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ISRAEL – TARAMUL SFANT
Statul Israel cunoscut ca si Tara lui Israel, ce provine din ebraica Eret Israel, e situat in Orientul Mijlociu, pe
coasta estica a Marii Mediterane. Acesta are granite cu Liba, Siria, Iordania, Egipt si are iesire la Marea
Mediterana, Marea Moarta si Golful Aqaba.
Israelul are o istorie de peste 4000 de ani iar orase vechi si ruine se gasesc la tot pasul. Cele mai cunoscute
atractii turistice din tara sunt: Biserica Sfantului Mormant, Cetatea Ierusalimului, Gradinile suspendate din
Haifa, Stalpul Biciuirii, Altarul pe Piatra a Sfantului Mormant. Cele mai importante orase din Israel sunt:
Ierusalimul, Tel-Aviv si Haifa.
OBIECTIVE TURISTICE:
Vechiul oras Acre/Akkro este cel mai mare oras imprejmuit de ziduri de pe tarmurile golfului Haifa. Ca cel
mai mare port natural din Galileea si din Israel, poarta pe umerii sai o lunga istorie de cuceriri si de imperii. A
fost una din fortificatiile si porturile cele mai importante ale cruciatilor. Acre a fost un port important in
Orientul mijlociu, fiind la acelasi nivel cu Alexandria si Constantinopol. Astazi gazduieste, in principal, vase de
pescuit de mici dimensiuni. Ca parte din imperiul israelian, Acre a fost incorporat in imperiul lui Alexandru cel
Mare dupa cucerirea acestuia in 332 i.e.n. Orasul a fost, pana la urma, asediat de catre regele egiptean Ptolemeu
al II-lea, care-l redenumeste in Ptolemias in secolul al II-lea e.n. Acest nume a ramas pana la cucerirea
musulmana din secolul al VII-lea e.n., cand a revenit la numele antic. Confuzia asupra a cum sa se numeasca
orasul a dus la compunerea numelui, dupa cucerirea cruciatilor din 1104, devenind un oras cunoscut sub numele
de St. Jean d’Acre sau, pe scurt, Acre. Napoleon a debarcat in Palestina si a asaltat Acre in 1799, dar nu a reusit
sa cucereasca orasul. In cele din urma, campania sa din Orientul mijlociu a esuat, retragandu-se astfel in Franta.
Adanc in Valea Ioardanului si la 55 de km sud de Amman se gaseste Marea Moarta, unul din cele mai mai
spectaculoase peisaje naturale si spirituale din intreaga lume. Reprezinta cel mai jos corp de apa de pe planeta,
cel mai jos punct de pe planeta si sursa cea mai bogata in sare naturala de pe tot mampamondul, ascunzand
minunate comori ce s-au acumulat de-a lungul a mii de ani. Suprafata Marii Moarte este undeva la 400 de m sub
nivelul marii. Fundul marii, in zona cea mai adanca se gaseste la peste 700 de m sub nivelul marii. Aceasta
mare nu are nici o sursa de apa, fiind complet inconjurata de uscat, astfel devenind din ce in ce mai sarata, odata
cu adancimea. Vorbind dintr-o perspectiva stiintifica, apa marii contine mai mult de 35 de minerale diferite,
care sunt esentiale pentru sanatate si pentru ingrijirea pielii corpului. Marea furnizeaza, de asemenea, materia
prima pentru renumitele bai saline din Marea moarta iordaniana si pentru produsele consmetice comercializate
in toata lumea.
Eilat - Un oras statiune de 20000 de locuitori si un port aglomerat ce uneste marea cu desertul, Eilat se
afla in extremitatea sudica a Israelului. Soarele straluceste intotdeauna in Eilat (ploua cumulat, aproape 6 zile pe
an), iar media temperaturilor zilnice rar scade sub 21°C, chiar si in iarna. Cea mai mare atractie in Eliat o
reprezinta scufundarile in Marea Rosie (de fapt intr-o extensie a marii, numita golful Eilat sau Aqaba), in una
din cele mai spectaculoase rezervatii subacvatice. Poti vedea corali si pesti colorati stralucitor si de asemenea,
poti admira orice, de la veninosul peste leu, pana la murena, rechin, broasca testoasa marina sau diavolul de
mare (Manta birostris). Imaginile ametitoare ale Muntilor Rosii si apa cristalina a Marii Rosii invaluie glorios o
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asemenea experienta. Eilat aduce vizitatorilor o relaxare totala prin frumusetea desertului. Toate acestea,
impreuna cu nesfarsitul soare si placuta, calda iarna, face Eilatul unul din orasele turistice israeliene de varf,
preferat atat de catre turistii straini (in special europeni), cat si de cei istraeliti.
Haifa e locul ce combina influentele arabe si est-europene, traditia cu modernul.
Una dintre atractiile principale ale orasului este Muntele Carmel, ce ofera o panorama minunata asupra orasului.
Pe munte se afla locul sfint Bahai, ce cuprinde Casa Universitara a Justitiei si Altarul lui Bab, o gradina
zoologica si parcul Gan Haem.
