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Előzmények: 

Hol és mikor kezdődött, nem tudom… Mármint a zsidóság történetének megismerése, szeretete…
Lengyelországban voltam egy jutalom üdülésen 16 éves koromban. Ott elvittek bennünket Ausvitz-Birkenau  
koncentrációs táborba, hogy lássuk, mit műveltek a németek. Mai napig megrázó, ha elém jön 1-1 kép a 
táborról. Mindenkinek látni kellene! 
Ezek után már tudatosan kerestem a zsidókról szóló könyveket, történeteket, filmeket. Sokat olvastam 
róluk. A kirekesztettségükről, üldöztetésükről.  Többször mondtam: „Milyen jó lenne egyszer eljutni Jeru-
zsálembe!” – De ez csak egy vágy volt a sok között… vagy mégsem!  Isten meghallgatott, és elrendezte 
nekem, hogy eljussak nem csak Jeruzsálembe, hanem az izraeli szent helyekre is!  
Egy nyári napon Dóri szólt, hogy a Balatonszabadi Református Gyülekezet tagjai kirándulást szerveznek 
Izraelbe. Van még hely, lenne-e kedvem velük tartani. PERSZE, HOGY VAN KEDVEM!  Egy percig sem 
gondolkoztam, mondtam férjemnek, hogy tavasszal megyek Izraelbe. Szervezés, útlevél intézés, pénzvál-
tás. És VÁRAKOZÁS  az indulásra, ami 2019. március 21-én el is érkezett. 

AZ UTAZÁS NAPJA – 2019. március 21.
 
Balatonszabadiból éjjel fél 2-kor volt az indulás. A repülő reggel 6 körül indult. Előző nap még dolgoztam, 
fél 6 kor keltem. Eltelt a munkanap. Este nem tudtam aludni az izgatottságtól az utazás miatt. Gondoltam, 
majd Budapest felé a buszban picit sikerül pihenni. Nem így volt. Aztán a repülőn meg azért nem tudtam 
aludni, mert nézelődtem és vártam, mikor látom meg Izraelt. Most is könny szökik a szemembe, ahogy 
eszembe jut, mit éreztem, amikor földet, SZENT FÖLDET ért a gép Tel-Aviv repterén.

 

Az útlevél ellenőrzés után hamar megtaláltuk csomagjainkat és az idegenvezetőnket, aki erdélyi szárma-
zású zsidó, magyarul beszél, de csak tegeződve. Beszálltunk a buszba, mely máris vitt bennünket az első 
látnivalóhoz. 
TEL-AVIVmodern város, melynek lakosai zsidók, mellette a régi Jaffa, lakói arabok. 

Jaffa neve a Bibliában többször is szerepel.  A jól ismert  történet szerint Jónás ebből a kikötőből indult 
el. Dávid király és fia, Salamon ezt a kikötőt arra használta, hogy cédrusfákat szállítsanak a jeruzsálemi 
templom építéséhez. 
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Következő állomásunk HAIFA, Karmel hegy. Fontos bibliai hely, ugyanis itt történt Illés és a Baál papok 
küzdelme.  Itt gyönyörködhettünk a csodálatos Bahái kertben is, mely a világörökség része. Fantasztikus 
látvány volt a Földközi tenger, melynek színe pont olyan kék és zöld, mint a képeslapokon. 

Első napunk végállomása Galileában, a Genezeráti tó partján a King Salamon hotelben ért véget. Ez a 
terület is Szenthely. Jézus ezen a környéken született, nőtt fel. Itt kezdte tanítói tevékenységét is. Érdekes 
módon három néven ismert ez a tó, vagy tenger. Tiberias tenger, Genezeráti tó és Galileai tó. Hossza 21km 
legnagyobb szélessége 12 km, mélység  42 és 48 méter között váltakozik. Ezen a vízen hánykódott a halá-
szok hajója, mikor Jézus lecsendesítette  a tengert.
Nagyon fáradtan, közel 36 órás ébrenlét után, élményekkel telve aludtam el.

MÁSODIK NAP – 2019. március 22.

