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SŁOWO OD AUTORA 
Książka, którą pragniemy oddać 
do rąk Czytelników, nie rości sobie 
pretensji do rangi jeszcze jedne
go przewodnika po Ziemi Świętej. 
Pragnie być czymś więcej – rodzajem 
pogłębionego itinerarium po śla -
dach Jezusa Chrystusa w Jego ziem
skiej ojczyźnie. Ma ambicję nie tylko 
poprowadzić Pielgrzyma po tych 
miej scach, gdzie Jezus się narodził, 
gdzie przebywał, gdzie spotykał się 
z ludźmi, gdzie wreszcie zakończył 
swe ziemskie życie. Tekst tej książki 
pragnie zatrzymać Pielgrzyma w tych 
właśnie miejscach, aby je rozważać, 
sięgając do najlepszego przewodnika, 
jaki kiedykolwiek napisano, a jakim 
niewątpliwie jest Ewangelia. Składa-
ją się na nią cztery małe książeczki 
autorstwa Mateusza, Marka, Łukasza 
i Jana. 

W podróży po Ziemi Świętej 
ważna jest świadomość biblijna, czyli 
zdobycie pewnego poziomu kultury 
biblijnej. A tę można posiąść tylko 
i wyłącznie poprzez wczytywanie 
się w treść Pisma Świętego, zarówno 
Starego, jak i Nowego Testamentu, 
łącznie z Dziejami Apostolskimi i li
stami apostołów, głównie zaś Pawła 
z Tarsu. Wyposażeni w taki instru
ment fundamentalnej wiedzy biblij
nej, możemy dopiero wtedy podjąć 
w pełni i świadomie podróż do Ziemi 
Świętej. Bo jest to ziemia wyjątkowa, 
jeśli naturalnie uznamy ją za ojczyznę 
naszej formacji chrześcijańskiej, tak 
jak uznają ją żydzi, tak jak w pewnym 

zakresie uznają ją również muzułma
nie. A zatem w Ziemi Świętej nie wy
starczy zwiedzać poszczególne miej
sca, a pamiątek nie wypada traktować 
wyłącznie jako zabytki. Inaczej aniżeli 
we wszystkich innych krajach, do któ
rych podróżujemy, w Ziemi Świętej 
kolejne miejsca przede wszystkim się 
nawiedza, a dopiero później zwiedza. 
Co to znaczy? Znaczy to, że należy 
otworzyć się na wymowę tych miejsc, 
wymowę wewnętrzną – niech one 
do nas przemawiają siłą swych treści 
duchowych. Ale do tego potrzebne 
jest instrumentarium, w tym wypad
ku właśnie owa świadomość biblijna. 
Tak zatem książka-przewodnik, którą 
oddajemy do rąk Czytelników i Piel
grzymów, ma w tym dopomóc, ma 
niejako zachęcić wyjeżdżających do 
wczytania się choćby już tylko w treść 
samych Ewangelii. Z tej racji, pisząc 
tę książkę, odwoływałem się do po
szczególnych miejsc poprzez to, co 
mają nam do powiedzenia wiarygod
ni autorzy ewangeliczni. Jak bardzo 
Ewangelie są żywe, świeże i aktualne 
w swej treści i w swej głębi, można 
się dopiero przekonać na miejscu, na 
poszczególnych etapach naszej trasy 
pielgrzymowania po śladach Jezusa 
z Nazaretu! 

