
Szendrő Dénes

ÚJSZÖVETSÉGI

EMLÉKHELYEK 

A SZENTFÖLDÖN

I. rész

2017. május 16-25.



AZ ÍGÉRET FÖLDJE:
KÁNAÁN, PALESZTINA,

SZENTFÖLD

Mózes I. könyve 12. fejezetének 7. verse:

„És megjelent az Úr Ábrámnak, és mondta
neki: A te magodnak adom ezt a földet.
Ábrám pedig oltárt épített ott az Úrnak, aki
megjelent neki.”





ÚTKÖZBEN

Mózes I. könyve 3. fejezetének 17. verse:

„Az embernek pedig mondta (az Úr):
Mivelhogy hallgattál a feleséged szavára, és
ettél arról a fáról, amelyről azt megtiltottam,
átkozott legyen a föld miattad és fáradságos
munkával élj belőle életednek minden
napjában.”



Liszt Ferenc repülőtér, Budapest



Ben Gurion repülőtér, Tel Aviv



Ben Gurion repülőtér, Tel Aviv



Tel Aviv



Tel Aviv



Tel Aviv



Homokdombos táj



Pálmafák a Földközi-tenger közelében



Termékeny talaj a Jordán folyó völgyében



A Jordán folyó völgye dús növényzettel



Izráel belseje szárazságtűrő, félsivatagos növényzettel



Kősivatagos táj



Beduinok lakóhelye a kősivatagos dombokon 



Beduinok sátrai a kősivatagos dombokon 



Beduinok juhokat és kecskéket legeltetnek



Kősivatagos dombok



A Földközi-tenger vízszint-vonala Izrael belsejében

Jeruzsálem magassága +775m, 

a Holt-tenger vízszintje -427m



Turisták teveháton



Kősivatagos dombok



Homokköves szakadék a Holt-tenger partjánál



Sótömbök a Holt-tenger partján



Fürdőzés a sós Holt-tengerben



A Ramon-kráter



PALESZTINA URALKODÓI
AZ ÚJSZÖVETSÉG KORÁBAN

A Római Birodalom császárai: 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. Őt túlélő 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 is a 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).



NÁZÁRET
Az Angyali Üdvözlet Bazilikája

Lukács Evangéliuma 1. fejezetének 26-31. verse:

„A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel
angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy
szűzhöz, aki egy Dávid házából származó férfinak,
Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária
volt a neve. Az angyal ezt mondta neki: Ne félj
Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Íme
fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit Jézusnak
nevezz el.”

















A templom 

kőkerítésének belső 

falán és a templom 

belsejében hatvannál 

több ország Szűz Mária 

szobra, illetve képe 

látható.

A német alkotáson a 

berlini fal által 

elválasztott gyerekeket  

Szűz Mária karjai 

fogják össze. 

















A magyar 

Szűz Mária-kép 

a templom 

főoltárától 

jobbra lévő 

falon található. 

A két angyal Szent 

István királyunk által 

a számára felajánlott 

koronát  tartja Szűz 

Mária fölé.





BETLEHEM
A Születés Temploma

Máté Evangéliuma 2. fejezetének 1-5. verse:
„Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben,
Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek
napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: Hol van
a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő
csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy
tisztességet tegyünk neki. Amikor ezt Heródes király
meghallotta, zavarba jött, és vele együtt az egész
Jeruzsálem. Összehívatta a nép minden főpapját és
írástudóját, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell
megszületnie a Krisztusnak. Azok pedig ezt mondták
neki: A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a
próféta.”





























A csillag
JÉZUS KRISZTUS

születésének 
helyét jelzi























NÁZÁRET
Szent József bazilikája

Máté Evangéliuma 2. fejezetének 19-23. verse:

„Amikor pedig Heródes meghalt, az Úr angyala
álmában megjelent Józsefnek Egyiptomban, és ezt
mondta: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak
anyját, és menj Izráel földjére; …

És amikor odaért, abban a városban telepedett le,
melyet Názáretnek hívnak, hogy beteljesedjék,
amit a próféták mondottak, hogy (Jézust)
názáretinek fogják nevezni.”











Szent József műhelynek 
használt barlangja, illetve 
a Szent Család lakóhelye a 
különböző hagyományok 

szerint.













YARDENIT
Keresztelés a Jordán folyóban

Márk evangéliuma 1. fejezetének 6-11. verse

„János pedig teveszőrruhát és dereka körül bőrövet viselt,
sáskát és erdei mézet evett. Ezt hirdette: Utánam jön, aki
erősebb nálam, akihez nem vagyok méltó, még arra sem,
hogy lehajolva, saruja szíját megoldjam. Én vízzel
kereszteltelek meg titeket, de ő Szentlélekkel fog
megkeresztelni titeket. És így történt azokban a napokban,
eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelkedett
Jánosnál a Jordánban. És amint jött ki a vízből, látta, hogy
megnyílik az ég, és leszáll rá a Lélek, mint egy galamb; És
az égből szózat hallatszott: Te vagy az én szeretett fiam,
akiben én gyönyörködöm.”











