


Våra hebreiska rötter 
 

Vad innehåller resan ”Våra hebreiska rötter”? Jo en upptäcksresa in i den judiska världen sam-
tidigt som en rundresa i Israel pågår. Vi reser i ett land som har både kristna och judiska röt-
ter som i denna resa står som två olivträd på ömse sidor om det vi beser. 

Nu närmar vi oss alltmer den tiden då de båda linjerna: de kristna och det judiska folket när-
mar sig alltmer. Men inte bara det utan också att man lär sig av varandra. Detta var något 
som före Israels tillblivelse var ytterst ovanligt. 

Men nu samtalar man med varandra både här och där, i syfte att förstå varandra, vilket är 
grunden för att man ska kunna komma närmare varandra i djupgående frågor. Samtalen 
öppnar upp för förståelse för bibeltexterna. 

På ett djupare sätt än vad vi anat får vi se hur Gud haft sin väg också i och genom det judiska 
folket såväl som i kristna församlingarnas liv. 

Därför finns det inslag i denna resa där vi har möjlighet att stifta bekantskap med judiska 
texter och hur man tänker kring andliga frågor. Det får vi göra under några timmar i en 
Yeshiva, som är en talmudskola, samt en bibelskola. Att kunna komma in på en sådan är 
egentligen generellt omöjligt, men här finns nu tillfälle för det och dessutom så är det en 
yeshiva där både män och kvinnor studerar. Det gör det möjligt att alla kan få vara med. Van-
ligtvis så har jag med grupper förr haft turen att få en svensktalande lärare, som på ett 
mycket bra sätt kunnat förmedla till alla så att alla kunnat förstå. 

Vi kommer också få möjligheten att höra flera röster. Tänk så bra att höra av andra hur de 
har det i det heliga landet. Från många grupper så har detta varit det som gett mest intryck 
av bestående karaktär. Man har också fått mer ”kött” på benen när det gäller för hur man 
skall be för Israel. 

Gudstjänster är också viktiga. Dels att ha en egen andakt men också att kunna komma till 
olika synagogor och uppleva atmosfären. Många har förr om åren uttryckt hur de upplevt 
Anden vila över gudstjänstdeltagarna. Vidare så har de messianska troende ökat i landet. Här 
kan man i en messiansk gudstjänst nästan förflytta sig till hur de första troende judarna på 
Jesus firade sina gudstjänster. På ett påtagligt sätt kommer vi tillbaka till hur det var från 
början. Detta samtidigt som vi kommer närmare all uppfyllelse av profetiska skrifter. 

På så sätt är denna resa unik. Då den kombinerar kristna och judiska platser och kristna och 
judiska texter i en harmoni utifrån en hel bibel. Följ med och upplev det själv! 

 
Med vänlig hälsning,  
Folke 



Dag 1: Måndagen den 21 mars. Avresedagen: Vi far med Os 318 
från Arlanda flygplats kl 06:35 till Wien, där vi mellanlandar för 
att sedan ta flyget till Tel Aviv kl 10: 25 där vi beräknar landa  
kl 14: 50. När vi fått våra väskor åker vi transfer till vårt hotell  
Golan Hotel i Tiberias. Middag på hotellet. 

Dag 2: Tisdagen den 22 mars beger vi oss till Safed efter en  
härlig frukost och beser den gamla delen av staden med de gamla 
synagogorna och konstnärskvarteren. Staden ligger på en höjd, 
vars nattbelysning inte kan döljas. Vi får här höra om staden stora 
betydelse som hemvist för Luria- Kabbalan. Kabbala betyder att 
ta emot. Detta ord möttes oss nog när vi checkade in på hotellet. 
Det brukar stå överst ovan receptionsdisken, kabbalah på  
hebreiska och har den betydelsen: ”reception” vilket innebär att 
man tar emot hotellgäster. 

Vi får veta att Luria kom hit i slutet av 1400-talet. Han kallades 
också för Ari= lejon. Har vi tur kan vi få komma in och se den  
blå-färgade 500-åriga synagogan. I Safed finns också en annan 
bemärkt rabbin vid namn Josef Karo som också har en synagoga 
här. Han är känd för att skrivit bokverket ”Shulchan Aruch” som 
betyder det dukade bordet. Meningen med den var att den lätt 
skulle ge anvisningar om hur man skulle leva judiskt.  

