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CUD PIĘKNA, RADOŚĆ CAŁEGO ŚWIATA
– JEROZOLIMA W ŚWIĘTYCH TEKSTACH TRZECH
RELIGII MONOTEISTYCZNYCH
Kto nie widział Jerozolimy, ten nigdy nie widział pięknego miasta1.

Rozumienie współczesnych stosunków międzykulturowych nie może ograniczać się
jedynie do schematów i modeli zaczerpniętych z przestrzeni relacji politycznych. Co
więcej, w wypadku spotkań przedstawicieli różnych kręgów kulturowych modele takie
nie mają często większego zastosowania, gdyż relacja dotyczy zawsze i dokonuje się
między człowiekiem i drugim człowiekiem. Stąd istotne wydają się pytania o źródła
konkretnych postaw, zachowań, punktów zbieżnych, ale i nieporozumień, konﬂiktów,
uprzedzeń. Pomoc w opisie i zrozumieniu stosunków międzykulturowych niesie rzetelne odwołanie się do tekstów, treści i idei, które wpływały bezpośrednio lub pośrednio na
społeczeństwa, narody. Nie sposób rozwiązywać jakichkolwiek problemów tzw. globalnej wioski bez znajomości bodźców wpływających na konkretne jednostki i całe grupy.
Dla badacza-kulturoznawcy, a zatem z deﬁnicji człowieka o szerokich horyzontach myślenia o rzeczywistości, poszukiwania będą skierowane nie tylko na to, co dostrzegalne
i, rzec by można, narzucające się optyce naukowej, ale nade wszystko na źródła, kulturowe implikacje tego, co czyni przedmiotem badania. Coraz częściej obserwujemy, jak
istotną rolę – w wydawałoby się postmodernistycznym, a więc bezideowym [?] świecie
– odgrywają wartości, umocowane w systemach religijnych. Paradoksalnie, język i sposób postrzegania świata nadal tkwi w tych obrazach, toposach, które przez wieki służyły
do wyrażania doświadczeń, emocji, a także tego, czego nie podobna wyrazić wprost.
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W tak zarysowanym kontekście jako nieporównywalny fenomen jawi się Jerozolima2, miasto, w którym spotykają się trzy wielkie religie monoteistyczne: judaizm,
chrześcijaństwo, islam. Miasto, w którym krzyżują się kulturowe wyobrażenia o świętej przestrzeni żydów, chrześcijan i muzułmanów. Często określa się je mianem Miasta
Pokoju, choć paradoksalnie od starożytności jest areną walk, przemocy, przelewu krwi.
Współcześnie Jerozolima stanowi jądro krwawego konﬂiktu bliskowschodniego i „węzeł gordyjski” w procesie pokojowym. Casus Jerozolimy to przykład nierozwiązywalnego problemu współczesności. Od ponad dwóch tysięcy lat Jerozolima skupia na sobie
uwagę świata. Tak jak przed wiekami, tak i dziś decydenci snują plany, opracowują
mapy, rozważają możliwości zaradzenia konﬂiktowi bądź to w sposób pokojowy, bądź
też w decydującym starciu.
Dla milionów wyznawców judaizmu, chrześcijaństwa i islamu miasto to stanowi
punkt orientacyjny na mapie ich wyobrażeń religijnych i kulturowych: „będąc ojczyzną
serc wszystkich duchowych potomków Abrahama […] i będąc dla oczu wiary – punktem, w którym nieskończona transcendencja Boga styka się z rzeczywistością stworzonego bytu, nabiera rangi symbolu, oznaczającego spotkanie, więź i pokój dla całej rodziny ludzkiej”3.

Fot. 1. Jerozolima – widok z Góry Oliwnej. Fot. K. Cebula
2
W tytule artykułu została użyta powszechnie stosowana w polskiej literaturze forma Jerozolima. W tekście
używam jej zamiennie z Jeruzalem, zdając sobie sprawę i wyjaśniając, gdzie jest to istotne, że każda z tych
form niesie za sobą istotne znaczenie, zwłaszcza w języku greckim.
3
Jan Paweł II, Redemptionis Anno, „L’Osservatore Romano” 4/1984, s. 14.

