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PALESZTINA URALKODÓI
AZ ÚJSZÖVETSÉG KORÁBAN

A Római Birodalom császárjai: Augustus Kr.e. 31-Kr.u. 14.   Tiberius Kr.u. 14-37.
Caligula Kr.u. 37-41.    Klaudiusz Kr.u. 41-54.     Néró Kr.u. 54-68.

Királyok, fejedelmek:
Nagy Heródes a Római Birodalom királyságaként létező Júdea királya volt Kr. e. 37-től Kr.
e. 4-ben történt haláláig. Anyja nabateus, apja idumeus származású volt. 10 feleséget tartott.
Több feleségét és fiát hatalomféltésből megölette. Utána fiai negyedes fejedelmek lettek:
Archelausz - Júdea, Szamaria és Idumea fejedelme Kr. e. 4 – Kr. u. 6. (Leváltása és 

száműzetése után Júdea élére a császárok helytartókat neveztek ki.)
Heródes Antipász - Galilea és Perea fejedelme Kr. e. 4 - Kr. u. 39.
Fülöp - Gaulanitisz, Batanea, Trachonitisz és Auranitisz fejedelme Kr. e. 4 – Kr. u. 34. 
II. Heródes - Iturea és Trakhonitisz fejedelme Kr. e. 4-től Kr. u. 33.

I. Heródes Agrippa – Kr. u. 37-től Palesztina északkeleti részének, 41-44-ig egészének 
királya.

II. Heródes Agrippa – Kr. u. 48-tól Libanon, majd 53-tól 70-ig Palesztina északkeleti 
részének királya.

Júdea római helytartói: Coponius (Kr. u. 6-9), Marcus Ambivius (9-12), Annius Rufus
(12-15), Valerius Gratus (15-26), Poncius Pilátus (26-36), Marullus (37-41), Cuspius Fadus
(Kr. u. 44-?), Tiberius Alexander (Kr. u. ?-48), Ventidius Cumanus (Kr. u. 48-52), Antonius 
Félix (52 -60), Porcius Fesztusz (60-62), Albinus (62-64), Gessius Florus (64-66).



JERUZSÁLEM
OLAJFÁK HEGYE

JÉZUS EZEN A HEGYEN LÉVŐ 
BETFAGÉ-SZOROSON KERESZTÜL 
ÉRKEZETT MEG BETÁNIA FELÖL 

JERUZSÁLEMBE





Máté Evangéliuma 
21. fejezetének 1. és 6-9. verse 

„Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és elértek
Betfagéba, az Olajfák hegyéhez jutottak, Jézus
előre küldött két tanítványt. … A tanítványok
pedig elmentek és úgy cselekedtek, ahogy Jézus
parancsolta nekik. Elhozták a szamarat a
csikójával együtt, ráterítették felső ruháikat, Jézus
pedig felült rája. A sokaság legnagyobb része
pedig felső ruháit az útra terítette, mások pedig a
fákról ágakat vagdaltak és szórtak az útra. Az
előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta:
Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki jön az
Úrnak nevében! Hozsánna a magasságban!”



















A MI ATYÁNK 
(PATER NOSTER) TEMPLOM

Máté evangéliuma 5. fejezetének 9-13. verse 
„Ti pedig így imádkozzatok: …”

JÉZUS AZ ITT LÉVŐ BARLANGBAN TANÍTOTTA  
APOSTOLAIT IMÁDKOZNI.

A BARLANG FÖLÖTT MOST EGY KARMELITA 
TEMPLOM ÉS KOLOSTOR VAN, MELYNEK 

FALAIN TÖBB MINT HATVAN NYELVEN 
LÁTHATÓ KŐTÁBLÁKRA VÉSVE AZ IMA.























JERUZSÁLEM LÁTKÉPE AZ OLAJFÁK 
HEGYÉNEK TEMETŐJÉTŐL











AZ ÚR SÍRÁSA
(DOMINUS FLEVIT) TEMPLOM

AZ OLAJFÁK HEGYÉNEK LEJTŐJÉN ÁLL SZEMBEN A 
TEMPLOM-HEGGYEL.

