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Áv hónap 9. napja a zsidó naptárban 
gyásznap, amikor az első és második 
Templom lerombolására emlékeznek. Ez 
a nap legtöbbször augusztusra esik. Érde-
kes, hogy az első és második Templom le-
rombolása a zsidó naptár szerint ugyana-
zon a napon történt. 

Az emléknap alkalmával mindig meg-
jelennek olyan újságcikkek, amelyek fel-
teszik a kérdést, hogyan és egyáltalán 
miért került sor a Templom lerombolá-
sára. Az első Templom esetében egyér-
telmű felvilágosítást ad az Ószövetség. A 
második Templom lerombolása azonban 
az Ószövetség utolsó könyvének leírá-
sa után történt, ezért az Ószövetség csak 
körvonalakban ad erről felvilágosítást, 
noha a Dániel 9,26–27 megjövendöli ezt 
az eseményt. 

Josephus Flavius zsidó történész 
ugyanakkor pontos leírással szolgál 
azokról az eseményekről, melyek a má-
sodik Templom lerombolásához vezet-
tek. Könyve – A zsidó háború – még ma 
is olyan érdekfeszítő olvasmány, mint 
egy thriller. Borzalmas, ami annak idején 
történt, a legtragikusabb pedig az, hogy 
hiányzott az egység a zsidóságon belül, 
és ez vezetett a zsidó nép legnagyobb 
katasztrófájához. 

Mindig is történt figyelmeztetés arra 
nézve, hogy a belső viszály a zsidó állam 
legnagyobb ellensége. Ami napjainkban 
Izraelben a novemberi választások kap-
csán lejátszódik, jól szemlélteti, mennyi-
re megosztott ma is a zsidó nép, hisz kü-
lönböző táborokra szakadva egyáltalán 
nem az egységet tűzte zászlajára.  

Amikor a rómaiak Jeruzsálem ellen 
vonultak, a város legalább három egy-
mással rivalizáló táborra szakadt, ame-
lyek egymás ellen harcoltak. A belső 
vetélkedés odáig fajult, hogy az egyik éj-
szaka a fanatikusok a felső réteg kb. két-
ezer emberét ölték meg, akik a kiegyezést 
keresték a rómaiakkal, hogy így fejezzék 

KEDVES BARÁTAIM! 

be a háborút. És semmi sem lehet pusz-
títóbb, mint a testvérháború, amely vég-
képp lehetetlenné teszi a külső ellenség-
gel szembeni védekezést.

Az emléknapon tartott megemlékezé-
seken mindig felelevenítik ezeket a tra-
gikus eseményeket figyelmeztetésként a 
modern Izrael Állam számára és különö-
sen az aktuális helyzetre való tekintettel. 

Izrael Állam alapításakor a holokauszt 
még olyan elevenen élt az emlékezetben, 
hogy mindenki érezte és tudta: csak a fel-
tétel nélküli összetartás vezethet sikerre 
az ellenség túlerejével szemben. Ellenté-
tek akkor is voltak a zsidó nép körében, 
de a nagy célra való tekintettel eltűntek, 
mindenki összefogott a saját nemzeti ál-
lam megalakítása érdekében. 

Azóta 74 év telt el, mely során sok 
ideológia lelt táptalajra Izraelben is. Kü-
lönösen a sokféle vallásos áramlat osztja 
meg a zsidó népet. Izrael az egyik legtöbb 
politikai és vallásos párttal rendelkező 
ország.  És minden választás előtt újabb 
pártok és politikai táborok keletkeznek, 
melyek megoldást ígérnek a választók-
nak a feszült politikai helyzet problémái-
ra. Sajnos azonban főleg a politikai ego 
áll az első helyen, a nép jóléte pedig hát-
térbe szorul. 

Az a tény, hogy Izrael nem csupán egy 
állam a sok között, hanem keletkezése 
mögött sokkal több áll, mégpedig a régi 
bibliai próféciák ígéreteinek beteljesedé-
se, arról biztosít bennünket, hogy Isten, 
a Mindenható, garanciaként áll a látszó-
lag áldatlan események mögött, aki min-
denképpen véghez viszi üdvtervét Izrael-
lel és a világgal.

Ezzel a csodás reménységgel köszön-
telek Benneteket 

szívélyes shalommal: 

AZ EMLÉKNAP 
ALKALMÁVAL 
MINDIG 
MEGJELENNEK 
OLYAN 
ÚJSÁGCIKKEK, 
AMELYEK 
FELTESZIK A 
KÉRDÉST, HOGYAN 
ÉS EGYÁLTALÁN 
MIÉRT KERÜLT 
SOR A TEMPLOM 
LEROMBOLÁSÁRA.
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A FARIZEUSOK 
ÉS A MESSIÁS 
ELUTASÍTÁSA 

T H O M A S  L I E T H
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A Márk 7-ben az Úr Jézus elí-
télte a zsidó farizeusok és írástudók 
törvényeskedését, akik az Isten pa-
rancsolata helyett az ún. vének ha-
gyományaihoz ragaszkodtak. És 
idézte Ézsaiás próféta szavait: «Ta-
lálóan prófétált Ézsaiás rólatok, ti 
képmutatók, amint meg van írva: 
Ez a nép csak ajkával tisztel engem, 
de szíve távol van tőlem. Hiába tisz-
telnek engem, ha olyan tanításokat 
tanítanak, amelyek emberek paran-
csolatai» (6–7. versek).

A János 5-ben az Úr Jézus így 
feddi a farizeusokat: «Ti azért ku-
tatjátok az Írásokat, mert azt gon-
doljátok, hogy azokban van az örök 
életetek: pedig azok rólam tesznek 
bizonyságot, és mégsem akartok 
hozzám jönni, hogy életetek legyen» 
(39–40. versek).

Az Úr itt nem a vének hagyo-
mányairól beszél, melyek emberek 
parancsolatai, hanem a Szentírás-
ról, amely Őróla tesz bizonyságot, 
és hangsúlyozza: «Mégsem akartok 
hozzám jönni.» A hangsúly pedig 
ezen a kijelentésen van: Nem akar-
tok.

Ezzel el is érkeztünk oda, hogy 
a farizeusokról és írástudókról be-
széljünk, akikkel az Úr Jézusnak 
annyi vitája volt. A régi próféták 
idejében, tehát Keresztelő János fel-
lépése előtt, léteztek papok, léviták, 
vének, próféták, állt a Templom, de 
nem voltak zsinagógák, sem farize-
usok. A Templom lerombolása és a 
zsidó nép Babilonba való elhurcolá-
sa után azonban sok minden meg-
változott. Ez vallásos tekintetben is 
döntő esemény volt, gyakorlatilag 
a zsinagóga megszületésének pilla-
nata ez, hisz a Templom már nem 
létezett, a nép pedig diaszpórában, 
száműzetésben élt.

Azok a zsidók, akik később a 
babiloni fogságból visszatértek, 
Templommal ugyan már nem ren-
delkeztek, de belátták, hogy en-
gedetlenségük és atyáik bálvány-
imádása okozta száműzetésüket. 
És ebből a belátásból fejlődött ki 
tulajdonképpen – kezdve Ezsdrás 
pappal, aki egyike volt a visszatérő 
zsidóknak  – az új foglalkozási ág, 
az ún. írástudók rétege. Az Ezsdrás 
7,11-ben olvassuk: «…Ezsdrásnak, 
az írástudó papnak, aki írástudó 
volt, jártas az ÚR parancsolatainak 
az igéiben és rendelkezéseiben».

Írástudó nemcsak pap lehetett, 
hanem lévita, próféta, egyike a vé-
neknek is, vagyis az, aki az Írásokat 
ismerte. Így jött létre ez az új foglal-
kozási ág azzal a szándékkal, hogy az 
írástudók őrködjenek a mózesi Tör-
vény fölött, tanítsák annak tartalmát, 
mert a múlt papjai és lévitái olyan 
szánalmasan kudarcot vallottak.

Soha nem volt szabad megis-
métlődnie annak, ami a babiloni 
száműzetést okozta. Soha nem akar-
ták többé a mózesi Törvényt szem 
elől téveszteni, soha nem akartak 
a bálványimádás csapdájába esni. 
Ez a törekvés jó és helyes volt. A 
nép levonta a tanulságot a múlt ka-
tasztrófáiból, meg akarta tanulni a 
Törvényt, és be akarta tartani Isten 
parancsolatait, amint a Nehémi-
ás 10,30-ban olvassuk (Nehémiás 
Ezsdrás kortársa volt, aki a babilo-
ni fogságból való visszatérésről is 
ír könyvében): «Csatlakozva tehát 
előkelő honfitársainkhoz, átok alatt 
esküt tettünk, hogy Isten törvénye 
szerint élünk, amelyet Isten adott 
szolgája, Mózes által, és hogy meg-
tartjuk és teljesítjük Urunknak, az 
ÚRnak minden parancsolatát, vég-
zését és rendelkezését.» 

Mindez jó és helyes. Csakhogy 
ami a fogságból való visszatérés 
után pozitívan indult, a későbbiek-
ben túlnőtt az eredeti tanításon és 
a tulajdonképpeni célon. És itt pár-
huzamot látok a mi korunkkal, ahol 
az eredetileg jó és fenséges kezdet 
után eltolódnak a határok, és az 
egyik végletből a másikba esnek. 
A politikában olyan jelmondatok 
érzékeltetik ezt, mint «Soha többé 
fasizmus!»; «Soha többé antisze-
mitizmus!»; «Ennek soha nem sza-
bad megismétlődnie!». Alapvetően 
mindez teljesen helyes, csakhogy a 
valóság egészen más, mert amikor 
a muszlim antiszemitizmust nem 
ítélik el, amikor a szélsőjobbos fa-
sizmust ártalmatlannak tüntetik 
fel, ha azok, akik «soha többé fasiz-
must!» kiáltanak, maguk is fasisz-
ták, és akik «soha többé antisze-
mitizmust!» kántálnak, Izrael ellen 
uszítanak, akkor az eredetileg jó és 
hasznos gondolatból káros és ve-
szélyes mozgalom alakul ki. És így 
volt ez az írástudók eredetileg jó és 
helyes céljaival is. A következő ge-
nerációk írástudói elkezdtek a mó-
zesi Törvény köré – amely különben 
613 parancsolatból áll – egy újabb 
kikötésekből álló kerítést vonni, 
hogy megakadályozzák a 613 pa-
rancsolat valamelyikének estleges 
megszegését.

Megpróbálom ezt egy fiktív pél-
dával szemléltetni. Tételezzük fel, 
hogy az eredeti parancs így hangzik: 
«Nem ihatsz három pohár Bacardi 
rumnál többet!» Ez lenne az, ami 
fölött az első nemzedék őrködött. 
A második nemzedék attól tartva, 
hogy esetleg a harmadik pohár után 
egy negyedikkel is isznak – ami na-
gyon könnyen megtörténhet – egy 
kerítést húzott a meglévő törvény 

Miért éppen a farizeusok mozgalma utasította el olyan vehemen-
sen a Messiást? Egy lehetséges magyarázat.
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köré, és ez már így fogalmazta meg 
a parancsot: «Nem ihatsz Bacardi 
rumot!»

Eredetileg szabad lett volna há-
rom pohárral inni, de a parancs 
esetleges megszegésének megaka-
dályozására szigorítottak rajta. A 
logika kézenfekvő: Aki egyáltalán 
nem iszik Bacardit, nem fenyege-
ti az a veszély, hogy négy pohárral 
fog inni. De ez nem volt elég, mert 
e kerítés köré is újabb kerítést von-
tak: «Nem ihatsz rumot!» – Jóllehet 
az eredeti parancs szerint csak a Ba-
cardiról volt szó. De mondhatnák, 
rendben, akkor a Bacardi helyett 
Havanát iszunk. Ennek elkerülésé-
re aztán újra szigorítottak a paran-
cson, és teljesen megtiltották a rum-
ivást. A logika ismét kézenfekvő, aki 
egyáltalán nem iszik rumot, nem 
fenyegeti az a veszély, hogy négy po-
hár Bacardit fog inni.

Nos, igen, ezt újabb kerítés kö-
vetheti: «Egyáltalán nem szabad 
alkoholt innod!», noha az eredeti 
parancs nem ezt tartalmazza. A kö-
vetkező elferdült értelmezés szerinti 
kerítés már azt mondja, hogy «nem 
szabad pohárból innod!», míg a sok 
csűrés-csavarás után eljutnak oda, 
hogy egyáltalán nem szabad inni, 
és merő törvényeskedésből szomjan 
halnak. – És így lesz Isten parancso-
latából is, amelynek megvan a maga 
értelme és célja, mint ebben a fiktív 
példában – amely arra int, hogy ne 
részegedjünk le – egy emberi pa-
rancs, előírás, és ez messze túllő a 
tulajdonképpeni célon. Emlékez-
zünk az Úr Jézus szavaira: «…olyan 
tanításokat tanítanak, amelyek em-
berek parancsolatai.»

