De la Tavor la Nazaret, demografie si
istorie

dintre armata israelită sub conducerea lui
Barac și armata regelui canaanit din Hazor,
Iabin, comandată de Sisera.

Adrian Grauenfels
O vizită pe Tabor

Un cercetător al religiilor nu se poate
sustrage de la o simplă observaţie: Marile
revelaţii ale religiilor monoteiste se întâmplă
la înălţime. Dacă zeii locuiau în Olimp, profeţii
care au urmat, vor urca în mod voit munţii
pentru a descifra secrete mistice, pentru a
purta discuţii cu Creatorul, pentru meditaţie şi
inspiraţie. Toate revelațiile sunt percepute de
subiect care simte sau aude o prezenţă, percepe
o lumină deosebită, vederea unei figuri, teamă.
Toate revelaţiile se petrec pe un munte, departe
de tribul căruia profetul aparţine. În Budism
muntele Meru este axa lumii, în Iudaism avem
muntele Sinai, în Japonia muntele Fuji are
proprietăți divine. Foarte des muntele oferă un
loc de meditaţie şi revelaţie. Cei trei fondatori a
celor trei religii monoteiste: Moshe, Isus şi
Mohamed îşi datorează iluminarea spirituală
unor revelații care se petrec pe munţi. Pe
muntele Sinai, Moshe are revelaţia întâlniri cu
Dumnezeu de trei ori (Exodus 24:10), Isus este
transfigurat pe muntele Tabor (sau Hermon),
iar Mohamed capătă Coranul pe muntele Hira,
direct
din
mâinile
îngerului
Gabriel.
Muntele Tabor este situat în Galileea
Inferioară, Israel, la capătul estic al Văii
Jezreel, la 18 kilometri vest de lacul Tiberiada.
În Biblia ebraică (Ioshua, Judecători), Muntele
Tabor este locul bătăliei de pe Muntele Tabor

Muntele Tabor are forma aproape a unei
jumătăți de sferă, ridicându-se brusc din
terenul din jur plat și atingând o înălțime de
575 de metri, dominând astfel cu bine 450 de
metri orașul din câmpia de mai jos, Kfar Tavor.
În vârful muntelui se află două mănăstiri
creștine, una greco-ortodoxă în partea de nordest și una romano-catolică în partea de sud-est.
Biserica catolică din vârf este ușor vizibilă de la
distanță.

Taborul nu este vulcanic. În ciuda
apropierii sale de munții Nazareth, constituie o
formă geologică separată. Vegetatia este bogată
si diversă. Din păcate varful Tabor nu poate fi
vizitat fără un aranjament cu manastirile. Ne
consolăm cu o ultima fotografie luată prin
grilajul porții blocată de un lacăt masiv. La bază
este înconjurat aproape în întregime de satele
arabe Daburiyya, Shibli și Umm al-Ghanam.
Urcușul este anevoios, prin serpentine si cu
puține puncte de observație. De la cota 560 se
fac lansari cu glidere purtate de vant înspre un
loc de aterizare circular. Transfigurarea
Domnului este un eveniment descris de

evangheliile sinoptice, în care Iisus din Nazaret
a fost văzut de apostolii

Săi într-o lumină nouă pe Muntele Tabor.
Conform evangheliilor sinoptice (Matei, Marcu
și Luca.), Iisus a devenit strălucitor, a vorbit cu
proorocii Moise și cu Ilie, fiind numit de ei Fiul
lui Dumnezeu. Interpreții Noului Testament au
clasificat Schimbarea la Față drept una din
minunile lui Iisus menționate în Evanghelii.
Particularitatea Schimbării la Față este aceea că
apostolii Săi văd în Iisus din Nazaret lumina
divină. Conform evangheliei după Ioan, la
ultimul discurs public al lui Iisus, apostolii au
auzit „vocea lui Dumnezeu” (Ioan 12,28), în
timp ce alții au auzit doar „zgomot de tunet”
(Ioan 12,29).
Excursia noastră continuă spre orașul
Nazaret trecând prin Iksal o așezare
musulmană foarte densă.

