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Az izraeli államot 1948. május 14-én alapították meg. Az ország a történelmi Júdea és Izrael, ókori zsidó királyságok
területén helyezkedik el. Lakóinak nagy része izraelita vallású zsidó, akik a szétszóratás 1850 éve után többnyire a
második világháború és az európai holokauszt után vándoroltak vissza a térségbe. A lakosság további jelentős részét
arabok alkotják, akik elődei az ókori zsidó államiság megszűnése után települtek be a századok során. A szomszédos
államok és Izrael között az 1948-as újjáalapítás óta szinte folyamatosak az összetűzések.
Izrael államformája: Köztársaság.

Államfője:

Reuvén Rivlin

Miniszterelnök: Benjamin Netanjahú
Hivatalos nyelv: héber, arab.

Lakossága: 8 891 800 fő
Területe: 20 770 km2

Fővárosa: Jeruzsálem. Ez egyben a legnagyobb városa is.
Izrael a Földközi-tenger keleti partján fekszik. Északon Libanonnal, keleten Jordániával, Szíriával, délnyugaton
Egyiptommal határos. Délen Eilat kikötőjénél az Akabai öbölnél keskeny kijárata van a Vörös-tengerhez.
Éghajlata északi és nyugati részén mérsékelt mediterrán. Télen esik némi eső, de a hosszú meleg évszak tavasszal,
áprilisban kezdődik és októberig tart. Az ország déli részén szubtrópusi sztyepp, illetve trópusi sivatagi éghajlat
uralkodik.

A zsidók őseinek megjelenése Izrael területén a Biblia elbeszélése alapján az i. e. 2. évezred első felére tehető. A
történet szerint Ábrahám ősatya családjával és félnomád törzsek egy csoportjával kijött a mezopotámiai Háránból,
és hazát keresett azon a földön, amelyet Istene mutatott neki a következőképp: „És mondá az Örökkévaló
Ábrámnak: Menj el országodból, szülőföldedről és atyád házából azon országba, melyet én neked mutatok. És
teszlek téged nagy néppé és megáldalak, s naggyá teszem nevedet; és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat és
megátkozom a téged átkozókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.”

A korábbi Kánaán földjére az i. e. 13. században áramlottak be a zsidó törzsek.
A 12 törzs összevonásával az i. e. 11. században alakult ki az egységes zsidó állam. Salamon halála után a fia,
Roboám király uralkodásával elégedetlen északi törzsek I. Jeroboám vezetésével elszakadtak, s így két állam jött
létre:
•
északon az Izraeli Királyság (fővárosa: Szamária),
•

délen a Júdái Királyság (fővárosa: Jeruzsálem).

Az Izraeli Királyságot i.e. 722-ben megsemmisítették az asszírok, lakóit deportálták, Júda pedig az adófizetőjükké
vált. i.e. 587-ben a babiloniak foglalták el Júdát, s lakói nagy részét elhurcolták (lásd babiloni fogság). Miután a
perzsák legyőzték Babilóniát, visszatelepítették a zsidókat hazájukba.

Érkezés a Ben-Gurion nemzetközi repülőtérre.
Ez Izrael legfőbb, legnagyobb és legforgalmasabb repülőtere, mely 2018-ban megközelítőleg 22 millió utast
szolgált ki.
A repülőtér Lod város közelében található, kb. 15 km-re délkeletre a fővárostól, Tel Avivtól. A Ben
Gurion repülőtér a világ egyik legbiztonságosabb repülőtere.
Pénznem Izraelben az új izraeli sékel (NIS vagy ILS)

1 új izraeli sékel: 93,36 magyar forint (2019. április)

Tiberias tó (Galileai tenger)

Izrael legnagyobb édesvizű tava. A Föld legalacsonyabban (209 méterrel a
tengerszint alatt) fekvő édesvizű tava. (Az abszolút rekordtartó a közeli, sós vizű
Holt-tenger).
Ezen a néven említi Jn 6,1 és 21,1 a Genezáret tavát. Tibériás városáról nevezték
így, amely a tó NY-i partján a környék legnagyobb városa volt. A természeti
szépségekben gazdag vidéken fekvő tónak többféle neve volt. A Kineret-tó
(Galileai-tenger, Tiberiás tava, a Bibliában Genezáreti-tó)
Két különlegessége is volt a tónak. Egyik, hogy fekvése alacsonyabb volt a
tengerszint magasságánál, a másik, hogy a Jordán keresztülfolyó vize állandóan
frissen tartotta a tavat. É-D-i irányban 21 km hosszú és K-NY-i irányban 12 km
széles. Kerülete 53 km, területe 166 km², legnagyobb mélysége kb. 43 méter.
Jézus többször járt ezen a tájon, amely nem volt túl messze Názárettől. A tóparton
és a körülötte levő falvakban tanított. A hegyekről lezúduló szél hirtelen és heves
viharokat támasztott, (Mk 4,36-39) egy ilyen vihar lecsendesítését őrzi.

Boldogságok hegye A hegyi beszédnek volt tanúja
A Genezáret-tó északi partján, Kapernaum romjai felett emelkedik a Boldogmondások hegye. A hagyomány
szerint ez az a hely, ahol Jézus a Hegyi-beszédet tartotta. Az ennek emlékére épített Boldogságok temploma
egy nyolcszögű épület, melynek oszlopos körfolyosójáról nagyszerű kiállítás nyílik Genezáret-tóra.

Fehér Zsinagóga
A templom nyolc oldalát a Boldogmondások nyolc igéinek szentelték, melyet Jézus a Hegyi-beszéd elején
mondott el:
Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek.
Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.
Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.

Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok.
Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik
előttetek éltek.” (Máté 5,3-10)

Kapernaum (Kafarnaum) Galileai-tó északi partján fekszik Kr. e.
150-től a XI. századig volt lakott város; zsinagógája – melyben
Lukács evangélista szerint szombatonként Jézus is tanított – a Kr. e.
II. századtól a Kr. u. III. század végéig a zsidóság szellemi
központja.
A 3,7 méter magas oszlopok, akantuszleveles korinthoszi oszlopok,
márványfalak, ajtófélfák, frízek, párkányzatok, tárgyak között
járkálhatunk, ám kevés zsidó szimbólum – például gyertyatartó a
falban, pentagramma – is megmaradt a „fehér zsinagógában” (így
nevezik)
A 12 tanítványból négy innen származott: Péter, András, Jakab és
János.

Tabgha a kenyér és halszaporítás helyszíne.
Nem messze Kapernaumtól találhatók azok a kőlépcsők, amelyeken az Úr állt. Itt a tenger felett van egy füves
rét, sok zölddel és sok pálmával, amelyek mellet hét forrás ontja bőséges vizét. Az Úr ezen a mezőn törte meg az
öt kenyeret és két halat és adta át a népnek.
A mai templom 1982-ben épült, bizánci mintára. A bencések kezén van a szentély. 1932-ben voltak itt ásatások,
amikor egy régi bazilika romjai kerültek a felszínre. 1940-ben megállapították, hogy az első templomot 395 után
építhették. A mostani templomban az oltár alatt található az a szikla, amelyre az Úr Jézus a kenyereket és a
halakat helyezte. Az oltár előtt látható a mozaik a kosár kenyérrel, kétfelől pedig két hal
Igen magas juhar levelű lángfa, szerteágazó fényes, viaszos leveleivel; skarlátvörös, harang alakú virágai
áprilistól szeptemberig fürtökben csüngenek lefele. Mintha lángba borítanák a fát.

Haifa
Észak-Izrael legnagyobb városa és az ország harmadik
legnagyobb városa. Lakosságának száma kb. 268 200 fő.
Kikötőváros, a Földközi-tenger partján fekszik a Haifaiöbölben, kb 90 km-re északra Tel-Aviv városától. A város
dimbes-dombos, mivel a Kármel-hegyen és annak lábánál
épült, fontos ipari központ is. Izrael legbékésebb városa;
keresztények, muszlimok és zsidók között ritka az
összetűzés.

Kármel- hegy
Izrael északi részén elhelyezkedő tengerparti hegyvonulat, Haifa városától
délkeletre.
39 km hosszúságban és 8 km szélességben húzódik, a hegy lába Haifánál a
Földközi-tengerig ér, keletről a Jezréel- völgy határolja.

Nevét ma is őrzik a Kármeliták. A hegyen található a Kármelita Kolostor és
Illés barlangja, ahol korábban Illés próféta élt és tevékenykedett (Kr. e. 9.
század).
Eredetileg ősi kánaáni kultuszhely. A Bibliában az Ószövetség elmondja a
Kármel hegyén történt Illés próféta és a Baál papjai közti vetélkedés történetét,
amely Illés és Isten csodatételével ér véget: A bűnös életet élő Jezebel királynő
Tyre király lánya volt. Az északi királyságban bevezette Baal kultuszát, miután
feleségül ment Izrael királyához, Áhábhoz. Illés szembeszállt a
bálványimádással. Meggyőzte Áhábot, hogy hívja össze egész Izraelt valamint
a Baál-prófétákat a Kármel hegyén (1Kir 18,21), hogy próbára tegye őket.
Miután nem sikerült a Baál papoknak kikönyörögniük a tüzet az égből az
áldozati oltárukhoz – szemben Illéssel, akinek az áldozati oltárára lecsapott az
égi tűz és felemésztette, - megragadták és megölték a 450 Baál papot a Kison
folyónál (1Kir 18,40).

A történet helyének ma közismert
neve Muhraka a Karmel-hegység
csúcsa, ahol egy kármelita kápolna
és oltár áll.
Innen hihetetlen szép a kilátás.
A Karmel hegyén imádkozott Illés
áldásos esőért is a kiszikkadt föld
számára... Ezért ez a hegy a szépség
és termékenység szimbólumává vált.
A kármel szó, amely kertet jelent, ezt
a tapasztalatot hordozza

Bahai kert szentélye mesés a kilátás a Földközi tengerre.
A Kármel-hegy, a három világvallás, a keresztény, a zsidó és az iszlám szent helye. Ez a Bahá’i vallás
világközpontja. 1909-ben épült meg itt az első épület és körülötte a kert. Azóta két, mindenki számára ingyenesen
látogatható bahá’i kert is van Izraelben. A másik kert a Haifai-öböl túl oldalán, Akkóban található.

A leglátványosabb a haifai kert, 1 km
hosszan húzódik a város központjában
19 teraszos kerttel egy lépcsősor
mentén. A központi épület Haifa város
jelképévé vált, ez a vallás hírnökének,
Bábnak a sírhelye. A kertben található a
hit négy épületből álló központja.
Hihetetlen kilátással, amely magában
foglalja a Jezreel (Yizrael) völgyet,
amely keleti irányban az Alsó-Galilea
és Samaria hegyei, a Kishon-folyó és a
Földközi-tengerig nyúlik.

Názáret itt töltötte Jézus gyermekéveit.
Izrael északi részén, Galileában található város (1993-ban 53500
lakossal). A történelmi Názáretet keresztények és muzulmánok
lakják.

