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Dzień 1 

 

Przejazd autokarem do Warszawy i nocleg. 

 

Dzień 2 

 

Przylot do Tel Awiwu przed południem. Przejazd  

z lotniska do hotelu w Betlejem. Zakwaterowanie.  

 

JEROZOLIMA 

 

Góra Oliwna wzniesienie położone we wschodniej Jerozolimie 

(812 m. n.p.m.). Na zboczu góry znajduje się wiele kościołów 

upamiętniających wydarzenia związane z pojmaniem Jezusa  

i Jego wniebowstąpieniem. Tutaj też znajduje się najstarszy  

i największy na świecie cmentarz żydowski. 

 

Kościół Pater Noster został wzniesiony tuż obok groty, w której 

Jezus nauczał swoich apostołów. Ciekawostką miejsca tego jest 

ułożony z kafli ceramicznych tekst modlitwy Pańskiej w ponad 60 

językach. Warto tu poszukać tekstu polskiego. 

 

Kościół Dominus Flevit został wzniesiony na skale na Górze 

Oliwnej, gdzie Jezus płakał nad Jerozolimą (Łk 19). Stąd nazwa 

Dominus Flevit (czyli Pan zapłakał). 

 

Bazylika Narodów wzniesiona w 1924 roku dzięki ofiarom 

dwunastu narodów. Mozaika nad wejściem do kościoła 

przedstawia Jezusa cierpiącego za grzechy całego świata. Dlatego 

bazylikę nazywa się również Bazyliką Agonii lub Bazyliką 

Cierpienia. Stoi ona w samym środku ogrodu Getsemani, 

w którym pojmano Jezusa (Mk 14,32-50). Można tu podziwiać 

stare drzewa oliwne, których wiek szacuje się na przeszło 1000 

lat. 
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Grota Pojmania jest w posiadaniu katolików od 1392 r. To od 

niej bierze swą nazwę cała okolica. Badania archeologiczne 

pokazały, że w grocie tej już IV w. obecny był kult chrześcijański. 

 

Bazylika Grobu Matki Bożej – to z tego miejsca Maryja została 

z duszą i ciałem wzięta do nieba. Miejsce było czczone przez 

judeochrześcijan już w II w. W IV w. powstała pierwsza 

świątynia dedykowana Matce Bożej. Konsekrował ją jerozolimski 

biskup Juwenalis, zaraz po Soborze w Chalcedonie (431 r.). 

Bizantyjski imperator Maurycy w 490 r. dobudował kościół 

górny. Relikwia Grobu Maryi pokazywana była w obszernym 

dolnym kościele. Krzyżowcy zastali kościół górny w ruinie. W 

latach 1112-1130 benedyktyni wznieśli ponad Grobem Maryi 

nowy kościół wraz w przyległym klasztorem. Zburzył go w 1187 

Saladyn, oszczędzając kryptę ze względu na cześć jaką żywił dla 

„błogosławionej Matki proroka Jezusa”. Sam Grób Matki Bożej 

to blok kamienny, w którego wnętrzu wyżłobione zostały dwa 

niewielkie pomieszczenia. Pierwsze z nich to tzw. vestibulum, 

drugie to właściwa komora przeznaczona do pochówku. 

 

 



4 

 

Dzień 3 

JEROZOLIMA: 

KOŚCIÓŁ ŚW. ANNY - SADZAWKA BETESDA 

DROGA KRZYŻOWA - BAZYLIKA GROBU PAŃSKIEGO 

DZIELNICA ŻYDOWSKA - GÓRA SYJON 

 

 

Kościół św. Anny najpiękniejszy przykład architektury 

Krzyżowców w Jerozolimie (XII wiek) zbudowany w pobliżu 

Bramy św. Szczepana. Znajdował się tutaj dom Joachima i Anny, 

rodziców Maryi. Podziemna kaplica jest miejscem Jej narodzin. 

 

Sadzawka Betesda – biblijne miejsce, w którym Jezus uzdrowił 

chromego (J 5,1-18). 

 

Via Dolorosa (Droga Krzyżowa), którą szedł Jezus, dźwigając 

krzyż na miejsce stracenia. Zaczyna się ona w dzielnicy 

muzułmańskiej na dziedzińcu rzymskiej twierdzy Antonina. Dalej 

biegnie obok łuku Ecce Homo (jest on częścią łuku triumfalnego 

z czasów cesarza Hadriana) i prowadzi do Bazyliki Grobu 

Świętego, w dzielnicy chrześcijańskiej. 

