
Kraj

Ziemia Święta to terytorium geograficznych przeci-
wieństw. Na przykład góra Hermon wznosi się na 

wysokość 2800 m, podczas gdy Morze Martwe, najniż-
sze miejsce na kuli ziemskiej, jest położone 425 m po-
niżej poziomu morza. Z kolei podróżujący rzymskimi 
drogami z Jerozolimy do Jerycha musieli zejść w dół 
z wysokości 670 m do 250 m p.p.m. na odcinku zale-
dwie 22,5 km. „Ziemia Obiecana” stanowiła więc pod 
każdym względem obszar wzgórz i dolin. 

Był to również mały kraj. Długość starotestamen-
towego Izraela od Dan na północy do Beer-Szeby na 
południu wynosiła zaledwie ok. 260 km. Natomiast 
największa szerokość – od Kenat na wschodniej grani-
cy terenu zajmowanego przez pokolenie Manassesa do 
Dor na wybrzeżu – mniej niż 161 km. Nawet w okresie 
największego rozkwitu, pod rządami Dawida i Salo-
mona, królestwo miało jedynie 320 km długości. 

Podróżowanie
Ludność najczęściej przemieszczała się pieszo albo na osłach. Roz-

porządzenie Hammurabiego, władcy Babilonii w latach 1792–1750 

przed Chr., zawiera nakazy dla podróżujących dzień i noc, aby 

w ciągu dwóch dni dostać się z Babilonu do Larsy. Jest to odległość 

ok. 193 km, wskazująca na średnią prędkość 4–4,5 km na godzi-

nę, prawdopodobnie wtedy, gdy były dobre drogi. Po solidnych, 

bitych traktach rzymskich podróżowało się szybciej, lecz różnica 

w prędkości nie była zbyt wielka. Podróżnik poruszający się takim 

utartym szlakiem mógł przebyć dziennie 24–32 km pieszo i 40–48 

km na wozie zaprzęgowym czy w powozie (co nie było to znacznie 

szybciej, skoro Filip na piechotę dogonił jadącego wozem dworzani-

na etiopskiej królowej Kandaki; por. Dz 8,29-30). Krótsze dystanse 

na koniu lub na rydwanie przemierzano dużo prędzej. 

Podróż morzem była szybsza niż lądem, ale zależała od wiatru. 

Jeśli był pomyślny, podróżnik mógł przebyć ok. 50–100 mil

(80–160 km) dziennie. Trasę z Rzymu do Aleksandrii pokonywano 

od 10 do 21 dni przy wietrze w plecy. Powrót, przy przeciwnych 

wiatrach, mógł zająć dwa miesiące, a nawet więcej, gdy rosła siła 

porywów.

Synaj (Horeb)
2286 m

Hermon
2814 m

Nebo
817 m

Karmel
525 m
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790 m
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940 m

Liban
3088 m
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575 m

Góra Oliwna
818 m

PRZEGLĄD WYSOKOŚCI SZCZYTÓW

Szczyty głównych pasm górskich wymienione w Biblii.
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Kilka uwag o nazwach
Kraj ten ma wiele nazw. Najpierw w Biblii nazwany jest 

Kaanan, potem Izrael, który następnie dzieli się dwie czę-

ści (Izrael na północy i Judę na południu). Pod panowa-

niem Rzymian była to Judea, a później Palestyna. Dzisiaj 

na tym terenie istnieje państwo Izrael i terytoria palestyń-

skie. Jakiej więc nazwy powinniśmy używać? Generalnie 

mówiąc o regionie, zamierzam używać terminu Palestyna: 

był dobry dla Rzymian, będzie dobry i dla mnie.

Sytuacja klimatyczna 
Większa część Palestyny ma klimat subtropikalny, z długim i su-

chym latem oraz krótką porą deszczową w zimie. Kiedyś północ-

ne obszary górskie Karmelu, Górnej Galilei i północnej Samarii 

były dość gęsto zalesione. Teraz jedynie wąski pas nad Morzem 

Śródziemnym ma relatywnie dużą ilość opadów deszczu. 

Znaczy to, że wody w tym kraju zawsze brakowało i była 

bardzo cenna. Obecnie dostarczana jest przez skomplikowa-

ny system irygacyjny. W czasach biblijnych studnie i oazy 

stanowiły miejsca o szczególnym znaczeniu, zaś wodę skrzętnie 

gromadzono w podziemnych cysternach. 

JESTEŚ MOJŻESZEM (DYSPONUJĄCYM WIELKĄ DRABINĄ) 
W Księdze Powtórzonego Prawa 34 czytamy, że Mojżesz wchodzi na szczyt 
góry Nebo i widzi kraj rozciągający się przed nim (musiała to być wizja od 
Boga, gdyż w rzeczywistości nie można zobaczyć „Zachodniego Morza” 
z tego miejsca. Chyba że patriarcha miałby ze sobą bardzo, bardzo wysoką 
drabinę…). 

