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Még  befejezetlen az utolsó időkről szóló történet? Ezekben a napokban a figyelem egyre inkább az eljöven-
dő Antikrisztusra irányul – ez azonban csak az egyik fele a történetnek. Sokan csodálkozva fedezik fel, hogy 
a Jelenések könyve 17. fejezetében szereplő prófécia egy másik titokzatos szereplőről is szól – a fenevadon 
ülő asszonyról. Ki is ez az asszony? A hagyomány szerint a római egyházzal van összefüggésben. Nem idejét 
múlta már ez a nézet? – kérdezhetné bárki –, végtére is ma a Vatikán békejobbot nyújt a protestánsoknak 
az egész világon. „A katolikus egyház már teljesen megváltozott” – szokták mondani. Tényleg így lenne? 
A próféciák kiváló értelmezője, Dave Hunt, A fenevadon ülő asszony c. könyvében bibliai igazságokon és 
történelmi jelentőségű eseményeken keresztül pontos képet ad az asszonyról, és arról, hogy milyen fontos 
szerepet játszik az Antikrisztus eljövendő birodalmában. 

Ára: 1490,-Ft

Ára: 1000,-Ft

A vallásos eredetű munka a holocaust tragédiájából kiindulva azt vizsgálja, hogy a negyedik századi zsidóüldözé-
sektől kezdve napjainkig hogyan alakult a zsidóság sorsa. Teológiai következtetései valószínűleg minden oldalról 
vitákat váltanak ki, a történeti tények pedig más művekből alaposabban ismerhetők meg. Egy jó könyvről azt szokás 
nyilatkozni: ˝Nem tudtam letenni!˝ A Kezeink vérrel mocskolva c. könyvről viszont azt tudom mondani: ˝Le akartam 
tenni, vissza akartam tenni a polcra, nem akartam elolvasni, nem akartam a témával foglalkozni - de nem tudtam 
megtenni!˝ Az Úr nem engedte, hogy letegyem! Túlságosan meggyőzött tudatlanságomról. Arról, hogy fogalmam 
sem volt róla, hogy az antiszemitizmus végigkísérte az egyház és az ún. keresztény világ történetét. Nem voltam tu-
datában, hogy ilyen mértékű üldözést folytattak a pogány hátterű ̋ keresztények˝ zsidó testvéreik ellen. De most már 
mindezt tudom - hála Michel Brown gondos kutatómunkájának és az általa feltárt vitathatatlan történelmi tényeknek.

Ára: 1600,-Ft

+ postaköltség

+ postaköltség

+ postaköltség

Dave Hunt 
A fenevadon ülő asszony

A könyv egyedülálló módon mutatja be a Biblia próféciáinak, valamint napjaink főbb 
híreinek komplex kapcsolatát.

Hal Lindsey
Föld bolygó - 2000
 

Michael L. Brown 
Kezeink vérrel mocskolva 

Ne maradj le!
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A megrendelés az írásos lemondásig 
érvényben marad!
Tudván azt, hogy minden ismeretünk rész 
szerint való (1Kor 13, 9), ezért személyes 
látásukért a szerzõké a teljes felelõsség

1135 Budapest, Palóc u. 2. 
Tel.:  (+36-1) 35-00-343, 236 0895  
Mobil: (+36-30) 630-7823

Figyelem!
Missziónk hétfõtõl péntekig 9:00-tól 17:00 

óráig fogad telefonhívásokat. 

Tudván azt, hogy minden ismeretünk rész 
szerint való (1Kor 13, 9), ezért személyes 
látásukért a szerzõké a teljes felelõsség.

Az újság ára:  500,-Ft+postaköltség
Éves elõfizetés: 9600,-Ft postaköltséggel, postai 
díjszabás alapján.  
 
Személyesen a Missziónknál vagy keresztény  
könyvesboltokban postaköltség nélkül megvehetõ 
A lap megrendelése az írásos lemondásig érvényben 
marad! Határon túli országokba postaköltséggel 50 
EUR. Tengerentúli országokba 60 EUR

Ne maradj le!
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Uris nagy ívű történetében arról mesél, hogyan tér vissza a zsidó nép két évezredes vándorlás után Palesz-
tinába, az ősi földre, ahol az érkezőket ellenségesen fogadják nemcsak az ott élők, de a környező országok 
lakosai is. Megismerkedünk Ari Ben Kánaánnal és Dávid Ben Amival, a harcos fiatalokkal, akik már itt szület-
tek, és akár életük árán is küzdenek a függetlenségért, az eljövendő békéért; Kittyvel, az amerikai fiatalasz-
szonnyal, aki férje és kislánya halálát próbálja feledni egy gyermekmenhely iszonyú gondjait magára véve; 
és a szinte még gyerek Dov Landauval és Karen Clementtel, akik a régóta tartó menekülés után most talán 
végre hazára lelhetnek. Uris főhőseinek életén keresztül mutatja meg nekünk, hogyan kovácsolódik a szél-
rózsa minden irányából érkező emberekből egy új közösség, a zsidó nemzet.

Ára: 1200,-Ft

Dr. Arnold G. Fruchtenbaum 
Izráel maradéka
A messiási zsidó közösség tanítása, történelme és filozófiája
Az Izráel maradéka - A messiási zsidó közösség tanítása, történelme és filozófiája című könyv Dr. Arnold G. 
Fruchtenbaum e témában írt korábbi művének aktualizálása az egész világon gyorsan növekvő és változó mes-
siási zsidó mozgalommal kapcsolatban. A szerző messiási zsidóként írja könyvét zsidók és nem zsidók szá-
mára egyaránt. Világos áttekintést ad a mozgalom helyzetéről a hívők közösségében. Dr. Fuchtenbaum össze-
foglalja, hogy ez a mozgalom miben különbözik és hogyan kapcsolódik a zsidó néphez, Mózes törvényéhez, a 
helyi keresztyén gyülekezetekhez, Izráel államhoz, a misszióhoz és sok más időszerű kérdéshez. A gyorsan nö-
vekvő messiási zsidó közösség érdeklődést és szembenállást is kivált. E kötetben olvashatunk arról, hogy mit 
is jelent ma a messiási zsidó mozgalom, milyen a tanítása, illetve milyen kérdésekkel kell még megbirkóznia.

Ára: 1300,-Ft

+ postaköltség

+ postaköltség

+ postaköltség

Leon Uris 
Exodus

Ára: 1100,-Ft

Ne maradj le!

A zsidó nép létébe bele van szőve egy olyan egyetlenszerűség, amelyet senki sem tagadhat. Számos zsidó 
elmenekülne ez elől, vagy legalábbis elfelejtené vagy elhanyagolná. Nem tehetik. Az egyetlenszerűséghez 
hasonlóan nem kerülhető ki az isteni rendeltetés sem. A Messiás ugyanis nemcsak páratlan sajátszerűséget 
adott Izraelnek - országának, fővárosának, Jeruzsálemnek és a zsidó népnek, a maga történelmével és az 
idők végén megváltásával, hanem arra szemelte ki, hogy osztozzék vele az Ő tulajdon dicsőséges rendelte-
tésében. Ebben a könyvben megírtam mindazt, amit az évek során Istennel járva az Ő Izraellel kapcsolatos 
tervéről és szándékáról megtanultam. Még ha az Úr rossz tanítványa és követője voltam is, az Ő segítségé-
vel igyekeztem olyan őszintén írni, ahogy csak lehetséges.

Lance Lambert
A páratlan Izráel



Mindaz, ami egy hónap alatt Izraelben 
történt, ilyesmi valószínűleg csak Izra-
elben lehetséges. Az egész a ramadán 
hónap végi zavargásokkal kezdődött 
Jeruzsálemben. A palesztinok Gázában 
azt hitték, hogy be kell avatkozniuk az 
eseményekbe, és elkezdték Izraelt raké-
tákkal lőni. A támadások olyan súlyosak 
voltak, hogy Izrael ellenakcióra kény-
szerült. A konfliktus aztán gyakorlatilag 
egy 11 napos háborúvá fajult, amely az 
ezt megelőző háborúkhoz hasonlóan, 
csak értelmetlen pusztítást okozott. De 
a Hamasz mindezt győzelemként ünne-
pelte. Micsoda tragikus irónia! 

Ezzel egy időben, Izrael vegyes la-
kosságú helységeiben szintén polgár-
háborúhoz hasonló zavargások törtek 
ki arabok és zsidók között, aminek kö-
vetkeztében halálestek és sérülések is 
történtek. Mindeközben tovább folyt 
a próbálkozás egy alternatív kormány 
létrehozására a Netanjahu kormánya 
helyett. 

A muszlimok és zsidók közti össze-
tűzések után feltételezhető volt, hogy 
egy olyan kormánnyal, amelyben musz-
lim párt is képviselteti magát, nem lehet 
majd előre haladni. Azonban az újonnan 
megalakult Ra’am iszlám párt, amely 
Mansur Abbas vezetésével négy mandá-
tumot szerzett, meglepetésszerűen to-
vábbra is hajlandó volt az új kormányhoz 
csatlakozni. Az egyre súlyosabbá váló 
nehézségek az arab lakosság körében ah-
hoz a meggyőződéshez vezettek, hogy az 
égető problémák megoldása – mint a bű-
nözés, gyilkosságok, és sok más – csak 
Izrael segítségével lehetséges. Ennek 
eléréséhez pedig az az út, hogy aktívan 
együttműködnek az izraeli kormányokon 
belül. Eddig az arab szektor óriási prob-
lémáit, mint az illegális építkezés, sőt 
egész illegális falvak Negevben, mindig 
csak maguk előtt tolták. Ezért végre meg-
oldást kell találni. Az államnak ez milli-
árdjaiba fog kerülni – ez volt az, amit a 

KEDVES IZRAEL-BARÁTOK!

jobboldal a Netanjahu-kormányban meg 
akart akadályozni. 

Ezekben a turbulens napokban Izraelben 
még új államelnököt is választottak. Két je-
lölt közül lehetett választani. Az egyik egy 
özvegyasszony volt, aki két fiát a háború-
ban vesztette el. Személyes sorsa mellett, 
azonban meglepően pozitív és néphez 
közeli álláspontot képviselt. Ugyan nem 
a politikai körökből származott, de na-
gyon népszerű Izraelben. A másik jelölt 
Itzhak Herzog, a hatodik izraeli elnök, 
Chaim Herzog fia. Vélhetően sokan úgy 
hitték, hogy az asszonyé lesz a győzelem, 
mert hisz most ez a trend. Azonban Itzhak 
Herzog-ot választották meg 87 szavazattal, 
ez a legtöbb szavazat, amit valaha izraeli 
elnök kapott. 

Ugyanazon a napon, amelyen az új el-
nököt megválasztották, éjfélkor lejárt az 
új kormány felállításának határideje. Jair 
Lapid, az új koalíció legnagyobb pártjának 
elnöke, röviddel éjfél előtt értesítette az 
elnököt, hogy sikerült neki az új kormányt 
felállítani. Ezután szűk két hét maradt neki 
és hét koalíciós partnerének a kormányt 
részleteiben összeállítani, hogy aztán a 
parlamentnek, azaz a Kneszetnek bemu-
tassák, és sor kerülhessen a felesketésére. 

Ahhoz, hogy ez sikerüljön, és az ötödik 
választást elkerüljék, nemzeti felelősség-
tudatra, jóakaratra, a nép jóléte érdekében 
kompromisszumkészségre és az egoról 
való lemondásra van szükség minden koa-
líciós partner részéről. Ha ez sikerülni fog, 
hosszú idő után zsidó-ortodox párt nélküli 
kormány alakul. 

A lemondásban, Jair Lapid példával járt 
elöl, a miniszterelnökséget, az első két 
évre átengedte Naftali Bennetnek. Szol-
gáljon ez a példaadás az új kormány és az 
egész helyzet javára!  

Abban a tudatban, hogy minden politikai 
döntés sikeréhez Isten áldására van szük-
ség, köszöntelek Benneteket szívélyes sha-
lommal 

MINDAZ, AMI 
EGY HÓNAP 
ALATT IZRAEL-
BEN TÖRTÉNT, 
VALÓSZÍNŰLEG 
CSAK IZRAELBEN 
LEHETSÉGES.

Ne maradj le!
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TISHA  
BE-AV:

 A szörnyű tragédiák napja?
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A Tisha be-Av a 
gyász és a böjt 
napja, amelyen 
«ugyanazon a  
napon» két temp-
lomot romboltak 
le, és más  
katasztrófák is 
sújtották a zsidó 
népet. Mit jelent 
ez a nap messiási 
perspektívából?
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 ` 5702. Tisha be-Av előestéjén 
(1942. július 23-án) kezdődött a 
zsidók tömeges deportálása a 
varsói gettóból Treblinkába.