Cud piękna, radość całego świata – Jerozolima w świętych tekstach trzech religii monoteistycznych

Trzy wielkie religie monoteistyczne łączy przywiązanie do świętych tekstów4. Nie
bez racji zarówno żydzi, jak i chrześcijanie, a także muzułmanie są określani jako „Ludzie Księgi”5. Uzasadnione zatem są poszukiwania i reﬂeksja nad stosunkami między
wyznawcami tych trzech wielkich tradycji nie tylko zresztą religijnych w tekstach, które
odgrywały na przestrzeni wieków i, co ważniejsze, nadal wpływają na ich zachowania
w odniesieniu do Miasta, które wszystkie uznają jako święte6.

1. TANACH – PERSPEKTYWA ŻYDOWSKA ירושלם
~ØLVWRY
Pisma, składające się na Tanach [^nt],
 תנךstanowią fundament religii żydowskiej i klucz do
rozumienia nie tylko teologii, ale całej ﬁlozoﬁi, kultury, obyczajowości, temperamentu
i tożsamości jej przedstawicieli. Dla zobrazowania istoty tekstów o charakterze sakralnym w judaizmie właściwe będzie przedstawienie Tanachu w kontekście innych pism.
Żydzi zorientowani są religijnie wokół trzech takich zbiorów tekstów. Pierwszy zbiór
i jądro systemu religijnego stanowi Tora [hrwt].
 תורהJuż samo określenie rozumiane bywa
różnie. Wskazać bowiem można trzy jego znaczenia. Najwęższy zakres nazwy stosuje się do pięciu ksiąg, w których zapisane zostały przekazy funkcjonujące w różnych
wersjach w tradycji ustnej7. Tora oznaczać będzie w tym ujęciu pięć kolejnych ksiąg:
Bereszit, Szemot, Wajikra, Bemidbar, Dewarim8. Pięcioksiąg Mojżesza – inna nazwa,
odnosząca się do funkcjonującej przez wieki tradycji przypisującej autorstwo tekstów
Mojżeszowi9 – zawiera bogaty materiał narracyjny i prawniczy. Narrację rozpoczyna
poemat o początkach świata, życia, człowieka, ludzkości, ludów, wreszcie patriarchów
stojących u początku społeczności Narodu Wybranego. Ostatnie wersety Chumaszu to
koniec działalności wielkiego przywódcy starożytnych Izraelitów i wybitnego prawodawcy Mojżesza. W opowieści o początkach centralne miejsce zajmuje prawo, przykazania [micwot]: nakazy [micwot ase] i zakazy [micwot lo taase] mające sankcję sakralną.
To JHWH jawi się jako faktyczny autor, objawiający Mojżeszowi na górze Synaj reguły,

