TOI DI HANH HUONG DAT THANH # 12 = 07 NGÀY HANH HUONG

TÔI ĐI HÀNH HƯƠNG ĐẤT THÁNH # 12

* 07 NGÀY HÀNH HƯƠNG *

*NGÀY THỨ NHẤT : Đi Caesarea, Cana & Nazateth :

1/ Sau khi ăn sáng: Xe sẽ đi dọc theo bờ biển Địa Trung Hải (lên phía bắc) -> Caesarea, nơi
các tông đồ nghe ông Phêrô kể Tin Mừng đầu tiên & rửa tội.

2/ -Xem nhà hát La Mã – Roman Amphith –Aqueducteatre & Cầu dẫn nước – Aqueduct). Người
La Mã xây cầu dẫn nước từ xa vào đất liền, kiểu như dẫn thủy nhập điền, sớm nhất vào 7 năm
trước Chúa Giáng sinh, cao đến 10m, dài có khi 300m – 8km.

3/-Pont du Gard, France, Roman aqueduct built circa 19 BC.

(Cầu Gard, Pháp, La Mã xây khoảng năm 19 trước Chúa Giáng sinh)

4/-Núi Camel – Nơi ông Elijah trốn vua Ahab.

-Đi qua thung lũng Jezreel Valley -> Megiddo – nơi đây các nhà khảo cổ học (viết tắt là KCH)
đã đào được 20 tầng nền Văn hóa (20 levels of Civilization).

*Chiều : -> Nazareth – Bé Giêsu lớn tại đây – Ăn Trưa – Thánh lễ tại Nhà Thờ Truyền Tin
(Church of Annunciation)
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1/-> Cana : Chúa làm phép lạ đầu tiên nước hóa thành rượu.

(Ai muốn đọc lại lời hứa phép Hôn phối thì làm ở đây)

2/->Tiberias – Ăn tối – Ngủ tại : Ron Beach Hotel – Phone 972-4-6791350 – Address: 173 Gdud
Barack St. Tiberias (Fax 972-4-6791351 (Tối sửa soạn mang hết hành lý cho ngày mai)

*NGÀY THỨ HAI : Đi Caparnaum & Mount of Beatitudes (Núi Tám Mối Phúc Thật.

1/->Ăn sáng xong lên xe đi Núi Tabor (Mt. Tabor) – Nơi Chúa Biến Hình (the site of the
transfiguration of our Lord, sau đó đến :

2/->Cầu tầu Tibirias Pier lên tầu đi dạo (relax!) trên Biển Galliee (Sea of Galilee), chúng ta dễ
dàng xemGolan Heights gần đó (phía bắc của Do thái), cho ta hình dung ra được phần nào đời
sống của các tông đồ chài lưới thế nào?

3/->Tới Ginnosar thăm một bào tàng chứa một chiếc tầu có một thời Chúa còn rao giảng.

4/->Tới Capernaum : thăm một nhà nguyện (Do thái) đổ nat và nhà của thánh Phêrô – rồi Ăn
Trưa tại quán Ali ngay bờ biển.

5/->Đi đến Tabgha – Nơi phép lạ 5 chiếc bánh và 2 con cá (site of multiplication of loaves &
fishes. Rồi vào xem nhà thờ xinh xắn Mensa Christy (Bàn ăn của Chúa).

6->Đến Núi Tám Mối Phúc Thật (Mt Beatitudes), và dự Thánh Lễ tại đây. (Celebrate Holy Mass
here) –Nghỉ đêm.
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*NGÀY THỨ BA : Đi Sống Jordan, Beth Sean & Thành phố Jerusalem .

1/Sông Jordan : Xem cảnh – Lội xuống sông– diễn lại Bí tích rửa tội -Thánh lễ - Có thể lấy, mua
nước rửa tội ở đây.! Mua quà lưu niệm.

2/Đi Belt Shean/Scythopolis = về phía Nam nơi khảo cổ nổi tiếng của Do thái, giáp ranh giới
giữa hai thung lũng Jezreel &Jordan. Như Jericho cũng từng bị chiếm trải qua suốt 1 lịch sử.
Sau khi đánh hạ Saul (Saolê) và các con trai ông ta tại Núi Gilboa, dân Phillistines đã treo xác
họ trên tường của Belt-Shean (x. 1Sam 31:10-12). Trong thời điểm giao thời giữa Cựu và Tân
Ước, thành phố được đổi tên là "Scythopolis". Các nhà khảo cổ học khám phà nhiều di tích cổ
đổ nat từ thời La Mã/Byzantine Scythopolis (Thời La Mã năm 64 Trước Chúa GS; Thời
Byzantine thế kỷ 4-7 Sau Chúa GS = Nước VN vào thời Bắc thuộc lần 1)

Vào thời Chúa, Scythopolis là 1 trong những TP chính của Decapolis – là 1 trong nhóm 10 TP
chia sẻ cùng Văn hóa và chính phủ Hy lạp.

*Ăn Trưa : tại Sachne –Công viên suối Nước Nóng (Hot Springs Park) ->tới chân núi Gilboa và
Biblical Trail at Tel Jesrael – Ngủ tối ở đây: Dan Boutique Hotel jerusalem – Tel :
972-2-5689999 – Địa chỉ : 31 Hebron Rd. Jerusalem 93546.