Oczywiście, życie Jezusa upły-
wało w konkretnym świecie, w kon
kretnym miejscu Bliskiego Wschodu, 
wśród ludzi uformowanych z jednej 
strony w dziedzictwie i tradycji semi
ckiej, z drugiej – w kulturze grecko-
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-rzymskiej. Jako człowiek, był zatem 
Jezus pełnym uczestnikiem swo
ich czasów i swojego środowiska. 
Dlatego też poznanie tych czasów 
i tego środowiska jest tak bardzo 
ważne. W obecnej dobie, kiedy wy-
kształcenie klasyczne ma wartość 
marginalną, nie jest rzeczą łatwą po-
siąść tę wiedzę, która dawałaby nam 
kom fort poruszania się ze swobodą 
w świecie sprzed dwóch tysiącleci. 
Niemniej mnogość książek pisanych 
przez kompetentnych autorów na 
ten temat może nam pomóc w ro
zumieniu tamtego świata i tamtego 
czasu. Również z tej racji i ja, pisząc 
tę książkę-przewodnik, odwoływa-
łem się często do bardzo ważnego 
źródła historycznego, jakim są dzieła 
Józefa Flawiusza. Ten wybitny dzie-
jopis, Żyd wyrosły w kulturze semi
ckiej i grecko-rzymskiej, młodszy od 
Jezusa zaledwie o kilkadziesiąt lat, 
pozostawił bardzo adekwatny i żywy 
obraz świata, w którym żył tak on 
sam, jak i Jezus. Uznałem zatem za 
stosowne i pouczające odwoływać się 
jak najczęściej do tekstów tego histo
ryka, jednego z największych, jakich 
wydała starożytność. Gdy czyta się 
równocześnie Ewangelie i Dawne 
dzieje Izraela (Antiquitates Judaicae; 
dalej Antiq.) wraz z Wojną żydowską 
(Bellum Judaicum; dalej BJ) – księ-
gi w świetnym tłumaczeniu z greki 
na polski przez Jana Radożyckiego 
– wtedy dopiero widać, jak głęboko 
te pisma zanurzone są w ówczesnym 
świecie. Z jaką werwą oddają jego 
koloryt i złożoność. I jak bardzo twór-

czość Józefa Flawiusza uzupełnia tym 
sposobem Ewangelie. 

Wiedziony intencją nakreślenia 
zarysu panoramy dziejowej, pozwo
liłem sobie zamieścić kilka rozdzia
łów wstępnych, aby Czytelnik mógł 
bliżej zapoznać się z tamtym czasem 
i z tamtym światem, tudzież z jego 
złożonością. Kilka zdań poświęciłem 
geografi i ziemskiej ojczyzny Jezusa, 
jak również jej podziałom politycz
nym i administracyjnym, byśmy mo
gli uświadomić sobie, po jakiej ziemi 
poruszał się Nauczyciel z Nazaretu, 
po jakich drogach chodził, do jakich 
ludzi się zwracał i z jakimi ludźmi 
współpracował. A wcale nie był to 
świat łatwy, przeciwnie, był to świat 
bardzo trudny i powikłany. Świadczy 
o tym obraz polityczny tego świata, 
formowany zarówno przez rodzi
mych władców z dynastii Heroda 
Wielkiego, jak i na skutek obecności 
Rzymian. Z jednej strony Rzymia
nie zapewniali Palestynie czasów 
Jezusa pewien komfort wewnętrzny, 
pilnując, by nie dochodziło do anar
chii w społeczeństwie żydowskim, 
jak często bywało już w przeszłości. 
Z drugiej strony ich obecność draż-
niła Żydów, tym bardziej że czasy 
Jezusa były okresem wzmożonego 
oczekiwania na Mesjasza, Mesjasza-
-Wyzwoliciela, co ujawniło się w spo
radycznych i lokalnych wystąpie-
niach antyrzymskich. W końcu, może 
na skutek prowokacji, a już na pew
no w wyniku zdzierstwa i arogancji 
niektórych urzędników rzymskich, 
jak chociażby prokuratora Florusa, 
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doszło do wybuchu powszechnego po kolei, krok w krok za Jezusem, na-
powstania, które sprowadziło niewy- wiedzać te miejsca, w których i On 
obrażalną klęskę na naród wybrany. był. Wreszcie podejmujemy drogę 
Opisując system pieniężny Palestyny aż na Kalwarię. I do Grobu. Naszą 
czasów Jezusa, chciałem podkreślić podróż pątniczą po Ziemi Świętej 
– na tym jednym tylko przykładzie zamyka Emaus, symbol niewłaś-
– jak bardzo głęboko wpisane są ciwie pojętej – bo tylko po ludzku 
Ewangelie w rzeczywistość tamtego – nadziei: A myśmy się spodziewali, 
świata i tamtego czasu. że On właśnie miał wyzwolić Izra-

