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SHALOM! MARHABAN!

مرحبا     שלום

"Jerusalem, Jerusalem, cast off your sadness and your mourning,

Jerusalem, Jerusalem, dance and sing before your God"
https://www.youtube.com/watch?v=G3q68TPF-yI

 

KEDVES CSALÀDTAGOK, BARÁTOK ÉS ISMERŐSÖK!
 

Mióta megtudtam, hogy Jeruzsálembe jövök, ez a dal jár a fejemben, úgyhogy nem tudtam

kihagyni, hogy ezt le ne írjam. Bocsi :) 

Szóval, már  több mint egy hónapja, hogy itt vagyok Jeruzsálemben, úgyhogy itt az ideje hírt
adnom magamról.



Az ünnepek és kalandos utam Izraelbe 

Mint azt az előző levelemben is írtam, vízumot szerezni Izraelbe egy picike
kihívás volt. Habár a nagykövetség vendégszeretetén túllettem még Párizsban,
karácsony előtt két héttel még nem lehetett tudni, utazhatok-e Izraelbe. Így
inkább hazautaztam, hogy a családommal tölthessem az ünnepeket. A terv szerint
a szilvesztert már Izraelben töltöttem volna, de időközben Magyarország is,
Franciaország is a „piros listára” került.(Covid szempontból) 
Így, ha már úgyis a Chemin Neuf közösséggel töltöm ezt az évemet- úgy
döntöttem, segítek a közösség szilveszteri programjának, a Jerikó
lelkigyakorlatnak lebonyolításában. 

Ez után a tényleg szuper évkezdés után Magyarország lekerült a piros listáról.
Szuper utazhatok!!!! De utam kicsit kalandosra sikeredett, mivel aznap
változtak a beutazási szabályok, így a repülőtéren még nem tudtam, beengednek-e
majd az országba.:) De végül minden rendben ment, és sikeresen megérkeztem
Jeruzsálembe.



HOL LAKOM?

Az Ecce Homo Pilgrim House (zarándokház)
az óváros szívében, a Via Dolorosán
található. A házban két szerzetesközösség
él együtt. Én a Chemin Neuf Közösséggel
lakom, 2 francia és egy lett nővérrel. +
Januárban Norbert, a közösség egy papja
is itt volt, aki pár hete, sok itt
töltött év után visszatért
Franciaországba. A Sion Nővérei közül 2
idősebb nővér Ausztráliából és Kanadából
ill. két másik novícia (szerzetességre
készülő  lány) Egyiptomból és a Fülöp-
szigetekről. Aztán vagyunk mi önkéntesek,
Madeleine, akiről már szerinetem írtam és
jómagam.

Lithostrotos
A ház alaksorában található a
lithostrotos..Itt az 1800-as években
fedeztek fel egy Jézus korabeli római
járdát, és ciszternát. A kutatók, és a
hagyomány szerint is valahol ezen a
helyen ítélhették el, és börtönözhették
be Jézust. Egy Hadriánus korabeli a római
kori kapualj,is van itt (ECCE HOMO ÍV---
lsd. Pilátus amikor kivezette Jézust a
tömeg elé, ezt mondta „íme az ember”). 
 Az ív egyik fele a házhoz tartozó 
 bazilikába van építve,a másik fele pedig
egy mecsetbe épült. Történelmi kis ház,
nem de?



FELADATAINK
 

Itt a házban főleg a reggelik

előkészítésében/felszolgálásában és mind
enféle

házkörüli dolgokban veszünk részt. A ked
vencem,

amikor a recepción dolgozunk, és így tal
álkozhatunk

mindenféle emberrel,miközben ház vendége
it, de

jelenleg főleg a Lithostrotost meglátoga
tó

turistákat/zarándokokat fogadjuk.