A Szentföldön felébredve csodálatos látvány tárult elénk a szálloda ablakából. Napfelkelte a Galileai tó 
felett. 

NÁZÁRET volt az első úti cél. Ezt a város arabok lakják, ezért nevezik Izrael arab fővárosának is. Itt élt 
Jézus gyerekként. Az Angyali Üdvözlet Bazilikát néztük meg, ahol a templom alsó részében Máriáék háza 
látható. Itt kapta Mária  az angyaltól az üzenetet Jézus születéséről. 

Tovább utazva a Galileai tó partján sorra hagytuk el a Bibliából ismert Tiberias, Kána, Magdala települése-
ket. A tó északi partján érkeztünk a Boldogmondások hegyére. Itt hangzott el a Hegyi beszéd. Csodálatos 
látvány. 
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A domb tetején van a Boldogmondások temploma. 

Körben a falakon felírva mindegyik mondás. Csoportunk lelkésze, Anett tiszteletes asszony vezetésével 
közös áhitat és ima volt ezen a szent helyen. Szavakba nem tudom önteni azokat az érzéseket, amik ott 
átjártak. 
Következett egy csodatétel hely, a kenyér és halszaporítás helyszíne. Csodálatos modern templom hirdeti 
a csodát.

 

A régi templom mozaik maradványait is felhasználták a díszítésre. Központi részen látható a 4. századi ha-
las mozaik, központi helyen egy szikladarab, a Tanító helye. Lehet, hogy ezen a kövön ülve tanított Jézus? 
Ez és hasonló gondolatok foglalkoztatnak mindenkit. 

CAPHARNAUM a következő állomás. Ez egy feltárt régi halász városka, melyben Péter házához is ellá-
togattunk, melynek helyére egy modern templomot építettek. A Szentírás szerint több tanítvány is ebből a 
városból származott, sőt egy ideig Jézus is lakott itt. 

Érdekes volt a múltban barangolni és arra gondolni, hogy „Igen, Jézus is járt itt!” 

Egy arab étteremben fogyasztottuk ebédünket. Én kebabot választottam, ami marhahúsból készült, mellé 
sok zöldséget.

Ebéd után indultunk a JORDÁN folyóhoz. Jardenitben kialakítottak egy keresztelő helyet. Nem pont azon 
a helyen, ahol János Jézust keresztelte, mert az ma Jordánia területe, de ez nem is annyira lényeges. A fon-
tos, hogy ez ugyanaz a folyó! Nagyon szép környezetben, fák a vízparton, ettől zöldnek látszik a víz, pedig 
csodálatosan tiszta, mint a csapvíz. Hoztam haza egy üveggel, még ma - közel egy év elteltével - is tiszta. 
Mi, akik nagyobb vizekhez szoktunk, ámultunk azon, hogy a Jordán „csak ekkora”. Nagyon keskeny kis 
folyócska, de annál nagyobb a jelentősége. Csodálatos élmény volt, hogy Tiszteletes asszony ott, azon a 
helyen felolvasta János történetét, ezután megkeresztelt bennünket.
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MEGKERESZTELKEDTEM  55  ÉVESEN 

A történet 1963. januárjában kezdődik, amikor szüleim örök hűséget fogadtak egymásnak. De csak a ta-
nácsháznál, az anyakönyvvezető előtt. Miért? Apai nagyapám az 1200 lakosú falu párttitkára volt. Azt 
mondta a fiataloknak, hogyha attól boldogabbak lesznek, ő nem bánja, ha elmennek a templomba is meg-
esküdni. Nem mentek. Megszülettem, nem kereszteltek meg, hanem az akkor divatos névadó ünnepségen 
adtak nevet nekem. Ifjú életem ateistaként telt. A Karácsony nálunk a szeretet, a család ünnepe volt. Igaz, 
a karácsonyfát Jézuska hozta. Elfogadtam, mert szüleim ezt mondták, de fogalmam se volt róla, hogy ki is 
Jézus. Iskolában a hittanos osztálytársaktól hallottam információkat, de nem tudtam mit kezdeni velük. 