Teren de aterizare circular pentru cei cu
gliders

Nazeret oraș bipolar
Nazaret este cel mai mare oraș din
Districtul de Nord al Israelului. Nazaret este
cunoscut a fi "capitala arabă a Israelului". În
2019, populația sa era de 77.445. Locuitorii
sunt predominant cetățeni arabi ai Israelului,
dintre care 69% sunt musulmani și 30,9%
creștini. Nof HaGalil (fost "Nazaret Illit"),
declarat oraș separat în iunie 1974, este
construit alături de vechiul Nazaret și avea o
populație evreiască de 40.312 locuitori în
2014. În Noul Testament, orașul este descris ca
fiind casa copilăriei lui Iisus, și, ca atare, este
un important centru de pelerinaj creștin.

Natzeretul evreiesc
Un punct de vedere susține că "Nazaret"
derivă din unul dintre cuvintele ebraice pentru
"ramură", și anume ne-tzer, și face aluzie la
cuvintele profetice, mesianice din Cartea lui
Isaia 11:1: "din rădăcinile lui Isaia o Ramură
(netzer) va da rod". O opinie sugerează că acest
toponim ar putea fi un exemplu de nume tribal
folosit de grupurile care se instalau la
întoarcerea din exil. Alternativ, numele ar
putea deriva din verbul na-ṣar, נָצַ ר, "a păzi,
păstra" și înțeles fie în sensul de "turn de
veghe" sau "loc de pază", ceea ce implică faptul
că orașul timpuriu era cocoțat pe vârful
dealului, fie, în sens pasiv, ca "păstrat,
protejat", cu referire la poziția sa izolată. O altă

teorie susține că forma grecească Ναζαρά
(Nazará), folosită în Matei și Luca, ar putea
deriva dintr-o formă aramaică anterioară a
numelui sau dintr-o altă formă în limba
semitică.
Referinte creștine
În Evanghelia după Luca, Nazaret este
descris pentru prima dată ca fiind "un oraș din
Galileea" și casa Mariei. După nașterea
pruncului, Maria, Iosif și Iisus "s-au întors în
Galileea,
în
orașul
lor,
Nazaret"
.
Expresia "Iisus din Nazaret" apare de
șaptesprezece ori în traducerile în limba
engleză ale Noului Testament, în timp ce
originalul grecesc conține forma "Iisus
Nazarēnos". O opinie plauzibilă este că
Nazōraean (Ναζωραῖος) este o adaptare
grecească normală a unui termen reconstituit,
ipotetic, în aramaica iudaică pentru cuvântul
folosit mai târziu în sursele rabinice pentru a se
referi la Iisus. "Nazaréth" este numit de
douăsprezece ori în versiunile manuscrise
grecești supraviețuitoare ale Noului Testament,
de zece ori ca Nazaréth sau Nazarét, și de două
ori ca Nazará. Mulți cercetători au pus sub
semnul întrebării o legătură între "Nazaret" și
termenii "Nazarinean" și "Nazorean" din
motive lingvistice în timp ce unii afirmă
posibilitatea unei relații etimologice "având în
vedere idiosincraziile aramaicii galileene".
Istorie - Epoca de piatră
Cercetătorii au dezvăluit că un centru funerar și
de cult la Kfar HaHoresh, la aproximativ 3,2
km de actualul Nazaret, datează cu aproximativ
9000 de ani în urmă, în epoca neoliticului. Au
fost găsite rămășițele a aproximativ 65 de
indivizi, îngropate sub structuri orizontale
uriașe de pietre funerare, unele dintre ele
constând în până la 3 tone de ghips alb produsă
local. Craniile umane decorate descoperite
acolo i-au determinat pe arheologi să identifice
Kfar HaHoresh ca fiind un centru de cult major
în acea epocă.

