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CAESAREA
Kr. e. 20 körül Nagy Heródes építette újjá. 600 éven át Júdea fővárosa volt.

JÉZUS KORÁBAN AZ URALKODÓK:
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 felesége volt.
Több feleségét és fiát megölette. Halála után az őt túlélő fiai negyedes fejedelmek lettek:
Archelausz - Júdea, Szamaria és Idumea Kr. e. 4 – Kr. u. 6. (Leváltása és száműzetése után 

a római császárok Júdeában helytartókat neveztek ki.)
Heródes Antipász - Galilea és Perea fejedelme Kr. e. 4 - Kr. u. 39.
Fülöp - Gaulanitisz, Batanea, Trachonitisz és Auranitisz Kr. e. 4 – Kr. u. 34. 
II. Heródes - Iturea és Trakhonitisz 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).





CAESAREA

Az Apostolok Cselekedetei könyvben 
való említései:

• 8,40 – miután Fülöp apostol megtérítette és megkeresztelte az
úton lévő etióp kincstárnokot, ebbe a városba ment.

• 9,30 – amikor Pál apostolt Jeruzsálemben a főpapok meg
akarták gyilkoltatni, a tanítványok ide, majd Tarzuszba
menekítették.

• 10,1-48 – Kornéliusz századost látomásában itt szólította fel
Isten angyala Péter apostol Joppéből történő meghívására és
bizonyságtevésének meghallgatására.

• 21,8-14 – Pál apostol itt látogatta meg Fülöp evangélistát.
• 23,23-26,32 – Pál apostolt a nagytanács által felbérelt

gyilkosok haragja elől Liziász ezredes Jeruzsálemből ide
menekítette, ahol két éves fogságában többször kihallgatták,
majd fogolyként hajóval Rómába küldték.

































JOPPE, JÁFÓ, JAFFA
(A XX. század elejétől mellette épült fel Tel Aviv) 

Az Apostolok Cselekedetei könyvben 
való említései:

• 9,36–42 - Joppéban meghalt Tábita (Dorkász, Zerge), egy jótettekben és
irgalmas adományokban bővelkedő asszony. A hívásra Péter apostol a
közeli Liddából a nő házába sietett, ahol feltámasztotta a halottat. E
csoda híre szárnyra kapott egész Joppéban, ezért sokan hívőkké lettek.

• 9,43; 10,6 - Péter apostol jó néhány napig a városban maradt. Simonnál,
a tímárnál vendégeskedett, akinek a tenger mellett volt a háza.

• 10,9–48; 11,5–18 - Simon tímár házának a tetején történt, hogy Péter
apostolnak látomása volt, amelyben kinyilatkoztatást kapott Istentől
arra, hogy helyénvaló a nem zsidóknak is prédikálni. Épp ezután
érkeztek meg a római Kornéliusz százados kűldöttei azért, hogy
Caesareába hívják igét hirdetni. Még hat zsidó testvér is csatlakozott
hozzá, akik vélhetően Joppéból valók voltak.































































PTOLEMAISZ, 
AKKO, ACRE, 

Fontos kikötőváros volt az ókorban 

Az Apostolok Cselekedetei könyvben való említése Pál
apostol Milétoszból Jeruzsálembe történő utazásakor:
21,7 – Hajóutunk végére érve, eljutottunk Tírusból
Ptolemaiszba. Köszöntöttük a testvéreket, és náluk
maradtunk egy napig.

Aranykorát a keresztes lovagok idejében élte,

akik 1104-ben a fővárosuknak tették meg.

Megalapították az Acre Királyságot, amelyet Szent

János lovagjai uralták 1291-ig.































































































































































Köszönöm a figyelmet!

Izraeli, Szentföldi utazásokról 
további információ:

www.izraeliutak.hu 


