
Az új bazilika

A XII. század első éveiben készült keresztes bazilika 75 méter hosszú
és kb. 30 méter széles volt, és igy magába zárhatta a bizánci bazilika
alapjait és romjait. A megtestesülés szentélye ennek északi oldalhajójá
ban és részben a középhajóban feküdt és a bazilika földszintjéből mint
egy 3 méternyire emelkedett ki. E remek épülebből 1263-ban csak a szent
barlang maradt meg. Benne szenvedtek hitükért vértanúságot az odame
nekült keresztények. (Alapjait és maradványait 1899-ben és 1907 -1909
közt P. Viaud Proszper ferences régész tárta fel.) Majdnem négyszáz év
telt el ezután, míg végül 1620-ban P. Obicini Tamás kusztosnak sikerült
Fakr ed-Din emírtől megszereznie az Angyali üdvözlet szentélyét, és ar
ra is engedélyt kapott, hogy templomot építhessen rá, mellé pedig zár
dát a ferencesek számára. A templom 1730-,ban készült el és 1877-ben kis
sé megnagyították. Ezt a szerény templomot bontották le 1955 januárjá
ban és a szakszerű ásatások elvégzése után 1960-ban hozzáfogtak az új
bazilika építéséhez Giovanni Muzio mérnökprofesszor tervei szerint. A
hatalmas épület ez év végére készül el. Most folyik kűlső és belső díszí
tése és berendezése. Alsó temploma 44 méter hosszú és 27 méter széles.
Felső templomának hossza 44.5 méter és szélessége 27 méter. Tekintélyes
kupolája 56.30 méter magas. Ez a legnagyobb templom a Közel-Keleten.
Homlokzatát 6 szebor díszíti. Felül az angyali üdvözletet ábrázoló jele
net, a díszkapu felett pedig jobbról és balról a négy evangélista tanús
kodik a megtestesülés nagy titka mellett.

A názáreti szentélyek közé tartozik még Szent József háza L>, efölé
a VI. században, a XII. században és 1914..hen épült templom,

A zsinagóga, amelyben Jézus tanított (Lk. 4, 14-30), talán ott volt,
ahol ma a görög katolikusok temploma áll. Valamelyes hagyomány erre
vonatkozólag visszavezethető a VI. századig. A most végzett ásatások
alapján az az új vélemény alakult ki, hogy a názáretiek Jézust arról a
szíkláról akarták letaszítani, amely a zsinagógától nem messzire délre
ugrott ki. Ez a szikla akkor legalább 10 rnéternylre emelkedett a mélység
fölé, de azóta a romok betemették azt a mélyedést. Dzsebel el-Qafsze
hegye; amely még számba jöhetne, mintegy két kilométernyire délre van
Názárettől. Mária kútjához (Ain Sitti Mariam) minden bizonnyal kijárt
Szűz Mária a kis Jézussal, mert egyedüli forrása a helységnek. A II. szá
zadban írt "Szent Jakab protoevangéliuma" szerint (XI. 1) az. angyal
először ennél a forrásnál üdvözölte volna a Szent Szűzet. E hagyomány
nyomán épült a forrás közelében Gábor főangyal temploma, amely az
ortodox görögöké. Ebben gyűjtik össze a forrás vizét, és innen vezetik
Mária kútjához. Az már csak jámbor legenda, hogy J,ézus a ,,Krisztus
asztala" nevű szíklán étkezett volna tanítványaival. Úgyszintén az is,
hogy a Szűzanya a "Remegés hegyéről" nézte volna, letaszítják-e Jézust
a szikláról. Mindez azonban abból az áhítatból virágzik ki, amellyel egész
Názáret körülveszi Jézust, Szűz Máriát és Szent Józsefet ... Aki ott járt,
tudja, milyen jó ebben az evangéliumi légkörben megpihenni!

•
A keresztények újraegyesülése csakis az igazságban jöhet létre. A h~zzá

vezető utat azonban a szeretet kövezi ki és lépésről-lépésre teszi meg. A hit
és a ezeretet természetesen nem jelent két vagylagosságot. Sót inkább azt
mondhatn6k, hogya hitben való újraegyesülés - amennyire az emberi köz
reműködés itt szóba jön - nem a teológusok, hanem a suntek mf.ve lesz,
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