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A Szentföldön jártunk

rel a föld alatt nyugszik mindaz, amiről a Bibliában 
olvasunk, a szent város eredeti várfalai, a Jézus kora-
beli Jeruzsálem és minden más bibliai nevezetesség is. 
Emiatt aztán nehéz beazonosítani az általunk annyira 
fontosnak tartott helyeket, mint a golgota, Jézus sírja, 
a felház… vagy a letaszítás sziklája és a názáreti zsina-
góga, a betlehemi születés helye és még sorolhatnám.
Egyhetes látogatásunk első három napját Jeruzsálem-
ben töltöttük. Persze mire elég három nap? Csak arra, 
hogy kutyafuttában bejárjunk néhány helyet… mégis 
sokat tapasztaltam, még így is.

A közelmúltban keresztény feleségemmel együtt 
a Szentföldön jártunk. A teljesség igénye nélkül 
megpróbálok felsorolni néhány olyan élményt, 
amely velem marad párához hasonlító földi életem 
végéig.

Elöljáróban még annyit, hogy ha valaki csupán az 
őszinte hívő naivitásával látogatja meg a Szentföldet, 
mint például én, meg fog lepődni. Tudni kell, hogy az 
eredeti bibliai helyszíneket már rég maga alá temette 
a két-három ezer éves történelem. Kb. hat–tíz méter-
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„A falat megérintve én is elmondhattam Istennek a 
kérésemet. Megható volt a pillanat, bár tudom, hogy nem 
a helyszín a lényeg, mert akik lélekben és igazságban 
imádják Istent, azokat nem köti semmilyen földrajzi korlát.”

tus vezetésével lerombolta a templomot. Kr. u. 692-ben 
Jeruzsálem muszlim fennhatóság alá tartozott. Ekkor 
építették fel a Templom-hegy platójára a Szikla-mecse-
tet. 1967 óta izraeli fennhatóság alá tartozik az egész 
Templom-hegy. Izraeli katonák őrzik és védik a rendet 
a három nagy világvallás számára is szent helyen. A 
hithű zsidók nem mernek felmenni a Templom-hegy-
re, mert úgy hiszik, hogy Isten különleges módon van 
jelen azon a területen, és mivel nem tudhatják, hogy a 
templomtér melyik részére esik a szentek szentje, nem 
akarnak tudatlanságukban szentségtörést elkövetni 
azáltal, hogy akaratlanul a szent helyen lépkednek.

lementünk a Templom-hegy nyugati falához is, 
amely az egyetlen, állítólag a heródesi korból szárma-
zó, épségben megmaradt falrész. Ezt nevezik ma sira-
tófalnak. ott imádkoznak a zsidók arccal a fal felé és 
egyben a képzeletbeli templom felé fordulva abban a 
reményben, hogy egy napon a gondviselés hegyén, a 
Sion hegyén ismét állni fog az Úr temploma. 

A siratófalat egy kerítéssel két részre választották. A 
bal oldali részen a férfiak imádkozhatnak, a jobb oldali 
részen pedig a nők. A falat megérintve én is elmond-
hattam Istennek a kérésemet. Megható volt a pillanat, 
bár tudom, hogy nem a helyszín a lényeg, mert akik 
lélekben és igazságban imádják Istent, azokat nem köti 
semmilyen földrajzi korlát.

Megnéztük mind a két helyszínt, amit Jézus sírja-
ként tartanak számon. 

Az egyik egy gondozott kert, amit közel száz éve 
fedezett fel egy gordon nevű angol katonatiszt, aki 
akkor Jeruzsálemben teljesített szolgálatot. (Izrael brit 
fennhatóság alá tartozott 1920–1948 között.) Ez a sír-
kert lett azután a protestánsok zarándokhelye. Van ott 
egy sírüreg, amelynek a belső falán egy Kr. u. 400-ra 
datálható, kőbe vésett és festett felirat található. Úgy 
gondolják, hogy arimátiai József kertje lehetett. 

