyilvánvalóan hitünk 
gazdagodását szolgálják, nagyon sok üzenetet adva. Benjamin 
Berger következõ üzeneteibõl ez világosan felismerhetõ. 
Értelmezéseiben nem megy bele az évszázadok során kialakult 
hagyományokba, szokásokba és rituálékba, hanem – önmagához 
hûen – az Isten Igéjében lévõ alapvetõ üzenetekre összpontosít. 
A szerzõ elmagyarázza az olvasónak azokat az ókori Izrael 
történetében gyökerezõ eseményeket, amelyek az ünnepek 
alapjaiul szolgálnak és megmutatja a bennük rejlõ prófétikus 
dimenziót. Emiatt ezek a tanítások a jövõbe néznek, és elmélyítik 
Isten útjának megértését. Ez nagyon hasznos, hisz sok hívõ nincs 
birtokában a történelmi ismereteknek és nincs tisztában azokkal a 
kibontakozó eseményekkel, amelyekben a Biblia felmutatja Jézus 
visszatérésének útját.

BENJAMIN BERGER 

Izrael szent gyülekezései

az úT a jó úT
…éleTünk jesuÁval Izrael Földjén

Ára 1500, -FT
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BenjamIn és ruBen Berger

Ebben az életrajzban sokkal többrõl van szó, mint két testvér kalandos történetérõl. Mind-
ketten papi nemzetségbõl származnak. Dávid idejében a papok a vállukon vitték fel Jeru-
zsálembe a zsidó szövetség ládáját, mint Isten valóságos jelenlétének jelét. Aranyszálként 
húzódik végig ez a papi hivatás a két igen tehetséges testvér egymásba fonódó élettörté-
netén. New Yorkból Európába vezet az útjuk, végül Izraelbe... Ma Jeruzsálemben élnek egy 
kis közösségben, és az óváros központjában egy nemzetközi hírû messiási gyülekezetet 
vezetnek. Papi elhívásuk miatt kulcsfontosságú szerep jutott nekik az atyák földjén Mindkét 
testvér életének és szolgálatának erõs prófétai dimenziója 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 népbõl származó személyek vagy csoportok, akik 
az antiszemitizmus és az anticionizmus radarját hatástalanítva élnek 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.

Megrendelhetõ: www.ejfelikialtas.hu   
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A KÖVETKEZÕ  
LÉPÉS  

AZ E-AUTÓHOZ
Izrael nem gyárt saját autókat, mégis vezetõ sze-
repet játszik az autóiparban tekintve azokat az út-
törõ innovációkat, melyek a modern High-Tech au-
tók gyártásában és a közlekedés-biztonságban már 
nélkülözhetetlenek. Noha az elektromos jármûvek 
témája eléggé fájdalmasan érinti Izraelt, mert Shai 
Agassi izraeli vállalkozó Better Place vállalkozásá-
val siralmas kudarcot vallott – 2013-ban a vállalat 
csõdbe ment –, azonban az izraeli mérnökök tovább 
kutattak a környezetbarát megoldások után a sze-
mélyforgalom számára. Így az ElectReon Wireless 
újalapítású cég is, amely az e-autók menet közbe-
ni feltöltésének lehetõségeit kutatja. Az utakba 
beépített rézhenger biztosítja a jármû drótnélküli 
energiafeltöltését. Jelenleg ezt a módszert tesztelik 
egy úttörõ projekt keretében Tel Aviv várossal és 
a Dan busztársasággal együttmûködve. Az «intelli-
gens utak» kifejlesztésében a német piac számára 
részt vesz az Energie Baden-Württemberg (EnBW) 
vállalat is, amely már 2019-ben együttmûködési 
szerzõdést írt alá az ElectReon céggel. Ugyanak-
kor 2020 õszén elhatározták a második tesztsza-
kasz üzembe helyezését Németországban. AN∎

TUDOMÁNY 

EGYÜTTMÛKÖDÉS A  
COVID-PARTIKULA  

KISZÛRÉSÉNEK ÚTJÁN 
Izraeli cégek már 2020 áprilisában dolgoztak olyan készülékeken, 
melyek a levegõbõl kiszûrik a Covid-19-partikulákat. A pandémia 
kezdetén még nem ismerték pontosan a vírus terjedési mechaniz-
musát, de késõ tavaszra már világossá vált, hogy parányi részecs-
kék bizonyos feltételek mellett képesek hosszabb ideig a levegõ-
ben lebegni, sõt a klímaberendezések által terjedhetnek tovább. 
E terület behatóbb kutatása érdekében együttmûködést kötött a 
negevi Ben-Gurion Egyetem a texasi Houstonban lévõ Rice Egye-
temmel, amely különbözõ szûrõrendszerek kifejlesztésével foglal-
kozik. Eddig az Izraelben kifejlesztett lézertechnológiát a vírusok 
és baktériumok megsemmisítésére használták fel a vízszûrõ rend-
szerekben, de a lézerindukált grafitfilterek képesek a levegõbõl is 
kiszûrni a nemkívánt részecskéket. Ezek hatékonyabbak, mint a 
szénfilterek. Különösen érvényes ez a koronavírus részecskéire, 
mert ezek az újfajta szûrõvel találkozva elpusztulnak. «Ez a szub-
mikron területen történik. A vírus részecskéi szétroncsolódnak a 
lézerindukált rácson, amint a legyek és a szúnyogok is elpusztulnak 
az elektromos csapdában», magyarázta Yehuda Borenstein, aki a 
2019 májusában alapított LIGC cég üzletvezetõjeként az újítások 
forgalomba hozásáért felel. 2020 szeptemberében sikerült neki há-
rommillió dollár értékû finanszírozási eszközhöz juttatni cégét. AN∎

A SODASTREAM A HADASSA 
KLINIKÁN 

A SodaStream izraeli cég, amely a szódavíz otthoni elõállításához szükséges eszközöket gyártja, sokáig volt célpontja az Izrael elle-
nes nemzetközi bojkottnak. Mivel a SodaStream termelõ üzemeit Ciszjordániából áthelyezte Negevbe, és túlnyomórészt izraeli beduin 
polgárokat foglalkoztatott, a szenvedõ alanyok az elbocsátott palesztin munkások lettek, jóllehet a SodaStream gondoskodott arról, 
hogy egyeseket továbbra is foglalkoztathasson. Nemzetközi forgalmát semmilyen kár nem érte, sõt ellenkezõleg. Így aztán az Izrael 
ellenes mozgalom egyik legnagyobb öngólját rúgta ezzel. A koronavírus elleni küzdelemhez a SodaStream is hozzá akart járulni. 
Saját technológiát fejlesztett ki, hogy a könnyû és középsúlyos koronavírusos betegek lélegeztetését segítõ készülékeket állítson 
elõ. Ezek segítik a beteg stabil oxigénellátását, úgyhogy a továbbiakban az intubáció elmaradhat. Az izraeli egészségügyi miniszté-
rium nemrég engedélyezte a StreamO2 felhasználását. A jeruzsálemi Hadassa klinikán már folyik a készülék klinikai tesztelése. A 
készülék biztosítja az egyénileg megszabott oxigénadagolást, vizsgálja a beteg minden létfontosságú adatát, és azonnal fény és hang-
jeleket ad le, ha a legkisebb változást is észleli a beteg állapotában, ami az orvosi személyzetnek óriási könnyebbséget jelent. AN∎
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Norbert Lieth
Miért éppen  
Izrael?