Za nim były góry Gileadu. Mojżesz spoglądał przed siebie i na boki. 
Co mógł zobaczyć?
1. Patrząc na północ, przed oczami rozciąga się górzysty obszar, nad 
którym dominuje wyniosła, licząca blisko 3 tysiące metrów góra Hermon. 
Śniegi Hermonu topią się na wiosnę, a woda z nich zasila rzekę Jordan, 
wijącą się niczym wąż przez środek kraju.
2. Patrząc na północny zachód, widać miasto Jerycho, a za nim kolejne 
pasmo gór, które oddzielają nizinne nadbrzeże od Galilei i które kończą się 
górą Karmel, wznoszącą się nad Morzem Śródziemnym (Zachodnim).
3. Patrząc na zachód, wzrok kieruje się w dół, gdzie leży Morze Martwe, do 
którego wpływa Jordan. Biblia nazywa ten akwen Morzem Słonym (por. 
Rdz 14,3; Lb 34,12) lub Morzem Araby (por. Pwt 3,17; Joz 3,16). Na jego 
zachodnim brzegu znajduje się „pagórkowaty kraj” (inaczej Wzgórza Ju-
dei), który zaczyna się na pustyni Negeb i przebiega przez Kanaan. Miasta 
leżące wzdłuż tego łańcucha należą do najważniejszych w Biblii: Hebron, 
Jerozolima, Betel, Szilo, Sychem. Gdybyśmy ujrzeli wizję Ziemi Obiecanej 
Mojżesza lub nasz drabina byłaby dostatecznie wysoka, za owymi wzgó-
rzami moglibyśmy dostrzec obszar pastwisk, który Stary Testament określa 
jako Szefela, oraz nisko położony teren znany z rozwiniętego rolnictwa, 
licznych winnic i pól uprawnych. Następnie byłoby widać wybrzeże Morza 
Śródziemnego z portami. To kraj Filistynów.
4. Patrząc na południowy zachód, widać pustynię Negeb (w niektórych 
wydaniach Biblii nazwę tę tłumaczy się jako „Południe”), z jej migotliwy-
mi, gorącymi oparami, przez którą prowadzi droga na zachód do Egiptu 
i wiodą szlaki na południe do Synaju. 

Ów kraj – Ziemia Obiecana, którą Bóg dał Mojżeszowi i jego narodowi
– to zatem niewielkie, lecz zróżnicowane terytorium. 

1000 metrów

poziom morza

Jerozolima

Morze Śródziemne

Morze Martwe
100 km0

Jesteś tutaj3
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Gdzie one są teraz?

„Akcja” Biblii dzieje się  
 głównie w basenie 

Morza Śródziemnego i w re-
gionie, który historycy okre-
ślają jako Starożytny Bliski 
Wschód (aktualnie w donie-
sieniach agencyjnych obszar 
ten jest nazywany Środko-
wym Wschodem).

Mapa przestawia zasięg 
miejsc wspomnianych w Biblii 
wraz z wybranymi odnośnika-
mi do Pisma Świętego.

KRAJE BIBLIJNE DZISIAJ 
Miejsca wspomniane w Biblii należą 
obecnie do piętnastu państw. Wielkie, 
imperialne stolice Niniwa i Babilon to 
teraz stanowiska archeologiczne w Iraku. 
Z kolei miasta, w których działał Apo-
stoł Narodów, św. Paweł, znajdują się 
w Turcji, w Grecji i we Włoszech. Słynna 
królowa Saby przybyła prawdopodob-
nie z obszaru znajdującego się obecnie 
w Jemenie, podczas gdy Tarszisz mogło 
być położone na wybrzeżu Hiszpanii. 
Jerozolima jest nadal w Izraelu, lecz różni 
się on bardzo od kraju, który przemierzał 
Jezus. Niektóre miasta takie jak Jerycho 
i Rzym nadal dobrze prosperują, ale wiele 
innych poszło w ruinę.  

LIBIA

GRECJA

WŁOCHY

MACEDONIA BUŁGARIA

300 km

Tarszisz
1 Krl 10,22
Hiszpania
Rz 15,24

Malta
Dz 28,1

Kreta
Dz 27,7

Korynt
1 Kor 1,2

Dalmacja
2 Tm 4,10

Nikopolis
Tt 3,12

Filippi
Dz 16,12

Ateny
Dz 17,15

Efez
Dz 18,19

Cyrena
Mt 27,32

Rzym
Dz 28,14

0

ALBANIA

Widok na Forum Romanum od strony 
Piazza del Campidoglio, Rzym. 

Delta Nilu w Egipcie: 
farmerzy wraz z bydłem 
przekraczają most na 
jednym z kanałów wiel-
kiej rzeki.
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Resztki budowli przy Drodze 
Kuretów, Efez, Turcja. 