Efter egen inköpt lunch bär färden vidare ner till Galileiska sjön, 
där vi gör en rundresa och besöker Saligprisningarnas berg,  
Kafarnahum och den berömda Jesusbåten i kibbutz Ginosar. Den 
båten har bevisats vara från Jesu tid och kan mycket väl ha  
använts av hans lärjungar vid fiskafänget. Liknande båtar har  
använts på 60-talet vår tideräkning vid motståndskampen mot 
romarna. Vi avslutar dagen med att besöka gravmonomentet av 
judendomens störste filosof vid namn Moses Maimonides, som 
också kallades akronym för Rambam. Hans filosofiska verk har 
legat till grund för tankegången om att återuppbygga Israel före 
Messias ankomst. Middag på hotellet. 

Dag 3: Onsdagen den 23 mars. Efter en tidig frukost ger vi oss 
iväg till Jerusalem via Jordandalen. Allteftersom vi färdas till  
Jerusalem kommer fyra olika klimat att avlösa varandra – allt från 
bördig jordbruksområden till torr öken. Vi checkar in på vårt  
hotell som denna gång heter Ramada Royal Wing. Efter en stunds 
vila så bekantar vi oss med Jerusalem genom att fara upp på  
utsiktsplatsen på Skopusberget, där också det hebreiska  
universitetet ligger. Vi far vidare och beser utsikten över judea 
bergsbygd på andra sidan berget innan vi kommer fram till  
utsikten från Olivberget. Färden över Olivbergets ås påminner om 
livet och döden, himlen och jorden, det gröna området och det 
torra ökenområdet. 

Vi besöker sedan södra Jerusalem och tar in på kibbutz Ramat 
Rachel för en lunch på egen bekostnad. Restaurangen har mycket 
goda sallader och stort utbud av varmrätter. Efter vår lunch beser 
vi Betlehem på håll före vi tar oss till Yad Vashem där vi beser  
utställningen av förintelsen. Vi börjar där vid det träd som  
planterats å minnet av Raoul Wallenberg, en av våra stora  
venskar. På kvällen efter vår middag kan de av oss som vill besöka 
den judiska marknaden och där uppleva marknadsatmosfär och 
köpa frukt och dadlar m m Reseledaren följer med. 



Dag 4: Torsdagen den 24 mars. Vi besöker den konservativa 
Yeshivan Fuchberg som är en studieskola för bl a blivande  
rabbiner och andra intresserade. Här studerar både kvinnor 
och män, vilket inte görs på ortodoxa Yeshivor. Vi får här alla av 
oss veta vad man gör i en Yeshiva, då undervisningen är ganska 
likartad överallt. Vi får dessutom vara med att vi själva får  
samtala och diskutera enkla texter som gör att vi kommer in 
lite i atmosfären samt hur det praktiskt går till. Vi får en 
svensktalande lärare som lugnt och mycket kunnigt leder oss in 
i en kunskapsrik värld. 

Efter att ha fått lite förståelse om vad en Yeshiva är och fått 
förhoppningsfullt ögonöppnare till olika texter i både GT. Och 
NT beger vi oss ner till staden innanför murarna. Vi besöker 
det judiska kvarteret och får bese Cardogatan, Hiskias mur, och 
några arkeologiska platser från olika tidsepoker. Vi beser lite 
olika gamla synagogor före vi tar ett stopp för en enkel lunch. 
Därefter besöker vi tempelinstitutet och om vi har tur en sofer 
( en Torah-skrivare) som visar hur man skriver en Torahrulle. 
Sofern är ett av de fyra ”ämbetena” som finns i Judendomen. 

Vi går sedan ner till Västra muren som har kallats 
”Klagomuren” men snarare numera är lovprisningsmuren. Har 
vi tur så kommer vi se många som tar sin Bar Mitzva, vilket 
sker på torsdagar. Då tar man fram torarullarna och det är stor 
fest. Vi får veta vad det innebär att bli en Bar Mitzva. Vi tar  
enskild andakt vid muren. Männen till vänster och kvinnorna 
till höger då Västra muren är indelad enligt ortodox modell av 
en synagoga. 