Aztán van egy másik misszióm/munkám (ami
ről majd a

következő levelemben írok nektek 😉)

A NYELVTANULÁS ÉVE
 

Ez az év számomra asszem a ”nyelvtanulás éve”
nevet is kaphatná.  Az alap nyelv mindenhol az

angol, ezt azért többé kevésbé mindenhol beszélik.
DE A  házban emellett sok lehetőségem van a

franciát gyakorolni (ha valaki aggódóttt volna,
hogy miért is tanultam franciát) mert itt a

mindnnapi élet franciául zajlik. Amúgy meglepően
sokan beszélnek itt franciául, sok a francia

intézmény, rend és önkéntes. Amellett, hogy küzdök
a ezzel a nyelvel 😊 elkezdtem tanulni héberül,
ami a másik misszióm helyéhez szükséges. Persze,

hogy ne legyen egyszerű, figyelni kell, hogy
frissen megszerzett hébertudásommal ne

büszkélkedjek a közeli boltokban. Szóval
kedvességből meg kívácsiságból egy két arab szót
is igyekszem megtanulni. De egyébként ez a két
nyelv szerintem gyönyörű és nagyon hasonló

egymáshoz.



ÉLET A SOKSZÍNŰSÉG VÁROSÁBAN

Jeruzsálem óvárosában 4 negyed található: zsidó-,a keresztény-, az örmény negyed (ami nagyon
picike) és a MUZULMÁN NEGYED, AHOL MI IS LAKUNK. Ez a környék hangulatát is meghatározza:
Elég közelről halljuk napi többször a muzulmánok imáját (a müezzinek énekét), amit én személy
szerint nagyon szeretek, kivéve a hajnali 5-ös imaidőt :D (-erről ha nem felejtettem el,
csatoltam nektek egy videót is.) A környékbeli boltokban, az utcákon, arabul beszélnek (meg
persze angolul, szerencsére). Amikor megérkeztem, meglepett a város zaja, az utcákon focizó
fiúk, az árusok mindenhol, a nagy forgalom stb. Vagy talán mondjuk ebből éreztem azt, hogy
megérkeztem. 

Ha egy szóval kéne leírnom Jeruzsálemet, talán a SOKSZÍNŰSÉG választanám. Sok kis város, egy
városban, ahol mindenféle embert megtalálsz a ferences szerzetestől az ortodox zsidón át a a
muzulmán férfiakig és nőkig. Az óvárosnak van egy hangulata, de egy teljesen más világba
csöppensz, ha pl. egy városfalon kívül eső, nagyrészt zsidók által lakott negyedbe látogatsz.
Aztán megint más a Jaffa street, más a városfalon kívüli muzulmánok lakta rész. És akkor a
rengeteg külföldiről, itt dolgozókról/tanulókról, turistákról még nem is beszéltem.

Jaffa street "Ha egy

kis Európára van

szükséged, ide gyere"

/az egyik Chemin Neufos

nővér/

Óváros



 A Jeruzsálemi Templom pont ezen a helyen állt sok ezer évvel ezelőtt. Mondanom
se kell, mennyi mindent jelent(ett) ez a hely a zsidóknak, ami nem csak egy
épület volt. Amit én tudok, és ahogy nekem lejött a Bibliából, a zsidóknak
Istennel kötött szövetséget, magát a zsidó identitást is jelképezte ez a
hely.Majd jött a Babiloni Birodalom és lerombolták a templomot. Majd a fogság
után újra felépült a templom. Végül a második templomot a rómaiak rombolták le,
végleg. A zsidók számára jelenleg (elvileg) nem megengedett, hogy imádkozzanak
ezen a helyen.Ennek ellenére (gyakorlatilag) ezt mindmáig teszik. A
muzulmánoknak/ palesztinoknak ez színtiszta provokáció.

Emeli a feszültséget a tény, hogy a templomot a egyes zsidók újra akarják
építeni ezen a helyen. Időnként az utcán ezért zenés felvonulás is tartanak.
(Amire figyelmeztettek a háziak, hogy nem nagyon érdemes ezen felvonulások
közelébe menni, érthető okokból).

Na de mit is jelent ez a hely a muzulmánokak és mit a zsidóknak? Fontos tudni,
hogy a muzulmán vallás harmadik legszentebb helye a Szikla-mecset. (Röviden, mert
nem vagyok beavatott a témába): Számukra ez a hely, ahol Allah Mohamed prófétára
bízta az iszlám hit parancsolatait. 