Epoca
bronzului
și
a
fierului
Preotul
franciscan
Bellarmino
Bagatti,
"Directorul Arheologiei Creștine", a efectuat
săpături extinse în această "zonă venerată"
între 1955 și 1965. Părintele Bagatti a
descoperit ceramică datând din Epoca Mijlocie
a Bronzului (2200 - 1500 î.e.n.) și ceramică,
silozuri și mori de măcinat din Epoca Fierului
(1500 - 586 î.e.n), ceea ce indică o așezare
substanțială în bazinul Nazareth în acea
perioadă.
Perioada romană

Fântâna Mariei
Dovezile arheologice arată că Nazaretul a
fost ocupat în perioada elenistică târzie, prin
perioada romană și până în perioada bizantină.
Potrivit Evangheliei după Luca, Nazaret a fost
satul natal al Mariei, precum și locul Bunei
Vestiri (când îngerul Gabriel a informat-o pe
Maria că îl va naște pe Iisus). Potrivit
Evangheliei după Matei, Iosif și Maria s-au
reinstalat în Nazaret după ce s-au întors din
fuga lor din Betleem în Egipt. Potrivit Bibliei,
Iisus a crescut în Nazaret de la un anumit
moment al copilăriei sale. Cu toate acestea, unii
cercetători moderni consideră Nazaretul ca
fiind locul de naștere al lui Iisus.
O inscripție ebraică găsită în Cezarea, datând
de la sfârșitul secolului al III-lea sau începutul
secolului al IV-lea, menționează Nazaretul ca

fiind casa familiei preoțești Hapizzez/Hafizaz
după revolta Bar Kokhba (132-135 e.n) Din cele
trei fragmente care au fost găsite, inscripția
pare a fi o listă a celor douăzeci și patru de caste
preoțești (cf. Cărțile Cronicilor )- cu numele de
familie căreia i se atribuie ordinea sa proprie și
numele fiecărui oraș sau sat din Galileea în care
s-a stabilit. Eleazar Kalir (un poet ebraic
galileean datat în diferite perioade între
secolele VI și X) menționează o localitate aflată
clar în regiunea Nazareth care poartă numele
Nazareth (נצרתîn acest caz vocalizat "Nitzrat"),
care a găzduit descendenții celei de-a 18-a
familii de cohen Happitzetz ()הפצץ, cel puțin
timp de câteva secole după revolta Bar
Kochva.
Deși este menționat în evangheliile Noului
Testament, nu există referiri non-biblice
existente la Nazaret până în jurul anului 200
e.n., când Sextus Julius Africanus, citat de
Eusebiu (Istoria bisericească 1.7.14), vorbește
despre Nazara ca despre un sat din Iudeea și îl
localizează în apropierea unei "Cochaba" încă
neidentificate. În același pasaj, Africanus scrie
despre desposunoi - rude ale lui Iisus - despre
care susține că au păstrat cu mare grijă
înregistrările descendenței lor.

Bazilica Buna Vestire
Biserica a fost înființată pe locul unde, potrivit
unei tradiții, a avut loc Buna Vestire. Tradiția
creștină susține că o primă structură a fost
comandată de împăratul Constantin I, a cărui
mamă, Sfânta Elena, a contribuit la fondarea
unor biserici care comemorează evenimente
importante din viața lui Iisus Hristos. Biserica
Buna Vestire a fost fondată cam în aceeași
perioadă cu Biserica Nașterii și Biserica
Sfântului Mormânt . Se știe că o anumită
versiune a acesteia exista încă în jurul anului
570 e.n.