KERESZTYÉNY ÉLETEM KEZDETE

1989 Karácsonyán meglepődtem Anyukám ajándékán, egy Bibliát kaptam!  
Volt egy kolléganőm, aki nagyon buzgó hitet gyakorló volt. Kérdezte, szoktam-e olvasni a Bibliát. Mond-
tam van, de még nem nyitottam ki. Javaslatára az Újszövetséget kezdtem olvasgatni, de nem volt annyira 
olvasmányos, hogy végig olvassam. Vettem a gyerekeimnek Gyerek Bibliát, abban érthetőbb volt számom-
ra is. 
Sokat kérdeztem férjemtől is, aki jártasabb volt, mint én ebben a témakörben. Aztán az évek során egyre 
több vallásos témájú filmet megnéztem, több könyvet elolvastam.  
Nagyon megragadott a zsidó nép története. Több regényt elolvastam az Exodustól az államalapításukig, és 
egyébtörténeteket.                                                                                                                                        
 Többször mondtam családomnak, hogy nagyon szeretnék egyszer eljutni Jeruzsálembe. 
Lányom is emlékezett erre és jelezte, hogy a szomszéd falu, Balatonszabadi Református Gyülekezetének 
tagjai mennek Izraelbe, nem lenne-e kedvem elmenni, ha már 30 éve ezt hallja tőlem? Nem vagyunk gazda-
gok, gyors költségvetés, megoldható volt a kirándulásom 2019. márciusában.  Elutazás előtt pár héttel volt 
egy gondolatom, amit elhessegettem magamtól: „Mit válaszolnék, ha Anett, a Tiszteletes asszony felvetné 
a gondolatot, hogy megkeresztelne a Jordán vízével?”   Utána nem soká hívott a lányom, kérdezte: „Mit 
szólnál hozzá, ha  Anett megkeresztelne a Jordánban?” Szóhoz se jutottam!  Isten ezt is elrendezte! 

A KERESZTELŐ
Eljött az utazás napja, amit izgatottan vártam. Már a második nap programja volt a Jordán folyó. Kicsit 
izgultam, mert nem szeretek főszereplő lenni. Kellett választanom egy keresztszülőt. Gyorsan eldöntöttem, 
hogy Rozika lesz, akit régóta ismerek. Volt a csoportban egy 7 éves kislány is, akit szintén Anett keresztelt 
meg, velem együtt. Nem tudom leírni, mit éreztem akkor ott, de a szemem most is könnybe lábad…  Fan-
tasztikus, hogy most már hivatalosan is Jézusé vagyok. 

4



Következő állomásunk Jézus születési helye:

 BETLEHEM

 

Ez a település Ciszjordániában található, kizárólag  arabok lakják. A város határán hatalmas tábla hívja fel 
a figyelmet arra, hogy az életével fizet az a zsidó, aki ezt a tilalmat megszegi.

Ezért idegenvezetőnket Jeruzsálemben kellett hagyni, mivel ő zsidó ember. A város érdekessége még, hogy 
szinte egybeépült Jeruzsálemmel, és fegyveresek őrzik a két város közti átjárót, mintha egy ország határon 
mennénk át. Buszunkra is feljött egy fegyveres, aki mosolyogva végigment, a hátsó ajtón leszállt, indul-
hattunk.
Buszvezetőnk arab, ő vitt minket a szállásunkra, ahol finom üdítővel vártak bennünket a portán. Elfoglaltuk 
szobánkat, mely 3 éjszakára volt a mienk.  Az étterem önkiszolgáló volt. Többféle húsétel, köret és rengeteg 
zöldség volt. Első este tanácstalanul álltunk a húsok előtt, hogy vajon melyik mi lehet… Ekkor – megle-
petésünkre - megszólalt magyarul az egyik dolgozó, sorolta: hal, csirke, borjú – és mutatta is sorba. Nagy 
volt az étterem, így nem csak mi, hanem több csoport is velünk együtt étkezett. Voltak japánok, afrikaiak, 
meg ki tudja még hová valósiak.

HARMADIK NAP – 2019. március 22.