Áv 9-én Izraelben, a törvény előírja, 
hogy zárva tartsanak az éttermek 
és szórakozóhelyek, ezen a napon 
nem illik nevetni, viccet mondani, 
sőt egymást szívélyesen köszönteni 
sem. Hasonlóan Jom Kippur napjá-
hoz, az engesztelés nagy napjához, 
szokássá vált ezen a napon tartóz-
kodni az ételtől és italtól, ekkor nem 
mosakodnak, nem használnak koz-
metikumot, és egy elsötétített szobá-
ban alacsony zsámolyon ülnek. Még 
a Biblia olvasása is tilos, mert az is 
kellemes foglalkozásnak tekinten-
dő, kivétel Jeremiás siralmai és Jób 
könyve. A Siralmak fontos szerepet 
kapnak ezen a napon, hiszen Jeru-
zsálem első lerombolásának emlé-
kére íródtak. Természetesen nem 
mindenki követi ezt a hagyományt 
Izraelben, de legtöbben azért tiszte-
letben tartják.

E gyásznap hagyománya évezre-
dekre tekint vissza, Zakariás is meg-
említi könyvében: Miután az első 
Templomot lerombolták, hagyo-
mánnyá vált, hogy Tisha be-Av nap-
ján megsirassák. Egy férfi Bételből 
megkérdezte a prófétát: «Sírjunk-e 
az ötödik hónapban, megtartóztatva 
magunkat, ahogyan évek óta tesz-
szük?» (Zakariás 7,3). Zakariás Isten 
válaszát mondta neki:

«Mondd ezt az ország egész né-
pének és a papoknak: Amikor böj-
töltetek és gyászoltatok az elmúlt 
hetven év alatt, az ötödik és a he-
tedik hónapban, az én kedvemért 
tartottatok-e böjtöt? Amikor meg 
ettetek és ittatok, akkor nem a ma-
gatok kedvéért ettetek és ittatok? … 
Ezt mondja a Seregek URa: Igazsá-

Tisha be-Av – a zsidó Áv hónap 
9. napja. Kr. e. 586-ban ezen a napon 
rombolták le Salamon templomát, és 
megdöbbentő módon Kr. u. 70-ben 
Áv hónap 9-én rombolták le a máso-
dik Templomot – ugyanazon a napon 
és ugyanazon a helyen! Egyesek, a 
Templom lerombolásának napját a 
zsidó szeptember 11-eként emlegetik, 
és el lehet képzelni, milyen sokkoló, 
amikor egy szörnyűség ugyanazon a 
helyen és ugyanazon a dátumon két-
szer megismétlődik.

Tisha be-Av napján nemcsak a 
templomrombolás történt, hanem más 
katasztrófák is, melyek hatása mind a 
mai napig sújtják a zsidó népet.

Úgy tartják, hogy a Templomot 
az «alaptalan gyűlölet», ill. a testvé-
ri szeretet hiánya miatt rombolták le. 
Megemlítünk néhányat az ezen a na-
pon történt katasztrófák közül, me-
lyek szintén a szeretet hiányára ve-
zethetőek vissza:

 ` A hagyomány szerint Kr. u. 132-
ben Áv hónap 9-én verték le a 
Bar Kochba-felkelést, a rómaiak 
100 000 zsidót öltek meg.

 ` A következő évben a rómaiak fel-
szántották a Templom térségét, 
és behintették sóval, hogy ne nő-
jön rajta semmi.

 ` Az első keresztes hadjárat hivata-
los kezdete a zsidó naptár szerint 
4856. Áv 9. (a gregorián naptár 
szerint 1096. augusztus 15.). A ke-
resztes hadjárat első hónapjának 
mérlege 10 000 megölt zsidó, va-
lamint rengeteg zsidó zsinagóga 
elpusztítása Franciaországban és 
a Rajna-vidéken. 

 ` 5050. Áv 9-én (1290. július 25-én) 
kiutasították a zsidókat Angliá-
ból. 

 ` 5252. Áv 8-9-én (1492. július 31-
én) kiutasították a zsidókat Spa-
nyolországból. 
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gos ítéletet hozzatok, szeretettel és 
irgalmasan bánjatok egymással! Az 
özvegyet és az árvát, a jövevényt és a 
nyomorultat ne zsákmányoljátok ki, 
és ne tervezzetek egymás ellen ma-
gatokban semmi rosszat!» (Zakariás 
7,5-6.9-10).

Itt is láthatjuk, mennyire fontos 
az egymás iránti testvéri szeretet.

Mi, akik Jeshuát [Jézust] ismer-
jük, úgy hisszük, hogy mi magunk 
vagyunk az Ő temploma, az Ő élő 
kövei, és Isten Lelke lakik bennünk. 
Amikor Jeshua meghalt, a Templom 
kárpitja kettéhasadt, azóta min-
denki, aki Őbenne hisz, beléphet a 
Szentek szentjébe. Csak a Messiás 
által tanuljuk meg, mit jelent a sze-
retet:

«Szeretteim, szeressük egy-
mást; mert a szeretet Istentől van, 
és aki szeret, az Istentől született, 
és ismeri Istent; aki pedig nem sze-
ret, az nem ismerte meg az Istent; 
mert Isten szeretet. Abban nyilvá-
nul meg Isten hozzánk való szere-
tete, hogy egyszülött Fiát küldte el  
Isten a világba, hogy éljünk őáltala. 
Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi 
szeretjük Istent, hanem az, hogy ő 
szeretett minket, és elküldte a Fiát 
engesztelő áldozatul bűneinkért. 
Szeretteim, ha így szeretett minket 
Isten, akkor mi is tartozunk azzal, 
hogy szeressük egymást. Istent 
soha senki sem látta: ha szeretjük 
egymást, Isten lakik bennünk, és 
az ő szeretete lett teljessé bennünk. 
Abból tudjuk, hogy benne ma-
radunk, és ő mibennünk, hogy a 
maga Lelkéből adott nekünk» (1Já-
nos 4,7-13).

Mennyire fontos tehát a szeretet! 
Kérlek, imádkozzatok azért, hogy 
minél több hatalmas, természetfe-
letti szeretet áradjon ki közöttünk 
Istentől, mert amint Jeshua mondta, 
a mi egymás iránti szeretetünkről 
ismeri meg a világ, hogy ki Ő való-
jában.

Tisha be-Av a zsidó hagyomány-
ban 
«Áv 9-én rendelték el, hogy atyáink 
nem mehetnek be az  [ígéret] földjé-
re, az első és a második Templomot 
lerombolták, elfoglalták Beitart és a 
várost [Jeruzsálemet] körül szántot-
ták» (Talmud, Taanit 26b).

Ezt a zsidó szöveget Kr. u. a 2. 
században írták nem sokkal a nagy a 
katasztrófa után, amint látjuk, kap-
csolatot teremt a két zsidó Templom 
lerombolása, a rómaiak elleni felkelés 
kudarca, valamint aközött, hogy az ősi 
izraeliták megtagadták a bevonulást 
az «óriások» lakta Kánaán földjére. 
Egy másik zsidó forrásban az ígéret 
földjére való bevonulás megtagadásá-
ról a következőt olvassuk:

«És az egész gyülekezet felemel-
te hangját és jajveszékelt. A nép sírt 
azon az éjjelen. Rabbah ezt mondta 
R. Johanan nevében: ‹Ez az éjszaka 
Áv 9-e volt. És a szent, áldott legyen, 
ezt mondta nekik: ‚Ok nélkül sírtatok, 
ezért ezt a napot a sírás napjának ren-
delem az eljövendő nemzedékek szá-
mára ‘›» (Eicah Rabba Petichta 33).

A Talmud néha összekapcsol dol-
gokat, mert gondolatilag egymáshoz 
kötődnek, ha történelmileg nem is ép-
pen pontosak, érdekes viszont, hogy 
az ígéret földjére való bevonulás meg-
tagadását a gyász teljes ciklusának 
kezdeteként tekintették. A Talmud az 
Áv 9-én illő viselkedést így írja le:

«Az ujjongás és örvendezés ki-
zárt. Azon a héten, amelyre az 
Áv 9. esik, tilos hajat vágni és ruhát 
mosni; csak csütörtökön megen-
gedett a szombat tiszteletére. Áv 9. 
előestéjén nem szabad két fogásos 
vacsorát elfogyasztani, sem húst 
enni, vagy bort inni. Simeon B. Ga-
maliel rabbi mondta: ‹Különbséget 
kell tenni az ételek között.›»

Mit jelent ez a keresztények szá-
mára?
A Biblia elmagyarázza, hogy a két 
Templom lerombolása Jeruzsá-

lemben mindkét alkalommal Isten 
büntetése volt. Az első Templomot 
a babilóniaiak rombolták le – mert 
Izráel bálványimádásra adta fejét, 
nem könyörült a szegényeken, és 
nem tartotta meg a sabbat-évet. Az 
történt, amit Jeremiás jövendölt:

«Így szól a Seregek URa: A Siont 
fölszántják, mint a mezőt, Jeruzsá-
lem romhalmaz lesz, a templom-
hegy pedig erdős magaslat» (Jeremi-
ás 26,18).

A második Templomot a rómaiak 
rombolták le, az ok pedig az volt, 
hogy Izráel nem ismerte el a Mes-
siást, a Lukács 19,43-44-ben Maga  
Jézus mondja:

«Mert jönnek majd reád napok, 
amikor ellenségeid sáncot húznak 
körülötted, körülzárnak, és minden-
felől szorongatnak; földre tipornak 
téged és fiaidat, akik benned lak-
nak, és nem hagynak belőled követ 
kövön, mert nem ismerted fel meg-
látogatásod idejét!» 

Sok kereszténynek, akiknek 
közvetlen, személyes kapcsolatuk 
van Istennel, és nincs szükségük 
fizikai értelemben vett templomra, 
nehezére esik megérteni azt a sok-
kot, amit a Templom lerombolása 
a zsidó népből kiváltott. A múlt-
ban a keresztény egyház szívtelen 
magatartást tanúsított Jeruzsálem 
lerombolása iránt; néha még sót is 
hintett erre a sebre, mint annakide-
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jén a rómaiak. Az első század után 
jelentős mértékben megromlottak 
a kapcsolatok a zsidók és kereszté-
nyek között, sok ellenségeskedésre 
került sor mindkét fél részéről. Vagy-
is a Templom lerombolása a testvé-
ri szeretet hiányára és az alaptalan 
gyűlölködésre vezethető vissza. Mi 
sem szeretjük tökéletesen felebará-
tainkat, azonban a szeretet teljes hi-
ánya katasztrofális következmények-
kel járhat. Ezért a Róma 12,14-16 így 
figyelmeztet: 

«Áldjátok azokat, akik üldöznek 
titeket; áldjátok és ne átkozzátok. 
Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a 
sírókkal. Egymással egyetértésben 
legyetek, ne legyetek nagyratörők, 
hanem az alázatosakhoz tartsátok 
magatokat. Ne legyetek bölcsek ön-
magatok szerint!»

Az «elsőszülött fiú», Izrael, sú-
lyos büntetést szenvedett el meny-
nyei Atyánktól. Fiatalabb testvére, az 
Egyház, sok évszázadot töltött azzal 
(elsősorban a középkorban), hogy a 
zsidókat ráadásul még ki is gúnyolja 
azokért a csapásokért, melyeket kap-
tak, és szenvedéseiket még tovább 
fokozza. De tudjuk, hogy Jeshua sírt, 
amikor Lázár sírjánál állt, és a halál 
fájdalmát érezte Maga körül. Ponto-
san tudta, hogy Lázárt hamarosan 
feltámasztja a halálból, és hogy Lá-
zárnak már megvan a helye az örök 
dicsőségben  – és mégis sírt. Ez a 

Biblia egyik legmegdöbbentőbb ver-
se. Néha a legszeretetteljesebb do-
log, amit egy szenvedőért tehetünk, 
abból áll, hogy mellette vagyunk 
fájdalmában, és testvéri szeretettel 
vigasztaljuk.

Vágyakozás a megváltás után 
A zsidó identitást mélységes vá-
gyakozás hatja át a megváltás és a 
helyreállítás után, feszült várako-
zással tekint arra az időre, amikor 
Isten megjelenik, és mindent jóra 
fordít. Kész elfogadni a mai szenve-
dést, miközben reménykedve várja 
azt, amit Isten holnapra ígért. Vajon 
nem ez a mi helyzetünk is? Tudjuk, 
hogy az egész teremtett világ só-
hajtozik, és vár. De valóban eltölt-e 
bennünket a vágyakozás az után, 
ami végül jönni fog?