RÉGÉSZET  
ÉS  

BIBLIA 
A régészet modern tudománya fo-
lyamatosan kézzelfogható bizonyí-
tékokat tár fel a bibliai történetek 
alátámasztására, és válaszokat 
adhat a nyitott kérdésekre is. 
Azonban a könyvek Könyve még 
sok rejtélyt tartogat számunkra. 
Például megemlíthetjük azokat a 
növényeket és állatokat, amelyek 
már rég kihaltak, aztán az ókori 
mértékegységeket, mint amilyenek 
a súlymértékek, a pénzértékek, a 
terület és térfogat mértékegységei. 
Egyeseket ki lehet következtetni, 
mint a talentumot és a sékelt. Mind-
két fogalom jelöl súlymértéket és 
pénzt is. Ugyanakkor vannak olyan 
héber fogalmak, melyek jelentését 
nem olyan egyszerû kikövetkeztet-
ni. A rõf vagy könyök hosszmér-
téket még ma is ismerjük, viszont 
az idõk folyamán különbözõ hosz-
szúságot tulajdonítottak neki. Ez 
vonatkozik az ujjnyi és tenyérnyi 
egységekre is, melyek gyakran elõ-
fordulnak a Bibliában. Manapság 
általában a következõ megfejtések 
érvényesek: Tenyérnyi – héberül 
tefach – egyenlõ négy ujjszéles-
séggel, ami 7,7 cm-nek felel meg. 
Vannak azonban rabbiktól szár-
mazó olyan magyarázatok, melyek 
szerint ez a hossz 8 vagy 9,6 cm. 
Két izraeli tudós szerint a megfej-
tésben segítenek az agyagkorsók, 
melyeknek alakjuk az évszázadok 
során erõsen megváltozott, viszont 
a szájnyílásuk átmérõje érdekes 
módon ugyanolyan maradt, amit 
számtalan fennmaradt példány bi-
zonyít, ezek hossza 8,85 - 8,97 cm. 
Különben a modern tudomány is 
a tenyérnyi szélességet átlagosan 
egy felnõtt férfi tenyérszélessége 
szerint kb. 9 cm-ben adja meg. AN∎
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Izrael hadserege mindenütt jelen van az országban, nemcsak egyenruhában és 
sok katonai jármûvel az utakon. Ha egy távoli, félreesõ régióba téved az ember, 
hamarosan rábukkan a legközelebbi kaszárnyát jelzõ táblára, vagy esetleg egy 
olyan útjelzõre, amely arra figyelmeztet, hogy az út csapatgyakorlat területén 
vezet át. Izraelben természetes a civilek és katonák közti koegzisztencia. Azon-
ban van ennek egy érdekesebb, szokatlanabb fajtája is: Az izraeli védelmi erõk 
(IDF) az 1980-as évek elejétõl érdeklõdik a természetes tûzvédelmi megoldá-
sok, annak is egy szokatlan fajtája iránt. A civil hatóságokkal együttmûködve 
több kaszárnya környékére jávorantilopokat telepítettek, hogy az alacsony és 
középmagas aljnövényzetet sakkban tartsák, ugyanis gyakran ez segíti elõ a 
tûz gyors terjedését. Más állatokat is telepítettek, amelyek a 800 kilót is elérõ, 
eredetileg Afrikából származó jávorantilopokhoz hasonlóan ezzel a növényzet-
tel táplálkoznak, így gazellákat, és más kérõdzõ állatokat. Ennek köszönhetõen 
nem volt szükség munkaráfordításra, sem gyomirtók alkalmazására. Jóllehet a 
katonák sok tekintetben gondoskodnak az állatokról – minden kaszárnyában 
több helyen is itatókat állítottak fel –, egy fontos aspektust mégis elhanyagol-
tak: professzionális segítségre van szükség ezeknek az állatoknak tartásához, 
populációjuk ellenõrzéséhez. Az elgondolás jónak bizonyult, legalábbis az embe-
rek szempontjából, viszont az állatok számára már nem annyira jó. Az egyik kato-
nai bázison például az eredetileg betelepített 16 nõstény és 25 hím jávorantilopból 
álló állomány idõközben már 200 állatra szaporodott. Az Izraeli Természetvédelmi 
Társaság most egy segélyprogrammal járul hozzá a probléma megoldásához. AN∎

ÉRDEKES KOEGZISZTENCIA 



AMIKOR MAGUNK VESSZÜK KÉZBE A 
KEZDEMÉNYEZÉST 
Izrael polgárai az utóbbi hónapokban nehéz idõket éltek meg, amint az 
egész világ is, hisz a pandémia senkit sem kímél. Sok izraeli polgárt az 
is nyomasztott, hogy az ország példaképbõl a világ negatív példájává 
vált. A szomorú hangulatot csak fokozta, hogy emberéletek elveszté-
se és testi, lelki szenvedések mellett a családoknak a megélhetés mi-
att is aggódniuk kell.  Az újabb korlátozásokat azonban sokan téves 
döntésnek tartják. Egyesek úgy vélik, hogy a Covid-fertõzés megféke-
zésére nem elég csupán a tesztelés, epidemiológiai vizsgálat is szük-
séges lenne. Viszont a kormány éppen ezt az aspektust hanyagolta 
el. Az IDF már tavasszal az egyészségügy segítségére sietett a pozi-
tív teszteredményt mutatók és kapcsolataik felkutatásában, viszont 
a járvány gyors terjedését õ sem tudta megállítani.  Izrael azonban 
mégiscsak Izrael: Ötletekben nincs hiány, itt beavatkoznak, ott nem 
téblábolnak, hanem gyorsan cselekednek. Ugyanakkor különös jellem-
zõje az izraeli társadalomnak az önkéntes szolgálat. Maʽayan Gordon 
és Dan Kelermann különbözõ utakon több ezer önkéntesbõl álló háló-
zatot hozott létre, úgyhogy a média hamarosan jelentette: A «Tnuʽat 
HaMisparajim («Ollómozgalom») megelõzte az Egészségügyi Miniszté-
riumot a helyi felderítésben.» Olyan volt, mint a csendes posta, csak 
sokkal hatékonyabb: Valaki tudott egy karanténban lévõ, vagy pozi-
tív-an tesztelt polgárról, és azonnal jelentette, telefonhívások zajlottak, 
kapcsolatokat kutattak fel, és aztán figyelmeztetõ hívásokat indítot-
tak. A fertõzések láncát el akarták vágni ezzel az «önkéntes ollóval». 
Biztosítottak arról, hogy nem tárolják az információkat, különben az 
izraeliek nem olyan érzékenyek, mint például az európaiak. Ezt az ön-
kéntes példát több város és területi önkormányzat is követte a polgár-
mesterek utasítására, mert õk is látták: az Egészségügyi Minisztérium 
túlterhelt, a kapcsolatok és érintettek körének ismerete viszont döntõ 
elõnyt jelenthet a koronavírus terjedésének megakadályozásában. AN∎

IZRAEL  
ETIÓP ZSIDÓI 

Ennek az egyedülálló zsidó közösségnek 
történelme fájdalmas, de egyben örvende-
tes is, amely magába foglalja az üldözte-
tést, az állhatatos kitartást, a Sion szere-
tetét, a hagyományok megõrzését, de az 
új elfogadását is. Az Izraelben élõ, Etió-
piából származó zsidók közössége jelen-
leg kb. 150 000 fõt számlál. Noha sokan 
közülük évtizedek óta élnek Izraelben, 
«az integráció és a társadalmi mobilitás» 
témája továbbra is aktuális számukra. Ha-
sonlóan égetõ kérdés az Etiópiában ma-
radt Falasmurák jövõje, õk a kényszerbõl 
kereszténnyé lett zsidók leszármazottjai. 
A falasmurák Izraelbe való bevándorlása 
körül mindig adódtak úgy politikai, mint 
vallásos indokoltságú viták. Sok érintett 
számára különösen fájdalmas téma ez, 
mert családjaikat szétszakították. Né-
hány évvel ezelõtt az izraeli kormány élet-
re hívta a «Galambszárny hadmûveletet», 
hogy a zsidó gyökerekkel rendelkezõ utol-
só etiópiaiakat is Izraelbe hozza. Ugyan-
akkor becslések szerint még legalább 
8000 - 9000 személy vár alijahra Gondar 
etióp régióban, valamint Adisz Abebában.  
Ezért a kormány úgy döntött, hogy 2000 
személyt hoz Etiópiából Izraelbe, amit 
egyesek üdvözöltek, mások azonban bírál-
tak. E közösség szociális aktivistái a kor-
mány szemére vetik, hogy még a 2015-ös 
ígéreteit sem váltotta be, és most a 2000 

személy tervezett 
alijáhjával újabb 
családokat válasz-
tanak szét, és a vá-
rakozók többségét 
az Etiópiában egy-
re súlyosabbá váló 
é letkörülmények 
miatt nemcsak ne-
héz helyzetbe hoz-
zák, hanem egyene-
sen életveszélyben 
hagyják ott õket. 
AN∎
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A hónap fotója
Ein Gedi

ZSOLTÁR 42,1  
«Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, 
úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem!»