Odrestaurowana wielka świą-
tynia w Ur, we współczesnym 
Iraku. Była wzniesiona na cześć 
boga księżyca Nanna i zbudo-
wana ok. 2100 r. przed Chr. 
przez króla Ur-Nammu.
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Lb 33,3

Góra Synaj
Wj 19,18

Tema
Hi 6,19

Jerozolima
Joz 15,63

Jafa
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AZERBEJDŻAN
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Lokalizacja historycznych miejsc

Sporządzając mapę miejsc wymienionych przez 
Biblię, największą trudność sprawia przede 

wszystkim ich pierwotna lokalizacja.
Miasta, które przetrwały tysiące lat, takie jak 

Jerozolima, Rzym i Jerycho, nietrudno jest od-
naleźć. Jednak Biblia odnosi się do setek innych, 
dobrze wówczas znanych miejscowości, po których 
nie pozostał dziś żaden ślad. Dotyczy to również 
ważnych miejsc geograficznych, np. nie do końca 
wiadomo, gdzie dokładnie znajdowała się góra Sy-
naj. Przy czym problem stanowią nie tylko miejsca 
ze Starego Testamentu. Między innymi Emaus, 
o którym jest mowa w Nowym Testamencie, nigdy 
nie zostało precyzyjnie zlokalizowane. Jak zatem 
odkryć położenie historycznych miejsc i jak na-
nieść je na mapę?

Archeologia 
Archeologia zajmuje się badaniem dawnych kultur i cywi-

lizacji poprzez analizę wytworów ludzkiej działalności, 

takich jak budynki, narzędzia, pismo.

Współczesne badania archeologiczne w Palestynie i na 

Bliskim Wschodzie sięgają zaledwie XIX w. Jako przy-

kład może posłużyć to, że w 1890 r. Flinders Petrie jako 

pierwszy odkrył wiele tellów rozsianych po okolicy oraz 

ustalił, że są to nagromadzone ruiny starożytnych miast.

W dzisiejszych czasach archeologia jest skomplikowaną 

dziedziną nauki. Zajmuje się czterema głównymi rodzaja-

mi źródeł: architekturą (budynki, ściany, mury), wytwór-

stwem (narzędzia, naczynia i inne przedmioty), różnymi 

rodzajami osadów (prochy, ruiny obiektów) oraz podłoża 

(ugnieciona ziemia, kamienie brukowe, nawierzchnie 

ulic). Za pomocą tych elementów archeolodzy są w stanie 

określić, jaki rodzaj miejsca mają przed sobą. 

Czasami odnajdywane są bezpośrednie dowody, na 

przykład inskrypcje z nazwą własną miejsca. Innym bar-

dzo cennym znaleziskiem archeologicznym są monety, 

ponieważ dostarczają one dowodów dotyczących datacji. 

Archeologowie mogą szukać również dowodów zniszczeń, 

ewentualnie powiązanych z opisami biblijnymi.

Badacze dzielą historię biblijną na okresy 
czasowe. W zależności od tego, jakie 
przedmioty zostały znalezione, poszcze-
gólne warstwy tellów i innych wykopalisk 
mogą być dopasowane do odpowiednich 
okresów w dziejach.

CZYM JEST TELL?
„Tell” to w języku arabskim kopiec lub wieża. Ową nazwą określa 
się generalnie miejsca, gdzie usytuowane były biblijne miasta 
i osady. Większość z nich powstała bowiem przez powszechne na 
Bliskim Wschodzie „nadbudowywanie” nowych części urbani-
stycznych na stare, zniszczone m.in. w wyniku wojny, pożaru lub 
trzęsienia ziemi, czy zwykłej dewastacji. Zatem ów kopiec (tell) 
zawiera pozostałości siedlisk ludzkich, zachowane warstwowo. 
Pozwala to archeologom określić wiek poszczególnych poziomów 
właśnie na podstawie zawartych w nich znalezisk.

Od Nowego Testamentu

Zjednoczone królestwo Izraela

Wyjście i podbój Kanaanu

Niewola i wyjście z Egiptu (Exodus)

Patriarchowie

Podzielone królestwo: Izrael i Juda

Od wygnania babilońskiego (Exile)

Między Starym a Nowym Testamentem

Epoka żelaza 2: 1000–587 r. przed Chr.

Hellenistyczny: 330–37 r. przed Chr.Babiloński/Perski: 587–330 r. przed Chr.

Epoka żelaza 1: 1200–1000 r. przed Chr.Późna epoka brązu: 1550–1200 r. przed Chr.Środkowa epoka brązu: 2200–1550 r. przed Chr.Wczesna epoka brązu: 3300–2200 r. przed Chr.Chalkolit (epoka miedzi): 4000–3300 r. przed Chr.
Czasy pierwotne

OKRES ARCHEOLOGICZNY WYDARZENIE BIBLIJNE

Rzymski:37 r. przed Chr. –324 r. po Chr.
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Odkrycie Listry 
Przez setki lat nieznane było po-

łożenie Listry, jednego z miast, do 

których przybył św. Paweł podczas 

pierwszej wyprawy misyjnej. Ar-

cheolodzy wiedzieli w przybliżeniu, 

gdzie znajdowała się ta miejscowość, 

ale wszystkie ślady po niej zostały 

zatarte. Aż w końcu, w 1885 r., od-

kryto wciąż jeszcze stojący pogań-

ski ołtarz z napisem zawierającym 

nazwę LVSTRA – Lustra – łacińska 

nazwa Listry. Niewiele więcej udało 

się odkryć, lecz przynajmniej wiado-

mo, jaka była lokalizacja miasta.