Inaczej aniżeli w standardowych ela (Łk 24,21). By pełniej zrozumieć 
przewodnikach trzymających się Jezusa i Jego wypowiedzi, należy 
układu geografi cznego, książka, któ- uzmysłowić sobie, że zwracał się 
rą polecamy Czytelnikom i Pielgrzy- On do ludzi, zarówno sobie współ-
mom, próbuje oprzeć się na chrono- czesnych, jak i do nas, równocześ-
logii w zgodzie z kolejnymi etapami nie w dwóch wymiarach czasu, jako 
ziemskiego życia Jezusa. Tak więc Człowiek w wymiarze czasu histo-
wędrówkę po Ziemi Świętej rozpo- rycznego, i jako Bóg w wymiarze 
czyna Pielgrzym w Nazarecie, gdzie transcendentnym, wiecznym. 
miało miejsce Zwiastowanie i Poczę-
cie Jezusa za sprawą Ducha Świętego. Autor 
W tym mieście, w którym On – oto
czony troskliwą opieką Rodziców 
– wzrastał, gdzie się wychowywał, 
kształcił w rzemiośle pod okiem przy
branego ojca, Józefa, gdzie zdobywał 
wiedzę, uznanie, podziw, ale i gdzie 
Go odrzucono, bo się naraził swym 
ziomkom, kiedy jako dorosły ujawnił, 
kim jest. Z Nazaretu podążamy za 
Maryją pod Jerozolimę, do Ain Ka
rem, a później do Betlejem. Stamtąd, 
tak jak i Święta Rodzina, powracamy 
do Galilei, by towarzyszyć Jezusowi, 
już dorosłemu, w Jego misji. Odwie
dzamy Samarię, wędrujemy drogami 
wzdłuż Morza Śródziemnego i z bie
giem Jordanu, wreszcie docieramy do 
Jerozolimy. W Świętym Mieście za
trzymujemy się już na dłużej, kreśląc 
najpierw jego specyfi kę, by później, 
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GEOGRAFIA 
PALESTYNY 

Ziemska ojczyzna Jezusa to wąski pas 
ziemi biegnący z północy na połu-
dnie wzdłuż Morza Śródziemnego, 
podzielony w rozciągłości równo-
leżnikowej na naturalne, zaskakują-
co różnorodne strefy krajobrazowe 
i klimatyczne. Niewiele jest takich 
krain na świecie, w których na tak 
niewielkim obszarze znaleźć można 
tak wielorakie krainy, od żyznych 
pszenicznych równin nadmorskich, 
od zielonych i kwitnących pól i ogro
dów Galilei, poprzez skaliste wzgórza 
Judei i Samarii, po pustkowia Negebu 
i gorące zapadlisko Morza Martwego. 

Geografowie dzielą ten wąski pas 
na kilka równoległych stref, poczy
nając od równin nadmorskich i po
suwając się ku wschodowi, w stronę 
rowu tektonicznego doliny Jordanu. 
Jest w tym pewne uogólnienie, oparte 
głównie na kryterium geologicznym, 
bowiem w obrębie nawet jednej stre
fy podróżny znajdzie bardzo różne 
krajobrazy, jakże zaskakujące swą 
barwnością i odmiennością. Ta boga
ta różnorodność rzeźby terenu znaj
duje swe odbicie na kartach Biblii, 
w jej słownictwie i używanych tam 
metaforach, ba, nawet w charakte-

rach ludzi pochodzących z różnych 
rejonów Palestyny. Śledząc znane 
Jezusowi miejsca i nawiedzając je, 
warto pamiętać o tej różnorodności 
krajobrazu, zwłaszcza że wielokrot
nie przemierzał On ojczysty kraj we 
wszystkich kierunkach, zapuszczając 
się nawet do kulturowo obcego Ży-
dom Tyru lub do skalistych wąwozów 
Zajordania. Wędrując, widywał krai
ny, które i my dziś możemy oglądać, 
owszem – zmienione na przestrzeni 
ostatnich dwóch tysiącleci świadomej 
działalności człowieka, niemniej krai
ny mające w sobie ów stały, nieznisz
czalny i nie zatarty do końca posmak 
biblijnej pierwotności. 