Fotó: Dálnoki Robert László



+postaköltség

Munkafüzet és könyv együtt

Miért 
Izrael?
A világtörténelem  alakulása szorosan  
összefügg Izrael jövõjével

Ára: 1580,-Ft +postaköltség

EGYEDÜLÁLLÓ TANULMÁNY:  
A ZSIDÓ TEMPLOM ÓKORI ISZLÁM SZÖVEGEKBEN 

Mindig születtek olyan ENSZ-határozatok, melyek megpróbálták kitörölni a történelembõl a Jeruzsálemhez fûzõdõ zsidó kap-
csolatokat. És ugyanúgy mindig létezett az az arab igyekezet általában, és az a palesztin törekvés különösen, amely az AL-Aksza 
mecsetet akarta veszélyeztetettnek feltüntetni, és még a történelmet is át akarta írni. E törekvések középpontjában a jeruzsá-
lemi Templom áll, amelynek lerombolását a zsidó nép mai napig gyászolja. Köztudott, hogy a területért felelõs muszlim hatóság, 
a Waqf, Haj Amin al-Husseini nagymufti vezetésével, aki a náci rezsimhez fûzõdõ kapcsolatai miatt igencsak kétes hírnévre 
tett szert, a brit mandátum kezdetén egy turisztikai kézikönyvet adott ki a Templom-hegyrõl. Ez a kézikönyv megemlíti a zsi-
dó szentélyt, sõt még a 2Sámuel 24,25-öt is idézi. Egy újabb átfogó tanulmány a legismertebb palesztin történész, Aref al-Aref 
(1892-1973) publikációival és olyan muszlim szövegekkel foglalkozott, amelyek évezredekre nyúlnak vissza. Nadav Shragai 
izraeli Templom-hegy kutató tanulmányát az interneten, a közügyek jeruzsálemi központjának honlapján jelentette meg, és 
rámutatott: több száz éves iszlám érméken zsidó szimbólumokat lehet látni, többek között a Menorát. Behatóan tanulmányoz-
ta iszlám tudósok és muszlim történészek, valamint filozófusok szövegeit. Ezekben gyakran talált utalást a Hegy megszentelt 
voltára «Izsák próféta» miatt (Abu Jafar al-Tabari, 838-923), a «Salamonnak, Dávid fiának templomára» (Yakut ibn Abdulla al 
Hamawi, 1200 körül), sõt még részletes konkrét magyarázatokra is arról, hogy mi volt a Szentek szentje, ahova csak a zsidó 
fõpap léphetett be Yom Kippur-kor (Muhammad al-Idrisi, 12. század). Ugyanakkor arra is rámutatott, hogy sok muszlim tudós 
nem hagyatkozott kizárólag a bibliai történetekre, amelyek több helyen a Koránban is megtalálhatóak, hanem a helyi szájha-
gyomány útján fennmaradt történeteket és a hely architektonikus jellegét is megörökítették. A szövegek utalnak úgy az elsõ, 
mint a második Templomra, melyet a rómaiak Kr. u. 70-ben romboltak le, ugyanakkor a szerzõ sok más példát felsorolva rámu-
tat, hogy 100 év óta a palesztin propaganda mennyire elferdítette a történelmi tényeket, vagy egyszerûen letagadta azokat. AN∎

Kohn Lipót 

Egy magyar haszid 
rabbi üzenete
Kohn Lipót (1862–1937) Kárpátalján, zsidó családban 
született. Szülei korai halála és magára maradása erõsítették 
abban, hogy még jobban bízzon a Mindenhatóban. Rabbi-
nak tanult, és a kárpátaljai haszid zsidók között kezdett el 
tevékenykedni. Rabbiként a Máramarossziget melletti fal-
vakban szolgált. Annak a Salman Leib Teitelbaum rabbinak a 
szellemi vezetése alatt mûködött, akinek elõdei és leszárma-
zottai mintegy másfél évszázad óta vezetik a máramarosi (ma 
New York-i központú) szatmárinak nevezett haszid közössé-
get. Kohn rabbi önéletrajza elsõ kézbõl adja vissza kalandos 
és izgalmakkal teli lelki útját, kitartását és megpróbáltatásait. 
A rabbi felesége kapcsán írja, hogy: „holta után is beszél”. 
Bízunk abban, hogy a rabbi rég leírt szavai az Olvasónak is 
megelevenednek.

Ára: 890,-Ft

Megrendelés:

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

Mobil: (+36 30) 63 07 823 
rendeles@ejfelikialtas.hu;  www.ejfelikialtas.hu
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ZSIDÓSÁG 

IZRAEL ULTRAORTODOX KÖZÖSSÉGE  
ÉS A PANDÉMIA 

A koronavírus okozta járvány elsõ hulláma idején Izraelben Bnei Brak azt a reményt táplálta, hogy a járvány 
következtében egy eddig ismeretlen jóakaratú viszonyulás jön létre az ország ultraortodox és szekuláris társadalma 

között. Idõközben ez a remény elenyészett.

Ezért az ultraortodox családokban 
nem ritka az egy tucat gyermek. Egy 
ultraortodox jeruzsálemi anya 19 gyer-
mekével tartja az országos rekordot.

Míg e közösség figyel arra, hogy 
a férfiak és nõk ne érintsék meg egy-
mást, addig a férfiaknak és a nõknek 
egymás között annál több érintkezési 
lehetõségük van. A nõket a gyerekek 
serege veszi körül, a babakocsiban 
gyakran két-három gyermek is szo-
rong, a tinédzserlányok pedig ölükben 
viszik kisebb testvérüket. Az iskolás-

korú fiúk aztán internátusokban élnek, 
melyek a Talmud-Tóra iskolákhoz tar-
toznak. De idejük nagy részét mégis 
családi körben töltik, mert ezek az 
iskolák mindig a következõ utcasar-
kon vannak. A legtöbb férfi kizárólag 
vagy részmunkaidõs foglalkozás mel-
lett szinte egész nap vallásos iratokat 
tanulmányoz a vallásos tanulmányi 
központokban, ahol gyakran egy nagy 
teremben váll váll mellett több száz 
férfi is összegyûl, és kis csoportokban 
vitatják meg a szentiratokat. Ezenkí-
vül naponta háromszor összegyûlnek a 
zsinagógában imádkozni.

Itt tehát nagy családokban élnek, 
ellenben kis lakásokban, ugyanis eb-
ben a közösségben a felnõttek csak 
részben vagy egyáltalán nem dolgoz-
nak, viszont sok gyereket kell eltarta-
niuk. A nagycsaládok vallásosságuk-

ból adódóan intenzív közösségi életet 
élnek. Bnei Brakban például a közte-
rek is mindig zsúfolásig megtelnek 
emberekkel. Izrael 2020 tavaszán arra 
kényszerült, hogy ebben az ultraorto-
dox városban vezesse be elõször a kijá-
rási tilalmat. A második hullám idején 
sem volt jobb a helyzet, viszont voltak 
döntõ különbségek.

Izrael Állam Statisztikai Hivatalá-
nak adatai alapján az ultraortodox kö-
zösség a lakosság valamivel több mint 
10%-át teszi ki. Az elsõ hullám idején 

Izrael koronavírussal 
fertõzöttjeinek jóval 
több mint fele ebbõl 
a közösségbõl került 
ki. Arye Deri belügy-
miniszter, aki maga 
is ortodox zsidó, 2020 
májusában kifogásol-

ta, hogy a rabbik nem akarták bezárni 
a zsinagógákat és a tanulmányi köz-
pontokat, és egyes kisebb áramlatok 
még a tilalmakat is figyelmen kívül 
hagyták. Felszólította a közösséget, 
hogy «szálljon magába, és lélekben 
ismételjen», mert a járvánnyal kapcso-
latban «egyfelõl Isten védelmezõ kezét 
fölöttünk tarja, másfelõl azonban üze-
nete van számunkra». Jóllehet egyre 
több rabbi egyetértett a felhívással, a 
fertõzöttek száma ebben a közösség-
ben ismét rohamosan emelkedett, és 
minden rekordot megdöntött.

2020 júliusában a szekuláris zsidó 
társadalomban 100 000 fõbõl 400 volt 
fertõzött, az ultraortodox közösség-
ben a tesztek 25%-a lett pozitív, és 
100 000 fõbõl 1450 fertõzött volt. De 
a számok tovább emelkedtek, úgyhogy 
szeptemberre az intenzív osztályon ke-

JJeruzsálem Izrael legnagyobb vá-
rosa, így nem csoda, ha itt van a leg-
több Covid-19-fertõzött. És ez az ult-
raortodox lakosok meglehetõsen nagy 
számának is köszönhetõ. Bnei Brak 
Tel Aviv nagytérségében tavasz óta e 
tekintetben a második helyen áll. Ez 
ugyanis szinte kizárólag ultraortodox 
zsidók által lakott urbánus központ 
220 000 lakossal.

Az ortodox és fõleg az ultraorto-
dox zsidóság olyan életmódot folytat, 
amely erõsen különbözik a szekuláris 
vagy a hagyományos val-
lásos környezettõl. Ez 
vonatkozik az olyan ult-
raortodox központokra 
is, mint amilyenek a New 
Yorki Borough Park, 
Williamsburg és Crown 
Hights lakónegyedek. 
Elsõ pillantásra ezeken a helyeken a 
férfiak relatív egységes ruházata tûnik 
fel. Aki e népcsoport között megfordul, 
észreveszi, hogy a férfiak és nõk bizo-
nyos távolságot tartanak egymástól, 
még a zsúfolt utcákon vagy üzletekben 
is. A Covid-19-es idõkben mindenki a 
távolságtartásról beszél. Azonban az 
ultraortodox Bnei Brakban ezt igen-
csak nehéz betartani. Itt egy négyzet-
kilométeren több mint 28 000 ember 
él, többen, mint Manhattanben. Ez 
a közösség betartja azt a parancsot, 
hogy a férfiak nem érinthetik meg a 
nõket nemcsak a közterületen, hanem 
a magánszférában sem. A férj csak a 
«tiszta napokon» érintheti meg a fe-
leségét (3Mózes 15,19). Ugyanakkor 
ezek sokgyermekes családok, mert ez 
a közösség egy másik Tóra-parancso-
latot is tiszteletben tart (1Mózes 1,28). 
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Az elsõ hullám idején Izraelben a koronavírussal 
fertõzöttek több mint a felét az ultraortodox 
közösségben jegyezték.



zelt koronavírusos betegek több mint 
fele ultraortodox volt. Bnei Brak lakos-
sága körében a halálozási arány hat-
szor nagyobb volt az országos átlagnál.

