oen mrndste DtancltJudas
fyrster. Fra dig skal der
udg6 en hersker, som skal
vogte mit folk, Israel.n
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Situationen
i Mellemosten

Matt 2.4-6

- Hua' uar det pra,stensagde,
- At ui gik for sjaldent i kirke.
- Hua' bilder han sig ind! Det er
da kun jul een gang om dret!
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De tsraelsk-ejededodehausruller befinder stg i Israelsmuseum i Jerusalem og er forlangst udgiuet. (Foto: Enok R6nne Rasmussen).
- Hulerne ved Qumran er som
et hav. Uanset hvor meget
man undersoger dem, finder
man stadig noget.
Det siger en af de israelske
arkeologer, som har deltaget
i Operation Scroll - jagten pa
ruller og andre ting, som stadig gemmer sig i hulerne i Judeas Orken.
Operationen er foregiet i
november m6ned - i ugerne
forud for gennemf6relsen af
fredsaftalerne mellem Israel
og PLO. Selv om beduiner og
arkeologer har gennemsogt
hulerne siden slutningen af
4O'erne, findes der stadig nye
ting. Monter, som tidligere har
gemt sig, findes nu ved hjelp
af metaldetektorer. Pottesk6r,
tekstiler - deriblandt resterne
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af et bedesjal, ledersandaler
og kamme af tre er dukket
frem. Ligeledes har man fundet de jordiske rester af en
kana'aneisk
kriger, der er
dOd for omkring 5.000 6r siden. Skelettet er velbevaret,
og en kniv af flint med en rod
farve p6 kunne stamme fra
blod, mener arkeologerne.
Blandt de fundne ting er en
dadelpresse, som blev fundet
ved Qumran. N6r Bibelen taler om lsrael som et land, der
flyder med melk og honning,
kommer honningen fra dadler,
siger en af arkeologerne.
Operationen foregAr i det
omr6de, som tilhorte Jordan
for seksdagskrigen i 1967.
Det har f6et nogle arkeologer
til at erklere den for ulovlig.

Meningerne er ogsi sterkt
delte mellem jOdiske og palestinensiske
myndigheder
vedrorende de fund, der er
gjort i tiden mellem 1948 og
1967. De findes nu p6 Rockefeller Museet i Jerusalem.
Nogle jOdiske forskere mener,
at fordi teksterne er jodiske,
tilhorer de det jOdiske folk,
andre har ikke noget imod at
udlevere dem til arabiske
myndigheder.
Hvad angirr de store skriftfund, som blev gjort forud for
7948, hvor staten Israel blev
oprettet, er der ingen diskussion. De befinder sig p6 Israels Museum. Og der vil de
fortsat befinde sig.

Kai Kja,r-Hansen

Betaler De straks et friviltigt abonnement
pe Israelsmissionens Avis (kr. 77,-l
fir Israelsmissionen en god gkonomisk start
pe iret 1994.
TAK!

lsraelsmi
Auts

o informerer om lr
sionens arbejde
udland

o forteller om. hv
96r i den jOdiske

o p6minder om, al
tro har jgdiske rr

o formidler kendsl
sustroende jOde
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avisen gratis......
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frivilligt abonnemt
p6 kr. 77 ,- og mot
et giroindbetaling:
hertil hver januar
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