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2018. november 22-én tizenheten indultunk el Csongrádról és Bokrosról egy hat napos izraeli utazásra, 

melyben elsősorban a Bibliához kapcsolódó szent helyeket kerestük fel egy kiváló idegenvezető, Weisz 

György vezetésével. A Tel Aviv-i Ben Gurion repülőtérre érkeztünk meg, majd felkerestük Jaffa 

városrészt, melyben már több ezer éve élnek emberek. Itt – többek között – megtekintettük Simon tímár 

házát, aki az első században szállást adott egy másik Simonnak, akit Péter néven ismerünk az 

Újszövetségből. Folytatva utunkat a tengerparthoz közeli autópályán meg sem álltunk Izrael harmadik 

legnagyobb városáig, Haifáig, ahol a Karmel-hegyről letekintve csodálatos kilátás nyílt a városra, annak 

kikötőjére, valamint a bahai vallás központi épületeire és kertjeire. Utunkat a Tiberias-tó partján fekvő 

szállodáig folytattuk. A várost Tiberius császár uralkodása idején alapították Kr. u. 20 körül. 

A második napunkat Názáretben kezdtük az Angyali Üdvözlet templomában, melynek altemplomában 

található egy barlang, ahol a hagyomány szerint Szűz Mária lakott, s itt vitte hírül neki Gábriel, hogy fiút 

fog szülni. A közeli Szent József-templomban pedig szentmisén vettünk részt a soproni Szabó Bertalan 

domonkos atya vezetésével. Ezt követően visszatértünk a Tiberias-tóhoz, melynek partján a következő 

szent helyeket látogattuk meg. Yardenitben a baptisták keresztelőhelyét néztük meg a Jordán folyónál, 

majd Tabghában a kenyér- és halszaporítás csodájának helyszínén lévő templomban Jézus korabeli 

mozaikrészleteket is megtekinthettünk. Kafarnaumban a világ egyik legrégebbi zsinagógájának romjai 

között megtudtuk, hogy Jézus három évig élt itt, s többször prédikált is. A közelben fekvő Szent Péter 

házának maradványaihoz is elmentünk, amit kerek fal vesz körül. A Boldogmondások hegye következett, 

ahol Jézus a hegyi beszédet tartotta. Ezen a helyen már a 4. században építettek templomot. A nap 

végeztével néhány óra buszozást követően érkeztünk a palesztin autonóm területen fekvő Betlehembe, 

ahol a hátralévő négy napban volt a szállásunk. 

A harmadik napot Jeruzsálemben kezdtük a Miatyánk Templomában, ahol a hagyomány szerint Jézus 

először mondta el a Miatyánkot, melynek szövege a templomban, s a kertben lévő falakon mintegy 

kétszáz nyelven olvasható. Folytatva utunkat a város központi részei felé a világ legrégebbi zsidó 

temetőjét néztük meg, melyben napjainkban is temetkeznek, majd kívülről megtekintettük a Dominus 

Flevit kápolnát, melyhez közel ókori zsidó temetkezés emlékeit – sírbarlangokat, csonttartó urnákat - is 

láthattunk. Továbbhaladva láthattuk azt a követ, ahol Júdás elárulta Jézust. A közismert Getsemáni-kert 

következett, melyben több ezer éves olajfák találhatóak napjainkban is, s ezen a helyen fogták el Jézust. 

Kevésbé ismert emlékhelyek következtek: az Elárulás temploma, Mária Magdolna sírja, az Utolsó 

vacsora terme, Dávid király feltételezett sírja. Betlehemben ezen a napon tekintettük meg a Születés 

templomát, melyben egy ezüstcsillag jelöli azt a helyet, ahol a hagyomány szerint megszületett Jézus. 

Szent Jeromosról pedig egy barlangban tudtuk meg azt, hogy ő volt az, aki a Bibliát héberről latin nyelvre 

fordította a 4-5. században. 

