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Det er ikke alt,som er lige helligti Den Hellige Stad eller p6 de kristne helligsteder.
Larm og hellig humbug valter ofte en i
mode.SAdanfOleri det mindsteen rakke
skandinaviske turister eller pilgrimme,
som besoger Jerusalem. Ofte skuffes de
mest. som har ventet mest. fordi stederne
ikke svarertil forventningerne.
Interessanter det i hvert fald at kunne
konstatere,at de rejser,som har flest - om
ikke mange- utilfredsekunder,er jule- og
piskerejserne. SAdan siger i hvert fald
nogledanskerejseledere.Og forklaringen,
de giver,lyderenkel:Den 6ndeligeberigelse, som jule- og pAskegester havde sat
nasen op efter,udeblev.
Getsemane
lmidlertid er der steder,som g0r indtryk.
Getsemane have ved foden af Oliebjerget

Tre,erne i Getsemane have

f

L

er et af dissesteder.De gamleoliventreer
betageren. Hvisstilhedenafbrydesher,er
det kun, fordi en pilgrimsgruppetorersl4jen med sig.
Disse oliventreer kan vere lige sA gamle som vores tidsregninger det. Under
deres grene kan Jesu disciplehave hvilet
sig natten for korsfastelsen. Traerne er
tavseom deres alder,og alligevelsiger de
noget. En karbon-14-undersogelse
er med den fejlmargin,man nu engang mA
regne med - kommet til det resultat,at
traerne er 2300 Ar gamle. lsraelske traeksperterhar udtalt,at de mindster 160018006r gamle,men at de kan vere aldre.
Denne udtalelsefaldt forrige Ar, da israelske eksperter undersogte treerne og
forsogte at stille deres diagnose.Franciskanerne,som vogteroverGetsemanehave s6vel som over de fleste andre romersk-katolskehelligstederi lsrael,har i
de senere ir veret bekymrede lor traernes velbefindende.Bladeer faldetaf, grene er visnet og nogle rodder dode. Efter
treeksperternes undersogelseer tr@erne
blevet beskiret, godning er lagt ved r6dderne,og en forbedringkan alleredespores.
Der er s6ledesgode mulighederfor, at
traerne i lang tid fremovervil kunne klare
sig. lngensouvenir-jagerkan langere g0re dem fortrad, idet et rakvark er sat op
mellemturisterneog traerne. Der har varet eksemplerp6, at hele grene er blevet

hugget af treerne. For et halvt hundrede
6r sidenvar der imidlertidstorrefarefor, at
den klippeblok,som Jesus efter traditionen lA pi, da han bad sin Getsemane-bgn,
skuffebfivefjernetog forsvindetAr lreerne. Efter at Alle NationersKirke er blevet
rejst over dette sted, har klippen fAet lov til
at ligge uberort.Tidligereslog pilgrimme
stykker af den flade blok og bragte disse
med til dereshjemland.

Skartorsdagsprocession

op ad den sikaldte Palmesondagsstiog
g0r holdt i haven uden for den russiske
MariaMagdalenekirke.
Her leses de sidste nytestamentligetekster. Man kan dirligt vare helt uberort.
Stedetgor i forbindelsemed l€sningen af
teksterneen fjern begivenhedvirkelig for
en.
Det samme gor det lille olivenblad,som
franciskanerneved Alle Nationers Kirke
uddeler.Endnu har der veret nok til alle
de tusinder,der i 6retslob besogerhaven.
Ogsi det lille blad minder om en ikke helt
almindeligmandsbon.Og det minderom
et kys,forrederens kys, Judas-kysset.

Attenenog nattenfor langfredagdrager en
del processionertil Getsemanehave.Ogaf pastor Kai KianHansen, Arhus
s6 skandinaver,b6de turisterog fastboende, deltager almindeligvis.Lutheranerne
samles forst skartorsdag eftermiddagtil
en nadvergudstjenestei Forloserkirken,
som liggerbareet stenkastfra Gravkirken,
- stedet,hvor Jesus ifolgetraditionenblev
korsfestet. Teksterfra Det nye Testamente
med relationtil begivenhederneomkring
de sidsteddgn iJesu liv lases op pi seks
sprog,ogs6dansk.
Efter denne nadvergudstjenestebeveger en hundredtalligskaresig igennemdet
gamleJerusalemssmallegyder - 96r si at
sige ad Via Dolorosai modsat retningad
den vej, som smerternesmand i sin tid gik
- og nAroverKedrondalentil Getsemane.I
stedetfor at ga ind til de gamleoliventraer, hvor pladsen ikke tillader, at mange
hundrede samles pd en gang, beveger
processionensig noglefd hundredemeter

