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Wyobra¿amy sobie maleñk¹ stajen-
kê, na skraju niewielkiej wioski
Betlejem, w której przyszed³ na
œwiat – Jezus. Pochylon¹ nad nim
Mariê i Józefa. Wyczuwamy zapach
siana i dreptaj¹ce po s³omie zwie-
rzêta. Wyobra¿amy sobie Nazaret,
gdzie Archanio³ Gabriel oznajmi³
Marii radosn¹ wieœæ, która zmieni-
³a losy œwiata. Miejsce, w którym
Jezus przy boku Józefa uczy siê sto-
larki. A mo¿e zobaczymy górê po-
roœniêta drzewami oliwnymi, w cie-
niu których naucza Jezus. Wyobra-
zimy sobie olbrzymie Jezioro Gali-
lejskie, nad którym Jezus czyni³
cuda, nape³niaj¹c Piotrowi sieæ i po-
wstrzymuj¹c nawa³nicê, zamienia-

j¹c wodê w wino na weselu w Ka-
nie Galilejskiej, a tak¿e rozmna¿a-
j¹c piêæ bochenków chleba i dwie
ryby w niedalekiej wiosce El Tab-
gha, czym nakarmi³ 5000 osób.
Mo¿e us³yszymy g³osy zza potê¿-
nych murów Jerozolimy, gdzie
w¹sk¹ kamienn¹ uliczk¹, pomiêdzy
nawo³uj¹cymi handlarzami i g³o-
sami ¿o³nierzy, zbroczony krwi¹
idzie Jezus nios¹cy na swych ramio-
nach krzy¿. Szlochy niewiast i gwar
przeciskaj¹cego siê t³umu gapiów.
W koñcu Golgotê, na której stanê-
³y krzy¿e i gdzie zakoñczy³o siê ziem-
skie ¿ycie Zbawiciela. Czy wystar-
czy nam wyobraŸni, aby to wszyst-
ko zobaczyæ, poj¹æ i zrozumieæ?
Jednak, kiedy w koñcu zdecyduje-
my siê tam pojechaæ i otworzymy
szeroko oczy, nasze zmys³y zaczy-
naj¹ chaotycznie konfrontowaæ
z rzeczywistoœci¹, z tym, co czuje-
my, widzimy i s³yszymy w tym ma-
gicznym miejscu.
Wspó³czesne Betlejem, to gwarne
miasteczko otoczone betonowym
murem, pilnie strze¿onym przez

Izraelskich ¿o³nierzy, pe³ne sklepi-
ków i kramów. Przed Bazylik¹ Na-
rodzenia Pañskiego, przypomina-
j¹c¹ œredniowieczn¹ fortecê, k³êbi
siê t³um czekaj¹cy na wejœcie. Do-
piero, kiedy schylimy g³owê, by
przejœæ przez maleñkie drzwi do
œrodka, i znajdziemy siê w ciemnej
ascetycznej nawie œwi¹tyni, czuje-
my, ¿e czeka nas coœ niezwyk³ego.
W¹skimi schodkami idziemy w dó³
do Groty Narodzenia. Przed nami,
na kamiennej pod³odze srebrna
gwiazda wypolerowana ustami
i d³oñmi milionów pielgrzymów.
Nad ni¹ niewielki o³tarz z napisem
„Tu narodzi³ siê Jezus Chrystus
z Marii Dziewicy”.
Niestety nie mo¿emy zostaæ tu d³u-
¿ej. Krótka modlitwa, pami¹tkowe
zdjêcie i dyskretne klepniêcie w ra-
miê przez duchownego to znak, ¿e
za nami czeka jeszcze kilkaset osób.
Kilka kilometrów dalej, Jerozolima
– kilometr kwadratowy powierzch-
ni, 20 tysiêcy mieszkañców, setki
koœcio³ów, pl¹tanina w¹skich uli-
czek, w których mo¿na ³atwo siê
zgubiæ – oto Jerozolimskie Stare

Miasto. To tutaj, na tej niewielkiej
powierzchni wspó³istniej¹ obok sie-
bie, trzy wielkie monoteistyczne
religie œwiata. Codziennie w stro-
nê Jerozolimy kieruj¹ swoje myœli
miliony wyznawców judaizmu,
chrzeœcijañstwa i islamu. Tu spla-
taj¹ siê drogi pielgrzymów ¿ydow-
skich, chrzeœcijañskich i muzu³-
mañskich.
Ka¿dy chrzeœcijanin przybywaj¹cy
do Jerozolimy, swoj¹ pielgrzymkê
zaczyna przy bramie Œw. Szczepa-
na, gdzie rozpoczyna siê Via Dolo-
rosa – Droga Krzy¿owa. Wszyscy
przeciskaj¹ siê jak 2000 lat temu
pomiêdzy stosami pomarañczy
i oliwek. Sprzedawcy nawo³uj¹,
a tragarze sprawnie manewruj¹
swoimi wózkami. Trudno tu
o chwilê samotnoœci i zadumy nad
losem Chrystusa. Czasami siê to
udaje, odnajduj¹c kolejne stacje
w niewielkich koœció³kach i kapli-
cach. Wiêkszoœæ stacji to tylko zna-
ki na murach domów. Ale pamiê-
tajmy, ¿e wspó³czesna Via Doloro-
sa to hipotetyczna droga wytyczo-
na dopiero w XVIII wieku. Ewan-