JÉZUS ITT SIRATTA MEG JERUZSÁLEMET AZÉRT, 
MERT AZT MAJD – MIVEL NEM ISMERTÉK ŐT FEL -

LEROMBOLJÁK.

Lukács evangéliuma 19. fejezetének 43-44. verse

„Mert jőnek reád napok, amikor az ellenségeid
körülötted sáncot építenek, körül zárnak, és mindenfelől
szorongatnak; földre tipornak téged és fiaidat, akik
benned laknak; és nem hagynak belőled követ kövön;
mert nem ismerted fel a meglátogatásod idejét.”

























NEMZETEK TEMPLOMA VAGY
AZ AGÓNIA BAZILIKÁJA

Mindkét néven ismert az olasz Berluzzi által
tervezett, több ország támogatásával felépített
templom. Elfogatása előtt az éjszakát Jézus a
tanítványaival itt, a Getsemáné kertben töltötte. Az
oltár előtt látható az agónia sziklája, amelyen
Jézus - Lukács evangéliuma 22. fejezetének 42-45.
verse szerint - így imádkozott:

„Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat,
mindazon által ne az én akaratom legyen meg,
hanem a tiéd. Ekkor angyal jelent meg neki a
mennyből, és erősítette őt. Halálos gyötrődésében
még kitartóbban imádkozott, és verejtéke olyan
volt, mint a földre hulló nagy vércseppek.”































A MENNYBEMENETEL
(ASCENSION) KÁPOLNÁJA

JÉZUS A FELTÁMADÁSÁT KÖVETŐ NEGYVENEDIK 
NAPON ERRŐL A HELYRŐL SZÁLLT A MENNYBE.

Lukács evangéliuma 24. fejezetének 50-51. verse
„Ezután (Jézus) kivitte őket (a tanúkat) 

Betániáig, felemelte a kezeit, és megáldotta őket. 
És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, 

és felvitetett a mennybe.”

A KÁPOLNA KÖZEPÉN LÉVŐ SZIKLÁN JÉZUS 
TALPNYOMA LÁTHATÓ.

JELENLEG MUZULMÁN MECSETKÉNT MŰKÖDIK.







MÁRIA 
SÍRJÁNAK TEMPLOMA

Mária ebben a kriptában volt eltemetve, 
ahonnan Jézus a mennybe vitette.

A barlangot a keresztes lovagok hozták rendbe. 

Mélisande királyné sírja – aki a keresztes 
lovagok idejében uralkodott – szintén itt 

található.

Az örmény és a görög ortodox egyházak 
miséznek benne.











SÉTA
JERUZSÁLEM ÓVÁROSÁBAN

Heródes-kapu, Muszlim-negyed,

Bethesda-tó, Szent Anna templom,

Via Dolorosa (Fájdalmak Útja),

Szent Sír Bazilika, 

Dávid király tornya, Örmény-negyed, Zion-kapu, 

Utolsó vacsora terme, Dávid király sírja,

Mária elszenderedésének apátsága,

Zsidó negyed, Sirató fal





JERUZSÁLEM ÓVÁROSA

Heródes-kapu, Muszlim-negyed,

Bethesda-tó, Szent Anna templom,

Via Dolorosa (Fájdalmak Útja),

Szent Sír Bazilika, 

Dávid király tornya, Örmény-negyed, Zion-kapu, 

Utolsó vacsora terme, Dávid király sírja,

Mária elszenderedésének apátsága,

Zsidó negyed, Sirató fal



















JERUZSÁLEM ÓVÁROSA

Heródes-kapu, Muszlim-negyed,

Bethesda-tó, Szent Anna templom,

Oroszlán-Kapu út,
Via Dolorosa (Fájdalmak Útja),

Szent Sír Bazilika, 

Dávid király tornya, Örmény-negyed, Zion-kapu, 

Utolsó vacsora terme, Dávid király sírja,

Mária elszenderedésének apátsága,

Zsidó negyed, Sirató fal.







Bethesda-tó, Szent Anna templom

A templom előterében a Bethesda-tó romos 
medencéi láthatók. 