EDWARD ROBINSON I NAZWY MIEJSC BIBLIJNYCH

W 1883 r. biblista Edward Robinson rozpoczął podróż po 

Palestynie, aby odnaleźć miejsca, o których wspomina Pismo 

Święte. Jego jedynym wyposażeniem był kompas, termo-

metr, teleskop, taśmy miernicze, egzemplarz Biblii oraz 

dobra znajomość języka arabskiego. On i jego towarzysz – Eli 

Smith – przemierzali Palestynę, notując nazwy miast i wsi. 

Smith przypuszczał, że współczesne nazwy miejsc zachowały 

ślady swoich starożytnych odpowiedników. (Na tym właśnie 

polega toponimia, czyli badanie nazw geograficznych.) Tak 

więc w nazwie wioski Anatha dopatrzył się podobieństwa 

z Anatot, gdzie mieszkał  prorok Jeremiasz; sądził, że El-Jib 

to były Gibeon, a Seilun to stare Szilo; z kolei Mukhmas to Mikmas, pod którym 

rozegrała się bitwa Saula z Filistynami, zaś Beitin to miejsce dawnego Betel.

Robinson odniósł tak wielki sukces, że odtąd każda mapa Ziemi Świętej opiera się 

na jego badaniach. Mimo, że nie był archeologiem, dokonał kilku ważnych odkryć. 

Łuk Robinsona, czyli fragment mostu herodiańskiego znajdujący się na Starym 

Mieście w Jerozolimie, pochodzi właśnie od jego imienia.

Za przykładem Robinsona i Smitha podążyli kolejni. W latach 1872–1877 grupa 

Royal Engineers, czyli specjalistów z Korpusu Królewskich Wojsk Inżynieryj-

nych należącego do armii brytyjskiej, przemierzając 

ten teren, sporządziła wspaniałe Survey of Western 

Palestine: 26-stronnicowy zbiór map obejmujący cały 

obszar palestyński. 

Jednym z najsławniejszych odkryć Robinsona jest 

tunel Ezechiasza w Jerozolimie z inskrypcją dotyczą-

cą jego budowy. Nie zważając na muł, który blokował 

tunel, Robinson wraz z towarzyszem zdołali prze-

czołgać się przez niego. „W kilku miejscach – pisał 

odkrywca – mogliśmy się poruszać naprzód, jedynie 

leżąc płasko na ziemi i podciągając się łokciami”.

Starożytne teksty
Analiza starożytnych pism, czyli 

filologia historyczna, często jest 

źródłem wskazówek oraz detali, 

które pomagają w poszukiwaniach. 

W naszym przypadku podstawowy 

tekst stanowi oczywiście Biblia. 

Wspomnieliśmy już, że nie wiado-

mo, gdzie dokładnie leżała góra 

Synaj. Pismo Święte jednak mówi 

nam, iż jedenaście dni drogi jest 

przez góry Seir z Horebu [Synaju] do 

Kadesz-Barnea (Pwt 1,2). Podąża-

nie za tymi informacjami pozwala 

określić przynajmniej orientacyjną 

lokalizację. Teraz możemy skorzy-

stać z toponimii (zob. tekst obok) 

oraz miejscowych tradycji, aby 

ograniczyć prawdopodobny obszar 

badań.

Czasami opisy miejsc w tekstach 

mogą potwierdzić ich identyfikację. 

Na przykład Ewangelia wg św. Jana 

podaje, że sadzawka Betesda, przy 

której Jezus uzdrowił sparaliżowa-

nego, miała pięć krużganków (por. 

J 5,2). Przez wiele lat eksperci kwe-

stionowali ten fakt, gdyż miejsce, 

które zidentyfikowali jako Betesda, 

miało jedynie dwie kolumnady. 

Jednak dalsze badania pozwoli-

ły odkryć kolejne trzy. A zatem 

identyfikacja została potwierdzona, 

nie mówiąc już o rzetelności opisów 

ewangelisty Jana.

Mapa pochodząca z Survey of 
Western Palestine – pokazuje 
położenie miasta Jerycho.

Tunel Ezechiasza, zbudowany 
pod koniec VIII w. przed Chr., 
zapewniał Jerozolimie bez-
pieczne źródło wody w przy-
padku oblężenia miasta.
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Na początku…

Ogród w Eden
A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg 

umieścił tam człowieka, którego ulepił (Rdz 2,8). Nikt 

nie potrafi dokładnie stwierdzić, gdzie to wszystko 

się zaczęło. (Nazwa Eden dotyczyła raczej regionu, 

a nie jedynie ogrodu.) Biblia opisuje cztery rzeki, 

które płynęły przez ogród: Piszon, Gichon, Chiddekel 

(Tygrys) i Perat (Eufrat) (por. Rdz 2,10-14). Wzmianka 

o Tygrysie i Eufracie oznacza, że teren ten znajdo-

wał się gdzieś w obrębie Żyznego Półksiężyca. Jest 

to znamienne, że ogród był usytuowany w miejscu, 

gdzie miało początek rolnictwo. 