Názáret különleges jelentősége a mai napig abban rejlik, hogy a
keresztényeknek ez a város az isteni akarat kinyilatkoztatásának
helye, a názáreti Jézus gyermekkorának helyszíne. Az
evangélisták beszámolója szerint Jézus itt élt szüleivel Máriával
és Józseffel. Názáretben jelent meg Gábriel arkangyal Máriának
és jövendölte meg a Megváltó megszületését. Mivel a Római
Birodalomban ekkor volt népszámlálás, a Lukács evangéliuma
szerint minden családfő születése helyére kellett mennie, ezért
József a terhes Máriával Betlehembe indult, ahol Jézus
megszületett. Mivel a család visszatért Názáretbe, Jézus ott nőtt
föl

Angyali Üdvözlet Temploma
1954-ben a Szeplőtelen fogantatás centenáriumán a ferences
tartományfőnök elhatározta a templom megépítését. A jóváhagyás
csak 1959-ben érkezett meg sok adminisztratív gátló körülmények
miatt. A szentföldi olasz ferencesek rendelték meg a bazilikát. Az
izraeli külügyminisztérium szerint a közel-kelet legnagyobb méretű
kegyhely építménye.
A templom a domboldalba épült egy barlang fölé. A domborzati
viszonyok miatt kétszintes templom, amelyben felül a domboldal
felől lehet bejutni, alul nyugati irányból. A felső templom falain
egy-egy kisebb fülkében 5-6 méteres falképek díszítik, amelyeket
egy-egy ország művészei alkottak és adományozták a templomnak.
Az altemplomban van a barlang, a loretoi háznak az alapjai és a
mellé épített keresztes korból való templomnak az alapkövei. Van
egy fedett udvar, ahová kisebb méretű képek kerültek, folytatva azt
az elvet, hogy minden országból legyen ott egy a Szűz Mária
tiszteletét kifejező kép. A magyar mozaikot Kolozsváry Moldován
István készítette 1967-ben.

József műhelye
Máté evangéliuma szerint apja Jákob volt, Lukács szerint viszont Élinek
hívták. Az evangéliumok azonban nem adják meg sem születése, sem
halála helyét vagy idejét. Amit megtudunk belőlük, hogy hosszabb ideig a
galileai Názáretben élt, néhány évig a júdeai Betlehemben lakott, illetve
Egyiptomba kellett menekülnie.
Az evangéliumok fordítói foglakozását hagyományosan ácsnak fordítják,
jóllehet más (főként famegmunkáló) mesterségeket is takarhat az eredeti
szó.
Józsefről hosszabban csak két gyermekségtörténet szól Máté és Lukács
evangéliumában. Eszerint József Názáretben lakott, de „Dávid házából és
nemzetségéből származott” (Lk 2,4). Ez a kifejezés valószínűleg azt jelenti,
hogy a dávidi család jelentősebb ágához tartozott. Jegyességre lépett, a
fiatal, dávidi származású Máriával. Még mielőtt házasságot kötöttek volna,
Máriát áldott állapotban találta. Megrendült, de egy álomban felszólítást
kapott, hogy vegye feleségül Máriát, és vállalja a születendő gyermeket.

Beit Shean város Izrael ÉK-i részén.
A Jordán völgyében fekszik a Kineret-tótól délre. Lakossága 17 ezer fő volt 2011-ben. Kr. e. 5. évezred elejétől
kezdve lakott hely egészen a középkori keresztes háborúk végéig. Az archeológusok 18 települési réteget
különböztettek meg.
Saul király idejében Bét-Seán is a filiszteusok kezében volt. Astarté istennőnek és Dágon istennek volt temploma itt
és ide hozták a filiszteusok a gilboai csatában elesett Saul király díszes fegyverzetét és kitűzték Saul és fia,
Jonathán testét a város falára.

A római korban Szküthopolisznak (Szkíta város) nevezték, valószínűleg az itt letelepített nagyszámú szkíta lovas
miatt.

Nemzeti Park - Séta a római városban

Hussein Sejk határátkelő

Jordánia

Államforma: alkotmányos örökletes monarchia.
A népességnövekedése nagyon gyors, 1960 óta a lakosság több mint tízszeresére nőtt. 2019 elején az ország
lakossága 10 millió fő, A lakosság 87%-a arab, A lakosság 95-97 %-a muszlim (leginkább szunnita). Egy
2011-es becslés szerint lakosainak száma 2 980 500

Fővárosa Ammán. Északról Szíria, északkeletről Irak, délkeletről Szaúd-Arábia, délnyugatról az Akabaiöböl, nyugatról pedig Izrael és a Palesztinához tartozó Ciszjordánia határolja. Jordánia lakossága nagyrészt
az iszlám vallás követője, a hivatalos nyelv az arab. Jelenleg II. Abdulláh király az államfő.
A Jordán folyótól keletre eső terület a 16. század elejétől 1918-ig a Török Birodalom része, 1920-ban
népszövetségi mandátum-terület, angol közigazgatás alá került, amelyen 1922-ben megalakult a
Transzjordániai Emirátus. Ez az állam Transzjordánia 1945-ben az Arab Liga tagja lett. 1946-ban felvette a
Transzjordániai Hasemita Királyság nevet. 1948-ban Jordánia részt vett az első arab–izraeli háborúban,
csapatai megszállták Palesztina keleti részeit és Kelet-Jeruzsálemet az óvárossal együtt. 1949-ben
függetlenné vált Nagy-Britanniától.
1955-ben lett az ENSZ tagja.
Az Izrael ellen viselt hatnapos háborúban (1967) a Jordántól nyugatra eső, 1948-ban megszállt területet
elvesztette.

Amman Jordánia fővárosa.
Ammán Jordánia északnyugati dombos területéin fekszik, 38
kilométerre a Jordán folyótól, az Arab-félsziget sivatagos
területeinek peremén. A város eredetileg hét dombra épült, de
területe jelenleg tizenkilenc dombot foglal magába.

A város egy 750 méter magas fennsíkon helyezkedik el, a
világ egyik legrégibb, folyamatosan lakott települése.

Petra a „Rózsavörös Város”.