J E R U Z S Á L E M. 

30 éves álmom vált valóra, hogy Jeruzsálembe látogathattam. Sok bibliai és történelmi esemény színhelye 
ez a város. 
Reggel a buszban közölte velünk az idegenvezető, hogy nincs a programunkban, mert rövid a 4 nap min-
denre, de útba ejtjük az Olajfák hegyét. Még alig ébredezett a város, mi már gyönyörködtünk a hegyről 
Jeruzsálem elénk táruló látképébe.  

Előttünk volt Dávid király városának feltárt maradványa. A Sziklamecsetet eltéveszteni sem lehetett, ahogy 
az arany kupolájára rásütött a reggeli nap. Itt, az Olajfák hegyén siratta meg Jézus Jeruzsálemet, hogy földig 
fogják rombolni, hogy kő kövön nem marad. Ez inspirált egy itáliai építészt, hogy megépítse a könnycsepp 
alakú kápolnát, fekete színben. Jeruzsálem óvárosi részébe az Oroszlános kapun keresztül mentünk be, ahol 
a Biblia tanúsága szerint halálra kövezték az első keresztény mártírt, Istvánt.
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A VIA DOLOROSA nem azt a meghittséget adja a látogatónak, amit vár. Az arab sikátorokban az út mentén 
végig üzletek, ahol néha meglepetésünkre magyarul kínálják portékáikat, köztük magyar nyelvű könyveket 
is. 

Végig járjuk azt az utat, melyen több, mint 2000 évvel ezelőtt Jézus fájdalmaktól gyötörve szintén végig 
ment. Az évszázadok alatt többször átalakult a környék. Jézus idejében ez a rész még a városfalon kívül 
esett. Ma a város minden napi életében, körforgásában szerepet játszik. Fegyveres fiatal katonák – fiúk, 
lányok - mosolyogva állnak az utcán. Már megszoktuk a jelenlétüket, nem féltünk, biztonságban voltunk. 
Végig jártuk a stációkat és a Via Dolorosa végén meglepetésünkre egy templomban látható a Golgota és a 
sír emlékét őrző hely. Furcsa és nehéz elfogadni, hogy ami képzeletünkben egy hegyen van, azt most egy 
templomba zárva találjuk. Egy templom, aminek Szentsír bazilika a neve. Egy agyon díszített templom.

A temoplomon három egyház osztozik, talán ezért is van az, hogy túl díszített.

 A falnál látható létrának legendája, hogy a mester dolgozott, nem volt megegyezés arról, hogy mely egyház 
fizesse ki a munkáját, egymásra mutogattak addig, míg a  mester lelépett, ott hagyta  a létrát, amit azóta se 
rakott el senki...

A falakon a Golgota története jelenik meg a képeken. A márvány lap története: a hagyomány szerint erre 
fektették Jézus testét, amikor a kersztről levették.
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Egy Jézus korabeli zsinagóga romjait is meglátogattuk. Érdekessége, hogy a több, mint kétezer éves romok 
között a falakon a freskók azt ábrázolják, hogy milyen is lehetett egy hasonló épület abban az időben. Ez is 
egy érdekes időutazás volt. 

SIRATÓFAL

A zsidók legszentebb helye. Paravánnal elválasztva külön imádkozhatnak a férfiak és külön a nők. Itt illik 
fejfedőt viselni a nőknek is. Érdekes volt látni, hogy a faltól távozva hátráltak néhány lépést az emberek, 
utána fordultak csak menetirányba. Nem tudom, miért, gondolom, a SZENT helynek nem illik hátat fordí-
tani.

Nagyon nagy biztonságban voltunk, rengeteg rendőrautó volt ott. Hatalmas plakátokon mutatták be, hogy 
milyen a tér egy katonai eskütétel, vagy egy vallási ünnep alkalmával. Nem néztem meg közelről, de sok 
nyelvű Biblia volt a vitrinben, aki akart kölcsön vehette az imához.

