
Mindig emlékezzünk rá:
itt kezdődött, Betlehemben – Palesztinában

Let’s Always Remember:
It started from here, Bethlehem – Palestine

This is where the story began, where the 
beauty and the light of love and peace shone; 
where Jesus was born; in the city of Bethle-
hem, Palestine. Here is where Christianity 
started; where religions embraced each other 
and carved a harmonic history of tolerance 
and coexistence throughout bittersweet eras. 
From here, Palestine, Bethlehem, the beauty 
of the words love and peace started. It pre-
served the duty held on the shoulders of the 
Palestinian people to remain the true emis-
saries to carry this message of serenity to the 
entire world.

The name Bethlehem is derived from 
Lahmo, the Chaldean god of fertility, adopt-
ed by the Canaanites as Lahama. It means 
“House of Bread” in Aramaic, and “House 
of Meat” in Arabic. Bethlehem in all lan-
guages refers to fertility and good soil. In fact, 
several countries have given the name Beth-
lehem to their cities, such as Argentina, Co-
lombia, Mexico, Portugal, Uruguay and the 
USA.

Bethlehem is located between the cities of 
Hebron and Jerusalem, about 10 km south 
of Jerusalem. It is part of the central moun-
tains and plateaus in Palestine that spread 
parallel to the Jordan Valley and the Dead 
Sea. The city is bounded on the east by the 
town of Beit Sahour and on the west by Beit 
Jala. It is situated on a mountainous site, 772 
metres above sea level.

Being one of the holiest places, Bethlehem 
has unique religious sites in particular the 
Nativity Church, Milk Grotto Church and 
others. The Church (Basilica) of the Nativity 
was built by Emperor Constantine’s mother, 
Saint Helena, in 325 A.D. above the Grotto 
of Nativity, which stands until today and 
forms the natural centre of the town and the 
district. In 529, the church was partly de-
stroyed by the Persians and rebuilt by Em-
peror Justinian in 531. The Church has a 
small entrance door, called the Door of Hu-
mility. The holiest part of the church is the 
Grotto of the Nativity, which is under the 
main altar. A silver star marks the place where 
Jesus was meant to be born. In 2012, the Na-

A történet itt kezdődött, ahol felragyogott 
a szeretet és a béke szépsége és fénye; ahol 
Jézus született, Betlehem városában – Palesz-
tinában. Ezen a helyen jött létre a keresztény-
ség, ahol a vallások békésen megfértek egy-
más mellett, és toleránsan, szelíden formálták 
harmonikus történelmüket a keserédes kor-
szakokon át. Innen, Palesztinából, Betlehem-
ből ered a szeretet és a béke szépséges jelen-
tése. Őrzi feladatát, amelyet a palesztin nép 
a vállán hordoz, hogy igaz küldöttként vigye 
el a béke és derű üzenetét a világba.

A Betlehem név Lahmótól, a termékeny-
ség káldeus istenének nevéből származik, 
amelyet a kánaániták Lahamaként vettek át. 
Arámiul a „kenyér házát”, arabul a „hús há-
zát” jelenti. Betlehem minden nyelven a ter-
mékenységhez és a jó talajhoz kötődik. Sok 
országban adták ezt a nevet településeknek, 
például Argentínában, Kolumbiában, Mexi-
kóban, Portugáliában, Uruguayban és az 
USA-ban is.

Betlehem Hebron és Jeruzsálem városok 
között található, Jeruzsálemtől körülbelül 10 
kilométerre délre. Palesztina központi hegyei-

hez és fennsíkjaihoz tartozik, amelyek a 
Jordán-völggyel és a Holt-tengerrel pár-

huzamosan húzódnak. A várost ke-
letről Beit Sahour település, nyu-

gatról Beit Jala határolja. Hegy-

vidéki területen fekszik, 772 méterrel a ten-
gerszint felett.

Betlehem, a világ egyik legszentebb pont-
ja, bővelkedik egyedülálló vallási helyszínek-
ben, közülük kiemelkedik a Születés Temp-
loma és a Tejbarlang-kápolna. A Születés 
Templomát (Bazilikát) Konstantin császár 
édesanyja, Szent Ilona építtette Kr. u. 325-
ben a Tejbarlang-kápolna fölött, amely ma is 
áll, és a város és a kerület természetes központ-
ját képezi. Miután a perzsák 529-ben lerom-
bolták a templom nagy részét, 531-ben 
Justinianus császár újjáépíttette. Alacsony 
bejáratát az Alázat Ajtajának nevezik. Leg-
szentebb része a főoltár alatt található Szüle-
tés Barlangja. Ezüstcsillag jelöli azt a helyet, 
ahol Jézus a legenda szerint született. 2012-
ben a Születés Temploma és Betlehem óvárosa 
a világörökség része lett, és a palesztin helyek 
közül elsőként a Születés Temploma került fel 
az UNESCO listájára.