János evangéliuma 5. fejezetének 2-9. verse

„Volt pedig Jeruzsálemben a Juhkapunál egy
tó, amelyet héberül Bethesdának neveznek.
… Volt pedig ott egy ember, aki harmincnyolc
esztendőt töltött betegségében. … Monda néki
Jézus: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és
járj! És azonnal meggyógyult az ember.”

(A Juhkaput ma Oroszlán-kapunak hívják.)





Szent Anna templom

A templom a keresztes lovagok korából
maradt fenn, amikor egy barlangot
tartalmazó kripta fölé építették.

A hagyomány szerint a barlang Szűz Mária
születésének helye és Mária szüleinek –
Annának és Joachimnak – az otthona volt.







JERUZSÁLEM ÓVÁROSA

Heródes-kapu, Muszlim-negyed, 

Bethesda-tó, Szent Anna templom,

Via Dolorosa (Fájdalmak Útja),

Szent Sír Bazilika, 

Dávid király tornya, Örmény-negyed, Zion-
kapu, 

Utolsó vacsora terme, Dávid király sírja,

Mária elszenderedésének apátsága,

Zsidó negyed, Sirató fal.







I. stáció: Az elítéltetés helye
Poncius Pilátus helytartó az Antónia-várban ítélkezett Jézus felett.

Jelenleg ez az Al Omariya iskola udvara.







II. stáció: Jézus felveszi a keresztet
A Ferencesrendi Apátság udvarában az Elitéltetés- és a 

Korbácsolás-kápolnák utalnak rá, hogy Pilátus megmosta a 

kezét, Jézust megkorbácsoltatta, s fejére töviskoronát tetetett. 

















A Cion-nővérek kolostorában 

látható egy olyan római-korú 

márványkövezet (lithostrotos

vagy gabbata), mint amilyenen 

Jézus elítélése történt.







Az Ecce Homo (Íme az Ember) 

bazilika és boltív az a hely, ahol 

Pilátus a zsidók elé vitette a 

megkínzott Jézust.















III. stáció: Jézus először esik el.
Egy örmény katolikus kápolna épült fel ezen a helyen. 

A kápolna fölött egy lengyel templom, míg attól balra a 

volt Osztrák-Magyar vendégház, most kórház látható.

.

















IV. stáció: Jézus találkozik anyjával, Szűz Máriával.
Az örmény katolikus Fájdalmas Miasszonyunk kápolna 

jelzi ezt a helyet. 









V. stáció: Czirénei Simont kényszerítik, hogy vigye a 

kimerült Jézus keresztjét.
Egy ferencesrendi kápolna emlékeztet erre az eseményre. 















VI. stáció: Veronika letörli kendőjével Jézus arcát.
Ennek emlékét a Szent Veronika Templom őrzi. 









VII. stáció: Jézus másodszor esik el.
Itt volt az Ítélet kapuja, amelyen keresztül Jézus elhagyta a 

várost a Golgota felé. A ferencesrendi kápolnában van egy római 

oszlop, melyre az írásos ítéleteket függesztették ki.















VIII. stáció: Jézus Jeruzsálem asszonyaihoz szól.
A Szent Charalambos görög katolikus kolostor falán lévő kőbe, 

a kereszt mellé a következő feliratot vésték: 

„Jézus Krisztus győzedelmeskedett”.











IX. stáció: Jézus harmadszor esik el.
Ezt a helyet egy kopt templom kapujába beépített oszlop jelöli. 

Jézus innen már láthatta a keresztre feszítésének a helyét.



















JERUZSÁLEM ÓVÁROSA

Heródes-kapu, Muszlim-negyed,

Bethesda-tó, Szent Anna templom,

Via Dolorosa (Fájdalmak Útja),

Szent Sír Bazilika, 

Dávid király tornya, Örmény-negyed, Zion-kapu, 

Utolsó vacsora terme, Dávid király sírja,

Mária elszenderedésének apátsága,

Zsidó negyed, Sirató fal.













X. stáció: Jézust megfosztják ruháitól.
Ennek emlékét a Jézus Lemeztelenítése kápolna őrzi.

Alatta az Egyiptom Máriája görög ortodox kápolna található.