Ierusalim - Orasul este resedinta pentru Universitatea Evreiasca si pentru muzeul Israelului cu Altarul
Cartii. Gradina zoologica biblica din Ierusalim este catalogata ca cea mai importanta atractie turistica pentru
israelieni. Popularul station Teddy este considerat unul dintre stadioanele de top din tara. Ierusalimul joaca un
rol important in iudaism, crestinism si islamism. Anuarul statistic al Ierusalimului in anul 2000 cuprindea 1204
sinagogi, 158 de biserici si 73 de moschei.
Via Dolorosa, e drumul pe care Iisus a mers de la judecata spre rastignire. Aici se afla cele 14 opriri ale
Crucii care duc spre Biserica Sfantului Mormant din Cartierul Crestin, cunoscut ca si locul unde a fost ingropat
si unde a inviat Mantuitorul Iisus Hristos.
Pe Muntele Ghetsimani se afla numeroase biserici printre care: Flevit, in traducere Domnul a plans,
Biserica Maicii Domnului, Biserica Pater Noster sau Pestera Ghetsimani, precum si o livada de maslini despre
care se zice ca ar fi veche de peste 2000 de ani. Pe Muntele Maslinilor, in fiecare Duminica a Floriilor se aduna
sute de oameni pentru a reedita intrarea lui Iisus in Ierusalim. Locul unde Domnul a plans e marcat de o biserica
in forma de lacrima.
Biserica Adormirii Maicii Domnului - Distrugerile repetate au facut ca bazilica initiala sa se scufunde, incetul
cu incetul, ducand la acoperirea ferestrelor criptei, care a ramas fara lumina naturala, pana astazi. Aspectul ei
este destul de jalnic datorita fumului de lumanari si umezelii provocate de inundatiile periodice. Din biserica
superioara se coboara cateva trepte, pana in curtea interioara, iar de aici alte 48 de trepte, ajungandu-se in
bazilica sapata in piatra ce dateaza din sec. al V-lea. Ea are forma unei cruci cu brate inegale, pe laturile
culoarului principal aflandu-se mormintele sotiilor regilor cruciati. In centrul bratului dinspre rasarit se afla
mormantul Maicii Domnului, intr-o mica sala avand in centru un bloc taiat in stanca, foarte asemanator cu
mormantul Mantuitorului. Pana in sec. al XIV-lea, monumentul era impodobit cu placi de marmura sculptata,
peretii fiind acoperiti cu fresce. La mormantul Fecioarei oficiaza grecii, armenii, sirienii si coptii, precum si
catolicii (de 3 ori pe an).
Musulmanii au amenajata o nisa, mirhab, ce indica directia spre Mecca, intrucat se spune ca Mahomed ar fi
zarit o lumina deasupra mormantului cand se afla in Ierusalim.
Traditia spune ca Toma, nefiind prezent la inmormantarea Maicii Domnului, s-a intristat. Pentru a-l mangaia,
Fecioara Maria i-a descoperit minunea inaltarii sale, lasandu-i ca amintire Braul sau, dovada a invierii si
inaltarii cu trupul la cer. Sfantul Brau, tesut de Maica Domnului din par de camila, a fost pastrat la Ierusalim,
apoi a fost la Constantinopol si asezat intr-o racla din aur, in biserica pe care Teodosie al II-lea o construise
pentru Sfanta Fecioara. In sec. al X-lea, in urma vindecarii sale miraculoase, imparateasa Zoe, sotia lui Leon al
VI-lea Inteleptul, a brodat Braul cu fir de aur, instituind praznuirea lui in ziua de 31 august. Imparatul Ioan al
VI-lea Cantacuzino (1347-1355) a daruit un fragment Manastirii Vatopedu din Muntele Athos. Un alt fragment
se afla in Manastirea Panaghia Soumela din Grecia, fragment ce a fost adus la Iasi in anul 2001.
Gradina Ghetsimani este cea mai renumita gradina din Tara Sfanta, aceasta fiind locul in care Mantuitorul
venea adesea. Gradina este asezata in partea de rasarit a Ierusalimului, langa Muntele Templului, in partea de
est a Paraului Chedron - Paraul Cedrilor sau Valea lui Iosafat - si pe partea de vest a Muntelui Maslinilor. Ea se
intindea la inceput de o parte si de alta a Paraului Cedrilor, care in timpul verii nu are nici un pic de apa. Paraul
Cedrilor curge numai in lunile de iarna, cand ploua si uneori chiar ninge.
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Ghetsimani inseamna “presa de ulei", termen inpamantenit probabil de la prezenta pe acest munte sadit cu
maslini a unei prese care producea ulei. Evanghelia dupa Marcu (14,32) numeste acest loc “chorion", adica "un
loc" sau "o proprietate", in timp ce Evanghelia dupa Ioan (18,1) vorbeste despre “kepos", "o gradina" sau "o
plantatie".
Gradina de pe Muntele Maslinilor este incadrata in actuala curte a Bisericii Tuturor Natiunilor, cunoscuta si sub
denumirea de Biserica Agoniei, construita pe ruinele unei biserici distruse in anul 614, si ale unei alte biserici,
cruciate, distruse in anul 1219. Foarte aproape de acest loc se afla Biserica Sfanta Maria Magdalena, a rusilor,
cu turlele ei specific moscovite, construita de catre tarul Alexandru al III-lea, in memoria mamei sale.