A 613 parancsolatból hirtelen 
több ezer lett, amelyek egyre tör-

vényeskedőbbek, szigorúbbak, 
őrültebbek, átláthatatlanabbak és 
bürokratikusabbak lettek. Puszta 
törvényeskedésből már szinte leve-
gőt sem volt szabad venni, a paran-
csolatok pedig már nem az emberek 
védelmét szolgálták, az ember volt 
a parancsolatért, és nem fordítva. – 
Ez az egész olyan látszatot keltett, 
mintha Isten először a parancsola-
tokat bocsátotta volna ki, aztán így 
gondolkodott: «Most már szüksé-
gem van emberre is, különben az 
egésznek semmi értelme.»

Az Úr Jézus éppen ezt próbálta 
megértetni a farizeusokkal a szom-
bati nyugalomnap kapcsán: «A 
szombat lett az emberért, nem az 
ember a szombatért» (Mk 2,27).

Ezzel a túlhajszolt törvényeske-
déssel az ember örökös bizonytalan-
ságban és attól való félelemben élt, 
nehogy véletlenül megszegjen egy 
parancsolatot. És ezzel a törvényes-
kedéssel egyáltalán nem lehetett 
üdvbizonyosságot szerezni, mert 
soha nem lehetett tudni, mikor szeg-
tek meg egy rendelkezést teljesen 
akaratlanul. Ez pedig odavezetett, 
hogy az élet állandó képmutatásban 
zajlott, hisz gyakorlatilag nem lehe-
tett úgy normális életet élni, hogy ne 
szegjék meg egyik vagy másik ember 
alkotta parancsot.

És hogy a rum példájánál marad-
junk, mi a helyzet a rumaromával? 
Már azt sem használhatom? Nem 
ehetek rumos felfújtat vagy rumos 
meggyes bonbont? És így lesz egy 
eredetileg jó szándékból görcsös 
erőlködés és frusztráció. Éppúgy, 
mint a gendermegfelelésű nyelv-
használattal.  – Ezt és ezt még sza-
bad-e mondanom? Szabad-e még 
egy cigánypecsenyét vagy néger-

csókot kérnem? És így tovább, már 
senki sem látja át ezt az egészet. At-
tól félve, hogy esetleg vétünk az ál-
talánosan elfogadott elvárás ellen, 
inkább hallgatunk, és nemcsak a 
beszédet iktatjuk ki, hanem a gon-
dolkodást is. És úgy tűnik, épp ez 
a szándék: Az ember egyáltalán ne 
is gondolkodjék, majd gondolkodik 
helyette az állam.  

Térjünk vissza az írástudók má-
sodik generációjához. Az első, köz-
vetlenül a babiloni fogságból való 
visszatérés utáni generáció számára 
csak a mózesi Törvény volt kötelező, 
és csak az Ószövetség parancsola-
tait tanították, semmi mást; a má-
sodik generáció írástudói számára 
azonban kötelező volt ugyan a mó-
zesi Törvény, de mellette tanították 
a megfelelő körítéseket, kiegészíté-
seket is.

Kezdetben még lehetett mind er-
ről vitázni, más véleményt formálni, 
amíg, nos, amíg Karl Lauterbach 
(német tudós, orvos, szociáldemok-
rata politikus) meg nem jelent  … 
nem, nem, amíg az írástudók egy-
séges döntésre nem jutottak. És ez 
olyan kötelezővé vált, mint maga a 
Tóra, vagyis a tulajdonképpeni Tör-
vény.

A Tóra Mózes öt könyve, mond-
hatni Isten írott Törvénye, amire az 
első generáció  – köztük Ezsdrás és 
Nehémiás  – felesküdtek. Azonban 
a körítések egyenlővé tétele által 
a Biblia Törvényéhez, a Mózes öt 
könyvének 613 parancsolatához 
hozzácsatolták a 614., a 615., … az 
1424., stb. parancsolatot is. Egyre 
több új törvény született. Először 
nem kötelezően, majd a közös kon-
szenzus alapján kötelezővé vált, és 
a Tórával lett egyenértékű.

AZ ÚR JÉZUS ISTEN SZAVÁT TARTJA SZEM 
ELŐTT, MÍG A VALLÁSOS VEZETŐK AZ 
EMBERI RENDELKEZÉSEKET.

8 Hírek Izraelből | 2022/09

BIBLIA



Ennek megfelelően volt egy írá-
sos Tóra – Mózes öt könyve – és egy 
szóbeli Tóra, a vének, a rabbik, az 
írástudók átörökítése. A Biblia szin-
tén különbséget tesz egyfelől Mó-
zes, az Írás és a Törvény, másfelől 
pedig a régiek hagyománya közt.

A János 5-ben az Úr Jézus Mózes-
ről és az Írásról beszél, ez nem más, 
mint a Tóra és a teljes Ószövetség, 
vagyis Isten írott szava. A farizeu-
sokról és írástudókról ezt olvassuk: 
«Köréje gyűltek a farizeusok és né-
hányan az írástudók közül, akik Je-
ruzsálemből jöttek, és észrevették, 
hogy némelyik tanítványa tisztáta-
lan, vagyis mosdatlan kézzel étke-
zik. A farizeusok és általában a zsi-
dók ugyanis addig nem esznek, míg 
meg nem mosták a kezüket egy ma-
réknyi vízzel, mert ragaszkodnak a 
vének hagyományaihoz» (Mk 7,1–3).

Láthatjuk tehát, hogy az Úr Jé-
zus Mózesről és az Írásról beszél, a 
farizeusok és írástudók ellenben a 
vének hagyományairól. Az Úr Jézus 
Isten szavát tartja szem előtt, míg a 
vallásos vezetők az emberi rendel-
kezéseket.

A farizeusi törvényalkotás egyik 
gyakorlati példája, amelynek mind 
máig hatása van, jól szemlélteti, mi-
lyen is valójában az emberi törvény-
kezés: a mózesi Törvény előírja, 
hogy a bárányt vagy a kecskegidát 
nem szabad anyjának tejében meg-
főzni. Ez egyike a Sínai-szövetség 
613 parancsolatának, azaz az írott 
Törvénynek (5Móz 14,21).

Ennek a parancsolatnak alapját 
az képezi, hogy a kánaániak, akik 
között az izraeliták éltek, ily módon 
végezték bálványimádó szertartása-
ikat. E parancsolat tehát a bálvány-
imádástól védte Isten népét, a kána-

ániak ugyanis miután megfejték az 
anyaállatot, a levágott fiatal állatot 
abban a tejben főzték meg, és így 
ajánlották fel Baál istennek. Ennek 
a törvénynek tehát ez a történelmi 
háttere.

Itt végső soron egyáltalán nem 
az állatról vagy annak elkészíté-
si módjáról van szó, hanem a bál-
ványimádás praktikájáról, amitől 
az izraelieknek távol kellett magu-
kat tartaniuk. Nem utánozhatták a 
kánaániakat, akik így végezték bál-
ványimádó rituáléikat.

Ez a parancsolat azonban az idők 
folyamán elveszítette történelmi 
hátterét, az értelme természetesen 
megmaradt, hogy nem áldozhatnak 
idegen isteneknek, viszont a konk-
rét tény, ahogyan egykor a kánaáni-
ak azt gyakorolták, már egyáltalán 
nem létezik, és rég feledésbe merült.

Az írástudók épp az ellenkezőjét 
tették annak, amit e parancsolattal 
tenniük kellett volna. Ahelyett, hogy 
a keretét távolították volna el, és az 
értelmét tanították és gyakorolták 
volna, még szorosabb kerítést von-
tak e köré a tulajdonképpen elavult 
parancsolat köré. És ez mindmáig 
érvényes a hívő zsidók, különösen 
az ortodox zsidók körében, mégpe-
dig úgy, hogy a tej- és a húsételeket 
szigorúan különválasztva tárolják, 
és ezt nevezik «kósernek». A kóser 
tilalmak azonban nem biblikusak, 
azok a hagyomány részei, az embe-
rek maguk alkotta törvényei, és ezek-
nek Isten tulajdonképpeni igéjével 
már semmi közös vonásuk sincs. A 
kóser előírások betartása különben 
önmagukra erőltetett görcsös igye-
kezetté válik. És mi mindenre kell 
odafigyelni – a bevásárlásra, az elő-
készítésre, az étel megfőzésére, az 

evésre, az asztal megterítésére, stb. 
Az eredeti parancsolatok köré 

egyre több és több előírás gyűlt, 
és körülbelül Jézus születésével 
egyidőben kikristályosodott az írás-
tudóknak ebből a mozgalmából egy 
iskola, amelynek a parancsolatok 
körüli előírások túl lazáknak tűn-
tek. Ez az új iskola tulajdonképpen 
a farizeusok iskolája, akikkel az Úr 
Jézus vitába szállt, és akikről megál-
lapítja: «Mert az Isten parancsolat-
ját elhagyva, az emberek rendelését 
tartjátok meg, korsóknak és poha-
raknak mosását; és sok egyéb effélé-
ket is cselekesztek. És monda nékik: 
Az Isten parancsolatját szépen félre 
teszitek, azért, hogy a magatok ren-
delését tartsátok meg» (Mk 7,8–9; 
Károli). 

Ezek a farizeusok és írástudók 
nemcsak új előírásokat alkottak, ha-
nem a már meglévő előírásokat – az 
ún. szóbeli Tórát – éppolyan sérthe-
tetlennek és kötelezőnek tartották, 
mint a mózesi Törvényt. Vagyis a 
rabbik rendelkezéseit Isten szavával 
tették egyenlővé – sőt még fölé he-
lyezték, és amint Jézus mondta, fél-
retették, hogy a maguk rendeléseit 
tartsák meg.

Ez az oka annak, hogy az Úr Jé-
zus és a farizeusok között heves 
konfliktusra került sor. Már az a tény 
is indokolta ezt, hogy Jézus maga 
volt Isten Igéje: «Kezdetben volt az 
Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten 
volt az Ige». De az írástudók Isten 
Igéje és az Isten által küldött Mes-
siás fölé helyezték magukat, amivel 
tulajdonképpen ezt mondták: «A mi 
hagyományaink fölötte állnak an-
nak, amit te mondasz. És nemcsak 
annak, amit mondasz, hanem an-
nak is, amit teszel.»
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Ezért a farizeusok, szadduceu-
sok, írástudók, papok, a vallási 
vezetők általában nem is akarták 
elfogadni Jézusnak még a legnyil-
vánvalóbb jeleit és csodáit sem, mint 
meggyőző érveket. Ez végül a Szent-
lélek elleni bűnhöz vezetett, mivel a 
Messiás teljhatalmának bizonyíté-
kait csak azzal tudták visszautasíta-
ni, hogy azt állították, az Úr ezeket 
a csodákat a démonok fejedelmé-
nek segítségével vitte véghez.  – Így 
történt a vakon született meggyó-
gyításakor, vagy a néma megszál-
lott megszabadításakor, melyekről 
a Máté 12-ben olvashatunk. Ezek a 
csodák azt bizonyították, hogy Jézus 
a megígért Messiás. A farizeusok pe-
dig nem tudtak mást kitalálni, mint-
hogy kijelentsék: «Ez nem űzheti ki 
az ördögöket másként, csak Belze-
bubnak, az ördögök fejedelmének a 
segítségével!» (Mt 12,24).

Vagyis szerintük ez a názáre-
ti nem lehet a Messiás, még akkor 
sem, ha a tettei azt bizonyítják, és 
az írott Törvény meg a próféták is 
ezt igazolják. Ő nem lehet a Messiás, 
mert nem tartja be a szóbeli hagyo-
mányokat. A farizeusok és az írástu-
dók ugyanis azt állították – mintegy 
legitimációt teremtve tévtanításuk-
nak –, hogy Mózes eredetileg két 
Törvényt kapott, az írott Törvényt, 
ami a Tóra, és egy szóbeli Törvényt, 

amely Mózesen, Józsuén, a bírákon, 
a papokon, a prófétákon át egészen 
az írástudókig hagyományozódott. 
Ezzel az írástudók a következőt ál-
lították: «A mi tanításunk folytatása 
annak, amit Isten Mózesnek szóban 
átadott, és ez egyenértékű az írott 
Igével.»