XI. stáció: Jézust a keresztre szögezik.
Ezt a Szent Sír Bazilika Golgota-hegyen lévő fő szentélyének 

oltárképe mutatja be a Lemeztelenítés-kápolna mögött.













XII. stáció: Jézus meghal a kereszten.
Az eseményt megörökítő görög ortodox kápolna a Szent Sír 

Bazilikában, a bejárattól jobbra található lépcsőkön az emeletre 

felmenve közelíthető meg.













XIII. stáció: Jézust leveszik a keresztről.
Ezt a Szent Sír Bazilika bejáratával szemben lévő festmény 

ábrázolja. Előtte van a felkenetés sziklája, amelyre a halott Jézust 

fektették, mirhával és olajjal kenték be, majd gyolcsba helyezték.

















XIV. stáció: Jézust a sírba helyezik.
Jézus temetésének és feltámadásának helye a Szent Sír Bazilika 

fókuszpontjába épített Rotundában található.

Ez ama barlang fölé került, amelybe Jézust eltemették.





















JERUZSÁLEM ÓVÁROSA

Heródes-kapu, Muszlim-negyed,

Bethesda-tó, Szent Anna templom,

Via Dolorosa (Fájdalmak Útja),

Szent Sír Bazilika, 

Dávid király tornya, 

Örmény-negyed, Zion-kapu, 

Utolsó vacsora terme, Dávid király sírja,

Mária elszenderedésének apátsága,

Zsidó negyed, Sirató fal















JERUZSÁLEM ÓVÁROSA

Heródes-kapu, Muszlim-negyed,

Bethesda-tó, Szent Anna templom,

Via Dolorosa (Fájdalmak Útja),

Szent Sír Bazilika, 

Dávid király tornya, 

Örmény-negyed, Zion-kapu,

Utolsó vacsora terme, Dávid király sírja,

Mária elszenderedésének apátsága,

Zsidó negyed, Sirató fal























JERUZSÁLEM ÓVÁROSA

Heródes-kapu, Muszlim-negyed,

Bethesda-tó, Szent Anna templom,

Via Dolorosa (Fájdalmak Útja),

Szent Sír Bazilika, 

Dávid király tornya, Örmény-negyed, Zion-kapu, 

Utolsó vacsora terme, Dávid király sírja,

Mária elszenderedésének apátsága,

Zsidó negyed, Sirató fal





Az épülettömb 
római-kori 

udvar szintjén Dávid 
király sírja, 

a bizánci korban 
felújított első 

emeletén az Utolsó 
Vacsora terme, 

a  második emeletén 
pedig egy muszlim-

korban épült minaret 
található.



DÁVID KIRÁLY SÍRJA

Sámuel II. könyve 5. fejezetének 7. verse:
„Bevette mindazáltal Dávid a Zion várát, és az immár Dávid
városa lett.” (Kr. e. 1000 körül.)

Királyok I. könyve 2. fejezetének 10. verse:
„Azután pihenni tért Dávid az őseihez, és eltemették Dávid
városában. Az idő pedig, amelyben uralkodott Dávid
Izráelen, negyven esztendő. Hebronban uralkodott hét
esztendeig, Jeruzsálemben pedig uralkodott harminchárom
esztendeig.”

Az Apostolok cselekedetei könyv 2. fejezetének 29. verse:
(Péter apostol beszédének részlete a Szentlélek eljövetelekor)
„Atyámfiai, férfiak! Nyíltan megmondhatom nektek
ősatyánkról, Dávidról, hogy meghalt és eltemették, sírja is
nálunk van mindmáig.”















AZ UTOLSÓ VACSORA
(A COENACULUM) TERME

Márk evangéliuma 14. fejezetének 12-24. verse:

„A kovásztalan kenyerek napján … Jézus elküldött
tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik: Menjetek a
városba, és ott szembe jön veletek egy ember, aki egy korsó
vizet visz; … Ő majd mutat nektek egy nagy felső termet
berendezve készen: ott készítsétek el a vacsorát. … Amikor
beesteledett, odament a tizenkettővel. … És amikor ettek,
vette a kenyeret, áldást mondott, és megtörte, odaadta nekik,
és ezt mondta: Vegyétek, ez az én testem. Azután vette a
poharat, hálát adott, odaadta nekik, ittak belőle mindnyájan,
és ezt mondta nekik: Ez az én vérem, a szövetség vére, amely
sokakért kiontatik.”

