Biserica cruciaților
Cea de-a doua biserică a fost construită peste
ruinele bisericii din epoca bizantină în timpul
Cruciadelor, în urma cuceririi Nazaretului de
către Tancred în 1102. Biserica din epoca
cruciaților nu a fost niciodată finalizată în
totalitate. Cinci capiteluri romanice sculptate
de artiști din nordul Franței și descoperite în

timpul săpăturilor din 1909 nu fuseseră încă
instalate în 1187, când vestea victoriei lui
Saladin în bătălia de la Hittin a ajuns în oraș.
Saladin a acordat permisiunea preoților
franciscani de a rămâne în Nazaret pentru a
supraveghea
slujbele
din
biserică.
În 1260, Baybars și armata sa mamelucă au
distrus biserica în timpul atacului lor asupra
Nazaretului.

Perioada mamelucă și începutul
perioadei otomane
Un număr mic de franciscani a reușit să
rămână în Nazaret până la căderea orașului
Acre în 1291. În cele trei secole care au urmat,
franciscanii au intrat și au ieșit din Nazaret, în
funcție de situația politică locală, care era în
continuă schimbare. Relatările franciscanilor
din această perioadă documentează expulzarea
lor în 1363, întoarcerea lor în 1468 și un
masacru al unora dintre membrii lor în 1542.
Familiile
creștine
locale,
cu
sprijinul
franciscanilor, au avut grijă de locul sfânt chiar
și
în
această
perioadă
dificilă.
În 1730, Dahir al-Umar a permis construirea
unei noi biserici, care a devenit un loc central
de întâlnire pentru comunitatea latină din
Nazareth. Biserica a fost extinsă în 1877.
Vechea biserică a fost complet demolată în 1954
pentru a permite construirea unei noi bazilici.
Noua bazilică a fost proiectată de arhitectul
italian Giovanni Muzio și construită de firma
israeliană Solel Boneh în perioada 19601969. Este construită într-un stil caracterizat
uneori drept Brutalism italian. Papa Paul al VIlea a celebrat o slujbă în noua biserică în timpul
călătoriei sale în Țara Sfântă în 1964.
O stradă principală îi poarta numele. Bazilica
a fost finalizată în 1969. Folosită de parohia
latină, ea rămâne sub controlul franciscanilor.
Este cea mai mare clădire bisericească creștină
sau sanctuar din Orientul Mijlociu aflată sub
supravegherea Congregației pentru Bisericile
Orientale.

Bazilica Bunei Vestiri poseda o curte vastă cu
mozaicuri donate de comunități creștine din
lume.
Interiorul
este
luminat
prin
vitralii moderne. La etajul circular am zărit o
orgă .
Evrei în Nazaret
James F. Strange, profesor de studii
religioase la Universitatea din Florida de Sud,
notează "Nazaretul nu este menționat în sursele
evreiești antice mai devreme de secolul al IIIlea e.n. Acest lucru reflectă probabil lipsa sa de
proeminență atât în Galileea, cât și în Iudeea."
Strange a calculat inițial populația din Nazaret
în timpul lui Hristos ca fiind de "aproximativ
1.600-2.000 de persoane", dar, într-o
publicație ulterioară, care a urmat mai mult de
un deceniu de cercetări suplimentare, a revizuit
această cifră în jos la "un maxim de
aproximativ 480. În 2009, arheologul israelian
Yardenna Alexandre a excavat în Nazaret
rămășițe arheologice care datează din timpul
lui Iisus, la începutul perioadei romane.
Alexandre a declarat: "Descoperirea este de cea
mai mare importanță, deoarece dezvăluie
pentru prima dată o casă din satul evreiesc
Nazaret. Alte surse afirmă că, în timpul lui
Iisus, Nazaret avea o populație de 400 de
locuitori și o baie publică, importantă în
scopuri civice și religioase, sub denumirea de
mikva.