«Mert azt tartom, hogy a jelen 
szenvedései nem hasonlíthatók ah-
hoz a dicsőséghez, amely láthatóvá 
lesz rajtunk. Mert a teremtett világ 
sóvárogva várja az Isten fiainak meg-
jelenését. A teremtett világ ugyanis a 
hiábavalóságnak vettetett alá, nem 
önszántából, hanem az által, aki 
alávetette, mégpedig azzal a remény-
séggel, hogy a teremtett világ maga 
is meg fog szabadulni a romlandóság 
szolgaságából Isten gyermekeinek 
dicsőséges szabadságára. Hiszen 
tudjuk, hogy az egész teremtett világ 
együtt sóhajtozik és együtt vajúdik 

mind ez ideig. De nem csak ez a vi-
lág, hanem még azok is, akik a Lélek 
első zsengéjét kapták, mi magunk is 
sóhajtozunk magunkban, várva a fi-
úságra, testünk megváltására. Mert 
üdvösségünk reménységre szól. Vi-
szont az a reménység, amelyet már 
látunk, nem is reménység; hiszen 
amit lát valaki, azt miért kellene re-
mélnie? Ha pedig azt reméljük, amit 
nem látunk, akkor állhatatossággal 
várjuk» (Róma 8,18-25).

Igen, most szenvedés az osztály-
részünk, sóhajtozunk, de egy re-
ménység éltet bennünket – az a jövő, 
amelyet mindnyájan várunk:

«És láttam új eget és új földet, 
mert az első ég és az első föld elmúlt, 
és a tenger sincs többé. És a szent 
várost, az új Jeruzsálemet is láttam, 
amint alászáll a mennyből az Isten-
től, felkészítve, mint egy menyasz-
szony, aki férje számára van feléke-
sítve. Hallottam, hogy egy hatalmas 
hang szól a trónus felől: Íme, az Isten 
sátora az emberekkel van, és ő velük 
fog lakni, ők pedig népei lesznek, 
és maga az Isten lesz velük; és le-
töröl minden könnyet a szemükről, 
és halál sem lesz többé, sem gyász, 
sem jajkiáltás, sem fájdalom nem 
lesz többé, mert az elsők elmúltak. 
A trónuson ülő ezt mondta: Íme, új-
játeremtek mindent. És így szólt: Írd 
meg, mert ezek az igék megbízhatók 
és igazak!» (Jelenések 21,1-5). ∎

JEREMIÁS 26,18: 
«ÍGY SZÓL A SEREGEK URA: A SIONT 
FÖLSZÁNTJÁK, MINT A MEZŐT, JERUZSÁLEM 
ROMHALMAZ LESZ, A TEMPLOM-HEGY PEDIG 
ERDŐS MAGASLAT»
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EGY BUZGÓ 
RABBINIKUS 
ZSIDÓ HÍVŐ 

ÚTJA  
JÉZUSHOZ

Marcus Hoch, Bréma Lehe nevű 
városrészének rabbija az 1830-
as években 

Tanítói pályafutásom kez-
detén buzgó híve voltam a rabbinikus 
zsidóságnak, ami akkor széles kör-
ben elterjedt volt. A végső kimerülésig 
megpróbáltam a Törvény cselekedeteit 
betartani, hogy tiszta, szent életet él-
jek Istenem előtt. Már kisgyerekként 
megértettem, hogy a bűn utálatos Isten 
előtt. A Sínai mennydörgései visszhan-
goztak lelkiismeretemben. A Minden-
ható szájából elhangzó hatalmas szó – 
«átkozott, aki Törvényemet nem tartja 
meg», annakidején teljesen letaglózott. 
Lángoló betűkkel állt a szívembe írva: 
«Isten szent Isten! Isten igazságos Isten, 
Aki irtózik a bűntől, és Akinek jelenlé-
tében csak azok állhatnak meg, akik 
tiszta szívűek és mentesek a bűntől, és 
akik csak Őérte élnek.» De akármennyi-
re is igyekeztem, nem volt békességem. 
A felüdülés, ami után úgy vágyakoztam, 
nagyon messze volt.

Belevetettem magam a rabbinikus 
szövevényesség mélységes labirintu-
sába, belegabalyodtam az apró lánc-
szemek ezreiből szőtt hálóba, elkese-
redetten próbáltam egyik vagy másik 
dologban megvilágosodásra jutni, de 
csak egyre mélyebbre kerültem a la-
birintusban, amelynek sötét járataiba 
nem hatolt be fénysugár. Idővel ez a 
nagy igyekezet valóságos kínszenvedés-
sé vált számomra. A buzgóság, amely 
ifjúságom idején olyan erősen lobogott 
– de jaj, vakbuzgóság volt! – egyre job-
ban kihűlt, amikor felismertem, hogy a 
rabbik szavai – a korábbiak és a későb-
biek – nem felelnek meg Isten szentsé-
ges szavának. Világossá vált előttem, 
hogy az ő meggyőződésük, mely szerint 
az ő útjuk vezet az igazsághoz, üres 
meggyőződés volt.

Körülbelül 25 éves voltam, amikor 
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ezt mély fájdalommal felismertem. El-
vesztettem a biztos talajt lábam alól, 
nem volt semmi, ami tartást adhatott 
volna. Egy romhalmazon álltam, meg-
szaggatott szívvel, a belső kíntól szinte 
halálra várva. Ekkor tanító voltam egy 
német városban, ahol kb. húsz tanít-
ványomat derék férfivé és jó izraelitá-
vá kellett nevelnem. Szombatnapokon 
nyilvános előadásokat tartottam a hé-
ber szent iratokról. Mindez szörnyű ál-
lapotba sodort: azt kellett prédikálnom 
és védelmeznem, ami ellen a szívem 
tiltakozott. Nem volt meg bennem az 
akarat, de az is lehetetlennek tűnt, hogy 
belső meghasonlásomat elrejtsem.

Annakidején találkoztam néhány 
emberrel, akik keresztényeknek vallot-
ták magukat, hogy tudományos témák-
ról beszélgessünk, néha az «Ószövet-
ségről» is. Egyesek közülük teológiát 
tanultak, mások tanárok voltak.  Ők Is-
ten kinyilatkoztatott szavát számomra 
eléggé szörnyű módon ragadták meg. 
Viszont általuk ismertem meg De Wet-
te, Eichhorn, Dinter és mások bibliak-
ritikus teológiáját. Nem sok időbe telt, 
és a «modern» zsidóság buzgó hívévé 
váltam, racionalista lettem. «Becsaptak 
bennünket!», hirdettem embereimnek, 
«szörnyen becsaptak! A Talmud és a 
Poskim [rabbinikus gyakorlati törvény-
magyarázatok] tele vannak tévedések-
kel», és így tovább, és így tovább. De 
a vihar a szívemben nem csillapodott. 
Tombolt folyamatosan – nem voltam 
szabad. Először a babona láncai tartot-
tak fogva, most pedig a hitetlenségé, 
melyet istenkáromló kezek kovácsoltak, 
a bolondok, akik azt mondják, hogy 
«Nincs Isten!»

Amikor mindezt az ellentmondást és 
ezeknek az istentelen férfiaknak műve-
it újra alaposan megnéztem, reszketni 
kezdtem, és harcot indítottam ezek el-
len a szégyentelen istentagadók ellen. 
De hogy milyen fegyverrel fogom a győ-
zelmet kivívni, akkor még nem tudtam, 
és így szörnyű helyzetben voltam. Bör-
tönben éreztem magam, az élet levegője 
után kapkodtam. Szabadulás után sóvá-
rogtam, és reméltem, hogy a rejtély meg 

fog oldódni, de hol van az a kéz, amely 
a békesség biztos kikötőjébe vezet?! A 
világosság, melyet ezeknek az embe-
reknek írásaiban kerestem, sötétségnek 
bizonyult. Repedezett ciszternák voltak, 
és a kiszáradt, halál közelségében szen-
vedő lelkem nem találta meg bennük az 
élet vizét.

Néha egész éjjel a csupasz padlón 
feküdtem, kínoztam a testem, emésztett 
a vágyakozás, hangosan sírtam. A régi 
zsidók, amikor értesültek ezekről az ön-
sanyargatásokról, szentnek tartottak, a 
modernek pedig ezt mondták: «Ne légy 
ilyen ostoba.» Ezek, a belső nyomorú-
ság és félelem évei voltak, amikor sok-
szor közel álltam a kétségbeeséshez.

Egyedül Isten kegyelme és irgal-
massága tartott meg engem abban az 
időben, amit akkor még nem ismertem. 

Atyáim hatalmas szövetséges Istene tar-
totta kezét rajtam, és az Ő örök szeretete 
volt az, ami megőrzött a pusztulástól. 
Erőszakkal kiszakítottam magam abból 
a körből, amely körülvett, és leginkább 
egyedül voltam. … Emberi spekulációk 
töltötték meg a fejemet, miközben a szí-
vem üresen maradt …

[Brémában] hallottam először egy 
erőteljes bizonyságtételt a keresztények 
tanításáról. Teljes szívvel védekeztem 
ellene, égett a talaj a lábam alatt, elro-
hantam onnan szilárdan elhatározva, 

hogy soha vissza se térek. De, amit ott 
hallottam, olyan volt, mint egy tüske a 
szívemben. Az Ézsaiás 53, valamint más 
helyek a Törvényben és a prófétáknál is 
olyan erősen hatottak rám, hogy nem 
tudtam őket elfelejteni vagy figyelmen 
kívül hagyni. Kétségek gyötörtek, és 
ezek a kérdések: «Mi van, ha ez valóban 
igaz? Mi van, ha a keresztényeknek van 
igazuk?» Nem hagytak nyugodni.

Néhány hét után nem bírtam to-
vább, nagyon vágytam a bizonyosság 
után, és minden igazságok legnagyobb 
forrásához, a Szentíráshoz fordultam. 
Így elkezdtem az Újszövetséget olvasni 
és az Ószövetséggel összehasonlítani. 
És csodálatosan feltárult előttem. Lé-
pésről lépésre felfedeztem a megváltás 
nagy titkát. Abban, amit Isten az Ószö-
vetségben mondott, egy hang szólított 
meg. Hallottam Isten hangját Mózes és 
a próféták által, és mind ezt mondták: 
«A megfeszített Jézus Krisztus az igazi 
Messiás, az igazi Megváltó, Akinek neve 
Jehovah Tsidkenu (Jer 23,5-6), az Úr a mi 
igazságunk.» Elsősorban az Apostolok 
Cselekedete 9 [a tarzuszi Saul megté-
rése] volt számomra nagy ébredési él-
mény. Sok küzdelem és bensőséges ima 
után világossá vált előttem, hogy Jézus 
a megváltás és az örökélet forrása mind-
azok számára, akik megtisztultak az Ő 
kiontott vére által bűneik szennyétől, 
és akik Őáltala mondhatják Istennek 
«Abba, Atyám». Láttam, hogy a Szent-
háromság Istenbe vetett hit az a diadal, 
amely a világot legyőzte.

Nem hallgathattam erről, tele 
volt vele a szívem. Megízleltem Isten 
barátságát, csordultig telt a szívem 
örömmel, hogy kiáltanom kellett: «Az 
én Megváltóm él!» Elmondtam tanít-
ványaimnak, beszéltem róla zsidó 
családokban. Hangosan és nyilváno-
san dicsőítettem reménységem szilárd 
alapját, a csodálatos ígéretet, melyet a 
szövetség hatalmas Istenétől kaptam: 
«Vigasztalódj! Bűneid megbocsáttat-
tak, vétkeid eltöröltettek a nagy és 
egyedülálló engesztelő áldozat, Isten 
Báránya által, Aki hordozza a világ 
bűneit.»

ATYÁIM HATALMAS 
SZÖVETSÉGES ISTENE 
TARTOTTA KEZÉT RAJTAM, 
ÉS AZ Ő ÖRÖK SZERETETE 
VOLT AZ, AMI MEGŐRZÖTT 
A PUSZTULÁSTÓL. 
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Eddig tart Marcus Hoch saját sza-
vaival elmondott beszámolója éle-
téről. 1812. január 12-én született 
Neubruckban (Posen), ahol az apja 
rabbiként szolgált. Apja még egész 
kiskorában olyan iskolába küldte, 
ahol a héber nyelvet megtanulhatta, 
nyolcévesen már beszélt héberül. A 
Talmudot tanulmányozta. 1835-ben 
Lehe-be költözött, Bréma közelében, 
ahol a zsidó gyülekezetben rabbiként 
szolgált. Égető vágy hajtotta az igaz-
ság megismerése után, végül az Ó- és 
Újszövetség komoly tanulmányozása 
által megtalálta az Üdvözítőt.