 

Bazylika Grobu Bożego – najważniejsze miejsce spośród 

wszystkich świątyń chrześcijaństwa. Bazylika stoi na miejscu 

ukrzyżowania, pogrzebania i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 

To miejsce w początku I wieku n.e. znajdowało się poza murami 

miasta. Znajdowały się tutaj nieużywane kamieniołomy  

z licznymi grobami pochodzącymi z tego okresu oraz wzgórze 

podobne z wyglądu jak czaszka. W czasach cesarza Konstantyna 

wzniesiono tutaj kościół upamiętniający zmartwychwstanie 

Chrystusa. Budowlę ukończono w 336 roku. Jest to główny 

ośrodek kultu chrześcijańskiego. Ta imponująca budowla, której 

dwie kopuły zwieńczone pozłacanym krzyżem górują nad Starym 

Miastem, jest duchowym centrum dzielnicy chrześcijańskiej. 
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Dzielnica żydowska została gruntownie odbudowana po 

wyzwoleniu Jerozolimy w 1967 roku. Wszędzie znajdują się nowe 

oszlifowane kamienie, z utrzymanym starym stylem 

architektonicznym. Przez środek dzielnicy żydowskiej biegnie 

główna ulica Jerozolimy rzymskiej i bizantyńskiej Cardo 

Maximus. Współczesne Cardo jest krótsze od dawnego i liczy 

zaledwie 200metrów. Cardo Maximus jest głównym wejściem na 

teren dzielnicy żydowskiej od strony dzielnic muzułmańskiej  

i chrześcijańskiej. Oprócz Cardo zobaczymy także Złotą Menorę, 

która jest repliką menory, jaka stała w zburzonej świątyni. 

Centralnym punktem dzielnicy żydowskiej jest Ściana Płaczu. 

 

Ściana Płaczu – jest to pozostałość zewnętrznego muru po 

Drugiej Świątyni Jerozolimskiej, zbudowanej w końcu VI wieku 

p.n.e. na miejscu Świątyni, wzniesionej przez Salomona. Na tym 

fragmencie muru zbudowanego około 20 roku p.n.e. opierał się 

dziedziniec Drugiej Świątyni. Do 688 roku Żydzi gromadzili się 

co rok, by lamentować nad Kamieniem Węgielnym, na którym 

niegdyś wzniesiono Świątynię. W 688 roku w tym miejscu 

muzułmanie wznieśli Kopułę Skały, zamykając dostęp Żydom. 

Od tego momentu, Żydzi mogą lamentować jedynie przy 

zewnętrznym murze. Obecnie, pobożni Żydzi wtykają kartki 

z modlitwami i prośbami między kamienie starożytnego muru 

wierząc, że jest to miejsce najbardziej zbliżone do domu Boga. 

 

Góra Syjon znajduje się za Bramą Syjońską, na zewnątrz Starego 

Miasta. Znajduje się tutaj bazylika Zaśnięcia Najświętszej Marii 

Panny. Obecnie jest tu siedziba niemieckich benedyktynów. 

 

Wieczernik miejsce spożywania Ostatniej Wieczerzy Jezusa  

z apostołami (Łk 22). Lokalizacja pochodzi z XII wieku. Jest to 

jedyny chrześcijański obiekt w Izraelu, którym zarządzają władze 

lokalne. 
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PLAN BAZYLIKI BOŻEGO GROBU 
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Dzień 4 

 

BETLEJEM - POLE PASTERZY - AIN KAREM 

 

Betlejem, położone na południe od Jerozolimy znajduje się na 

terytorium Autonomii Palestyńskiej. Starożytne miasto Betlejem 

znajdowało się pośrodku ziemi Judy i było początkowo nazywane 

Efrata. W historii biblijnej wspomina się o Betlejem, jako  

o miejscu pochowania Racheli, żony patriarchy Jakuba. To tutaj 

narodził się król Dawid. Betlejem jest miejscem narodzin Jezusa. 

 

Pole Pasterzy – znajduje się na terenie osiedla Bet Sahur. 

Tradycja bizantyjska umieściła tu scenę zwiastowania pasterzom 

przez anioła dobrej nowiny o narodzenia Mesjasza (Łk 2, 812). 

