
 

 

 

PODRÓŻ Z BIBLIĄ PRZEZ IZRAEL 

 

 

„Samotny człowiek obserwował wschód słońca nad bogatą zielenią łąk nowej ziemi. Kiedy zrobiło 

się już jasno, zaczął przeczesywać wzrokiem horyzont. Na zachodzie lazurowe fale Morza Śródziemnego 

rytmicznie oblewały nadbrzeżne piaski. Bliżej, między nim a morzem, rozciągała się zapierająca dech w 

piersiach panorama stromych stoków, pofalowanych nizin i szerokich dolin. Daleko na wschodzie, na tle 

bazaltowych urwisk Wzgórz Golan, błyszczała Galilea. Było wyraźnie widać punkt, w którym Jordan 

wypływał z południowego końca Jeziora Galilejskiego, by wijąc się przez cały kraj zniknąć pod oparami 

unoszącymi się nad miejscem, w którym Morze Martwe cierpliwie gromadziło swoje skarby. W dolnym 

biegu Jordanu, na obu brzegach rzeki rozkwitał na wpół tropikalny ogród, w którym owoce można było 

zbierać przez cały rok, nie oglądając się na okresy i pory roku ograniczające rolników w innych strefach 

klimatycznych. Daleko na południu wznosiły się miękko brązowe góry Judei, a nagi szczyt Moria w ciszy 

oczekiwał ozdoby, jaką miało się stać wieczne Jeruzalem. Jeszcze dalej, na Beduinów i kupców zdążających 

do ziemi faraonów, starożytnego Egiptu spoglądała pustynia Negew. 

To była wyjątkowa kraina dla wyjątkowego człowieka. Człowieka, którego życie miało się zacząć 

nie po czterdziestce, ale w patriarchalnym wieku 75 lat. Abraham miał być jedyny w swoim rodzaju, ale 

jednocześnie miał być duchowym prototypem wszystkich wierzących w Boga, którzy za nim pójdą.  

W tym pierwszym Hebrajczyku świat miał poznać nowe zjawisko. Bóg wydzielił jedną gałąź w drzewie 

rodzaju ludzkiego i to przez nią miały teraz spełniać się Boże plany; wokół niej miała się obracać cała 

historia ludzkości; w niej miały się wypełnić triumfalnie pewnego dnia wszystkie biblijne proroctwa. 

Wiekuisty Bóg stwarzał nową rzeczywistość; kształtował swego Izraela”.
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Uważny badacz natchnionego Słowa Bożego w żaden sposób nie zbagatelizuje skutków powołania 

Abrahama – to nie było zwykłe wydarzenie. Miało się ono stać źródłem wszelkiego biblijnego 

przewidywania przyszłości; w konsekwencji zaś – sprawą podstawową dla wszystkich pragnących 

zrozumieć historię i jej najbardziej zagadkowy element: Żydów. 

Żaden naród, który pozostawił na tej ziemi po sobie jakiś ślad, nie jest tak konsekwentnie widoczny jak 

potomkowie Abrahama. Z pewnością żaden naród nie wzbudzał tylu emocji, nie przyciągał takiej uwagi i 

nie pozostawił tak niezatartego wkładu w historię jak naród żydowski. Dlaczego? Dlaczego Bóg ich 

powołał? Dlaczego tak wyraźnie ich wybrał? Co chciał i co nadal chce pokazać światu przez ten niewielki 

naród? W jaki sposób istnienie tego narodu i Boże zamiary względem niego wpływają na każdego z 

potomków Adama? Odpowiedzi na te pytania są intrygujące, pouczające i choćby na część z nich 

chcielibyśmy znaleźć odpowiedź podczas kolejnej podróży do Izraela. 
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Cezarea Nadmorska, historyczne miejsce, skąd ap. Paweł wyruszał do krajów basenu Morza 