Ammántól 190 kilométerre délre emelkedik Dzsebel el-Hubsza homokkő sziklákból álló
gyűrűje, amelyet a Vádi Músza („Mózes völgye”) és egy kis patak szel át. Ebben az
elszigetelt, nehezen megközelíthető sziklafalaktól bezárt völgyben két ősi karavánút
keresztezte egymást: az egyik észak-déli irányban haladt Damaszkuszból, illetve DélArábiából (Tömjénút), a másik kelet-nyugati irányban a Perzsa-öbölből, illetve
Egyiptomból.
Petra (görög szó: szikla) romváros Jordániában. A sivatag sziklái között megbúvó
egykori karavánközpont egy arab néptörzs, a nabateusok virágzó fővárosa volt. A 7.
századtól hanyatlásnak indult, fokozatosan elnéptelenedett és csupán a beduin pásztorok
tudtak létezéséről. Utolsó európai látogatói a keresztes lovagok voltak, majd 1812-ben
Jean Louis Burckhardt svájci felfedező egyik útja során kalandos körülmények között
ismét rátalált. A sziklából kifaragott város romjai, hatalmas sírtemplomai és varázslatos
természeti környezete egyedülálló komplexumot alkotnak. Petra 1985 óta az UNESCO
kulturális világörökségi helyszíneinek egyike.

Az aranyló sivatag romvárosa, melyet a nabateus törzs vájt ki a sziklából.
Védett fekvése és jó vízellátottsága révén egy mesterséges oázis épült itt – Petra. A
település az i. e. 5. és az i. sz. 3. század között fontos kereskedelmi csomópont volt. A
városba vezető mély és szűk Szik szurdok – 1600 méter hosszú, egyes helyeken
mindössze 2 méter széles, meredek falai pedig 80-90 méter magasak (a mai látogatók is
csak gyalog, esetleg ló-, vagy teveháton jutnak el ide) – védelmet biztosított. A sziklák
között fakadó patak vize – amelyet a legendák szerint Mózes fakasztott egyetlen
botütéssel, amikor Egyiptomból kivonulva népével megpihent itt – az életet biztosította.
Keskeny szurdokon keresztül haladva megpillanthatjuk időtlen szépségében a Fáraó
Kincsestárának homlokzatát. Lenyűgözőek az Elveszett város főbb emlékei: Fáraó
Lányának Erődje, Színház

Madaba a "Mozaik városa"
30 km-re Ammántól délnyugatra található . A Madaba kormányzóság fővárosa Jordánia központjában,
mintegy 60 ezer fővel. A legismertebb a bizánci és az Umayyad mozaikok, különösen a Szentföld nagy
bizánci-kori mozaik térképe. A Madaba mozaik térképét 1896-ban fedezték fel

Görög ortodox templom 6.sz.- ból származó mozaik.

Nébó hegy Innen láthatta meg Mózes az Ígéret Földjét.

A Holt-tenger északkeleti végének közelében, Ammántól kb. 30 km-re délnyugatra és Jeruzsálemtől kb. 50
km-re keletre. A ciszjordániai Jerikó általában látható a hegytetőről, míg egyes napokon Jeruzsálemig is
ellátni.
Isten e hegy tetejéről mutatta meg Mózesnek az Ígéret Földjét amelyet a zsidók nemsokára birtokukba is
vettek. Mózest a hagyomány szerint a hegyen temették el.
II. János Pál pápa 2000-ben meglátogatta a hegyet szentföldi útja során és egy olajfát ültetett el a bizánci
kápolna mellett a béke jelképeként.
A hegyen található rézkígyó egy olasz művész, Giovanni Fantoni alkotása, amely a zsidók 40 évi pusztában
való vándorlására utal. Miután sokan meghaltak kígyómarásban, a nép könyörögni kezdett az Úrhoz, hogy
védje meg őket a mérges kígyóktól. Mózes az Úr szavára egy botra tekeredett rézkígyót készíttetett. Akit
megmart egy kígyó, de föltekintett erre a rézkígyóra, az életben maradt.

A hegy híres a bizánci korból származó mozaikról is.

Allenby-híd visszatérés Izraelbe
A Jordán folyó nyugati és keleti partjai közötti határátkelőhely
A híd 1918-ban épült Edmund Allenby brit tábornok egy régi oszmán gyarmati korszak hídja alatt . Az
eredeti híd 1885-ben épült. 1946. június 16-án elpusztították. A hatnapos háború idején (1967-ben arab –
izraeli háború) újra megsemmisült,

1994-ben, az Izrael-Jordánia békeszerződés után egy új, modern burkolatú hidat építettek.

Holt-tenger
Nagy sótartalommal rendelkezik, így sok élőlény számára
ellehetetlenül benne az élet.
Nevét onnan kapta, hogy a magas sókoncentráció miatt nem
élnek meg magasabb rendű élőlények benne. A Holt-tenger
kb. nyolcszor annyi sót tartalmaz, mint az óceánok vize.
A Biblia a Puszta tengerének is nevezi élettelen, sivár
környezete miatt, továbbá Sós-tengernek, a nagy mennyiségű
sótartalma miatt.
Az ókori görögök és rómaiak Aszfalt-tónak hívták, mert
felületén szurokdarabok úszkálnak.
Az arabok Lót emlékére Bahr Lut-nak – Lót tavának –
nevezik
Vize annyira sűrű, hogy az emberi test lebeg a felszínén A
világ legmélyebb szárazföldi pontja: 394 m a tengerszint
alatt.

Jeruzsálem
Látkép az
Olajfák hegyéről

Méltóság teljes időtlenségében három vallás zarándokait fogadja: Zsidók, Keresztyének, muzulmánok
A város tömegközlekedése a Szabbat miatt péntek estétől szombat estéig szünetel.
Jeruzsálem körül feltehetőleg először a kánaániták, majd Dávid király emeltetett falakat. A történelem során
többször pusztították el és építették újra a várost, a városfalakkal együtt. A mai fal teljes hossza 4018 méter,
átlagos magassága 12 méter, vastagsága 2,5 m. Az óvárost veszi körül.

A fal által körülhatárolt terület 85 hektár, ebből a Mórijá-hegy (Templom-hegy) 14 hektár.

Városkapuk
Új kapu
Az óváros északnyugati sarkán épült kapu a keresztény negyed és a
Notre-Dame de Frane-kolostor között könnyítette az átjárást. 1889-ben
nyitották meg, a kolostor és a Ferences-rendi szerzetesek kérésére.