Teren Pola Pasterzy należy do franciszkanów. W czasie badań 

archeologicznych na tym miejscu odkryli oni ruiny bizantyjskiego 

klasztoru, pochodzące z IV i V wieku po Chrystusie. 

 

Ain Karem – miejsce zamieszkania św. Zachariasza wraz z żoną 

św. Elżbietą. To tutaj wskazuje się miejsce narodzin św. Jana 

Chrzciciela. Zgodnie z tekstami Ewangelii wg św. Łukasza do tej 

położonej w Górach Judzkich miejscowości przybyła Maryja, by 

usługiwać swojej krewnej Elżbiecie. W związku z tym istnieje w 

dzielnicy kilka sanktuariów chrześcijańskich, które odwiedzane są 

przez licznie przybywających do Ziemi Świętej pielgrzymów z 

całego świata. 
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Dzień 5 

 

EMAUS  - CEZAREA NADMORSKA - GÓRA KARMEL 

 KANA GALILEJSKA - NAZARET 

 

Emmaus miejsce gdzie Zmartwychwstały Jezus ukazał się dwóm 

uczniom (Łk 24,13-35). 

 

Cezarea Nadmorska - miasto w basenie Morza Śródziemnego, 

założone przez Heroda Wielkiego na cześć Cezara Augusta 

Oktawiana. Siedziba rzymskich prokuratorów i stolica rzymskiej 

prowincji Judei. Cesarz Wespazjan podniósł je do rangi kolonii 

rzymskiej. Cezarea straciła na znaczeniu w okresie panowania 

bizantyjskiego i arabskiego. W czasie wypraw krzyżowych 

przeżyła gwałtowny upadek, a w 1256 została całkowicie 

zburzona. Tutaj św. Paweł wygłosił swoja słynną mowę  

w obronie kościoła.  

 

Hajfa – miasto położone nad Morzem Śródziemnym, na zboczach 

Góry Karmel, największy port Izraela. Pierwsze wzmianki  

o Hajfie pochodzą z literatury talmudycznej z III wieku n.e. Była 

to wówczas niewielka żydowska osada. Do VII wieku miasto 

pozostawało pod panowaniem Bizancjum, następnie zdobyli je 

Persowie, a potem Arabowie. W 1100 Hajfę zdobyli Krzyżowcy. 

Miasto i port zostały wówczas rozbudowane. W 1265 Hajfę 

zdobyli i zniszczyli Mamelucy. W stanie ruiny pozostała do XVII 

w. W 1761 Daher elOmar zniszczył, a następnie ulokował Hajfę 

w nowym miejscu. Wybudowano wówczas mury obronne miasta. 

W 1799 Hajfę zdobył Napoleon Bonaparte podczas swojej 

kampanii w Syrii i Palestynie. W następnych latach Hajfa 

pozostawała w Imperium Otomańskim. Na początku XX wieku 

Hajfa rozwinęła się w nowoczesne przemysłowe portowe miasto. 

Po I Wojnie Światowej pod panowaniem brytyjskim Hajfa 

rozwinęła się w największy port Palestyny. Podczas wojny  
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o niepodległość Izraela w roku 1948, Hajfa została zdobyta przez 

wojska izraelskie. 

Stella Maris (1 Krl 18,20-40) – klasztor karmelitów wybudowany 

w XIX w. na szczycie Góry Karmel na ruinach starszych budowli 

kultowych. Wnętrze Kościoła naszej Pani Karmelu wyłożone jest 

marmurem a ściany udekorowane freskami przedstawiającymi 

sceny z życia proroka Eliasza. 

 

Kana Galilejska to miejscowość w której Chrystus dokonał 

swojego pierwszego cudu na godach weselnych (J 2). Z Kany 

pochodził Bartłomiej, jeden z Apostołów, zwany Natanaelem. 

Tutaj znajduje się sanktuarium Pierwszego Cudu Jezusa. 

 

Nazaret jest położone w Dolnej Galilei, na zachód od Góry 

Tabor. Większość mieszkańców to izraelscy Arabowie, z czego 

około 40% jest chrześcijanami, a reszta muzułmanami. Tutaj 

miało miejsce Zwiastowanie Maryi (Łk 1, 26-27). Po pobycie  

w Egipcie Józef i Maryja wraz z małym Jezusem powrócili do 

Nazaretu. Jezus przebywał tu do czasu rozpoczęcia publicznej 

działalności. W połowie V wieku chrześcijanie wznieśli  

w Nazarecie trzynawową bizantyńską bazylikę. W okresie domi-

nacji muzułmańskiej osada podupadła. W czasach Krzyżowców 

na miejscu zrujnowanej bazyliki wzniesiono potężną katedrę. 