Gradina Ghetsimani se intinde pe circa 20 de hectare de teren, plantat in special cu maslini. Cea mai mare parte
din gradina o stapaneste Biserica Ortodoxa, iar a doua este in posesia Bisericii Romano-Catolice. In Gradina
Ghetsimani se afla patru locuri de inchinare, dintre cele mai importante pentru toata lumea crestina: Mormantul
Maicii Domnului (potrivit traditiei crestine, acesta este locul in care Apostolii au inmormantat trupul Maicii
Domnului), Pestera Ghetsimani (unde S-a rugat Iisus Hristos cu sudori de sange - Luca 22, 44), Piatra prinderii
lui Iisus (aici se inalta astazi o biserica catolica), si biserica Sfantului Arhidiacon Stefan.
La picioarele Muntelui Maslinilor se afla Valea Cedrilor - Chedron, identificata cu aceea numita in Biblie
"Valea lui Iosafat", unde, dupa traditie, va avea loc , a tuturor neamurilor. Tot acolo unde Dumnezeul intrupat
va invinge ispita si teama de moarte, va da seama omenirea pentru toate caderile ei, increzatoare totusi in
indurarea fara de margini a Aceluia Care a fost "ispitit intru toate dupa asemanarea noastra, afara de pacat"
(Evrei 4, 15).
Gradina Ghetsimani a fost vazuta drept loc de pelerinaj inca din primele secole crestine. Aceasta a fost vizitata
de catre pelerinul anonim "din Bordeaux", in anul 333, ale carui note de calatorie sunt considerate a fi cele mai
vechi marturii ale pelerinajelor in Tara Sfanta. In cartea “Onomasticon", a lui Eusebiu de Cezareea, gasim notat
faptul ca Gradina Ghetsimani este asezata "la poalele Muntelui Maslinilor", aici "venind multime de oameni
spre a se ruga".
Urcarea pe Muntele Maslinilor se facea prin coborarea si urcarea a unei intregi serii de trepte, sapate in piatra.
Podul zidit peste Valea lui Iosafat, care trecea peste Paraul Cedrilor, se afla si astazi tot in acelasi loc ca acum
doua milenii. Acest lucru reiese din prezenta treptelor de piatra, sapate in munte, care coboara din oras si urca
pe munte.
Petronius, episcopul de Bologna, in jurul anului 420, si Sofronie, Patriarhul de Ierusalim, vorbesc despre aceste
trepte imense de piatra, doi pelerini ai vremii dand marturie si asupra numarului treptelor. Urme ale acestor
trepte se mai vad si astazi, mai putin in partea dinspre oras, insa foarte vizibil putin mai sus de Gradina
Ghetsimani.
La o distanta de aproximativ 40 de metri de Pestera din Ghetsimani, se afla actuala gradina, de forma patrata, cu
fiecare laterala masurand aproximativ 60 de metri lungime. In interiorul acesteia se pastreaza pana astazi o serie
de sapte maslini, uitati de vreme, martori ai mileniilor. Cel mai gros maslin masoara 8 metri in circumferinta. Se
crede despre acestia ca au participat la rugaciune lui Iisus din noapte prinderii si judecatii. Chiar daca acestia nu
sunt exact copacii din acea vreme, cu siguranta ei sunt urmasii directi ai acelora, crescuti in coaja si din
radacinile lor.
Ce liniste era odinioara in aceasta tainica gradina, unde venea Domnul sa se roage. Astazi au mai ramas doar
cativa maslini uriasi, care se crede ca au fost martori ai rugaciunii si prinderii lui Iisus Hristos. Prin mijlocul
gradinii trece soseaua asfaltata ce duce la Betania, Ierihon, Marea Moarta si la Marea Tiberiadei. Circulatia
masinilor este asa de intensa, incat cu greu te poti aduna si reculege un ceas sau doua in timpul zilei.
Gradina Ghetsimani - un loc de rugaciune mult iubit de Mantuitorului
Gradina Ghetsimani a fost locul de rugaciune si liniste cel mai iubit de Domnul nostru Iisus Hristos din tot
Ierusalimul. Dupa Cina cea de Taina, Hristos si ucenicii Sai, s-au retras in aceasta gradina spre a face rugaciune
Acesta este locul in care Mantuitorul s-a rugat cu lacrimi de sange, parasit de ucenicii care adormisera, si tot
acesta este locul in care ucenicul Iuda isi va vinde Invatatorul cu acel sarut mincinos.
3

Biserica Tuturor Natiunilor se afla in Ierusalim, la baza Muntelui Maslinilor, in celebrul loc biblic cunoscut sub
numele de Gradina Ghetsimani. Locul este unul de o deosebita frumusete, de aici putandu-se vedea cel mai bine
panorama Ierusalimului. Biserica este cunoscuta sub doua nume intre localnici: "Basilica Agoniei" sau "Biserica
Tuturor Natiunilor" - cel de-al doilea este insa mult mai folosit decat primul.Denumirea bisericii vine de la
faptul ca a fost construita pe locul unde, dupa traditie, Domnul nostru Iisus Hristos s-a rugat in noaptea prinderii
Sale. Numele sub care mai e cunoscuta, anume "Biserica Tuturor Natiunilor", aminteste ca la constructia ei au
contribuit mai multe tari.