 EGYÉNI REFLEXIÓ: 
Érdekes számomra ez a hely, elgondolkodtat, hiszen mindkét oldalt meg

tudom valahol érteni. Elgondolkodtat, hiszen a törénelemben ami
megtörtént, azt már nem tudjuk visszacsinálni. Vajon van értelme úgy
tenni, mintha semmi sem változott volna az évszázadok során, és arra
áhítozni, ami nem lehet már úgy soha, mint ahogy régen volt? Kérdés
számomra az is, hogyan lehet/lehet-e ebben a helyzetben kölcsönösen

elfogadni és tiszteletben tartani azt, ami a másiknak szent?
((De persze minden, hihetetlenül összetett, így igyekszem ebben a
kérdéskörben is inkább meghallgatni, mint véleményt mondani.))

SZIKLA MECSET/TEMPLOM HEGY

A hónap eleje elég nyugisra sikeredett, hiszen nem voltak még vendégek. A sok szabadidőt
kihasználva meglátogattuk a környéket. Sok mindent láttunk, de ahol egy vezetett túránk
is volt, az Szikla-mecset környéke/ Templom hegy. Igen, ez a hely sok névvel bír, attól
függően, hogy pontosan miről is beszélünk. (Lehet, sokaknak nem újdonság amit írok, és
az is lehet valamiben tévedek, ez esetben elnézéseteket kérem)



KIRUCCANÁS NÁZÁRETBE

Egy hétvégén Názáretet is meglátogattuk. Názáret egy arab város. Az 1948 körüli években
az itt élő arabokhoz még a környékről sokan menekültek, így a város hirtelen és
rendezetlenül, sokat nőtt. Ez eléggé meghatározza a városképet, és emiatt sajnos talán
nem lett a kedvenc városom. (Persze vannak gyönyörű részek, templomok itt is)
Mikor itt voltunk, mivel a keresztények egységéért tartott imahét volt épp, a Chemin
Neuf közösség meghívta a környék keresztényeit mindenféle felekezetből, és együtt
imádkoztunk, nagyrészt arabul és angolul, amit utána egy kis vendégség követett.

Külön kis élményként megemlíteném
a Rose kávézót, amit egy palesztin

keresztény fiatal üzemeltet. A
helyi nővérek jól ismerik őt, és

mivel találkoztunk az imán,
meglátogattuk a kis kávézót.

Szívből ajánlom mindenkinek, ha
erre jártok.

életemben először egy mecsetet végre
belülről is megnézhettem <3

Ahogy írtam, Názáret mai képét nagyban
befolyásolja a történelme.Ez is a történet

része. Azt hiszem ez is egy olyan
történelmi eseménysorozat, aminek pontos
megértéséhez sokat kell olvasni. Ez csak

egy kép, ami megérintett.
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Időjárás

Amennyiben támogatni szeretnéd az ittlétemet, itt teheted meg:
 Számlatulajdonos: Chemin Neuf Közösség

Bankszámlaszám:
Erste Bank HU88 1160 0006 0000 0000 2603 1981
Közlemény: „JET Misszió – Ágota Nyírő- Israel” 

 
Nagyon köszönöm az adományokat,ez esetben kérlek írj egy üzenetet (ha korábbi utalás akkor is),

hogy ellenőrizni tudjam, a pénz nem veszett el.
 

FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK!
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CHERS MEMBRES, AMIS ET CONNAISSANCES ! 
Depuis que j'ai appris que je venais à Jérusalem, cette chanson me trotte dans la tête et je n'ai pas pu 
m'empêcher de l'écrire. Désolé :) 

Quoi qu'il en soit, cela fait plus d'un mois que je ne suis pas allé à Jérusalem, il est donc temps 
d'annoncer les nouvelles. Pour vous parler de moi. 

Les vacances et mon voyage aventureux en Israël 
Comme je l'ai écrit dans ma lettre précédente, obtenir un visa pour Israël a été un peu difficile. 
Même si j'avais été comblée par l'hospitalité de l'ambassade à Paris, deux semaines avant Noël, je 
n'étais toujours pas sûre de pouvoir me rendre en Israël. Je suis donc rentré chez moi pour passer les 
vacances avec ma famille. J'avais prévu de passer le réveillon en Israël, mais entre-temps, la Hongrie 
et la France figuraient sur la "liste rouge" (point de vue de Covid). 

Alors, puisque je vais passer cette année avec la communauté du Chemin Neuf, j'ai décidé d'aider au 
programme du réveillon de la communauté, la retraite de Jéricho. 