Śródziemnego celem przekazania żywego Słowa Bożego narodom pogańskim; Akko (dawna Ptolemaida – 

miejsce pobytu apostoła narodów);  Rosz HaNikra – zespół pięknych naturalnych grot nadmorskich; Galilea 

z Górą Błogosławieństw; synagoga w Kafarnaum, gdzie przemawiał i uzdrawiał Mesjasz; Góra Strącenia w 

Nazaret, skąd chciano Go strącić;  miejsce niezwykłego wyznania nie z krwi i kości, lecz z Boga – „ Tyś jest 

Chrystus, Syn Boga żywego”, czyli Cezarea Filipowa;  dawna miejscowość Laisz, gdzie mieszkał „lud, 

żyjący beztrosko, cicho i spokojnie, że niczego im nie brakowało  z tego, co jest na ziemi, owszem nawet 

mieli dostatki, z nikim nie mając żadnej sprawy spornej”, czyli dzisiejsze Tel Dan; izraelskie technologie 

desalinizacji wody morskiej stosowane w wielu krajach świata znad Morza Martwego wraz z uroczym 

kibucem Kalia na kwitnącej pustyni; Jezioro Galilejskie z Tyberiadą i Magdalą i oczywiście wieczne miasto 

Jerozolima z jej wieloma starożytnymi miejscami i duchowymi odniesieniami.  

Słowo Boże wielokrotnie przywołuje większość powyższych miejscowości, ale to tylko niewielka 

część tego, co pragniemy zobaczyć, dotknąć i przejść podczas następnej podróży do Izraela, którą – jeśli 

dobry Bóg pozwoli – planujemy zorganizować w dniach od 23 kwietnia do 03 maja 2017 r. 

Mając nadzieję, że powyższe zamierzenie będzie zgodne z wolą Boga Stwórcy, w czasie tej podróży 

planujemy ponadto wykłady i zajęcia: 

 odtwarzanie codziennych praktyk pasterskich, garncarskich i kulinarnych przypominających 

codzienność życia w czasach Pana Jezusa (Kfar Kedem), 

 dojście do jaskiń w En Gedi, miejsc schronienia Dawida,  

 warsztaty archeologiczne w centrum Jerozolimy,  

 poszukiwanie śladów Abrahama w Beer Szewie przy starożytnych studniach, 

 jeśli będzie to możliwe, planujemy zobaczyć miejsce straceń kozła dla Azazela, 

 na uczniowskiej drodze do Emaus będziemy szukać „spotkania z Panem”, 

 w dolinie Emek Ha Ela poszukamy „pięciu kamieni ze strumyka przeciw Goliatowi”,  

 planujemy przejście tzw. „tunelem rabinackim” pod murami dawnej świątyni i być może tunelem 

Hiskiasza, 

 pełne cichej emocji nocne przejście śladami ostatniej drogi naszego Mistrza z Wieczernika do 

ogrodu Getsemane, domu arcykapłana, Piłata, Heroda, ponownie do Piłata i na Golgotę...  

Przebywanie w tym pięknym i niezwykle ciekawym kraju w okresie pełni wiosennej, cudownie 

rozkwitających pól uprawnych i sadów, naocznie potwierdzi nam moc wypełniającego się na naszych 

oczach proroctwa z Księgi Izajasza 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:   

Dlatego oto idą dni - mówi Pan - że już nie będą mówili: Jako żyje Pan, który wyprowadził synów Izraela z 

ziemi egipskiej. 

Lecz: Jako żyje Pan, który wyprowadził i sprowadził potomstwo domu izraelskiego z ziemi północnej i ze 

wszystkich ziem, do których ich wygnał, i będą mieszkali na swojej ziemi. Jer. 23:7-8 



Również dlatego planujemy spotkania przedstawicielami tego narodu, szczególnie tymi poszukującymi jak 

najbliższych relacji z Panem Bogiem. Na dzień 29 kwietnia zostaliśmy zaproszeni do zaprzyjaźnionego 

zboru żydów mesjańskich w Maale Adumim pod Jerozolimą, aby wspólnie uczestniczyć w uwielbianiu 

Jedynego Boga i interpretacji Jego życiodajnego Słowa.  