Pierwsza strefa to równina nad
morska, na północy rozpoczynająca 
swój bieg przewężeniem zwanym 
Schodami Tyru. Jest to skalny uskok 
stromo opadający do Morza Śród-
ziemnego w połowie drogi mię dzy 
Akką a Tyrem. W czasach nam współ-
czesnych tam właśnie bierze początek 
granica państwowa pomiędzy Liba
nem i Izraelem. Z powodu konfl ik-
tów dzielących oba kraje, biegnąca 
tamtędy starożytna droga jest obec
nie zablokowana i nie można, śla-
dem starożytnych, kontynuować nią 
podróży z południa na północ lub 
w odwrotnym kierunku. Równina 
nadmorska kończy swój bieg w re-
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Akka. Starożytna Ptolemaida. Mury miasta od strony otwartego morza 

jonie Gazy, u zbiegu granicy Izraela 
z Egiptem. I znów, w związku z Auto-
nomią Palestyńską wywalczoną przez 
Palestyńczyków dla Strefy Gazy, nie 
ma tamtędy swobodnego przejścia 
z Izraela na Synaj, na podobieństwo 
tego, które w tym miejscu istniało od 
niepamiętnych czasów, czego wyra
zem był główny szlak komunikacyj
ny, w starożytności sławna Via Maris, 
Droga Morska. 

Równina nadmorska jest pasem 
nizin, który na północy osiąga szero
kość około pięciu kilometrów, w rejo
nie Hajfy rozszerza się dwukrotnie, 
a na południe od masywu Karmelu 
wnika w głąb kraju na szerokość na
wet dwudziestu kilometrów. Dość 
monotonny krajobraz nizinny roz
bija i urozmaica grzbiet Karmelu, 

opadający stromym urwiskiem do 
Morza Martwego w miejscu, gdzie 
obecnie wyrosło piękne, uniwersy
teckie i przemysłowe miasto Hajfa. 
Od północnych zboczy Karmelu roz-
pościera się sławna Dolina Zabulona 
z biblijnym potokiem Kiszon ucho-
dzącym do zatoki Hajfy. To ziemia 
upraw i ogrodów, spichlerz Galilei. 
Na południe od Karmelu rozciąga 
się równina Saronu, skrawek ziemi 
wychwalany w Biblii za piękno i uro
dzajność. A jeszcze dalej na południe, 
w rejonie Aszkelonu i Gazy, leży 
Równina Filistyńska słynąca z upraw 
zboża, szeroko opisywana na kartach 
Biblii w związku z wojnami Dawida 
i Salomona, jakie ci pierwsi królowie 
prowadzili z tym dzielnym ludem 
pogańskim. 
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Wybrzeże morskie nie jest jed
norodne. Na północy schodzi do 
morza niewysoką skalną platformą. 
Zalegające płytko pod powierzchnią 
wody skały powodują łamanie się 
fal w pasie kilkudziesięciu metrów 
od brzegu. W starożytności utrud
niało to znacznie zakładanie portów, 
niemniej z biegiem wieków w kilku 
przypadkach skutecznie poradzono 
sobie z tą przeszkodą i powstały sław-
ne pełnomorskie przystanie w Pto-
lemaidzie znanej jako Akka, w Atlit, 
dokąd przybijali morzem krzyżowcy, 
wreszcie w biblijnej Dorze. Szczytem 
osiągnięć inżynierii czasów rzym
skich było zbudowanie przez Heroda 
Wielkiego portu i miasta w Cezarei 
Nadmorskiej. Na południe od Ceza
rei wybrzeże stopniowo się podnosi, 

skalista platforma ustępuje miejsca 
piaszczystemu wybrzeżu z wysoki
mi wydmami w rejonie stolicy rzym
skich prokuratorów, by w okolicy 
Netanyi, Jafy i Aszkelonu podnieść się 
na kil kanaście metrów w stosunku do 
morza, tworząc wysoki piaszczysty 
brzeg, obrywany w czasie zimowych 
sztormów przez wysokie fale. 