MUSZLIM MINARET

A müezzin az épület tetején lévő 
toronyból hívta fel éneklésével a 

mohamedán vallású arabok figyelmét  
naponta többször az imádkozás 

idejére.

A tetőről szép kilátás nyílik 
Jeruzsálemre.











JERUZSÁLEM ÓVÁROSA

Heródes-kapu, Muszlim-negyed,

Bethesda-tó, Szent Anna templom,

Via Dolorosa (Fájdalmak Útja),,

Megváltó temploma, Szent Sír Bazilika, 

Dávid király tornya, Örmény-negyed, Zion-kapu, 

Utolsó vacsora terme, Dávid király sírja,

Mária elszenderedésének apátsága,

Zsidó negyed, Sirató fal.







A korábbi 

templomok romjaira 

a XX. század elején 

a Benedek-rendi 

szerzetesek 

arra a helyre 

építették fel, ahol a 

feltámadott Jézus 

megjelent a 

tanítványainak és a 

Szentlelket rájuk 

lehelte.



János evangéliuma 20. 

fejezetének 19-22. verse:

Amikor beesteledett, … 

összegyűltek a 

tanítványok, bár … az 

ajtók zárva voltak, eljött 

Jézus, megállt középen, 

és így szólt hozzájuk: 

Békesség néktek! És 

miután ezt mondta, 

megmutatta nekik kezét 

és oldalát. … rájuk 

lehelt, és így folytatta: 

Vegyetek Szentlelket!”  



Jézus keresztre  

feszítése után 

ezen a helyen 

lakott Szűz Mária 

is az első 

keresztény 

közösséggel, és itt 

történt később a 

halála is.



















JERUZSÁLEM ÓVÁROSA

Heródes-kapu, Muszlim-negyed,

Bethesda-tó, Szent Anna templom,

Via Dolorosa (Fájdalmak Útja),,

Megváltó temploma, Szent Sír Bazilika, 

Dávid király tornya, Örmény-negyed, Zion-kapu, 

Utolsó vacsora terme, Dávid király sírja,

Mária elszenderedésének apátsága,

Zsidó negyed, Sirató fal.





























JERUZSÁLEM ÓVÁROSA

Heródes-kapu, Muszlim-negyed,

Bethesda-tó, Szent Anna templom,

Via Dolorosa (Fájdalmak Útja),,

Megváltó temploma, Szent Sír Bazilika, 

Dávid király tornya, Örmény-negyed, Zion-kapu, 

Utolsó vacsora terme, Dávid király sírja,

Mária elszenderedésének apátsága,

Zsidó negyed, Sirató fal.





A TEMPLOM JÉZUS IDEJÉBEN

Kr. u. 70-ben a rómaiak lerombolták, csak a templom hátsó, 

nyugati fala maradt meg. Ez a Sirató fal.



JÉZUS A JERUZSÁLEMI 
TEMPLOMBAN

Lukács evangéliuma 2. fejezetének 42-48. verse:

„Amikor (Jézus) 12 éves lett, (szüleivel) szintén felmentek
Jeruzsálembe. Miután hazafelé … indultak, a gyermek Jézus
ott maradt … Szülei azonban ezt nem vették észre. … Három
nap múlva találták meg a templomban, amint a
tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket, és
mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletén.”

Lukács evangéliuma 4. fejezetének 9-12. verse:

(A pusztában történt megkísértése után az ördög) „elvitte őt
Jeruzsálembe, a templom párkányára állította, és ezt mondta
neki: Ha Isten Fia vagy, vesd le magad innen … Jézus így
válaszolt neki: Ne kisértsd az Urat, a te Istenedet.”













START

FINISH



Köszönöm a figyelmet!

Izraeli, Szentföldi utazásokról 
további információ:

www.izraeliutak.hu 