A fennmaradt mecsetek és templomok a 
kereszténység és az iszlám egymás mellett 
éléséről tanúskodnak. Betlehem egyik leg-
egyedibb és legfontosabb mecsetje az Omar 
bin Al-Khattab Mecset. Olyan történelmi 
helyszínek is fellelhetők itt, mint Ráhel sírja, 
Dávid király kútja, a vízvezeték, a Jacir-
palota, Salamon medencéi és más épületek, 
amelyek a világ egyik legfontosabb turisztikai 
centrumává teszik a várost.

A karácsony sok országban különleges 
ünnep; mégis Betlehem nyújtja a legjelentő-
ségteljesebb környezetet hozzá. Palesztinában 
ez az időszak decembertől januárig tart, mert 
a karácsony pontos ideje a keresztény naptá-
rak közötti eltérések miatt változó. A római 
katolikusok és a protestánsok december 25-
én, a görög és más ortodox egyházak január 
6-án, míg az örmények január 18-án ünnep-
lik a karácsonyt. Az ünnep ideje alatt keresz-
tények ezrei zarándokolnak Betlehembe.

A karácsonyi időszak a karácsonyfa fényei-
nek meggyújtásával és a vásár megnyitásával 
kezdődik. A hatalmas eseményre összegyűl-
nek a palesztinok és a világ minden tájáról 
érkező látogatók, és meghallgatják a külön-
böző kórusok ünnepi műsorát. Megkezdődik 
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tivity Church and the old city of Bethlehem 
became World Heritage Sites, and the Church 
of the Nativity was the first Palestinian site 
to be listed by UNESCO.

The coexistence of Christianity and Islam 
is also witnessed by the standing mosques and 
churches. One of the most unique and im-
portant mosques in Bethlehem is the Mosque 
of Omar bin Al-Khattab. You can also find 
historical sites including Rachel’s Tomb, the 
wells of King David, the water channel, Jacir 
Palace, Solomon’s Pools and others, which 
made it one of the most important tourist 
cities in the world.

Christmas is a special occasion in many 
countries; however, Christmas in Bethlehem 
has the most significant settings in the world. 
Christmas season in Palestine runs from De-
cember to January. The timing varies due to 
the differences between Christian calendars. 
Roman Catholics and Protestants celebrate 
Christmas on the 25th December, Greek and 
other Orthodox Churches on the 6th January, 
while Armenians celebrate it as late as 18th 
January. Thousands of Christians make pil-
grimage to the city during this period.

The season is inaugurated by lighting the 
Christmas tree and opening the Christmas 
market. This is a huge event, where all Pales-
tinians and visitors from all over the world 
gather to attend this celebration with the 
participation of different choirs. A Christmas 
market comes up and Christmas plays are 
performed.

The feast of Christmas Eve begins from 
midday when the Patriarch of Bethlehem 
visits the Nativity Church, and uniformed 
Palestinian scouts from across the West Bank 
parade through the city announcing the 
event. The sounds of drums and bagpipes fill 
the place. People dressed as Santa Claus give 
out sweets and gifts everywhere, contributing 
to the festive atmosphere. This celebration is 
repeated on the 6th and 18th January.

Probably the most important event of 
Bethlehem’s Christmas is the Midnight 
Mass on Christmas Eve, held in the Church 
of the Nativity to celebrate the birth of Jesus. 
Due to space constraints, religious service is 
broadcast on large screens each year in Man-
ger Square, directly outside the Basilica. 
Pilgrims, locals and tourists gather for this 
unique experience to live the Christmas 
spirit!

On Christmas Day family and friends’ 
visits start in the morning. The housewife 
usually serves freshly baked Christmas cook-
ies, such as mamoul or ghraibeh. Mamoul is 
a type of Middle Eastern cookie made from 
semolina and ghee filled usually with date 
paste. Christmas chocolates and a high-qual-
ity liqueur or sweet wine are offered as well, 
followed by traditional Arabic coffee. Fami-
lies also get together for a big feast. These 
meals are usually very rich. They often pre-
pare lamb stuffed with spicy rice or Qidreh 
that is lamb cooked with rice in a special 
wood-fired oven. Family gatherings comple-
ment the festive ambience. In addition, many 

a vásár, és egymást követik a karácsonyi színi 
előadások.

Szenteste ünneplése délben kezdődik, 
amikor a betlehemi pátriárka felkeresi a Szü-
letés Templomát. Ekkor Ciszjordánia külön-
böző részeiből származó egyenruhás palesztin 
cserkészek vonulnak végig a városon, és beje-
lentik az eseményt. Dobok és dudák hangja 
tölti be a települést. Mikulásnak öltözött 
emberek osztanak édességet és ajándékokat, 
fokozva az ünnepi hangulatot. Az ünnepség 
január 6-án és 18-án megismétlődik.

A betlehemi karácsony alighanem legfon-
tosabb eseménye a szenteste bemutatott éjfé-
li mise, amellyel Jézus világra jövetelét ünnep-
lik a Születés Templomában. A helyszűke 
miatt minden évben nagy képernyőkön is 
kivetítik közvetlenül a Bazilika melletti 
Manger (Jászol) térre, ahová zarándokok, a 
helybeliek és a turisták sereglenek, hogy az 
egyedülálló élmény keretében megtapasztal-
ják a karácsony szellemét.