ZiemiaŒwiêta
Kiedy us³yszymy s³owa, „ZiemiaŒwiêta”, zmru¿ymy oczy – w wy-obraŸni zobaczymy miejsca, o któ-rych wielokrotnie siê mówi, s³yszyi czyta. �Widok na Jerozolimê z Góry Oliwnej

�Ogród Oliwny (Getsemani, Ogrójec) Dolinia Cedronu, u stóp Góry Oliwnej

�Wejœcie do Bazyliki Narodzenia Pañskiego – Betlejem

�Grota Narodzenia w Bazylice Narodze-nia Pañskiego – Betlejem
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gelia nie podaje dok³adnych da-
nych o Drodze Krzy¿owej.
W koñcu jesteœmy przy Bazylice
Grobu Œwiêtego. Wspó³czesna Ba-
zylika, przyt³acza pielgrzymów wiel-
koœci¹, której nie widaæ na zewn¹trz.
Jest budowl¹ z okresu krzy¿owców
ze œladami bizantyjskiej przesz³oœci.
Wewn¹trz panuje mrok rozœwietla-
ny lampami olejowymi. T³umy cze-
kaj¹ce w d³ugich kolejkach, gwar
i poœpiech w zwiedzaniu powoduj¹,
¿e trudno siê skupiæ, by prze¿ywaæ
ból i cierpienie Jezusa. Obecnie œwi¹-
tyni¹ opiekuj¹ siê przedstawiciele
ró¿nych chrzeœcijañskich wyznañ,
z których ka¿dy ma swoje kaplice
i o³tarze. Stromymi schodami idzie-
my na Golgotê. Stoj¹c w tym wnê-
trzu, niezwykle trudno wyobraziæ
sobie sceny ukrzy¿owania, które
mia³y miejsce na otwartej przestrze-
ni, na wzgórzu. Dziœ to miejsce znaj-
duje siê pod kopu³¹ Kaplicy Ukrzy-
¿owania.
Pochylamy siê by przez szyby ogl¹-
daæ wapienne œciany Golgoty oraz
oprawiony w srebro otwór. Tutaj
trzeba odwa¿nie w³o¿yæ rêkê,
a mo¿e uda siê dotkn¹æ miejsca,
w którym sta³ krzy¿.
Pod wielk¹ kopu³¹ Bazyliki Grobu
jest jeszcze jedno miejsce, którego
nie mo¿na opuœciæ. To Kaplica

Grobu Pañskiego – miejsce z³o¿e-
nia cia³a Chrystusa. Edyku³ Grobu
Œwiêtego -„koœció³ w koœciele” stoi
w centralnym miejscu Bazyliki oto-
czony potê¿n¹ rotund¹. Do wnê-
trza opiekuj¹cy siê kaplic¹ duchow-
ni wpuszczaj¹ po kilka osób. Obo-
wi¹zuje zakaz filmowania i fotogra-
fowania. Trzeba mocno siê pochy-
liæ, aby wejœæ do kaplicy Anio³a, na
œrodku której znajduje siê ma³y o³-
tarzyk – wed³ug tradycji – wykona-
ny z kamienia, którym by³ przykry-
ty grób Jezusa.
Jeszcze wiêkszy uk³on i znajduje-
my siê w maleñkim pomieszczeniu,
zajmowanym w po³owie przez sar-
kofag, pod którym znajduje siê
Grób Œwiêty. P³yta grobowa jest
odsuwana raz na kilkaset lat. We-
d³ug relacji z XVI wieku, pod p³yt¹
jest wnêka, dalej kolejna p³yta
i wreszcie komora grobowa, o któ-
rej nic bli¿ej nie wiadomo.
Nastrój miejsca udziela siê ka¿demu.
Opuszczamy to niezwyk³e miejsce,
przesi¹kniête histori¹ i wiar¹. Miej-
sce, które koniecznie trzeba zoba-
czyæ. Dla turystów, wspania³e za-
bytki i bogata historia, dla pielgrzy-
mów, obrazy, które zaczynaj¹ ³¹czyæ
siê z tekstem Pisma Œwiêtego.
Taka jest ca³a chrzeœcijañska Jero-
zolima. Ka¿dy jej fragment ma