Rozwój 
cywilizacji
Opisani w Biblii 

potomkowie Adama 

i Ewy odzwierciedla-

ją rozwój cywilizacji. 

Dzięki Kainowi, któ-

ry „uprawiał rolę”, 

mamy rolnictwo, 

Abel był pasterzem 

trzód, Henoch budo-

wał miasta, Jabal był 

koczownikiem, Jubal 

pierwszym muzy-

kiem, a Tubal-Kain 

pierwszym kowalem 

(por. Rdz 4,2.17.20-22). 

Miejsce to zostało nazwane kolebką cywilizacji. 
Nie bez powodu, gdyż właśnie tutaj zbudowa-

no pierwsze miasta, wynaleziono pismo i to tutaj 
obróciło się pierwsze koło. Na tym obszarze ustano-
wiono pierwsze scentralizowane rządy oraz po raz 
pierwszy spisano prawa. Stąd wywodzi się rolnictwo, 
astronomia, a także matematyka (nie wspominając 
o niewolnictwie i zorganizowanej sztuce wojennej.) 
Według Biblii był to również dom Adama i Ewy.

KOLEBKA STAROŻYTNYCH 
CYWILIZACJI

Starożytny Bliski Wschód – 

obszar rozciągający się od Morza 

Śródziemnego aż do Zatoki Per-

skiej – był kolebką wszystkich 

większych imperiów począwszy 

od najwcześniejszych cywilizacji. 

Często dzieli się go na cztery 

części: Mezopotamię, Anatolię, 

Lewant oraz Egipt.

Mezopotamia (obecnie Irak, 

Syria i Iran): kolebka imperiów 

Persji, Medii, Babilonii oraz 

Asyrii.

Anatolia (obecnie Turcja): miej-

sce pochodzenia Hetytów.

Lewant (obecnie Syria, Liban, 

Izrael, Palestyna i Jordania): była 

siedzibą Izraelitów, Fenicjan, 

Filistynów, Moabitów i wielu 

innych. 

Starożytny Egipt (z pewnością 

współczesny Egipt): siedziba 

wielkich dynastii faraonów.

400 km0

Starożytny szlak handlowy
Obszar Żyznego Półksiężyca 

Memfis

M o r z e  Ś r ó d z i e m n e
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Znajdź w Piśmie Świętym:
Rdz 1–10 

ŻYZNY PÓŁKSIĘŻYC 
Termin ten dotyczy pierwszego 
regionu cywilizacji, w którym do-
brze rozwinęło się rolnictwo. Bo-
gata i żyzna gleba tych obszarów, 
nawadniana przez rzeki Tygrys 
i Eufrat, tworzy coś w rodzaju 
półksiężyca – stąd nazwa.

Z geograficznego punku widze-
nia jest to zróżnicowana kraina 
z pokrytymi śniegiem górami, jak 
również rozległymi urodzajnymi 
równinami, bogatymi w różno-
rodne gatunki roślin i zwierząt.

To właśnie z Żyznego Półksięży-
ca pochodzą pierwotne odmiany 
zbóż, które w dzisiejszych czasach 
uważamy za podstawowe: 
pszenica, jęczmień, ciecierzyca, 
soczewica. Stąd także wywodzą 
się cztery z pięciu gatunków udo-
mowionych zwierząt zaliczanych 
do najważniejszych: krowy, kozy, 
owce, świnie (konie, piąty najważ-
niejszy gatunek, żyły w pobliżu.)

Wymienione czynniki sprawiły, 
że miejsce to doskonale nadawało 
się do rozwoju upraw i hodowli. 
Z kolei wraz z bujnym rolnictwem 
następował rozwój handlu, na-
rzędzi oraz technologii. Tam zaś, 
gdzie ludzie produkują jedzenie, 
pojawia się cała reszta…

OTO MAPA, LECZ INNA NIŻ WSZYSTKIE…
Dziesiąty rozdział Księgi Rodzaju zawiera jedną z pierwszych map 
świata. Nie jest to co prawda mapa, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni, 
jednakże wymienia ona ludzi zamieszkujących znany wówczas świat – 
potomków Chama, Sema i Jafeta, czyli synów Noego – oraz przypisuje 
im różne regiony.

Identyfikacja różnych władców oraz ich „synów” na podstawie 
podobnej listy nie zawsze okazuje się prostym zadaniem, jednak mo-
żemy w przybliżeniu przyporządkować im następujące tereny:
Jafet – Anatolia, Grecja, Kaukaz.
Cham – Egipt, Nubia, Afryka Północna (także Kanaan).
Sem – Arabia, Mezopotamia. Od imienia Sem pochodzi określenie 
„semicki”. Jako mieszkaniec Ur, Abraham pochodził z ziemi Sema.