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 4400 złotych (cena w dużej mierze będzie zależna od kursu 

dolara USA). 

 

W cenie zawarte są koszty związane z: 

1. Biletem lotniczym linii PL LOT (odlot z Warszawy) – aktualnie najtańsze dla większych grup. 

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

3. Posiłkami – śniadania i obiadokolacje. 

4. Transportem autokarowym w ciągu całej wycieczki oraz 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 20 stycznia 2017 r. zaliczki w wysokości 500 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 skanu tej strony 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 

Uwaga: 

organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie oraz ewentualnego odwołania wycieczki w przypadku 

zbyt małej ilości  uczestników. 

 

 

 

 



Ramowy program wycieczki 

Szczegółowe informacje o podróży i odwiedzanych miejscach  

można znaleźć na stale uzupełnianej stronie podrozdoizraela.wordpress.com  

(program będzie na bieżąco rozszerzany o dodatkowe fragmenty opisane powyżej) 

 

Dzień pierwszy 24.04  

Jaffa – dom Szymona Garbarza 

Cezarea Nadmorska 

Hajfa ze wspaniałymi ogrodami. 

Rosz HaNikra – przepiękne groty nadmorskie  

Akko (Ptolemaida) 

Nocleg – hotel Eden w  Tyberiadzie 

Dzień drugi 25.04 

Nazaret (Mt. Precipice – Góra Strącenia)  

Kana Galilejska 

Kfar Kedem – warsztaty biblijne 

Góra Błogosławieństw  

Kafarnaum 

Tabga nad Jeziorem Galilejskim 

Nocleg – hotel Eden w Tyberiadzie 

Dzień trzeci 26. 04 

Wzgórza Golan  

Tel Dan  

Banias (Cezarea Filipowa) 

Pływanie łodzią po Jeziorze Galilejskim 

Wąwóz Gołębi  

Nocleg w hotelu Eden  w Tyberiadzie 

 

Dzień czwarty 27.04 

Yardenit  

Beit Sze’an  

Ein Harod – spotkanie z Gedeonem 

Kasr al-Jahud – tradycyjne miejsce chrztu Pana Jezusa  

Nocleg w kibucu Kalia na pustyni 

 

 

 

 

http://podrozdoizraela.wordpress.com/


Dzień piąty 28.04 

Massada  lub specjalne spotkanie z Rickiem Weinecke – Fontanna Łez  

Ein Gedi 

Qumran 

Pływanie w Morzu Martwym  

Przejazd do Jerozolimy. Nocleg w hotelu Jerusalem Gate 

Dzień szósty 29.04  

Grób w Ogrodzie 

Maale Adumim – społeczność w zborze żydów mesjańskich  

Muzeum Izraela - model Jerozolimy z czasów  Pana Jezusa 

Nocleg w hotelu Jerusalem Gate 

Dzień siódmy 30.04 

Góra Oliwna  

Ogród Getsemane  

Via Dolorosa, tradycyjna droga na Golgotę.  

Góra Syjon – Wieczernik  

Nocleg w hotelu Jerusalem Gate 

Dzień ósmy 01.05 

Wzgórze Świątynne.  Ściana Płaczu.  

Tunel Rabinacki pod Zachodnią Ścianą  

Instytut Świątynny  

Żydowska Dzielnica, Cardo 

Miasto króla Dawida – tunel Hiskiasza   

Nocleg w hotelu Jerusalem Gate 

Dzień dziewiąty 02.05 

Instytut Jad Waszem 

Rehovot – Instytut Ayalon 

Machane Jehuda – tradycyjny market w centrum Jerozolimy 

Emaus 

Dzień dziesiąty 03.05 

Odlot z lotniska Ben Gurion  

  

  


