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IZRAEL

Dla chrześcijan natomiast Izrael stanowi wciąż cel podróży, który pobudza do
refleksji nad wiarą, jej początkami i sensem istnienia. Do tego Izrael ma całkiem
atrakcyjne położenie wakacyjne, leży bowiem na wschodnim wybrzeżu Morza
Śródziemnego.Obecne państwo Izrael ma swoje korzenie w Ziemi Izraela, która
zajmowała przed 3 tysiącami lat najważniejsze miejsce w judaizmie. Lecz pomimo
tej wielowiekowej tradycji przez wiele lat nie istniało jako samodzielne państwo.
Walutą w Izraelu są szekle izraelskie.
Izraelska kuchnia łączy w sobie elementy arabskie, tureckie oraz dalekowschodnie.
Oczywiście dla ortodoksyjnych Żydów ważna jest koszerność potraw, restrykcyjnie
przestrzegana w czasie przygotowywania i podawania potraw. Kuchnia izraelska,
która sama nie jest zbyt skomplikowana, przyswaja co rusz to inne pomysły z całego
świata, ale najlepiej komponuje się jednak z kuchnią palestyńską, gdzie dominuje
jagnięcina i ryby.

Najbardziej popularne jest tu jedzenie uliczne, czyli różnego rodzaju falafele i
showarmy, podawane w bagietce lub chlebie pita, z różnymi dodatkam
W czasie szabasu podaje się tradycyjną potrawę czulent, gulasz z wołowiny i
warzyw oraz kaszy. Pamiętać należy, że w Izraelu wieczorem życie raczej zamiera,
nawet w rozrywkowym Tel Avivie.
Założeniu państwa izraelskiego przyświecała idea stworzenia ojczyzny dla narodu
żydowskiego, stąd deklaracja, że Żydzi z całego świata mają prawo wrócić do swojej
ojczyzny i uzyskają izraelskie obywatelstwo. Obecnie około 75% ludności to Żydzi, w
tym 68% z nich urodziło się już w Izraelu. Reszta to imigranci z różnych stron świata.
● Qasr el-Yahud - historyczne miejsce, gdzie Jan Chrzciciel wiele wieków temu
chrzcił Jezusa. Absolutnie jest pozbawione turystycznego zgiełku, jest cisza,
spokój i odpowiednie miejsce na zadumę.

● Jerozolima - Niesamowity klimat, buzujące emocje, miejsce styku różnych
kultur. Jerozolima jest niesamowita i zarazem trudna w odbiorze. Spędziliśmy
tu ponad tydzień, a i tak zobaczyliśmy niewielki jej fragment. absolutne
minimum do obejrzenia w tym mieście to:
● Słynna Ściana Płaczu (Western Wall) po zachodzie słońca zwłaszcza w
piątkowy wieczór, który rozpoczyna Szabat.
● Widoki z Góry Oliwnej, cmentarz oraz tablice z modlitwą Ojcze Nasz w wielu
językach w kościele Pater Noster.
● Mahaneh Yehuda Market – niesamowicie kolorowy i bujny za dnia lokalny
targ, a po zamknięciu olbrzymia galeria street artu.
● Dzielnice starego miasta z najważniejszymi religijnymi obiektami: Kopuła na
Skale i wzgórze Świątynne oraz Bazylika Grobu Świętego.
● Via Dolorosa (Droga Krzyżowa) – zapewne wielu zaskoczy jej obecny wygląd
w konfrontacji z naszymi wyobrażeniami o tym miejscu.

● Nazaret i zwiedzenie Bazyliki Zwiastowania Pańskiego

● Świątynia i ogrody bahaistów w Hajfie Jak tylko zobaczyłem zdjęcia tych
ogrodów w Internecie, to bardzo chciałem tam pojechać. Niesamowita
precyzja i dbałość o szczegóły trawników i kwiatów. Ogrody położone na
kilkunastu poziomach, które tworzą swojego rodzaju tarasy – schody, których
zwieńczeniem jest świątynia bahaistów
● Morze Martwe - jeden z najbardziej zasolonych zbiorników wodnych. Ilość soli
w wodzie powoduje iż wystarczy położyć się na wodzie i będzie się unosiło na
jej powierzchni