A másik helyszín a Jézus kora utáni időkben kiépült 
óváros területén van. A Szent Sír-templom Kr. u. 335-
ben épült arra a helyre, ahol úgy gondolják, Jézust 
megfeszítették és eltemették. Az archeológusok ezt a 
helyszínt tekintik inkább az eredetinek. A hatalmas 
templomra hat nagy egyház tart igényt. 260 éve ér-
vényben van az úgynevezett status quo egyezmény, 
mely szerint egyik egyház sem módosíthat semmit az 
épületen a másik öt egyház beleegyezése nélkül. Szó 
szerint még egy falhoz támasztott falétrát sem tehettek 
arrébb 260 év alatt. Abban a templomban kb. egymil-

Meglátogattuk a Templom-hegyet. Azt tartják, ez az 
a hegy, amelyen Ábrahám Isten kérésére majdnem felál-
dozta Izsákot. Isten próbára akarta tenni Ábrahám hitét, 
ezért elkérte tőle legdrágább kincsét, a fiát, akit időskor-
ban nemzett. Mint azt tudjuk, Ábrahám szó nélkül en-
gedelmeskedett. Isten megbizonyosodott Ábrahám fel-
tétel nélküli hitéről, és gondoskodott Izsák helyett egy 
áldozati kosról, amely szarvánál fogva belegabalyodott 
a bozótba. Ábrahám elnevezte azt a helyet a gondviselés 
hegyének. Mórijja földjén volt tehát ez a hegy, amelyen 
Isten maga gondoskodott az áldozati bárányról.

Ezer évvel később dávid ugyanazon a helyen áldo-
zatot mutatott be Istennek. dávid népszámlálása fel-
szította Isten haragját. három nap alatt hetvenezer 
ember halt meg dögvészben. Amikor az ítéletet végre-
hajtó angyal Jeruzsálem határához ért, Isten megállí-
totta, mert megsajnálta a népet. Arauná szérűjénél állt 
meg az angyal. dávid megvette Araunától azt a domb-
tetőt 50 ezüstsékelért, és ott mutatott be égőáldozatot 
és békeáldozatot az Úrnak. 

dávid fia, Salamon arra a helyre építette fel a temp-
lomot. Az a sziklás fennsík a Sion nevet viselte már 
dávid idejében is. dávid elfoglalta azt a jebuziaktól, és 
ott kezdte kiépíteni dávid városát. A mai napig vita-
tott, hogy Arauná szérűje, a Sion hegye és a mai Temp-
lom-hegy vajon egy és ugyanaz a földrajzi pont vagy 
sem. A templomot Kr. e. 586-ban a babilóniai seregek 
lerombolták, miután elfoglalták Jeruzsálemet. A het-
venéves babiloni fogságból hazatérő zsidók Zorobábel 
fejedelem vezetésével Kr. e. 516-ban újra felépítették. 
Ötszáz évvel később Nagy heródes tovább bővítette az 
épületet és az azt körülvevő teret. Az Úr Jézus tanított 
annak a templomnak a tornácain és udvaraiban, sőt, 
még Pál apostol is. Kr. u. 70-ben a római hadsereg Ti-
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„A Gecsemáné-kertben az olajfák ragadták meg a 
figyelmemet. Nagyon széles törzsüket látva az ember 
hajlik elhinni, hogy ezek a fák látták Jézust imádkozni, 
és szemtanúi lehettek a letartóztatásnak is.”

dezni, hogy ők izraeliek. 
Ugyanezt a boldogságot láttam annak a fegyveres 

katonának az arcán is, akivel a golán-fennsíkon is-
merkedtem meg pár nappal később… és annak a pin-
cérlánynak az arcán is hasonló őszinte mosoly volt, 
aki felszolgálás közben megkérdezte tőlem, hogyan 
köszönnek egymásnak a magyar fiatalok. „Szia – vála-
szoltam. – és ti hogy köszöntök egymásnak?” – kérdez-
tem. „Shalom” – válaszolta széles stewardessmosollyal. 

Sába királynője mondta azt Salamonnak, miután 
szétnézett a királyságában: „Boldogok az embereid, és 
boldogok a szolgáid…” 

Izraelben boldog emberekkel találkoztam… na jó, 
volt egy-két morcos is.