swoj¹ historiê, pe³n¹ niezwyk³ych
wydarzeñ zapisanych w Biblii.
Miliardy ludzi na ca³ym œwiecie
wierz¹, ¿e to jerozolimskie wzgó-
rze jest niezwyk³e. Zanim jednak
sta³o siê œwiête, by³o œwiadkiem ró¿-
nych wydarzeñ. Zgodnie z przeka-
zem wzgórze, zwane w czasach bi-
blijnych Moria, by³o miejscem, na
którym Abraham mia³ z³o¿yæ swo-
jego syna w ofierze Bogu. Król Sa-
lomon wzniós³ tutaj œwi¹tyniê ku
czci Jahwe. Niemal cztery wieki
póŸniej œwi¹tyniê Salomona zbu-
rzyli Babiloñczycy. Chocia¿ po po-
wrocie z niewoli babiloñskiej ̄ ydzi
odbudowali swoj¹ œwi¹tyniê, osta-
tecznie zosta³a jednak stracona, gdy
zrównali j¹ z ziemi¹ Rzymianie.
Wszystko znów siê zmieni³o, kiedy
w pierwszej po³owie VII wieku Je-
rozolimê podbili Arabowie.
Najwa¿niejszym miejscem na
wzgórzu by³a ska³a, na której Abra-
ham mia³ z³o¿yæ ofiarê z Izaaka, jak
wierz¹ chrzeœcijanie i ¿ydzi, a Ma-
homet, wed³ug wierzeñ muzu³ma-
nów, zosta³ wziêty do nieba. Œwiêty
g³az zosta³ ukryty pod z³ot¹ kopu³¹,
meczetu Umara, choæ w³aœciwa
jego nazwa to Kopu³a na Skale lub
Œwi¹tynia Ska³y. Dzisiaj modl¹ siê
tutaj muzu³manie, a z³ota kopu³a
meczetu sta³a siê najbardziej roz-

poznawalnym elementem Jerozo-
limy.
Jest jednak miejsce, którego nie
mo¿na omin¹æ bêd¹c w Izraelu
i Jerozolimie. Œciana P³aczu – to
z kolei najwiêksza œwiêtoœæ religijna
narodu ¿ydowskiego. Choæ œwi¹ty-
nia od niemal 2000 lat nie góruje
ju¿ nad Jerozolim¹, wyznawcy ju-
daizmu wierz¹, ¿e boska obecnoœæ
nigdy nie opuœci³a jej murów. Bywa,
¿e w tej „synagodze pod go³ym nie-
bem” modli siê razem nawet 100 ty-
siêcy ¿ydów. Plac przed Œcian¹ P³a-
czu podzielony jest na dwie strefy,
ma³¹, po³udniow¹ przeznaczon¹
dla kobiet i pó³nocn¹, wiêksz¹ i zwy-
kle bardziej zat³oczon¹, dla mê¿-
czyzn. Ubrani na czarno chasydzi
kiwaj¹ siê do przodu i do ty³u w tran-
sie modlitewnym. Co pewien czas
robi¹ przerwê, by przytuliæ siê do
œciany i uca³owaæ kamienie. Przyby-
waj¹c tutaj zgodnie z tradycj¹, wk³a-
daj¹ pomiêdzy kamienie karteczki
z proœbami do Boga. Jest ich tak wie-
le, ¿e raz w miesi¹cu œciana jest
z nich „oczyszczana”, aby zrobiæ
miejsce dla nowych próœb. Wyjête
z muru kartki zakopywane s¹ na
zboczu Góry Oliwnej.
Jerozolima nieustannie siê zmienia.
Przez ostatnie 2000 lat, powstawa³y
œwi¹tynie jedna na gruzach drugiej.
Z krajobrazu zniknê³a Golgota i góra
Syjon, a na Górze Oliwnej d³ugo
mo¿na by szukaæ gajów oliwnych.
Do dzisiaj pozosta³o jednak kilka
drzew w miejscu zwanym Ogrójec,
pod którymi prawdopodobnie mo-
dli³ siê i zosta³ pojmany Jezus.
Trudno tu zwiedziæ wszystkie miej-
sca zwi¹zane z tradycj¹ chrzeœci-
jañsk¹. A przecie¿ Jerozolima to nie
tylko chrzeœcijanie. To prawdziwy
tygiel, narodowoœci i wyznañ.
I ¿adne opowieœci, czy filmy nie za-
st¹pi¹ bycia tutaj. To jedno z nie-
licznych miejsc na œwiecie, do któ-
rego trzeba przyjechaæ, by zoba-
czyæ, dotkn¹æ i uwierzyæ.

�Wierni przed Kaplic¹ Grobu Œwiêtego. �Œciana P³aczu.

�¯ydzi przed Œcian¹ P³aczu – Jerozoli-ma.

�Kamieñ namaszczenia – Bazylika Grobu Œwiêtego. �Kaplica Ukrzy¿owania – Bazylika Gro-bu Œwiêtego.

Zapraszamy na YOU TUBE – Nie-zwyk³y Œwiat – Ziemia Œwiêta!