Na równinie nadmorskiej w róż-
nych okresach wyrosły sławne miasta: 
Ptolemaida, Dora, Cezarea, Apolo
nia, Jamnia, Azot, Aszkelon, wreszcie 
Gaza, wszystkie połączone pradawną 
drogą Via Maris, obsługującą prze-
pływ ludzi i towarów między Egip
tem i Syrią. Mieszkała w nich ludność 
mieszana: fenicka, syryjska, grecka, 
rzymska i mniej licznie żydowska. 
Żydzi z wybrzeża zawsze byli wy-

Lakisz. Tel Duweir. Wzgórze miejskie 



stawieni na wpływy obce, a czystość 
ich religii i obyczajów pozostawiała 
wiele do życzenia. Ewangelie tylko 
raz wspominają, że Jezus udał się w te 
strony, kiedy mówią o wypędzeniu 
złego ducha z kananejskiej kobiety 
zamieszkałej w okolicach Tyru i Sy
donu (por. Mt 15,21-28). Na wybrzeżu 
natomiast często bywali Piotr, Filip 
i Paweł z Tarsu, a zapewne i inni 
apostołowie, o których podróżach 
misyjnych źródła biblijne niestety 
milczą. Pośrednim świadectwem, że 
tam jednak docierali, było krzewiące 
się w tych miastach chrześcijaństwo, 
zapewne bardziej żywiołowo w śro-
dowisku ludności pogańskiej niż ży-
dowskiej. 

Za krainę pośrednią między 
równiną nadmorską a pasem wzgórz 
centralnych uchodzi Szefela, obszar 
w centralnym Izraelu w pasie od 
biblijnych miast Bet-Szemesz po 
Lakisz. Jest to kraina sztucznie za
lesionych pagórków, urozmaicona 
szerokimi dolinami o urodzajnej 
glebie, w przeszłości ważna z powo
du wydarzeń historycznych. Świad-
czy o tym obecność licznych ruin 
miast biblijnych, dziś ukrytych we 
wnętrzu wyniosłych telów, owych 
uformowanych przez człowieka pa
górków z warstwami kulturowymi 
różnych epok. 

Strefa trzecia, najważniejsza 
w kontekście naszych rozważań, to 
zbiorowisko górzystych krain od pół-
nocnej Galilei aż po przedpole pusty
ni Negeb, ziemia ogromnie zróżnico
wana pod względem ukształtowania 
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powierzchni, budowy geologicznej, 
żyzności gleby, zmienności klimatu 
i różnorodności krajobrazu. Rozpo
czynają ją wzgórza północnej Galilei 
mierzące nieco ponad 800 metrów 
ze szczytem Har Meron wypiętrzo-
nym na wysokość 1208 metrów nad 
poziom morza. Ze względu na wyso
kość i zwartość gór wyróżnia się Ga-
lileę Górną na północy i Galileę Dolną 
w rejonie Jeziora Galilejskiego. 

W Galilei Górnej wzniesienia 
tworzą jeden zwarty masyw górski, 
pokryty lasami i urozmaicony ma-
łymi, płytkimi i wąskimi dolinami. 
Dotarcie do nich nie jest łatwe i za
pewne rejon ten zawsze znajdował 
się na uboczu wielkich wydarzeń 
biblijnych. Ludność z rzadka za-
mieszkiwała te strony, a ci, którzy 

Pustynia Negeb. Źródła En Awdat 
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Galilea. Widok na górę Tabor 

już tam osiedli, zajmowali się głównie 
pasterstwem. 

Galilea Dolna (lub Właściwa) 
jest natomiast krainą szerokich i ob
szernych dolin połączonych ze sobą 
w naturalne korytarze, które od 
najdawniejszych czasów wykorzy
stywano jako szlaki komunikacyjne 
o międzynarodowym znaczeniu. 
Tędy przebiegały główne drogi łą
czące wybrzeże śródziemnomorskie 
z Syrią i krajami pustyń arabskich. 
Dzięki tym drogom Galilea Właściwa 
została włączona w główny nurt wy-
darzeń zarówno historii powszech
nej, jak i biblijnej, odgrywając ważną 
rolę w dziejach Palestyny. Oprócz 
pasterstwa miejscowa ludność zaj-
mowała się uprawą żyznych ziem 
aluwialnych i wulkanicznych. Za-
mieszkiwała liczne, drobne miastecz-

ka, osady i wsie. Z dolin wyrastają 
osamotnione, kopczaste wzniesienia 
o stromych zboczach: Tabor (588 m), 
Ha More (515 m), Tiran (548 m). Inne, 
jak góry Gilboa (497 m), układają się 
w krótkie łańcuchy. 