Perioada bizantină
Epifanius în Panarionul său (c. 375 e.n.)
numără Nazaretul printre orașele lipsite de
populație neevreiască. Epifanius, scriind despre
Iosif din Tiberiada, un evreu roman bogat care
s-a convertit la creștinism în timpul lui
Constantin, spune că acesta a pretins că a
primit un rescript imperial pentru a construi
biserici creștine în orașele și satele evreiești
unde nu locuiau neamuri sau samariteni,
numind Tiberiada, Diocaesarea, Sepphoris,
Nazaretul și Capernaum. Din această notificare
rarisimă, s-a ajuns la concluzia că o mică
biserică ce cuprindea un complex de peșteri ar
fi putut fi localizată în Nazaret la începutul
secolului al IV-lea, deși orașul a fost evreu până
în secolul al VII-lea. Călugărul creștin și
traducătorul biblic Ieronim, scrie la începutul
secolului al V-lea, că Nazaret era un simplu sat.
În secolul al VI-lea, relatările religioase
ale creștinilor locali despre Fecioara Maria au
început să stârnească interesul pelerinilor
pentru acest loc, care au întemeiat prima
biserică pe locul actualei Biserici Ortodoxe
Grecești a Bunei Vestiri, în locul unui izvor de
apă dulce, cunoscut astăzi sub numele de
Fântâna Mariei. În jurul anului 570, Anonimul
din Piacenza relatează că a călătorit de la
Sepphoris la Nazaret. Acolo, el consemnează că
a văzut în sinagoga evreiască cărțile din care
Isus a învățat literele și o bancă pe care acesta a
stat. Potrivit lui, creștinii puteau să o ridice, dar
evreii nu, deoarece le interzicea să o tragă afară.
Scriind despre frumusețea femeilor evreice de
acolo, el consemnează că acestea spuneau că
Sfânta Maria era rudă cu ele și notează că:
"Casa Sfintei Maria este o bazilică." Constantin
cel Mare a cerut ca în orașele evreiești să se
construiască biserici, iar Nazaret a fost unul
dintre locurile desemnate în acest scop, deși se
pare că construcția bisericilor a început abia la
câteva decenii după moartea lui Constantin,
adică după anul 352.
Arheologii au scos la
iveală dovezi că, pe locul casei Mariei, la
mijlocul secolului al V-lea, iudeo-creștinii au

construit acolo o sinagogă-biserică, lăsând în
urmă simboluri iudeo-creștine. Până la
expulzarea lor în jurul anului 630, evreii au
continuat probabil să folosească sinagoga lor
mai veche, în timp ce iudeo-creștinii au avut
nevoie să își construiască propria sinagogă,
probabil
pe
locul
casei
Mariei.
Orașul evreiesc a profitat de pe urma
comerțului adus de pelerinii creștini care a
început în secolul al IV-lea e.n , dar ostilitatea
anticreștină latentă a izbucnit în anul 614 e.n.
când perșii au invadat Palestina Autorul
bizantin creștin Eutychius a afirmat că evreii
din Nazaret i-au ajutat pe perși să ducă la
îndeplinire măcelul creștinilor. Când împăratul
bizantin de răsărit Heraclius i-a alungat pe
perși în 629-630 e.n. i-a expulzat pe evrei din
sat, transformându-l în întregime în creștin.
Orașul Nazeret azi

Super aglomerat. Blocaje la orele de
varf. Modernizat cu mall-uri, circulat de șoferi
nervoși cu mașini performante, printre care
multe Mercedes, Porsche, Audi, Lexus. Nivelul
de trai oscilează de la foarte bogați la foarte
săraci. Indiferent de starea economica a
familiei vedem femei cu copii care merg
obligatoriu în urma soțului. Nouă ni se pare
ciudat. Se speră în turism și apar restaurante cu
accent turcesc, vinuri franțuzești sau bucătărie
druză. Periferia e neglijată și murdară dar se fac
eforturi...

Orașul Vechi
Și el este afectat de pandemie și de lipsa
turismului. Multe monumente istorice au fost
închise și nu pot fi vizitate.

Continuam spre Bet -Shean