Après un très bon début d'année, la Hongrie n'était plus sur la liste rouge. Je peux voyager super !!!! 
Mais mon voyage s'est avéré un peu aventureux, car les règles d'entrée ont changé ce jour-là, de 
sorte que je ne savais pas à l'aéroport si je serais autorisé à entrer dans le pays :). Mais finalement, 
tout s'est bien passé et je suis arrivé avec succès à Jérusalem. 

OÙ JE VIS ? 
L'Ecce Homo Pilgrim House est situé au cœur de la vieille ville, sur la Via Dolorosa. Deux 
communautés de moines vivent ensemble dans la maison. Je vis avec la communauté du Chemin 
Neuf, 2 sœurs françaises et une sœur lettone + En janvier, il y avait ici Norbert, un prêtre de la 
communauté, qui est rentré en France il y a quelques semaines après de nombreuses années ici. 
Parmi les Sœurs de Sion, 2 sœurs aînées d'Australie et du Canada et 2 autres novices (jeunes filles se 
préparant au monachisme) d'Egypte et des Philippines. Et puis il y a nous, les volontaires, Madeleine, 
dont j'ai déjà parlé, et moi-même. 

NOS SERVICES  
Ici, dans la maison, nous nous occupons principalement de la préparation / service des petits 
déjeuners et de toutes sortes de choses autour de la maison. Mon préféré est lorsque nous 
travaillons à la réception et que nous pouvons donc rencontrer toutes sortes de personnes tout en 
accueillant les invités de la maison, mais actuellement principalement des touristes / pèlerins visitant 
Lithostrotos.  

Ensuite j'ai une autre mission/travail (que je vous écrirai dans ma prochaine lettre ) 

Lithostrotos 
Le lithostrotos est situé dans le sous-sol de la maison. Un pavement romain et une citerne de 
l'époque de Jésus ont été découverts ici dans les années 1800. Selon les chercheurs et la tradition, 
c'est dans ce lieu que Jésus a été condamné et emprisonné. Il y a également une porte romaine de 
l'époque d'Hadrien (ECCE HOMO ÍV--- voir. Pilate, lorsqu'il a fait sortir Jésus devant la foule, a dit : 
"Voici l'homme"). 
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Une moitié de l'arc est construite dans la basilique de la maison, l'autre moitié est construite dans 
une mosquée. Une petite maison historique, n'est-ce pas ? 

L'ANNÉE DE L'APPRENTISSAGE DES LANGUES 
Je pense que cette année pourrait être appelée "l'année de l'apprentissage des langues". La 
langue de base est l'anglais, qui est parlé plus ou moins partout. 

Mais à la maison, j'ai aussi beaucoup d'occasions de pratiquer le français (au cas où quelqu'un se 
demanderait pourquoi j'apprends le français) parce que la vie quotidienne ici se déroule en français. 
À propos, il y a un nombre surprenant de francophones, beaucoup d'institutions, d'ordres et de 
bénévoles français. En plus de me battre avec cette langue   j'ai commencé à apprendre l'hébreu, 
qui est nécessaire pour mon autre lieu de mission. Bien sûr, pour ne pas me faciliter la tâche, je dois 
faire attention à ne pas montrer mes compétences en hébreu nouvellement acquises dans les 
magasins voisins. Alors, par gentillesse et par convoitise, j'essaie d'apprendre quelques mots d'arabe. 
Mais autrement, je pense que les deux langues sont belles et très similaires. 

LA VIE DANS UNE VILLE DE LA DIVERSITÉ 
Dans la vieille ville de Jérusalem, il y a 4 quartiers : le quartier juif, le quartier chrétien, le quartier 
arménien (qui est très petit) et le quartier musulman, où nous vivons. C'est aussi l'ambiance du 
quartier. Lorsque je suis arrivé, j'ai été surpris par le bruit de la ville, les garçons jouant au football 
dans les rues, les vendeurs partout, la circulation dense, etc. Ou peut-être est-ce le sentiment d'être 
arrivé. 

Si je devais utiliser un seul mot pour décrire Jérusalem, je choisirais probablement la SOCIÉTÉ. De 
nombreuses petites villes dans une seule ville où vous pouvez trouver toutes sortes de personnes, 
des moines franciscains aux juifs orthodoxes en passant par les hommes et les femmes musulmans. 
La vieille ville a une atmosphère, mais vous êtes plongé dans un tout autre monde lorsque vous 
visitez, par exemple, un quartier situé à l'extérieur de l'enceinte de la ville, largement habité par des 
Juifs. Mais la rue de Jaffa est différente, la partie située à l'extérieur du mur de la ville et habitée par 
des musulmans est différente. Et je n'ai même pas mentionné les nombreux étrangers, 
travailleurs/étudiants, touristes. 