2020 tavaszán Bnei Brakban még 
valami különleges dolgot lehetett meg-
figyelni: Az ultraortodox közösség, 
amely elutasítja a szekuláris Izrael 
Államot, a hadsereg segítõ gondos-
kodását igencsak hálásan fogadta, és 
eddig ismeretlen közeledés, sõt pár-
beszéd alakult ki. A szekuláris Izrael 
sok polgárában ennek hatására az a 
remény támadt fel, hogy a jövõben na-
gyobb nyíltsággal tudnak majd vitás 
kérdéseket megoldani. Azonban a két 
hullám között nemcsak a Talmud-Tó-
ra iskolák keltettek nagy feltûnést 
a higiénikus elõírások be nem tartá-
sával, hanem az esküvõk is, amelyek 
minden óvintézkedést megcsúfoltak. 
Amikor aztán kiderült, hogy az ultra-
ortodox rabbik utasították közösségü-
ket, semmilyen körülmények között se 
vegyenek részt a Covid-teszten, mert  
«pozitívként kizárhatják õket a Tóra 
tanulmányozásából», Izrael szekuláris 
társadalma  nagyon felháborodott. Sok 
esetben a felháborodást harag követ-
te, amikor megszaporodtak az ultra-
ortodoxok rendõrök és katonák elleni 
támadásai, akik a kormány elõírásait 
be akarták tartatni. A jóakaratú köze-
ledés reménysugara végleg kihunyt. A 
pandémia nem teremtett szolidaritást, 
hanem még jobban megkeményítette a 
frontokat.

Jóllehet az ultraortodox közösség 
rendkívül homogénnek tûnik, azon-
ban egyáltalán nem az. Sok különbözõ 
áramlat van, amelyek másképpen vi-
szonyulnak a járványhoz. Ugyanak-
kor ez a többségében zárt és egységes 
közösség drámai változásokon megy 
át, mert a hagyományos faliújságok a 
lakónegyedekben már csak az idõsebb 
generáció szócsöveinek számítanak. 
Jóllehet a tévé továbbra is tilos, a fi-
atalság azonban már megismerte az 
internetet, különösen a közösségi há-
lókat, és használják is ezeket a «kóser 
stílushoz» szabva.

Az elsõ és a második hullám kö-
zött egymástól teljesen különbözõ 
folyamatok zajlottak le a társadalom-
ban, ugyanakkor bizonyos tendenciák 
egyértelmûen kirajzolódtak: A legtöbb 

ultraortodox áramlat elutasítja az em-
beri kéz alkotta zsidó államot. Ezek 
az Írást követik, és a rabbik utasítá-
saira hallgatnak, akik a különbözõ 
áramlatok élén állnak. Ezt tudják az 
állami hatóságok is, ezért nem he-
lyénvaló egyoldalúan az ultraortodox 
közösséget hibáztatni a fertõzések 
óriási méretû terjedéséért soraikban. 
A hatóságok közleményeiket nem e 
közösség életmódjának figyelembe-
vételével adták ki, sem az elõírások 
megfogalmazásában, sem a közlés 
csatornájának megválasztásában. De 
a legnagyobb hiba a rabbinikus tekin-
télyrendszer ignorálása volt. Ezért a 
már említett életvitelbõl adódóan több 
körülmény is megkönnyítette a vírus 
különösen gyors elterjedését ebben a 
közösségben.

A második hullám elõtt és közben a 
közösség rabbijai közül sokan jobb be-
látásra tértek: «Be kell látnunk: Saját 
kezünk ontja ezeknek az embereknek 
vérét.» Elkezdték betartani a hatósági 
elõírásokat, és a közösségen belül is 
bizonyos változás történt. 2020 tava-
szán a túlnyomó többség bízott rabbi-
nikus vezetõségében, viszont az ország 
politikai vezetõségével szemben bizal-
matlan maradt.  Idõközben a politiku-
sok kegyvesztettek lettek, úgyhogy 
a hivatalos Izraellel szemben tovább 
nõtt a bizalmatlanság. És ezzel együtt 
a rabbikba vetett bizalom is eltûnt. 
Egyfajta «alulról jövõ lázadás» figyel-
hetõ meg: Sokan nem fogadták el az 
utasításokat és elõírásokat, mindegy 
volt, hogy a hatóságtól vagy a rabbik-
tól származtak, hanem Isten ígéreté-
ben bíztak: «… nem bocsátok rád egyet 
sem azok közül a bajok közül, amelye-
ket Egyiptomra bocsátottam. Mert én, 
az ÚR, vagyok a te gyógyítód!» (2Mó-
zes 15,26). Ugyanakkor fontos megje-
gyezni, hogy nagy különbségek vannak 
a szefárdi, vagyis keleti és az askenázi, 
a kelet-európai áramlathoz tartozó zsi-
dók között.

Az a kérdés, milyen folyamatok 
vezettek oda, hogy ezt a népcsoportot 
túlzott mértékben érintette a világ-
járvány, a jövõben biztosan egész sor 
tudományos tanulmány témája lesz. 
Izrael számára nem vigasz, hogy más 
országok ultraortodox közösségeit 
is ilyen súlyosan érintette a járvány. 

Izraelben mindig is a zsidóság fon-
tos és vitathatatlan aspektusa volt, 
hogy a lakosság egy része kizárólag 
vallásos tanulmányokkal foglalkozik, 
és mások tartják el õket. Így még az 
utóbbi hetekben elégedetlenkedõ iz-
raeliek számára sem vitatéma, hogy 
létezik egy csoport, amelynek «a Tóra 
a kenyere». Viszont a visszás helyzet 
abból adódik, hogy ez a népcsoport az 
átlagosnál nagyobb mértékben növek-
szik. Mivel õk alig járulnak hozzá az 
anyagi javak termeléséhez, a szekulá-
ris Izrael nyög a növekvõ teher alatt 
éppúgy, mint az egészségügy, amely 
az ultraortodox betegek aránytalanul 
nagy száma miatt már teljesítõképes-
sége határaihoz ért. AN∎
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IZRAELI ARABOK 

IZRAEL  
ARAB TÁRSADALMA ÉS A 

PANDÉMIA 

Két izraeli népcsoport már a pandémia kezdetén a figyelem középpontjába 
került. Míg az ultraortodox zsidó lakosságot súlyosan érintette a járvány, az 

arab társadalomnak sikerült többé-kevésbé megbirkóznia ezzel a kihívással – 
legalábbis az második hullámban.
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AAz egyik izraeli település, amelyet 2020 
tavaszán teljesen le kellett zárni, Deir al-As-
sad volt az ország északi részén, Karmiel 
közelében. A 13 000 lélekszámú, kizárólag 
arab-muszlim lakosú kisvárosban szigorú ki-
járási tilalmat kellett elrendelni, mert néhány 
nap alatt 160%-ra nõtt a vírussal fertõzöttek 
száma. A nagyságrend szemléltetésére: Né-
metországban a 100 000 fõre jutó 50 fertõzött 
miatt már riadót fújtak. Deir al-Assad telepü-
lésre átszámítva ez napi nyolc fertõzöttnek 
felelne meg, de ennél jóval több volt, legalább 
egy tucat, vagy még több.

Deir al-Assad siratta el az izraeli arab 
társadalom egyik elsõ halálos áldozatát is, 
a 92 éves Achmad Naʽema-t, aki az 1980-as 
években a település önkormányzatának el-
nöke volt. Ugyanakkor egy pillantás családi 
konstellációjára elárulja az egyik okot, miért 
harapódzott el olyan súlyosan a fertõzés Deir 

al-Assad-ban. Naʽema közvetlen leszárma-
zottjainak száma három nemzedék keretében 
– gyerekek, unokák és dédunokák –150 fõ. Itt 
nagycsaládok élnek, mégpedig szûk térben 
együtt, és intenzív családi, társadalmi életet 
folytatnak. A férfiak naponta ötször jönnek 
össze a mecsetben imádkozni, az asszonyok 
pedig azért, hogy a hozzátartozók seregének 
fõzzenek, beszélgessenek és együttes erõvel 
vigyázzanak a sok gyerekre. Az arab izraeli 
társadalomban nem ritka, hogy egy háztar-
tásban négy generáció él együtt; idõsotthonok 
ugyanis nem léteznek.

