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MASADA
Egy régi erőd romja Izraelben, a 

sivatag keleti szélének egy 

kimagasodó fennsíkján, közel a 

Holt-tenger nyugati partjához.

Kr. e. 1007. előtt a héber nyelvű 

Ószövetség Sámuel első könyve 23. 

fejezetének 14. és 15. verse szerint:

„Dávid a pusztában, az Erődben 

tartózkodott. Amíg Ziph pusztájában 

lakott a hegyen, Saul mindennap 

kereste, de Isten nem adta őt a 

kezébe.”

(Az Erőd héberül: Metsudut.)

Mivel a Ziph nevű település romját 

megtalálták, így a közelében lévő 

Masada is azonosításra került. 



MASZADA, METSÁDA, MEZADA vagy METSUDUT

Az erődöt a hozzá tartozó épületekkel Nagy Heródes király
bővíttette ki és erősíttette meg magának Kr. e. 37. és 31. között.

Kr. u. 66-ban a rómaiak elleni zsidó felkelés úgy kezdődött, hogy
a magukat zelótáknak nevező lázadók Maszadát csellel
elfoglalták a helyőrségtől. Utána Jeruzsálembe vonultak, ahol
átvették a zendülés vezetését. 70-ben a Római Birodalomból
érkező légiók Jeruzsálemben leverték a felkelést, s lerombolták a
várost. A lakosok vidékre menekültek, de a katonaság utánuk
ment, s ott is folytatta az öldöklést és a rombolást. 73-ban értek
el a római légiók Maszadához, ahol a hosszú és eredményes
ostrom végén a magukat megadni nem akaró 960 várvédő és
családtagjaik tömeges öngyilkosságot követtek el. Ez úgy történt,
hogy először a férfiak leszúrták a hozzátartozóikat, majd
sorshúzással kijelöltek tíz katonát, akik végeztek a többivel.
Utána egy szintén sorshúzással kiválasztott férfi leszúrta a másik
kilencet, majd ő is a kardjába dőlt.

































































































































































KUMRÁN, QUMRAN

Az Ószövetség Krónikák 2. könyve 

26. fejezetének 9. és 10. verse szerint 

a Kr. e. 791-740. között uralkodott:

„Uzzijjá épített őrtornyokat Jeruzsálemben 

… és megerősítette azokat. A pusztában is 

őrtornyokat épített, és sok kutat ásatott.”

A Kr. e. 1450 körül írott

Józsué Könyve 15. fejezete 21. és 61-62. 

verse szerint:

„Júda fiai nemzetségeinek városai …

A pusztában: Béth-Arábá, Middin és 

Szekáka, Nibsán, Ir-Melah és Én-Gedi.”

Qumrán korábbi neve a régészeti 

kutatások szerint Szekáka vagy 

Ir-Melah lehet, mert a puszta többi 

városának helyét már azonosították.



KUMRÁN, QUMRAN

1947-ben kecskéket legeltető két beduin római-kori korsókban
tárolt régi kéziratokat fedezett fel egy Holt-tenger melletti
barlangban. A régészeti kutatások megállapították, hogy a
települést Krisztus előtt 150-től az esszénusok lakták, akik
ószövetségi könyveket kézírással másoltak át és a kor szokásait
jegyezték le bőr-, papirusz- és vörösréz tekercsekre. Mielőtt a
Római Birodalom hadserege Krisztus után 68-ban lerombolta a
lakóhelyüket, a „Holt-tengeri tekercseket” korsókba téve
barlangok mélyén rejtették el.

A zsidó vallást gyakorló nép Ézsaiás próféta könyve 40.
fejezetének 3. verse szerint buzgón várta a messiás eljövetelét:
„A pusztában készítsétek az Úrnak útját, ösvényt egyengessetek a
kietlenben a mi Istenünknek!”

Több tudós úgy tartja, hogy Keresztelő Szent János több évet
tölthetett a közösségükben, s a fiatal Jézus is időzhetett náluk.











































































BET SHEAN

Előző nevén a görög 
Scythopolis (Szkítaváros) 

a Szentföld egyik 
legősibb települése.

