
The Gospel Trail
The Gospel Trail, en unik kulturrute som binder sammen de hellige og historiske stedene i Galilea med Jesu liv og virke i en integrert rute
som gir besøkende og pilegrimer, turgåere og terrengsyklister muligheten til å oppleve ikke bare naturen og geografien i det moderne Israel,
men også det faktiske landskapet i evangeliet ved å følge Jesu ferd fra Nasaret, hans barndoms og ungdoms by, til Capernaum ved bredden
av Genesaretsjøen, der han startet sin forkynnelse og kalte til seg disiplene (Matteus 4:18;21). 

The Gospel Trail begynner ved Precipice-fjellet i den sørlige utkanten av Nasaret, og følger en ruten gjennom kalksteinåser og
fruktbare daler, forbi fortidsbyer og moderne landsbyer, til stedet fortidens Capernaum lå ved bredden av Genesaretsjøen. Ruten
omfatter etablerte veier og stier som har vært benyttet fra gammelt av av gjetere og bønder, handelsfolk og pilegrimer, soldater,
konger og profeter. For den moderne besøkende er det en tur inn i bibelsk historie og tro. Mount Devorah (oppkalt etter
profetinnen Debora) og det høystakkliknende Taborfjellet (begge på den andre siden av dalen, øst for Nasaret) minner om at
Barak beseiret kanaanittene (Dommernes bok 5:2-31). Toppen av Taborfjellet er identifisert i kristen tradisjon som stedet for
"Herrens forklarelse" (Markus 9: 2-9).

Fra Kibbutz Lavi følger Gospel Trail ruten nordover til en gammel romersk vei, forbi frukthager og oppdyrkede åkere, før den
når klippeplatået ved den utdødde vulkanen Karnei Hattin (Hattins horn"), der de muslimske styrkene til Salah-a-Din

(Saladin) i 1187 beseiret Korsfarerkongedømmets armeer. Like ved ligger drusergraven til Nabi Shuaib, den tradisjonelle graven
til profeten Jetro (Moses' svigerfar).

Det 380 meter høye Arbelfjellet, som vender ut mot Genesaretsjøen, brukes i dag til basehopping av ekstremsportentusiaster.
Grottene i fjellsiden har vært brukt av jødiske forsvarere minst tre ganger før og etter Jesu liv: i 161 f.Kr. av tilhengere av
makkabeerne i deres opprør mot hellenisten Antiokos IV Epifanes (1. makkabeerbok 9:2); i 38 f.Kr. av tilhengere av Antigonus i
hans opprør mot Herodes den store (Josefus, Jødiske antikviteter14:423-6); og i 66 e.Kr. av Josefus selv som et forrådslager i
forsvaret av Galilea under det store opprøret mot romerne  (Josefus' liv, 37). Langs den nordvestre bredden av Genesaretsjøen er
det fire steder med direkte tilknytning til Jesu forkynnelse: Migdal/Magdala, en viktig handelshavn i det 1. århundret og
fiskesentrum som er identifisert i evangeliene som hjemstedet til Maria Magdalena (Lukas 8:2); Tabgha, som ifølge tradisjonen er
åstedet for mangfoldiggjøringen av brødene og fiskene (Markus 15:32-38); Mount of Beatitudes (Matteus 5-7); og Capernaum,
Jesu by, "hans egen by" (Matteus 9:1).

Ruteforslag til dagsturer og korte ekskursjoner:

• Med bil eller buss (kjør og gå): Start ved Precipice-fjellet og gå langs Nasarethøydedraget (3 km); kjør til Arbelfjellet (40 km);
piknik ved Ein Nun-kilden; gå til Tel Kinrot (5,5 km), og gå eller kjør deretter videre til Capernaum (4 km).

• Til fots: for gjennomsnittlige turgåere – fra Wadi Hamam til Capernaum (14 km); for trente vandrere – Arbelfjellet til Capernaum
(20 km).

• Med sykkel (med stopp underveis): fra Laviskogen til Capernaum (30 km); eller fra foten av Precipice-fjellet til Hattins horn (32
km). Mesteparten av ruten er tilgjengelig for syklister. To strekninger er STENGT for syklister: nedstigningen fra toppen av
Precipice-fjellet (syklister kan begynne fra Vei 60 lengre nede); og den alternative ruten ned siden av Arbelfjellet.
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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.



landet – Vandre i Galilea med sin utrolige natur.

Les mer på www.goisrael.no   