Ez az alapja a pápa tévedhetet-
lenségébe vetett hitnek és minden 
olyan tévtanításnak, amelynek kö-
zéppontjában már nem Isten igéje 
áll. A Szentírásban ugyanakkor se-
hol sincs utalás Istennek szóbeli és 
folytatólagos kinyilatkoztatásáról; 
éppen ellenkezőleg, meg van írva, 
átkozott az, aki hozzátesz Isten írott 
igéjéhez, olvassuk el erről a Jelené-
sek 22,18-at.

Aztán a szóbeli hagyományok 
összességéből jött létre a Talmud. A 
zsidó Talmud tehát emberek műve 
több ezer szabállyal és előírással 
a vének hagyományainak alapján. 
És ami a megdöbbentő, ennek az 
emberi műnek az ortodox zsidóság 
körében nagyobb jelentősége van, 
mint Isten igéjének. 

Ha meggondoljuk, mekkora ér-
téke, jelentősége van a zsidóság 
körében a Talmudnak, a szóbeli 
hagyományoknak, a rabbik kijelen-
téseinek, megérthetjük a vallásos 
zsidók vakságát Istennek igazi igéje 
iránt. A szemük előtti leplet a ma-

guk alkotta törvény képezi. Ezért 
tehát a vallásos zsidóknak vissza 
kell térniük az Isten igéjéhez, mert 
ezen áll vagy bukik minden. El kell 
fordulniuk a hagyományoktól, a 
Talmudtól, a vallástól, a szóbeli 
törvénytől, és oda kell fordulniuk 
a prófétákhoz, a Szentíráshoz, me-
lyek a Messiásról szólnak, és ame-
lyek Jézus Krisztusban teljesednek 
be. Vissza kell térniük, hogy jövő-
jük lehessen.

Jézus idejében a farizeusok azt 
várták, hogy szóbeli hagyományaik-
nak megfelelően a Messiás az ő kö-
rükből fog megjelenni, és nemcsak 
az írott, hanem a szóbeli törvényt 
is érvényre juttatja. – Ez szintén azt 
magyarázza, hogy a farizeusok lehe-
tetlennek tartották, hogy az Úr Jé-
zus a Messiás, hisz egyszerűen nem 
illett bele a sémájukba. Nem felelt 
meg elvárásaiknak, hitbeli konst-
rukciójuknak. 

Az Úr Jézus elutasította a szóbe-
li Törvényt, és ezt a farizeusok nem 
tudták elfogadni, mert egyenértékű-
nek tekintették a farizeusság eluta-
sításával. Ezért gyűlölték az Urat, s 
nemcsak messiási voltát kérdőjelez-
ték meg, hanem halálos ellenségnek 
tekintették.

Veszélyt jelentett az egész vallási 
rendszerükre. Ezen a megcsontoso-
dott rendszeren belül pedig a szom-

HA MEGGONDOLJUK, MEKKORA ÉRTÉKE, 
JELENTŐSÉGE VAN A ZSIDÓSÁG KÖRÉBEN A 
TALMUDNAK, A SZÓBELI HAGYOMÁNYOKNAK, 
A RABBIK KIJELENTÉSEINEK, MEGÉRTHETJÜK 
A VALLÁSOS ZSIDÓK VAKSÁGÁT ISTENNEK 
IGAZI IGÉJE IRÁNT. A SZEMÜK ELŐTTI LEPLET 
A MAGUK ALKOTTA TÖRVÉNY KÉPEZI. EZÉRT 
TEHÁT A VALLÁSOS ZSIDÓKNAK VISSZA KELL 
TÉRNIÜK AZ ISTEN IGÉJÉHEZ, MERT EZEN ÁLL 
VAGY BUKIK MINDEN.
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bat rendkívül fontos volt a zsidók 
számára. Ezért nem csoda, hogy a 
szombat törvényének megsértése 
miatt meg akarták ölni Jézust (Mt 
12,10.13–14).  – Látjuk a farizeusok 
skizofréniáját? A Törvény önjelölt 
őrzői ragaszkodnak ahhoz, hogy 
szombaton semmi jót sem szabad 
tenni, de ezen a szent szombati na-
pon ők maguk határozatot hoznak 
egy gyilkosságról. Micsoda elmeza-
var! Amikor egy ember vak Isten sza-
va iránt, és nyíltan lázad az Ige el-
len, akkor gondolatait és tetteit már 
nem lehet nyomon követni. 

A szombat megszentelése a Sí-
nai-szövetség egyik parancsolata, 
vagyis az írott Törvény része, viszont 
a szóbeli hagyomány még nagyon 
sok előírást tartalmaz a szombattal 
kapcsolatban – az ún. körítéseket 
az eredeti törvény körül. Így Jézus 
és tanítványai vétettek a rabbinikus 
előírás szerint a szombat törvénye 
ellen, noha az csak a kiegészítése-
ket érintette, magát a törvényt nem. 
De a farizeusok nem látták a különb-
séget, mert a vének hagyományait 
egyenértékűnek tekintették a móze-
si Törvénnyel. 

Amint láttuk a Máté 12-ben a 
szombaton történt gyógyítás Jé-
zus megölésének indítéka lett. És 
ezt megelőzte a Márk 2-ben leírt 
esemény: «És történt, hogy Jézus 
szombaton gabonaföldeken ment 
át, és tanítványai útközben tépdesni 
kezdték a kalászokat. A farizeusok 
így szóltak hozzá: Nézd, miért tesz-
nek szombaton olyat, amit nem sza-
bad?» (23–24).

Egy normálisan gondolkodó em-
ber megkérdezheti, mi kivetnivaló 
van ebben. A farizeusok válasza így 
hangzik: Aratni, csépelni, betakarí-
tani, … mindez munka, és szomba-
ton nem szabad dolgozni. – Tehát 
ha a kiegészítésre gondolunk, me-
lyet a parancs esetleges megszegé-
sének megakadályozására alkottak, 
el kell fogadnunk, hogy szombaton 
végigmenni a búzaföldön, és eset-
leg néhány kalászt letépni és szét-
morzsolni azt jelenti, hogy arattak, 
csépeltek és betakarítottak – tehát 

dolgoztak, és így vétettek a paran-
csolat ellen. 

Viccesnek tűnhet, viszont szem-
lélteti a rabbinikus gondolkodást, 
amely messze túlmutat a tulajdon-
képpeni Törvényen, és legtöbbször 
már semmi köze sincs a parancsolat 
tulajdonképpeni értelméhez. Nem 
hiába jelenti ki az Úr Jézus a fari-
zeusokról: «Súlyos és elhordozha-
tatlan terheket kötnek össze, és az 
emberek vállára rakják, de maguk 
az ujjukkal sem akarják azokat meg-
mozdítani» (Mt 23,4). Ők ugyanis 
úgy értelmezték a Törvényt, ahogy 
az nekik megfelelt. Ezt láthatjuk a 
következő példában.

A Máté 15,1–2-ben olvassuk: «Ak-
kor farizeusok és írástudók men-
tek Jeruzsálemből Jézushoz, és ezt 
mondták: Miért szegik meg tanítvá-
nyaid az ősök hagyományát? Ami-
kor ugyanis étkeznek, nem mossák 
meg a kezüket.»

Tehát itt is az ősök hagyományá-
ról van szó, és nem az írott Törvény-
ről. E szerint a szóbeli hagyomány 
szerint kötelező volt a kézmosás. 
Nem olyan kézmosásról van itt szó, 
mint ahogyan azt ma ismerjük, ha-
nem egy rituális cselekedetről, ame-
lyet aztán kiegészített a különböző 
edények megmosása is.

Az Úr így válaszolt nekik: «Ti pe-
dig miért szegitek meg a ti hagyomá-
nyotokért az Isten parancsolatát?» 
(Mt 15,3).

A farizeusokkal és írástudókkal 
ellentétben az Úr Jézus Isten írott 
Törvényét tartotta szem előtt, és a 
vallásosak szemére vetette, hogy az 
ellen vétenek. Más szavakkal: «Nem 
mi vétünk a Törvény ellen, hanem ti 
szegitek meg Atyám parancsolatait. 
Mi legfeljebb a ti hagyományaitok 
ellen vétünk.»

«Mert Isten ezt mondta: Tiszteld 
apádat és anyádat, és aki gyalázza 
apját vagy anyját, halállal bűnhőd-
jék. Ti pedig így tanítotok: Ha valaki 
ezt mondja apjának vagy anyjának: 
Áldozati ajándék az, amivel megse-
gíthetnélek, azt ebben az esetben 
nem köti a parancsolat, hogy tisz-
telje apját és anyját. Így tettétek ér-

vénytelenné Isten igéjét a ti hagyo-
mányotokért» (Mt 15,4–6).

Az Úr Jézus megemlített egy pél-
dát, hogy a farizeusok és írástudók 
szemérmetlen képmutatását lelep-
lezze. Egy farizeus ugyanis a szóbeli 
hagyomány alapján hatályon kívül 
helyezhette Isten parancsolatát. 
Isten parancsa így hangzik: «Tisz-
teld atyádat és anyádat», és ehhez 
kapcsolódott a szülők támogatása, 
a gyakorlati anyagi segítése. A fari–
zeus azonban bizonyos dolgokról, 
melyekkel a szülőket kellett volna 
segíteni, kijelenthette, hogy áldo-
zati ajándék, melyet a Templomba 
is vihetett, de átmenetileg meg is 
tarthatta, és az istentisztelet ren-
delkezésére bocsáthatta, de más 
személynek nem adhatta át. Ezzel 
az önkényesen hozott lehetőség-
gel, melynek még kegyes színezete 
is volt, a farizeusok megtarthattak 
dolgokat, melyekkel a szülőket tá-
mogathatták volna.

Gyakorlatilag bármiről kijelent-
hették, hogy áldozati ajándék, és az 
elképedt apának mondhatták: «Saj-
nálom, apa, ezt nagyon szívesen 
odaadtam volna, de nem lehet, mert 
áldozati ajándék, és tudod, hogy 
ezt senkinek sem szabad odaadni, 
még a jó édesapámnak sem.» – Így 
aztán az írott parancsolatot: «Tisz-
teld atyádat és anyádat», felváltotta 
a szóbeli hagyomány, vagy másként 
fogalmazva, a szóbeli hagyomány 
igazolásul szolgált Isten parancso-
latának megkerülésére.

Vagyis a szóbeli Tórának na-
gyobb volt a tekintélye, mint az írott 
Tórának, ami az ortodox zsidóság 
körében mind a mai napig megfi-
gyelhető. És mindmáig érvényes az 
is, amit az Úr Jézus a vallásos kép-
mutatóknak mondott: «Így kívülről 
ti is igaznak látszotok az emberek 
szemében, de belül tele vagytok 
képmutatással és törvényszegéssel» 
(Mt 23,28).

Az akkori idők vallásosai olyan 
Messiást képzeltek el, aki a hagyo-
mányaikban élt, és nem azt, akiről 
a Szentírás szól. Forrásuk rossz volt, 
ezért annak vize – azaz a tanítás – is 
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mérgezett volt. És ez mindmáig így 
van: A Szentírástól eltávolodva csak 
mérgező tévtanítás jöhet létre. Ezért 
a farizeusok egyáltalán fel sem is-
merhették a Messiást mindaddig, 
míg nem szakítottak szóbeli hagyo-
mányaikkal, és vissza nem tértek 
Isten írott igéjéhez. És az Úr Jézus 
ezzel szembesítette az írástudókat, 
és erre szólította fel őket:

«Mert ha hinnétek Mózesnek 
(megjegyzem: az írott Törvénynek és 
az Ószövetség írásainak), hinnétek 
nekem: mert énrólam írt ő. Ha pedig 
az ő írásainak nem hisztek (és he-
lyette hagyományaitoknak nagyobb 
jelentőséget tulajdonítotok, mint 
Isten szavának), akkor az én beszé-
deimnek hogyan hinnétek?» (János 
5,46–47).

Az Úr Jézus mindig az Írást tar-
totta szem előtt, a farizeusok és írás-
tudók pedig a hagyományokat. És 
ennek megfelelően a rabbik azt hit-
ték, hogy a Messiás egy ember lesz, 
mégpedig Dávid emberi utódja, így 
az Úr Jézus két tekintetben sem fe-

lelt meg nekik. Ő ugyanis egyrészt 
azt állította magáról, hogy Isten, 
másrészt pedig nem követte a szó-
beli hagyományokat. Ez a két pont 
végül a Messiás végleges elutasítá-
sához vezetett: «Ezért azután a zsi-
dók még inkább meg akarták ölni, 
mert nemcsak megtörte a szomba-
tot, hanem saját Atyjának is nevezte 
Istent, és így egyenlővé tette magát 
az Istennel» (Jn 5,18).

