
PODRÓŻ  Z  BIBLIĄ  PRZEZ  IZRAEL 

                   W dniach, które idą, Jakub wypuści korzenie, Izrael zakwitnie,                                                                                         

                   puści pędy i napełni cały świat płodami. 

                   Ja, Pan, jestem jej stróżem, nieustannie ją nawadniam, pilnuję jej dniem i nocą (..)                     

                   Pan buduje Jeruzalem, Zgromadza rozproszonych Izraela, 

                   Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Do domu Pana pójdziemy! 

                                                                                                                Izaj. 27:3,6;  Ps. 147:2 

Jerozolima, pustynia Negew z uroczymi źródłami życiodajnej wody, Morze Martwe, Galilea z Górą 

Błogosławieństw, Kafarnaum, Jezioro Galilejskie, Nazaret - to tylko niewielka część wybranego przez 

Pana Boga skrawka ziemi, na której Jego wybrańcy realizowali dzieło Bożego Zbawienia dla człowieka. 

Pilny czytelnik Słowa Bożego z łatwością znajdzie w nim wiele odniesień do przywołanych nazw 

miejscowości i miast, ale to tylko niewielka część tego, co pragniemy zobaczyć, dotknąć i przejść na 

własnych nogach podczas  następnej podróży do Izraela, którą planujemy zorganizować w dniach od 22 

kwietnia do 03 maja 2015 r. 

Jesteśmy pełni wiary i nadziei, że pobyt na tym centralnym skrawku naszej planety pozwoli nam ujrzeć 

niezapomniane krajobrazy, zobaczyć miejsca niezwykłej historii, ściśle związane z natchnionym Słowem 

Bożym oraz spotkać wyjątkowych ludzi z ich obyczajowością żydowską. 

Mając nadzieję, że powyższe zamierzenie będzie zgodne z wolą Boga Stwórcy, nieco w odróżnieniu od 

poprzednich wyjazdów, tym razem pragniemy nasze serca i zmysły poznawcze skierować w pierwszej 

kolejności na zwiedzanie Jerozolimy, a zakończyć podróż w ukwieconej Galilei. 

W czasie naszej podróży planujemy m.in.: 

- przejść tunelem Hiskiasza w Jerozolimie, 

- przejść tzw. "tunelem rabinackim" pod murami dawnej świątyni, gdzie można zobaczyć monumentalnej 

  wielkości kamienne bloki użyte do budowy II świątyni w Jerozolimie, 

 - dojść do jaskiń w En Gedi, miejsc schronienia Dawida oraz będziemy mogli korzystać z zajęć polegają-

cych na odtwarzaniu codziennych praktyk pasterskich, garncarskich i kulinarnych przypominających co-

dzienność życia w czasach Pana Jezusa. 

Tym razem zaplanowaliśmy niemal 12-dniowe przebywanie w tym pięknym i niezwykle ciekawym kraju 

w okresie pełni wiosennej, cudownie rozkwitających pól uprawnych i sadów.  Dzięki temu, będziemy 

mogli naocznie potwierdzić moc wypełniającego się na naszych oczach proroctwa z księgi Izaj.35:1-2: 

Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia; niech się rozraduje i zakwitnie step!  Niech jak złotogłów 

bujnie zakwitnie i weseli się, niech się raduje i wydaje radosne okrzyki! Chwała Libanu będzie mu dana, 

świetność Karmelu i Saronu; ujrzą one chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. 

Ta ziemia staje się tak piękną dzięki ludziom tego narodu, synów Abrahama, Izaaka i Jakuba, których Pan 

przywołuje z najróżniejszych zakątków ziemi, wypełniając kolejne Swoje Słowa proroczej obietnicy: 

„Nie bój się, bo Ja jestem z tobą. Ze Wschodu przywiodę twoje potomstwo i z Zachodu zgromadzę cię. 

Do Północy powiem: Wydaj! A do Południa: Nie zatrzymuj! Przyprowadź moich synów z daleka i moje 

córki z krańców ziemi!.                                              

                                                                                  Izaj  43:5-6 

 



Również dlatego planujemy spotkania przedstawicielami tego narodu, szczególnie tymi poszukującymi 

jak najbliższych relacji z Panem Bogiem. Na dzień 25 kwietnia zostaliśmy zaproszeni do zaprzyjaźnio-

nego Zboru żydów mesjańskich w Maale Adumim pod Jerozolimą, aby wspólnie uczestniczyć w uwiel-

bianiu Jedynego Boga i interpretacji Jego życiodajnego Słowa. 

Zaplanowana podróż rozpocznie się od celebracji współcześnie obchodzonego w Izraelu Święta 

Niepodległości. Jest to powszechny czas społecznej, narodowej radości w tymże kraju, bowiem w sercach 

wielu izraelitów odwołuje się ono do dziękczynienia Najwyższemu Bogu za łaskę powrotu do ich ziemi i 

jej odnowy.  Ponieważ dzień świąteczny w języku hebrajskim nazywany jest jom tow co znaczy  dobry 

dzień, mamy nadzieję, że jest to pomyślny zwiastun Bożych błogosławieństw jakich pragniemy być 

uczestnikami podczas tej podróży i że zostaną nam łaskawie darowane. 

W ułatwieniu zwiedzania i poznania miejsc historycznie biblijnych pomoże nam zaprzyjaźniona z nami 

izraelska przewodniczka Dvora Maor. 

Uwaga: dla osób, które nie będą mogły np. ze względów zdrowotnych wziąć udziału w przejściach 

eksplorujących, przewidziane będą zwiedzania alternatywne. 

  

Przewidywana cena wycieczki wyniesie około 4300 złotych (cena w dużej mierze będzie zależna od 

kursu dolara USA). 

  

W cenie zawarte są koszty związane z: 

1. Biletem lotniczym tanimi liniami Wizzair (odlatujących z Polski - Katowice). 

2. Noclegami w pokojach 2 - osobowych w dobrych hotelach. 

3. Posiłkami - śniadania i obiadokolacje. 

4. Transportem autokarowym w ciągu całej wycieczki z i do lotniska. 

5. Wejściami do Parków Narodowych. 

6. Opieką przewodnika. 

Warunkiem uczestnictwa w wycieczce będzie: 

(1) zgłoszenie się do organizatorów wycieczki (sms, telefonicznie, e-mailem lub pisemnie), 

(2) wpłacenie do 25 lutego zaliczki w wysokości 600 zł jako depozytu dla linii lotniczych oraz 

(3) wysłanie kserokopii pierwszej strony swojego paszportu (ze zdjęciem, numerem i terminem ważności 

przekraczającym co najmniej o sześć miesięcy termin wycieczki)  na adres: 

Stanisław Sławiński, ul. Żeromskiego 9, 23-400 Biłgoraj 

lub zeskanowany na adres mailowy: staszeks@onet.pl  

Telefon kontaktowy: (+48) 601 20 71 34 

  

Należną zaliczkę proszę o przesłanie na konto Zrzeszenia Wolnych Badaczy Pisma Świętego  

w Krakowie. 

Nazwa banku i numer konta: 

Krakowski Bank Spółdzielczy: 70 8591 0007 0021 0045 0544 0001 z dopiskiem „Wycieczka do Izraela”. 

  

Z pozdrowieniem w imieniu Pana Jezusa Chrystusa - 

br. z łaski Pana  

Stanisław Sławiński 