Za równiną Ezdrelon wyrastają 
nagle na południu wzgórza Samarii, 
podnoszące się stopniowo, w miarę 
zbliżania się ku Jerozolimie, od 400 
do 1000 metrów nad poziom morza. 
Wzgórza te, zwarte, z wyłaniający-
mi się na powierzchnię pokładami 
wapienia, przecinają małe doliny 
o glebie żyznej, nadającej się do 
uprawy. Układ dolin pozwala wyod-
rębnić poszczególne systemy bardziej 
jednorodnych wzniesień: bliźniacze 
wzgórza Ebal i Garizim w sercu hi
storycznej Samarii, dalej na południu 
Wzgórza Samarytańskie, wzgórza 



Betelu, wreszcie – już w Judei – Wzgó -
rza Jerozolimskie i Judzkie. 

Pocięta wzniesieniami Samaria 
przechodzi bez wyraźnej granicy ge-
o grafi cznej w Judeę, miejscami wy-
piętrzoną na wysokość około 1000 
metrów nad poziomem morza. Ta 
z kolei, na południu, w miarę jak 
giną odtwarzane z mozołem lasy, 
przeistacza się niepostrzeżenie w pół-
pustynię, jakby stepowe przedpole 
Negebu, zapowiedź prawdziwej pu
styni z suchymi łożyskami okresowo 
pojawiających się rzek i potoków. 
Niedostatek długich, układających 
się równoleżnikowo dolin, spowo-
dował, iż w Samarii i Judei nie było 
wygodnych szlaków komunikacyj
nych biegnących w poprzek kraju. 
Niemniej, ze względu na ważną rolę 
polityczną, obie te krainy przez całe 
tysiąclecia znajdowały się w samym 
sercu wydarzeń historycznych Bli
skiego Wschodu. Bogactwo doświad-
czeń dziejowych wywarło znaczący 
wpływ na postawy tamtejszej ludno-
ści, skupionej w miastach i osadach 
odnotowanych w źródłach egipskich, 
mezopotamskich i biblijnych. Nie
które z tych osad były zamieszkane 
nieprzerwanie przez trzy tysiąclecia. 
Ludzie z dolin zajmowali się rolni
ctwem, ze wzgórz – pasterstwem. 

W tym rejonie znajdują się liczne 
źródła dające początek krótkim poto
kom, z których jedne uchodzą do Mo
rza Śródziemnego, inne znajdują uj-
ście w Jordanie lub bezodpływowym 
Morzu Martwym. Dębowe lasy, gęsto 
rosnące w okresie biblijnym, wycięte 

KRAJ, LUDZIE, HISTORIA 

Samaria. Sad drzew owocowych 
koło starożytnego Sebaste 

i wyniszczone na przestrzeni wieków, 
obecnie odtwarza się w trosce o przy
wrócenie pierwotnego ekosystemu 
Palestyny. Ty m sposobem większość 
Wzgórz Judzkich porastają piniowe 
lasy, już kilkudziesięcioletnie, pach-
nące żywicą i szumiące wiatrem. 

W tej strefi e, na wschód od Jero
zolimy, rozciąga się Pustynia Judzka, 
zajmująca obszar wprawdzie niewiel
ki, ale bogaty we wszystkie odmiany 
krajobrazów pustynnych, jakie wy-
stępują na świecie. Jest to kraina o nie
opisanej urodzie, kilka razy dziennie 
zmieniająca swój wygląd chociażby 
na skutek działania słońca. Pocięta 
głębokimi wąwozami okresowych 
rzek, trudna do przemierzenia i nie
gościnna dla ludności osiadłej, stała 
się ojczyzną pasterskich Beduinów, 
hodujących wielbłądy, owce i kozy. 

13 
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Pustynia Judzka. Formacje w okolicach Newe Zohar 

W okresie chrześcijańskim zasiedlali 
te pustkowia pustelnicy, po których 
pozostały ślady ich pobytu w postaci 
zawieszonych nad przepaściami resz
tek pustelni, urządzeń spiętrzających 
koryta strumieni, basenów do groma
dzenia wody i grodzonych kamienia
mi poletek uprawnych. Po dużych 
klasztorach, a było ich kilkadziesiąt, 
zachowały się w kilku przypadkach 
posadzki kościołów wyłożone mo
zaiką. No i Herod Wielki pustynię tę 
umocnił kilkoma twierdzami. 