1838-ban nyilvánosan csatlakozott 
a keresztény egyházhoz, 1839. decem-
ber 9-én Ludwig Müller megkeresz-
telte.1 Krisztus követése elidegenítette 
rokonaitól, korábbi gyülekezetének 
tagjai elkeseredett ellenségeivé váltak. 
De a Megváltó többet jelentett számá-
ra, mint az apja, anyja, testvérei, ba-
rátai. Nagy komolysággal és fáradha-
tatlanul hirdette népének a Messiást. 
Beutazta Észak-Németországot, hogy 
a zsidóknak a keresztről prédikáljon 
sok nélkülözés, veszély és üldöztetés 
közepette.

1845-ben kivándorolt Amerikába, 
ahol New Yorkban és Philadelphiában 
zsidó misszionáriusként tevékenyke-
dett. Ekkor John Neander néven sze-
repelt, ezt a nevet vette fel megkeresz-
telkedésekor. (Neander jelentése «új 
ember».)

1846-ban a Dutch Reformed Chur-
ch (Holland Református Gyülekezet) 

evangélistává szen-
telte fel. Ebben az 
évben vette felesé-
gül Susanne Dob-
lert, aki Baltimo-
re-ból származott. 
1853-ban megala-
pította Brooklynban 
a «First German Pres-
byterian Church» (Első 
Német Presbiteriánus Gyü-
lekezet) egyházközséget, ahol 
lelkipásztorként szolgált egészen 
1885. november 6-án bekövetkezett 
haláláig.

Amikor 1854-ben Joseph 
Schereschewsky2 Hamburgból New 
Yorkba utazott, ajánlóleveleket vitt 
Neanderhez. Neander volt a zsidó ke-
resztények egyike, aki Schereschews-
ky előtt hitvallást tett hitéről, mielőtt 
az 1855-ben megtért.3 

Neander kétségkívül rendkívüli 
ember volt. A héber Biblia nagy részét 
kívülről tudta, a Talmudban is nagy 
jártasságra tett szert, minden tekintet-
ben ismerte a zsidó teológiát. Éppen 
úgy, mint Pál apostol, ő is forró szere-
tettel viseltetett testvérei iránt. Mély 
szomorúság töltötte el a «lepel» miatt, 
amely elfedte a szemüket és szívüket 
[vö. 2Korinthus 3,16].

Azt nem tudjuk, hány embert ve-
zethetett a Messiáshoz, de azt igen, 
hogy hittestvérei Amerikában nagy-
ra becsülték és tisztelték kegyessége, 
tudása, szeretetteljes magatartása 
miatt. Szónoki tehetséggel megáldott 

A hónap fotója
Ősi vízvezeték Akkótól északra 

Malakiás 3,20: «De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak.»

prédikátor volt, lán-
goló intellektussal 
rendelkezett, ami 
lebilincselte hall-
gatóit, meggyőzte 
őket az igazságról, 
és megnyerte őket 

Krisztus számára. 
Lelkésze és pásztora 

volt gyülekezetének, aki 
semmilyen fáradságtól vagy 

áldozattól sem riadt vissza érde-
kükben. «Gyermekeimnek» nevezte 
őket, és valóban lelki atyjuk volt.

Emberként szelíd és béketűrő, szí-
vén viselte a szegények sorsát. Mély-
séges, gyermeki hittel rendelkezett.

1885. november 10-i temetésén 
több mint kétezer ember vett részt. 
Szeretett felesége előtte távozott a 
mennyei dicsőségbe, valamint az öt 
gyermekük közül kettő. ∎

Megjelent: Messianic Good News, Jo-
hannesburg, South Africa, messianic-
goodnews.org.
Ez a cikk a John G. Hehr által írt élet-
rajz kivonata, amely a «Zions Freund» 
1925. októberi számában jelent meg. 

1     The Jewish Chronicle, 2. kötet, 1845. július 1, 
22. old.

2  Pontosabban: Samuel Isaac Joseph Scher-
eschewsky, később anglikán püspök Shang-
haiban; lefordította a Bibliát mandarin-kínai 
nyelvre.

3  The Shepherd of Israel, 3. kötet, 1923.  
január 5.

 
LELKÉSZE ÉS 

PÁSZTORA VOLT 
GYÜLEKEZETÉNEK, AKI 

SEMMILYEN FÁRADSÁGTÓL 
VAGY ÁLDOZATTÓL SEM 

RIADT VISSZA 
ÉRDEKÜKBEN.
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TÖRVÉNYEK, SZOKÁSOK  

& HAGYOMÁNYOK

a  z sidóságban

ZSIDÓ  
TEMETKEZÉSI 
SZOKÁSOK  
1. RÉSZ

F R E D I  W I N K L E R

Annak a hagyománynak, 
ahogyan a zsidók halottaikat elte-
metik, hosszú előtörténete van, amit 
a Bibliában egészen az izraelita nép 
megjelenésééig követhetünk vissza. 

A PÁTRIÁRKÁK SÍRJA HEBRONBAN
«Amikor Sára, Izráel népének 

ősanyja, meghalt, Ábrahám megvá-

sárolta Makpéla barlangját a hettita 
Efróntól, hogy oda temesse el Sárát. 
Ezután a barlang családi sírhely lett, 
amelyben Ábrahám és utódai is örök 
nyugvóhelyet kaptak» (1Mózes  23). A 
családi sírhely megvásárlásával Ábra-
hám az akkori idők hagyományainak 
megfelelően járt el. Az is figyelemre-
méltó, hogy Ábrahám nem Isten pa-
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5Mózes 32,50-ből tűnik ki, ahol Mó-
zes és Áron haláláról olvasunk:

«Azután meghalsz azon a he-
gyen, amelyre fölmégy, és elődeid 
mellé kerülsz, ahogyan a testvéred, 
Áron is meghalt a Hór hegyén, és 
elődei mellé került.»

Ott a pusztában egy félreeső 
hegyen nem volt családi sírhely, 
amelyben elődeik mellé kerülhet-
tek volna. Ugyanakkor a 34,6-ban 
az áll, hogy Isten temette el Mózest, 
és senki sem ismeri a sírját. Ez is 
azt támasztja alá, hogy a Biblia a 
lelkek összegyűjtéséről beszél, és 
nem a holttestekéről egy családi 
sírhelyen.

IZRAEL EGYIPTOMBAN
Almikor Jákób ősatya egész csa-

ládjával Egyiptomba vonult, a fáraó 
nagy tisztelettel fogadta, mert József 
magas tisztséget töltött be mellette. 
Mielőtt Jákób meghalt, a következőket 
rendelte el az 1Mózes 49, 29 szerint:

«Azután parancsot adott nekik, 
és ezt mondta: Ha majd elődeim 

rancsolatára cselekedett így. Isten 
az élők Istene, és nem a halottaké 
(Máté 22,32).

Amikor Ábrahám meghalt, őt is 
ugyanoda temették, amint az 1Mózes 
25,8-9-ben olvassuk:

«Akkor elhunyt Ábrahám, meg-
halt késő vénségében, öregen, betel-
ve az élettel, és elődei mellé került 
(és takaríttaték az ő népéhez – Káro-
li). Fiai, Izsák és Izmael temették el 
a makpélai barlangban, Efrónnak, a 
hettita Cóhar fiának a szántóföldjén, 
Mamréval szemben.»

A Bibliában itt fordul elő először 
a: «takaríttaték az ő népéhez – (új 
fordításban) elődei mellé került». 

A régészek vagy az izraeli ide-
genvezetők szeretik ezt a helyet úgy 
emlegetni, mint családi sírhelyet. 
Viszont amikor Ábrahám meghalt, 
és ide eltemették, az elődei közül 
senki sem volt ott, csak Sára, a fe-
lesége. Ez a bibliai kijelentés tehát 
valami másra utalhat, ami túlmutat 
a síron, mégpedig a lelkek gyüleke-
zőhelyére. A legvilágosabban ez az 

mellé kerülök, atyáim mellé temes-
setek, a hettita Efrón mezején levő 
barlangba.»

Figyelemreméltó, amint Jákób fo-
galmaz: előbb azt mondja, hogy elő-
dei mellé kerül, aztán rendelkezik 
a temetéséről. Ez is azt bizonyítja, 
hogy az elődök mellé kerülés nem a 
temetést jelenti.

Az 1Mózes 50, 2-ben továbbá ezt 
olvassuk: «Azután József megparan-
csolta szolgáinak, az orvosoknak, 
hogy balzsamozzák be az apját. Az 
orvosok be is balzsamozták Izráelt.»

Ez a fejezet leírja, hogy József 
az egyiptomiakkal együtt megható 
gyászünnepséget rendezett, majd 
egy gyászmenet keretében elvitte 
Jákóbot Kánaán földjére, és a Mak-
péla barlangban helyezte örök nyu-
galomba. József haláláról pedig ezt 
tudjuk meg: 

«Amikor József száztíz éves korá-
ban meghalt, bebalzsamozták és ko-
porsóba tették Egyiptomban» (1Mó-
zes 50,26).

Feltűnő, hogy itt már nincs szó 

SÁRA SÍRJA A PATRIARKÁK-BARLANGBAN (HEBRON)
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nagy gyászünnepségről, gyászme-
netről Kánaán földjére. Valószínű-
leg Józsefnek halála idején már nem 
volt olyan nagy hatalma és befolyá-
sa, mint az apja halálakor. Viszont 
halála előtt azt a parancsot adta, 
hogy holttestét vigyék magukkal, 
amikor kivonulnak Egyiptomból. 
József profetikusan már előre látta, 
hogy Izráel ki fog vonulni Egyip-
tomból.

Ezekben az eseményekben figye-
lembe kell vennünk, hogy Jákób és 
József eltemetése az ígéret földjén 
nem Isten parancsára történt, hanem 
az akkor fennálló hagyomány alap-
ján – valahogy úgy, amint a fáraókat 
a királyok völgyében temették el.

Ebből a történetből láthatjuk, 
hogy az egyiptomi elképzelés a te-
metésről és a halál utáni életről 
nagymértékben befolyásolta a zsidó 
gondolkodást. Gondoljunk csak a 
holttest bebalzsamozására, és ezzel 
kapcsolatban a holttest vagy lega-
lább a csontok megtartásának fon-
tosságára, amint majd a későbbiek-
ben is látni fogjuk. 

Jákóbnak és Józsefnek az ígéret 
földjén való eltemetése azt is mu-
tatja, hogy a zsidóságon belül nagy 
jelentőséget tulajdonítottak az ígé-
ret földjén való temetkezésnek, bár 
az Egyiptomban meghalt több millió 
zsidónak nem jutott ez a privilégi-
um. Jákób és József temetésének a 
zsidóságban mind máig erős utóha-
tása van. Ez vonatkozik az ellensé-
ges földön elesett katonákra is. Izra-
el mindent elkövet, hogy e katonák 
földi maradványai izraeli földben 
nyugodjanak. Ez gyakran azt a be-
nyomást kelti, hogy ehhez a hagyo-
mányhoz bizonyos hitbeli elképze-
lések kötődnek a halál utáni élettel 
kapcsolatban. 

Mindenesetre a zsidók az év-
századok során nagyon fontosnak 
tartották az ígéret földjén való te-

metkezést. Ez látható például a Tal-
mudkori síremlékeken is – a 300-tól 
600-ig terjedő időben: Olyan zsidók-
nak a sírjai ezek, akiknek holttestét 
több száz kilométerről szállították 
a temetkezési helyre, így például 
Babilonból, hogy a Szentföldön le-
gyenek eltemetve. A középkorban 
egészen az újkorig voltak zsidók, 
akik életük alkonyán Jeruzsálembe 
költöztek, hogy ott haljanak meg, 
és a Szentföldön temessék el őket. A 
mai modern időkben is repülőgépen 
szállítják a halottakat Izraelbe, hogy 
ott helyezzék őket örök nyugalomra.

Mindez érthetővé teszi, hogy az 
«elődei mellé kerül vagy takarítta-
ték az ő népéhez» kifejezést miért 
értelmezik tévesen úgy, hogy egy 
sírba, a Szentföld talajába helyezik 
az elhunytat. Sok zsidó hiszi úgy, 
hogy ennek, a halál utáni élet szem-
pontjából van jelentősége, ill. az el-
jövendő világra nézve, amit héberül 
«Olam Ha-Bah» kifejezéssel nevez-
nek meg.