Damaszkuszi kapu
Az óváros legnagyobb és legszebb kapuja. Itt kezdődött a damaszkuszi út. Az arabok nábluszi kapunak is
hívják. Felirata szerint a kapu építésére II. Szulejmán szultán adott parancsot a 17. században, a korábbi
romjain. Az eredeti, heródesi stílusú kaput 135-ben a Hadrianus Aelia Capitolina követte.

Heródes kapu
A Heródes (vagy Virág) kaput Heródes királyról nevezték el, illetve a
homlokzata miatt hívják így. A kapun át az arab (muszlim) negyedbe és a
Via Dolorosára jutunk:

Oroszlános kapu
Az Oroszlános (vagy István) kaput a városfal keleti részén nyitották, az Olajfák hegye felé a 16.
században. Nevét a kapufélfákat díszítő két oroszlánról kapta. A keresztények Szt. István kapunak
hívják, a hagyomány szerint ugyanis e kapu közelében kövezték meg az első keresztény mártírt.

Arany kapu (befalazott)
Az Arany (vagy Irgalom) kapu a Morijá-hegy keleti falában
levő, a Kidron-patak völgyére és az Olajfák hegyére néző kapu.
A szentély eredeti keleti kapujának a helyén áll. A keresztény
hagyomány szerint Jézus e kapun át ment Jeruzsálembe
tanítványaival Virágvasárnapkor. A kapu kettős ívű nyílását
Szaladin egyiptomi szultán falaztatta be, amikor 1187-ben
elfoglalta Jeruzsálemet.

Szemét kapu
A mai örmény negyed déli kapuját, – amely a Trágya kapuja néven is ismert – már Nehémiás
tartományi helytartó (Kr. e. 5. sz.) is említi. Itt vitték ki a város hulladékát a Gé-Hinnom
(Gyehenna-) völgybe elégetésre.

Sion (Cion) kapu
A városfal délnyugati kapuja a zsidó negyedből biztosít átjárást a Cion-hegyre,
ezért Zsidó kapunak is nevezik. A 16. században emelték, a nyílása fölötti tábla
építtetőjét, Szulejmán szultánt dicséri. Az arabok Dávid kapunak hívják, a
közelben levő sírról, amelyről úgy tartják, hogy Dávid királyé. A kapu körül a
jordániak és az izraeliek 20. századi összecsapásainak nyomai láthatók.

Jaffai kapu
1536-ban a fallal együtt épült. 1869-ben I. Ferenc József császár látogatásakor építették ki a Jáfót
Jeruzsálemmel összekötő utat eddig a kapuig. Az óváros falának egyes részein végig lehet sétálni, és
gyönyörködni a jeruzsálemi panorámában. A sétányra Jaffai kapu melletti lépcsőkön juthatunk fel.

Olajfák-hegye mesés panorámát kínál Jeruzsálemre, a fővárosra és a Júdeai sivatagra

Jeruzsálem óvárosától keletre húzódó, észak-déli irányú dombvonulat, amelyet a Kidron- (Kedron-) völgy
választ el a jeruzsálemi Templom-hegytől.
Nevét az olajfa-ligetekről kapta, amely egykor fedte a dombot. A zsidó hit úgy tartja, hogy az utolsó ítélet a
hegy alatt, a Jósafát-völgyben (Kidron) kezdődik. A zsidók ezért temetkeztek oda. Ma kiterjedt temető húzódik
a déli lejtőjén. Ez egyben a világ legrégibb zsidó temetője.
A terület ősidőktől fogva az imádság helye. Az Ó-szövetségben többször is olvashatunk róla. Amikor Dávid
király Absolon elől menekül, megáll a hegy tetején, ahol "Istent imádják". Az öregedő Salamon király pogány
feleségeinek itt építtet szentélyeket. Ezékiel próféta erről a hegyről beszél, Zakariás pedig ide helyezi az Úr
végső megjelenését, amikor majd harcba száll a nemzetekkel.

Az Újszövetség tizenkétszer említi a hegyet Jézussal kapcsolatban, földi életének utolsó eseményeihez kapcsolva.
Rajta keresztül vonult be Jeruzsálembe. Itt éjszakázott és gyakran tartózkodott itt Máté evangéliuma alapján itt
tartja végidőről szóló beszédét. Az utolsó vacsora után is a tanítványokkal a hegyre ment, a Gecsemáné-majorba,
ott imádkozott és ott árulta el Júdás.
Az apostolok cselekedetei a hegyet Jézus felmagasztalása helyének mondja, mely alapján feltehető, hogy itt volt a
mennybemenetelének színhelye.
Jeruzsálemre és a templomtérre kelet felől néző, 830 m magas Olajfák hegye a Kidron-völgyön túl fekszik. Jézus
idejében olajfa ligetek borították.

A Mennybemenetel temploma A kereszténység egyik szent helye. A hagyomány alapján Jézus a feltámadása
után innen ment fel a mennyországba. Külső falán a lőrések és őrtornyok bizonyítják, hogy a komplexum
egykor hadicélt szolgált. 1187-ben, amikor a muszlimok elfoglalták a várost, a templomot mecsetté
alakították.