Az ítéletet meghozták: «Ez nem 
a Messiás!», indokként a szóbeli 
hagyományok elutasítása és az szol-
gált, hogy az Úr Istennel egyenlővé 
tette magát. A farizeusok számára, 
akik tévedhetetlennek tartották a 
szóbeli hagyományokat, ezek telje-
sen elfogadhatatlanok voltak. Végül 
szeretném megjegyezni, milyen so-
kat árt a puszta vallásosság, és hogy 
a hagyományok vakká tesznek Isten 
igéjének igazságai iránt. Ezért soha 
nem szabad a Bibliát és annak tekin-
télyét szellemi életünkben szem elől 
tévesztenünk.

A hónap fotója

A Genezáret-tó

3MÓZES 20,24: «Nektek azonban megmondtam, hogy ti fogjátok birtokba venni a földjüket, mert én nektek 
adom azt, a tejjel-mézzel folyó földet. Én, az ÚR vagyok a ti Istenetek, aki elkülönítettelek benneteket a 
népektől»
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Amint az előző cikkek-
ben láttuk, a keren szó különböző 
bibliai kontextusokban fordul elő, 
így az áldozatok bemutatásánál, az 
Isten által adott erő jelképeként vagy 
a legutóbbi cikkben olajos szaruként 
jelent meg, amelyből olajat öntöttek 
a felkent király fejére.

Az egyik bibliai versben a keren 
szó egy hangszert nevez meg Józsué 
könyvében, amikor arról van szó, 
hogy az Ígéret földjére bevonult nép 
elfoglalta Jerikót. Amint olvassuk, 
«Jerikó olyan alaposan be volt zár-
va Izráel fiai miatt, hogy se ki, se be 
nem mehetett senki» (Józs 6,1). Ez 
a mondat emlékeztet arra a helyzet-
re, amikor az izraeliták kb. 40 évvel 
azelőtt Egyiptomban rabszolgaként 
nem hagyhatták el az országot. Je-
rikóban fordított eset állt fenn, az 
izraeliták voltak az idegen hódítók, 
és a város előlük zárkózott be. De 
amint Egyiptomban, itt is utat nyi-
tott Isten egy csoda által az izraeli-
ták előtt.

Még ha Isten is volt az, aki Jerikó 
falait ledöntötte, megkövetelte né-
pétől a részvételt és az engedelmes-
séget. Isten megmondta Józsuénak, 
mit kell tenniük az izraelitáknak, 
hogy meglássák, miként omlanak 

le Jerikó hatalmas falai a szemük 
láttára. A harcosoknak hat napon 
át kellett a fal körül menetelniük, 
miközben hét pap hét kosszarvból 
készült kürtöt vitt a szövetség ládá-
ja előtt. 

A  4. versben így szólt Isten Jó-
zsuéhoz: «Hét pap vigyen hét 
kosszarvból készült kürtöt a láda 
előtt. A hetedik napon hétszer ke-

rüljétek meg a várost, és a papok 
fújják meg a kürtöket.» A kürt, azaz 
a sófár kosszarvból készült fúvós 
hangszer, melyet ma is használnak 
a zsidó liturgiában, így például a 
zsidó újév ünnepén.

Az 5. versben Isten folytatja az 
utasítást: «És ha majd hosszan fúj-
ják a kosszarvakat, ti pedig meg-
halljátok a kürt szavát, hatalmas 

harci kiáltásban törjön ki az egész 
nép. Akkor le fog omlani a város kő-
fala, és a nép bevonulhat, minden-
ki egyenest előre.» A «kosszarv» 
helyett a héberben a keren szó áll. 
A kontextusból világosan kiderül, 
hogy ugyanarról a hangszerről van 
szó, mint a 4. versben, vagyis a só-
fárról. Számunkra nagy jelentőség-
gel bír, hogy egyetlen alkalommal a 
Bibliában a keren szó ebben a kon–
textusban jelenik meg.

E sorozat cikkei ugyanis azt 
vizsgálják, hogyan használja a Bib-
lia a keren szót profétikus értelem-
ben, hogy a Messiásról hírt adjon. 
Az eddig megvizsgált szövegösz-
szefüggések a Messiás királyságát 
mutatják be, valamint életét, szen-
vedését és halálát. A Józsué könyve 
kontextusa egészen más. Itt Izráel 
népe fényes győzelmet él át, Isten 
kezére adja Jerikó városát. Ez a 
helyzet azt a győzelmet jelképezi, 
melyet a Messiás ellenségei fölött 
vív ki, miután feláldozta életét. És 
ezt a győzelmet megosztja minda-
zokkal, akik életüket az Ő kezébe 
teszik le.  

Ha Izráel ellenségeit megnéz-
zük, nemcsak vereséget látunk, 
hanem ítéletet és átkot is. A Józsué 

KEREN JERIKÓ  
ELFOGLALÁSÁNÁL  
A «keren» héber szóról. 6. rész: A Messiás  
győzelmet arat ellenségei fölött 

G A B R I E L E  M O N A C I S

ISTEN KEGYELME 
OLYAN NAGY, HOGY 
KITERJED A  
BŰNÖSRE IS. 
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6,26-ban ezt olvassuk: «Abban az 
időben mondta ezt az esküt Jó-
zsué: Átkozott legyen az ÚR előtt 
az az ember, aki hozzáfog, hogy 
fölépítse ezt a várost, Jerikót!» 
Ez a sorsa Isten ellenségeinek. 
Azonban Isten kegyelme olyan 
nagy, hogy kiterjed a bűnösre is. 
Jerikó lerombolásának történeté-
ben megismerjük Ráhábot, a pa-
rázna nőt, akit családjával együtt 
megkímél az Úr: «De a parázna 
Ráhábot, apja háza népét és min-
denét életben hagyta Józsué. Le-
telepedett Izráelben, és ott van 
mind a mai napig, mert elrejtette 
a követeket, akiket Jerikóba kül-
dött kémkedni Józsué» (25. v.).

A kürtök, amelyeket azon a 
győzelmi napon a papok megfúj-
tak, jelképei lehetnek a mi Urunk 
Jézus Krisztusnak. Honnan szár-
maztak ezek a kürtök? Egy fensé-
ges állatot kellett megölni, hogy 
a győzelem napján méltóságát 
tükröző szarvaiból kürt lehessen. 
A mi Urunknak is meg kellett hal-
nia, hogy feltámadásának dicső 
napján Isten győzelmet adjon 
neki ellenségei felett.

Meddig tartott Jé-
zus nyilvános működése? Erre a 
kérdésre nem könnyű válaszol-
ni. Az evangélium íróinak ugyan-
is nem az volt a szándéka, hogy 
Jézus működéséről pontos időbe-
li sorrendet állítsanak fel, hanem 
hogy a hit számára fontos tényeket 
rögzítsék. 

Működésének helyszíneit 
azonban könnyű meghatározni.

Máté, Márk és Lukács evan-
géliumát olvasva arra következ-
tethetünk, hogy Jézus nyilvános 
működése kb. egy évig tarthatott. 
Viszont a János evangéliumából 

Jézus  
nyilvános  
MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA 

F R E D I  W I N K L E R
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megtudjuk, hogy legalább két és fél 
évig tartott, mivel három különböző 
páskát említ, amelyek alkalmával Jé-
zus felment Jeruzsálembe.

MIKOR ÉS HOL KEZDŐDÖTT JÉZUS 
NYILVÁNOS MŰKÖDÉSE?

A Lukács 3,21–23-ban olvassuk: 
«Történt, hogy amikor az egész nép 
megkeresztelkedése után Jézus is 
megkeresztelkedett és imádkozott, 
megnyílt az ég, leszállt rá a Szent-
lélek galambhoz hasonló testi alak-
ban, és hang hallatszott a menny-
ből: „Te vagy az én szeretett Fiam, 
benned gyönyörködöm.” Jézus 
mintegy harminc esztendős volt, 
amikor elkezdte működését.»

Itt, Lukács evangéliumában Jé-
zus nyilvános működésének kezde-
tén, amikor a Jordánban Keresztelő 
János megkeresztelte, találjuk az 
egyetlen utalást életkorára. A feje-
zet elején lévő adatok szerint ez Kr. 
u. 28-ban vagy 29-ben lehetett. 

A helység a Jordán mentén, nem 
messze Jerikótól, meglehetősen is-
mert. A János 1,28 szerint a Jordán 
keleti partján terült el, és valószínű-
leg az a hely volt, ahol az izraeli-

ták Kánaán földjére bevonultak, 
és ahonnan később Illést a tüzes 
szekér elragadta a mennybe. Ott a 
Jordánnál alakultak ki az első kap-
csolatok Jézus és tanítványai között 
(Jn 1,35–51).

HOL KÍSÉRTETTE JÉZUST A SÁTÁN 40 
NAPIG A SIVATAGBAN?

Máté, Márk és Lukács arról szá-
molnak be, hogy közvetlenül meg-
keresztelkedése után Jézust elragad-
ta a Lélek a sivatagba, ahol 40 napig 
böjtölt, és a Sátán megkísértette. 
A sivatag melyik részén történt ez? 
Közelebbi adataink nincsenek, a si-
vatag pedig óriási. Hagyományosan 
úgy gondolják, hogy az esemény a 
Jerikó mögötti magas hegyen történ-
hetett, ahol ma egy görög ortodox 
kolostor áll. Valószínűleg így lehe-
tett, mert a Máté 4,8-ban azt olvas-
suk, hogy a Sátán egy magas hegyre 
vitte fel Jézust.

Az a hely, ahol ma a kolostor 
áll, valóban kiemelkedik a környe-
zetből, és még ma is láthatóak ott 
természetes barlangok, melyek al-
kalmasak lehettek hosszabb ott-tar-
tózkodásra. 

JÉZUS NYILVÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK 
REJTETT IDŐTARTAMA 

Máté evangéliumának 4. fejezeté-
ben a 11. és 12. versek között átugorja 
a Jézus megkísértése és a Keresztelő 
János fogságba esése közti időtarta-
mot. Csak elképzelhetjük, mi történt 
a közbeeső időben. 

A János 3,22–24 így számol be a 
következőkről: «Jézus ezután elment 
tanítványaival együtt Júdea földjére, 
ott tartózkodott velük, és keresztelt. 
János is keresztelt Ainonban, Szálim 
közelében, mert ott sok víz volt, és az 
emberek odamentek és megkeresztel-
kedtek. János ugyanis még nem volt 
börtönbe vetve.»

Senki nem tudja, hol terült el Ai-
non és Szálim, csak feltételezésekbe 
lehet bocsátkozni. Viszont ez a szinte 
mellékes információ értésünkre adja, 
hogy egy bizonyos idő már eltelt, 
amelyről nincsenek pontos adataink, 
és azt sem tudjuk, hogy meddig tart-
hatott. 

A Márk 1,39-ből tudjuk, hogy Jé-
zus Galilea zsinagógáiban prédikált. 
Vajon mennyi település és zsinagóga 
volt Galileában? Valószínűleg száz 
és kétszáz között lehetett a számuk. 

HA FIGYELEMBE VESSZÜK JÉZUS 
REJTETT MŰKÖDÉSI IDEJÉT 
GALILEÁBAN, EZT AZ IDŐSZAKOT 
LÁTHATJUK A HEGYI BESZÉDNÉL, 
AKKOR NYILVÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK 
IDEJE, AMI A JORDÁNBAN VALÓ 
MEGKERESZTELKEDÉSSEL 
KEZDŐDÖTT, ÉS A JERUZSÁLEMBEN 
TÖRTÉNT HALÁLÁVAL ÉS 
FELTÁMADÁSÁVAL VÉGZŐDÖTT, 
KÖRÜLBELÜL HÁROM ÉS FÉL ÉVIG 
TARTOTT
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Mindet meglátogatni időbe tellett, 
amiről szintén nincsenek pontos 
adataink. De a Hegyi beszéd kez-
dete előtti igeversek arra utalnak, 
hogy hosszabb időszak lehetett:

«Azután bejárta egész Galileát, 
tanított a zsinagógáikban, hirdet-
te a mennyek országának evangé-
liumát, és gyógyított mindenféle 
betegséget és erőtlenséget a nép 
körében. El is terjedt a híre egész 
Szíriában, és hozzá vitték a sokféle 
betegségtől és kíntól gyötört szen-
vedőket, a megszállottakat, hold-
kórosokat és bénákat, és meggyó-
gyította őket. Nagy sokaság követte 
Galileából, a Tízvárosból, Jeruzsá-
lemből, Júdeából és a Jordánon túl-
ról.» (Mt 4,23–25). 