Wraz z upadkiem państwa Krzyżowców, również i Nazaret 

podupadł. W 1620 roku zakon franciszkanów otrzymał w darze 

ruiny katedry wzniesionej przez Krzyżowców od druzyjskiego 

księcia. W 1730 roku wzniesiono tutaj nową katedrę. Nazaret to 

jeden z głównych celów pielgrzymek chrześcijan przybywających 

do Ziemi Świętej. Jedną z najważniejszych świątyń w Nazarecie 

jest Bazylika Zwiastowania, wzniesiona w latach 1955-60 według 

projektu Giovanniego Muzio na resztkach trzech wcześniejszych 

kościołów. W tym miejscu Anioł Gabriel zwiastował Maryi, że 

porodzi Syna Bożego. Na północ od bazyliki znajduje się kościół 

św. Józefa, wzniesiony w 1914 roku na ruinach wcześniejszego. 

Znajdował się tutaj warsztat ciesielski św. Józefa. 
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Dzień 6 

 

JEZIORO GALILEJSKIE 

GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW  

KAFARNAUM – TABGHA 

 

Jezioro Galilejskie ma wiele nazw: Jezioro Tyberiadzkie, 

Genezaret lub Morze Galilejskie. Jest to największe jezioro 

słodkowodne w Izraelu. Hebrajska nazwa jeziora Yom Kinneret 

pochodzi od słowa, które oznacza "harfa" albo "lira" do których 

kształt jeziora jest podobny. Jezioro ma obwód około 53 km, 

powierzchnia jeziora wynosi 166 km
2
. Znajduje się ono w 

depresji, 213 metrów poniżej poziomu morza. Jezioro Galilejskie 

leży przy starożytnym szlaku handlowym Via Maris, który łączył 

Egipt z imperiami położonymi na północy. Żydzi, Grecy i 

Rzymianie zakładali tutaj handlowe miasta, takie jak: Gadara, 

Hippos, Tiberias i inne. Znaczna część działalności Jezusa 

Chrystusa skupiona była na wybrzeżach jeziora Galilejskiego. 

Czterech z jego apostołów było tutejszymi rybakami. Również 

wiele z jego cudów zostało tutaj dokonanych. Współcześnie 

turystyka jest najważniejszą działalnością gospodarczą nad 

jeziorem Galilejskim. 

 

Tabgha – pochodzący z 1982 roku kościół upamiętania miejsce 

cudu nakarmienia przez Jezusa Chrystusa pięciu tysięcy ludzi 

pięcioma bochenkami chleba i dwoma rybami (Mt 14,13-21). 

Wewnątrz kościoła zachowano stare mozaiki z dwóch 

dawniejszych kościołów (z IV i V wieku). Stare mozaiki zostały 

wykonane w popularnym we wczesnym chrześcijaństwie stylu 

egipskim. Mozaika przed ołtarzem przedstawia dwie ryby i kosz z 

pięcioma chlebami. 

Kościół Prymatu Piotra wzniesiono w 1933 roku na ruinach 

kościoła z 350 roku. Kaplica upamiętnia miejsce tradycyjnego 

ukazania się Jezusa swoim uczniom po zmartwychwstaniu. 
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Kafarnaum było to miasto, w którym przez pewien czas mieszkał 

Jezus Chrystus ze swoimi uczniami. W VII wieku Arabowie 

całkowicie zniszczyli to miasto, po którym zostały jedynie ruiny. 

Miasteczko nigdy nie zostało odbudowane. Wybudowano tutaj 

Muzeum Archeologiczne, którego głównymi atrakcjami są ruiny 

dawnego kościoła i synagogi z III wieku n.e. 

 

Góra Błogosławieństw jest uważana za najpiękniejsze  

i najspokojniejsze ze wszystkich świętych miejsc chrześcijaństwa 

w Galilei. W 1937 roku wzniesiono tutaj ośmiokątny kościół 

Błogosławieństw, otoczony arkadami i pięknym ogrodem  

z palmami. Z tego miejsca roztacza się jedna z najpiękniejszych 

panoram jeziora Galilejskiego. Jest to miejsce wygłoszenia przez 

Jezusa kazania na górze (Mt 5-7). 

