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1. nap péntek: 2021. október 29.

Megérkezés a Tel Aviv Ben Gurion repülőtérre, 
ahol már vár ránk az izraeli buszunk, bőröndje-
ink bepakolása után elindulunk Haifa felé, utunk 
a Sharon völgyén át, majd a Karmel-hegyvonulat 
mentén végig a tengerpart mellett vezet. Majd 
megérkezünk a szállodához és a szobáink elfog-
lalása után vacsora, és ha még erőnk lesz, rövid 
ima, hálaadás az Úrnak

Szállás: Haifán a Beth-Shalom hotelben. 

2. nap szombat: 2021 október 30.

Reggeli után indulunk Caesarea Maritima, Cezárea meglátogatására. 

Első olyan keresztény hely ahol Pál 
apostol is raboskodott, itt élt számos 
egyházatya is, Fülöp  evangélista is 
itt élt egy ideig Kornélius római szá-
zados, akit  Péter apostol  felkeresett. 
Pál apostol is gyakran megfordult itt 
ezen a helyen, amikor missziós útjaira 
indult és visszatért azokról. Később 2 
évet itt töltött fogságban. De éltek itt 
más keresztények is az  apostoli kor-
ban. A kikötőt Nagy Heródes építette. 

Innen tovább megyünk Muchrakába,  Illés áldozati oltár-helyéhez. 

Délben lehetőség nyílik egy kis für-
dőzésre a Földközi-tengerben (ha az 
időjárás és a tengerparti  felügyelet 
megengedi). 
Vacsora és szállás Haifán a Beth-Sha-
lom hotelben. Este fakultatív rövid áhí-
tat és beszélgetés.

Akháb király uralkodása alatt a földet bálványimádás töltötte meg. Akháb 
felesége volt Jézabel. Jezabel hitt Baál istenben, és elterjesztette Izrael egész 
területén. Illés próféta fellázadt az emberek bálványimádat iránti törekvése 
ellen. Arra kéri Izrael népét, hogy döntse el, Istent vagy a Baalt imádják-e. Il-
lés teszttel javasolja annak meghatározását, hogy ki az „igazi” Isten.  Az 
eseményre a Karmel-hegyen került sor. (Úgy gondolják, hogy a pontos hely 
a Muhrakánál található). Égből tűz hullott alá, megégeti az áldozatot és fel-
emészti azt. Az emberek meglátták a csodát, arcukra borultak és így kiáltot-
tak „Az Úr Isten, az Úr Isten” (Királyok 18,39).

Beth-Shalom hotel

Caesarea Maritima-kikötő



3.nap vasárnap: 2021 október 31.

Reggeli után utazás a Genezáreti-tóhoz, a nap ne-
vezetes pontjai Boldogmondások helye, Tabgha, 
ahol a halfogás történt Jézus feltámadása után (Já-
nos 21). Majd innen tovább Jézus városába, Kaper-
naumba. Itt Jézus számos csodát tett: (az első 
halott-feltámasztás, Lukács 8,40-55, a betegek 
meggyógyitása, Péter apostol anyósának megy-
gyógyítása, a vérfolyásos asszony gyógyítása stb). 
Innen utunk tovább vezet Tiberiason át En Gevbe. 
Ebéd (Péter-hal), aztán csónakázás a Genezáre-

ti-tavon. Rövid látogatás Kursiban (a démonok 
kiűzésének helye, Bibliai neve: Gadara Lukács 
8,26-39). Ezt a gyönyörü napot vásárlással fe-
jezünk be, ahol lehetőség lesz különböző izraeli 
termékek vásárlása a kibuc-piacon – pl. datolya 
stb.

Ebéd En Gev  
kibucban Péter-hal

Vacsora és szállás Haifán a Beth-Shalom hotelben. Este fakultatív áhítat és beszélgetés.

Kursi-a bibliai Gadara

Boldogmondások helye

En Gevbe



 4. nap hétfő: 2021 november 1.

Meggidó, amely az izraeli királyok egyik legjelentősebb városa volt. Úgy gondolják, hogy a 
város több csatát látott, mint a világ bármely más helyszíne. Erődített városok épültek egy-
másra a Tel Megiddo 10 hektáros csúcsán, amely 21,33 méterrel emelkedett a völgy fölé, és 
ebből a kilátópályából a csata után a csata a történelem folyamán zajlott. A keresztények 
számára a Megiddo szó egyet jelent a Jelenések könyve alapján a Harmageddoni csatával, 
ahol  a végső küzdelem helyszíne lesz. Ez lesz a sok itt vívott utolsó csatája. Az ásatás során 
mintegy 26 településréteget tártak fel, amelyek a halkolitikum idejéből származnak, és az 
első négy réteget azonosították. A domb teteje kánaáni város volt, egyiptomi erőd, a Biblia 
idején szekérváros. Megiddót Salamon király is uralta.