Jerozolima

Damaszek

Chamat

Palmyra

Aleppo

Charan

Niniwa

Babilon
Suza

Ur

Ugarit
Eufrat

Tygrys

JAFET

CHAM
SEM

0 500 km
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Abraham wyrusza na zachód

Biblia podaje, że Abraham przy-
był z Ur. Jednakże kiedy Bóg 

go wezwał, mieszkał daleko od tego 
miejsca, w osadzie zwanej Charan. 
A zatem, mimo że ów patriarcha 
bywa zwykle ukazywany jako pa-
sterz nomada, z pochodzenia jest 
mieszkańcem miasta. Abraham 
miał się stać „tułaczem Aramejczy-
kiem” (Pwt 26,5), ale zaczął życie 
jako miejski chłopiec.

NAJAZD KRÓLÓW MEZOPOTAMSKICH

Historia ukazana w 14 rozdziale Księgi 

Rodzaju stanowi najstarszy przykład „opo-

wieści militarnej” w Biblii. Zachowuje ona 

wiele oryginalnych nazw miast Izraelitów, 

np. Beli, czyli Soar (por. Rdz 14,2).

1. Dochodzi do inwazji królów z północy 

– podążają oni szlakiem wzdłuż równiny 

(por. Rdz 14,1-7).

2. Po bitwie w dolinie Siddim, na połu-

dniowym krańcu Morza Słonego (Morza 

Martwego), królowie plądrują Sodomę 

i Gomorę, a następnie kierują się na

północ, uprowadzając z sobą Lota (por. 

Rdz 14,8-12).

3. Abraham rusza za nimi i atakuje ich 

w pobliżu Dan. Pokonani królowie ścigani 

są aż do Choby, leżącej na zachód od Da-

maszku (por. Rdz 14,13-16).

4. Abraham powraca i spotyka się z Mel-

chizedekiem, królem-kapłanem Szalemu, 

późniejszej Jerozolimy (por. Rdz 14,17-24).

Ziemia Kanaan
Poza Biblią nazwa Kanaan po 

raz pierwszy pojawia się na 

glinianych tabliczkach odnale-

zionych w ruinach miasta Ebla 

w północnej Syrii w latach 70. 

XX w. i datowanych na ok. 

2300 r. przed. Chr. Jest na nich 

wzmianka także o Sodomie 

i Seboim, miastach wymienio-

nych w opowieści o wyprawie 

wojennej królów mezopotam-

skich (por. Rdz 14,1-16 ).

Ur
Ur było ważnym miastem 

w Sumerze, szczególnie 

ożywionym w okresie życia 

Abrahama – 2000 lat przed 

Chr. Niegdyś leżało nad 

Eufratem, jednak koryto 

rzeki zmieniło się i jego 

obecna lokalizacja to Tell 

Muqqayyar, ok. 300 km 

na południowy wschód od 

dzisiejszego Bagdadu.

Choć wzmianka o Ur chal-

dejskim pojawia się w Bi-

blii tylko 3 razy (por. Rdz 

11,28.31; Ne 9,7), było ono 

ważnym miastem w staro-

żytności i posiadało silne 

związki handlowe zarówno 

z krajami Zatoki Perskiej, 

jak i Doliny Indusu. 

Miejsce to zostało zasied-

lone już w połowie piątego 

tysiąclecia przed Chr., ale 

dopiero pomiędzy rokiem 

2600 a 2500 przed Chr. Ur 

naprawdę rozkwitło pod 

rządami swoich pierwszych 

królów: Mesanepada oraz 

Aanepada. Pozostało ono 

znanym ośrodkiem reli-

gijnym aż do panowania 

Nabonidasa, ostatniego su-

werena Babilonii (556–539 

przed Chr.), lecz potem 

popadło w zapomnienie.
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Charan
To północno-mezopotamskie miasto 

handlowe, leżące na skrzyżowaniu szla-

ków karawan, które zdążały od Babilonu 

do Syrii, Egiptu i Azji Mniejszej. Nazwę 

wzięło od asyryjskiego słowa określa-

jącego „główną drogę, ulicę”. Dziś leży 

na terenie Turcji, gdzie nazywa się 

Eskiharran (Stary Charan).
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Znajdź w Piśmie Świętym:
Rdz 12–19

ZNISZCZENIE
SODOMY I GOMORY

Położenie Sodomy 
i Gomory, występnych 
miast zniszczonych 
deszczem siarki i ognia 
(por. Rdz 19,1-29), nie 
zostało ustalone. Jednak 
większość naukowców 
umiejscawia je na połu-
dniowym i południo-
wo-zachodnim brzegu 
Morza Martwego.

ran

Mari

Babilon Kisz

Ur

Erek

Eufrat Podróż Abrahama

400 km0
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PODRÓŻ ABRAHAMA DO KANAANU

1. Terach wyrusza wraz z rodziną z Ur do Kanaanu, jednak zamieszkuje 
w Charan (por. Rdz 11,31-32).
2. Bóg wzywa Abrahama, aby opuścił Charan i udał się do ziemi, którą 
mu wskaże (por. Rdz 12,1-5).
3. Po przybyciu do Kanaanu Abraham buduje ołtarz koło Sychem przy 
wielkim dębie More (por. Rdz 12,6-7).
4. Abraham rusza dalej w kierunku Betel, następnie zaś na pustynię
Negeb (por. Rdz 12,8-9).
5. Kiedy nastaje głód w Kanaanie, Abraham wędruje do Egiptu (por. Rdz 
12,10-20).
6. Abraham powraca do Betel, gdzie rozstaje się Lotem, który udaje się 
do Soaru. Abraham zaś przybywa do Hebronu, osiedlając się pod dębami 
Mamre  (por. Rdz 13,1-18).

