
   Αληθινή εν Θεώ Ζωή 9ο 
Οικουμενικό Προσκύνηματικό 

Ταξίδι στους Αγίους Τόπους
“Αναβίωση της Βίβλου”  
    25 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου 2013

Η Βασούλα Ρυντέν και οι Σύλλογοι της Αληθινής εν Θεώ Ζωής έχουν την τιμή να σας 
προσκαλέσουν σε Προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, τη γενέτειρα του χριστιανισμού. 

Το προσκύνημά μας θα αποτελέσει μια μοναδική πνευματική περιήγηση στους 
σημαντικότερους και ιερότερους βιβλικούς τόπους, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται η 

Βηθλεέμ, η Ναζαρέτ, η Οδός του Μαρτυρίου, ο Γολγοθάς, και ο ιερότερος τόπος για όλους τους 
χριστιανούς, ο Πανάγιος Τάφος, το σημείο της Αναστάσεως.

Το ταξίδι μας θα αρχίσει με επίσκεψη στο Ναό της Γεννήσεως του Χριστού στη Βηθλεέμ για να δούμε το 
Σπήλαιο όπου γεννήθηκε ο Ιησούς. Θα επισκεφθούμε επίσης το υπέροχο Σπήλαιο των Αγίων Νηπίων, και 
το Παρεκκλήσιο των Αγγέλων. Το πρόγραμμά μας κατόπιν μας οδηγεί στην Άιν Κάρεμ (Ορεινή), τόπο 
της Επισκέψεως της Παναγίας στην Αγία Ελισάβετ και γενέτειρα του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή. Στη 
διαδρομή θα επισκεφθούμε την Ιεριχώ και το Κουμράν, όπου βρέθηκαν οι Πάπυροι της Νεκράς Θάλασσας. 
Θα επισκεφθούμε επίσης το σπίτι και τον τάφο του Λαζάρου στη Βηθανία.  

Θα κάνουμε 5 διανυκτερεύσεις στην αιώνια πόλη της Ιερουσαλήμ. Θα βαδίσουμε στα χνάρια του Ιησού 
μετά τον Μυστικό Δείπνο προς τη Γεθσημανή, το Λιθόστρωτο (όπου ο Ιησούς δικάστηκε από τον Πιλάτο) 
και μετά θα ακολουθήσουμε τις Στάσεις του Σταυρού στην Οδό του Μαρτυρίου προς τον Γολγοθά και το 
Ναό του Παναγίου Τάφου. 

Μετά την Ιερουσαλήμ θα κατευθυνθούμε βόρεια, στη Ναζαρέτ, για τρεις ακόμα διανυκτερεύσεις.  Στα μέρη 
που θα επισκεφθούμε συγκαταλέγεται το Όρος των Ελαιών, το Όρος Θαβώρ, όπου έγινε η Μεταμόρφωση 
του Σωτήρος, η Θάλασσα της Γαλιλαίας, η Καπερναούμ και η Τιβεριάδα, όπου έλαβε χώρα το Θαύμα του 
Πολλαπλασιασμού των Άρτων και των Ιχθύων. 

Αυτό το Προσκύνημα θα είναι ένα ταξίδι στο ίδιο το λίκνο του χριστιανισμού, τη γη όπου «ο Λόγος 
ενσαρκώθηκε και κατοίκησε ανάμεσά μας». Για πολλούς, θα είναι μια εμπειρία ζωής, την οποία θα 
μοιραστούμε ως εν Χριστώ οικογένεια. Εμπνεόμενοι από τα Μηνύματα της Αληθινής εν Θεώ Ζωής, 
χαιρετίζουμε την ευκαιρία να ζήσουμε και να λατρέψουμε ενωμένοι με όλους τους χριστιανούς, καθώς και 
άλλα θρησκεύματα, ανεξαρτήτως δόγματος, εθνικότητας ή «ανθρωπίνων» διαχωρισμών. 

Η οικουμενική συμφιλίωση είναι η ουσία των προσκυνηματικών ταξιδιών της Αληθινής εν Θεώ Ζωής, 
καθώς προσευχόμαστε ενωμένοι στον ένα Κύριό μας. Γνωρίζοντας ότι τα προσκυνηματικά ταξίδια της 
ΑΕΘΖ μένουν αξέχαστα και χαρίζουν πνευματική ανάταση τόσο για κληρικούς όσο και για λαϊκούς, 
ανυπομονούμε να σας υποδεχθούμε στο προσκύνημα του 2013.

Το Πρόγραμμά μας έχει ως αφετηρία την Ιερουσαλήμ, με άφιξη των προσκυνητών την Κυριακή 25 
Αυγούστου, και ως τελευταίο σταθμό την Ναζαρέτ. Οι προσκυνητές θα αναχωρήσουν για τις χώρες τους 
τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου. Αφίξεις και αναχωρήσεις γίνονται από το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ.

Το κόστος του προσκυνήματος είναι US$ 
1250 ή 995 ευρώ, σε διπλό δωμάτιο (η λίγο 
χαμηλότερη τιμή σε δολάριο ΗΠΑ είναι για 
τους εκτός Ευρώπης, οι πτήσεις των οποίων 
είναι πολύ ακριβότερες).

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την 
εγγραφή, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:  pilgrimage@tlig.org
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