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Alustava matkaohjelma 

Pe 12.10 Lento kohti Tel Avivia lähtee Helsingistä illalla  

La 13.10 Siirtyminen Jerusalemiin ja majoittuminen St. George –hotelliin. Myöhemmin aamupäivällä 
lyhyt retki Sefelan laaksoon paikkaan, jossa Daavid ja Goljat kävivät tunnetun taistelunsa sekä Emmauksen 
rauniokirkolle. Illalla mahdollisuus osallistua messiaanisen seurakunnan jumalanpalvelukseen  

Su 14.10. Syväsukellus alueen historiaan alkaa Israel -museosta, jonka laajoihin valikoimiin kuuluu mm. 
pienoismalli Jerusalemista 2000 vuotta sitten. Israel museosta jatkamme maanalaiseen Wohlin 
arkeologiseen museoon, jossa on kaivettu esiin Uuden testamentin ajan kortteli sekä käymme juutalaisten 
pyhimmällä paikalla Itkumuurilla.  

Ma 15.10. Jerusalem, kolmen uskonnon, juutalaisuuden, islamin ja kristinuskon 
kohtaamispaikka. Kävelyretki Jerusalemin vanhan kaupungin pyhiin paikkoihin, mm. Jeesuksen kuoleman ja 
ylösnousemuksen paikalle Pyhän Haudan kirkkoon. Tutustumme myös Lähetysseuran alueen suurimman 



kumppanin Jordanian ja Pyhän maan evankelisluterilaisen kirkon (ELCJHL) päätoimistoon ja Lunastajan 
kirkkoon. Tapaaminen kirkon työntekijöiden kanssa. Iltapäivä Suomen Lähetysseuran FELM –keskuksella, 
jossa tutustumme alueella tehtävään työhön ja tapaamme niin alueella työskenteleviä suomalaisia kuin 
Lähetysseuran kumppaneiden edustajia, mahdollisuus myös vuoropuheluun eri uskontojen edustajien kanssa 
(mukana mm. naisrabbi Mira Raz.) 

Ti 16.10. Lähtö kohti Galileaa. Matkalla pysähdymme puutarhahaudalla, Kuolleella merellä (mahdollisuus 
uimiseen) sekä vierailemme maailman vanhimmassa kaupungissa Jerikossa. Perillä Tiberiaksessa 
majoitutaan Galileanjärven rannalla sijaitsevaan Ron Beach –hotelliin.  

Ke 17.10. Tutustumme Unescon maailmanperintökohteeseen, Hasoriin sekä kävelemme Jordan-joen 
alkulähteillä ja Danin rauniokummulla, jossa on poikkeuksellisen paljon Raamatun aikaista 
nähtävää. Nousemme ylös Golanille, jossa olemme Syyrian rajan tuntumassa. 

To 18.10. Aamupäivän kohteena on Lähetysseuran kumppanin MECC ICCI:n (Middle East Council of 
Churches - International Christian Committee in Israel) työ: Tyttöjen talo Akkossa sekä johtajuuskoulutus 
Notre Damen koulussa Nasaretin lähellä. Päivän historiallinen osuus taas vie meidät Jeesuksen 
kotikaupunkiin Kapernaumiin, Vuorisaarnan vuorelle sekä Pietarin kalansaaliin kirkkoon.  

Pe 19.10. Aamupäivä vapaata. Mahdollisuus lepäilyyn ja uimiseen hotellilla sekä ostosten tekemiseen 
Tiberiaksen keskustassa. Iltapäivällä lähdemme Tiberiaksesta ja matkustamme Bethlehemiin. Majoitumme 
Beit Jalassa Abraham Herbergerissä, paikallisen luterilaisen kirkon vierastalossa. Yhteinen iltarukous 
kirkossa 

La 20.10. Päivä Bethlehemissä. Aamupäivällä vierailemme Lähetysseuran kummikoululla, jossa tapaamme 
niin työntekijöitä kuin lapsia. Kouluvierailun jälkeen käymme Jeesuksen syntymäkirkossa ja paimenten 
kedolla.  

Su 21.10. Osallistumme luterilaisen kirkon jumalanpalvelukseen palestiinalaisalueella. Kirkkokahvit /lounas, 
vapaata yhdessäoloa seurakuntalaisten kanssa. Iltapäivällä mahdollisuus tutustua Yad Vashem –museoon 
Jerusalemissa.  

 Ma 22.10. Vapaapäivä, mahdollisuus omatoimiseen tutustumiseen ja ostoksien tekemiseen Jerusalemissa. 
Illalla siirtyminen lentokentälle Tel Aviviin ja yölento Helsinkiin.  

 Ti 23.10. Saapuminen Helsinkiin aamulla 
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