 

A negyedik napon, vasárnap Jeruzsálem óvárosában időztünk, melyben néhány száz méteren belül a 

keresztény, a zsidó és az iszlám vallás legszentebb helyei közül több is megtalálható. Az óváros falaihoz 

közeledve elhaladtunk a Holt-tengeri Tekercsek Múzeuma mellett, majd egy jelenleg is működő muszlim 

temetőn keresztül értük el az Oroszlános kaput. Itt megtudtuk, hogy az óvárost körülölelő falrendszert 

még a 16. században építették Szulejmán szultán idején. A kapun belépve kezdődik a Via Dolorosa – 

Jézus keresztútja -, melyen teljesen végigmentünk a Szent Sír templomig. A Via Dolorosa elején található 

templomban vettünk részt szentmisén, azon a helyen, ahol valamikor egy római katonai tábor is volt, s 

ahol Pilátus elítélte Jézust. A Szent Sír temploma egy templomkomplexum manapság, ahol több 

szerzetesrend látja el a templom felügyeletét. A hagyomány szerint itt található Jézus sírja, a keresztre 

feszítés helye, a Golgota, valamint a bebalzsamozás köve is. A templom után ellátogattunk a Siratófalhoz, 

mely a zsidó vallás legszentebb helyének számít. Az idelátogató emberek kívánságaikat, vágyaikat egy 

cédulára írva a fal réseibe helyezik. A napot az izraeli parlament, a Knesszet és a zsidó vallást jelképező 

Menóra emlékmű megtekintésével zártuk. 

Az utolsóelőtti napon hosszabb buszos túra várt ránk. A Holt-tenger környékén kalandoztunk. 

Betlehemből először Jerikónál álltunk meg a tenger szintjét jelző emléktáblánál, ahol még tevegelésre is 

nyílt lehetőség. Kumrán régészeti lelőhely mellett haladtunk el, ahol 1947-ben találták meg az első Holt-

tengeri tekercseket, melyek bibliai szövegeket tartalmaznak. Következő megállónk Masada sziklaerődje 

volt, ahol Heródes király építkezett elsősorban. Számos épület maradványai tekinthetőek meg itt. Kr. u. 

70-73 között a rómaiak ostromolták, ami a védők tömeges öngyilkosságával végződött. Az eseményről 



film is készült. Ezután elhaladtunk En-Gedi oázis mellett, ahol egy nemzeti park található. A nap végén a 

Holt-tengerben fürdöttünk, melynek magas sótartalma miatt megtapasztaltuk a víz felszínén való lebegést 

is. 

Az utolsó napot a jeruzsálemi Yad Vashem-ben kezdtük, mely a holocaust áldozatainak emlékparkja. Itt 

található a Világ Igazai kert is, amelyben magyar nevekkel is találkoztunk, olyanokkal, akik nem 

zsidóként zsidókat mentettek a holocaust alatt. A Történeti Múzeumban pedig a második világháború és a 

koncentrációs táborok jellegzetes, eredeti tárgyait is megtekinthettük. Elég csak az elgázosításhoz 

használt Zyklon-B dobozokat említenem. Délután a tengerparti Caesareába érkeztünk. A város falait, 

színház, fürdők, csatornarendszer, lóversenypálya maradványait néztük meg. A keresztes háborúk idején 

épült, jó állapotban fennmaradt várfalak is láthatóak. Szent Pál börtönének maradványait is megnéztük 

néhány méterre a tengerparttól. A város a vizet az ókorban a Karmel-hegyről kapta, ennek bizonyítéka a 

mai napig a Heródes idején épített vízvezeték maradványa, mely a tengerparttól néhány méterre húzódik. 

Itt a naplementében és Izrael utolsó, még szénnel működő hőerőművében is gyönyörködtünk, majd a Tel 

Aviv-i repülőtér felé vettük az irányt. 

 

Köszönet a Csongrádi Hírek szerkesztőségének a megjelenés lehetőségéért! 

 

Ha Önök is kedvet kaptak, hogy 2019. október 10-15. között elutazzanak ebbe a csodálatos országba, 

jelentkezhetnek a plébánián, a 30/69-81-139-es számon vagy az info@bhtours.hu email címen! 
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