Rövid bazár látogatás, kötetlen nézelődés. Az utcákon vidám, jelmezes emberek ajándék csomagokkal 
jönnek-mennek. PURIM /sorsvetések/ ünnepe van. Örülnek egymásnak, van, hogy énekelni és táncolni 
kezdenek az utcán. Érdekes volt, hogy már 2 nappal korábban Tel-Avivban ugyanezt tapasztaltuk. Kísérőnk 
elmondta, hogy amikor Eszter megmentette népét a biztos haláltól, örvendeztek az emberek, és vitték a hírt 
a távolban lakóknak is. Ezek szerint abban az időben a Tel-Aviv  -  Jeruzsálem távolságot 2 nap alatt tették 
meg a jó hírrel. Ezért van így a mai napig, hogy Jeruzsálemben később ünneplik a Purimot, mint északabb-
ra. 
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A SION-HEGY 

Dávid király óta szellemi központja Izraelnek. Coanelculum templom kápolnájában található Dávid király 
síremléke, mely egy nagy kő, ami egy arannyal hímzett fekete terítővel van lefedve. Szent hely ez is, így itt 
is külön mehetnek a nők és férfiak megnézni az emlék helyet.  

  

Az emlékhely felett található az Utolsó vacsora terme, ahol Jézus és tanítványai együtt elfogyasztották utol-
só vacsorájukat, Jézus elfogása és elítélése előtt. A helyen látszik, hogy egy előkelő ember háza lehetett. 

A templomból kijőve egy teraszon az árnyékban Anett tiszteletes áhítatot tartott, majd Úrvacsora követke-
zett . Szinte beleborzongok még most is, hogy a Jordán folyóban való keresztelésem után az első Úrvacso-
rában a Sion hegyen volt részem. Gondolom, ezt nem sokan mondhatják el magukról!  
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Zsúfolt napunk következő állomása az Elszenderülés temploma volt, mely a hagyomány szerint Mária háza 
helyére épült. Mária itt élt haláláig. Nagyon szép, letisztult templom. 
Magyaroszági hívők is tisztelegtek Mária előtt egy nagyon szép emlékhely létrehozásával. A fekvő Mária 
alak cseresznyefából készült.

A nap záró helyszíne a Születés temploma, Jézus születésének helye már BETLEHEMBEN

A templom alsó részében található egy kápolna, amit több óra sorban állás után tudtunk megnézni. Itt egy 
nagy ezüst csillag jelzi JÉZUS születésének helyét. Megrendítő élmény a csillagot megérinteni, mely az 
emberiség Megváltójának születésének helyét jelöli. A 14 ágú ezüstcsillag az oltár alatt azt a háromszor 14 
nemzedéket jelöli, amely Ábrahámtól Jézusig élt, bizonyítva az emberiségnek, hogy Jézus az Isten igéjének 
beteljesítője, vagyis az emberiség Megváltója. A nagy csillag mellett pislákol két mécses, amik Jézus két 
természetét, az emberit és az istenit hirdeti. 

9



NEGYEDIK NAP – március 24.

QUMRÁMI /JUDEAI/ SIVATAG. MASSADA ERŐD. HOLT-TENGER

Reggeli után elindultunk a Holt-tenger irányba. Az úton bal oldalon a tenger, jobb oldalon pedig a sivatag 
egyhangú homokkő szikláit és néhol beduin közösségek lakhelyét láttuk.

 Ahogy haladtunk, volt egy út, ami eredetileg egyenesen ment a tenger mentén, de elkerülőt építettek. Kí-
sérőnk elmondta, hogy a hegyről lefolyó édes esővíz kimosta a talajból a sót, ezért az út beszakadt. Láttunk 
egy elsüllyedt benzinkutat is. 

Ez a sivatag nevezetes, itt találták beduin pásztorok a közel 2 ezer éves iratokat, amik Qumrámi-tekercsek 
néven váltak ismertté. Tudósok összevetették a talált iratokat a ma ismert Bibliában található szöveggel, és 
megállapították, hogy semmi változtatás nem történt a sok évszázad alatt az írásban!  