Viszont a döntő kérdés ez: Hova 
kerül a lelkünk halálunk után?  – 
Hogy egykor majd a mennybe, az 
atyai házba kerül-e – ez kellene, 
hogy a legfontosabb gondunk le-
gyen ebben a földi életben! ∎

AZ ÉVSZÁZADOK SORÁN 
NAGYON FONTOSNAK 
TARTOTTÁK AZ ÍGÉRET 
FÖLDJÉN VALÓ 
TEMETKEZÉST. EZ LÁTHATÓ 
PÉLDÁUL A TALMUDKORI 
SÍREMLÉKEKEN IS – A 300-
TÓL 600-IG TERJEDŐ 
IDŐBEN: OLYAN 
ZSIDÓKNAK A SÍRJAI EZEK, 
AKIKNEK HOLTTESTÉT 
TÖBB SZÁZ KILOMÉTERRŐL 
SZÁLLÍTOTTÁK A 
TEMETKEZÉSI HELYRE, ÍGY 
PÉLDÁUL BABILONBÓL, 
HOGY A SZENTFÖLDÖN 
LEGYENEK ELTEMETVE. 
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RAKÉTÁK  
ZÁPOROZTAK  

IZRAELRE
A Hamasz és szimpatizánsai. Elemzés.

M I C H A E L  K O T S C H

2021. május közepén ismét megtör-
tént. A 2008/09-es, 2012-es és 2014-es 
nagy rakétatámadások után a pa-
lesztin Hamasz, szomszédját, Izra-
elt súlyos légicsapásokkal támadta. 
Néhány napon belül több mint 2000 
rakétát lőtt ki izraeli városokra.– A 
radikális iszlamista Hamasz 2007-
ben ragadta magához a hatalmat a 
Gázai-övezetben, és azóta is tart dik-
tatórikus uralma. A terrorista szerve-
zet hivatalos célja a zsidók elpusztí-
tása vagy elűzése a régióból, és Izrael 
Állam felszámolása. Ehhez minden 
eszközt megengedhetőnek tart. 
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A Hamasz emberei, rakétakilö-
vő állomásaikat, álnok módon la-
kott területeken vagy iskolák mel-
lett állítják fel, vezérlő állásaikat 
pedig lakóházakban rendezik be. 
Ez része a jól kigondolt médiastra-
tégiának. Mivel lehetetlen a raké-
takilövő állásokat úgy megsemmi-
síteni, hogy a mellettük álló házak 
ne sérüljenek, az izraeli katonák 
választás előtt állnak, vagy tétle-
nül nézik a rájuk zúduló rakétákat, 
vagy vállalják a kockázatot, hogy a 
kilövőállások megsemmisítésével 
civileket is megsebesítenek. A Ha-
masz épp erre számít, amikor saját 
lakosságát emberi védőpajzsként 
használja, aztán pedig a megölt ci-
vilek képeit szétküldi a világba. 

A Hamaszt, elsősorban az arab 
világ finanszírozza és támogatja, 
Katarból például legalább 1,5 mil-
liárd eurót kapott eddig. Török-
ország is intenzíven támogatja, 
hogy a régiót destabilizálja és sa-
ját politikai hatalmát kiépítse. A 
németországi mecsetekben pedig 
több millió eurót gyűjtenek évente 
a Hamasz támogatására. A fegyve-
rek és rakéták nagy részét Iránból 
kapja, amelynek hivatalosan is az 
a célja, hogy Izrael Államot meg-
semmisítse. Ennek a céljának meg-
valósítására, Irán, iszlám terrorista 
csoportokat szervez Szíriában, Li-
banonban és a palesztinok köré-
ben. Becslések szerint a Hamasz és 
szövetségese kb. 15 000 rakétával 
rendelkezik, melyeket Izrael ellen 
akarnak bevetni.

Félelemkeltő az a vallásos-poli-
tikai erőszak, amely a Hamasz-ter-
ror, Németországban és Svájcban 
élő támogatóitól indult ki. Külö-
nösen a muszlimok szidalmazzák 

és fenyegetik az itt élő zsidókat, 
akiknek nyilvánvalóan semmi kö-
zük sincs Izrael Állam politiká-
jához. Itt mutatkozik meg az isz-
lám-arab környezetben már évek 
óta szított antiszemitizmus, amely 
gyakran hivatkozik a nemzeti szo-
cialista propaganda írásaira. Az 
egyik berlini palesztinbarát tün-
tetésen ismét antiszemita követe-
lések hangzottak el, többek között 
a zsidó állam megsemmisítésének 
követelése. A rendvédelmi szervek 
elleni nyílt erőszakkal csatlakoz-
tak arab és szélsőbaloldali fiatalok 
százai. 93 rendőr sebesült meg, 
ugyanakkor 59 erőszakos tüntetőt 
tartóztattak le. Más német városok-
ban is tüntettek a zsidók és Izrael 
ellen, főleg szélsőjobbos és arab 
fiatalok. A súlyos fenyegetések mi-
att a zsinagógákat és ismert zsidó 
személyiségeket rendőri védelem 
alá kellett helyezni. A palesztin Ha-
masz terrortámadása azonban nem 
került szóba a tüntetéseken. 

Kevés olyan régiója van a világ-
nak, amelyet olyan nagymértékben 
és olyan hosszú időn át támogatná-
nak, mint a palesztin területeket. 
A palesztinok egyedül az EU-tól, 
évente 690 millió eurót, az ENSZ-
től további 375 milliót, az USA-tól 
205 millió eurót, Németországtól 
90 milliót kapnak, és számtalan 
más támogatójuk is van. Amikor a 
palesztin vezetők sok millió eurót 
fegyvervásárlásra fordítanak, és a 
palesztin politikusok előkelő vil-
lákban laknak, jogosan vetődik fel 
a kérdés, hogy a segélyként érkező 
pénzek valóban a szenvedő lakos-
ság javát szolgálják-e, vagy a hata-
loméhes palesztin vezetők vissza-
élnek vele. 

Jó lenne, ha azok a magán-
személyek és politikusok, akik 
jelenleg az európai pártokban 
szót emelnek a Hamasz palesztin 
terrorszervezet mellett, őszintén 
elgondolkodnának azon, hogyan 
reagálnának ők, ha saját orszá-
gukat néhány napon belül több 
mint 2000 rakétával találnák el, 
amihez az a komoly fenyegetés 
is társul, hogy az államot meg 
akarják semmisíteni. Tekintettel 
egy ilyen agresszióra képmutatás 
a harci cselekmények egyoldalú 
megítélése. Az európai politiku-
sok már egy terrortámadás ese-
tén is fegyveres erők bevetésével 
fenyegetnek. 

Tekintettel, az ismételten fel-
lángolt erőszakra, a kereszté-
nyeknek imádkozniuk kellene a 
Közel-Kelet békéjéért, amit végül 
a Jézus Krisztushoz való közös 
odafordulás tehet lehetővé. Min-
den oldalon megbocsátásra és új 
kezdetre van szükség. Azonban a 
továbbra is szilárdan álló frontok, 
valamint az a tény, hogy a palesz-
tin politikai-vallásos lázítóknak 
egyáltalán nem érdeke a megegye-
zés, ami sajnos egyes nacionalista 
zsidókról is elmondható, a békét 
szinte beláthatatlan távolságba 
taszítja. Ha az emberek politikai 
érdekeiket háttérbe szorítanák, 
és készek lennének magukat Is-
ten akarata alá rendelni, akkor 
lehetne igazi remény. A kereszté-
nyeknek félreérhetetlenül vissza 
kell utasítaniuk mindenféle anti-
szemitizmust és zsidógyűlöletet, 
amiről jelenleg Németországban 
és a többi nyugati országban is-
mét egyre gyakrabban lehet hal-
lani. ∎
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Az Izrael és a radikális iszlamista 
Hamasz között kitört legutóbbi hábo-
rú kezdetén, Greta Thunberg és az FFF 
«Fridays for Future» (környezetvédő fia-
talok mozgalma, akik az utcán tüntetve 
nyomást gyakorolnak a politikusokra 
céljaik elérése érdekében) felháborító 
kijelentéseket tett közzé a Twitteren.

Thunberg a kb. ötmillió Twitter-kö-
vetőjével közölte, hogy lesújtó a jeru-
zsálemi és a gázai helyzet a közösségi 
médián. Ezzel kapcsolatban közreadta 
a kanadai-izraeli BDS-aktivista (Izrael 
ellen bevezetett bojkott szimpatizáns) 
Naomi Klein hírközlését. Ebben, Izra-
elt azzal vádolják, hogy «egyik háborús 
bűnt a másik után követi el». De azt, 
hogy Izrael fővárosát a Hamasz hét ra-

GRETA THUNBERG  
ÉS A FFF FELHÁBORÍTÓ  
KIJELENTÉSEI 

kétával támadta meg, Thunberg egyál-
talán nem említi. Ugyanúgy nincs szó 
azokról a rakétákról sem, melyeket pa-
lesztin oldalról izraeli lakott területekre 
lőttek ki.

Volker Beck, egykori német szövet-
ségi képviselő, szarkasztikus hangon 
reagált erre a szembetűnő Izrael-gyűlö-
letre: «Van valami mondanivalója a Ha-
masz rakétatámadásairól is, vagy arról, 
hogy milyen pozitív hatást gyakorolnak 
a klímára?»

A «Fridays for Future» szintén Iz-
rael ellen irányuló gyűlölet-híreket 
terjesztett: «Elutasítjuk az izraeli kor-
mány elnyomását. Ez a militarizmus és 
kolonializmus egyik formája, és ennek 
megdöntése érdekében létezünk mi.» 

Majd így folytatta: «Szívünkön viseljük 
a mártírokat és elveszett életeket. Az 
erőszak és az élet elvesztése tragédia, 
vérük nem vész feledésbe. Legyen em-
lékük áldás és forradalom.»

Később a svéd lány ismét jelentke-
zett: «hogy egyértelmű legyen mi a vé-
leménye: én nem vagyok Izrael vagy 
Palesztina ‹ellen›., Én az erőszak és 
az elnyomás minden formája ellen va-
gyok, bármely részről is jöjjön. Hozzá-
tette: Lesújtó figyelemmel követni az 
Izraelben és Palesztinában zajló esemé-
nyeket.» Nos, ez azért mégsem olyan 
egyértelmű. Továbbra sem fejtette ki 
egyoldalú állásfoglalását a terrorszer-
vezet mellett.  FP∎

PO
LI

TI
K

A CIVILEK ÓRIÁSI FENYEGETETTSÉGE 

Jeruzsálemben 2021. április/máju-
sában egyik pillanatról a másikra 
labilissá vált a biztonsági helyzet. 
Egyre gyakrabban került sor za-
vargásokra és terrortámadásokra a 
Templomhegyen. Aztán megszólalt a 
Gázai-övezetben uralkodó Hamasz, 
és ultimátumot adott, ami váratlan 
lépés, mert a Hamasz eddig csak 
fenyegetőzött. Most azonban az ul-
timátum kihirdetése után néhány 
perccel már záporoztak is a rakéták 

az izraeli fővárosra. 12 napon belül a 
gázai radikális iszlám szervezet több 
mint 4000 mozsárágyúval és raké-
tával lőtte Izraelt. Ez újdonság volt, 
nemcsak a rakéták óriási száma mi-
att ilyen rövid időn belül, hanem a 
tűz alá vett területek tekintetében is. 
Mivel Tel Aviv nagytérségének északi 
részén is légiriadót kellett elrendel-
ni, izraeli civilek millióit érintette a 
fenyegetettség. Sajnos halálos áldo-
zatok is vannak, mivel azonban az 
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izraeli újépítésű házakat már óvó-
helyekkel látták el, és nyilvános lég-
védelmi bunkerek is rendelkezésre 
állnak, túlnyomórészt az anyagi ká-
rok jelentősek. A Vaskupola rakéta-
elhárító rendszer a rakéták 90%-át 
felfogta, ami nagyban hozzájárult 
az emberélet megóvásához. Viszont 
Izrael mindennapjaihoz hozzátar-
tozik, hogy az emberek pszichi-
kai terrortól szenvednek, és ennek 
káros hatásaival küzdenek. AN∎