4

F. König, H. Waldenfels, Leksykon religii, Warszawa 1997, s. 325–337.
Źródłem tego określenia jest Koran, w którym podkreślona została wartość Tory dla żydów [Koran 3,
3.48.65; 5, 43–44.66.68.110; 7, 157; 9, 111; 48, 29; 61, 6; 62, 5] oraz Ewangelii dla chrześcijan [Koran 3,
3.48; 5,46.66.68.110; 9,111; 48, 29].
6
Lektura tekstów naukowych oraz analiza wypowiedzi wielu współczesnych Izraelczyków – niekoniecznie religijnych Żydów, ale także wielu przedstawicieli świata muzułmańskiego pokazują, że odwołują się oni
do perspektywy religijnej niezwykle często, znajdując argumenty dla swoich racji i stanowisk w świętych
tekstach. Retoryka oparta na pismach świętych towarzyszy konﬂiktowi izraelsko-palestyńskiemu od zarania,
udzielając się również wszystkim stronom trialogu bliskowschodniego.
7
Kwestie procesu powstania i redakcji Pięcioksięgu Mojżesza por. Pentateuch. Scripture Discussion
Commentary, L. Bright [ed.], London 1971; T. Brzegowy, Pięcioksiąg Mojżesza, Tarnów 1998, s. 9–44;
W.J. Harrington, Klucz do Biblii, Warszawa 2002, s. 187–212; M. Noth, A History of Pentateuchal Traditions,
Englewood Cliffs 1972; K. Pilarczyk, Literatura żydowska od epoki biblijnej do haskali, Kraków 2006, s. 81–90.
8
Nazwy ksiąg Tanachu wg Chumasz Pardes Lauder. Księga Pierwsza Bereszit, S. Pecaric [tłum. i red.],
Kraków 2001, s. 375.
9
Istotnym źródłem takiego przeświadczenia jest sformułowanie: Mojżesz dał nam Prawo – dziedzictwo
społeczności Jakuba [Pwt 33, 4].
5
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jakie miały obowiązywać w zasadniczej relacji między Nim a wybranym przezeń narodem. Instytucja przymierza [tyrb.
]ברית, ściśle wpisana w religijne wyobrażenia Izraelitów,
stanowi oś, wokół której powstawały inne wielkie idee i tematy teologiczne.
Drugi zakres znaczenia Tory odnosi się do wszystkich ksiąg, traktowanych przez
judaizm jako kanoniczne10. W tym znaczeniu Tora to również Tanach, który w tym opracowaniu jest przedmiotem zainteresowania. Obok pierwszej części, wskazanego już
Chumaszu – na Tanach składają się księgi określane jako Newiim [~yabn
 ]נביאיםoraz Ketuwim
[~btk
]כתנבים. Newiim to zbiór ksiąg prorockich: Jehoszua, Szoftim, Szmuel, Melachim, Jirmija, Jechezkel, Jeszaja oraz Hoszea, Joel, Amos, Owadja, Jona, Micha, Nachum, Chabakuk, Cefanja, Chagai, Zecharja, Melachi. Ostatnią część stanowią pisma, do których
zalicza się: Tehilim, Miszle, Ijow, Szir Haszirim, Rut, Eicha, Kohelet, Ester, Daniel,
Ezra-Nechemja, Diwre Hajamim.
W najszerszym rozumieniu przez Torę określa się tradycję religijno-prawną judaizmu z jej dwoma elementami Torą spisaną i jej tradycję, interpretację, wyjaśnianie [tzw.
Tora ustna]. W tym znaczeniu należy wskazać Talmud, który jest jednocześnie materiałem i źródłem poznania judaizmu oraz środkiem przekazu tradycji11.
W księgach Tanachu Jeruzalem występuje 664 razy jako: ירושלם
~Ølvwry bądź ירושלים
~ylvwry>12. Oprócz
właściwej nazwy pojawia się około 70 określeń, z których najistotniejsze to: Szalem, Jebus, Miasto Boga, Miasto Dawida13.
Miasto dla Żydów stanowiło centrum ich życia religijnego i politycznego. Starożytna
twierdza jednego z ludów kananejskich – Jebusytów usytuowana była dokładnie w centrum ziem, które Izraelici pod przywództwem Jozuego zajmowali, wkraczając do Kanaanu. Wielokrotnie autorzy zwracają uwagę na fakt niezdobycia jej w trakcie podboju.
Wiele wzmianek pojawia się w nieoczekiwanych miejscach po to, by dowieść, że Jebus
to rzeczywiście Jeruzalem.
Twierdzę Jebus zaatakował król Dawid, który początkowo sprawował rządy w Hebronie. W obliczu zagrożenia ﬁlistyńskiego starszyzna plemion północnych uznała Dawida za króla, co pozwoliło mu zjednoczyć liczne struktury plemienne pod swoim panowaniem. Księgi Samuela i paralelne do nich Księgi Kronik opisują historię wielkiego
króla, który zdecydował się ustanowić stolicę zjednoczonego królestwa w świetnie
ufortyﬁkowanej twierdzy, niebędącej własnością żadnego z plemion izraelskich. O wyjątkowo dobrej fortyﬁkacji świadczy reakcja mieszkańców na plan zdobycia twierdzy
10
Pamiętać należy o specyﬁce i różnorodności kierunków i szkół funkcjonujących w obrębie judaizmu od
czasów starożytnych. Z tym zastrzeżeniem należy patrzeć również na wielowiekowy proces kształtowania się
tzw. kanonu. Proces uznawania tekstów za objawione, natchnione, cieszące się szczególną wartością teologiczno-moralną, a zatem przyjęte i odczytywane czy to w świątyni, czy następnie w synagogach różnych diaspor nie
rozpoczął się ani nie zakończył wskazywanym symbolicznie „synodem” rabinów w Jawne [Jamni] w 90 r.
11
Por. K. Pilarczyk, Literatura żydowska od epoki biblijnej do haskali, Kraków 2006, s. 191.
12
Ta forma występuje w kilku miejscach: 1 Krn 3, 5; 2 Krn 25, 1; 32, 9; Est 2, 6; Jr 26, 18. Por. The
Dictionary of Classical Hebrew, vol. IV, D.J.A. Clines [ed.], Shefﬁeld 1998, s. 293; S. Abramsky, J. Liver,
Jerusalem in the Bible, [w:] Encyclopaedia Judaica, vol. 11, F. Skolnik [ed.], New York 2007, s. 208–210;
H. Ringreen, M. Tsevat, שיַ ַליל ִםָש
ירְיְרוּוּ ִָם, [w:] Theological Dictionary of the Old Testament, vol. VI; G.J. Botterweck,
H. Ringeeren [ed.], s. 347–355.
13
Por. M. Czajkowski, Chwal, Jerozolimo, JHWH!, [w:] Jerozolima w kulturze europejskiej, P. Paszkiewicz, T. Zadrożny [red.], Warszawa 1997, s. 19; Chumasz Pardes Lauder. Księga Czwarta Bemidbar, S. Pecaric
[tłum. i red.], Kraków 2005, s. 120–122.
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przez wojska izraelskie. „Rzekli oni [Jebusyci] do Dawida: «Nie wejdziesz tutaj, lecz
odepchną cię ślepi i kulawi». Oznaczało to: «Dawid tu nie wejdzie»” [2 Sm 5, 6; por. 1
Krn 11, 5]14.
Zwrot „odepchną cię ślepi i kulawi”, jakkolwiek różnie interpretowany, oznaczał
i wyrażał przekonanie, że twierdzy po prostu nie można zdobyć. Sile zbrojnej przeciwstawieni zostają ludzie w oczywisty sposób niezdolni do podjęcia walki. Kontrast
wskazuje na tak dobre położenie i ufortyﬁkowanie twierdzy, że praktycznie nie wymagała ona obrony. Być może, jak chcą niektórzy, było to nawiązanie do zwyczaju
armii hetyckiej. Ślepych i kulawych oprowadzano po murach miasta, by zobrazować
przeciwnikom, co ich czeka, gdy ośmielą się zaatakować15. Tym większe, spektakularne zwycięstwo odniósł Dawid, pokonując Jebusytów. Mimo że sposób zdobycia Jebus
do dziś pozostaje kwestią niewyjaśnioną, a przynajmniej nieprzekonującą wszystkich
badaczy, warto wskazać najbardziej prawdopodobną hipotezę. Wskazówką może być
tekst biblijny skonfrontowany z odkryciami archeologicznymi. W opisie pojawia się
słowo: צנור
רונצ, tłumaczone jako „pionowy szyb”, który połączony z podziemnym tunelem
tworzył system doprowadzania wody ze źródła Gichon do miasta16. Odkrycie tego przejścia i przedostanie się przez nie grupy żołnierzy Dawida pod wodzą Joaba zdecydowało
o zwycięstwie i pokonaniu Jebusytów. W ten sposób około 1000 roku p.n.e. rozpoczęła
się izraelska historia twierdzy. „Dawid jednak zdobył twierdzę Syjon, to jest Miasto
Dawidowe” [2 Sm 5, 7; por. 1 Krn 11, 5].
Zgodnie z bliskowschodnim zwyczajem twierdza zdobyta przez króla stawała się jego
miastem prywatnym. Ślad stosowania tej praktyki wśród Izraelitów znajdujemy w nazwie
Miasto Dawida. Jakkolwiek sama konstrukcja dywd
ry[ występuje w odniesieniu do częעיר דויד
ści pałacowej miasta, to idea związku Dawida z całą Jerozolimą ujawnia się wielokrotnie
w pismach żydowskich. Przymierze JHWH z Dawidem i jego potomstwem [domem, dynastią] związane zostało na trwale z tym konkretnym miejscem [por. 2 Sm 7, 8–16].
Dawid dokonał jednak znacznie donioślejszego gestu, który zaważył na dziejach
Miasta. Sprowadzenie arki przymierza oraz wybudowanie ołtarza w miejscu przyszłej
świątyni rozpoczęło proces jego sakralizacji. W uroczystej procesji symbol obecności
JHWH pośród swojego narodu został sprowadzony z Kiriat-Jearim, gdzie był przetrzymywany przez Filistynów. W Mieście Dawida arka została ustawiona pod specjalnym
namiotem w miejscu zwanym מקום
~wqm. Wydarzenie niezwykłej wagi znalazło swój wyraz
w przekonaniu o faktycznym objęciu przez JHWH miejsca za swoje mieszkanie. Obchodzono zatem święto wejścia JHWH na Syjon17, którego ślady znajdują się w wielu
psalmach [por. 24, 7–10]:

14
Przyjęte i funkcjonujące w literaturze skróty [tzw. sigla biblijne] stosuję tam, gdzie cytuję w wersji
hebrajskiej: Biblia hebraica stuttgartensia, K. Elliger, W. Rudolph [red.], wyd. IV, Stuttgart 1990, greckiej:
The Greek New Testament, K. Aland [red.], Stuttgart 1990 oraz tłumaczenie: Pismo Święte Starego i Nowego
Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępem i komentarzami [Biblia Tysiąclecia], wyd. V,
Poznań–Warszawa 2000.
15
Wyjaśnienie Y. Yadina, który w nawiązaniu do tego opisu tłumaczy zakaz wstępu ślepym i kulawym
do świątyni. Por. K. Armstrong, Jerozolima. Miasto trzech religii, Warszawa 2000, s. 63 i 498.
16
Por. H. Muszyński, Jerozolima z czasów Dawida w świetle opisów biblijnych i badań archeologicznych,
„Warszawskie Studia Teologiczne” 10/1997, s. 206.
17
R. de Vaux, Instytucje Starego Testamentu, Poznań 2004, s. 324.
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Pan bowiem wybrał Syjon,
tej siedziby zapragnął dla siebie:
„To jest miejsce mego odpoczynku na wieki,
tu będę mieszkał, bo tego pragnąłem dla siebie.
Będę szczodrze błogosławił jego zasobom,
jego ubogich nasycę chlebem.
Jego kapłanów odzieję zbawieniem,
a ci, którzy go prawdziwie miłują, będą się radować.
Wzbudzę tam moc Dawidowi,
zgotuję światło dla mego pomazańca!
Odzieję wstydem jego nieprzyjaciół,
a nad nim zabłyśnie jego korona” [Ps 132, 13–18].