 

Dzień 7 

 

JORDAN – GÓRA TABOR – JEROZOLIMA  

 

Rzeka Jordan biblijne miejsce chrztu Chrystusa znajduje się  

w pobliżu Jerycha (Mt 3,13-17). Historycznie i religijnie jest to 

jedna z najważniejszych rzek na świecie. Płynie rowem Jordanu 

do Morza Martwego, przepływa lub graniczy z Libanem, Izraelem 

i Jordanią. Jej źródła znajdują się na terytorium Libanu w górach.  

 

Góra Tabor samotna góra, położona w Dolnej Galilei. Jej szczyt 

wznosi na wysokość 588 m n.p.m. Ceniona od najdawniejszych 

czasów jako doskonały punkt obronny, stanowiła też miejsce 

kultu bałwochwalczego. Na Górze Tabor miało miejsce 

przemienienie Jezusa (Mt 17). Trzej apostołowie ujrzeli tu swego 

mistrza rozmawiającego z Mojżeszem i Eliaszem. Wydarzenie to 

upamiętniają dwa duże kościoły na szczycie góry, jeden 

franciszkański Kustodii Ziemi Świętej, drugi grecki. Na Górze 

Tabor znajduje się Bazylika Przemienienia Pańskiego zbudowana 

w latach 1919-1924. 



12 

 

 

Jerozolima: Bazylika św. Piotra in Gallicantu (w miejscu 

piania koguta) w tym miejscu apostoł Piotr się zaparł Jezusa.  

W przeszłości znajdował się tutaj dom najwyższego kapłana 

Kajfasza, gdzie przesłuchiwano ujętego Jezusa. 

 

 

Dzień 8 

 

JERYCHO – MORZE MARTWE - JEROZOLIMA 

 

Jerycho jest położone na wschód od Jerozolimy na terytorium 

Autonomii Palestyńskiej. Jest to najniżej położone miasto na 

świecie 276 metrów poniżej poziomu morza. W pobliżu Jerycha 

odkryto pozostałości ludzkich osad sprzed około 11 tys. lat. Jest to 

najstarsze miasto na świecie i prawdopodobnie najstarsze 

nieprzerwanie istniejące siedlisko ludzkie. Było to spowodowane 

dogodną lokalizacją – w pobliżu źródła wody i prowadzącego ze 

wschodu na zachód szlaku na północ od Morza Martwego. 

Prowadzi się tutaj liczne prace archeologiczne. W czasach 

biblijnych Jerycho zostało zdobyte i zniszczone przez Izraelitów 

pod wodzą Jozuego. Mury Jerycha runęły od dźwięku trąb 

oblegających miasto Izraelczyków. Jerycho wspomniane jest w 

Starym Testamencie ponad 70 razy. Powyżej Jerycha znajduje się 

Góra Kuszenia (Mt 4,1-11), na której szatan kusił Jezusa podczas 

jego czterdziestodniowego pobytu na pustyni. Nad skalną 

przepaścią zawieszony jest grecki klasztor prawosławny, 

pochodzący z XII wieku. W mieście tym znajduje się także 

drzewo sykomory (Łk 19, 1-10). 

  

Morze Martwe słone jezioro bezodpływowe położone w 

tektonicznym Rowie Jordanu, na pograniczu Izraela i Jordanii. 

Lustro wody znajduje się w najniższym punkcie Ziemi i ciągle się 

pogłębia. Jezioro to wykazuje bardzo duże zasolenie średnio 26%. 

Ilość wody wpływająca do Morza Martwego, w ciągu XX wieku 
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zmniejszyła się z powodu wykorzystywania części wód Jordanu 

przez Izrael i Jordanię, a także zmian klimatycznych. Znaczne 

parowanie powoduje obniżanie się lustra wody i wytrącanie 

pokładów soli. Do północnego bieguna Morza Martwego uchodzi 

jeden większy dopływ rzeka Jordan. W związku z tak dużym 

zasoleniem w Morzu Martwym nie ma prawie zupełnie życia 

organicznego. Wykorzystując lecznicze działanie wód i osadów 

błotnych, w okolicy znajdują się liczne uzdrowiska. 