In Sfanta Scriptura gasim mentionate urmatoarele fapte: "Atunci Iisus a mers impreuna cu ei la un loc ce se
cheama Ghetsimani si a zis ucenicilor: Sedeti aici, pana ce Ma voi duce acolo si Ma voi ruga. Si luand cu Sine
pe Petru si pe cei doi fii ai lui Zevedeu, a inceput a Se intrista si a Se mahni. Atunci le-a zis: Intristat este
sufletul Meu pana la moarte. Ramaneti aici si privegheati impreuna cu Mine. Si mergand putin mai inainte, a
cazut cu fata la pamant, rugandu-Se si zicand: Parintele Meu, de este cu putinta, treaca de la Mine paharul
acesta! Insa nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voiesti." (Matei 26, 36-39)
Desi nu este sigur ca acesta e si punctul exact in care s-a desfasurat scena biblica, asezarea se potriveste
descrierii din Sfintele Evanghelii, ba mai mult, actuala biserica, proiectata de arhitectul italian Antonio Barluzzi
si realizata intre anii 1919-1924 la initiativa calugarilor franciscani, are in interiorul ei o bucata din piatra, pe
care traditia spune ca Iisus a ingenuncheat sa se roage in noaptea dinaintea Patimilor.
Inca din secolul al IV-lea exista aici o "frumoasa" basilica, dupa cum consemneaza in jurnalul ei Pelerina
Egeria. Biserica initiala a fost distrusa de persi, in anul 614, aceasta fiind iarasi construita, pe acelasi loc.
Aceasta biserica, a doua, se pare ca a fost distrusa de un cutremur de pamant, in anul 746, iar ulterior a fost
ridicata pe locul ei o capela de catre cruciati, lasata insa si aceasta in parasire, dupa anul 1345.
Pelerinul Arculf (670), Sfantul Willibald (723), Daniel Rusul (1106) si Ioan de Wurzburg (1165) amintesc de
aceasta biserica in jurnalele lor, sub numele de Biserica Agoniei. Ruinele vechii biserici au fost scoase la
lumina, in locul indicat de acestia, la mica distanta de coltul sud-estic al prezentei Gradini Ghetsimani. Astazi,
biserica este ingrijita de catre calugari franciscani.
In anul 1920, in cadrul lucrarilor de ridicare a noii biserici, o coloana a fost descoperita, la doi metri sub
podeaua capelei ridicata de cruciati. De asemenea, au fost scoase la lumina si o serie de mozaicuri deosebite.
Arhitectii au inlaturat noua fundatie, aflata in acel moment in lucru, spre a scoate la lumina podeaua originala a
bisericii celei vechi. Dupa ce a fost scoasa la lumina podeaua bisericii celei vechi, planurile noii catedrale au
fost putin modificate. Lucrarile la zidirea acesteia au continuat, apoi, intre 19 aprilie 1922 si iunie 1924, cand
aceasta a fost deschisa credinciosilor.
Arhitectura bisericii din Gradina Ghetsimani este foarte interesanta, imbinand linii tipice ale basilicii crestine
(fatada), cu aspecte intalnite la cladirile islamice (in special partile laterale si acoperisul, care are numeroase
domuri). Aceasta este o urmare fireasca a contributiilor aduse din mai multe tari.Fatada, inchisa de un gard de
fier forjat decorat foarte elegant, este asezata deasupra unui grup de trepte. Mai multi stalpi sustin arcurile mari
si suple ce inconjoara atriumul, in timp ce timpanul este decorat cu un mozaic modern in care este reprezentat
Iisus ca Mijlocitor intre Dumnezeu si oameni. In interior, se mai pastreaza cateva urme de mozaic ce au
apartinut vechii basilici bizantine, construite se pare de imparatul Teodosie cel Mare. Ferestrele, facute din
alabastru, sunt translucide, ceea ce face ca lumina din interior sa fie difuza.
Sase coloane monolite sustin douasprezece cupole, interiorul fiecareia fiind decorat in mozaic, cu elemente si
embleme nationale, specifice tarilor ce au ctitorit acest veritabil monument eclesial.
Steagurile natiunilor care au ridicat aceasta biserica sunt si ele reprezentate in interiorul micilor domuri, care,
prin forma lor semi-ovoidala, dau intregului edificiu un aer oriental puternic. Steagurile sunt in numar de 12.
Partea bisericii care atrage cel mai mult atentia insa, este altarul, in fata caruia se afla asezata, inconjurata in
intregime de o coroana de ghimpi realizata din fier forjat, insasi piatra pe care Iisus a stat si S-a rugat pentru
Sine, pentru Apostoli si pentru intreaga lume.
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In absida altarului exista de asemenea un mozaic ce reprezinta scene precum: "Iisus rugandu-Se consolat de un
inger!", iar in absidele laterale alte episoade, tot in mozaic, ale patimirii lui Hristos: "Sarutul lui Iuda" sau
"Prinderea lui Iisus".
Numele de Ghetsimani al gradinii in care este situata biserica, ce tradus ar insemna "presa de ulei", este legat de
abundenta maslinilor din aceasta zona, dintre care cativa au crescut cu siguranta din tulpinile celor ce au fost
martori la scena biblica a prinderii lui Iisus.
Biserica Tuturor Natiunilor, unica si atragatoare prin stilul ei arhitectonic, este un loc de pelerinaj pentru toti
credinciosii crestini, indiferent de confesiune, ce vin la Ierusalim si vor sa se roage acolo unde si Hristos S-a
rugat pentru mantuirea intregii lumi.