Dominus Flevit (Az Úr sírt)
Jézus, amikor lejött az Olajfák hegyének nyugati lejtöjén és megpillantotta Jeruzsálemet, megsiratta a Szent
Várost. "Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt: Bár felismerted volna ezen a
napon te is a békességre vezető utat! De most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád
napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körül zárnak, és mindenfelől szorongatnak; földre
tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel
meglátogatásod idejét." (Lk 19,41-44)
A hagyomámy ezt az evangéliumi történetet a mai "Dominus Flevit"-nek (az
Úr sírt) nevezett helyre helyezi. A mai kápolnát Antonio Barluzzi olasz építész
terve alapján 1953 és 1955 között építették görögkereszt formában, egy
bizánci szentély romjain, melynek fennmaradt a kórusa valamint egy
szomszédos oratórium, amit növényi mintázatú csodálatos padlómozaik borít
(VII sz.). A kápolna kupolája könnycsepp alakú, az oltár különleges tájolású:
nyugatra néz, az oltárkép helyén pedig egy nagy ablak nyílik Jeruzsálemre. Az
ablakon át a jóslat beteljesülése látszik, Jeruzsálem a Templommal együtt
elpusztult, a templomhegy közepén ott áll a Sziklamecset.
A szentély építése során a régészek a kanániai időszakból származó tárgyakat
fedeztek fel, valamint a második templom és bizánci korok sírjait

Getszemáni kert, ahol elárulták Jézust
A Gecsemáné vagy Getszemáni kertje Jeruzsálem óvárosától keletre található, az Olajfák hegyének
lábánál. Héber nevének jelentése: az olajprés helye. Jézus idejében az Olajfák hegye lejtőjének ezen a
részén egy major állt, amelyben olajprés volt.
Az Újszövetség alapján Jézus kedvelt helye volt az Olajfák hegye. Az utolsó vacsorát tanítványai
körében költötte el, azután a Getsemáné kertbe ment, s arra kérte őket, hogy virrasszanak vele.
Közben odaért velük a Getszemáni nevű majorba. „Üljetek le - mondta tanítványainak -, én arrébb
megyek és imádkozom.”
A tanítványok azonban elaludtak. Iskarióti Júdás a Getsemáné major területén árulta el egy csókkal Jézus
kilétét a római katonáknak, akik ezután elhurcolták őt.
Mivel Jézussal kapcsolatban említi a Szentírás, így a keresztényeknek fontos helyszínné vált. A 4.
században szentélyt állítottak itt, amelyet később a keresztesek bazilikává bővítettek. A ferencesek 1666ban megvették ezt a helyet és később kerítéssel vették körül.

Nemzetek temploma
1922-ben tizenhét nemzet elhatározta, hogy közösen építenek templomot A legnagyobb adomány a magyar
hívektől érkezett, melynek a templom is emléket állított. A főoltár képét a magyarok adhatták a
templomnak
Muzsinszki Nagy Endre festménye, amely 1932-1949 között díszítette az Agónia-bazilika főoltárát
[Nem maradt fenn róla színes felvétel]

Amagyar művész hengeres fakupolára festett nagyszerű műve
ragyog, melybe művészünk minden hitét, reményét és szeretetét
beleöntötte. A munka oly tökéletes, hogy máris mindenki végleges
mozaikműnek tekintette.
1949-ig „ideiglenesen” elhelyezett nagyméretű, hengeres fakupolára
festett olajképet a „kedves” ferencesek - számunkra mindmáig ismeretlen helyre eltávolítottak az Agónia-bazilika legszentebb
helyéről a Kusztódia olasz nacionalista tagjai, leginkább Antonio
Barluzzi, (a Szentföld egykor méltán ünnepelt építésze)
működésénnek eredményeként.

Kusztódia nevű ferences intézmény. A Custodia jelentése: Őrség, míg
teljes hivatalos neve: Custodia Terrae Sanctae (A Szentföld Őrsége). A
Szentföldi Ferences Kusztódia a ferences rend szentföldi körzete,
amelynek más küldetései mellett, s pápai felhatalmazással legfontosabb
feladata a Szentföldön levő keresztény szent helyek, templomok,
kolostorok, intézmények etc. védelme, fenntartása, működtetése.
[Jeruzsálemi központja: a San Salvador (Szent Megváltó) kolostor az
Óváros keresztény negyedében.]
Helyébe Pietro D'Achiardi olasz festő manapság is látható főoltár 54 m2
-es mozaikképe került: Az oltár előtt az aggónia sziklája, ahol a
hagyomány szerint Jézus nagycsütörtök éjjelén utoljára imádkozott vért izzadva -elfogatása előtt.

A templom ablakait nem üveg, hanem sejtelmesen áttetsző alabástrom
borítja, így örök félhomály uralkodik odabenn. Homlokzatát szép,
bizánci stílusú mozaikok ékesítik. 12 kupolája 12 nemzetet jelképei,
amelyek támogatták a felépítését.

Az óvárost fal
veszi körbe és
a Dung kapun
át lépünk be

Sirató fal (Nyugati Fal) a zsidók legszentebb helye
Siratófal név onnan ered, hogy a zsidók e falnál imádkozva gyászolják a templom lerombolását; a Nyugati Fal
elnevezés pedig arra utal, hogy egykor a Heródes által újjáépített második templom udvarát határolta. A
Siratófal a jeruzsálemi óváros vallásiemlék-együttesének, a Templom-hegynek a része. Szent hellyé azért vált,
mert közel esik a Templom-hegyi egykori Szentélyek Szentélyéhez, a zsidó valláslegszentebb helyéhez. A
Siratófal jelenleg a zsidó vallásgyakorlás számára hozzáférhető legszentebb hely, mivel egyrészt magára a
Templom-hegyre való belépést a legtöbb rabbi tiltja, másrészt a hegy palesztin felügyelet alatt áll, amely ugyan
zsidók belépését nem tiltja, a nem muszlim vallásos megnyilvánulást azonban igen.
Templom-hegy a Szikla mecset kupolája szikráznak a napfényben

Szent Anna templom
A Szent Anna templomot a keresztény hagyomány szerint Szűz Mária születési helyén építette a 12.
században az első keresztes lovag király, I. Balduin. A román stílusban épült templom a Via Dolorosa
elején található, az Oroszlános kapu mellett.

Bethesda fürdő Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek.
Ennek öt oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben (és várták a víz
megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet: aki elsőnek lépett bele a
víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett).
1959-ben került felszínre. A fürdő egészen pontosan két medencéből és öt oszlopcsarnokból áll, éppen úgy,
ahogyan János leírta.