Karácsony napján már reggel megindul a 
rokonok és barátok látogatása. A háziasszo-
nyok általában frissen sült karácsonyi süte-
ményeket szolgálnak fel, például mamoult 
vagy ghraibeht. A mamoul búzadarából és 
ghíből készült, általában datolyapasztával 
töltött közel-keleti süteményféle. Karácsonyi 
csokoládét és kiváló minőségű likőrt vagy 
édes bort is kínálnak. Ezt követi a hagyomá-
nyos arab kávé. A családok gazdag fogásokból 
álló lakomát költenek el együtt, amelynek 
része a fűszeres rizzsel töltött bárány vagy a 
qidreh, a speciális fatüzelésű kemencében 
rizzsel főzött bárány. A családi összejövetelek 
emelik az ünnepi hangulatot. Ráadásul, sok 
betlehemi palesztin keresztény nyitja meg a 
házát a külföldi látogatók előtt. Az időszak 
köszöntése arabul „Eid Milad Majid” (ديع 
 .”vagyis „Dicső születés ünnepet ,(ديجم داليم
Arámi nyelven, amelyet Jézus is beszélt, ennek 
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Palestinian Christians from Bethlehem open 
their houses to international visitors. The 
season’s greeting in Arabic is ‘Eid Milad Ma-
jid’ (ديجم داليم ديع) which means “Glorious 
Birth Feast”. In Aramaic, the language spo-
ken by Jesus, it is ‘Eedookh Breekha’ which 
means “Blessed be your Christmas”.

This land has taught us to live and stand 
tall despite oppression and occupation, and 

to love life even if it’s been marred by 
difficulties and challenges. Neverthe-

less, this year recorded unique condi-
tions for the holy land and the 
symbols of love and peace: COV-

ID-19. With the coronavirus pandemic surg-
ing in many parts of the globe, Christmas 
will look very different in Bethlehem. Albeit, 
Christmas tree will be there, and social rela-
tions will be strengthened despite social dis-
tancing. We plan to design our own Christ-
mas cards and send them to our family and 
friends. When we are not able to exchange 
gifts, it is perhaps the best time to give those 
in need; this year’s gifts are going their own 
way. Our feast means continuing to celebrate 
Jesus message of love to mankind.

On this occasion, I hope my wishes will 
fly with the dove of peace to all the people 

across the world for an inner joy of light and 
love. I wish my people will get soon to join 
others and enjoy freedom, justice and peace. 
I hope the message that emerged from the 
humble Grotto in Bethlehem will accom-
pany our people, where peace, justice and 
coexistence prevail over occupation.

“Glory to God in the highest, and on earth 
peace to people of good will.”

H.E. Dr Fadi El-Husseini,
Acting Head of Mission of the  

Embassy of Palestine to Hungary

megfelelője az „Eedookh Breekha”, vagyis 
„Legyen áldott karácsonyod!”

Ez a föld megtanított minket élni és emelt 
fővel járni az elnyomás és a megszállás elle-
nére is. Megtanított minket az élet szereteté-
re, amelyet nehézségek és kihívások sújtanak. 
Idén viszont a COVID-19 miatt páratlanul 
nehéz helyzetbe került a szent föld, a szeretet 
és a béke szimbólumaival együtt. Miután a 
járvány újra lecsapott világszerte, a karácsony 
Betlehemben is egészen másképp alakul. Ka-
rácsonyfa azért lesz, és a szociális távolságtar-
tás ellenére a társadalmi kapcsolatok is erő-

södni fognak. Magunk tervezzük meg a 
családtagjainknak és barátainknak szánt 
karácsonyi képeslapjainkat. Mivel elmarad-
nak a személyes ajándékozások, talán jó alka-
lom ez arra, hogy a rászorulók felé fordítsuk 
figyelmünket; idén az ajándékok a maguk 
útját járják. Az ünnep jelentése, hogy tovább 
dicsőítjük Jézus üzenetét az emberiség iránti 
szeretetről.

E jeles alkalomból remélem, hogy kíván-
ságaim a világ minden emberéhez eljutnak a 
béke galambjával, világosságot és szeretettel-
jes belső örömet hoznak. Bízom benne, hogy 

népem hamarosan ismét együtt ünnepelhet 
a többi néppel, és újra élvezhetjük a szabad-
ságot, az igazságosságot és a békét. Remélem, 
hogy a szerény betlehemi barlangból szárma-
zó üzenet kíséri majd népünket és győzedel-
meskedik a béke, az igazságosság és az együtt-
élés a megszállás felett.

„Dicsőség a magasságban Istennek, és a föl-
dön békesség, és az emberekhez jóakarat.”

Őexc. dr. Fadi El-Husseini misszióvezető
Palesztina magyarországi nagykövetsége
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