Wybór Syjonu przez JHWH często, jak w przytoczonej perykopie, występuje razem
ze wspomnieniem o Dawidzie [por. Iz 37, 35; Za 12, 2; 13, 1]. Przemyślane politycznie działanie Dawida pociągnęło za sobą skutki natury religijnej. Nowe sanktuarium,
ustanowione na dotychczas neutralnej ziemi, oznaczało przejęcie tradycji poprzedniego
sanktuarium w Szilo i sanktuarium namiotu. Zbudowanie ołtarza na miejscu, gdzie później stanęła świątynia, autorzy tekstów 2 Sm 24, 16–25 oraz 1 Krn 21, 15–22 przedstawili zgodnie z innymi opowiadaniami o fundacji miejsca kultu. Występują zatem istotne
elementy, jak: teofania, przesłanie, ustanie klęski, inauguracja kultu, postawienie ołtarza
w miejscu teofanii i złożenie oﬁar18. Dzieło Dawida miał kontynuować jego syn Salomon [970–931 p.n.e.]. Zgodnie z życzeniem ojca, wybudował świątynię na miejscu zakupionym od Ornana [Arauna] Jebusyty. Dokładny opis budowy przekazuje 1 Krl 6, 1–
–9, 25 oraz paralelny opis 2 Krn 3, 1–8, 16. Istotną wzmianką, która dookreśla znaczenie
Jeruzalem w tradycji żydowskiej, zawarli autorzy 2 Księgi Kronik: „Wreszcie Salomon
zaczął budować dom Pański w Jerozolimie na górze Moria, która została wskazana jego
ojcu, Dawidowi, w miejscu, jakie przygotował Dawid na klepisku Ornana Jebusyty”
[2 Krn 3, 1]. Jak widać, zestawione zostały w tym miejscu obok siebie trzy nazwy:
Jerozolimy i klepiska Ornana Jebusyty oraz góra Moria. Zwłaszcza ta ostatnia powinna
wzbudzać zainteresowanie. Przytoczenie nazwy Moria odwołuje się bezpośrednio do
w Księdze Rodzaju w opowiadaosoby Abrahama19. Określenie hyrmh
המוריה#ra-lawystępuje
ארץ
niu o próbie, jakiej został poddany patriarcha. W kraju Moria miał złożyć w oﬁerze swego syna Izaaka. Widać tu pewną nieścisłość, gdyż w opowiadaniu wyraźnie mowa jest
o kraju Moria, natomiast góra zostaje określona jako jedna z wielu. Ważniejszy jednak
dla autorów był cel tego zabiegu – połączenie tradycji patriarchów ze świętym miejscem
i niejako rozszerzenie jego sakralnego charakteru w czasie. W tradycji żydowskiej łączy
się to opowiadanie i występujące w nim sformułowanie hary
hwhy> [Rdz 22, 14] z nazwą
יהוה יראה
Jeruzalem.

