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Żydzi są starożytnym ludem, który święcie szanuje swoje tradycje i gorliwie
przestrzega zasad swojej wiary. Żydowskie wesele pod wieloma względami
pozostaje ucieleśnieniem przykazań pozostawionych przez Mojżesza w XIII wieku
p.n.e., a według niektórych źródeł początki żydowskich rytuałów i tradycji sięgają
jeszcze dalej, w głąb wieków. Chociaż wiele rytuałów zmieniło się z biegiem czasu
– zmieniły się detale i dodano coś nowego – tradycyjne uroczystości zachowały
niepowtarzalny narodowy charakter.
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Polecamy również: „Jerozolima. Miasto Boga” Eweliny Rubinstein

Opatrzony znakomitymi zdjęciami przenosi nas do stolicy Izraela, w którym świat
arabski miesza się z żydowskim, a żydowski z chrześcijańskim. Poznając tę

publikację dowiemy się między innymi dlaczego Żydzi przestrzegają koszerności,
dlaczego religijne Żydówki golą głowy, jakimi samochodami jeżdżą Izraelczycy, jak

przyrządzić smaczną szakszukę, czym jest mezuza, po czym poznać żonatego
Żyda, ile wydamy na żywności, jeśli przez jakiś czas zamieszkamy w Jerozolimie?
Książka porusza także wiele kontrowersyjnych tematów jak: homoseksualizm czy
prostytucja. „Jerozolima. Miasto Boga" obala również stereotypy i pokazuje, jak

różne i nieprzewidywalne potrafi być życie w Izraelu.

Przewodnik pełen smaczków, ciekawostek, historyjek i anegdot, ale też
i praktycznych informacji. Książka polecana nie tylko osobom wybierającym się do

Ziemi Świętej, ale wszystkim, którzy ciekawi są tego miejsca.

http://porady123.pl/Jerozolima-Miasto-Boga-p22237
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Świąteczna sobota, czyli szabat

W świąteczną sobotę, czyli w szabat, nikt nie może pracować, nawet zwierzęta.
To czas relaksu i rozmów z przyjaciółmi i rodziną. W te święta nie można nawet
zapalić światła, dlatego w piątek wieczorem kobiety zapalają świece i umieszczają
je na świątecznym stole. Modlitwy są odczytywane przy winie i poczęstunku, przed
posiłkiem. Zwyczajowo wszystkim obecnym wlewa się wino.

W piątek tradycyjnie przygotowywany jest czulent – narodowe danie z fasoli
z przyprawami i mięsem. Przed podaniem naczynie cały czas stoi w piekarniku,
dzięki czemu nabiera szczególnego smaku. W świąteczne soboty jada się również
nadziewane ryby. 
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