
FEIRINGEN AV JESU DÅP I JORDANELVEN

For kristne pilegrimer og besøkende i Israel er dåp i Jordanelven ofte et høydepunkt under besøket. Titusener av greske og
russiske ortodokse kristne fra alle deler av verden samler seg i Qasr el Yahud ved Dødehavet for den årlige feiringen av Jesu
dåp, som finner sted 18. og 19. januar. Feiringen av Jesu dåp – epifania eller teofania, som betyr ”Guds åpenbaring eller
tilsynekomst” – feirer at Jesus ble døpt av døperen Johannes i Jordanelven. Ifølge den kristne tro markerte denne dåpen ikke
bare begynnelsen på Jesu virke, den viste også Gud som Den hellige treenighet for den kristne verden. 

Så en dag kom Jesus fra Nasaret i Galilea, og han ble døpt av Johannes i elven Jordan. I samme øyeblikk som Jesus kom
opp av vannet, så han himlene åpne, og den Hellige Ånd kom ned over ham som en due. En røst fra himmelen sa: ”Du er min

elskede Sønn, du er min glede.”” Markus 1:9-11:

Qasr el Yahud, det tredje viktigste stedet for kristne pilegrimer i Det hellige land (etter Den hellige gravs kirke og Fødselskirken,
anses å være stedet der døperen Johannes, ifølge Det nye testamentet, døpte Jesus (Matteus, 3: 13-17). Stedet, som også anses
å være stedet der Israels barn krysser Jordanelven da de gikk inn i Kanaan, har gjennomgått stor forandring i senere år for å
imøtekomme de fysiske og åndelige behovene til de gjestende pilegrimene. Det er gratis inngang.

Pilegrimer og turister kan også oppleve eller overvære dåp i Jordanelven ved dåpsstedet ved bredden av Jordanelven der den
strømmer ut fra Galileasjøen.  Mye av Jesu virke foregikk seg rundt Galileasjøen og langs Jordanelven, der det kryr av steder av
bibelsk og historisk betydning. Det er gratis inngang til det rullestoltilpassede området, og det er mulig å leie eller kjøpe hvite
dåpskapper ved ankomst. Det er stille områder for kontemplasjon og gruppebønner, og det legges stor vekt på å respektere
stedets religiøse betydning.
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Den Israelske Turistkontor har som oppgave å markedsføre Israel som destinasjon i Norden og Baltikum, samt å formidle turistinformasjon til
allmennheten i disse landene. Den Israelske statens Turistbyrå arbeider direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt finnes 18 turistbyråer rundt om i
verden som arbeider med å fremme turismen til Israel.

Opplev det unike Israel – Besøk Tel Aviv, Party- og Beachbyen ved Middelhavet som aldri sover – Streif rundt i fascinerende Jerusalem med sine tre
verdensreligioner – Flyt på det helsebringende Dødehavet – Svøm med delfiner og snorkle i Rødehavets korallrev ved Eilat – Gå i Jesus fotspor i det Hellige
landet – Vandre i Galilea med sin utrolige natur.

Les mer på www.goisrael.no   