18

Tamże, s. 325.
Por. I. Kalimi, ion or Garizim? The Association of Abraham and the Aqeda with ion. Garizim in
Jewish and Samaritan Sources, [w:] Boundaries of the Ancient Near Eastern World, M. Lubetski, C. Gottlieb,
S. Keller [ed.], Shefﬁeld 1997, s. 442–457.
19
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Fot. 2. Miasto Dawida [makieta w Muzeum Izraela w Jerozolimie]. Fot. E. Firewicz

Kolejnego przykładu powiązania dziejów Miasta Świętego z Abrahamem dostarcza
opowiadanie o spotkaniu patriarchy z królem i kapłanem Melchizedekiem po spektakularnym zwycięstwie nad koalicją królów kananejskich: „Malki Cedek, król Szalemu,
wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. Pobłogosławił go i powiedział: Błogosławiony jest Aram Boga Najwyższego – Stwórcy nieba i ziemi. Błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał twoich wrogów w twoje ręce. I Aram dał mu dziesiątą część wszystkiego” [Bereszit 14, 18–20]20. W ten sposób w księgach Tanachu jako
inne określenie miasta z czasów przedizraelskich pojawia się owo שלם
םלש. Potwierdzenia
funkcjonującej w tradycji żydowskiej idei utożsamiania Szalemu i Jeruzalem dostarcza
werset psalmu:
W Salem powstał Jego przybytek,
a na Syjonie Jego mieszkanie [Ps 76, 3].

Występujący paralelizm synonimiczny21, charakterystyczny dla poezji hebrajskiej, zestawia w pary określenia Salem שלם
~lv i Syjon ~lv
 סכוi mieszkanie hn[m
מעונתו. Dość
 ציוןoraz przybytek %s
wspomnieć, że słowo שלם
~lv’ wraz z עיר
ry[iî składa się na najczęściej występującą w księgach
Tanachu nazwę ירושלם
~Ølvwry .>
W naturalny sposób widać, że kolejną niezmiernie istotną nazwą funkcjonującą
!wyc oznacza wzniesiew odniesieniu do Jeruzalem jest Syjon22. W ścisłym znaczeniu ציון
20