Amikor Izraelben veszély-
be kerül a biztonsági helyzet, szin-
te mindig sor kerül a muszlimok 
túlkapásaira az arab lakosság kö-
réből. Ez alkalommal ijesztő mére-
teket öltöttek a Jeruzsálemet érintő 
néhány téma miatt kitört zavargá-
sok. Muszlim tömegek vonultak az 
utcákra, és mindent elpusztítottak, 
ami útjukba került. Vezetőik olyan 
fiatalok voltak, akik a bűnöző ban-
dák ismert tagjaiként is szerepel-
nek. Izrael egyfajta sokkos álla-
potba került, amikor Lod, Tel Aviv 
melletti városban több zsinagógát 
is meggyaláztak. Sokaknak az volt 
az érzése, hogy a «Kristályéjszaka» 
ismétlődik meg saját országukban. 
Sajnos halálos áldozatok is voltak, 
mert a csőcselék embereket lincselt 
meg. A helyzet akkor éleződött ki, 
amikor zsidó aktivisták – elsősor-
ban jobboldali szélsőségesek – 
megpróbálták saját kezűleg meg-
oldani a helyzetet. A rendőrség a 
határőrség segítségét is igénybe 
vette, így is néhány napba telt, 
amíg a helyzet stabilizálódott. Lap-
zártánkkor több ezren ültek őrize-
ti fogságban, több száz randalíro-
zó ellen, akiknek 90%-a muszlim, 
már vádat is emeltek. Viszont Izra-
el nem lenne Izrael, ha az esemé-
nyek e szomorú fejezetében nem 
szerepelne a következő hír is: Egy 
szörnyű módon meggyilkolt zsidó 
egyik veséjét, egy jeruzsálemi arab 
nő kapta, akinek életét mentette 
meg ez a transzplantáció. AN∎

SÚLYOS  
ZAVARGÁSOK 
IZRAELBEN 

AZ IZRAELI KATONÁK HOZZÁ-
TARTOZÓINAK ÓVAKODNIUK 
KELL A KÜLFÖLDI UTAZÁSTÓL 

Mielőtt még Közel-Ke-
leten, az izraeli civil lakosság a 
terrorszervezetek rakétáinak cél-
táblájává vált volna, a Nemzet-
közi Büntetőtörvényszék (IStGH) 
meghozta döntését: Ez a jogi tes-
tület úgy döntött, hogy az izraeli 
védelmi erőket (IDF), állítólagos 
háborús bűnök miatt egyenlő-

nek nyilvánítja a 
terrorszervezetek-
kel, ami azt jelen-
ti, hogy az izraeli 
katonák külföldre 
utazó hozzátar-
tozóit – mindegy, 
hogy üzleti célból 
vagy magánsze-
mélyként – letar-

tóztathatják, mivel ez a határozat 
háborús bűnösöknek nyilvánítja 
őket. Érthető, hogy Izrael rend-
kívüli módon felháborodott ezen 
a döntésen. Izrael jogállamként, 
minden esetben törvényesen jár 
el, ha felmerül a gyanú, hogy egy 
katona nem korrekt módon in-

tézkedett például egy ter-
rorista letartóztatása vagy 
egy öngyilkos merénylő 
elleni harc alkalmával. Iz-
raelt annál inkább is dühí-
ti ez a határozat, mert az 
ilyen bíróság létrehozása, 
mint az IStGH, a náci há-
borúsbűnök tantételeiből 
származik. Izraeli szem-
szögből az IStGH legutób-
bi törekvései egyértelmű-
en politikai motivációval 
bírnak; ez a legutóbbi lé-
pés újabb elferdítése az 
emberiség védelmére ho-
zott eredetileg magasztos 
törekvéseknek, melyek 
egyértelműen Izrael Állam 
zsidó elemei ellen irányul-
nak. AN∎
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A legtöbb történelem-
könyv nem említi, pedig ezek a 
történelmi események a jelenle-
gi fejlemények hátterében óri-
ási jelentőséggel bírnak. Meg-
mutatják, milyen hatalmas az a 
fordulat, amelyet most Szudán 
véghezvisz. Ez az afrikai állam 
már 1958-ban kibocsátott egy 
bojkott-törvényt Izrael Állam 
ellen, és azok közé az államok 
közé tartozik, amelyek Izrael 
ellen 1948-ban és 1967-ben is 
háborút indítottak. Sokan em-
lékeznek még arra, mit jelentett 
a Khartum határozat «három 
nem»-je: nem Izrael békéjére, 
nem Izrael elismerésére és nem 
az Izraellel való kereskedésre. 
Ez azonban már végérvényesen 

SZUDÁN CSENDES 
IRÁNYVÁLTÁSA 

történelem, mert 2020 őszén a 
két állam bejelentette a kétol-
dalú kapcsolatok formális fel-
vételét. Jóllehet ez még nem 
nyilvánul meg a mindenki szá-
mára jól látható delegációkban 
vagy a képviseletek létrehozá-
sában, viszont Szudán a közel-
múltban fontos lépést tett ezen 
az úton, ugyanis megszüntette 
az 1958-as bojkott-törvényt. Ez 
a lépés nagymértékben felérté-
keli a kétoldalú kapcsolatokat, 
sokkal jobban, mint valami-
féle delegáció egy villámláto-
gatáson, mivel a kereskedelmi 
kapcsolatokon keresztül egyi-
dejűleg emberi kapcsolatok is 
teremtődnek a két nép között. 
AN∎

TULAJDONKÉPPEN 
MIBŐL ÁLL A  

LIBANONI  
HEZBOLLAH  

FEGYVERARZENÁLJA?

A Hamasz a Gázai-övezetből 
indított rakétatámadásával bebi-
zonyította, hogy fegyverarzenálját 
minőségileg és mennyiségileg is 
feljavította. A rakéták olyan tömeg-
ben záporoztak Izraelre, és olyan 
nagy területre, mint még soha ed-
dig. Közben pedig a gázai radikális 
iszlám csoportok Izrael leggyen-
gébb ellenségeinek számítanak. 
Irán fenyegetése északon meghosz-
szabbított karja, a Hezbollah által 
sokkal súlyosabb. Az Alma izraeli 
kutató és képzési központ részle-
tes tanulmányt készített arról, hogy 
milyen fegyvertípusokat halmoz fel 
a síita Hezbollah Libanonban. A 
listán különböző hatótávolságú ra-
kéták is szerepelnek. Például olya-
nok, amelyekkel Tel Avívot is köny-
nyen el lehet érni, és amelyeknek 
400 kilós robbanófejük nagyobb 
épületeket is porig rombolhatnak. 
Azonkívül különös jelentőséggel 
bír az a tény, hogy a Hezbollah «vé-
delmi vonalakat» épített ki, hogy 
az izraeli hadsereg előre nyomu-
lását megakadályozza, mint 2006-
ban. Ha meggondoljuk, hogy a Gá-
zai-övezetben becslések szerint kb. 
14 000 rakéta áll rendelkezésre, Li-
banonban pedig a Hezbollah lega-
lább 150 000 rakétát birtokol, akkor 
már érthető, miért kell Izraelnek a 
lehető legjobban felkészülnie. AN∎
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A HÉBER ÍRÁSJELEK 
JELENTŐSÉGE 
AZ EMBERISÉG 
SZÁMÁRA 

A HOLLANDOK ÖSSZETŰZÉSBE 
KERÜLTEK AZ EU ELŐÍRÁSAIVAL 

Az EU megjelölési kötele-
zettséget írt elő a Júdea és Samá-
ria biblikus területeiről származó 
termékekre, ezeken szerepelnie 
kell, hogy származási helyük 
«Ciszjordánia, izraeli telep». Ez-
zel szállt szembe egy holland 
vállalat, ezek az üzletemberek 
ugyanis, mint több más Izrael-ba-
rát kezdeményezés, azt a nézetet 
vallják, hogy az EU irányvonala 
szerinti megjelölés Izrael hátrá-
nyos helyzetbe juttatását célzó tu-
datos politikai döntés. Ezért egy 
zsidó telepről származó bort ez-
zel a címkével láttak el: «Júdea és 

Samária egyik izraeli falujának 
terméke». Amikor az ellenőrző 
hatóságokkal közölték, hogy fel-
szólítás után sem fognak ezen 
változtatni, kb. 3000 eurós bün-
tetést kaptak.  Pieter van Oordt, 
a holland Izraeli termékek köz-
pontjának vezetője, a sajtónak 
elmondta, sokkhatásként érte 
a hatóság ilyen eljárása, mert 
«a vitatott területek miatt csak 
Izraelt állítják pellengérre, mi-
közben hasonló kérdések sen-
kit sem zavarnak, ha például 
a Szaharáról vagy Cip-
rusról van szó.» AN∎

Aki ismeri a Bibliát, annak 
Lákis ókori város sem ismeretlen. 
Itt fedeztek fel a régészek egy 3500 
éves agyagcserepet, amely egye-
dülálló bepillantást nyújt az ábécé 
kialakulásába. A cserép igencsak 
kicsi, a mérete 40x35 milliméter. 
Viszont az alfabetikus írás e legré-
gebbi bizonyítéka, a Földközi-ten-
ger térségében két fontos következ-
tetést nyújt a tudomány világának: 
Az alfabetikus írásjelek jelentősen 
korábban elterjedtek, mégpedig az 
egyiptomi uralomtól függetlenül. A 
tudósok felismerik az írásjeleket, 
de a jelentésüket nem tudják meg-
fejteni teljes biztonsággal. Az első 
sorban feltehetően a rabszolgát je-
lentő héber szó áll, a másodikban 
pedig a méz jelentésű szó. Amint a 
szakfolyóiratokban kifejtették, ez 
a lelet, amit a tudósok «egy eddig 
hiányzó láncszemnek» neveztek, 
lehetővé teszi «a korai ábécé Kö-
zel-Keleten való keletkezésének és el-
terjedésének újragondolását.» AN∎I
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Amikor Izraelben fegy-
verek hallatták szavukat, kriti-
kus hangokat lehetett hallani 
olyan országokból, melyekkel 
Izrael békeszerződést kötött. 
A mérsékelt Marokkó azonban 
nem tartozik közéjük, ezzel az 
észak-afrikai állammal ugyan-
is napról napra javulnak a kap-
csolatok. A két ország közeledé-
se mondhatni nagy léptekben 
halad előre, amihez legújabban 
az avokádó is hozzájárult. Ezt a 
gyümölcsöt már régóta kedve-
lik világszerte, mivel igencsak 
tápláló és vitaminokban gaz-
dag. Izrael nemcsak termeli az 
avokádót, hanem egyes fajtákat 
nemesített is, és elérte, hogy az 
avokádó-variánsok a termeszté-
si szezon különböző periódusa-
iban érjenek be. Így hosszabb 
időn át ki lehet elégíteni az egy-

G
AZ
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AS

ÁG

AVOKÁDÓ  
A BÉKÉÉRT 

ÚTTÖRŐ SZABAD-
KERESKEDELMI 

EGYEZMÉNY 

Izrael nem gyárt saját autót. 
Ezért Izrael 1,5 milliárd dollár ér-
tékben importál autó és autóal-
katrészeket Dél-Koreából. A jövő-
ben egyszerűbb lesz a dél-koreai 
áruk importja, és természetesen 
ebbe az országba irányuló izraeli 
export is, ami évente kb. 890 mil-
lió dollárt tett ki. Dél-Korea fontos 
kereskedelmi partnerévé válhat 
Izraelnek, amit a két ország egy 
szabadkereskedelmi egyezmény 
aláírásával erősített meg. Ez az első 
ilyen gazdasági egyezmény, amit 
Izrael egy ázsiai országgal köt. 
Ezenkívül mindkét fél megegye-
zett abban, hogy magas támogatá-
si összeget fektet egy közös kutató 
és fejlesztő alapítványba, amely 
cégeket fog támogatni mindkét or-
szágban. AN∎

re növekvő keresletet. Az izraeli 
avokádó exportőrök azonban ez-
zel sem elégedtek meg. A Mehad-
rin konszern már rég mind újabb 
termesztési területeket keres, 
hogy biztosítsa vezető pozícióját 
a világpiacon, ahol egyre kere-
settebbé válik ez az egészséges 
gyümölcs. Ez az izraeli konszern 
nemrég szerződést írt alá Ma-
rokkóval, hogy ott is megkezdje 
az avokádó termesztését, ahogy 
arról a Globes izraeli gazdasági 
magazin is beszámolt. Még a ha-
tóságok engedélyeire várnak, de 
egy biztos: Marokkóban kitűnő 
éghajlati viszonyok uralkodnak 
az avokádó termesztéséhez, víz-
hez és munkaerőhöz kedvezőbb 
feltételekkel lehet hozzájutni, 
mint Izraelben, és az Európa felé 
vezető export utak is sokkal rövi-
debbek. AN∎
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IZRAEL, AZ  
INNOVÁCIÓK  
KOVÁCS-
MŰHELYE 