Orasul Vechi Israel este un district cu suprafata de 0,9 km patrati, delimitat cu ziduri, in cadrul orasului
modern Israel, care a inceput sa se dezvolte dupa anii 1860. In centrul istoric se afla mai multe obiective
turistice si religioase esentiale: Muntele Templu, Zidul de Vest, Biserica Mormantului Sfant, Cupola Stancii si
Moscheia Al Aqsa.
Zidul de Vest sau Zidul Plangerii - Ha-Kotel Ha-Ma`aravi in ebraica - are vechimea de aproximativ 2.000 de
ani si se afla la marginea de vest a Muntelui Templu. Zidul a fost construit de regele Irod, in cadrul extinderii
templului. Zidul de Vest a devenit un loc principal de pelerinaj pentru evrei in timpul ocupatiei otomane, evreii
deplangand distrugerea templului de catre romani - acesta este si motivul pentru care a fost numit Zidul
Plangerii. O parte din autoritati considera ca Muntele Templu este interzis evreilor, in afara de acest zid - practic
evreilor nu le este interzis accesul pe munte ci doar sa se roage pe acesta.
Piata din fata Zidului este impartita de un gard - in stanga o parte mai mare pentru barbati si in dreapta una mai
mica pentru femei. Accesul la Zid este liber, dar capul trebuie sa fie acoperit, iar imbracamintea si
comportamentul trebuie sa fie adecvate.
Moscheia Al Aqsa sau Masjid el-Aqsa in limba araba a fost construita la mai putin de 20 de ani dupa Cupola
Stancii, insa a trecut prin mai multe schimbari de-a lungul istoriei. Cea mai recenta renovare dateaza din anii
1938 - 1943, cand au fost adaugate coloanele din marmura de carrara si un nou tavan.
Moscheia Al Aqsa a fost construita de califul omaiad El-Walid I pe locul bazilicii iustiniane inchinate Maicii
Domnului. Cruciatii au luat moscheia drept Templul lui Solomon, iar evreii o numesc Scoala lui Solomon Midrash Shelomo.
Cupola Stancii - numita in ebraica Kipat Ha-Sela si in araba Qubbat as-Sakhrah - este una dintre primele mari
realizari arhitecturale musulmane. Arabii cred ca aici este locul din care Profetul Mohamed s-a inaltat la cer
pecalul sau fabulos, pentru ca apoi sa se intoarca pe pamant si sa-si transcrie viziunile.
Cupola Stancii impreuna cu Moscheia Al Aqsa se afla pe locul trei printre cele mai sfinte locuri pentru
musulmani, dupa Mecca si Medina. Domul aurit a fost construit in 687 - 691 si este vizibil de departe, iar
interiorul este placat cu ceramica si mozaicuri stralucitoare si caligrafii arabe.
Cupola Stancii nu este o moscheie, ci un templu ce protejeaza sub cupola sa o Stanca sfanta pentru musulmani,
crestini si evrei. Fiecare religie afirma ca stanca a fost importanta pentru profetii sai: aici i s-a cerut lui Abraham
sa-l sacrifice pe fiul sau, Mohamed s-a inaltat la cer si pentru evrei piatra este Sfanta Sfintelor pe care s-a asezat
Chivotul Legamantului.
Citadela din Ierusalim se afla la dus de Poarta Iafo si mai este numita Turnul lui David. Constructia nu are
legatura cu regele David, aceasta fiind realizata la ordinul lui Irod pentru a proteja palatul. Cele trei turnuri ale
citadelei poarta numele fratelui sau Phasael, sotiei sale Mariamne si prietenului sau Hippicus.
Astazi Citadela din Ierusalim gazduieste un muzeu despre istoria orasului si un muzeu folcloric, precum si
cateva excavatii arheologice interesante.
Biserica Sfantul Mormant sau Keniset el-Kiyaneh este o cladire mare, ce se intinde pe locurile in care se crede
ca Isus a fost crucificat si ingropat, pentru ca apoi sa invie.
Biserica Sfantul Mormant nu este o cladire de biserica in sine, cu altar si naos, ci este mai degraba o adunare de
biserici, fiecare cu capela si altarul sau. Inca din vremea lui Saladin, crestinii ortodoxi, romano-catolicii si
crestinii ortodoxi orientali au fiecare cate o zona separata - o biserica in aceasta cladire.
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Biserica Ortodoxa este cea mai mare dintre aceste biserici si se afla in centru, la est de Sfantul Mormant.
Armenii au cateva altare si capele mai mici in cadrul edificiului, precum si o biserica mai mare - Sf Elena sau Sf
Gregoriu. Romano-catolicii au doua capele, Etiopienii au o capela si o manastire situata pe acoperis, iar Coptii
au un mic altar in spatele Sfantului Mormant.
Muntele Templului, este unul dintre cele mai importante locuri religioase din Vechiul Oraș al Ierusalimului. Cel
puțin patru religii au folosit Muntele Templului: iudaism, islam, creștinism și păgânismul roman.
Potrivit traditiei, Orasul Vechi Israel este impartit in patru districte: cartierul evreiesc, cartierul crestin, cartierul
musulman si cartierul armean. Dupa razboiul arabo-israelian din 1948 centrul istoric s-a situat pe partea
iordaniana a liniei de separatie. In timpul Razboiului de Sase Zile din 1967 centrul istoric a revenit in controlul
israelian.