Cyt. za: Chumasz Pardes Lauder. Księga Pierwsza Bereszit, Kraków 2001, s. 88.
Por. J.S. Synowiec, Gatunki literackie w Starym Testamencie, Kraków 2003, s. 30.
22
Por. B. Wodecki, Jerozolima – Syjon w tekstach Proto-Izajasza, [w:] Miłość jest z Boga. Wokół zagadnień
biblijno-moralnych. Studium oﬁarowane ks. prof. dr. hab. Janowi Łachowi, M. Wojciechowski [red.],Warszawa
1997, s. 427–442.
21
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nie, na którym usytuowany był pałac królewski Dawida. Znaczenie nazwy zostało odniesione do wzniesienia, na którym stanęła świątynia Salomona. Pojawiając się ponad
160 razy, najczęściej występuje ono w Księdze Izajasza, Psalmach, Księdze Jeremiasza
i Lamentacjach. Określenie występuje w wielu kontekstach tworzących obraz Miasta
wybranego przez JHWH. Szczególne rysy Jeruzalem nabierze, kiedy po chwilowym
odrzuceniu JHWH znów powróci na Syjon. Odrzucenie i powtórne wybranie Miasta
Dawida na mieszkanie to schemat łączący dwie istotne perspektywy: moralną oraz mesjańską. Pierwszą perspektywę etyczną autorzy Tanachu wyrażają przez zastosowanie
ﬁgury retorycznej – metonimii. W konstrukcji tej miasto utożsamia bądź mieszkańców Królestwa Południowego, bądź wszystkich członków narodu wybranego. Najwymowniej obrazują to dwa fragmenty księgi Ezechiela. Pierwsza wizja proroka dotyczy
i przypomina pochodzenie Jerozolimy. Służy temu opowieść i porównanie Miasta do
bezimiennej dziewczynki, córki: „Tak mówi Pan Bóg do Jerozolimy: Z pochodzenia
swego i urodzenia swego jesteś z ziemi Kanaan. Ojciec twój był Amorytą, a matka twoja
– Chittytką. A twoje urodzenie: w dniu twego przyjścia na świat nie odcięto ci pępowiny, nie obmyto cię w wodzie, aby cię oczyścić; nie natarto cię solą i w pieluszki cię nie
owinięto” [Ez 16, 3–4].
W pierwszej kolejności w wizji zostało podkreślone pogańskie pochodzenie: Chetyci nie byli ludem semickim. Już po urodzeniu została ona wzgardzona i porzucona
przez wszystkich. Odmówiono jej podstawowych czynności wobec nowo narodzonego dziecka: odcięcia pępowiny, obmycia, namaszczenia, owinięcia w pieluszki. Tym,
który okazał litość, był JHWH. Nie tylko wykonał to, co należało w takiej sytuacji, ale
zrobił znacznie więcej. Związał się z nią przysięgą i przymierzem, oﬁarował wszelkie
dobra i bogactwa. Jednak przybrana córka – Jerozolima odpłaciła się niewdzięcznością
i uprawiała nierząd. To charakterystyczny obraz odwrócenia się od przymierza z JHWH,
bałwochwalstwa, pogańskich praktyk kultycznych. Nierząd w tradycji biblijnej w konkretny sposób przedstawia niewierność narodu: „świątynię moją splugawiły w ów
dzień, oraz zbezcześciły moje szabaty” [Ez 23, 38]. Drugi fragment to opowiadanie
o dwóch siostrach z jednej matki: Ohola wyobrażająca Samarię oraz Oholiba Jerozolimę
[Ez 23, 1–49]. Oholiba, tak samo jak jej starsza siostra, uprawiała nierząd, nie bacząc
na skutki postępowania Oholi. Karą za to cudzołóstwo z cudzymi bożkami będzie najazd dotychczasowych kochanków: Asyryjczyków, Babilończyków. Oni zrealizują karę
zamierzoną przez JHWH i zniszczą oba miasta [por. Ez 23, 23]. Symbolem zniszczenia
staje się kielich: „Pić będziesz kielich twej siostry, kielich głęboki i szeroki – wiele on
zmieści. Upojenia i bólu jest pełen ten kielich opuszczenia i grozy, kielich twej siostry
Samarii” [Ez 23, 32–33; por. Za 12, 2].
W zapowiedziach prorockich Jerozolimie przepowiadano okrutny los [por. Am 2, 5].
Doszczętne zburzenie zapowiedział Micheasz, widząc i przepowiadając jednocześnie
przyszłą chwałę i powrót JHWH oraz zgromadzenia przez niego licznych narodów
[Mi 4, 2]23: „Jeruzalem rumowiskiem się stanie, a góra świątyni – szczytem zalesionym”
[Mi 3, 12; por. Jr 9, 10]. „A ty, Wieżo Trzody, Góro Córy Syjonu, do ciebie dawna władza powróci, władza królewska – do Córy Jeruzalem” [Mi 4, 8].

R.R. Marrs, „Back to the Future” ion in the Book of Micah, [w:] David and ion: Biblical Studies in
Honor of J. J. M. Roberts, B.F. Batto, L.R. Kathryn [ed.], Winona Lake 2004, s. 77–96.
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Fot. 3. Mur Zachodni. Fot. E. Firewicz

Przyszła chwała Miasta to perspektywa szczególnej interwencji JHWH i nastanie ery
mesjańskiej. W tym czasie z ruin podniesiona zostanie twierdza. Całkowicie odmieni
się jej kondycja, co podkreśla nowa nazwa: „Pan naszą sprawiedliwością” [Jr 33, 16],
„Miastem Sprawiedliwości, Grodem Wiernym” [Iz 1, 26; por. Za 8, 3]. Rzecznikami tej
zmiany byli ci sami prorocy, którzy zapowiadali i widzieli ogrom zniszczenia. Powtórnie Syjon będzie wybrany na mieszkanie JHWH i dzięki tej ponownej decyzji stanie się
centrum, z którego wyjdzie słowo i prawdziwa nauka [por. Jl 4, 21; Mi 4, 2; Za 1, 17].
O bezpieczeństwie, świętości i ponownym zamieszkaniu w murach stolicy na wieki
mówi autor Księgi Joela [Jl 4, 17–20]. Do domu Boga Jakuba zmierzać będą wszystkie
ludy i narody [por. Mi 4, 1; Za 8, 22]. W czasach mesjańskich cudzoziemcy, zwłaszcza
ci, którzy kiedyś burzyli mury, będą je odbudowywać [por. Iz 60, 10]24.
Z Jerozolimą już w księgach Tanachu związana jest żydowska obrzędowość świąteczna. Przejmując prerogatywy wcześniejszych sanktuariów [Gilgal, Szilo, Miszpat, Gibea,
Ofra, Dan]25, świątynia jerozolimska była celem pielgrzymek szczególnie w trzy najważniejsze święta pielgrzymkowe lub plonów: Pesach [Pascha], Szawuot [także zwane Świętem pierworodnych oraz Świętem nadania praw na górze Synaj], Sukot [Święto Kuczek,
Szałasów]26. Zgodnie z Prawem w trzy święta piesze [szalosz regalim] każdy mężczyzna
24