Németországban sok kavarodást okozott a 
«migrációs hátterû vírus» emlegetése. Izrael-
ben ilyesmirõl szó sincs, mivel ezek az embe-
rek nemzedékek óta az országban élnek. Et-
nikai vagy vallási hovatartozásuknak semmi 
köze ahhoz, hogy õket különösen súlyosan 
érintette a járvány. A nagyobb családi szö-
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vetségekben, szûk helyen összezárva 
élõ elszegényedett emberek sokkal 
hamarabb megfertõzõdnek. Ennek 
alapján Németországban egy húsipar-
ban dolgozó munkás, aki rossz körül-
mények között dolgozik és él, vagy 
Izraelben egy illegális afrikai mene-
kült sokkal inkább ki van téve a meg-
fertõzõdésnek, mint például egy fia-
tal házaspár egy gyermekkel kertes 
családi házban, akik home office-ban 
dolgoznak. Különben az elõírások-
nak nem megfelelõ magatartás – sok 
látogató, maszk nélkül, a távolság-
tartás mellõzésével – oda vezet, hogy 
egy ilyen házaspár is könnyen meg-
fertõzõdhet. Ezt igazolta az izraeli 
társadalom a maga összességében, 
amikor októberben országos viszony-
latban az újonnan fertõzöttek száma 
megközelítette a napi 10 000 fõt, 
ami azt jelenti, hogy 100 000 lakosra 
majdnem 110 fertõzött jutott. A nagy 

többség egyszerûen figyelmen kívül 
hagyta az elõírásokat.

Izraelben kb. 1,7 millió arab él, 
nagy többségük muszlim. Fõleg az 
ország északi régióiban élnek, a be-
duin muszlimok azonban az ország 
déli részén. Õk egy alcsoportját ké-
pezik az arab társadalomnak. Õket 
is súlyosan érintette a járvány, nem 
azért, mert beduinok, hanem mert 
családközpontú és közösségi életet 
élnek.  Nagyarányú fertõzöttségük-
nek ugyanaz az oka – más döntõ 
aspektussal együtt – mint az ultraor-
todox közösségek aránytalanul nagy 
érintettségének úgy Izraelben, mint 
Amerikában.

A járvány Izrael egész arab társa-
dalmát túlságosan nagy erõpróba elé 
állította. Hogy viszonylag mégis ke-
vés haláleset fordult elõ, e lakosság-
csoport rendkívül fiatal életkorának 
köszönhetõ. A legnagyobb Negevben 
lévõ beduin városban, Rahatban, a 
80 000 lakos kb. 70%-a 21 év alatti. 
Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, 

hogy a hatóságok túl késõn kezdtek 
ezzel a csoporttal foglalkozni, és élet-
módjukra nem voltak tekintettel: az 
idõsebb nemzedék között még mindig 
sok az analfabéta. Így az informáci-
ós anyag nem jutott el hozzájuk, az 
akadémiai arab nyelven megfogal-
mazott brosúrákat pedig az egyszerû 
polgárok nem is értik. Ugyanakkor a 
hatóságok nem vonták be e közösség 
notabilitásait, noha a közösség az õ 
utasításaikra hallgat. Ez érvényes a 
zsidó állam teljes arab társadalmára, 
de különösen az ország déli részén élõ 
beduinokra, akik városok közelében, 
de továbbra elszórtan a pusztában él-
nek, és közösségük legalább 350 000 
fõ Negev kb. 900 000 lakosából.

Az elsõ hullám idején egyes fal-
vakban és városokban itt is szigorú 
kijárási tilalmat rendeltek el. Õsszel 
azonban itt másként alakult a helyzet, 
mint tavasszal. Szeptemberben és ok-

tóberben, tehát a második nagy lezá-
rások idején az északi Deir al-Assad-
ban ismét ugrásszerûen emelkedett a 
fertõzöttek száma, napi 19 új fertõzöt-
tel a kritikus érték háromszorosát 
érte el. Ezzel szemben a majdnem 
hétszer több lakossal rendelkezõ Ra-
hat beduin városban október közepén 
napi öt fertõzöttet jegyeztek. Igaz, 
hogy a nyár folyamán itt is súlyosabb 
volt a helyzet, júliusban és augusz-
tusban megemelkedett a fertõzöttek 
száma, azonban messze nem olyan 
mértékben, mint az északi arab tele-
püléseken, és jóval az országos átlag 
alatt maradt. Ez természetesen nem 
azt jelenti, hogy itt kevesebb tesztet 
végeztek volna el, amit a negatív tesz-
tek magas százalékaránya is igazol.

Az IDF civil parancsnokságának 
tisztjei ezt a következõképpen ma-
gyarázták: «A polgármestereknek 
és a döntéshozóknak szigorúan a 
lelkükre kötöttük a kormány ren-
deleteinek betartását. Õk emellett 
még önmaguktól úgy döntöttek, hogy 

az elõírásokat tovább szigorítják, és 
kemény intézkedéseket vezettek be, 
úgyhogy a nyári magas fertõzöttség, 
ami a nagy esküvõk és az óvintézke-
dések ignorálásának következménye 
volt, mostanra jelentõsen csökkent, 
és jobban úrrá lettek a helyzeten, mint 
az izraeli társadalom többi része.»

Rahat polgármestere, Faʽis Sahi-
ban és a helyi önkormányzat elnöke, 
Lakiya Achmed Al-Assad a sajtónak 
elmondták, hogy õk példával akar-
tak elöl járni. Minden huzavona nél-
kül, még mielõtt az állami hatóságok 
elrendelték volna, utasítást adtak a 
mecsetek bezárására. Az iskolákat 
hamarabb bezárták, és a lakosok moz-
gásszabadságát korlátozták sokkal 
elõbb, mint máshol. Minden döntés 
meghozatalába bevonták a sejkeket 
és a hangadó családfõket, valamint 
a muszlim méltóságokat, hogy közös 
erõvel szálljanak szembe a kihívások-

kal. Sahiban polgármester elmondta: 
«Én személyes ügyemnek tekintettem 
a kialakult helyzetet, mert tudtam, 
hogy városomat nem tudom meg-
menteni, ha a hatóságokra várok.» 
Ésszerû korlátozásokat vezetett be, 
amelyekkel azonban fenn lehetett 
tartani az élénk kereskedelmi életet; 
és ez az, amit Izraelben olyan sokan 
hiányolnak.

Röviddel a második hullám miatt 
bevezetett korlátozások feloldása 
után arab falvak és kisvárosok tu-
catjai elmondhatták, hogy nagyon 
sikeresen jutottak ki a pirossal jel-
zett veszélyzónából. És ezt érdemes 
volt megünnepelni. Igen ám, csak-
hogy amíg a szabályokat betartották, 
tarható volt a pozitív trend. Viszont 
egyes teleküléseken ismét az ellen-
kezõ irány mutatkozott. Az esküvõ-
ket jóllehet nem termekben, hanem 
magánházaknál tartották, mégis sok 
ember gyûlt össze ilyen alkalmakkal, 
és a távolságtartás szinte lehetetlen 
volt. AN∎

Hírek Izraelbõl | 2020/12

TÁRSADALOM

18 

Izrael arab társadalmát túlságosan nagy mértékben sújtotta a 
pandémia. 
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Ennek a kis könyvnek az az erénye, 
hogy ebben a nagyon fontos témá-
ban – Miért fontos Izrael fizikai és 
szellemi helyreállítása? – lényegre 
törõen és személyesen szólal meg 
egy messiáshívõ zsidó testvér. 
Felhívja a figyelmet arra, hogy mit 
cselekszik ma Isten Izraelben. De 
ezt a szerzõ nem pusztán elméleti 
és teológiai síkon mondja el. Egyes 
szám elsõ személyben beszéli el a 
saját történetét és ehhez fûzi bibli-
amagyarázatát. Így Eyal Izrael hely-
reállításról nemcsak tanít, hanem 
mint Izrael egyik «elsõ zsengéje» 
bizonyságot is tesz.   

az Izrael-barátoknak



PALESZTINOK 

A Közel-Kelet 
mozgásba lendült. 

Az Egyesült Arab 
Emirátusok 
és Bahrein 
kapcsolatainak 
normalizálása 
Izraellel a 
béke fuvallatát 
hozta a térség 
fölé, ami a 
palesztinoknak 

egyáltalán nem 
tetszik. Egyesíti-e 

õket e fejlemény 
elleni harc?

Összefognak-e  

A PALESZTINOK?
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Ziyad al-Nakhalah-val. Ennek rendkívüli szimbolikus 
jellege van, mert az Iszlám Dzsihád 1994-ben kivált 
a Fatahból. A találkozók jelentõségét valamelyest el-
túlozták, tény ugyanis, hogy az Iszlám Dzsihád és a 
Hamasz kapcsolata sem kiegyensúlyozott. És ezen az 
sem segített, hogy a PA elnöke, Mahmound Abbasz, a 
Fatah képviselõjeként és Hanijeh Hamasz-vezér között 
létrejött egy óvatos, mondhatni bizalmatlan kapcsolat.