A Lukács 6,17 még megemlíti: 
«Azután lement velük, megállt egy 
sík helyen, vele együtt tanítványa-
inak nagy sokasága és nagy néptö-
meg egész Júdeából, Jeruzsálemből, 
a Tenger-mellékéről, Tíruszból és 
Szidónból. Azért jöttek, hogy hall-
gassák őt, és meggyógyuljanak be-
tegségeikből.»

Egy ilyen hírnév nem keletkezik 
egyik napról a másikra, ahhoz hosz-

szabb időre, hosszabb szolgálatra 
volt szükség, amint olvastuk, be 
kellett járni az országot, és prédi-
kálni Galilea településein. Ennek 
eredményét a Hegyi beszédnél lát-
hatjuk, hisz messze földről jöttek 
az emberek, hogy hallgassák Jé-
zust. Számukat nem említi a Szent-
írás, de több ezren lehettek, mint 
a négyezer és ötezer megvendége-
lésekor, és ez a szám a férfiakat je-
lenti nők és gyermekek nélkül. 

Jézusnak ezt a hírnevét minden-
képpen egy hosszabb galileai szol-
gálatnak és működésnek kellett 
megelőznie. De ez a szinte hihetet-
len hírnév felkeltette a jeruzsálemi 
vallási vezetők bizalmatlanságát, 
aminek hatására Jézus már nem 
szabadon és nyilvánosan műkö-
dött, hanem inkább rejtve. És kezd-
te tanítványait, vagy azokat, aki-
ket meggyógyított, figyelmeztetni, 
hogy nyíltan ne beszéljenek róla. 

Ha figyelembe vesszük Jézus 
rejtett működési idejét Galileá-
ban, amely megelőzte azt az időt, 
amikor nagy sokaság követte – ezt 
az időszakot láthatjuk a Hegyi be-
szédnél, akkor nyilvános működé-
sének ideje, ami a Jordánban való 
megkeresztelkedéssel kezdődött, 
és a Jeruzsálemben történt halálá-
val és feltámadásával végződött, 
körülbelül három és fél évig tartott. 

Az Apostolok Cselekedetei 1,8-
ban olvasott missziói parancsban, 
amit az Úr mennybemenetele előtt 
tanítványainak adott, az a feltűnő, 
hogy Galileát mint missziói terüle-
tet nem említi, csak Jeruzsálemet, 
Júdeát és Samáriát egész a föld 
szélső határáig. Miért? Mert ott 
maga az Úr hirdette az evangéliu-
mot településről településre járva 
(Mk 1,38–39).

Qasr al-Yahud, Jézus hagyományos 
keresztelőhelye

FÖLDGÁZ EURÓPA 
SZÁMÁRA 

IZRAELBŐL – 
EGYIPTOMON ÁT

Egész Európa gondban van 
a jövőbeli energiaellátás miatt. 
Izraelben ez a téma nem annyi-
ra nyugtalanító, mert az ország, 
amely különben egyáltalán nincs 
megáldva nyersanyagokkal, óri-
ási földgázlelőhellyel rendelke-
zik. Recep Tayyip Erdogan török 
elnök már az ukrajnai háború ki-
törése előtt arról beszélt, hogy or-
szága komoly logisztikai segítsé-
get nyújthat, ha Izrael Európába 
akarna gázt exportálni. Az Európai 
Unió most alternatív megoldáso-
kat keres az eddig Oroszországból 
érkező gázmennyiség pótlására, 
amely szükségletének 40%-át fe-
dezte. Azonban a török elnök hop-
pon maradt, mert az Európai Unió 
Izraellel olyan szerződést kötött, 
amely szerint Izrael Egyiptomba 
szállítja a gázt, ott cseppfolyósít-
ják, és úgy szállítják Európába. A 
Földközi-tengerben lévő földgáz-
lelőhelyek a rég óhajtott energia-
függetlenséggel ajándékozták meg 
Izraelt. Ezt az új szerződést Izrael-
ben általánosan «történelmi pilla-
natnak» nevezték. Jóllehet a föld-
gázlelőhelyek felfedezése óta már 
eltelt egy bizonyos idő, áldásait 
most kezdi csak igazán érezni az 
ország. Így beindul a gázszállítás 
Európába, ugyanakkor a gázkiter-
melés első jövedelmét az ország 
polgárainak javára fordíthatják. Ez 
az új szerződés becslések szerint 
évi egymilliárd sékelt fog hozni az 
ország kasszájába. Ezzel együtt az 
izraeliek is panaszkodnak a ma-
gas üzemanyagárak miatt. AN∎
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KIÉLEZŐDÖTT ESZKALÁCIÓ:  

IZRAEL ROMBA DÖNTÖTTE  
DAMASZKUSZ REPÜLŐTERÉT 

Izrael már évek óta folytat katonai 
tevékenységet Szíria területén. Eköz-
ben a szíriai diktátor, Bashar al-Asz-
szad a háttérben marad, mert Izrael 
valójában Irán ellen folytat háborút, 
a perzsák ugyanis nagyszerűen érte-
nek ahhoz, hogy ebben az Izraellel 
szomszédos országban megvessék a 
lábukat. Az árnyháború Izrael és Irán 
között időközben több fronton is kié-
leződött. Izrael nemrég úgy döntött, 
eljött az ideje annak, hogy a szír ural-
kodó az események középpontjába ke-
rüljön. Az izraeli légierő nagyarányú 
támadást indított a szír főváros, Da-
maszkusz repülőtere ellen. Izrael lep-
lezetlenül, a teljes nyilvánosság előtt 
kijelentette, hogy Szíriának ezt a fon-
tos infrastruktúráját a földdel teszi 
egyenlővé, ha Asszad elnök tovább-
ra is megengedi, hogy onnan illegá-
lis fegyverszállítást bonyolítsanak le. 
Izrael katonai vezetése azt is közölte, 

hogy Asszad palotáját is földig rom-
bolja, ha nem akadályozzák meg Irán 
azirányú próbálkozását, hogy egy-
re közelebb kerüljön az izraeli ha-
tárhoz. Oroszország bekérette Izrael 
nagykövetét, hogy kifejezze rosszallá-
sát az izraeli katonai akció miatt, hi-
szen Oroszország fontos szereplő Szí-
riában. Izraeli szakértők úgy vélik, 
hogy Szíria felelős a kialakult helyze-
tért: «Ők hívták be az irániakat, hogy 
segítsenek nekik a polgárháborúban. 
Most meg kell tapasztalniuk, hogy 
egy ilyen lépésnek ára van.» Mind-
ez más területeken is összefüggésben 
áll az Izrael és Irán közti feszültség ki-
éleződésével. Az Irán ellen végrehaj-
tott izraeli akciók nemrég odavezet-
tek, hogy a Törökországba látogató 
izraeli turistákat figyelmeztetni kellett 
esetleges veszélyekre, mert Irán bosz-
szúból megpróbálkozhat úgy ember-
rablással, mint merényletekkel. AN∎

ELŐSZÖR  
VEZÉNYEL NŐ 

HARCI  
BRIGÁDOT 

Neve Reut Rettig-Weiss, és 
egyike az Izraeli Védelmi Erők 
(IDF) 47 katonanőjének, akik veze-
tő pozíciót töltenek be. Ez a szám 
szinte duplája az öt évvel ezelőtti-
nek. Rettig-Weiss ezredes az első 
nő, aki tüzérségi brigádot vezet, 
egy olyan katonai egységet, amely 
harci cselekmények esetén a leg-
első sorban küzd. Kinevezéséhez 
többek között Orna Barbivai gaz-
dasági miniszter is gratulált, aki 
az IDF keretein belül első nőként 
töltött be vezérőrnagyi rangot. Az 
ünnepségen azt is hangsúlyozták, 
hogy ezzel a kinevezéssel nem a 
kvótának akartak eleget tenni, ezt 
a pozíciót Rettig-Weiss ezredes ki-
emelkedő teljesítményével érde-
melte ki, ugyanakkor személyisége 
emberileg is példamutató. Kineve-
zése szenzációként hatott Izrael-
ben, éppen úgy, mint az a nemrég 
megjelent nyilatkozat, mely szerint 
nők is jelentkezhetnek az egyik leg-
kiemelkedőbb elit egységbe, a 669-
es kereső- és mentőcsapatba. Jólle-
het ez még a lehetőség szintjén áll, 
mivel a Legfelsőbb Bíróság most 
hozta meg ennek az egységnek a 
nők számára való megnyitásáról 
szóló döntését. Valószínűleg eb-
ben az esetben is az történik, ami 
a nők pilótaképzésben való részvé-
teléről hozott döntésnél: beletelik 
néhány évbe, amíg a nők valóban 
betölthetnek ilyen pozíciókat. AN∎
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IZRAEL OLIGARCHÁI 
CÉLKERESZTBEN 

Biztonsági fal, Jeruzsálem

TERRORELLENES HARC IZRAEL  
HATÁRAINÁL 

Izrael hetek óta kénytelen rend-
fenntartó intézkedéseket fogana-
tosítani Ciszjordániában. A gyújtó-
pont a Samáriában lévő palesztin 
menekülttábor, Jenin. Hónapok óta 
még a palesztin biztonsági erők sem 
mernek bemenni a szűk kis utcák-
ba. Ez a tábor a szélsőséges iszlám 
valóságos fellegvára töméntelen 
fegyverrel. Izrael többször is beha-
tolt ide, mert túl sok terrorcselek-
mény indult ki innen, amelyek izra-
eli polgárok életét követelték, vagy 
súlyos sebesüléseket okoztak. Így 
speciális alakulatokat küldött ide, 
melyek szintén magas árat fizettek 
a bevetésért, valamint megakadá-
lyozta az izraeli arabok beutazását 
erre a területre. A terroristák ha-
tékonyabb feltartóztatása érdeké-
ben Izrael továbbra is hírszolgálati 
munkát végez a területen és a szo-
kásos intézkedéseket foganatosít-

ja. Ide tartozik a sok helyen meg-
sérült biztonsági kerítés kijavítása, 
amit már rég hiányoltak Izraelben. 
Világszerte bírálták «a fal» felál-
lítását, azonban legalább 700 ki-
lométeres szakaszon ez jelenti a 
határkerítést is. Olyan agglomerá-
ciókban, mint Jeruzsálem és Qalqil-
ja, kb. 25 kilométeres falat építet-
tek, amit már 2002-ben elkezdtek, 
de egyes szakaszokon nem fejeztek 
be. A terrorhelyzet miatt azonban 
most elhatározták, hogy egy kb. 50 
kilométeres szakaszon a Ciszjordá-
niától elválasztó kerítést egy beton-
sánccal helyettesítik a nemkívánt 
beszivárgás megakadályozására. 
Ugyanakkor Izrael megnöveli a pa-
lesztinoknak adott munkavállalá-
si engedélyek számát, mivel nem 
akarja, hogy a tisztességes lakos-
ság a helyzet miatt szenvedjen; ez 
érvényes a Gázai-övezetre is. AN∎

Izrael mindig is tudta, hogy egyes 
orosz oligarchák, akik zsidó szárma-
zásuknak köszönhetően izraeli ál-
lampolgárok, nem feltétlenül tiszta 
eszközökkel halmozták fel vagyonu-
kat. Az egyik legprominensebb izra-
eli oligarcha Arkadi Gaidamak, aki 
nemcsak arról híres, hogy a Beitar 
Jeruzsálem FC futballegyesület volt 
tulajdonosa, hanem arról is, hogy a 
második libanoni háborúban, 2006-
ban, saját zsebéből fizette több ezer 
polgár evakuálását az ország észa-
ki részén a rakétatámadások idején. 
Amikor azonban röviddel az ukraj-
nai háború kitörése után az izraeli 
tévében azt nyilatkozta, hogy a hős 
Putyint semmilyen felelősség sem 
terheli, sok izraeli gyanút fogott. 
Időközben egy másik oligarcha is ke-
reszttűzbe került, aki szintén orosz 
és izraeli állampolgár: az angol Chel-
sea futballklub tulajdonosa, Roman 
Abramovics. Az ukrajnai harcok ki-
törése után hamarosan megjelent 
magánrepülőgépén Izraelben. A zsi-
dó társadalomban nagy jótevőként 
ismert. Ugyanakkor a Jad Vasem (a 
Holokauszt Áldozatainak és Hősei-
nek Izraeli Emlékhatósága) vissza-
utasította e férfi jelentős adományát. 
Azonban a Tel-Aviv Egyetem nemrég 
több intézménnyel együtt üdvözöl-
te Abramovics nagy adományát, 50 
millió dollárt, egy nanotechnológiai 
épület felépítésére. Izrael megosztott 
e téma kapcsán, egyesek ugyanis he-
lyesnek ítélik az egyetem elnökének, 
Ariel Poratnak a döntését, mások vi-
szont kifogásolhatónak tartják. AN∎
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ÜDÜLÉS –  
POGGYÁSZ NÉLKÜL 

nélkül nem lehet valakit alkalmaz-
ni. Jelenleg legalább 1400 új alkal-
mazottra lenne szükség. Sok izrae-
li arról számol be, hogy több mint 
négy órát kell sorban állniuk. Még 
több izraeli panaszolta, hogy meg-
érkezve a nyaralóhelyre, nem kap-
ták meg a csomagjukat; sőt több 
százan csak az izraeli repülőtéren 
kapták vissza bőröndjeiket, mert 
tulajdonosuk nélkül el sem hagy-
ták az országot. Hasonló a helyzet a 
Ben-Gurion nemzetközi repülőtéren 
a csomagkiadásnál. Az illetékes mi-
nisztérium szükségállapotot hirde-
tett, és keresi a megoldást. Jóllehet 
hangsúlyozták, hogy Izrael nem-
zetközi összehasonlításban nem 
is áll olyan rosszul, azonban még-
is azt tanácsolják, hogy inkább ké-
zicsomaggal induljanak útra. AN∎