Első megállónk a sivatagban a Kerit pataknál volt. Szörnyű mélységek és magasságok! A Biblia szerint 
Illés ezen a környéken bujkált, itt etették a hollók. A mély szakadék túl oldalán ennek emlékére építették 
a Szent György kolostort, melynek mai napig lakója néhány ortodox szerzetes. Csodálatos építmény egy 
szinte lehetetlen helyen! 

Utunk továbbra is a Holt-tenger mentén folytatódott. A helyiek nemes egyszerűséggel csak Sós-tengernek 
nevezik. Területe egyre kisebb, ebből adódik, hogy a part mentén kisebb-nagyobb gödrök, „tavacskák” 
vannak. Annyira lenyűgöző a táj, hogy nem győzünk fényképezni!   
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Következő állomásunk a MASSADA erőd. Jelentése egyszerűen: erőd.

A tenger vízszintje a hivatalos tengerszint alatt van 420 méterrel. Az erőd nagyjából 500 méter magas szik-
lára épült, de éppen csak a teteje van tengerszint felett. Földünk legmélyebb pontján jártunk, ezt az útmenti 
táblák is jelezték, hogy hol hány méternél tartunk. Az erődbe drótkötél pályán lehetett feljutni, 80 fős kabi-
nokkal, amit nem mindenki vállalt. A levegő nagyon párás volt, a képeken is látszik.

A Holt-tenger mellett, a több száz méter magas homokkő hegyre építette Heródes fényűző palotáját. A 
zsidó háborúk idején, a jeruzsálemi Nagytemplom 70-ben történt lerombolása után, nagy harcok zajlottak 
a térségben az erődért. 

Nagyon sok régészeti anyagot találtak itt a kutatók. Majdnem 2000 évig háborítatlan volt ez a mindentől 
távol eső, kietlen hely. Az 1960-as években fedezte fel egy kutató ezt a várat. Ma is jól látható a római 
támadók kőből épített táborhelye és a védősánc. Az erődben nagyon jó állapotban megmaradt freskók, 
termálfürdő, zsinagóga, vízgyűjtő ciszternák maradványait láthattuk. Rengeteg vizet tudtak tárolni, amire 
szükség is volt a sivatagban, minden víztől távol. Élelmiszert is tároltak és élő állatokat is. Erre láttunk is 
példát, a galambok lakhelyét a Columbáriumot.
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A római csapat kitartóan ostromolta az erődítményt, aminek a vége az lett, hogy a történetíró Josephus 
Flavius szerint a 900 zsidó katona öngyilkos lett, hogy ne kerüljenek a rómaiak fogságába. Ezt megkérdő-
jelezi a zsidó vallás, ugyanis nem lehetnek semmilyen körülmény közt sem öngyilkosok. Ráadásul csont-
vázakat sem találtak a régészek. Zsidó idegenvezetőnk elmondta, hogy sokáig itt, a várban tartották a 
katonák és rendőrök eskütételét, melynek szövegében a mai napig szerepel, hogy „Soha többé nem veszhet 
el Massada!”

 
Következő állomásunk a SÓS-TENGER

Sokat hallottunk róla, hogy nem lehet a vízben elsüllyedni, csak lebegni, ugyanis a tenger sótartalma több, 
mint 30%-os. Ezzel a tudattal mentem én is a vízbe. Először féltem, mivel nem tudok úszni, nehogy mégis a 
víz alá kerüljek, mert intettek bennünket, hogy a szemünkbe ne kerüljön a sós léből. Aztán, ahogy a többiek, 
én is úgy lebegtem a víz tetején. Az iszappal bekentem magam, aztán azt lemosva mentünk zuhanyozni. Kb 
20 perces volt a fürdés, de annyira sima lett a bőröm, hogy ámultam. 