Meggidó után, utunk tovább vezet 
Názáretbe. A Jézus korabeli zsinagó-
ga meglátogatása a nap egyik esemé-
nye.

Feljegyzésekből tudhatjuk, hogy a keresztesek 1099-ben elfoglal-
ták, de 1187-ben Szaladin visszavette, majd II. Frigyes 1229-ben is-
mét elfoglalta, de a muzulmánok 1263-ban kiirtották Názáret teljes 
keresztény lakosságát. 1517-ben az Oszmán Birodalom része lett.
1922-től a  brit Palesztina  része, 1948-tól Izrael része. Názáret 
a  Szentföld  egyik legfontosabb zarándokhelye. Azon a helyen, 
ahol a hagyomány szerint Mária háza állott és az Úr angyala meg-
jövendölte Jézus születését, áll a 20. századi katolikus Angyali üd-
vözlet bazilika (felszentelése 1969), a következő felirattal: Verbum 
caro hic factum est – „Itt vált az ige testté”.

Innen tovább Beth-Sheanba, a Decapolis egyik városába 
megyünk. Amely Pompei után a világ második megmaradt 
rom-városa. Visszaút Gilboán át csodálatos kilátással a Jezre-
él síkságra.
Vacsora és szállás Haifán a Beth-Shalom hotelben. 

Meggidó

Názáret

Beth-Shean



5. nap kedd: 2021 november 2.

Utazásunk a Hule-völgyén át Izrael északi ré-
szén folytatódik a Dán-forrás meglátogatásával. 
Itt állította fel Jeroboám az aranyborjú oltárát. 

Ezt az ősi várost Lesemnek (Józsué 19,47) vagy Lajisnak (Lais) (Bírák 18.7, 14) nevezték, 
mielőtt az izráeliták elfoglalták ezt a földet. A Cézárea Filippinél található forrás mellett 
főleg az ezen a helyen található más forrásokból is ered a Jordán-folyó.
Jelentős események: Ábrahám megmentette Lótot (1 Mózes 14,13–16). Dán törzse elfog-
lalta a területet és Dánnak nevezte (Józsué 19,47–48). Jeroboám aranyborjút állított, 
amivel hozzájárult az északi 10 törzs bukásához (1 Királyok 12,26–33). Dán volt Izráel 
legészakibb városa, ezért a szentírások így utalnak Izráel földjére: „Beérsebától fogva 
Dánig” (2Krónikák 30,5; Beérseba volt a legdélibb város). 

Majd tovább Cezárea Filippibe, itt meglátogatjuk a Banias-forrást és a vízesést. Innen utazás 
fel a Golánra,  a Ben Tal-hegyhez: 

A Ben Tal-hegy Izrael egyik legkedvel-
tebb hegycsúcsa, részben a Golánra, 
sőt Szíriára nyíló nagyszerű panorámás 
kilátásoknak köszönhetően, de azért is, 
mert a Bental-hegy bátor csata helyszí-
ne volt, amelyet Izrael Golánért vívott 
háborúja alatt vívtak.  Rövid autóútra 
felfelé a hegycsúcs festői szépséget és 
bepillantást nyújt a múltba - a látogatók 
számára nyitott bunkerekkel.

Vacsora és szállás Haifán a Beth-Shalom hotelben. 

Hule-völgy

Ben Tal-hegy

Banias-forrás



6. nap szerda: 2021 november 3. 

Reggeli, bőröndjeinket bepakoljuk a buszba és elbú-
csúzunk Haifától. Ezen a napon lesz a leghosszabb au-
tós utunk. Leutazunk Eilathba. A tengerparti úton végig  
Jaffó mellett Wadi Avdatba Ben Gurion sírjához.  
Onnan tovább megyünk  Ramon Kraterbe, aztán a hegyeken  
át az egyiptomi határ mentén Eilathba.

Vacsora és szállás Eilathban. 

7. nap csütörtök:  2021 november  4. 