Időszámítás előtt 4000 
évvel már lakott terület 

volt. A Jordán folyó 
mindkét partján fekvő 

10 város szövetségéhez, a 
Decapoliszhoz tartozott.



BET SHEAN

A Kr. e. 1007-ben történt említéséről Sámuel első 
könyve 31. fejezetének első tíz verse a következőképpen 

számol be: 

„Közben a filiszteusok megütköztek Izráellel, és az
izraeliek megfutamodtak a filiszteusoktól. Hullottak a
sebesültek a Gilbóa-hegyen. … Másnap eljöttek a
filiszteusok … Megtalálták Sault és három fiát is …
Levágták a fejét … Fegyverzetét Astárót templomában
helyezték el, holttestét pedig Bét Seán várfalára
akasztották.”

A régészeti ásatások római és bizánci korszakokban
épült színházat, templomot, utcasort, fürdőt és
mozaikos épületeket tártak fel. Többségüket a 8.
században rombolta le egy földrengés.































































HAIFA 
SHIKMONA, SYCAMINUM

Izrael harmadik 
legnagyobb városa. 
A kikötő a Földközi-

tenger partjánál, 
a Karmel-hegy lejtőjénél 

fekszik. 
Fontos kereskedelmi, 

ipari, oktatási és 
kutatási központ.



HAIFA

Már ősember is élt a környék Karmel-hegyi barlangjaiban, majd a Kr.
e. 12. századtól az akkori Shikmonaban a föníciaiak laktak.

Az izraeliták megjelenése után, a Kr. e. 874. és 853. között történt
esemény említésekor Illés próféta időzött itt egy ma is látogatható
barlangban, mielőtt - Isten csodás tűzgyújtása nyomán - legyőzte a
Karmel-hegyen Baál prófétáit a Királyok első könyve 18. fejezetének
20-tól a 40-ig terjedő verseiben írtak szerint:

„Akkor elküldött Aháb Izrael fiaiért, és összegyűjtötte a profétákat a
Karmel-hegyre. Illés pedig odalépett a nép elé, és így szólt: Meddig
sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig a Baál,
akkor őt kövessétek! … Illés levitte őket (Baál profétáit) a Kisón-patak
mellé, és ott lemészárolta őket.”

A Kr. e. 740. és 700. között írt Ézsaiás próféta könyve 35. fejezetének 1.
és 2. verse leírja azt az örömöt, amikor majd Isten népe visszatér
hazájába:

„Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vígad a pusztaság és kivirágzik
rajta a nárcisz. Virágba borul és vígad, vígan örvendezik. Része lesz a
Libánon pompájában, a Karmel és Sáron díszében. Meglátják az Úr
dicsőségét, Istenünk méltóságát.„

























A BAHÁI SZENTÉLY

Az 1953-ban készült 

templomban van Szijjád Ali 

Mohamed - a Báb - sírja, aki 

perzsiai muszlimnak 

született. 1844-ben hirdette 

meg „Isten küldöttének” 

közelgő eljövetelét. 

1850-ben eretnekségéért 

kivégezték, földi 

maradványait pedig 1909-

ben hozták ide Haifába a 

tanítványai.



A BAHÁI VALLÁS

Muszlim alapokra épül, s azt 

hirdeti, hogy a Báb és az általa 

megjövendölt, a vallás szerint 

Isten küldöttének tekintett 

Huszain Ali Bahaullah – aki 

1892-ben Akkoban hunyt el, s 

őt is itt Haifában  temették el –

Isten kilenc megtestesülése 

közül a utolsó kettő  Ábrahám, 

Mózes, Krisztus, Mohamed, 

Krisna, Buddha és Zoroaszter

után. 







































Köszönöm a figyelmet!

Izraeli, Szentföldi utazásokról 
további információ:

www.izraeliutak.hu 