Miközben a palesztinok Izraelt állandóan háborús 
bûnökkel és a népük ellen elkövetett gyilkossággal 
vádolják, évek óta arról tesznek bizonyságot, hogy a 
vérontáshoz nem szükséges feltétlenül külsõ ellenség. 
Az utóbbi években több palesztin vesztette életét saját 
honfitársaik gyilkos tettei következtében, mint ameny-
nyit Izrael számlájára lehet felróni. A Hamasz nemcsak 
a Gázai-övezetben gyilkol, és a PA nemcsak Ciszjordá-
nia autonóm területein, hanem «határátlépéssel» egy-
mást is szívesen pusztítják. A PA elnöke, Mahmoud 
Abbasz, nem nagyon mer a Gázai-övezetben mutatkoz-
ni, az ott állomásozó Fatah-elvtársai szintén állandó 
veszélynek vannak kitéve, éppen úgy, mint a Hamasz 
képviselõi Ciszjordániában, akiket ugyanúgy állandó 
életveszély fenyeget. Vérre menõ vita folyik köztük.

Mindig voltak próbálkozások a palesztinok törté-
nelme során bekövetkezõ talán legnagyobb törés ösz-
szeforrasztására, amely 1987-ben a radikális iszlám 
Hamasz megalakulásával kezdõdött és a 2006-os 
PA-választással véglegessé vált. Ez a pártszakadás az 
1970-es években Jordániában és az 1980-as években 
Libanonban még néhány belharcot is háttérbe szorí-
tott. Aztán 2017 végén és 2018 elején az a szenzációs 
hír járta be a világot, hogy a szétszakadt palesztin tá-
bor megbékélt egymással. Már 2011/12-ben, valamint 
2014-ben is volt errõl szó. A megbékélési tárgyalások 
utolsó fordulójában Izrael világosan látta, hogy ez sem-
mi más, mint szemfényvesztés, és hogy valójában soha 
nem születik kézzelfogható eredmény.  Akkor Izraelt 
sok bírálat érte. Szemére vetették, hogy elhamarko-
dottan ítél, és nem ad esélyt a palesztin újrakezdésre. 
Tény azonban, hogy Izrael fején találta a szöget; nyoma 
sincs a szétszakadt palesztin tábor megbékélésének, 
sõt az ellenkezõje látható. A tárgyalásokat soha nem 
fejezték be. Egymás gyilkolása ugyanúgy folytatódott, 
mint azelõtt.

Egyes arab államok és Izrael kapcsolatainak nor-
malizálása után a média ismét felvetette a kérdést, 
hogy ez nem fog-e a palesztin kibéküléshez vezetni. 
Tulajdonképpen ez természetes következmény lenne, 
ami az élet szinte minden területén jelentkezik, ugyan-
is két ellenséges fél azonnal összefog, amikor egy har-
madik lép a küzdõtérre. A palesztinok hektikus meg-
beszélései azonban más irányba mutatnak: Továbbra is 
kitartanak eredeti irányvonaluk mellett – továbbra is 
mindenre kategorikus nemet mondanak; még a testvé-
ri kibékülésre is. AN∎

AA Perzsa-öböl egyes sejkségeinek közeledése Izraelhez, 
ami 2020 augusztusa óta egymást követõ gyors fejlemé-
nyekben nyilvánult meg, számos következménnyel járt, ezek 
egyike nagyon is kézenfekvõ: a palesztinok tábora tajtékzik 
a dühtõl. Hogy olyan államok, mint Szaúd-Arábia, Izrael elis-
merését továbbra is az izraeli-palesztin konfliktus megoldásá-
hoz köti, semmit nem javít a palesztinok nemzeti hangulatán. 
Szaúd-Arábia ezt a követelést elõször a 2002-ben megfogal-
mazott arab békekezdeményezésben juttatta kifejezésre. Az 
Arab Liga többi tagja is csatlakozott a kezdeményezéshez. 
Mivel az Emirátusok elsõként vált ki ebbõl a vonalból, a pa-
lesztinok félrevezetve, elárulva, sõt eladva érzik magukat.

Az sem segített, hogy az Emirátusok és Bahrein az Iz-
raellel kötött egyezmény aláírása után hangsúlyozták, hogy 
továbbra is a palesztinok és a «palesztin ügy» – a szuverén 
Palesztina Állam megalapítása – mellett állnak. A gyorsan 
felvirágzó együttmûködés Izraellel, kezdve a kutatással és 
tudománnyal, a gyógyászaton, kereskedelmen, beruházási- 
és ingatlanpiacon át egészen a kultúráig és mûvészetekig, 
egyértelmûvé teszi: minden ilyenfajta lépés még jobban hát-
térbe szorítja a palesztinokat. A palesztinok végleg megér-
tették, hogy arab testvéreik grandiózus szavai csupán üres, 
meggyõzõdés nélküli nyilatkozatok.

A reakció a palesztinok véget nem érõ dühöngése volt, 
mégpedig minden politikai irányból, ami elsõ pillantásra egy-
ség demonstrálásának tûnt. PA kijelentette, hogy «Jeruzsá-
lem, az Al-Aksza mecset és a palesztin ügy elárulásáról» van 
szó. Továbbá leszögezte, hogy Izrael arab barátai «az izraeli 
megszálló hatalom palesztin népünk ellen elkövetett aljas 
bûntettét legitimizálták». Más palesztin politikai áramlatok is 
hasonló nyilatkozatokkal fejezték ki nemtetszésüket. Így a 
Hamasz is, amely hagyományaihoz híven a szerzõdésaláírás 
napján megszólaltatta fegyvereit. A Gázai-övezetbõl rakétá-
kat lõttek ki Izraelre, két ember Ashkelon környékén meg-
sebesült, sok ember sokkot kapott, és jelentõs anyagi károk 
keletkeztek.

A PA éppúgy, mint a Hamasz mindig azt hangoztatja, hogy 
õk azok, akik a sokat dicsõített kétállami megoldást érvényte-
lenné teszik. Viszont egyáltalán nem csak két félrõl van szó. 
Izrael és Ciszjordánia mellett ott van a Gázai-övezet is, ahol a 
Hamasz 2007 nyarán fegyveres erõszakkal magához ragadta a 
hatalmat a Fatahtól. Azóta aprólékos gonddal azon dolgozott, 
hogy a neki alárendelt területen más valóságot teremtsen, mint 
Ciszjordániában. A PA saját területén ugyanezt tette.

Hol egyetértõ, hol egymásnak ellentmondó hektikus viták-
kal reagált minden oldal a fejleményekre. Szigorú titoktattás 
mellett találkozott a Hamasz politikai szárnyának fõnöke, 
Ismail Hanijeh Libanonban az Irán által támogatott Hezbol-
lah élén álló Hassan Nasrallah sejkkel. 30 év óta ez volt az 
elsõ ilyen találkozó. Libanoni tartózkodása során Hanijeh ta-
lálkozott Bahrein ellenzéki mozgalmával, amely ellenszegül 
az új fejleményeknek. Egyetértettek abban, hogy «az Izraellel 
szembeni ellenállás tengelyét» fenn kell tartani. A Fatah fõ-
titkára, Jibril Rajoub, szintén a libanoni fõvárosban tartózko-
dott. Megbeszéléseket folytatott az Iszlám Dzsihád fõnökével, 
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IZRAEL VILÁGHÍRÛ 
INNOVÁCIÓS 
NEMZET A 
VÍZGAZDÁLKODÁS 
TERÜLETÉN IS 
Izrael Állam legnagyobb tõkéjét nem 
technológiai képessége, sem az innovációs 
készséget támogató kultúrája, hanem 
maguk a jól képzett emberek, akik az ország 
fejlõdése érdekében kutatnak és látomásokat 
valósítanak meg.

VÍZGAZDÁLKODÁS DDavid Ben-Gurion, Izrael elsõ mi-
niszterelnöke volt az, aki arról álmo-
dott, hogy az ország legtávolabbi és 
legszárazabb régióját, a Negev-siva-
tagot, az ország jövõjévé kell tenni. 
Jóllehet a valóság a mai napig sem 
közelíti meg az õ látomását a sûrûn 
lakott Negevrõl, de elmondható: Ezen 
a 60%-ban Izraelhez tartozó területen 
az összlakosság alig 10%-a él, Ne-
gev mégis sok tekintetben virágzik; a 
mezõgazdaság, a technológia terüle-
tén, a környezetbarát tisztított szeny-
nyvíz felhasználása terén a mezõgaz-
daságban, valamint szolár projektjei 
is párjukat ritkítják a világon.