A légi közlekedés egyike a 
pandémia által legjobban sújtott 
gazdasági ágaknak. Legtöbb or-
szágban úgy a légitársaságok, mint 
a repülőterek üzemeltetői nagy 
veszteségről számolnak be. Már jó 
előre figyelmeztettek, hogy óriá-
si nehézségekre kell számítani, ha 
visszatér a normális élet. Izrael-
ben 2022 márciusától szinte telje-
sen megszűntek a korlátozások, és 
most mutatkozik meg, hogy valójá-
ban mekkora a probléma az utas-
forgalom alakulásában. Még a nyári 
szünet szinte el sem kezdődött, de 
a Ben-Gurion nemzetközi repülőté-
ren hetek óta nagy káosz uralkodik. 
Ugyanis minden területen hiányos a 
személyzet. Még ha sok is az állás-
kereső, egy ilyen munkára megfele-
lő képzettség és alapos átvilágítás 

PÓK– 
HADSEREG  
IZRAELBŐL 

Az 1983-ban alapított BioBee 
üzem, amely a Sde Elijahu vallásos 
kibuchoz tartozik, biológiai kárte-
vőirtással foglalkozik. A családi vál-
lalkozás jól ismert a világpiacon is. A 
BioBee olyan rovarokat és atkákat te-
nyészt, melyeket a mezőgazdaságban 
kártevők irtására vetnek be ellenőr-
zött körülmények között, így lecsök-
kentik a kémiai anyagok használa-
tát. A BioBee rendelkezik néhány 
valódi slágerrel, melyeket részle-
tes szakmai utasítással együtt világ-
szerte alkalmaznak. A cég ugyanak-
kor egyedülálló sterilizálási eljárást 
fejlesztett ki, úgyhogy a kártevőirtás 
nem válhat maga is csapássá. Több 
mint egy évtizedes kutatás után to-
vább bővült a kártevőirtók reperto-
árja: az eredetileg Chiléből származó 
Phytoseiulus persimilis, ami úgy néz 
ki, mint egy pók, biológiailag a pó-
kok osztályába és a ragadozó atkák 
rendjébe tartozik. Különben rendkí-
vül apró, több ezer ilyen telhetetlen 
étvágyú atka elfér egy kis sótartóban, 
egy gramm belőlük 600 euróba ke-
rül. Rendkívül hatékonyan alkalmaz-
hatók a takácsatkák elleni küzdelem-
ben. Rövid időn belül kiderült, hogy 
ez az exportsláger a BioBee újabb 
tenyésztési sikere, mellyel az izrae-
li cég a környezetbarát mezőgazda-
ság fejlesztéséhez járul hozzá. AN∎

20 Hírek Izraelből | 2022/09

RÖVID JELENTÉSEK



DATOLYÁS TEKERCS IZRAEL KONYHÁJA

frankpeti.net

Minden házban megtalálható-
ak azok a finom kis sütemények, 
melyek legalább egy hétig eláll-
nak a teáskanna, vagy a kávé-
főző környékén. Ez alkalommal 
következzen egy egyszerű és fi-
nom recept: az Izraelben mél-
tán népszerű datolyával, helye-
sebben datolyakrémmel töltött 
rolád, amit én nagyon gyakran 
majszolgatok a délutáni kávém 
mellé.

Hozzávalók:
• 2,5 pohár liszt
• 2 kiskanál sütőpor
• 1/2 kiskanál fahéj
• 1 evőkanál cukor
• csipet só
• 200 g lágy vaj
• 1 doboz 27%-os tejföl

A töltelékhez:
Datolya-krém

(Ha nem kapható, elkészíthető, 

pl. így:
• 150g datolya /Medjool fajta/
• 1/2 pohár datolyaméz /datolya, 

cukor, víz/ 
• 1 evőkanál kókusz-, vagy 

repceolaj)

Tálaláshoz:
porcukor

Elkészítés:
Az összes tésztához valót bele-
tesszük egy tálba és egységes 
masszává keverjük.
Labdává formázzuk és folpack-
ba csomagolva laposra nyom-
juk, aztán legalább egy órára, 
vagy akár egész éjszakára hűtő-
be tesszük.

180 fokra előmelegítjük a sü-
tőt, és egy tepsit kibélelünk 
sütőpapírral.
A hideg tésztát két részre 
osztjuk.
Lisztezett felületen mindkét 
részt körülbelül 3 centi vastag 
téglalap formára nyújtjuk.
A tésztát egyenletes vastagság-
ban megkenjük a datolyakrém-
mel, aztán roláddá tekerjük.
Egy éles késsel kis réseket vá-
gunk a tésztába, beletesszük a 
tepsibe, és ugyanezt elvégezzük 
a másik tésztával is.
25-30 perc alatt aranylóra 
sütjük.
Hagyjuk kihűlni, mielőtt sze-
letekre vágnánk. Meghintjük 
porcukorral.
A sütemény zárt tárolóban több 
napig eláll.



BENNETT LAKÓ
SZOMSZÉDJAI 

Jair Lapid, Izrael 2022. július 1. óta hivatalban lévő miniszterelnöke

FELOSZLATÁS  
AKADÁLYOKKAL 

Miután Naftali Bennett mi-
niszterelnök és Jair Lapid külügymi-
niszter és helyettes miniszterelnök 
közölték, hogy koalíciójukat kor-
mányzásképtelenné nyilvánítják, 
meg kellett volna kezdődnie a Kne-
szet feloszlatási fo-
lyamatának. Ehe-
lyett a politikai 
taktikázás hosz-
szadalmas huza-
vonája indult be. 
Az ellenzék boj-
k o t t- á l l á s p o n t-
ra helyezkedett, 
hogy minél több 
időt nyerjen; végül 
a Likud azt remél-
te, hogy elegendő képviselő áll mel-
lette egy alternatív kormány létreho-
zásához választások nélkül. Azonban 

be kellett látnia, hogy erre nincs esé-
lye. Ezt követően szavaztak a Kneszet 
feloszlatásáról, ami igencsak külö-
nös eredményt hozott: a képviselők 
túlnyomó többsége végre egysége-
sen döntött! Mégpedig a 24. Kneszet 

feloszlatása mellett, 
amely Izrael történel-
mében eddig soha 
nem látott koalícióval 
egy évig és néhány hé-
tig nagy feltűnést kel-
tett, ugyanis szokatla-
nul széles ideológiai 
spektrumot fogott át, 
és először vett részt 
benne egy arab párt. 
Most már a választás 

időpontja is ismert: 2022. novem-
ber elseje. Hosszú, elkeseredett vá-
lasztási küzdelemre van kilátás. AN∎

AZ IZRAELI  
VÁLASZTÁS 
IDŐPONTJA 
ISMERT: 2022.  
NOVEMBER ELSEJE. 

MEGKÖNNYEB
BÜLTEK

 

Naftali Bennett volt az ed-
digi legfiatalabb izraeli minisz-
terelnök. Ebben a pozícióban 
nemigen lehetett olyan család–
apát látni, akinek még iskolás-
korú gyermekei vannak. Felesé-
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mögé. Hogy ez valójában mit je-
lenthet, az arab lakosság válasz-
tási magatartásától függ és attól, 
hogy milyen sikerrel fog szerepel-
ni a vallásos cionista spektrum. 
Egyes ultraortodox szavazók már 
közölték, hogy ez alkalommal nem 
a «saját» hagyományos pártjuk-
ra fogják szavazatukat leadni. AN∎

ge, Gilat, és négy gyermeke próbált 
háttérben maradni, nemcsak a kis-
korú gyermekekre való tekintettel, 
hanem mert a család a kétes koalí-
ció miatt állandó nyilvános ellen-
ségeskedésnek volt kitéve. Bennett 
hivatalba lépése után a család úgy 
döntött, hogy nem költözik át a je-
ruzsálemi miniszterelnöki reziden-
ciába, hanem Raʽanana-ban ma-
rad, és a családapa ingázni fog. 
Ez nemtetszést váltott ki jómódú 
szomszédjai körében, akik között 
koalíció-barátok is voltak, de so-
kan örültek a koalíció felbomlá-
sának is. A Bennett család szom-
szédjai nehéz évet tudnak maguk 

mögött, mivel szinte naponta tünte-
tők szállták meg a lakónegyedet til-
takozva a koalíció ellen. A szigorú 
biztonsági előírásoknak megfelelő-
en Bennették utcáját és a bekötőu-
takat bekamerázták. Mindenütt út-
lezárásokba lehetett botlani, ami 
tovább növelte a kellemetlensége-
ket, és természetesen nyüzsögtek a 
biztonsági emberek. A lakosok nem 
mozoghattak szabadon, látogató-
kat sem fogadhattak előzetes be-
jelentés nélkül, stb. A lakosok va-
lóságos rémálomról beszéltek, és 
most örülnek, hogy ezek az intéz-
kedések, ha nem is teljesen, de je-
lentős mértékben megszűntek. AN∎

FIGYELMEZTETÉS BIBINEK

Ez az izraeli választási kam-
pány sem mentesül attól a témától, 
amely megosztja a közvéleményt: 
Bibi igen, vagy Bibi nem? A jelen-
legi közvélemény-kutatások azt 
mutatják, hogy Benjamin «Bibi» 
Netanjahu Likudja a legerősebb 
pártként kerülhet ki a november 
elsejei választási küzdelmekből. A 
Yamina jobboldali párt vezetését 
Bennett után Ayelet Shaked vet-
te át, aki a Likudnak megadhatná 
a kívánt támogatást. De, mint min-
dig az izraeli politikában, amelyet 
a különböző népcsoportok párt-
jainak sokfélesége jellemez, már 
lábra keltek bizonyos figyelmez-
tetések: Az utóbbi kormányból ki-
maradt ultraortodox pártok ismét 
nagy érdeklődést mutatnak a hatal-
mi pozíciók iránt. Évtizedeken át a 
mérleg nyelvének szerepét játszot-

ták, és választóik javára 
túlzott engedményeket 
harcoltak ki. Konzerva-
tívokként készek a jobb-
konzervatívokkal koa-
líciót alkotni, de már 
figyelmeztették Netan-
jahut: Ne légy abban 
olyan biztos, hogy min-
den körülmények kö-
zött számíthatsz ránk! 
Az ultraortodox politi-
kusok között már he-
tek óta érzékelhető ez 
a tendencia: jobbkonzervatívok – 
szívesen, de nem feltétlenül Ne-
tanjahu vezetésével. Magától ér-
tetődően ezzel nyomást akarnak 
gyakorolni, azonban az izraeli po-
litika ismerői szerint az ultraorto-
dox körök valójában már nem zár-
kóznak fel egyöntetűen Netanjahu 

Naftali és Gilat Bennett
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NAPELEM A  
TULAJDONOSVITA  
MEGOLDÁSÁRA 