*NGÀY THỨ TƯ : Thời Kinh Thánh tại Do thái/ Bible Time in Israel

1/TP đầu tiên chúng ta viếng thăm là TP Bethlehem/Bê-lem –Thăm máng cỏ Chúa sinh ra – Dự
Thánh Lễ ở đây.

2/Jerusalem -> Núi Cây Dầu (Mount of Olive) – xem vị trí Chúa lên Trời, đi bộ dọc theo đường
Chủ nhật Lễ Lá (Palm Sunday Rd.)

3/Vườn Gethsemane Garden: Có bao nhiêu người ước muốn ngược lại thời gian để nhìn Chúa
hoặc nghe tiếng của Ngài, dù là một chút. Đi bộ giữa hàng cây dầu cổ thụ, đóc đoạn Thánh
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Kinh về lời cầu nguyện của Chúa. Quí vị dành một ít thì giờ để suy niệm tại đây. Sau đó đến
thăm Nhà thờ có mộ Đức Mẹ (Mary's Tomb Church)

*NGÀY THỨ NĂM : Núi Zion, The Western Wall& the Temple (Núi Sion, tường phíc tây &
Đền Thờ)

1/Thăm Núi Zion, Mộ Vua David, Nhà Caipha & "Phòng trên" – Upper Room – nơi môn đệ
Gioan mà Chúa Giêsu yêu, ông ngả đầu vào ngực Chúa, nơi mà sau này Thánh Tôma kêu lên:
"Lạy Chúa tôi, Lạy chúa tôi !" – My Lord&my God". Quí vị sẽ dữ Thánh lễ tại St Peter in
Galicanto. Kế bên là Tu viện Dormition Abbey.

2/Đi bộ qua Khu Jewish Quarter, the Roman Ca4do & Biệt thự của Herod (Herediam Mansion)

->Tường phía Tây & Khu khai quật tường phía Nam (The Western Wall, visit the Southern Wall
Excavtions : Đây là phía Nam của Đền Thờ(The Temple) có cửa vào dành cho người dân
thường, còn cửa cao hơn ở phía Đông thì dành riêng cho các ông Giáo sỹ & Levites. Từ cái sân
có các phần cầu thang lớn dẫn đến Temple Mount, chưa được đào ra. Đây là cái sân mà rất có
thể Chúa Giesu đã đuổi các hàng rong,các người đổi tiền. (It is in this courtyard that Jesus likely
drove out the vendors and money exchangers who were exploiting the people)

* NGÀY THỨ SÁU : Đi vòng quanh Jerusalem "Theo con đường Chúa đã đi qua".

1/ Quý vị đến xem Shrine of th Book (tạm dịch là :Đền Thánh Thư) xem Bảo tàng, bao gồm
The Dead Sea Scrolls – Các cuộn giây cổ Kinh Thánh Cựu Ước vùng Biển Chết, đã lưu trữ Lời
của Chúa.

2/ Xe đi đến thành cổ (Old City), vào bên trong thành, Quí vị đi dọc theo the Vi Dolorosa –
Bethesda – St. Ann Church (nhà thờ thánh Anna. – Tu viện Nữ Zion (Convent of the Sisters of
Zion), tại đây quí vị sẽ thấy Antonia fortress pavements – là nơi xét xử Chúa – dẫn đến đồi
Calvary, dự Thánh Lễ tại Nhà thờ Chúa Phục Sinh (Church of Holy Sepulcher) – Trong này còn
có di tích hang mộ chôn xác Chúa. -The Edicule of the Holy Sepulchre (The Tom of Christ) with
the dome of the rotunda visible above.
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*NGÀY THỨ BẢY : Thăm Massada – Dead Sea Scrolls – Ein Gedi - Pháo đài Msada – Cuộn
Giấy Cổ Biển Chết – Ein Gedi.

1/Sáng – Quí vị có Thánh Lễ tại vườn / Garden pf Gethsemane. Rồi tiếp tục tour xe đến vùng
Biển Chết – Dead Sea Region, nằm ở mức 366m (1200ft) dưới mực nước biển. Quí vị tiếp tục đi
cáp treo (cable car) lên đỉnh núi có Pháo đài Massada, tour guide sẽ kể cho quí vị nghe lịch
sử nơi có giao tranh xảy ra.

2/Ăn Trưa : Tại Qumran – sau đó thăm vùng Hang Động the Qumran Cave Area – mà Dead
Sea Scolls (tạm dịch "các cuộn giấy có vùng Biên Chết") được tìm thấy ở đây.

1/Ein Gedi, "Spring of the Goat", một ốc đảo (có nước ngọt) ở bờ biển phía tây của Biển Chết.
Vì ở đây có thời tiết ấm và nhiều nước ngọt, nên nổi tiếng có nhiều xưởng chế tạo nước hoa &
cây cọ (date palm groves)

2/ Nơi đây Vua David trốn khỏi Saul và tại đây Chúa nhận lời chúc tụng và cầu nguyện của Vua
Jehosaphat (Sam 23:29; 24. – Songs 1:14 mà Chúa đánh bại kẻ địch của Israelites.

3/ Trở lại Jerusalem ngủ qua đêm, hôm sau ra phi trường về nhà.

* HẾT 7 NGÀY HÀNH HƯƠNG ĐẤT THÁNH *

Ptế : Hướng Dương
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