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BIBLISK KARTA
HELIGA LANDET- JESU TID

Romersk soldat – Palestina var en del av det Romerska 
riket under Jesu tid. Soldater spelade en stor roll i Jesu 
lidandes historia och de fick också uppgiften att stå i vakt vid 
Jesu grav. Soldaterna hade också dödat oskyldiga småbarn i 
Betlehem på befallning av kung Herodes, som hoppades att få 
tag på Jesusbarnet. I Bibeln finns även en positiv sida av en 
officerare som bad Jesus att bota hans tjänare. Jesus berömde 
officerarens starka tro (Luk 7:1- 10). Även på Golgata fungerade 
soldater som vittnen: ”Den mannen måste ha 
varit Gud son”   (Matt 27:54).

Betlehem – Josef och Maria reste dit från Nasaret för att 
skattskriva sig. Jesus föddes i ett stall i Betlehem (Luk 2:1- 

21).

Nasaret – Jesu hemstad (Luk 2:39- 40). 
När Jesus började sitt offentliga liv, ville inte 
boende i Nasaret acceptera honom (Luk4:16- 
30). 
På kartan ser du Maria med Jesusbarnet.

Jordan – floden där Jesus blev döpt av Johannes döparen i 
början av Jesu offentliga liv (t ex Matt 3:13- 17).

Genesaret sjö – sjön där Petrus, Andreas, Johannes och Jakob fiskade 
när Jesus kallade dem till sina lärjungar. Här tystade Jesus 
också stormen (t ex Matt 8:23- 27) och gick på vatten 
(t ex Matt 14:22- 33). Vid denna sjö undervisade Jesus 
från båten, när folk trängdes runt honom (Luk 5:1- 3). Sjön 
har flera namn, den kallas även Tiberias sjö och Galileiska 
sjön.

Kafarnaum – centrum för Jesu verksamhet.

Kana – staden där Jesus gjorde sitt första under. 
Vid ett bröllop förvandlade han vatten till vin (Joh 2:1- 11). På bilden 
ser du de stora vattenkrukorna.

Nain – Här uppväckte Jesus en änkas ende son från döden (Luk 7:11:17).
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Caesarea Filippi – nära denna stad frågade Jesus sina lärjungar: ”Vem 
säger ni att jag är?” Simon Petrus svarade:” Du är Messias, den levande 
Gudens son” (Matt 16:13- 20). Jesus gav honom då namnet Petrus, klippan. 
Caesarea Filippi var en stad där det var vanligt att folk dyrkade Pan, som 
gestaltas som en man med lurviga ben och bockfötter.

Sykars brunn (Jakob brunn) – Här mötte Jesus en samarisk kvinna och bad 
henne om vatten. Kvinnan skyndade sig till byn och vittnade 
om Jesus. Hon kallas för den första missionären. Många 
kom till tro på att Jesus var Messias, världens frälsare. 
Judar och samarier hade fördomar om varandra, men Jesus 
gjorde ingen skillnad mellan människor (Joh 4:1- 42).

Jeriko – staden där Jesus mötte Sackaios. Han var en 
liten man som klättrade upp i ett träd för 
att se Jesus. Hela hans liv förändrades när han mötte Jesu 
kärlek. Han hade varit en girig och föraktad tullindrivare, nu 
gav han hälften av sin egendom till fattiga och lovade betala 
tillbaka om någon hade fått betala för mycket till honom 
(Luk 19:1- 10).

Emmaus – byn där Jesus lät Kleopas och en annan 
lärjunge förstå att han var Jesus som hade uppstått från 

döden. Han vandrade vid deras sida och frågade dem vad de var uppfyllda av. 
Först när han bröt brödet i Emmaus kände de igen honom, men då försvann 
han ur deras åsyn.

Damaskus – på vägen dit mötte Saul Jesus och blir omvänd. 
Före sin omvändelse förföljde han Jesu lärjungar men nu blev 
han en brinnande missionär. (Apg 9:1- 22). Saul tog namnet 
Paulus.

GAMLA TESTAMENTETS VÄRLD

Ur – Abraham och Sara bodde i Ur, men de blev 
kallade av Gud att flytta till Harran och därifrån 
söderut till det land som Gud lovat dem, Kanaan. 
Kanaan är landet väster om floden Jordan. (Det 
ursprungliga löftet handlar om ett jätteområde, men 
oftast menar man bara Kanaan). Det röda strecket 
visar ungefärligt deras resor.  

Egypten – På grund av hungersnöd reste Abraham 
och Sara till Egypten. Senare sålde Abrahams barnbarnsbarn sin bror Josef till 
slavhandlare som tog honom till Egypten. Josef fick en betydande roll i faraos 
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hov och kunde rädda sina bröder och sin gamle far från hungersnöd. Efter en 
lång tid blev deras ättlingar slavar i Egypten.

Brinnande busken – I Sinaiöknen ser du en brinnande buske. 
Det är där Gud uppenbarade sig och kallade den motsträviga 
Mose till sin uppgift att leda israeliter från Egyptens slaveri till 
det Förlovade landet (2 Mos 3:1- 4:17). Folket vandrade i öknen 
i 40 år innan de kom fram. Det blå strecket visar ungefär var 
någonstans de rörde sig.

Sinaiberget – platsen där Mose tog emot de tio 
budorden (2 Mos 20).

En kunglig krona – under en period hade Israels folk 
ett kungarike med kung Saul, kung David och kung 
Salomo. Men efter kung Salomo delades riket och senare 

försvann båda kungadömen. Främmande stormakter tog över och 
periodvis befann sig befolkningen i exil, den så kallade babyloniska 
fångenskapen.

Jerusalem – platsen där Guds tempel byggdes under kung Salomos tid. 
Under babyloniernas erövring omkring år 587 f Kr förstördes Salomos tempel 
och majoriteten av judarna landsförvisades till Babylon. Förbundsarken 
försvann. Efter att ha återvänt hem omkring år 537 f.Kr. kunde judarna år 
515 f Kr inviga ett andra tempel på samma plats. Detta tempel, som också 
renoverats av kung Herodes, förstördes av romarna år 70 e Kr.

Karmel – berget där profeten Elia segrade över 450 av Baals profeter och 
400 Asheras profeter (1 Kung 18). Med sin skönhet, sin rika växtlighet och sina 
svårtillgängliga skogar och grottor var Karmel också en poetisk symbol (Höga 

v 7:5; Jes 35:2; Jer 46:18; Am 9:3).

Jona – i denna berättelse får Jona kallelsen från Gud att 
bege sig till Ninive för att där varna invånarna för deras 
synder. Jona vill inte lyssna på Gud, han försöker fly 
undan, hoppar på en båt men hamnar i havet. På bilden 
simmar Jona i Stora havet (Medelhavet). En stor fisk 

slukar honom och spyr upp honom på land. Jona gör allt för att slippa, men 
är tvungen att resa till Ninive. Folket i staden Ninive ångrar 
sina synder och räddas. Gud ger Jona en lektion i vikten att 
förbarma sig över människor, även dem som man anser vara 
ens fiender.

Drottning Ester räddade sitt folk i Persiens huvudstad Susa 
under kung Xerxes tid, ca 480- 470 f. Kr. (se Esters bok)