Soar

Arad

Hebron

Gomora?

Sodoma?

Mamre?
Morze 

Martwe

15 km0

Lot wraz z córkami 
ucieka do Soaru

Aniołowie zdążają,
aby zniszczyć Sodomę

Czytając Biblię: HEBRON

W Kanaanie Abraham osiedla się wreszcie 
w pobliżu dębów Mamre pod Hebronem (Rdz, 
13,18). Hebron był strategicznie położony na 
szczycie Wzgórz Judei, ok. 1020 m n.p.m.

Ok. 27 przed Chr. Herod 
Wielki zbudował potężny 
mur wokół tradycyjnego 

miejsca zwanego pieczarą 
Makpela. 

Ok. 2030 przed Chr. Abra-
ham kupuje pieczarę Makpe-
la jako miejsce pochówku 
dla Sary (por. Rdz 23).

Ok. 1990 przed Chr. Ab-
raham umiera w Hebro-
nie i zostaje pochowany 
u boku swej żony, Sary 

(por. Rdz 25,7-10).

Ok. 1885 przed Chr. Izaak
zostaje pochowany w Mak-
pela (por. Rdz 35,27-29).

Ok. 1400 przed Chr. Hebron 
zostaje zdobyty przez Jo-
zuego (por. Joz 10,36-37). 
Staje się miastem kapłanów 
– potomków Lewiego (por. 
21,11-13) i jednym z miast 
ucieczki (por. 20,7; 21,13). 

Ok. 1090 przed Chr. 
Samson kradnie bramy 
Gazy i zanosi je do He-
bronu (por. Sdz 16,3).

Ok. 1011 przed Chr. Dawid 
panuje w Hebronie przez 

siedem i pół roku (por. 2 Sm 
2,1-4; 5,5). Zostaje tu na-

maszczony na króla wszyst-
kich dwunastu plemion 

Izraela (por. 2 Sm 5,1-4).

Ok. 976 przed Chr. syn 
Dawida, Absalom, czyni 
z Hebronu bazę swojego 
buntu (por. 2 Sm 15).

586 przed Chr. Po upadku 
Jerozolimy Hebron staje 
się miastem idumejskim.

537 przed Chr. Hebron 
został ponownie skoloni-
zowany przez Żydów po 
powrocie z niewoli babi-
lońskiej (por. Ne 11,25)

100 przed Chr. Pod 
rządami Hasmoneuszy gu-
bernatorem Hebronu był 
Antypater, dziad Heroda 
Wielkiego.
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Grobowiec Patriarchów stoi w miejscu, gdzie 
osiedlili się Abraham, Izaak i Jakub. 
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Jakub wraca do punktu wyjścia

Relacje o patriarchach, 
wielkich ojcach naro-

du izraelskiego, przedsta-
wione w Księdze Rodzaju 
z reguły ukazują ich jako 
ludzi unikających miast. 
Są oni nomadami, którzy 
w swych wędrówkach krą-
żą wokół centralnej wyżyny 
palestyńskiej lub podążają 
szlakiem działu wodnego 
od Sychem po Hebron 
przez Betel i w kierunku 
pustyni Negeb nieopodal 
Beer-Szeby. 

Stają się pasterzami, 
jednak ich korzenie tkwią 
w miastach Ur oraz Cha-
ran. Związek z tym ostat-
nim pozostaje szczególnie 
silny po tym, jak Abraham 
rusza na południe. Izaak, 
syn Abrahama, znajduje 
w pobliżu tej osady Re-
bekę, którą poślubi (por. 
Rdz 24). Charan jest także 
miejscem ucieczki Jaku-
ba, kiedy ten podstępem 
pozbawia swojego brata 
Ezawa prawa pierworódz-
twa. Najwidoczniej Charan 
do pewnego stopnia wciąż 
stanowił „dom”.