Czwartą geograficzną strefę 
Palestyny tworzy dolina Jordanu 
i zapadnia Morza Martwego. Jest to 
północna część ogromnego rowu tek
tonicznego, który biegnie na południe 
przez zatokę Akaba i Morze Czerwo
ne aż po wschodnie obszary Afryki. 
Owo pradawne pęknięcie w skorupie 

ziemskiej nadało granicznej strefie 
Palestyny jedyny i niezwykły charak
ter. Dnem rowu tektonicznego toczy 
swe wody Jordan. W miarę nachy
lenia terenu rzeka spada raptownie 
licznymi progami, by przejść przez 
istniejące w czasach biblijnych jezioro 
Hule, dziś zmeliorowane. Po kilkuna
stu kilometrach krętego biegu rzeka 
ginie kolejny raz w jeziorze Geneza
ret, położonym 210 metrów poniżej 
poziomu Morza Śródziemnego. Wy-
płynąwszy z jeziora, Jordan przebija 
się spiralą niezliczonych meandrów 
wyżłobionych w skalnej platformie 
miękkich margli i po kilkudziesięciu 
kilometrach leniwego biegu uchodzi 
do Morza Martwego. Akwen ten, 
o wodzie ciężkiej i gorzkiej od mi
nerałów, leży w najgłębszej depre
sji świata, 400 metrów w stosunku 
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Górna Galilea. Strumienie i stawy tworzące dopływy rzeki Jordan 

do powierzchni morza. Depresja ta 
współtworzy jedyne w swoim rodza
ju środowisko pustynne. 

Również w dolinie Jordanu po-
wstały liczne miasta, a rejon jeziora 
Genezaret nieprzerwanie od czasów 
biblijnych uchodzi za najwdzięcz-
niejszy i najbardziej sprzyjający do 
zasiedlenia. Jeden z wielkich szlaków 
komunikacyjnych na osi północ-po-
łudnie biegł właśnie doliną Jordanu. 
Tworzyły go dwie drogi: jedna po
prowadzona wzdłuż zachodniego 
brzegu rzeki, druga – wzdłuż brzegu 
wschodniego. W rytm tych samych 
dróg starożytności przebiegają współ-
czesne nam asfaltowe szosy w Izraelu 
i Jordanii. 

Piątą strefę tworzą płaskowyże 
i góry Zajordania, będące zachodnią 
częścią kontynentalnej platformy 

pustyń arabskich, góry wypiętrzo-
ne miejscami na wysokość od 1000 
do 1500 metrów. Są to masywy Gi-
leadu i Amonu na wprost Samarii, 
góry Moabu naprzeciw Judei oraz 
góry Edomu na wprost Negebu. Ich 
grzbiety wznoszą się znacznie wyżej 
od gór palestyńskich. Patrząc jednak 
na ich różowawy odcień z poziomu 
Jordanu lub Morza Martwego, można 
odnieść wrażenie, że ta nieprzebyta 
ściana pionowych, bezdrzewnych 
skał, nieprzystępna, gorąca i sucha, 
to bariera niebotycznych gór. Dla 
biblijnych mieszkańców Palestyny 
stanowiły one rzeczywistą barierę 
kulturową i religijną, bo po tamtej 
stronie rowu tektonicznego, w Za-
jordaniu, zamieszkiwały inne ludy 
aniżeli żydowskie, wprawdzie spo
winowacone z nimi, bo też semickie, 
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ale pozostające pod wpływem po-
gańskich sąsiadów. 

Tak w ogromnym skrócie moż-
na scharakteryzować środowisko 
geograficzne Palestyny, naturalną 
oprawę ziemskiej ojczyzny Jezusa. 
Cywilizacyjna działalność człowieka, 
zarówno w pozytywnym, jak i w ne
gatywnym rozumieniu tego pojęcia, 
na przestrzeni już tylko ostatnich 
dwóch tysiącleci w znacznym stop
niu wpłynęła na zmianę tego śro-
dowiska. Niemniej jego zręby, jego 
istota, pozostają takie same jak wtedy, 
gdy palestyńską ziemię przemierzał 
Nauczyciel z Nazaretu. W tym sensie 
uzasadnione wydaje się porównanie 
tej ziemi do piątej ewangelii, wpraw
dzie niespisanej ręką człowieka, lecz 
ziemi głęboko odciśniętej w Biblii, 
w tekstach zarówno Starego, jak i No
wego Testamentu. 