Gyakran hal-
lani a világ neves 
szakértőitől, ez már le-
hetetlen. Izraelben azon-
ban ezt a döntést először 
alapos kutatás előzi meg. A Vas-
kupola rakétavédelmi rendszer be-
bizonyította, hogy ki lehet fejleszte-
ni azt is, amit a világ lehetetlennek 
tart. És ez az innováció egyedülálló 
sikerhez vezetett, mivel a rendszer 
tíz rakétából kilencet ártalmatlanná 
tesz még a levegőben. Aztán felve-
tődött a kérdés, hogy Negev lehet-e 
a mezőgazdaság jövője. Lehetséges, 
hogy egy sivatag éléskamrává vál-
hat? Izrael bebizonyította, hogy ez 
is lehetséges, a homok és szárazság 
birodalmában a legjobb étkezési 
paprikát termelte, és neves díjakkal 
koronázott borfajtákkal áll a világ-
piac élén. Továbbá izraeli innováci-
ónak köszönhetően a bénák ismét 
önállóan tudnak mozogni (ReWalk), 

a cukorbetegek tab-
lettákban kapják 
gyógyszerüket és 
nem injekcióban, a 
gyomortükrözések 
pedig a PillCam-nak 
köszönhetően alig 
érezhető beavatko-
zássá váltak. A szá-
mítástechnika te-
rületén elért izraeli 
innovációk, pedig 
csak címszakban is 
betöltené ennek a 
folyóiratnak teljes 
anyagát. AN∎

IZRAEL HOZZÁJÁRULÁSA AZ 
EMBERISÉG TISZTA  
IVÓVIZÉNEK MEGŐRZÉSÉHEZ 

A tiszta ivóvíz mindig 
életbevágó téma, és nemcsak 
Afrikában. A hírekben gyak-
ran láthatjuk, hogy felnőttek-
kel együtt gyerekek is a több 
kilométerre levő forrástól 
hordják a vizet. Talán e képek 
láttán tudatosul bennünk, mit 
is jelent, hogy a csapból tiszta 
ivóvíz folyik. De az ENSZ sze-
rint távolról sem ez az egyetlen 
probléma a vízzel összefüg-
gésben. Sok ember egyszerű-
en nem jut tiszta ivóvízhez, 
vagy nem lehet biztos abban, 
hogy a csapból alig csordogá-
ló víz valóban egészséges-e. 

Izraelben már rég foglalkoznak 
az ivóvíz bakteriális szennye-
ződéstől való megtisztításával, 
ezzel az egész emberiség javát 
szolgálva. A módszer meglehe-
tősen egyszerű: Egy fluoreszká-
ló spektroszkópia segítségével 
„láthatóvá“ teszik a baktériu-
mokat. Így gyorsan és egysze-
rűen ki lehet mutatni a bak-
teriális szennyeződést, amint 
a Volcani Zentrum szakértői 
megállapították. Izraelben ezt 
a módszert már alkalmazzák, 
mégpedig a központi vízszállí-
tó rendszerekben. A figyelmez-
tetés digitálisan történik. AN∎
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IZRAEL ÁLLÁSPONTJA AZ  
EMBERJOGI TANÁCS  
RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉVEL  
KAPCSOLATBAN 

A Gázából indított 
rakétatámadás 
és az azt követő 
izraeli reakció 
miatt az Emberjogi 
Tanács összehívta 
rendkívüli ülését. 
A berni izraeli 
nagykövetség 
az egyoldalú 
határozattervezetre 
a következő 
sajtónyilatkozattal 
reagált:  

Az Emberjogi Tanács 
megnyitotta rendkívüli ülését, ezzel 
a napirenddel: «Komoly emberjogi 
helyzet a megszállt palesztin terü-
leteken és Kelet-Jeruzsálemben». A 
képviselők felszólították a Tanácsot 
egy független, nemzetközi vizsgáló-
bizottság létrehozására, hogy kivizs-
gálja a nemzetközi jog Izrael általi 
állítólagos megsértését 2021. április 
13. óta.

Izrael teljes mértékben vissza-
utasítja ezt a határozattervezetet, 
melyet az ENSZ Emberjogi Tanácsa 
tegnap (csütörtök, 2021. május 27.) 
elfogadott – egy olyan Izrael-ellenes 
többségű grémium, melyet a képmu-
tatás és abszurditás vezérel.  A hatá-
rozattervezetnek, amelyről a Tanács 
szavazni fog, semmi köze sincs a va-
lósághoz, a nemzetközi joghoz, és 
főleg semmi alapja sincs arra, hogy 
a palesztinok és Izrael közti párbe-
szédet követelje.

Minden olyan határozat, amely 
elmulasztja elítélni az izraeli civi-
lekre egy terrorszervezet által kilőtt 
több mint 4300 rakétát, és meg sem 
említi a Hamasz terrorszervezetet, 
nem más, mint morális kudarc és 
szégyenfolt a nemzetközi közösség 
és az ENSZ számára.

Az izraeli biztonsági erők a leg-
magasabb etikai standard szerint és 
a nemzetközi jognak megfelelően 
jártak el, amikor polgáraikat védték 
a Hamasz záporozó rakétái ellen. A 
Hamasz kétszeres háborúsbűnt kö-
vetett el – a Gázai-övezet civilek lak-
ta helyeiről lőtte a védtelen izraeli 
lakosságot. Ez a határozat mindezt 
teljesen figyelmen kívül hagyta.

Az Emberjogi Tanács évek óta 
egy párhuzamos univerzumot te-
remt, amelyben a Hamaszt és Izra-
elt egyenértékűvé nyilvánítja, olyan 
párhuzamos univerzumot, amely 
ignorálja a valóságot. Olyan univer-

ÁLLÁSFOGLALÁS 
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zumot, amelyben a politika győz az 
emberi jogok felett. Ez az ülés és ez a 
határozattervezet sem más.

Miután Meirav Eilon Shahar 
nagykövetnő meghallgatta a tegna-
pi szónoklatokat, összefoglalta és 
helyes sorrendbe szedte az esemé-
nyeket: Május 7-én egy magas rangú 
Hamasz-vezető, Fathi Hammad, így 
buzdított: «késekkel vágjátok le a 
zsidók fejét». Három nappal ezután 
a Hamasz, ez a rasszista, népgyilkos 
terrorszervezet, igazolhatatlan, nem 
provokált támadást indított Izrael 
civil lakossága ellen, miközben sa-
ját katonai infrastruktúráját cinikus 
módon a gázai civil lakosság köré-
ben rejtette el. Ez kettős, háborús-
bűnt jelent.

Ebben a 11 napban Izrael min-
dent megtett, hogy civil lakosait 
megvédje. Ehhez fejlett katonai vé-
delmi rendszert, civil óvóhelyeket 
használt, és a szükségállapot idején 

érvényes törvényeket és rendelete-
ket érvényesítette. Izrael nem fog 
azért bocsánatot kérni, mert meg-
védte polgárait. Izraelnek megvan 
a kompetenciája arra, hogy saját la-
kosságát a nemzetközi joggal össz-
hangban megvédje, és ezt ezután is 
meg fogja tenni.

Semmi kétség sem fér ahhoz, 
hogy ebben az eltorzult valóságban 
a Hamasznak nem kell számot adnia 
háborúsbűnei miatt, és nem ő fog en-
nek a vizsgálatnak a középpontjában 
állni.

Nem fognak igazságot szolgál-
tatni az izraeli áldozatoknak sem, 
amíg a terrorista Hamasz ellenőrzi a 
Gázai-övezetet, és amíg a partnerei 
Ramallahban és képviselői Genfben 
védelmezik. Jibril Rajoub, a Fatah 
főtitkára, a múlt hétvégén kijelentet-
te: «Mi nem ítéljük el, sőt üdvözöljük 
az ellenállás minden formáját. Ezek 
a rakéták megrendítették egységü-

SEMMI KÉTSÉG SEM FÉR AHHOZ, HOGY EBBEN AZ 
ELTORZULT VALÓSÁGBAN A HAMASZNAK NEM KELL 
SZÁMOT ADNIA HÁBORÚSBŰNEI MIATT, ÉS NEM Ő FOG 
ENNEK A VIZSGÁLATNAK A KÖZÉPPONTJÁBAN ÁLLNI.

ket, és csapást mértek biztonságér-
zetükre.»

A mai határozat által létrehozott 
vizsgálóbizottságnak az a célja, hogy 
szépítse a Hamasz terrorszervezet ál-
tal elkövetett háborúsbűnt, és Izrael-
nek önvédelemből, a saját lakossága 
védelme érdekében indított akcióját 
elítélje. Izrael nem tud és nem fog egy 
ilyen vizsgálattal együttműködni.

A résztvevő államoknak fel kell 
tenniük a kérdést, elfogadják-e ezt a 
párhuzamos univerzumot. Arra fog-
nak-e szavazni, hogy egy új mecha-
nizmust alkossanak, amikor tudják, 
hogy a Tanács már így is mennyire 
megszállottan Izrael-ellenes? Izraelt 
nem kell emlékeztetnie arra a számos 
határozatra, rendkívüli ülésre és elő-
ítélettel teli jelentésekre, melyek or-
szága ellen irányulnak.

Azok a tanácstagok, akik «igen-
nel» szavaztak, fenntartják az eltor-
zított valóságot.
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KÜLPOLITIKA 

A VILÁG 
SZEGÉNYSÉGI 
BIZONYÍTVÁNYA 
SAJÁTKEZŰLEG 
KIÁLLÍTVA 

INDIAI 
ZSIDÓK ÉS A 

KORONAVÍRUS-
JÁRVÁNY 

Izrael ad otthont egy Indiából 
származó nagyobb zsidó közös-
ségnek is. Ennek az óriási ország-
nak zsidó közössége továbbra is 
kb. 7000 főt számlál, akik túlnyo-
mórészt Mumbaiban élnek. Sok 
háztartásban több generáció él 
együtt, ezért ez a közösség köny-
nyű prédájává vált a koronaví-
rusnak. Ezekben a válságos idők-
ben azonban, a közösség tagjai 
nemcsak magukra gondolnak, 
kihasználva külföldi kapcsolata-
ikat, nemzetközi segítséget szer-
veznek honfitársaik számára. A 
gyülekezet központja nemcsak 
összejövetelek és ünnepségek 
helyszíne, hanem logisztikai cso-
mópontként is szolgál. A gyüle-
kezet azonban együtt szenved a 
lakossággal az egész országban 
uralkodó nehéz helyzet miatt. AN∎
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A múlt hónap eseményei, ami-
kor megszólaltak a fegyverek Izraelben, 
világosan megmutatták, hogy Irán bele-
avatkozik a helyzet alakulásába, és több 
helyen is valóban ott áll Izrael kapuja 
előtt. Az is köztudott, hogy a Libanon-
ban működő Hezbollah, Irán meghosz-
szabbított karja. Irán a háború sújtotta 
Szíriában már megvetette a lábát, így 
közvetlenül Izrael orra előtt hajtott végre 
katonai akciókat, mégpedig leplezetle-
nül, a nemzetközi államszövetség azon-
ban ezzel sem foglalkozik. Jordániában 
viszonylag nyugodt a helyzet, az ország 
azonban nehézségekkel küzd, ami aj-
tót nyithat Iránnak. Az sem kétséges, 
hogy Irán Jemenben a Huthi-lázadók ol-
dalán beavatkozott az ottani válságba.

A széles nyilvánosság előtt újdon-
ságként hatott, amit Izrael titkosszolgá-
lata már egy idő óta felfedett: A Hamasz 
sokkal nagyobb hatótávolságú rakéták-
kal rendelkezik. Hét évvel ezelőtt, ami-
kor 2014 nyarán az utolsó komoly esz-
kalációra sor került, a Hamasznak csak 
nagy nehézségek árán sikerült Tel Aviv 
nagytérségét célba venni. Most minden 
gond nélkül lőtte Izrael fővárosát, Jeru-
zsálemet, Tel Aviv nagytérségét, sőt az 
északi területeket is, valóságos sortűz-
zel, egyszerre több tucat rakétával. Iz-
rael tudja, hogy ezeknek a rakétáknak 
iráni hátterük van, de mindig jó, ha er-
ről mások is nyilatkoznak. Ezt tette a pa-
lesztin Iszlám Dzsihád egy magasrangú 
tisztségviselője, a másik radikális isz-
lám terrorszervezeté, amely a Hamasz 
mellett a Gázai-övezetben működik. 
Ramez al-Halabi az Alahad TV iraki té-

véadónak nyilatkozta: «Iráni támogatás 
nélkül nem lettünk volna épesek rakétá-
kat Tel Avivra kilőni.»