Vi går vidare ner till den arkeologiska trädgården och får en 
guidad tur där innan vi tar oss ner till Davids stad. Här har  
utgrävningarna kommit ner till Melkisedeks dagar med  
jättestora cisterner som skulle rymma massor av vatten. Vi 
kommer sedan ner till Siloam-dammen som var en enorm  
bassäng på Jesu tid. Här började pilgrimsvandringen upp till 
templet, och det är därför vi har vallfärdspsalmerna 120 – 134. 
Middag vid hotellet, och en kort samling på kvällen. 

Dag 5: Fredagen den 25 mars. Efter frukosten far vi till  
Stefanusporten också kallad för Lejonporten. Här gick  
Israeliska trupper in 1967 för att liksom ”bakvägen inta staden. 
Vi besöker Betesda och S:t Annas kyrka. Hur kan detta ingå i 
våra hebreiska rötter? Jo för både Anna och Jesus var och är 
judar. De levde i den judiska myllan vilket möjliggjorde för dem 
samt alla NT:s författare att tyda skriften med hjälp av judiska 
tolkningsnycklar. Jämsides med detta skedde många under rum. 
Vi går utmed Via Dolorosa där gamla gatstenar från romarti-
den finns tills vi kommer till Gravkyrkan. Där finns en grav från 
det andra templets tid som man kan bese vid sidan av den nu 
utsmyckade graven i kyrkan. Vi intar en kaffepaus vid en luftig 
basargata innan vi tar oss till Berget Zion och beser den övre 
salen och sedan kung Davids minnesmoment, som också är en 
synagoga. Runt omkring kan man där se olika Yehivor. 

Vi tar oss ner till västra muren och är med vid invigningen av 
shabbaten före vi tar transfer till hotellet där vår shabbats-
middag väntar. Reseledaren tar oss kort genom en illustrerad 
genomgång om hur man firar shabbat. Detta kallas för  
Kabbalat Shabbat= mottagande av Shabbaten. 

 



 Dag 6: Lördagen den 26 mars. På morgonen efter frukost tar vi oss 
en synagogsrunda. I Israel finns det bortåt 7000 synagogor av olika 
storlekar. Vi har tanken att besöka en messiansk synagoga vars bi-
bellärare är Josef Shulam som är mycket kunnig både i judisk och 
kristen teologi. Här kan vi märka kombinationen mellan judisk  
kultur kopplad till tron på Jesus som här kallas för sitt judiska namn 
” ”Yeshua”. Här kan det vara möjligt att ställa frågor till synagogans 
medlemmar om hur det är att leva messianskt i Jerusalem. Vi kan 
också ta oss till konservativa synagogor där både män och kvinnor 
sitter tillsammans och deltar på samma villkor. Vidare kan vi gå till 
ortodoxa synagogor och vara där en liten stund och få en erfarenhet 
av både likheter och skillnader. 

Eftermiddagen är fri för egna strövtåg. Då allt är stängt på den ju-
diska sidan, rekommenderar besök i de arabiska basarerna där man 
kan inta egen bekostad lunch. Vanligtvis bjuds man i synagogs - 
sammanhang på en enklare förtäring efter gudstjänsten. 

På kvällen kan vi samlas på gågatan Ben Yehuda och uppleva hur 
shabbaten tar slut vid solnedgången och hur affär efter affär samt 
alla restauranger öppnar. Man har kommit in i första veckodagen. 
Alla dygn börjar vid solnedgången , inte kl 24.00. Middag på hotel-
let. 

Dag 7: Söndagen den 27 mars. Efter en god frukost far vi till Israels 
museum och beser där modellstaden och bokens museum. Vi far 
därefter ner till Jordandalen och beser först dopstället mitt emot 
Jeriko där Johannes döparen var verksam. Alldeles i närheten låg 
Aenon, nära Salim, där mycket vatten fanns ( Joh. 3: 23, se i det  
illustrerade bibellexikonets historiska bibelatlas sidan del 1 – 12  
regionalkarta – Ammon) 

Vi far sedan till Qumran och får där veta om årtusendets upptäckt 
samt se esséernas utgrävda bosättning, samt grotta 4, 
”Biblioteksgrottan” där alla manuskript låg i uthuggna klipphyllor 
och inte i lerkrukor. Vi far vidare ner till Ein Boked för bad i Döda 
Havet. Där kan vi inta vår egen bekostade lunch innan vi far till Tev 
Sheva i närheten av Beer Sheva. Vi kommer då besöka en utgrävd 
gammal stad som hade 75 familjer. Vi kommer se en mycket  
gammal brunn lik den som Abraham grävde och se platsen där  
stadens styrande personer samlades, i portarna. Sedan far vi till  
Jerusalem där vi får middag vid hotellet. 

