Na podzim 2008 jsme
navštívili Izrael
Je to země s velkou minulostí, současností a hlavně budoucností.
Čtyři dny jsme strávili v Jeruzalémě, dva dny v Galileji a poslední den na pobřeží středozemního moře.
Přidali jsme se k slovensko-české výpravě ze sborů Milost. Náš průvodce byl sedmdesátisedmiletý moudrý
žid, který prožil celé novodobé dějiny Izraele (60 let) v této zemi. Ochotně vyprávěl, odpovídal na dotazy a
diskutoval na jakékoliv téma.

Herodes Veliký nechal před 2000 lety rozšířit Chrámové nádvoří v Jeruzalémě do takovéto podoby. (S tzv.
Robinsonovým obloukem v předu)

Nad Robinsonovým
obloukem bylo místo
pro trubače
s nápisem “MÍSTO
TROUBENÍ“. Když v
roce 70 po Kristu
dobyli Římané
Jeruzalém, vše co
bylo na Chrámovém
nádvoří rozbořili a
trosky naházeli dolů.
Dnes se podařilo odkrýt původní Tyropoénskou
(Herodiánskou) cestu vedoucí pod Robinsonovým
obloukem, po které zcela určitě chodil i Ježíš.

Cesta je poškozená
od kamenů
shozených Římany
z Chrámového
nádvoří.
Na obr. vzadu je
hromada těchto
kamenů. V popředí
je shozený rohový
kámen s původním
hebrejským nápisem
„MÍSTO TROUBENÍ“.

Do dnešních dnů se s Robinsonova oblouku, po
kterém vedla cesta na nádvoří, zachovaly jen
malé výstupky ze zdi.

Tyropoénská cesta vedoucí pod Robinsonovým obloukem, po které zcela
určitě chodil i Ježíš

Novodobý Izrael nejsou jen vykopávky pozůstatků dávné minulosti, ale je to moderní a krásná země
s rozmanitou přírodou a přátelskými lidmi.

Velký zážitek byla návštěva židovského tržiště v Jeruzalémě. Bylo několik hodin před začátkem sabatu a
tržiště bylo velmi rušné. Seznámili jsme se tady s židovskou rodinou (vlevo dole), která má kořeny
v Boskovicích u Brna.

__

__

Hebrejská Univerzita v Jeruzalémě byla postavená tak, aby mohla sloužit v případě potřeby jako vojenská
pevnost.

Studující a modlící se židé u zdi nářků →

↓ Sestupujeme z města od Lví brány do

↓ Sestup z Olivové hory k Getsemanské zahradě

údolí Kidron. Naproti je část Olivové hory.

v pozadí je Chrámové návrší.

Model Jeruzaléma z období Ježíše
Tady je zvykem pokládat na hrob kamínky

Jeden den v okolí Mrtvého moře byl také velkým zážitkem.

Lanovka na skalní pevnost Masada

Mrtvé moře obklopuje skalnatá poušť

Vodopády a jeskyně En Gedi, kde se skrýval
David před králem Saulem poblíž Mrtvého moře

Damani skalní ↑ žijí volně poblíž pramenů En Gedi spolu s kozorohy ↑

Část naší výpravy po koupání v Mrtvém moři vyzkoušela místní hru na divochy :o)

Galilejské Jezero a mozaika připomínající zázrak rozmnožení chlebů a ryb ve vesnici Tabga ↓(Mt 14:14...)

Kafarnaum známé mnoha Ježíšovými zázraky

a také nalezenými základy Petrova domu

Gedeónovy prameny jsou dnes nádherné
přírodní koupaliště (Sd 7:4-6)

Bejt Šeán - nedaleko je pohoří Gilbóa, kde
padl Saul a jeho synové (1 Sam 31:8)

Cesarea Přímořská, kde bydlel Kornélius zbožný Římský důstojník (Sk 10)

Koupání ve Středozemním moři u Netanie

Poslední večer a odlétáme domů