A falakon lévő 

kőtáblákra több mint 

hatvan ország nyelvén 

került felvésésre a 

bibliai idézet.

A magyar nyelvű tábla 

közvetlenül annál a 

lépcsőnél van, amelyen 

a napjainkban  is itt 

keresztelkedő baptisták 

a Jordán folyóba 

mennek 

keresztelkedni. 













JERIKÓTÓL NYUGATRA
A QARANTANA-HEGY,

A KISÉRTÉS HEGYE

Márk evangéliuma 1. fejezetének 12-13. verse

„A Lélek pedig azonnal kivitte őt (Jézust) a pusztába.

És ott volt a pusztában negyven napig, miközben
kísértette őt a Sátán. Vad állatokkal volt együtt, és az
angyalok szolgáltak neki.”















JÉZUS A GALILEAI-,
MÁS NÉVEN 

A GENEZÁRETI-TÓNÁL

Máté evangéliuma 1. fejezetének 12-13. és 17. verse:

„Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba
vetették, visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet,
elment és letelepedett a tengerparti Kapernaumban.
… Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni: térjetek meg,
mert egészen közel van már a mennyek országa.”

























KAPERNAUM
Az Apostolok Temploma

Jézus apostolai közül legalább öt innen származott.

Márk evangéliuma 1. fejezetének 16-20. verse:
„Mikor pedig a Galileai-tenger mellett járt, meglátta Simont
és annak testvérét, Andrást, amint a tengerbe hálót vetettek,
mivel halászok voltak. Így szólt hozzájuk Jézus: Kövessetek
engem, és én emberek halászaivá teszlek benneteket. Erre
azok otthagyva a hálókat, azonnal követték őt. Amikor kissé
tovább ment, meglátta Jakabot, a Zebedeus fiát és annak
testvérét, Jánost, amint a hajóban ők is a hálókat fogásra
kötözgették; És azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat,
Zebedeust, a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva,
elmentek őutána.”





























KAPERNAUM
Jézus városa

Jézus számos csodát tett Kapernaumban, s ennek
környékén. Az itt föltárt zsinagóga romjai arra a
helyre emlékeztetnek, ahol Jézus tanított és
hirdette az igét.

Jézus itt tartotta példabeszédét többek között a
magvetőről, a búza között lévő konkolyról, a
mustármag növekedéséről, a földben elrejtett
kincsről és a halászhajóról is.



Jézus kigyógyította Péter anyját a lázból, egy
gyermeket visszahozott a halálból, meggyógyított
egy leprást, s meggyógyította a centurió
szolgáját.

Kapernaum lakósai azonban nem hittek neki.
Ezért megátkozta őket:

„Te is Kapernaum, aki az égig felmagasztaltattál,
a pokolig fogsz megaláztatni; mert ha
Sodomában történtek volna azok a csodák,
amelyek benned történtek, mind a mai napig
megmaradt volna.” (Máté 11,23)

























KAPERNAUM
Péter apostol  lakóhelye

Elhívása idején Péter Kapernaumban lakott a
családjával. Apja Jónás, testvére András apostol,
aki vele együtt halász volt. Jézus adta neki a Péter,
azaz a „Szikla” nevet. Az Újszövetség a 12 apostol
közül Péter jelleméről, megbízatásáról és
tevékenységéről egészen különleges képet ad,
hozzá hasonlóan csak Pál apostolt jellemzi.

Péter apostol házának romja fölött egy modern,
csónakalakú templom áll.















BEATITUDE
Az Üdvösség, vagy a 
Hegyibeszéd, vagy a  

Nyolc boldogság temploma

Máté Evangéliuma 5. rész 1-10. verse:

„Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felment a
hegyre, és amint leült, hozzá mentek a tanítványai.
Ő pedig megszólalt, és így tanította őket:”



„Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyek 
országa. 

Boldogok, akik sírnak: mert ők megvigasztaltatnak.

Boldogok a szelídek: mert ők örökölik a földet.

Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: 
mert ők megelégíttetnek. 

Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot 
nyernek. 

Boldogok, akiknek szívük tiszta: mert ők meglátják 
az Istent.

Boldogok a békességre törekvők: mert ők az Isten 
fiainak neveztetnek. 

Boldogok, akiket az igazságért üldöznek: mert övék 
a mennyek országa. „



















TABGHA
A Csodálatos Kenyér- és 
Halszaporítás Temploma

Máté Evangéliuma 14. fejezetének 19- 21. verse:

„Ekkor (Jézus) megparancsolta a sokaságnak,
hogy üljenek le a fűre. Vette az öt kenyeret és a két
halat, feltekintett az égre, megáldotta és
megszegte a kenyereket, a tanítványoknak adta, a
tanítványok pedig a sokaságnak. Miután
mindnyájan ettek, és jóllaktak, összeszedték a
maradék darabokat tizenkét teli kosárral. Akik
pedig ettek, mintegy ötezren férfi volt, az
asszonyokon és gyermekeken kívül.”



