Zidurile ce incadreaza Orasul Vechi Israel au fost construite in prima jumatate a secolului XVI, de turcul
Suleiman Magnificul si au lungimea de 4 km. Zidurile au avutinitial 8 porti, 7 pastrandu-se pana astazi: Poarta
Iafo, Poarta Noua, Poarta Damascului, Poarta lui Irod, Poarta Sfantului Stefan, Poarta de Aur, Poarta
Gunoaielor si Poarta Sionului.
Biserica Sf. Ana din Ierusalim se găsește în apropierea Porții Leilor și a Lacului Bethesda, pentru că se
presupune ca Ana și Ioachim ar fi locuit aici. Biserica a fost construită în anul 1142, din inițiativa văduvei Avda
a lui Balduin I (rege al Ierusalimului între anii 1100-1118).
Ierusalimul gazduieste un numar foarte mare de muzee, Muzeul Israelului, fiind cel mai mare si cunoscut,
adapostiind numeroase colectii de pictura sau scluptura si o serie de artefacte faimoase precum Manuscrisele de
la Marea Moarta.
Ain Karem este o localitate din Israel, aflata la mica distanta de Ierusalim. Aceasta este deosebit de
importanta pentru crestini, deoarece, potrivit traditiei, ea este patria lui Zaharia si a Elisabetei, parintii Sfantului
Ioan Botezatorul. Aici s-a nascut Sfantul Ioan Botezatorul. Satul Ain Karem se afla la o distanta de aproximativ
8-10 kilometri mai spre vest de Ierusalim si la 150 de kilometri distanta de Nazaret.
Localitatea Ain Karem pastreaza sapte locasuri de inchinaciune crestine, biserici si manastiri. Printre acestea, se
afla: Manastirea Franciscana, ridicata pe locul unde a avut loc Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul; Biserica
Vizitei Fecioarei Maria la Elisabeta; Manastirea Sfantul Zaharia; Biserica Doamnei din Sahyun, impreuna cu o
serie de morminte.
Biserica Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul din Ain Karem pastreaza capele si morminte foarte vechi, alaturi
de aportul mai nou al cruciatilor. Planul bisericii, din imaginea de mai jos, este urmatorul: 1. Cripta in care s-a
nascut Sfantul Ioan Botezatorul; 2. Biserica din secolele XI-XII; 3. Capela Martirilor, cu inscriptii si morminte,
din secolul al V-lea; 4. Capela de Sud, din secolul al VII-lea; 5. Locul in care se faceau spalarile rituale, din
primul secol; 6-7. Sala Cruciatilor, din secolul al XII-lea.
Partea cea mai consistenta a bisericii a fost zidita in secolul al XI-lea, exceptie facand domul acesteia, care a
fost terminat in secolul al XII-lea. Cripta ce aminteste locul in care a avut loc Nasterea Sfantului Ioan
Botezatorul se afla in partea stanga a Altarului. Cateva trepte de piatra conduc spre o grota naturala, considerata
ca facand parte din locuinta lui Zaharia.
In timpul lucrarilor de restaurare a fost descoperita, sub actualul portic al bisericii, o capela din secolul al V-lea
sau al VI-lea, cu doua morminte sapate in piatra din epoca romana. Inscriptia greceasca de pe unul din
mozaicurile capelei da marturie ca este vorba de mormintele unor martiri. Mai tarziu, catre secolele VII-VIII,
evlavia crestina a vazut in aceste morminte locul de ingropare a pruncilor nevinovati masacrati din porunca lui
Irod.
Alaturi de aceasta capela a fost descoperita o alta capela, tot din epoca bizantina, iar in micuta curte din fata
bisericii a fost descoperita o statuie din marmura a lui Venus Pudica (sau Afrodita). Fragmentul dintr-o statuie a
lui Venus, gasit pe acest loc, indica posibilitatea ca aici sa fi existat si un antic templu pagan al romanilor.
In anul 1885, pe poartea intrarii in curtea bisericii, in partea stanga, s-a descoperit o inscriptie in limba greaca,
lucrata in mozaic; aceasta indeamna astfel: "Bucurati-va, O, Martiri ai Domnului!" In urma sapaturilor efectuate
6

in anii 1941-1942, in curtea bisericii din Ain Karem s-au descoperit unele ramasite de cladiri din perioada
romana.
Marea Galileei (Lacul Tiberiada) are o clima calda si uscata, apa dulce si o atmosfera calma. Aceasta
o face un taram de vacanta favorit. Aproape in toata perioada anului lacul, de jur-imprejur, este plin de
vizitatori; in special in weekenduri, cand vin multi turisti locali. Lacul este inconjurat in intregime de plaje
publice si private si de hotelurile inalte din Tiberias. Marea Galileei, cunoscuta israelitilor si ca Lacul Kinneret,
are dimensiuni de doar 21 km cu 11 km, dar este unul dintre corpurile de apa cele mai cunoscute din lume. Se
spune ca pe aceste tarmuri Iisus a tinut predici si a facut miracole. Multe situri sunt localizate in jurul lacului,
inclusiv Capernaum, casa a cel putin cinci din cei 12 discipoli. Biserica Fericirilor se spune ca este in locul
Predicii de pe Munte, iar Tabgha se crede ca este locul unde Iisus a hranit 5000 de persoane cu cinci paini si doi
pesti, fiind numit Biserica Inmultirii. Orasul Migdal, din apropierea lacului, este orasul Mariei Magdalena.