 

 

Dzień 9 

 

Sobota, 27 kwietnia - około 1:30 w nocy przejazd z hotelu na 

lotnisko w Tel Awiwie. O godz. 6:30 wylot do Warszawy. O 9:05 

przylot do Warszawy – przejazd autokarem do Rumi.  

 

 

Program pielgrzymki i kolejność zwiedzania może ulec 

zmianie.  
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INFORMACJE BIBLIJNE 

 

GÓRY I DOLINY 

Na terenie Galilei znajdują się przemiennie grzbiety wyniesień  

i doliny rozciągające się w kierunku wschód-zachód. W obszar 

krainy wchodzi też równina Jezreel, która jest otoczona górami, 

ma jednak otwarte bramy w kierunku Wybrzeża, Morza 

Galilejskiego i Transjordani. Zaś na kierunku południowym 

rozciąga się jak bochen chleba grzbiet wzniesień centralnych. To 

właśnie te rejony są ściśle związane z Biblią i wydarzeniami  

w niej spisanymi. Kraina ta sięga dalej aż do depresji Beerszeba 

na kierunku wschód-zachód, a następnie osiąga pustynne tereny 

Negewu i Synaju. 

 

Górna Galilea 

Surowy, górzysty kraj jest położony na wysokości około 1300 m. 

Jej doliny mogą pomieścić wiele plemion, stąd nazwa „Galiea 

narodów”. Po hebrajsku hagali znaczy „rejon”. 

 

Dolna Galilea 

Grzbiety wyniesień sięgają jedynie 650 m. Doliny są usytuowane 

na kierunku wschód-zachód co pozwala na łatwe przemieszczanie 

się w tych kierunkach. każdy zakątek tej ziemi był uprawiany. 

 

Równina Jezreel (Esdraelon) 

Równina ma kształt trójkąta zamkniętego przez góry, którego 

wierzchołek stanowi góra Tabor zaś u podstawy znajduje się 

Karmel. Dolina ciągnie się dalej do BethShean. Niewielkie 

bazaltowe wyniesienie pozwalało starożytnym podróżnikom 

przemierzać kraj unikając błota w podróżach do Megiddo. Trasa 

ta była najchętniej wykorzystywana. Kto panował nad tym 

terenem, był panem całego Bliskiego Wschodu. 
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Góra Karmel 

Wyższa, górna część góry Karmel (520 m) jest tak głęboko 

popękana, że woda deszczowa ucieka w grunt zbyt głęboko, by 

mogła być spożytkowana przez rolnictwo. Była ona zalesiona  

i niezamieszkana. Stanowiła „ziemię niczyją” między terytorium 

Fenicjan a Izraelitów. Tak więc teren ten stanowił naturalną 

scenerię dla sporów i rywalizacji między Eliaszem, a prorokami 

Baala. 

 

JEZUS W GALILEI 

Rodzinne miasto Jezusa, Nazaret, było położone niezbyt daleko 

od Morza Galilejskiego. Jezus uczynił je centrum swej publicznej 

posługi. Z północno-wschodnich wybrzeży jeziora Jezus powołał 

swoich uczniów (Mk 1,16-20). Pięciu z nich było rybakami  

z Betsaidy, miasta położonego w samym centrum najlepszych 

terenów połowu ryb. Jednym z nich był Szymon. Innym był 

Mateusz, poborca podatkowy z ramienia rzymskiej administracji, 

który wykonywał swą pracę na ważnym szlaku handlowym. Jezus 

nauczał wędrując wzdłuż brzegów jeziora, uzdrawiał oraz 

wskrzeszał umarłych. Tu też dokonał cudu nakarmienia tłumów 

(Mt 14,13-21). Objawiał dobrą nowinę biednym i poniżonym oraz 

nakłaniał innych by czynili podobnie jak on.  

Jezus chodził po falach Jeziora Galilejskiego (Mk 6,45-52), 

uciszał jego wichry (Mk 4,35-41), a na brzegu jadł ryby na 

śniadanie po swoim zmartwychwstaniu (J 21,9-14). Mimo cudów 

jakie Jezus uczynił w czasie posługi, jego wysiłki spotkały się  

w Galilei z różną reakcją: zyskał tylko nielicznych zwolenników, 

miał rzesze zaciekawionych obserwatorów, oraz kilku takich, 

którzy otwarcie odrzucali jego nauki. W końcu przeklął trzy 

miasta galilejskie za to, że nie chciały przyjąć jego nauki: 

Korozain, Betsaidę i Kafarnaum (Mt 11,20-24). 
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JEROZOLIMA 

Jerozolima sławiona przez biblijne psalmy, przez poetów  

i proroków jest położona w centrum krainy Izraela na szczycie 

wyniesienia gdzie znajdowało się obfite źródło Gihon. 