A gecsemáné-kertben az olajfák ragadták meg a 
figyelmemet. Nagyon széles törzsüket látva az ember 
hajlik elhinni, hogy ezek a fák látták Jézust imádkozni, 
és szemtanúi lehettek a letartóztatásnak is. ott tudtam 
meg, hogy az olajfák kora megállapíthatatlan, mert 
nem rendelkeznek évgyűrűkkel. Tény, hogy a kertben 
lévő olajfák olyan vastag törzsűek, hogy csak négy-öt 
ember tudná átérni őket… és bár annyira régiek, még 
mindig zöldellenek.

A tengerparti Cézárea hagyott mély nyomokat a lel-
kemben. Archeológiai helyszínként jobb állapotban 
maradt meg az utókor számára, mint sok más szent-
földi nevezetesség. 

A térdeim is összekoccantak, amikor Félix és dru-
szilla valamikori nappalijában állhattam, ahol Pál 
bizonyságot tett a Krisztus Jézusban való hitről. Pál 
beszélt nekik az igazságról, az önmegtartóztatásról és 
a jövendő ítéletről is. Félix megrémült és azt mondta 
Pálnak: „Most menj el, de ha alkalmat találok, majd 
ismét hívlak.”

lió ember fordul meg évente. Nagyon nyomasztó hely. 
ha valaki igazán szeretne elgondolkodni Jézus szen-

vedése, halála és feltámadása felett, akkor inkább a 
gordon-féle sírkertbe küldeném, és semmiképpen sem 
a Szent Sír-templomba.

Sétáltunk a Via dolorosán, azon az úton, amelyen 
végigment Jézus a kereszttel. A három-négy méter szé-
lességű utcán időutazónak érezhettem magam, de csak 
egy pillanatig, mert az ezeréves épületek hangulatát fo-
lyamatosan túlkiabálja a modern árukkal feltöltött ba-
zár zsivaja és a jelenkorba bosszantóan visszazökkentő 
éktelen reklámtáblák látványa. 

hatalmas Coca Cola-plakát az egyik ősrégi épü-
lethomlokzaton. hm… Ami nem sikerült a keresztes 
hadjáratok legbátrabbjainak, a templomos lovagok-
nak, az sikerült a Nyugatnak. láthatatlan ostrommal a 
nyugati kultúra végül bevette a szent várost.

Ellátogattunk a felházba is, ahol Jézus és tanítványai 
elköltötték a pászkavacsorát nagycsütörtök este. 

Talán soha nem fogom elfelejteni a felházhoz kap-
csolódó kis jelenetet. Mielőtt bementünk szétnézni, az 
épület előtti téren az idegenvezetőnk hosszú magya-
rázatát hallgatva arra lettem figyelmes, hogy iskolai 
egyenruhás lányok csoportja közeledik felénk. hango-
sak voltak, mint általában a tinik. lehettek 15–17 éve-
sek. Tanár kísérte őket. A pólójukon viselték az iskola 
nevét. Vidéki iskola osztálykirándulása Jeruzsálemben. 
Nincs ebben semmi különös. A döbbenet az volt, ami-
kor elhaladva mellettünk ujjongásban törtek ki. Nevet-
ve, ránk mosolyogva, táncolva, ugrándozva kiáltozták: 

„Szeretjük Jeruzsálemet, szeretjük Izraelt!” Nyilván ne-
künk szánták az „örömhírt”. Önkéntelenül az villant 
belém, hogy ezek a gyerekek szeretik a hazájukat. Az 
arcuk sugárzik a boldogságtól, és tudnak azon örven-
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„Örömmel konstatáltam, hogy a tópartot 
nem építették be, mint nálunk a Balatont. 
Szinte érintetlen a teljes partszakasz.”

radtak. láttuk Sháron rózsáját, ami úgy néz ki, mint 
a mi pipacsunk, csak rövidebb a szára… de a betle-
hemi völgyek legszebb virága. A mező liliomát is lát-
tuk, amely ma van, holnap pedig kemencébe vettetik, 
pedig Salamon minden dicsőségében sem öltözködött 
úgy, mint azok közül egy. Mind ott vannak a betlehe-
mi domboldalon, és mosolyognak a turistákra.