Muntele Tabor este un deal ce se inalta la 500m deasupra vaii Jezreel, in Galileea. Datorita locatiei
strategice de-a lungul drumului de la nord la sud, a fost o importanta fortareata in vremurile stravechi. Crestinii
au identificat o piatra deasupra muntelui, ca fiind Schimbarea la Fata a lui Cristos, prin secolul patru e.n.
Muntele Tabor este localizat in Galileea de jos, la capatul estic al vaii Jezreel, 17 km vest de Marea Galileei, in
Israel. Multi crestini cred ca este locul Schimbarii la Fata si locul bataliei dintre Barac si ostile lui Iabin,
conduse de Sisera. Muntele Tabor poate fi vazut de la kilometrii distanta, iar de deasupra lui se pot surprinde
imagini minunate ale vaii Jezreel, aratand totodata si importanta sa strategica. Zidurile din secolul al XIII-lea, se
pot vedea inca in jurul varfului, care este impartit in zona greco-ortodoxa (nordest) si zona latino-catolica
(sudest).
Tel Aviv este cel mai modern si mai occidental loc din Israel. Ierusalim este capitala oficiala si
religioasa - desi nerecunoscuta international, iar Tel Aviv este in parte capitala - recunoscuta aproape oficial.
Tel Aviv este si un centru economic pentru Israel si aici se gaseste concentratia cea mai mare de tineri.
Jaffa sau Yaffa este partea veche araba a orasului. Este mult mai veche - Tel Aviv a fost intemeiat in 1909 - si
acum este un fel de Sfertul Latin al orasului. Desi are multe boutiquri moderne, inca mai retine din atmosfera de
oras arab. Un loc bun de facut cumparaturi este strada Sheinkin; Kikar Hamedina este cunoscut pentru
magazinele de lux, iar centrul Azriely, mallul Ramat Aviv si centrul Dizengoff cu siguranta va vor satisface
setea de cmparaturi. Puteti vizita si piata stradala Shuk HaCarmel de pe strada Carmel.
Pe strazile Bazel si Rotschild se afla cele mai bune cafenele, iar pe strazile Allenby, Lilienblum si in portul Tel
Aviv se afla petrecerile nocturne si barurile.
Muzeul Eretz sau muzeul Pamantul Israelului este format dintr-un mare complex de cladiri. Principalul
punct de atractie alacestui complex este movila mortuara Tel Qasile, unde au fost descoperite urmele a 12
civilizatii antice.
Muzeul Eretz Israel este format din urmatoarele muzee - Numismatica, Ceramica, Sticla, Istoria Scrierii, Istoria
Stintei, Etnografie si Folclor. Fiecare dintre aceste colectii contine exponate din diverse timpuri, de la cele mai
indepartate pana in prezent. Din complexul muzeului Eretz Israel face parte si un Planetariu.
Centrul Istoric Jaffa - Yaffa se afla la sud de centrul orasului Tel Aviv si are o atmosfera araba, diferita de
centrele istorice europene.
Casa Artiştilor - Casa a fost fondată în 1948, odată cu Statul Israel, şi a fost primul loc de întâlnire al
artiştilor şi prima galerie dedicată creaţiilor israeliene Tel Aviv, Israel. La Casa Artiştilor sunt prezentate
periodic atât lucrări ai noilor artişti cât şi ai celor deja consacraţi. Casa mai cuprinde şi ateliere de litografie,
organizează şi cursuri de pictură şi desen, şi deţine şi un magazin cu toate cele necesare artiştilor.
Muzeul Arheologic „Beit Miriam” - Muzeul cuprinde o colecţie bogată, multe dintre exponate fiind
prezentate în expoziţiile permanente. Aproape toate piesele au fost descoperite în regiune, fie în Marea
7

Mediterană, fie în sutele de situri arheologice. Din perioada preistorică până la începutul perioadei arabe, şi la
cea bizantină, vizitatorii vor putea admira monede, artefacte, obiecte de artă, unelte, arme, inscripţii, mozaicuri
şi multe altele.
Muzeul Armatei - Este un muzeu dedicat forţelor armate ale Israelului. În cadrul acestuia este prezentată
istoria armatei israelene prezentată prin intermediul fotografiilor, hărţilor, machetelor, armelor şi muniţiilor, aici
găsindu-se chiar şi un tun şi alte piese de armament greu.
Muzeul Bibliei - La acest muzeu se poate vizita o expoziţie permanentă dedicată Biblie în artă - pictură,
sculptură şi ceramică - dar şi cea mai consistentă parte a muzeului, dedicată universului biblic şi tipăriturilor. De
la exemplare vehci ale Bibliei la sute de traduceri, de la apocrife şi documente la lucrări de cercetare, de la
legendele şi muzica Bibliei la operele literare şi filosofice inspirate de aceasta, muzeul oferă informaţii despre
tot. Anual, muzeul gzduieşte şi o expoziţie organizată împreună cu Asociaţia Pictorilor şi Sculptorilor din Israel,
prezentând lucrări pe teme biblice, precum şi o expoziţie cu subiecte din Biblie transpuse pe pânză şi hartie de
copii.