TÁBOR-HEGY
Az Átváltozás Bazilikája

Márk Evangéliuma 9. fejezetének 2-7. verse:

„És hat nap múlva magához vette Jézus Pétert,
Jakabot és Jánost, felvitte őket egy magas hegyre, és
szemük láttára elváltozott elöttük. Ruhája fénylővé
lett, tiszta fehérré, mint a hó, amihez hasonlót a
ruhafestő sem tud a földön fehéríteni. És megjelent
nekik Mózes Illéssel együtt, és beszélgettek Jézussal.
… És felhő támadt, amely körülfogta őket, és a
felhőből szózat jött, mondván: Ez az én szeretett
fiam; őt hallgassátok!”



TÁBOR-HEGY
Bárák győzelme is itt volt 

a Kr.e. a 12. században

Bírák könyve 4. fejezetének 14. és 16. verse:

„És mondta Debora Báráknak: Kelj fel, mert ez a
nap az, amelyen kezedbe adja az Úr Siserát! Hisz
maga az Úr vezet téged! És alájött Bárák a Tábor
hegyéről, és tízezer ember ő utána.

Bárák pedig a szekereket és a tábort egész
Harósethig, a pogányok városáig űzte, és
Siserának egész tábora elhullott a fegyverek élétől,
még egyetlen egy ember sem maradt meg
közülük.”











































FELTÁMADÁSA UTÁN 
JÉZUS A GALILEAI-TÓNÁL



TABGHA
Krisztus Asztala- vagy

Szent Péter Elsősége Templom

János Evangéliuma 21. fejezetének 4 - 17. verse
„Amikor pedig reggel lett, megállt Jézus a parton; a
tanítványok azonban nem ismerték fel, hogy Jézus van ott.
Megkérdezte tőlük Jézus: Fiaim! Van-e ennivalótok? Feleltek
neki: Nincsen! Ő pedig monda nekik: Vessétek ki a hálót a
hajó jobb oldala felől, és találtok. Oda vetették azért, de
kivonni már nem bírták azt a halaknak sokasága miatt. …

Amikor partra szálltak, parazsat láttak ott, rajta halat és
kenyeret. Monda nekik Jézus: Hozzatok a halakból, melyeket
most fogtatok. …

Mondta nekik Jézus: Jertek és egyetek. A tanítványok közül
pedig senki sem merte tőle megkérdezni: ki vagy te? Mert
tudták, hogy ő az Úr. Oda ment azért Jézus, vette a kenyeret
és odaadta nekik, és ugyanúgy a halat is.”



„Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus a tanítványainak,
miután feltámadt a halálból.

Mikor befejezték az evést, Jézus megkérdezte Simon Pétert:
Simon, Jónának fia: jobban szeretsz-e engem ezeknél? Simon
válaszolt neki: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged! Jézus
mondta neki: Legeltesd az én bárányaimat!

Jézus másodszor is megkérdezte: Simon, Jónának fia, szeretsz-e
engem? Simon válaszolt neki: Igen, Uram; te tudod, hogy én
szeretlek téged. Jézus mondta neki: Őrizd az én juhaimat!

Jézus harmadszor is megkérdezte: Simon, Jónának fia, szeretsz-e
engem? Megszomorodott Péter, hogy harmadszor is ezt kérdezte
tőle: Szeretsz-é engem? És válaszolt neki: Uram, te mindent tudsz;
te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta neki Jézus: Legeltesd az
én juhaimat!”

























JERIKÓ
Úton Jeruzsálem felé

Lukács evangéliuma 19. fejezetének 1-5. verse

„Ezután (Jézus) Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt
ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fő
vámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a
Jézus, de kistermetű lévén, nem láthatta a
sokaságtól. Ezért előre futott, és felmászott egy
vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett
elmennie. Amikor Jézus oda ért, felnézett, és így
szólt hozzá: Zakeus, szállj le hamar, mert ma a te
házadban kell megszállnom. Zákeus sietve leszállt
és örömmel befogadta Jézust.”











Zakeus 
fügefája





JERIKÓ
pusztulása Kr. e. 1250 körül 

Józsué könyve 6. fejezetének 2-5. verse
„És mondta az Úr Józsuénak: Lásd! Kezedbe
adom Jerikót és királyát a sereg vitézeivel együtt.
Azért járjátok körül a várost mindnyájan ti
hadakozó emberek, megkerülve egyszer a várost.
Így cselekedjetek hat napon át. És hét pap
hordozzon hét kos-szarvból való kürtöt a láda
előtt; a hetedik napon azonban hétszer kerüljétek
meg a várost, a papok pedig kürtöljenek a
kürtökkel. És ha majd belefújnak a kos-szarvba,
mihelyt meghalljátok a kürtnek szavát, kiáltson fel
az egész nép nagy kiáltással, és leszakad a város
kőfala magától, és felmegy arra a nép, ki-ki az
előtte lévő helyen.”











Köszönöm a figyelmet!

Izraeli, Szentföldi utazásokról 
további információ:

www.izraeliutak.hu