Powszechnie niegdyś wychwalana dogodność położenia 

Jerozolimy wyraźnie kontrastuje z  obecnymi realiami odnośnie 

jej zasobów, lokalizacji, czy znaczenia politycznego. Jej wielkość 

wynika raczej z wagi wydarzeń jakie tutaj miały miejsce. Jako 

miejsce, najważniejsze dla wielu działań boskich w czasach 

biblijnych, Jerozolima niewątpliwie dzierży prym. Przez całą 

historię była ona broniona przez głębokie doliny na wschodzie, 

południu i zachodzie, jedynie od północy dostęp był 

niebezpieczny. Jerozolima przyćmiła inne, sąsiednie miasta, lecz 

nie bogactwem, czy innymi zasobami bo ich nie miała, a raczej 

zaistnieniem w pewnym momencie historycznym. Kiedy Dawid 

zapragnął zjednoczyć północne plemiona z Judeą pod swoim 

berłem, zdobył Jerozolimę, nadał jej nowe imię według swej woli 

i uczynił ją stolicą zjednoczonego królestwa. Syn Dawida 

Salomon zbudował Świątynię w Jerozolimie, co miało wielkie 

znaczenie, chociaż była później zburzona przez Babilończyków w 

586 r. przed Chrystusem. Odbudowana jako Druga Świątynia była 

miejscem kilku wydarzeń związanych z misją Chrystusa. Tak 

więc, to historia, a nie przyroda uczyniła z niej centrum 

najważniejszych religii monoteistycznych świata. 

 

JEZUS W JEROZOLIMIE 

Jerozolima miała wielkie znaczenie zarówno we wczesnym jako 

też i w końcowym okresie życia Jezusa. Na dziedzińcu Świątyni, 

Jezus, jako niemowlę był polecony do przyszłych posług. Wracał 

tu podczas swego życia z okazji uroczystości świątecznych (Łk 

2,41-50). Mędrcy ze Wschodu (Trzej Królowie) szukali Króla 

Żydów w Pałacu Heroda, w Jerozolimie. Nawet pod koniec swojej 

posługi Jezus wrócił do Jerozolimy by uzdrawiać i nauczać.  

W Ogrodzie Oliwnym Jezus rozmyślał nad cierpieniami, jakie 

miały go spotkać w niedalekiej przyszłości. Ukrzyżowano go tuż 
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za bramami Jerozolimy, a jego wskrzeszenie nastąpiło  

w Jerozolimie. Kilka tygodni później w Święto Zesłania Ducha 

(Zielone Świątki), ustanowiono Kościół, przed którym było 

zadanie dotarcia do każdego zakątka świata z dobrą nowiną. Tu, 

w Jerozolimie, Kościół poniósł stratę, gdy jego apostołów 

uwięziono, a Szczepan i Jakub ponieśli śmierć.  

 

ZBIORNIKI WODNE 

 

Górny Jordan 

Z podnóża góry Hermon biją źródła czystej wody wprost do 

doliny położonej w rozpadlinie tworząc w ten sposób Górny 

Jordan. Starożytny wędrowiec chcąc uniknąć wysokich szczytów 

Antylibanu i Hermonu, a także grzęzawisk i kanionu przy rzece 

Jordan, miał do dyspozycji kilka przejść. Jednym z nich było 

obejście źródeł rzeki. Tak więc, jedno z ważniejszych miast 

zwane Dan, rozwinęło się w pobliżu jednego ze źródeł gdzie 

zaistniała możliwość uprawy roli. Obecnie, zanim dotrzemy do 

miasta możemy przejść się wśród obfitej zieleni porastającej skały 

nad wypływającą z nich wodą. Po upadku miasta Dan, sąsiednie 

miasto Paneas (Banias) nabrało znaczenia. Herod Filip 

rozbudował miasto i nazwał je Cezareą Filipową. Na rzece Jordan 

istniał w kierunku na południe, dogodny bród. W punkcie, gdzie 

spotykają się drogi od brodu z drogą biegnącą z miasta Dan, 

powstało wielkie miasto kananejskie Hazor.  