Ha figyelembe vesszük az iráni törek-
véseket, melyek célja «a zsidó államot 
letörölni a térképről», érthetővé válik, 
miért aggódik Izrael, és nem hisz abban, 
hogy a nukleáris tervekkel kapcsolatos 
bármiféle egyezmény pórázon tarthatná 
Iránt. Irán szó szerint körülzárta Izraelt. 
Ebben a helyzetben a nemzetközi állam-
közösséggel kapcsolatos aspektusok 
is közrejátszanak. Izrael megbízható 
szövetséges partner nélkül egyedül áll 
szemben ezzel a forgatókönyvvel. Jólle-
het Amerikában új korszak köszöntött 
be, Jeruzsálem ezzel együtt továbbra 
is alapvetően hagyatkozhat Washing-
tonra, és mégis – Biden amerikai elnök 
nem érdekelt olyan átfogóan a Közel-Ke-
let eseményeiben, mint hivatali elődje, 
és teljesen új irányvonalat követ, külö-
nösen Irán tekintetében.

Ez az egyik jelentős ok, amiért Izra-
el egyre aktívabb az egyik frontvonalon, 
és azon munkálkodik, amit a szakértők 
a «war inbetween the wars» kifejezéssel 
neveznek meg: «háború a háborúk kö-
zött». Az események központi helyszíne 
Szíria. Abból lehet kiindulni, hogy Izra-
el – mindegy, hogy lesz-e kormánya az 
országnak, vagy milyen kormánya lesz, 
esetleg újabb választásra kényszerül – 
ezt az eljárást semmilyen körülmények 
között sem fogja megszüntetni. Ez meg-
előzés, de jelentős figyelmeztetés is Irán 
számára. Izrael továbbra is határozottan 
tudtára adja Iránnak, hogy az Ayatollah 
rezsim katonai létesítményei, szíriai te-
rületen hatósugarán belül vannak. AN∎

Sokaknak talán már unalmas a téma, viszont az a tény, hogy az új 
amerikai adminisztráció ismét tárgyalásokat szorgalmaz Iránnal, 
Izrael számára aktuálisabb, mint bármikor ezelőtt.
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Padlizsán, 
paradicsom 
és kecskesajt saláta

IZRAEL KONYHÁJA

A napokban ismét feltartóz-
hatatlanul tört rám a saláta 
utáni vágy, és fejembe vet-
tem, hogy a szombati, nagy 
családdal közösen elfogyasz-
tott ebéd ezúttal nem húsos 
lesz. Mikor a neten megakadt 
a szemem egy padlizsán-pa-
radicsom-kecskesajt-saláta 
fotón, rögtön tudtam, hogy mi 
a teendőm.

Hozzávalók (6-4 személyre):

• 2 kockákra vágott padlizsán

• 1/2 pohár + 2 evőkanál olí-
vaolaj

• 3 evőkanál méz

• durva só

• fekete bors

• 2-3 pohárnyi félbevágott 
koktélparadicsom

• 1/2 pohár (50 g) fenyőmag

• 200g kockákra vágott ke-
mény kecskesajt

• 2 evőkanál apróra vágott 
petrezselyem

• 2 evőkanál kakukkfű (én ezt 
kihagytam, mert nem volt)

Elkészítés:

Kb. 180 fokra előmelegítjük a sütőt.
A fél pohár olívaolajat összekeverjük 
a mézzel, hozzáöntjük a padlizsán 
kockákhoz, és óvatosan megkavarjuk, 
hogy a mártás jól bevonja a padlizsánt.

Az egészet lapos tepsire tesszük, meg-
szórjuk egy kevés sóval és borssal, 
majd 25-30 percig sütjük, amíg a pad-
lizsán megpirul. A pörkölés során egy-
szer vagy kétszer átkavarjuk.

Olívaolajjal kicsit megkenünk egy má-
sik tepsit és rápakoljuk a paradicsomot 

úgy, hogy vágott felükkel felfelé néz-
zenek. Rácsöpögtetünk 2 evőkanálnyi 
olívaolajat és durva sót szórunk rá. A 
sütőben körülbelül 20 percig sütjük.

A padlizsánt és a paradicsomot áttesz-
szük egy tálba. A fenyőmagot száraz 
serpenyőben kicsit megpirítjuk, és a 
tálba szórjuk. Hozzáadjuk a fűszernö-
vényeket valamint a sajtot, összekever-
jük és melegen tálaljuk, vagy hűtőben 
lefedve tároljuk, és később hideg salá-
taként fogyasztjuk.
Nem tudom milyen hidegen, de melegen 
fenséges volt. Frissen sült sajtos pogá-
csával majszoltuk, és száraz vörösbort 
kortyoltunk hozzá :)
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Norbert Lieth elmúlt években elhangzott legjobb prédikációi,   
melyek üzenete ma is aktuális, megrendelhetõek CD-n.

A sorozat elsõ 5 lemeze:
Az Úr eljövetelének napja

Elragadtatás
A jövõ kellõs közepén

Jövõt adni a hitnek
Megnyerni a jövõt

Megrendelhetõ:
 1135 Budapest, Palóc utca 2. 

info@ejfelikialtas.hu (+36 30) 63 07 823 

Wer Country-Gospel-Musik liebt, kommt  
bei dieser CD voll auf seine Kosten. 

Ára: 2700 Ft

Angol nyelvû country stílusú zene CD-nket ajánljuk Ghighi Iovin elõadásában: 

Ó, mily hû barátunk Jézus

+postaköltség

1) I Stand Amazed In the Presence
2) Bringing In the Sheaves
3) Burdens Are Lifted At Calvary
4) I Know Whom I Have Believed
5) Softly and Tenderly
6) Count Your Blessings
7) How Great Thou Art
8) Pass Me Not O Gentle Savior
9) Shall We Gather At the River
10) Teach Me Thy Way O Lord
11) Sweet Hour Of Prayer
12) Are You Washed In the Blood
13) What a Friend We Have In Jesus

Megrendelés:
Éjféli Kiáltás Misszió, 1135 Budapest Palóc u. 2  
Mobil: (+36 30) 63 07 823 
E-mail: info@ejfelikialtas.hu; 
www.ejfelikialtas.hu

frankpeti.net



a társalgó – ideális lehetőséget nyúj-
tottak a gyülekezet összejöveteleihez. 
Mivel a hotel úgyis zárva volt, termeit 
magától értetődően átengedtük a gyü-
lekezet tevékenységének.

Amikor újra lehetővé vált az ösz-
szejövetelek megtartása bizonyos fel-
tételek mellett, a Beth-Shalom ismét 
a gyermek és ifjúsági tevékenységek 
színhelyévé vált. Természetesen betar-
tottuk a járványügyi intézkedéseket. 
Amikor 10 vagy 20 személy tartózkod-
hatott egy teremben, csoportfoglalko-
zásokat tartottunk, amikor 50 személy 
gyülekezhetett szabadtéren, akkor a 
kertünkben tartottunk rendezvénye-
ket, az időjárástól függően.

Ezek a tevékenységek az elzártság 
hosszú ideje alatt nagyon fontosak 
voltak a szellemi és társadalmi élet 
szempontjából. A hotel helyiségeit 
nemcsak a Bethesda gyülekezet fiatal-
jai használták, hanem egy haifai arab 
gyülekezet fiataljai is.

Mivel a gyülekezet összejöveteleit 

sokáig csak online lehetett megtarta-
ni, a gyerekek «Szombati iskolája» is 
így zajlott. Amikor enyhültek a kor-
látozások, úgy döntöttünk, hogy a 
szombati iskolát pénteken tartjuk meg 
a Beth-Shalomban. A közvetlen társas 
kapcsolatok már nagyon hiányoztak 
a gyerekeknek. Az ifjúsági, és a gyer-
mekfoglalkozásokon is mindig ponto-
san betartottuk a járványügyi előírá-
sokat.

A gyermek és ifjúsági összejövete-
lek mellett a Beth-Shalomban rend-
szeres imatalálkozókat és háziköröket 
is szerveztünk.

Amikor az ország déli részét raké-
tákkal lőtték Gázából, felajánlottuk a 
déli gyülekezeteknek házunkat, vala-
mint családoknak, akik pár nyugodt 
napot szerettek volna eltölteni. Nehéz 
időszak volt ez sokak számára, külö-
nösen a gyermekes családok kerültek 
nehéz helyzetbe. Az egyik családnak 
a közös légvédelmi bunkerben kellett 
menedéket keresnie, mert a lakásuk 
alatt nem volt óvóhely. Meghívtuk 
őket a Beth-Shalomba, ami valóságos 
megváltást jelentett számukra ebben 
az elviselhetetlen helyzetben. A csa-
lád gyerekei megismerkedtek a mi 
gyerekeinkkel, együtt játszottak, bib-
liai történeteket olvastak.

Hálát adunk az Úrnak mindazért, 
amit értük tehettünk, és azért, amit 
ezután is módunkban van megtenni. 

Izraelben minden visszatér lassan 
a rendes kerékvágásba. Az egyetlen 
terület, ahol még nem tértek vissza 
a normalitáshoz, a nemzetközi tu-
rizmus a nemzetközi járatokkal. De 
várunk türelmesen, mert mi tudjuk, 
hogy azoknak, akik Istent szeretik, 
minden javukra válik. Pillanatnyilag 
még nem jutottunk ki a válságból, de 
bízunk abban, hogy Isten segítségével 
megerősödve kerülünk ki belőle.

Hálás szívvel az imákért és támo-
gatásért üdvözöljük kedves Olvasóin-
kat és Barátainkat Haifából,

a Beth-Shalom csapat

A BETH-SHALOM  
VENDÉGHÁZ A KORONA-
VÍRUS-JÁRVÁNY IDEJÉN 

A Beth-Shalom hotel 
egy kis keresztény vendégház, ami 
nehéz időszakon ment át. Több 
mint egy éve nem szállásolhattunk 
el utazó csoportokat, és nem is 
vezethettünk turistákat az ország 
látványosságaihoz, így nem láto-
gathattuk a bibliai helyeket sem. 
De a többi keresztény és zsidó ven-
dégünket is nélkülöznünk kellett, 
akik máskor szívesen keresték fel 
hotelünket, a nyugodt légkör, pél-
dás tisztaság, a mindig barátságos 
személyzet miatt.

A Beth-Shalom ház azonban nem 
egy szokványos hotel, az évek során 
ugyanis szinte a második otthonává 
vált a haifai Bethesda gyülekezetnek. 
A gyülekezet már a koronavírus előtt is 
igénybe vette a Beth-Shalom helyisé-
geit a gyermek- és ifjúsági munkához 
és más összejövetelekhez. A pandé-
mia következtében elrendelt korláto-
zások idején a hotel három, nagy ter-
me – az ebédlő, a gyülekezeti terem és 
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Ára: 1250,- Ft  
                +postaköltség

Werner Mücher

Az Úr ünnepei

Ára: 1200,-Ft 
                     +postaköltség

Az Úr ünnepei a 3Mózes 23. fejezet igeversrõl 
igeversre haladó magyarázata

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

Jézus segíts,
zsidó vagyok!

Benjamin Berger 

Izrael szent 
gyülekezései
Ára: 1250,- Ft  
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Megrendelés: Éjféli Kiáltás Misszió, 1135 Budapest Palóc u. 2  
Mobil: (+36 30) 63 07 823 
E-mail: info@ejfelikialtas.hu; 
www.ejfelikialtas.hu
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Befizetés esetén, ha az út nem valósul meg, úgy áttevõdik a következõ turnusra!

Éjféli Kiáltás Misszió,  1135 Budapest,  Palóc u. 2 .;  
Telefon (+36 30) 63 07 823 ;  
E-mail: info@ejfelikialtas.hu;  www.ejfelikialtas.hu

A részletekrõl érdeklõdjön telefonon!

Az utazás az Éjféli Kiáltás Misszió 
svájci szervezetének  Beth-
Shalommal való Izraeli látogatása, 
megélése egyedülálló és 
feledhetetlen! Csak azt tudjuk erre 
mondani:  
Jövőre is Jeruzsálem!
Shalom ve Lehitraot.
Legyetek az ígéret földjének jó 
hírvivői, ahogyan Józsué és Káleb.
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