MOSQUÉE ROCHEUSE/TEMPLE MONTAGNEUX 
Le début du mois a été assez calme, car il n'y avait pas encore d'invités. Nous avons profité du temps 
libre pour visiter la région. Nous avons vu beaucoup de choses, mais là où nous avons eu une visite 
guidée, c'est dans la zone de la Mosquée du Rocher/Mont du Temple. Oui, cet endroit porte de 
nombreux noms, en fonction de ce dont nous parlons exactement (ce que j'écris peut ne pas être 
nouveau pour beaucoup, et je peux me tromper sur quelque chose, auquel cas je m'excuse). 

Que signifie donc cet endroit pour les musulmans et pour les juifs ? Il est important de savoir que le 
troisième lieu saint de la religion musulmane est la mosquée du Rocher. (Brièvement, car je ne suis 
pas au courant du sujet). 

Le temple de Jérusalem se trouvait à cet endroit précis il y a plusieurs milliers d'années. Il va sans dire 
que cet endroit était très important pour les Juifs, et il ne s'agissait pas seulement d'un bâtiment. 
D'après ce que je sais et ce que je comprends de la Bible, c'était un symbole de l'alliance juive avec 
Dieu, de l'identité juive elle-même.Puis l'Empire babylonien est arrivé et a détruit le Temple. Après la 
captivité, le temple a été reconstruit. Finalement, le second temple a été détruit par les Romains, 
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pour de bon. Les Juifs ne sont actuellement (en principe) pas autorisés à prier dans ce lieu, mais ils le 
font toujours (en pratique). Pour les musulmans/palestiniens, il s'agit d'une pure provocation. 

Le fait que certains Juifs souhaitent reconstruire le temple sur ce site accroît la tension. De temps en 
temps, il y a une procession musicale dans la rue pour cette raison (les propriétaires m'ont d'ailleurs 
prévenu qu'il n'était pas très conseillé de s'approcher de ces processions, pour des raisons 
compréhensibles). 

RÉFLEXION INDIVIDUELLE : 
C'est un endroit intéressant pour moi, il me fait réfléchir, car je peux comprendre les deux côtés dans 
une certaine mesure. Ça me fait réfléchir, parce que dans mon histoire, ce qui s'est passé, on ne peut 
pas le défaire. Cela a-t-il un sens de prétendre que rien n'a changé au cours des siècles et de se 
languir de ce qui ne pourra jamais être comme autrefois ? La question que je me pose est également 
la suivante : comment pouvons-nous, dans cette situation, accepter et respecter mutuellement ce 
qui est sacré pour l'autre ? 

((Mais bien sûr, tout est incroyablement complexe, donc j'essaie d'écouter plutôt que de donner une 
opinion sur cette question aussi.)) 

NAZARETH 
Un week-end, nous avons également visité Nazareth. Nazareth est une ville arabe. Dans les années 
qui entourent 1948, de nombreux Arabes des environs ont fui pour venir vivre ici, si bien que la ville a 
connu une croissance soudaine et désordonnée. Cela définit à peu près le paysage urbain, et pour 
cette raison, malheureusement, ce n'est probablement pas ma ville préférée. (Bien sûr, il y a aussi 
des parties et des églises magnifiques ici) 

Lorsque nous étions ici, comme c'était la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, la 
communauté du Chemin Neuf a invité des chrétiens de toutes les dénominations de la région et nous 
avons prié ensemble, principalement en arabe et en anglais, suivi d'une petite réception. 

Le Rose Café, tenu par un jeune Palestinien chrétien, est un endroit à part. Les sœurs locales le 
connaissent bien et comme nous nous sommes rencontrés à la prière, nous avons visité le petit café. 

Je le recommande chaleureusement à tous ceux qui passent par là. 

Comme je l'ai écrit, l'image de Nazareth aujourd'hui est très influencée par son histoire. Je pense 
qu'il s'agit également d'une série d'événements historiques qui nécessitent beaucoup de lecture pour 
être bien compris. C'est juste une photo qui m'a touché. 