RZYMIANIE 
W PALESTYNIE 
Życie Jezusa Chrystusa przypadło na 
rzymski okres w dziejach Palestyny, 
okres burzliwych przemian i zmien
nych meandrów polityki. Przemiany 
te były wypadkową wielu okoliczno-
ści i splotu wydarzeń – tych wielkich, 
zachodzących nad Tybrem w stolicy 
imperium, ale i tych mniej ważnych 
w skali wielkiej polityki, wydarzeń 
doświadczanych jedynie w lokalnym 
wymiarze żydowskiego państwa. 
W około trzydziestosiedmioletnim 
okresie życia Jezusa panowało dwóch 

cesarzy, godność króla żydowskiego 
sprawował jeden władca, trzech pa
nujących w Palestynie szczyciło się 
tytułem etnarchy i tetrarchy, władzę 
w Judei sprawowało pięciu urzędni-
ków rzymskich z tytułem prokurato
rów podległych legatom syryjskim, 
kilku arcykapłanów zaś przewinęło 
się w sferze religii. 

Już samo wyliczenie tylu ludzi 
o odmiennych kompetencjach, lu
dzi sprawujących władzę niekiedy 
jednocześnie, i to w kraju o rozmia
rach Małopolski, świadczy o bardzo 
zło żonym obrazie Palestyny w dzie
dzinie polityki i administracji, tym 
bardziej że jednostkowy czynnik 
ludzki nie wydaje się tu najważniej-
szy. Liczyły się postawy i nastroje 
ludzi, a te były płynne, podatne na 
wszelkie manipulacje i uzależnione 
od wewnętrznych i zewnętrznych 
okoliczności. Nic jednak tak bardzo 
nie wpłynęło na dzieje Palestyny 
przełomu starej i nowej ery jak obec
ność Rzymian w tym kraju. 

Rzymianie pojawili się w Pale
stynie stosunkowo późno, w 63 roku 
p.n.e. Przywiódł ich tam Pompe-
jusz, zresztą przypadkowo. Uwikła-
ny w wojnę z władcami Pontu, na 
prośbę samych Żydów wmieszał się 
w wewnętrzny konfl ikt braci hasmo-
nejskich, Hirkana i Arystobula, pro-
wadzących między sobą bratobójczą 
walkę o tron. Pompejusz na rzymski 
sposób pogodził zwaśnionych, a ceną 
pokoju stała się obecność Rzymian 
w Palestynie przez następne pół ty-
siąca lat. Gdyby nawet w tym czasie 
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Galilea. Masyw Hermonu 

nie doszło do wyprawy Pompejusza 
do Palestyny, prędzej czy później i tak 
musiałoby dojść do jej ujarzmienia, 
gdyż położona na styku Afryki i Azji, 
między Egiptem a krajami Bliskiego 
i Środkowego Wschodu, zajmowała 
korytarz komunikacyjny strategicz
nie ważny w kontekście globalnych 
interesów Synów Wilczycy. 

Rzymianie szybko spostrzegli, 
że korzystniejszą dla nich formą 
podporządkowania kraju nie jest 
aneksja ziem palestyńskich, lecz uza-
leżnie nie ich przy pozostawieniu 
mieszkańcom pozorów autonomii. 
A któż inny, jeśli nie rdzenni władcy, 
mógł być sprawniejszym narzędziem 

w dziele wysługiwania się impera
torom. Mężem opatrznościowym dla 
Rzymian okazał się Herod Wielki, 
człowiek twardy, o jasno wytyczo
nych celach, doskonały dyplomata, 
zręczny polityk, pozbawiony skru-
pułów w tym, co dotyczyło spraw 
państwa, człowiek mający wszystkie 
atuty, by ten skory do buntów kraj 
żydowski trzymać w karności i posłu
szeństwie, cho ciażby wobec zobowią-
zań podatkowych. Dzierżąc władzę 
przez trzydzieści trzy lata, Herod 
Wielki w niczym nie sprzeniewierzył 
się Rzymo wi. 