Via Dolorosa ahol Jézus vitte a keresztet a Golgota felé
A kereszt első stációja, ahol Jézust elítélték, egy eldugott udvaron található.

El-Omarija muszlim iskola
A hagyomány alapján itt állt egykor az Antónia-erőd, ahol Jézust halálra ítélték. A mai arab iskola épületén
nyoma sincs az egykori erődnek.
A történészek meglehetősen biztosak abban, hogy Pilátus a város délnyugati részén, Heródes palotájában hozta
meg az ítélteit, nem pedig a város északkeleti sarka ezen pontján.

Az ostorozás kápolnája az El-Omaríja muszlim iskolával szinte szemben van. A kolostort a ferences rend
építette 1927-1929 között. A hagyomány alapján Jézus itt vette vállára a keresztet.
Ecce Homo boltív. A Via Dolorosa egyik legismertebb látványossága. A késő középkori hagyomány az
evangéliumi jelenet színhelyévé emelte. Eszerint itt mutatott Pilátus a töviskoronás Jézusra: Ecce Homo - Íme,
az ember!

harmadik stáció, ahol Jézus először elesett a kereszttel. Az örmény
kápolna Jézus szobra
Kőoszlop és kápolna. Az oszlop jelzi azt a helyet, ahol Jézus először esett
el a kereszttel. A helyszín egykor a város törökfürdőinek bejárata közé
tartozott. A 19. század közepén a fürdőt bezárták és egy örmény kápolnát
hoztak létre. A kápolnának van egy szobra, ahol Jézus elesik a kereszttel.

negyedik stáció ahol Jézus édesanyjával találkozott.
Az örmény katolikusok temploma: Jézus az anyjával találkozik a keresztúton. A templomot 1881-ben építették a
bizánci időkből való romok fölé.

ötödik stáció, ahol Cirenei Simon segített Jézus keresztjét vinni. Franciskanus kápolna
Kürénéi Simon-kápolna (franciskánus). 1895-ben építették azon a helyen, ahol a hagyomány alapján
Kürénéi (Cirénei) Simon vállára vette Jézus keresztjét. Ennek a helynek a hagyománya a 13. századból
származik.

hatodik stációnál –Veronika letörölte Jézus arcáról kendőjével a vérét és verejtékét. Szt Veronika
templom: Veronika megtörli kendőjével Jézus arcát. A helyszínt 1883-ban a keleti katolikus melkita
egyház vásárolta meg, amely templomot épített a Veronika házának állítólagos helyén, egy olyan
házról, amelynek hagyományait csak a 15. századtól tanúsították.

hetedik stáció helyén roskadt másodjára Jézus a földre. A ferencesek kápolnája
A ferencesek temploma és kápolnája: Jézus másodszor esik el a kereszttel. Az építmény 1875-ben
épült.

nyolcadik stációnál –kérte Jézus az asszonyokat, hogy ne sírjanak érte.
Szent Charalamposz görög ortodox kolostor: Jézus beszél a síró asszonyokhoz.

kilencedik stáció egy emelkedőn található, ahol Jézus harmadszorra is elesett a kereszttel. Kopt
kolostor. A keresztút utolsó állomásai (10-14) innen a Szent Sír Bazilikában vezetnek

tízedik stáció, ahol Jézust megfosztották a ruháitól, ezt egy padlómozaik jelzi.

tizenegyedik stációnál kerülhetett sor Jézus keresztre feszítésére,

tizenkettedik
stációnál
kerülhetett sor a
kereszt
felállítására,

tizenharmadik
stációnál
kerülhetett sor a
kereszthalálra,

tizennegyedik
(utolsó) stációnál
kerülhetett sor a
holttestének
levéltelére.

Szent Sír
temploma

Arab bazár

Sion-hegy
Sion , más néven Zion, Szión vagy Cion eredetileg Jeruzsálem legmagasabb és egyben Izrael
legszentebb dombja, amely a várostól délkeletre állt, az Ófel dombtól és a Templom-hegytől délkeletre.
Az ókori név erődítményt, várat jelentett, és talán az Ófel-en levő jebuzeus vár neve volt, amelyet Dávid
elfoglalt.
Később, amikor Salamon király temploma felépült, már az egész templomhegyet és annak környékét így
nevezték.

Sion egyes prófétai írók könyveiben Jeruzsálemnek is a szimbólumává vált, a Biblia gyakran így
nevezi a várost: Sion leánya. Majd már nem csak Jeruzsálem városát, hanem egész Izraelt, Júda
földjét, és a népet is ezzel a névvel illették. A 65. Zsoltár már a lelki Sionról beszél, a hívők
közösségére alkalmazza a nevet.
Az Újszövetségben Sion jelentése az üdvösség jelképe és a megváltott ember lakóhelyét, a
mennyországot jelképezi.
Napjainkban a földrajzi Sion hegye a jeruzsálemi óváros déli részén található, az örmény negyed
részeként, a déli városfal közelében. Tetején áll a Nagyboldogasszony bencés apátság (Hagia Maria
Sion Abbey). Nyugaton és délen a Gyehenna-völgy (Gé-Hinnom) mély szakadékai tátonganak.

Utolsó vacsora helyszíne
Az Utolsó vacsora terme vagy Cenákulum egy nagyrészt 12 –14. századi épület
első emeletén található gótikus stílusú terem a jeruzsálemi Óváros falain kívül, a Sionhegyen. A keresztény hagyomány szerint ezen a helyen fogyasztotta el Jézus Krisztus
az utolsó vacsorát apostolaival. Az épület jelenleg Izrael Állam tulajdonában van, a
keresztény vallásgyakorlás kivételes alkalmaktól eltekintve nem megengedett. Az
épület földszintjén található néhány kamra, melyeket a zsidók Dávid király sírjaként
tisztelnek.

Dávid király sírja

Elszenderülés temploma
A Zion hegyen található Dormition (Mária
Elszenderülése) templom altemplomának közepén az
elalvó Mária szobra látható, és körben az egyes
nemzetek kápolnái, köztük Magyarországé is.