Muzeul De Artă Din Tel Aviv - Muzeul este considerat de scpecialişti, colecţioneri şi artişti cel mai bun
,muzeu de artă al ţării.ce cuprinde lucrări ale pictorilor şi sculptorilor israelieni. Muzeul de Artă din Tel Aviv
are şi o colecţie impresionantă de lucrări ale marilor maeştri americani şi europeni, precum Cezanne, Chagall,
Dali, Monet, Henri Moore, Auguste Rodin, Picasso, Klimt şi mulţii alţii.
Muzeul Diasporei - Este unul dintre cele mai interesante muzee ale ţării, pentru că prezintă lunga istorie peste doua milenii şi jumătate - a exilului poporului evreu, răspândit în toată lumea, cu momentele sale bune şi
rele, cu tradiţiile şi valorile pastrate indiferent de ţara de adopţie, cu dramele şi speranşele sale. Diorame,
prezentări multimedia, filme documentare, instalaţii, pictură, colecţii de obiecte şi multe alte piese în expoziţia
permanentă.
Tiberias (Tiber) a fost o destinatie populara pentru turisti de mai bine de 2000 de ani. Inca de pe
vremea romanilor, aceast spa (loc de odihna balneoclimateric) de recreatie, construit in jurul a 17 izvoare de apa
minerala fierbinte, la peste 180 de m sub nivelul marii, se bucura de vizitatori din toate colturile lumii vechi.
Dupa ce Herodot Antipas (unul din cei trei fii ai lui Herodot ce mare, care a divizat Palestina, dupa moartea
tatalui sau) l-a construit, orasul a fost numit Tiberias, in onoarea imparatului roman Tiberius. Multe biserici au
fost construite in afara zidurilor orasului vechi. Ocazional se tin concerte in modesta Biserica de bazalt a
Scotiei, ctitorita de Dr. David Watt Torrance – de asemenea, fondatorul primului spital din Tiberias, sau in
luxuriantele sale gradini de pe tarm. Peste drum se afla Hotelul Scotian (Scots Hotel), folosit adesea de pelerinii
crestini.
Nazaret este un oras de aproximativ 60000 de locuitori in nordul Israelului, la aproximativ, 140 de km
de Ierusalim. Este capitala regiunii nordice a tarii si cel mai mare oras arab din Israel. Iisus a crescut in Nazaret
impreuna cu mama Sa Maria, astfel orasul devenind unul din multele situri de pelerinaj crestine din Tara Sfanta.
O vizita reala in Nazaret este mai mult decat un tur al orasului vechi. Una din regulile de baza in a cunoaste
Nazaretul este de a-i intelege peisajul inconjurator: o burta in forma unei potcoave, a carei fata concava cade
abrupt in campiile din vale. Inima Nazaretului o reprezinta Vechiul Oras, ce este cuprins in doua parti: nucleul –
inima istorica si religioasa – si “acoperisul” – pietele, pensiunile si casele de pe cresta dealului Nebi Sa’in.
Extinderea zonei turistice a orasului va aduce turistii pe varful crestei si de acolo in oras si in bisericile sale.
Nazareth este locul unde si-a petrecut copilaria Iisus. Cele mai frumoase locuri de aici sunt Catedrala Catolica
Buna Vestire, care e cea mai mare constructie din Orientul Apropiat ridicata pe locul unde se afla casa Fecioarei
Maria, Biserica Sf. Iosif, Sinagoga si Biserica Sf. Gavril, locul unde se afla izvorul Mariei.
De la Tel Aviv, in doar trei ore de mers spre nord, ajungi in Tzfat/Safed, unul dintre cele patru orase sfinte
(Ierusalim, Ierihon, Tiberias) si, in trecut, Centru Kabbalah. Acum adaposteste Centrul International Kabbalah.
Aici se gasesc Cartierul Evreiesc, cu colonia de artisti, muzee, strazi inguste pietruite, vechi sinagogi. Este unul
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din cele mai linistitoare locuri pe care le poti intalni. Este situat pe o colina de pe care poti admira, intr-un calm
total, muntii si marea Galileei.
Conform credintei, cele patru orase sfinte pe care evreii nu le-au abandonat niciodata, indiferent de greutatile
istorice, sunt echivalentul celor patru elemente primordiale: Ierusalim este foc, Ierihon pamant, Tiberias apa, iar
Tzfat este aer.
Aerul este un element simtit in permanenta: bate cu o adiere mistica, dar linistitoare. Este ca o vraja care te
inconjoara si care iti ofera o stare de bine fara precedent.
Strazile iguste situate pe colina, oamenii de o bunatate si un bun simt rar intalnit, buticuri cu articole de tot felul
lucrate manual, copii, tineri, barbati imbracati in clasicele haine si palarii negre, cu carlionti la urechi, mergand
spre slujbele de la sinagogi, totul pare desprins dintr-o alta lume. O lume din care nu faci parte, dar in care te
regasesti si te simti protejat.
Pe colina Tzfat-ului se afla Centrul International Kabbalah, locul unde a ajuns chiar si Madonna in dorinta de a
se ruga la mormintele rabinilor si pentur a-l cunoaste si a-i multumi profesorului care a initiat-o in tainele
acestei filosofii milenare.
La Centrul International Kabbalah din Tzfat ai ocazia sa participi la primele seminarii despre Kabbalah, tinute
de Eyal Riess, director al Centrului, si sa intelegi bazele acestei filosofii care a ghidat vietile a milioane si
milioane de oameni.
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