A Negev-sivatag egyik 
égető problémája a birtokok 
miatti veszekedések. Sok bedu-
in kifogásolja a szokásjogot, el-
sősorban a kb. 80.000 főt szám-
láló, elszórtan élő beduin törzs, 
akiknek településeit az állam 
nem ismeri el, 
így folyóvíz és 
áram nélkül él-
nek. Ez a hely-
zet már évtize-
dek óta gondot 
okoz Izraelnek, 
és jelenleg 2800 
bírósági eljárás 
folyik mintegy 
60.000 hektár 
földterület mi-
att. Az időköz-
ben már nem kormányzó ko-
alíció megpróbált enyhíteni a 
helyzeten a nagyobb beduin 
falvak elismerésével, azonban 
sok intézkedés megrekedt a bü-
rokrácia lassan őrlő malmai-
ban. Az egyik esetben érdekes 

középutat találtak. A Marom 
Energy cég, amely napkollek-
torokkal termel áramot a félre-
eső régiókban, az Anami törzs 
területén egy nagyszabású 
napelem-parkot épít. Az Ana-
mi törzs nagy területről mon-

dott le annak 
reményében, 
hogy saját 
ár amellátója 
lesz, közben 
az elszórt fal-
vak ellátása is 
m e go l d ó d i k , 
ami plusz be-
vételhez jut-
tatja a törzset. 
A viszonylag 
kis cég először 

az Ábrahám-egyezmény kereté-
ben induló projektek kapcsán 
hallatott magáról; üzletveze-
tője örömét fejezte ki afelett, 
hogy vállalkozásuk hozzájá-
rul a vidék gazdasági-társa-
dalmi integrációjához. AN∎

IZRAEL KEDVELTEBB, 
MINT SVÁJC 
A VAGYON 
BEFEKTETÉSÉNÉL 

Izrael sok beruházót vonz. Az 
innovációkovács Izrael egyedül-
álló ötleteket kínál, és nemzet-
közi tekintélynek örvend a cégek 
és magánbefektetők körében. És 
amint a Henley & Partners cég je-
lentése rámutat, ezen a területen 
Izrael még a népszerű Svájcot is 
megelőzi a külföldi gazdagok kö-
rében. 2022-ben a cég azzal szá-
mol, hogy 2500 jelentős vagyonnal 
rendelkező személy fog Izraelbe 
költözni. Ezáltal Izrael világvi-
szonylatban a negyedik helyre ke-
rült az Egyesült Arab Emirátusok, 
Ausztrália és Szingapúr mögött, 
és jelentősen megelőzte Svájcot 
és Amerikát. Amint a jelentés rá-
mutat, a gazdagok főleg Oroszor-
szágból és Ukrajnából akarják ma-
gántőkéjüket kimenteni. Izraelnek 
közben gondot jelentenek egyrészt 
az oligarchák, akik nem mindig 
tisztességes eszközökkel szerez-
ték vagyonukat, és a nemzetközi 
szankciók miatt most fizetőkép-
telenné váltak, másrészt pedig az 
ingatlanpiac is, mivel az ukraj-
nai háború miatt sok luxusingat-
lan eladása lehetetlenné vált a 
hiányzó pénzforrás miatt. AN∎

80.000 FŐT SZÁM
LÁLÓ, ELSZÓRTAN 
ÉLŐ BEDUIN TÖRZS, 
AKIKNEK TELEPÜLÉ
SEIT AZ ÁLLAM NEM 
ISMERI EL
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SZOMORÚ REKORD:  
MÉG SOHA NEM ÖLTEK MEG ENNYI NŐT 

HARAGOS PALESZTINOK 

Sajnos a propaganda és a gyű-
lölet elfedi a palesztinok elől a va-
lóságot. A Palesztin Autonómia 
(PA) néhány felelős vezetője való-
sággal forr a dühtől.  Végül átad-
ták azt a golyót, amely Shireen Abu 
Akleh palesztin újságírónő életét 
kioltotta, de a vizsgálat eredménye 
nem igazolta a propagandát, és ez 
nagy elégedetlenséget váltott ki. Ez 
a keresztény palesztin újságírónő 
az Al-Dzsazíra arab hírtévé munka-
társaként 2022 májusában a Cisz-
jordánia északi részén lévő Jenin 
menekülttáborban vesztette éle-
tét, amikor Izrael elit egysége ter-
roristákat üldözött a táborban. A 
propagandagépezet azonnal bein-

Az izraeliek híresek, 
sőt hírhedtek udvariatlan 
viselkedésükről. Gyakran 
használják könyöküket 
az előrejutásban. Ez leg-
többször rejtett agresz-
szióval jár együtt, ami 
az utóbbi évtizedben 
mindinkább nyíl-
tan megélt erőszak-
ká változott. Már 
rég nemcsak sza-
vakról van szó, 
noha azok is se-
beznek, hanem 
tettleges támadá-
sokról. Külföldön 

sokat beszél-
tek a frusztrált 
betegek orvo-

sok és gondozó 
személyzet elleni 

tettleges támadása-
iról. Ugyanakkor Iz-
raelben több eljárás 
is folyik bölcsődék 

személyzete ellen. 
Gyerekek elleni 
hajmeresztő bru-
talitásról számol-

nak be. Júniusban 
az egyik szomorú re-
kordot jegyezhette az 
ország az erőszak te-

rén: Tíz napon belül négy nőt öl-
tek meg. 2022 első hat hónapjában 
12 nőt gyilkoltak meg, ami az elő-
ző évhez képest 71% növekedést 
jelent. Kilenc gyanúsítottat a 12-
ből elfogtak, akik közül hét az ál-
dozat partnere volt, ami ugyancsak 
riasztó aspektus. A 12 meggyilkolt 
nő közül hét zsidó, öt arab volt, 
a legfiatalabb pedig 22 éves. AN∎

dult: A PA azt állította, hogy izra-
eli katonák felelősek az újságírónő 

haláláért. Amint a világ láthatta, 
a PA – és így a muszlimok – az új-

ságírónő temetését szégyentelen 
módon politikai hangulatkeltés-
sé változtatták. A halált okozó go-
lyót azonban nem akarták kiadni, 
főleg egy izraeli vizsgálat számára 
tagadták meg a kiadást. Így ame-
rikai szakértők izraeli képviselők 
jelenlétében végezték el a ballisz-
tikai vizsgálatot. A vizsgálat ered-
ményeként nem lehet egyértelmű 
következtetést levonni, hogy ki-
től származik a lövés. Természe-
tesen a PA ezt így magyarázta: «A 
golyóra való összpontosítás már 
a kezdetektől helytelen volt, amit 
egyedül az izraeli oldal erőlte-
tett, és ezzel megpróbálta a feltá-
rást a saját javára befolyásolni.» AN∎

A HALÁLT OKOZÓ 
GOLYÓT NEM AKAR
TÁK KIADNI, FŐLEG 
EGY IZRAELI VIZS
GÁLAT SZÁMÁRA 
TAGADTÁK MEG A 
KIADÁST.
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Egy izraeli újalapítású cég vi-
lágszerte nagy feltűnést keltett ala-
pítója, Yehonatan Bitton ötletével, 
aki már 2013-ban észrevette, hogy 
a honlapján közölt tartalmakat tö-
megesen másolják. Ekkor össze-
fogott egy volt kollégájával az Iz-
raeli Védelmi Erők (IDF) legendás 
8200-as elit technológiai egységé-
től, és megalapították a CopyLeaks 
céget. Mivel világszerte felfigyel-
tek arra, hogy a pandémia idején 
nagymértékben megnövekedett a 
szerzői jogvédett szövegek lopása, 
a cég vevőköre nem remélt mérték-
ben kiterjedt. A CopyLeaks szolgál-
tatásait olyan ügyfelek is igénybe 
veszik, mint a híres könyvkiadók 
és egyetemek. A cég különlegessé-
ge az, hogy a plagizálást mestersé-
ges intelligencia bevetésével tár-
ja fel, ugyanis nemcsak szavakat 
vagy kifejezési formákat keres, ha-
nem tartalmilag nagyon hasonló 
szövegeket is felfedez. A szerzői jog 

megsértését eddig 70 millió esetben 
állapította meg. Ez csak úgy lehet-
séges, hogy a modern technológiá-
val nagy szövegrészt vizsgálnak át, 
és olyan összefüggéseket fedeznek 
fel, amelyek az emberi képességet 
meghaladják. A CopyLeaks képes 
arra, hogy 25 különböző fájltípust 
100 nyelven felülvizsgáljon. AN∎

KONKRETIZÁLÓDNAK A  
GENEZÁRET-TÓVAL  
KAPCSOLATOS TERVEK 

Nagyszabású projekt készül 
a Bibliából jól ismert tó megmen-
tésére. Izrael már jövőre szeret-
né a Genezáret-tó vízszintjét meg-
emelni azáltal, hogy sótalanított 
tengervizet vezet bele. A csőve-
zetékes projekt munkálatait már 
meg is kezdték. A Mekorot izraeli 
vízügyi társaság tervei szerint az 
év végéig el kell készülnie egy 13 
kilométeres földalatti csővezeték-
nek, amely Izrael legnagyobb ta-
vát és egyben legnagyobb ivóvíz-
tározóját más infrastruktúrákkal 
összeköti, és a sótalanított ten-
gervizet odavezeti. Természete-
sen nem minden szakértő lelkese-
dik ezért a tervért. Sokan amiatt 
aggódnak, hogy ez a beavatko-
zás hatással lehet a tó ökológiai 
egyensúlyára. Az első vizsgála-
tok azonban azt mutatták, hogy 
nem várható jelentős károsodás. 
Ellenkezőleg, a bevezetett víz-

mennyiség pozitív változást hoz-
hat a tó ökoszisztémájában. A 
Kinneret Limnological Laborato-
ry vezetője, dr. Gideon Gal ezzel 
kapcsolatban megjegyezte: «Min-
den meghozott döntést ugyanak-
kor bizonyos aggodalom is kísér, 
és én boldogabb lennék, ha nem 
ezt az utat kellene követni. Azon-
ban meggyőződtem arról, hogy az 
előnyök nagyobbak, mint a hátrá-
nyok.» A csővezeték, amiről már 
2013 és 2018 között tárgyaltak, 
260 millió euróba fog kerülni. Je-
lenleg a Genezáret-tó vízszintje 
olyan értéket mutat, amelyet 30 
éve nem mértek. A víz egyre in-
kább az egyik legfontosabb tar-
talékká és értékké válik, Izrael 
ezért teszi meg ezt a rendkívül 
fontos lépést, és azért is, hogy 
a Palesztin Autonómiahatóság-
nak és Jordániának továbbra is 
szállítani tudja az ivóvizet. AN∎

IZRAEL 
MESTERSÉGES 
INTELLIGENCIÁVAL 
LEPLEZI LE A 
PLAGIZÁLÁST 
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IZRAEL ELADJA ÁLLAMI 
POSTAVÁLLALATÁT 

Az izraeli posta nem a kitű-
nő szolgáltatásáról ismert, sokkal 
inkább az ellenkezőjéről. Mindig 
hosszú sorok kígyóznak a felve-
vőablakok előtt, különben egy ide-
je a digitális időpontfoglaló prog-
rammal javult a 
helyzet. A levelek 
és csomagok prob-
lémája azonban 
nem megoldott, 
mert kézbesíté-
sük sokszor késik. 
Egyesek gúnyosan 
megjegyzik, hogy 
a csigaposta gyor-
sabb lenne, mások 
azt bizonygatják, 
hogy az oszmán 
időkben, amikor a leveleket lovak-
kal, vonattal és hajóval továbbí-

tották, hamarabb célhoz értek. A 
sok adódó problémát az Israel Post 
Company tulajdonosa, az állam 
részben privatizálással próbálja 
megoldani. A következő 16 hónap 
során bonyolítják le az eladást, a 

vevő egy magánbe-
fektető, közölte Yoaz 
Hendel kommuniká-
ciós miniszter. Még 
nem tisztázott, hogy 
az állam a többsé-
gi részt, vagy amint 
eredetileg tervezte, 
csak 40%-ot ad el. 
E vállalat értékét, 
amelyet hatékonysá-
gának növelése ér-
dekében sürgősen 

át kell strukturálni, több mint 
385 millió euróra becsülik. AN∎

RIVLIN VOLT  
ELNÖK VESZÉLY-
BEN LÁTJA IZRAEL 
DEMOKRÁCIÁJÁT 

Reuven «Rubi» Rivlin 
jobbkonzervatív politikusként 
2014 és 2021 között töltötte be 
az államelnöki tisztséget. Azóta 
visszavonult a politikától, azon-
ban nemrég megszólalt egy in-
terjúban. Hosszú évekig volt 
Kneszet-képviselő, egy időben 
pedig a Kneszet szóvivőjének 
posztját is betöltötte, most mély-
séges aggodalmának adott han-
got: «Az izraeli közvélemény bi-
zalmatlanságát a Kneszet iránt 
veszélyként kell tekinteni a de-
mokráciára nézve.» Ő is úgy lát-
ja, hogy nem volt más út, csak 
egy újabb választás kiírása, de 
abban is biztos, hogy ezzel nem 
fog megoldódni Izrael megosz-
tottságának problémája. Fő-
leg azért nem, mert sok válasz-
tó már nem azonosul az izraeli 
parlamenttel mint a demokrácia 
példamutató intézményével. Azt 
is nehezményezte, hogy az elv-
hűség nagyrészt eltűnt a politi-
ka színpadáról, és aggasztó reto-
rika térhódítása figyelhető meg. 
Nem a célok állnak az előtér-
ben, hanem a kölcsönös vádas-
kodások. Ez pedig odavezethet, 
hogy a közvélemény elveszíti 
bizalmát a képviselőkben és az 
izraeli parlamentben. «Eljutot-
tunk egy olyan pontra, amely vé-
leményem szerint veszélyezte-
ti az izraeli demokráciát.» AN∎

A VÁLLALAT 
ÉRTÉKÉT TÖBB 
MINT 385 
MILLIÓ EURÓRA 
BECSÜLIK.