A zöld „pázsit” műfű. A büfében ebédeltünk. Falafelt ettem. A pálmafák látványa elvarázsolt, és a nagyon 
sok leánder. Kaktuszt szinte minden út mellett lehtett látni. Több helyen láttunk már nem üzemelő, bezárt 
üdülőhelyeket, amik a talaj megsüllyedése miatt váltak használhatatlanná.
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A fürdőzés után a tengeri ásványokat feldolgozó kozmetikai üzem, az AHAVA  mintaboltjába mentünk. Itt 
egy filmvetítésből megismerhettük a gyártás egyes részleteit. A világ szinte minden országában kaphatóak 
az itt készített kozmetikumok. Némelyikből volt mintadarab, amit ki lehetett próbálni. Vásárolni is lehetett, 
de annyira drága volt minden, hogy még a legolcsóbb termékből is kevés fogyott. 

Ezen a területen még a levegő is más. Az oxigén tartalom itt 5%-kal magasabb, ezért a légzés is köny-
nyebb.
 A víz párolgásával bróm kerül a levegőbe, ami nyugtató hatású. Szívesen időztünk volna itt tovább is, de 
el kellett indulni vissza a szállásunkra. 

JERIKÓ volt a következő hely, ahol megálltunk. Itt elköltöttük egy bazárban az utolsó apró pénzünket. 

Az út mellett, egyik utca sarkon állt egy fügefa, amire felhívta figyelmünket a kísérőnk. Állítólag Zákeus 
fügefája, illetve annak hajtása, amit lefényképeztünk és Anett felolvasta a történetet is. Arrébb látjuk a több 
ezer éves város romjait is. Nem állunk meg. Buszunk elhaladt több nagykövetség és arab vezetők reziden-
ciái mellett is. 
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Egész napunkat Izrael arab fennhatóságú területén jártunk, vagyis Ciszjordániában. Itt több helyen táblák 
jelzik, hogy zsidó erre a területre nem teheti be a lábát, csak élete árán. Az arabok „cserébe” az egész Izrael 
területén büntetlenül, szabadon járhatnak. Hol itt az igazság? Mi ezt nem tudjuk felfogni. Kísérőnk mondta 
többször is, hogy európai gondolkodással mi ezt nem is tudjuk megérteni. Az viszont nagyon megindító 
volt, amikor a feltételezett békéről beszélt. Azt mondta:   
 „Ha ők /arabok/ leteszik a fegyvert, akkor béke lesz a térségben. Ha mi /zsidók/ letesszük a fegyvert, akkor 
holnap már nem leszünk!” Ez a szomorú valóság. A béke csak látszólagos Izraelben. 

AZ UTAZÁS ÉRDEKESSÉGEI

A repüléstől nem féltem, már régebben is utaztam repülővel. Lenyűgöző a föld fentről. Érdekes látvány a 
felhők felülről nézve, ahogy a földön látszik az árnyékuk. A Földközi-tengeren keresztül vitt az utunk, itt 
hajókat is lehetett látni. A hegyeknek meg a hófödte csúcsait csodálhattuk.         

                                

 Március közepe volt, de Izraelben pompáztak a virágok. A leander, amit mi óvunk, féltünk a téltől, itt 
sövényt is láttam belőle. Citromfa majdnem minden ház udvarán volt, érett gyümölcsökkel tele.  Az utak 
mentén több helyen láttunk datolya és banán ültetvényeket. 

A bazárok is nagyon érdekesek, árukkal zsúfoltak voltak. Az eladók barátságosnak tűntek. Volt olyan üzlet, 
ahová bementünk körülnézni, kávéval kiszolgálhattuk magunkat, ingyen. Aki nem vásárolt, az is ihatott. 
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A szállodákban az elhelyezés is és az étkezés jó volt. Sok féle ételből lehetett válogatni reggel is, este is. 
Nem tudom, hány csoport lehetett ott egyszerre, de a nagy étteremben több csoport étkezett. Voltak vietná-
miak, afrikaiak, kanadaiak, erdélyi magyarokkal is találkoztunk. 

Ami nekünk a legfeltűnőbb, legérdekesebb volt, az a katonák. Mindenhol ott voltak géppisztollyal. Mo-
solygós fiatal fiúk és szép lányok. Nekik ez a természetes, hogy a lányok is védik a törékeny békét és a 
hazájukat.

                                 BÁRMIKOR SZÍVESEN VISSZAMENNÉK! 
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