Ben-Gurion egykor arról álmo-
dott, hogy Sde Boker elsõ lakosai-
nak folyóvizük lesz, annak a telepü-
lésnek, amely késõbb otthona lett 
Negevben, és ahol el is temették. 
Ugyanakkor ez nemcsak Negev hõn 
óhajtott vágya volt, sok új települést, 
melyek közvetlenül Izrael megalaku-
lása után keletkeztek, úttörõkként 
nagyon sivár életkörülmények vár-
ták. Kezdetben e települések lakosai 
a legegyszerûbb szükséglakásokban, 
sõt sátrakban laktak. Az új kibbucok-
ban és falvakban mindenütt hiányzott 
a víz. Északon ez nem jelentett olyan 
nagy problémát, mint Negevben, ahol 
kezdetben víztartályokkal próbálták 
áthidalni a gondot, és a vizet szigorú-
an be kellett osztani. Az ország észa-
ki része egy csapadékban gazdag 
tél után sok folyóval is rendelkezik, 
valamint ott van a Genezáreti-tó is. 
Már 1921-ben emlegette az épp hogy 
megalapított Keren HaYesod a «vízi-
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erõmû álmát».  Ez a település mind 
máig adományokat gyûjt világszerte 
a zsidók körében az állam felépítésé-
re és polgárainak boldogulására. Né-
hány évtizednek kellett eltelnie, míg 
Izrael az 1937 elején megalakult ví-
zellátásért felelõs nemzeti társaság, 
a Mekorot keretében egy mamut-pro-
jekttel kezébe vette az ország ta-
lán legnagyobb infrastruktúrájának 
kiépítését. 1959-ben kezdõdtek a 
«Nemzeti vízvezeték» projekt építési 
munkálatai, amelyek keretében az 
országon át földalatti édesvíz-vezeté-
ket fektettek le, úgyhogy 1964-ben a 
munkálatok befejeztével már Negev 
szívében, Mitzpe Ramonban is folyó 
ivóvíz állt a lakosok rendelkezésére. 
E projekt keretében új vízforráso-
kat is felfedeztek, Levi Eshkol vízi-
ójának beteljesüléseként, aki Izrael 
harmadik miniszterelnöke volt. A 
kicsi és fiatal Izrael számára a 4000 
építõmunkás, akik 7 millió köbmé-
ter földet mozgattak meg, 1,7 millió 
köbméter sziklát hordtak el, 500 000 
köbméter betont és 75 000 tonna 
acélt dolgoztak fel, ez éppolyan óriá-
si teljesítmény volt, mint a 420 millió 
líra összegyûjtése. Az állami költség-
vetés ugyanis alig tette ki ennek a 
négyszeresét.

Napjainkban mindez majdnem 
olyan távolinak tûnik, mint a pusz-
tában vándorló Izráel vízhiányának 
megoldása, amikor az Úr ezt paran-
csolta Mózesnek: «… vedd kezedbe 
botodat is, amellyel a Nílusra ütöttél, 
és menj! Én majd ott állok elõtted a 
sziklán, a Hóreben. Üss a sziklára! 

Víz fakad belõle, és ihat a nép…» 
(2Mózes 17,3-7).

Sok minden megváltozott a mo-
dern Izraelben. A nyarak forróbbak 
lettek, a telek kevesebb csapadékot 
hoznak. Már rég nemcsak a déli te-
rületek küzdenek vízellátási gondok-
kal, hanem az északi gazdák is, mert 
az egymást követõ csapadékszegény 
évek miatt a Genezáreti-tó vízszintje 
folyamatosan süllyedt. Másik tényezõ 
a folyamatosan növekvõ lakosság, 
amely nem mindig bánik takarékosan 
a vízzel. Következésképp a tó gyakran 
került kritikus helyzetbe, amikor már 
az ökológiai katasztrófa fenyegette.

Izrael a vízellátás problémáját 
technológiával oldotta meg. 1999-
ben megszületett a tengervíz-sóta-
lanító létesítmények projektje. Az 
elsõ létesítményt 2003-ban helyez-
ték üzembe, idõközben már öt ilyen 
létesítmény mûködik a tengerparton 
Haderától Ashkelonig, melyek kapa-
citását folyamatosan növelik. Ebben 
az évben 750 millió köbméter sótala-
nított tengervizet juttattak az izraeli 
vízháztartásba. Ez óriási segítséget 
jelent, mert a magas költségek és a 
nem éppen környezetbarát termelés 
ellenére is az így elõállított ivóvíz a 
nemzeti vízszükséglet majd egyhar-
madát fedezi.

Azonban Izrael tulajdonképpeni 
erõsségét ezen a területen a mezõgaz-
dasági kutatások jelentik. Így kikí-
sérletezték, melyek azok a növények, 
amelyek még sótartalmú vízzel is jó 
termést hozhatnak. Ennek köszön-
hetõen a szõlõtermesztés egyedülálló 

kultúráját hozták létre a száraz Ne-
gev-sivatagban. Ugyanakkor meg kell 
említeni a kiviteli slágernek számító 
csepegtetõs-öntözéses berendezést, 
valamint a takarékos vécéöblítést, 
amit Izraelben már rég bevezettek. 
Fontos új területet képez az a tech-
nológia, amely a vízszûrõ- és tisztító 
rendszereket egy egészen más stan-
dardra emelte, valamint az esõvíz és a 
harmat összegyûjtésének eredményes 
formái és a víz levegõbõl való kivoná-
sa. Az izraeli mérnökök kombinálták 
a nabateusok ókori öntözési módsze-
reit a modern csúcstechnológiával, 
hogy vizet takarítsanak meg a mezõ-
gazdaságban, ugyanakkor jó termést 
is érjenek el. Mindeközben fortélyos 
koponyák a tudományos-fantasztikus 
világba illõ eljárásokat dolgoznak ki 
a vízvezetékek esetleges meghibáso-
dásának felkutatására, nem beszélve 
az «okos városokról», melyek techno-
lógiája az egy fõre esõ vízszükségletet 
minimumra csökkenti anélkül, hogy 
azt az életminõség egy kicsitt is meg-
sínylené.

És még valami egyedülálló és na-
gyon tipikus Izraellel kapcsolatban: 
Innovációinak többségét nem tartja 
meg magának, hanem a tudósainak 
juttatott kormánytámogatással gon-
doskodik arról, hogy az újításokból 
a világ is profitáljon. A szükséget 
szenvedõ országok esetében Izrael 
számára magától értetõdõ, hogy ta-
pasztalatait és technológiáját meg-
ossza a rászorulókkal, és elõsegítse 
a nemzetközi együttmûködés sikeres-
ségét. AN∎
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Csirkemáj tésztával, vörösbor mártással és zsályával 
IZRAEL KONYHÁJA

A csirkemájat általában 
burgonyapürével és gazdag 
mártással esszük, vagy ha 
tésztához húst csatolunk, 
akkor az rendszerint apróra 
vágott csirkemell, de most 
csirkemájat fogunk készíteni 
tésztával, vörösborral és 
zsályával. Lehet, hogy nagyon 
egyszerûnek tûnik az adag, 
de ha elkészül, meglátjátok, 
hogy kapásból lehet ünnepi 
fogásként is tálalni...

forrás: frankpeti.net

Hozzávalók:
• Hozzávalók (4 személyre):
• 2 pohár száraztészta
• 500g csirkemáj
• 1 pohár vörösbor
• 4 gerezd szeletelt fokhagyma
• 3 evõkanál datolyaméz
• 2 evõkanál olívaolaj
• 4 zsályalevél
• 20 dió
• Só, bors

Elkészítés:
A gyártó utasításai szerint kifõzzük a 
tésztát, és félretesszük.

Serpenyõben 2 evõkanál olívaolajon 
kb. 2 percig pörköljük a diót, majd 
hozzátesszük a csirkemájat és 
további 2 percig pirítjuk.
Hozzáöntjük a vörösbort, aztán 
beletesszük a fokhagymát, a 
datolyamézet, és magas lángon 
mintegy 4 percig fõzzük, míg 
lecsökken a bor mennyisége. Sóval 
borssal fûszerezzük.
Hozzáadjuk a tésztát, majd a 
zsályaleveleket és további 2 percig 
fõzzük.
Tratataaam! kész is vagyunk :)
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REJTÉLYES ÓKORI HALMOK JERUZSÁLEMBEN

Emberkéz által földbõl és kõbõl 
megalkotott dombokról van szó a vá-
ros délnyugati lejtõjén. Amit eddig 
sikerült megtudni: Az emelkedõket, 
melyeket elõször a brit Palestine Exp-
loration Fund kutatói vettek észre, va-
lószínûleg 2500 évvel ezelõtt töltötték 
fel. Egyes dombok magassága a geo-
lógusok szerint megfelel egy hateme-
letes épület magasságának. De eddig 
senki nem adott arra magyarázatot, 
hogy miért emelték ezeket a dom-
bokat, és mi célt szolgáltak. Az sem 
tisztázott, kinek a parancsára jöttek 
létre, az azonban vitathatatlan, hogy 
monumentális vállalkozás volt, amely 

Jeruzsálem egyedülálló. 
A város úgy politikai, 
mint vallási központként 
különleges történelemre 
tekinthet vissza. Néha 
magukkal ragadnak 
bennünket a talányok, 
melyek a múltból  
merülnek fel.   