Reggeli után látogatást teszünk a Timna-parkban, ahol Salamon rézbányái is voltak. A kijelentés 
sátrához is elmegyünk. A nap további érdekessége a földalatti obszervatórium, ahol „bemutatko-
zunk a látogatóknak” itt ugyanis az ember vannak az aquváriumban és nem a halak, majd  fürdőzés 
a Korall-tóban, és a nap további részében szabad foglalkozás. 

Vacsora és szállás Eilathban. 

Ramon Krater

Wadi Avdat  
Ben Gurion sírja

Egyiptomi határ



 

8. nap péntek: 2021 november  5.

Reggeli után indulunk Jeruzsálem felé de először: az Arava-lejtőn át a Holt-tengerhez – 
ahol fürdőzési lehetőség nyílik a tengert élvezni akarók számára. A Holt-tenger mentén to-
vább Qumránba az írástekercsek megtalálásának helyére. Utunk tovább Kasr Al Yahudba 
vezet, amely valószínűleg az eredeti bemerítkezési hely a Jordánnál, ahol Keresztelő János 
bemerített (keresztelt) és Jézus is meglátogatta Jánost. 

Vacsora és szállás Jeruzsálemben.

9. nap. szombat: 2021 november 6.

Reggelit követően elindulunk a városba, először  a Kneszet előtt lévő Menorához. Itt cso-
portos fotó készítés lehetséges, majd tovább az Izrael Múzeumhoz, ahol a Jézus korabeli 
Jeruzsálem modellje látható, a Könyvek  szentélyének megtekintése, eredeti qumeami te-
kercsek és egyéb fontos látnivalók. Ebédszünet, majd az Olajfák hegyének meglátogatása, 
ahonnan csodálatos kilátás nyílik Jeruzsálemre. Gyalog a Könnyek kápolnája mellett a Ge-
csemáné-kertbe megyünk. 
Vacsora és szállás Jeruzsálemben.

Ramon Krater

Qumrán

Kasr Al Yahud

Könyvek  szentélye

Holt-tenger



10. nap vasárnap: 2021 november 7. 

Reggeli után egész napunkat Jeruzsálem belvárosában töltjük. Először a  Sion-hegy meg-
látogatása, majd séta az Óvárosban, végig a szenvedések útján: a Via Dolorosan, Bethesda 
tava, láthatjuk majd az Antónia erődöt, Szent-Sír bazilikát amely magába zárta a Golgotát, 
Jézus bebalzsamozásának helyét. Ebédszünet a bazár területén, délután a Sír-kert meglá-
togatása, úrvacsora. 

Vacsora és szállás Jeruzsálemben.
 

11. nap hétfő: 2021 november 8.

Reggeli után ha lehetőségünk lesz arra, hogy megnéz-
zük a Yad Vasemet, innen  a Ben Gurion repülőtérre 
megyünk Tel Avivba. Repülés haza. 

Az utazás az Éjféli Kiáltás 
Misszió svájci szerveze-
tének  Beth-Shalommal 
való Izraeli látogatása, 
megélése egyedülálló és 
feledhetetlen! Csak azt 
tudjuk erre mondana: 
Jövőre is Jeruzsálem!
Shalom ve Lehitraot.
Legyetek az ígéret földjé-
nek jó hírvivői, ahogyan 
Józsué és Káleb.

Viszontlátásra jövõre is Jeruzsálemben!

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!  

Jelentkezéskor a teljes összeg befizetése 
szükséges, a jelentkezés a részvételi díj 
megfizetésére kötelez. Lemondás esetén 
ezt az összeget nem áll módunkban 
visszafizetni. Kivételt képez, ha az izraeli 
utazási iroda bármilyen okból törli az utat.

– Egymás hitéletének a tiszteletben tartása kötelezõ magatartásforma! –

FONTOS: Az Éjféli Kiáltás Misszió nem 
utazási iroda.  A bibliatanulmányút 
szervezését a haifai Beth Shalom és Palex 
Tours (Haifa) Ltd izraeli utazási irodával 
együttmûködve végzi. A zarándokút célja: 
a Biblia helyszínének  jobb megismerése 
és tanulmányozása.

Jelentkezés:

Szent-Sír bazilika

Éjféli Kiáltás Misszió, 1135 Budapest Palóc u. 2  
Mobil: (+36 30) 63 07 823, (+36 30) 961 4625
E-mail: info@ejfelikialtas.hu;  www.ejfelikialtas.hu

Kakaskukorékolás temploma 
Sion hegye