Dag 8: Måndagen den 28 mars, far vi ner till Jaffa och beser Simon 
garvarens hus och får en presentation av staden. Vi går upp på Jaffas 
höjd och ser hela Tel Aviv från sin vackraste sida. Vi far vidare upp 
till Caesarea som har stora fyndigheter från Herodes den stores tid 
och från korsfarartiden. Herodes byggde en hydralisk skyddsanord-
ning för att skydda båtarna mot havets starka vågor. Vidare byggde 
han en kapplöpningsbana för hästar och en stor teater. Här i  
området kan man äta sin egen bekostade lunch före man besöker 
den nybyggda utställningen, eller strövar omkring i området. Vi far 
sedan hem till Jerusalem och äter där vår middag. 

Dag 9: Tisdagen den 29 mars. Hemresedagen. Vårt flyg avgår med 
lufthansa till Munchen kl 17.10. Vi måste vara på flygplatsen 3  
timmar före avgång, vilket innebär att vi har förmiddagen på oss för 
egna strövtåg i Jerusalem. Till Arlanda beräknas vi anlända kl 23: 25 
med förhoppningsfullt nya goda erfarenheter. 



RESELEDARE: Folke Holtz f.d Präst i Svenska kyrkan,  
Teol.Kand, Fil mag i religionshistora, Graduated from  
Paideia – The European Institute for Jewish Studies in  
Sweden.  folke.holtz@gmail.com  
 
GUIDE:  Svensktalande 

Prel. pris: 17950 kr 

ENKELRUMSTILLÄGG:  5100 kr 

INGÅR: Flyg, flygplatsskatter, transfer mellan flygplats 
och hotell i Israel, del i dubbelrum 8 nätter, hotellskatt, 
halvpension hela resan dvs. frukost och middag daglig-
en. Utflyktsprogram och entréavgifter enligt specifikat-
ion i denna folder, lokal guide och erfaren reseledning.  
INGÅR EJ: Kostnader för luncher och måltidsdryck. 
Dricks tillkommer med 240 shekel (ca 630kr).  
AVRESEORT: Arlanda 
FLYGBOLAG:  Austrian airlines & lufthansa 
HOTELL:  Hotel Golan, Tiberias 
Ramada Royale Wing, Jerusalem 
 
Vill du klimatkompensera resan? Javisst, läs mer på vår 
hemsida eller fråga oss! 
 

Anmälan sker till Duveskogs Reseservice online på www.duvres.se eller ring oss på 0278-16005. När du fått din bokningsbe-

kräftelse ska en anmälningsavgift på 1500 kr betalas inom 7 dagar (summan avdrages sedan vid slutfakturering). I samband 

med att man betalar sin anmälningsavgift kan man också köpa till reseförsäkring och/eller ett avbeställningsskydd, som gör 

att man får nästan hela resan återbetald vid avbokning för t ex sjukdom, olycksfall etc. Läkarintyg erfodras.  

Avbokningsvillkor: Fram till 45 dagar innan avresan kostar en avbokning 5% av resan pris, dock lägst 700kr. 45-35 dagar 

före avresa kostar en avbokning 25% av resans pris. 34-21 dagar för avresa kostar en avbokning 50% av resans pris. 20 dagar 

före avresa kostar en avbokning 100 %. Om vi som arrangör avbokar resan så meddelas detta senast 4 veckor före avresa och 

då betalas 100% tillbaka till resenär. Om vi som resebyrå avbokar resan på grund av oroligheter eller på grund av för få  

deltagare, informerar vi resenärerna om detta senast 4 veckor före avresan. I 

sådant fall återbetalas hela inbetalda summan.   

Vi reserverar oss för:  prisändringar som ligger utanför vår kontroll, som  

kan bero på höjda flygpriser, flygskatter, valutakurser, tidsändringar etc.   

Vi reserverar oss också för om en reseledare förhindras att fullfölja resan  

pga. sjukdom eller annan händelse som omöjliggör hans medverkan, så  

genomförs resan med annan reseledare. 