 

Jezioro Galilejskie 

Jezioro galilejskie, ze swymi czystymi wodami, ma ok. 20 km 

długości i 12 km szerokości. Położone jest 210 m poniżej 

poziomu morza, zaś samo ma 44 m głębokości. Rzadko pojawia 

się w Starym Testamencie, a jeśli już, to przy okazji opisów 

terenów granicznych (np. Lb 34,11). Szlak handlowy Via Maris 

schodził do jego brzegów. Kiedy Rzymianie zbudowali most na 

dolnym Jordanie, szlak się przesunął i przechodził obok 

Kafarnaum. Wgłębienia pojawiające się w zboczach spływających 
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do brzegu północnego tworzyły naturalne amfiteatry. Ciepłe 

źródła Tabghy przyciągały najsmaczniejsze ryby z jeziora. Nad 

jeziorem wyrosły pogańskie miasta takie jak Hippus, Gadara  

i Tyberiada [zbudowano je w czasie młodości Jezusa]. Zachodnie 

wiatry wiejące ponad wzgórzami galilejskimi często wzbudzały 

groźne fale na jeziorze. 

 

Dolny Jordan (od Jeziora Galilejskiego do Morza Martwego). 

Rzeka wypływa z Jeziora Galilejskiego i płynie do Morza 

Martwego pokonując dystans w linii prostej około 104 km. 

Poprzez mnóstwo meandrów jej długość urasta jednak do przeszło 

300 km. Rzeka Jarmuk wpada do Jordanu ze wschodu i niesie 

duże ilości wody. Między rzeką Jarmuk i Doliną Harod 

znajdowało się wiele starożytnych osiedli i łatwo dostępnych 

brodów. Istnieją w Biblii zapisy o łatwych przejściach w tym 

rejonie między wschodnim i zachodnim brzegiem. Przez siedem 

kolejnych lat plemię Madianitów najeżdża na Izrael ze wschodniej 

strony rzeki (Sdz 6,3). Z kolei Saul nawiązuje przyjazne stosunki 

z Jabesh Gilead (1 Sm 11). Podróżnik z obcych krajów mógł 

jednak ominąć Górny Jordan podążając drogą przez Hippus, aż do 

brzegów jeziora, przechodząc bród na Dolnym Jordanie, musiał 

dalej wspiąć się w górę i przejść przez Dolinę Jezreel  

w BethShean. Pod nazwą Scythopolis, to rzymskie miasto stało 

się łącznikiem między miastami Decapolis na terenie Transjordani 

i miastami helleńskimi położonymi w pobliżu drogi wiodącej 

wzdłuż wybrzeża. Dalej w kierunku południowym istniały 

starożytne osady położone u ujścia rzeki Jabbok. Jeszcze dalej na 

południu, Jordan płynie przez nisko położone gęstwiny gdzie 

nawet spotykano lwy (Jr 49,19). Oaza Jerycho zaopatrywana była 

w czystą wodę ze źródła Elisha (2 Krl 2,19-22). Możliwe,  

że w tym miejscu Izraelici przeszli na drugą stronę rzeki (Joz 

3,14-17). Jerycho położone jest w miejscu, gdzie łączą się szlaki 

wiodące z zachodu na wschód. Na południe od Jerycha znajduje 

się „pustynia Judejska”, a na rzece Jordan jest miejsce, w którym 

Jezus został ochrzczony (Mt 31,13). 
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Morze Martwe 

Morze Martwe położone jest 415 m poniżej poziomu morza, 

około 1200 m poniżej poziomu Jerozolimy i jest najniżej 

położonym miejscem na ziemi. Ma OK. 75 km długości i 14 km 

szerokości. Jezioro nie ma rzek odpływających; woda paruje  

i w ten sposób corocznie oddaje 2 biliony metrów sześciennych 

wody. Jego sole zawierają duże ilości potasu, bromu i magnezu.  

W miejscowości Qumran, 2 tysiące lat temu, grupa Żydów, 

zwanych Esseńczykami kopiowała hebrajskie manuskrypty Biblii. 

Esseńczycy także napisali własne prace. Są to tzw. zwoje znad 

Morza Martwego.  

Miejsce ukrycia Dawida przed Saulem (Ein Gedi) położone jest 

na południu. W pobliżu, na południowym krańcu morza zaznaczo-

ne jest miejsce gdzie wg tradycji istniała Sodoma i Gomora. 

 

  

 


