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elske premierminiryamin Netanyahu,
over at dyste mod
partiets kandidat,
rak, bl.a. ogsi tage
op mod sin egen
forsvarsminister,
vlordechai.Som vi
d fra valgkampe
let, skerpes tonen
rndt rivalerne jo
! man kommer.
mOdei regeringen
januar meddelte
Mordechai Netahan trak sig ud af
)n. Men der var
om nogen almin<edsbegaring.
:hai tog en kalot
let og laste op af
,20, ligesom han
Ce Netanyahu at
pitel 15 i Forste
bog. Derefter form0det og satte
tod Vestmuren.
nok kun de allerrclstarke der ved
rnyahuburde glerer denne afskedsellerdet modsatte.
ituationenat domtan nok have misn det sidste, hvilgs6 bliver bekrefran sl6r henvisnin:er.
120 taler sterke
d dem der farer
'1,og det var netop
le ting Mordechai
le regeringen for
sig skyldig i, og
r angav som 6rsag
adeden. 1 Sam 15
i at vere en meget
rilsen til Netanyaforteller om Saul
ges som folkets
rre har der i lsrael
tradition blandt
politikere for at
ibelen. Det gjorde
vid Ben-Gurion og
)m Begin. NAr en
citerer skriften,
gr han sig en histo'eligiostradition og
rrmentlig at hans
n serlig vagt.
bp

og forsvar os
ved vor Herre Jesus Kristus, din SOn,
som med dig lever og regerer i Hellig6nds enhed,
6n sand Gud fra evighed og til evighed.

Nazaret, Jesu barndomsby,
har Bebudelseskirken som sin
storste turist- eller pilgrimsattraktion. Byen Nazaret er i
dag en arabisk by. Men lige
ved ligger et andet Nazaret,
nemlig Nazaret lllit, hvis
befolkning er jOdisk. Et ,tredjen Nazaret er nu under opforelse pi en hospitalsgrund
der ejes af et skotsk missionsselskab.
Pa denne grund er man i
gang med et storstilet projekt,
nemlig at opbygge en landsby
s6dan som den s6 ud p6 Jesu
tid. Bag projektet oLandsbyen
Nazaretnst6r en rekke amerikanske kristne. Omkostningerne ved at bygge ,Landsbyen Nazaretrransl6s til omkring
400 millioner danske kroner.
N6r det hele bliver fardigt man h6ber at landsbyen kan
6bnes for besogendei 61 2000
- vil det givetvis blive en pilgrimsattraktion. I stedet for
bare at se p6 ruiner, hvilket
kan vere interessant nok, vil
man i ,Landsbyen Nazaretn
skabe fornemmelse af livet i
en landsby p6 Jesu tid. Man
har alleredeanlagt terrasserne
hvor gaster vil blive inviteret
til at hore lignelsen om s€demanden. Arkeologiske udgravninger pA stedet har bl.a.
afdekket fundamentet til et
vagtt6rn samt en gammel vinPresse.
Landsbyenvil best6 af smi
stenhuse og g6rdspladser. Et
snedkervarksted og et potte-

- Sig mig, har I da aldrtg kunnet blive
enige om noget sm helst?.
- Jo, dengang huset brandte, ville ui
begge to ud ad det nmme uindue.

magervarksted
vil
blive sige til at Nathanael kunne
opfort. Pa tur i nlandsbyen sporge Filip: ,Kan noget godt
Nazaretnvil man blive guidet komme fra Nazaret?- (Joh
af personer der er kledt i 7,46).
Men selv om Jesu barndragter som pA nytestamentlig tid. P6 et senere tidspunkt domsby har veret lille, har
vil man ogsi tilbyde aftenar- der ikke varet langt til en
rangementer hvor besogende storby. Tre 6r for vor tidsregkan klede sig i bibelske drag- nings begyndelse opfgrte Heter og deltage i festlighederne rodes Antipas sin hovedstad i
i landsbyen.
Sephoris, som kun 16seks kiArkeologiske udgravninger lometer nordvest for Nazaret.
gbr det sandsynligt at der i
Gad vide om bygningsarNazaretn€ppe har levet mere bejderenJosef fra Nazarethar
end 120-150 mennesker p6 arbejdet d6r? Og haft Marias
Jesu tid. Er dette en rigtig son Jesus med pA arbejde?
Kai Kja,r-Hansen
antagelse,er der ikke noget at

ffi
i...

fo

a.,..p

."'k#g
,..ffi

r for,r

, ,Jes
"fiII(

frE

\bdvr
:a-.nd
D

rf

hvor€
n€ns
bnver
a:dffi
.::,:..:::l.:

,F ffi
.f$

Bebudelseskirken t Nazaret - med mosaikker af jomfru Marta oil giuetuts fortsat uare en turtstattraktton. lvlen den fdr i dr
2000 konkurrence fra, LandsbAen Nazareto.

Israelsmissionens Avis
Jeg vil gerne modtageavisengratis
Jeg vil gerne betale frivilligt abonnement
pA kr. 95,- og modtage et giroindbetalingskort hertil hver januar
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Adr.:

Kuponen sendes til:
Den Danste Israelsmlgglon

Norregade 14, 6070 Christiansfeld
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Unge Norregade 14, t