AA modern régészet együttmûködve 
olyan tudományos területekkel, mint 
a fizika, kémia, geológia, etnológia, 
valamint az informatika, segít a múlt 
rejtélyeit megfejteni. Gyakran a vélet-
len nyújt segítséget, vagy egy vakmerõ 
ötlet, esetleg az intuíció, azonban a ku-
tatás elengedhetetlen kellékei a tech-
nikai segédeszközök, a rádió-karbon 
kormeghatározás, a DNS-vizsgálat, 
vagy akár a digitális 3D-s megjele-
nítés. Mindezek ellenére Jeruzsálem 
régészeti szakértõi az egyik területet 
és annak sajátosságait tekintve rejtély 
elõtt állnak, amelyet eddig egyetlen 
segédeszközzel sem tudtak megfejteni.

William F. Albright amerikai  
régész a jeruzsálemi Héber Egyetemen 

1957-ben
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egy behatárolt területre korlátozódott, 
tehát valamilyen oknál fogva egy bizo-
nyos helyre összpontosított.

A 20. század elején végzett régé-
szeti kutatások nem vezettek ered-
ményre. Aki ismeri Jeruzsálemet, az 
ismeri ezeket a dombokat is, melyek 
kelet felõl egy emelkedõn helyezked-
nek el, ahonnan látni lehet a bibliai 
Refaʽim-völgyet (Szellemvölgy). Jólle-
het néhány domb Izrael Állam megala-
kulása után építkezések miatt eltûnt, 
a jeruzsálemiek egy dombot biztosan 
ismernek, amelyen egy mély árok hú-
zódik. Azt viszont nem sokan tudják, 
hogy ezt az árkot régészeti kutatásai 
során a neves amerikai régész, Willi-
am F. Albright 1923-ban ásta ki. És ez 

az árok adta a domb nevét – a Har Ha-
Tachat, Fenék-domb nevet, mert éppen 
úgy néz ki, mint egy hátsó bizonyos 
szögbõl nézve. Albright csak kevés ke-
rámiát talált, melyek szerinte a Kr. e. 
11. századból származnak. A legtöbb 
régész kételkedett úgy a kormegha-
tározásában, mint a magyarázatában. 
Albright szerint ugyanis ezek olyan 
temetkezési dombok, mint amilyenek 
Görögországban is vannak.

Nemcsak Albright állított fel hipo-
téziseket, melyeket aztán nem lehe-
tett bebizonyítani. Hasonló volt a hely-
zet azokkal a munkatézisekkel, me-
lyeket Ruth Amiram izraeli régésznõ 
mutatott be az 1953-as ásatások után. 
Egy lelet alapján szerinte a dombok a 
Kr. e.  8. és 7. században keletkeztek, 
és egészen más magyarázatot is adott. 
Mivel egy emelvényen tûzrakó helyet 

és állatcsontokat talált, úgy vélte, 
hogy ez az a hely, amelyet Ezékiás és 
Jósiás királyok reformjai következté-
ben betemettek. Azt gyanította, hogy 
ez egy kultuszhely volt, amelynek el 
kellett tûnnie ahhoz, hogy ezek az 
uralkodók a bálványimádástól visz-
szatérítsék az izraelitákat az egy igaz 
Isten imádásához. A régésznõ kol-
légáit nem gyõzte meg ez a tézis, még 
ha bizonyos sarokszámok mellette is 
szólnak. Születtek azonban más elmé-
letek is, többek között megemlíthetjük 
a neves régész, Gabriel Bakai elméle-
tét, aki a Bar-Ilan Egyetem munkatár-
sa, valamint az Israel Finkelsteinét 
a Tel Aviv Egyetemrõl, õk úgy vélik, 
hogy ezek emlékdombok olyan uralko-

dók számára, akiket a nép különösen 
igazságos királyoknak tartott, és ezért 
«igen nagy tüzet gyújtottak a tisztele-
tére» (2Króm 16,14).

Az Izraeli Régészeti Hatóság nem-
rég ismét ásatásokat végzett, melyek 
során agyagedények kerültek a fel-
színre, és ezeken pecséteket fedez-
tek fel. Ezek az elsõ Templom idejé-
bõl származnak, mint az a szõlõprés 
is, amelyet egy alapkõben találtak. 
Emellett még egy 2700 éves épület 
maradványait is felfedezték, benne 
adminisztratív tevékenységre utaló 
nyomokat, ami semmiképp sem ma-
gyarázza a domb betemetését. Tény 
viszont, hogy Jeruzsálemben ez a dom-
bvidék az új amerikai nagykövetség 
közvetlen közelében mind eddig nem 
fedte fel titkait, és továbbra is rejtély 
marad a szakma világa elõtt. AN∎
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Egy izraeli régésznõ egy emelvényen tûzrakó helyet és 
állatcsontokat talált, ezért úgy vélte, hogy ez az a hely, amelyet 
Ezékiás és Jósiás királyok reformjai következtében betemettek. 



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 napjainkig 
kísérte végig a választott nép tragédiákkal és felemelkedésekkel 
teli történelmét. A hallgatók néhány nap múlva úgy érezték, 
Izrael népének történelmével való ismerkedésük egyúttal 
a világ történelmében tett utazássá is vált. Nemcsak Izrael 
társadalmának Jézus-korabeli tagozódását érthették meg 
jobban, hanem Nagy Sándor ókori birodalmának sorsától 
kezdve ott jártak Jeruzsálem szörnyû pusztulásánál, az 
európai vándorutak és üldöztetések keserû fájdalmainál 
is. Megismerhették a korai egyházatyák zsidóellenes iratait 
éppúgy, mint a rabbinikus zsidóság gondolkodásmódjának 
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.
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AMIKOR A KERESZTBÕL
KARD LETT

+ postaköltség

Kedves Olvasóim, ezzel a könyvvel Önök olyan információkat tartanak 
a kezükben, melyek a legtöbb történelemkönyvbõl hiányoznak.
Megtudhatja, hogy miért üldözte az egyház a zsidó népet olyan 
démoni gyûlölettel? Merrill Bolender könyve feleletet ad erre 
a kérdésre olyan történelmi tényekkel, melyekrõl alig hallani a 
szószékrõl vagy a teológiai szemináriumokon.
A szerzõ ismerteti a behelyettesítõ teológia tévtanításait, és rámutat 
ennek a bibliaellenes tannak kulcsszerepére számtalan zsidó 
meggyilkolásában a keresztes hadjáratok, az inkvizíció, a pogromok, 
sõt a Holokauszt idején. A kereszt - Isten szeretetének jele - szó 
szerint karddá változott.
Az egyháznak meg kell tanulnia megérteni a zsidó nép szerepét 
Istennek az utolsó idõkre vonatkozó megváltói tervének 
kibontakozásában. A keresztényeknek is meg kellene tanulniuk 
azoknak a bibliai helyeknek helyes értelmezését, melyek Istennek 
Izrael országára és választott népére készített szövetséges terveit 
írják le.
A mai egyház is megkeményíti-e szívét, és megismétli a múlt hibáit? 
Vagy kudarcából megtanulja vétkét beismerni, és bûnbánatot tart? 
Csak megtérése által részesülhet üdvösségben, megbékélésben és 
újra helyreállításban, amit Isten Izraelnek és Gyülekezetének adni 
szeretne.
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Megrendelés: Éjféli Kiáltás Misszió, 1135 Budapest Palóc u. 2  
Telefon:  (+36-1) 35-00-343; Mobil: (+36 30) 63 07 823 
E-mail: rendeles@ejfelikialtas.hu;  www.ejfelikialtas.hu



Az újság ára: 500,-Ft

Utazz velünk a Szentföldre!

A részletekrõl érdeklõdjön telefonon!
Éjféli Kiáltás Misszió,  
1135 Budapest,  Palóc u. 2 . 
Telefon (+36 30) 63 07 823 ;  
E-mail: izraeliutazas@gmail.com;   
www.ejfelikialtas.hu

A pandémia ellenére mi 2021-ben is készen állunk arra hogy 
Jézus nyomában felejthetetlen élményt nyújtsunk!

Bibliai tanulmányutak 2021-ben

Útrakészek vagyunk: 

-júliusi, 
-októberi idõpontokban

Már most foglald le, és fizessd be az utazást!
Befizetés esetén, ha az út nem 
valósul meg, úgy áttevõdik a 
következõ turnusra!

Úgy gondoljuk hogy az utazási korlátozások felol-
dása után egyszerre fogják az utazni vágyók Izraelt 
felkeresni! Ezért már most biztosítsd az utad!