JAKUB: ŻYCIE ZATACZA KOŁO

1. Uciekając przed swoim bratem, Jakub 
przybywa najpierw do Betel, gdzie śni 
mu się drabina sięgająca nieba (por. Rdz 
28,10-22).
2. Stamtąd kieruje się dalej na północ 
do Charanu, gdzie zostaje podstępnie 
ożeniony ze swoją kuzynką Leą, chociaż 
naprawdę pragnie poślubić jej siostrę 
Rachelę (por. Rdz 29–30). Jakub spędza 
w Charanie około dwudziestu lat, pracu-
jąc jako pasterz u Labana, swego teścia 
i wuja zarazem.
3. Wreszcie zmęczony ograniczeniami 
decyduje się uciec na południe, ponownie 
udając się w kierunku Kanaanu (por. Rdz 
31,17-21).
4. Zostaje okrążony przez Labana, który 
dogania go na wyżynie Gilead. W końcu 
zawierają przymierze i wznoszą pagórek 
z kamieni – Galed („Kopiec Świadectwa”) 
– na znak ich zgody (por. Rdz 31,22-55).
5. Teraz Jakub musi zmierzyć się z trud-
nym zadaniem zawarcia pokoju ze swoim 
bratem, Ezawem. Kieruje się ku Macha-
naim i nad rzeką Jabbok stacza pojedynek 
z Bogiem. W miejscu zwanym Penuel 
(„Oblicze Boga”) Bóg nadaje Jakubowi 
nowe imię, imię dla jego potomstwa oraz 
ich kraju: Izrael (por. Rdz 32).
6. Po tym zdarzeniu Jakub przeprawia się 
przez Jordan i uzyskuje przebaczenie od 
Ezawa (por. Rdz 32–33).
7. Po powrocie do Kanaanu Jakub buduje 
swój pierwszy dom w Sukkot (por. Rdz 
33,17).
8. Następnie z rodziną przenosi się do 
Sychem, gdzie jego córka Dina zostaje 
zgwałcona przez księcia, a jego dwaj 
synowie w zemście zabijają wszystkich 
mężczyzn w mieście. Jakub wraca do 
Betel (por. Rdz 34,25-29; 35,1-15).
9. Kiedy Rachela umiera, zostaje pocho-
wana w Betlejem (por. Rdz 35,19).
10. Wreszcie Jakub powraca do miejsca, 
gdzie mieszkał wcześniej jego ojciec, 
Izaak, do Hebronu (por. Rdz 35,27-29; 
37,1-2).

Ok. 2090 przed Chr. 
Abraham buduje ołtarz 
dla Pana w pobliżu Betel, 
kiedy po raz pierwszy 
wkracza do ziemi Kanaan 
(por. Rdz 12,8).

Ok. 1930 przed Chr. 
Jakub śni o drabinie 

łączącej niebo z ziemią; 
Bóg stojący na jej szczycie 
obiecuje Jakubowi ziemię 

Kanaan. Jakub nazywa 
to miejsce Betel – „dom 

Boży” (por. Rdz 28,10-22).

Ok. 1910 przed Chr. 
Kiedy Jakub powraca, 
zostaje nazwany „Izrael”
w pobliżu Betel (por. 
Rdz 35).

Ok. 1400 przed Chr. Betel 
zostaje zdobyte przez 
pokolenie Józefa podczas 
okupacji Kanaanu (por. 
Sdz 1,22-26).

Ok. 1200 przed Chr. 
Arka Przymierza znajdu-
je się w Betel. Służbę ka-
płańską pełni przy niej  
Pinchas, wnuk Aarona 
(por. Sdz 20,26-28).

Ok. 1230 przed Chr. 
Debora, prorokini, 

mieszka niedaleko Betel 
(por. Sdz 4,5).

Ok. 930 przed Chr. Po roz-
łamie królestwa Jeroboam 
umieszcza w Betel złotego 
cielca, aby służył jako al-
ternatywa wobec Świątyni 
w Jerozolimie (por. 1 Krl 
12,25-33).

Ok. 755 przed Chr. Amos 
(por. Am 3,14) oraz ok. 
725 przed Chr. Ozeasz 

(por. Oz 10,15) wieszczą 
zniszczenie miasta.

Ok. 852 przed Chr.
Elizeusz napotyka

szyderców w pobliżu Betel 
(por. 2 Krl 2,23-25).

Czytając Biblię: BETEL

Betel, „dom Boży”, było jednym z najświęt-
szych miejsc w historii Izraela. Umiejscawia się 
je w pobliżu Tell Beitin, 18 km na północ od 
Jerozolimy.

10 km

Granica między
Izraelem a Judą
Granica między
Efraimem
a Beniaminem

Jerozolima

Aj

Szilo

Jerycho

0

Betel

Kraina nadgraniczna
We wczesnych dziejach 
Izraela Betel leży blisko 
granicy pomiędzy 
plemionami Beniamina
a Efraima. Po podziale 
królestwa granica między 
Judą a Izraelem przebiega 
tuż na południe od Betel.

Ok. 640–609 przed Chr. 
Jozjasz zdobywa Betel 
i burzy ołtarz (por. 2 Krl 
23,15).
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Znajdź w Piśmie Świętym:  
Rdz 25,19–35,29 
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Beer-Szeba – Betel  85 km
Betel – Charan  640 km
Charan – Gilead  553 km
Gilead (Galed) – Penuel  44 km
Penuel – Machanaim  1,5 km
Machanaim – Sukkot  8 km
Sukkot – Sychem  31 km
Sychem – Betel  32 km
Betel – Betlejem  25 km
Betlejem – Hebron  22,5 km

PODRÓŻ (odległość w linii prostej)
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