A genezáret-tó sem változhatott sokat a jézusi idők 
óta. Mindig friss, mert a hermon hegyből fakadó há-
rom forrás egyesülve beáramlik északról a tóba, és vé-
gigfolyik a vizén, mint egy láthatatlan áramlat állan-
dóan táplálva, frissen tartva a nagy víztömeget, majd 
folytatja dél felé vezető útját a Jordán völgyében egé-
szen a holt-tengerig. 

Örömmel konstatáltam, hogy a tópartot nem épí-
tették be, mint nálunk a Balatont. Szinte érintetlen a 
teljes partszakasz… és ha már a Balatont említettem, 
alapterületre feleannyi, mint a magyar tenger, viszont 
a tó mélysége messze meghaladja a miénket. A legmé-
lyebb pontja 43 méter. 

A genezáret-tó meteorológiailag valóban kiszá-
míthatatlan. A tó észak–dél irányban ovális alakú és 
körbe van véve hegyekkel és szakadékos völgyekkel, 
szurdokokkal, amelyek amolyan huzatos szélkürtők is 
egyben. hirtelen zúdul le a tó vizére egy-egy erős szél, 
és pillanatok alatt vihar alakul ki. Az evangéliumi le-
írások ilyen szempontból is egy az egyben passzolnak 
a tó mai valóságával.

Megható volt számomra megállni az ókori Kaper-
naum partszakaszán, ahol Jézus bekéredzkedett Si-

mon Péter halászcsónakjába, és 
az amfiteátrum alakzatú parton 
ülő közönséghez beszélt. ott 
állhattam (kb. ott), ahol Jézus 
azt mondta Péternek: „Evezz a 
mélyre, és vessétek ki hálóitokat 
fogásra.” Az a hely semmit nem 
változott, kivéve, hogy pár mé-
tert csökkent azóta a vízszint.

Azt hiszem, úgy kell befejez-
nem szentföldi élménybeszámo-
lómat, mint János az evangéliu-
mát… kicsit átfogalmazva: „Van 
sok egyéb mesélnivalóm is, és 
ha azt mind megírnám, napokig 
mással sem lenne időm foglal-
kozni.”

Megállhattam abban a bírósági teremben is, ahol 
Fesztusz helytartó, Agrippa király és Bereniké meg-
hallgatták Pál védekezését. 

ott, azon a szent helyen, ahol még ma is áll néhány 
márványoszlop és néhány fal, és látni a márványpadló 
töredezett darabjait, ott állt a nagy apostol, bátran fo-
gadva a helytartó gúnyos megjegyzését: „Bolond vagy 
te, Pál! A sok tudomány őrültségbe visz.” ott, azon 
a helyen hangzott el Agrippa hangos önvallomása, 
amint Pál evangéliumát hallgatva egy nem teljesen 
tudatos, de őszinte pillanatában hangosan kimond-
ta: „Majdnem ráveszel engem is, hogy kereszténnyé 
legyek!”

láttam az ókori kikötő romjait, a kőfalakat, a hul-
lámtörő gátat, a szobrokat, amelyeket Pál is láthatott, 
amint fogolyként beszállt a róma felé induló hajóba.

hatalmas szél korbácsolta a Mediterrán-tenger hul-
lámait aznap. Azt a zúgást hányszor hallhatta az apos-
tol is kétéves cézáreai fogsága alatt. hiszen börtöne 
száz méterre volt a parttól. 

Említettem, hogy a bibliai kor épületei már nem 
léteznek, mégis a bibliai kor földrajzi nevezetességei 
ugyanazok ma is. láttuk a Tábor hegyet, Jézus meg-
dicsőülésének a hegyét. láttuk a Jordán folyót, amely 
ma is ugyanúgy csörgedezik, mint Jézus korában és 
Józsué korában. láttuk Betlehem dombjait és meze-
jét, ahol valamikor ruth szedegette a kalászt Bóáz ga-
bonatábláin, ahol Sámuel felkente dávidot, és ahova 
megérkezett Mária és József, amikor Jézus megszüle-
tett. A táj ugyanaz maradt. A mező virágai is megma-