Magyar oltár, mellette emléktáblával Muzsinszki Nagy
Endre alkotása, a bazilika kápolnájának hatalmas
mozaikját ő készítette. Természetesen magyar
szenteket ábrázol: középen a Szűz ölében tartva
gyermekét, mellette kétoldalt Szent István, Szent Imre,
Szent László és Szent Erzsébet. A Szűz Mária feje fölött
két angyal a Szent Koronát tartja. A mű elkészítési
lehetőségét egy 1929-ben kiírt pályázaton nyerte el és a
mozaikot 1931-ben fejezte be.

Izrael Múzeum

A jeruzsálemi Izrael Múzeumot (héberül: מוזיאון ישראל, ירושלים, Muze'on
Jiszrael, Yerushalayim), Izrael nemzeti múzeumát 1965-ben alapították. Egy
dombon áll Jeruzsálem mellett, Givat Ramban, a Bibliai Földek Múzeuma, a
Knesszet, az izraeli Legfelsőbb Bíróság és a Zsidó Egyetem közelében.

Könyvek Szentélye a múzeum legizgalmasabb kincseit őrzi, a Holt-tengeri tekercseket

Hadasah Orvosi Központ zsinagógája ablakait Marc Chagall álomszerű képei díszítik

Yad Vashem kiemelkedő építészeti nevezetesség. A holokauszt
témája köré épült komplexum
Áldozatok és hősök: Az Emlékezés Csarnoka

Kneszet (Parlament)
A Knesszet (Izrael egykamarás parlamentje) az ország törvényhozó testülete. Neve és 120
fős létszáma a Knesszet Hagedolah (Nagytanács) testületéből származik, amely az i. e. 5.
században Ezra és Nehemiás által Jeruzsálemben összehívott zsidó tanács volt.
A jeruzsálemi Givát Rám negyedben álló épületet nagyszabású állami ünnepség
keretében avatták fel 50 éve, 1966 augusztusában. Mintegy 6000 vendég, köztük
államelnökök vettek részt a ceremónián

Bethlehem palesztin fennhatóság alá tartozó város. A Megváltó szülőhelye.
A bibliai leírások szerint ide, a Jeruzsálemtől alig tíz kilométerre fekvő városba tartott a 90
kilométerre lévő Názáretből a Szent Család. Az út vélhetően megviselte a szamárháton utazó
várandós Máriát, aki egy istállóbarlangban adott életet a fiának. A Jézus születési helye fölé emelt
templom csaknem 1700 éves, a világ egyik legrégebbi kultuszhelye. Itt korábban Adonis görög
isten temploma állt. Szent Heléna a keresztényüldözések befejeződését követően, 326-ban
kezdeményezte a Születés Templomának építését.

A csecsemő Jézusra féltékeny volt a Júdát kormányzó Heródes, ezért meg
akarta öletni. Terve azonban nem sikerült, mivel a veszélyre angyal
figyelmeztette álmában Józsefet, aki ezért a családjával Egyiptomba
menekült. Ám hogy mit csináltak ott, merre járhattak, arról nem szól a
Biblia. Nem hagyhatta ezt annyiban a mindent tudni akaró emberi képzelet,
ezért hagyományok keletkeztek, melyeket több száz év múltán
feljegyeztek. Természetes, hogy Jézus egyiptomi tartózkodásáról a kopt
keresztények beszélnek a legtöbbet. Az útvonalról térképet adtak ki, ami
manapság a zarándokútvonal tartozékaként szolgál. Az út mentén kutak
találhatóak, melyekből a Szent Család ivott, továbbá sziklamélyedések,
ahol a kis Jézus aludt. Az út végén, messze délen pedig egy kolostor áll,
ahol Józsefnek ismét megjelent az angyal: indulhatnak vissza, mert aki a
gyermeket meg akarta gyilkoltatni, már nincs az élők sorában. Ezért ezt a
helyet második Betlehemként is emlegetik.

Születés Temploma az ezüst csillaggal jelölt hely Krisztus születésének a helye

Oszlopokkal tagolt öthajós hajótér a Születésbazilikában

Az alázatosság kapuja: a leghatalmasabbak is csak meghajolva léphetnek be a
Születés templomába

Jordán:
Két ország folyója: Izraelé és Jordániáé. Az egyik
legtiszteltebb a világ szent folyói közül.

A Kineret – tótól (más néven Galileai-tenger, Tiberiás tava,
a Bibliában Genezáreti-tó) északra ered és a Holt-tengerbe
torkollik. Hossza 251 km.
Üdvtörténeti jelentőségre Keresztelő János keresztsége által
tett szert.
A Jordán vizében Jézus is alámerítkezett (Mt 3,13–17;
1,19–34).

Jn

Bethabara feltárt romjai a mai Jordániában ahol Keresztelő János élt.

Ma is nagyon nagyon sokan merülnek
meg a Jordán vizében

Szentföldi utazásunkat egy verssel szeretném lezárni:

Kiri Lajos

Ígéret földje
Átölel, szenved, tiszta vér,
Ha egyszer a földre visszatér.
Mondja: "Ne más csillagra várj,
légy velem újból, ha nincsen akadály!"
Megsugallt, végső intelem,
Szívekben még sincsen jelen.
Szólj rám, ha más úton haladok,
Kedvemért ölts fel egy másik alakot!

...Ígéret földje Kánaán,
Ott lelki béke várna rám.
Ezernyi seb a szíveken,
Miért kell ennyi küzdelem...
Őriz a hitben, átalakít,
De mintha várna még valakit.
Ennyi a világnak nem elég,
Az ördög is tegye össze tenyerét!

...Ígéret földje Kánaán,
Ott lelki béke várna rám.
Ezernyi seb a szívemen,
Miért kell ennyit küzdenem...

Áldott karácsonyt!
Köszönöm a figyelmet!