Postaépület a jeruzsálemi Jaffa utcában.
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BIDEN IZRAEL, 
PALESZTINA ÉS SZAÚD-

ARÁBIA KÖZÖTT

Ez volt Joe Biden ameri-
kai elnök első közel-keleti lá-
togatása. Utazásának fontos 
állomása volt Izrael, azonban 
jóval nagyobb figyelem kísér-
te további útját Szaúd-Arábiá-
ba. Először Jair Lapid minisz-
terelnök üdvözölhette a magas 
rangú vendéget. Azonban Bi-
den kézfogása a repülőtéri fo-
gadási ceremónián Netanjahu 
volt miniszterelnökkel sokkal 
nagyobb szenzációt keltett. A 
kommentátorok hangsúlyoz-
ták a két férfi közt fennálló 
régi ismeretséget. Mindent ösz-
szevetve a látogatás rendben 
lezajlott. Bidennek nem sike-
rült elődje, Donald Trump kö-

zel-keleti örökségét eltörölnie, 
viszont néhány jelentős lépést 
tett, ami nem tetszett Izrael-
nek. Így ellátogatott Kelet-Je-
ruzsálembe, újabb pénzbeli 
segítséget jelentett be a palesz-
tinoknak. Aki pedig nagy remé-
nyeket fűzött e látogatás követ-
keztében létrejövő nagyszerű 
fejleményekhez Izrael és Sza-
úd-Arábia között, annak csa-
lódnia kellett. Jóllehet a szaú-
diak megnyitották légterüket 
az izraeli utasforgalom előtt, 
a királyi ház nem késett hang-
súlyozni, hogy nincs közeledés 
a palesztinokkal való békekö-
tés nélkül. Végső soron tehát 
minden maradt a régiben. AN∎

Jair Lapid miniszterelnök, Joe Biden amerikai elnök és Isaac Herzog izraeli elnök a Ben 
Gurion repülőtéren tartott fogadóünnepségen. (Fotó: Kobi Gideon)

MEGKERÜLIK-E AZ 
ULTRAORTODOX 
MONOPÓLIUMOT?

Mostanában sokat beszél-
nek arról Izraelben, milyen stá-
tusszal rendelkezik jelenleg az 
ultraortodox közösség, amely az 
utóbbi időben nem vett részt a 
kormányzásban, ez pedig nagyon 
ritkán fordult elő az izraeli törté-
nelemben. Ugyanakkor sok olyan 
kormányzati terv hiúsult meg, 
amely az ultraortodox monopó-
lium megszüntetését tűzte ki cé-
lul, például a kóserbizonyítvá-
nyok ügye vagy az ultraortodox 
lakosság bevonása a munkaerőpi-
acra. További, sokak számára fáj-
dalmas téma a konverzió módja, 
vagy az, hogy Izraelben nem en-
gedélyezett a civil (polgári) há-
zasság. Noha kötnek ilyen házas-
ságokat, de a belügyminisztérium 
nem ismeri el azokat, így a párok 
kénytelenek külföldre utazni. Ez 
ugyan nem oldja meg a rabbiná-
tusnál való regisztrálás problémá-
ját, viszont sok izraeli számára, 
akiket ez különben sem érdekel, 
legalább valami mégis történik a 
civilházasságok elismerése érde-
kében. Egy kerületi bíróság példá-
ul úgy döntött, hogy az államnak 
el kell ismernie az Utah ameri-
kai szövetségi államban Zoom-
on kötött civilházasságot. A há-
zasságkötésnek ezt a lehetőségét 
a pandémia idején vették inkább 
igénybe, és ez az első olyan lehe-
tőség, amellyel az izraeliek az ál-
lami hatóságok által is elismert 
házasságot köthetnek. Mivel ez 
az ultraortodox társadalom sze-
mében vörös posztó, és az ult-
raortodox monopólium számára 
meglehetősen rossz hír, arra le-
het számítani, hogy jogi akadá-
lyokat fognak támasztani, azon-
ban a jogvita pro és kontra még 
egyáltalán nem fejeződött be. AN∎
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ÉRDEKES ÚJ  
SZÖVETSÉGEK 

Joe Biden amerikai elnök izrae-
li látogatása eseménytelenül zaj-
lott le. Ez azonban nem azt jelen-
ti, hogy érzelemmentes is volt. Sok 
izraelit különösen meghatott Bi-
dennek Soá-túlélőkkel való talál-
kozása a Yad Vashem holokauszt 
emlékhely ceremóniáján. Nagypo-
litikai szinten bejelentették egy új 
szövetség létrehozását Izrael, In-
dia és az Egyesült Arab Emirátusok 
között, és megállapodtak a követ-
kező témákban való együttműkö-
désben: biztonság az energia- és az 
élelmiszer-ellátásban, víztechno-
lógia és kereskedelem. Az élelmi-
szerbiztonság és a Clean Tech áll-
nak a szövetség prioritáslistájának 
élén, a neve különben I2U2-szövet-
ség (két «I» – Izraelt és Indiát je-
lezve, valamint két «U» – United 
Arab Emirates és United States ne-
vére utalva). A résztvevő országok 
szakértői megtárgyalják a felme-

rülő válságok kezelését elősegítő 
megoldások optimális lehetősége-
it, és országaikban meggyorsítják 
a megfelelő intézkedések beveze-
tését – fogalmaztak a sajtójelenté-
sek. Egy újabb fejlemény Izraelt és 
Szaúd-Arábiát érinti, ugyanis Bi-
den a látogatás során bejelentette, 
hogy a Vörös-tenger szigetein ál-
lomásozó amerikai egységeket ki-
vonja, melyek biztonsági okokból 
40 évig állomásoztak itt. Az ame-
rikai csapatok akkor jelentek meg 
a szigeteken, amikor Izrael vissza-
adta Egyiptomnak Tanir és Sanafir 
szigeteket az 1979-ben megkötött 
békeegyezmény keretében. A csa-
patok kivonása kizárólag izraeli 
beleegyezéssel lehetséges, és sza-
bad kezet ad Egyiptomnak, hogy a 
szigeteket átadja Szaúd-Arábiának. 
Nem titok, hogy a szaúdi uralkodó-
ház évek óta tervezi turistaparadi-
csom kialakítását a szigeteken. AN∎

BIDENNEK NEM 
SIKERÜLT ELŐDJE, 
DONALD TRUMP 
KÖZELKELETI 
ÖRÖKSÉGÉT 
ELTÖRÖLNIE, 
VISZONT NÉHÁNY 
JELENTŐS LÉPÉST 
TETT, AMI 
NEM TETSZETT 
IZRAELNEK.

Biden amerikai elnök a Yad Vasem holokauszt-emlékhelyen  (Fotó: Kobi Gideon)
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ÉSZAK-AFRIKÁBAN NEM MINDENÜTT  
LÁTJÁK SZÍVESEN IZRAELT 

Az Ábrahám-egyezmény-
ben résztvevő államok közti kap-
csolatok egyre szorosabbá válnak. 
Ezt igazolja az izraeli vezérkari fő-
nök marokkói látogatása is. Aviv 
Kochavi vezérőrnagy személyében 
első alkalommal látogatott Ma-
rokkóba ilyen magas rangú izra-
eli vezető. Az Egyiptomhoz fűző-
dő izraeli kapcsolatok is jóknak 
mondhatóak, viszont nem minden 
észak-afrikai állammal jönnek 
létre hasonlóan jó kapcsolatok. 
Nemrég Algériával adódtak prob-
lémák, és az izraeli szakértők úgy 
vélik, hogy ezt a fejleményt sem-

mi esetre sem szabad figyelmen 
kívül hagyni. Algéria, amelynek 
soha nem volt hivatalos kapcsola-
ta Izraellel, ugyanakkor soha nem 
szólt bele a közel-keleti konflik-
tusba, most szélsőséges álláspont-
ra helyezkedett, amely során cél-
táblának tekinti a zsidó államot, 
ráadásul még a Hamaszt és annak 
radikális iszlám Izraellel szembe-
ni magatartását is magasztalja. Ez 
főleg azoknak a török próbálkozá-
soknak kapcsán vált nyilvánvaló-
vá, amelyek a Hamaszt meg akar-
ják fosztani működési jogától a 
Boszporusz menti országban. Al-

géria alternatívaként kínálkozik 
e tekintetben a Hamasznak. Ami-
kor Izrael belügyminisztere, Aye-
let Shaked nemrég Marokkóban 
járt, és megígérte Izrael támoga-
tását Marokkó Nyugat-Szahara fe-
letti szuverenitásának megőrzésé-
ben, Algériában magasra csaptak 
az indulatok. Izraeli szakértők 
ezzel kapcsolatban figyelmez-
tetnek, hogy az algériai ethoszt 
– tekintettel a francia megszál-
lással szembeni ellenállásra, ami-
hez a palesztin törekvésekkel való 
erős azonosulás társul – nem 
lenne szabad alábecsülni. AN∎

IZRAELNEK IS VAN MÁR  
ANTISZEMITIZMUS-MEGBÍZOTTJA 

Az egyre növekvő antiszemi-
tizmus már évek óta komoly gon-
dot jelentett Izraelnek, a zsi-
dó nép államának, valamint 
a világ zsidóságának is. Az 
utóbbi időben az antisze-
mitizmus egyre jobban el-
harapódzik, a pandémia 
idején lábra kelt össze-
esküvés-elméletek pe-
dig még fokozták is. 
Sok országban már har-
cot indítottak az anti-
szemitizmus ellen, amit 
az erre kinevezett meg-
bízott koordinált. Fela-
data nemcsak a figyelmez-
tetés, hanem a tanácsadás 
és a képzésben való segít-
ségnyújtás is. Nos, Izrael is kö-

vette ezt a példát, és kinevezte an-
tiszemitizmus-megbízottnak Noa 

Tishby színésznőt és írónőt, aki 
már 2011 óta végez felvilágo-

sító munkát Izrael érdeké-
ben. Már évekkel ezelőtt 

feltűnt neki, hogy Izraelt 
tévesen interpretálják, 
és sok téves informáci-
ót terjesztenek a zsidó 
államról. Neki is gon-
dot jelentett az antisze-
mitizmus árhulláma, 
ami az egész világot el-
árasztja. Ezentúl ő is be-

kapcsolódik az antisze-
mitizmus elleni harcba, és 

megpróbálja Izraelt a maga 
sokszínűségében és «az igaz-

ság fényében» bemutatni. AN∎
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Vannak kérdések, melyekre nincs válasz! Ma sem tudunk választ adni arra, hogy 
miért hallgatott ennyi ember. Miért? Miért hagytuk õket a halálba menetelni? Miért? 
Nincs elfogadható válasz! E könyv írója valóságon alapuló, saját emlékeit és családja 
tragédiáját írta meg, kiírta magából, hogy enyhítsen fájdalmán... Talán, hogy meg-
ossza velünk, az olvasókkal, hogy soha többé...! A könyvben található számos név, 
helyszín és esemény valóságos! Nem kitalált és nem regényszerû, valóság minden 
sora. Néha zaklatott, szabdalt, ahogyan egy napló szavai, de tényeken alapuló fekete 
valóság.

Dr. Friedmann Hillélné Rab Erzsébet 
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A programváltozás jogát fenntartjuk!  
FONTOS: Az Éjféli Kiáltás Misszió nem utazási iroda.   
Bibliatanulmányút szervezését a haifai Beth Shalom és Palex Tours (Haifa) Ltd 
izraeli utazási irodával együttmûködve végzi.  
A zarándokút célja: a Biblia helyszínének  jobb megismerése és 
tanulmányozása.

A végtelen áldások országa
2023 IZRAEL

Bõvebb információ: 
Éjféli Kiáltás Misszió,  
Mobil: (+36-30) 630-7823  
Nagy Erzsébet 
E-Mail: info@ejfelikialtas.hu

Várható költség: 1450,–euró   
+repülõjegy + járulékok

Az újság ajánlott ára: 500,-Ft

22009