Por. P. Plichta, „W następnym roku w Jerozolimie!”. Perspektywa eschatologiczna Świętego Miasta,
[w:] Religia wobec historii, historia wobec religii, E. Przybył [red.], Kraków 2006, s. 422–429.
25
Por. Ł. Niesiołowski-Spano, Mityczne początki miejsc świętych w Starym Testamencie, Warszawa 2003;
B. Poniży, Pierwsze sanktuaria Izraela, [w:] Życie religijne w Biblii, G. Witaszek [red.], Lublin 1999, s. 9–36;
R. de Vaux, Instytucje Starego Testamentu, Poznań 2004, s. 305–327.
26
A. Untermann, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, Warszawa 2003, s. 212, 257–258, 266,
279–280; tenże, Żydzi. Wiara i życie, Warszawa 2005, s. 180–183, 188–195; por. T. Brzegowy, Doroczne
święta pielgrzymkowe Izraela, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 2/1983, s. 98–115.
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obowiązany był stawić się w miejscu, które sobie obierze Pan i złożyć oﬁarę [Pwt 16, 16–
–17, 27]27. Stąd kolejne określenie Jerozolimy: „Syjon, miasto naszych świąt” [Iz 33, 20].
W pismach żydowskich znalazły się słowa, które wpłynęły na późniejsze obyczaje
i rytuały związane z miastem28. W Psalmie 137 autor lamentacji zapisał:
Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie,
niech [o mnie] zapomni moja prawica!
Niech język mi przyschnie do podniebienia,
jeśli nie będę pamiętał o tobie,
jeśli nie będę przedkładał Jeruzalem
ponad największą moją radość [Ps 137, 5–6].

Według mnie można postawić tezę, że przywołane słowa stanowią zarówno klucz do
zrozumienia stosunku Żydów do Jerozolimy, jak i są syntezą żydowskiej teologii jerozolimskiej. Budowana wokół Jeruzalem tożsamość odznacza się pamięcią o przymierzu,
jakie zawarł JHWH z narodem wybranym i obietnicach związanych z domem i miastem Dawida. Nie ma dla Żyda większej radości, jak przebywanie w mieście JHWH29.
Sformułowania warunkowe, stylizowane na przekleństwa, złorzeczenie sobie samemu
dotyczą najistotniejszych funkcji życiowych: aktywności, identyﬁkowanej z prawą ręką
oraz mowy z językiem. Związek emocjonalny i religijny ze Świętym Miastem oddają
przede wszystkim psalmy:
Uradowałem się, gdy mi powiedziano:
„Pójdziemy do domu Pańskiego!”
Już stoją nasze nogi w twych bramach, o Jeruzalem […]
Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół
będę mówił: „Pokój w tobie!”
Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego,
będę się modlił o dobro dla ciebie [Ps 122, 1–2. 8–9].

Pomyślność miasta autorzy Tanachu utożsamiają z pomyślnością indywidualną każdego
sprawiedliwego, by wspomnieć tylko przykładowe błogosławieństwa: „proście o pokój
dla Jeruzalem, niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują” [Ps 122, 6], „obyś oglądał
pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie” [Ps 128, 5].

27
„Trzy razy do roku ukaże się każdy mężczyzna przed Panem, Bogiem twoim, w miejscu, które sobie
obierze: na Święto Przaśników, na Święto Tygodni i na Święto Namiotów. Nie ukaże się przed obliczem
Pana z próżnymi rękami. A dar każdego będzie zależny od błogosławieństwa Pana, Boga twego, jakim cię
obdarzy” (Pwt 16, 16–17).
28
By wspomnieć tylko o dorocznych postach i żałobie po zburzonej świątyni: Jom Asavate ’Tewet
[początek oblężenia Jerozolimy – 10 Tewet], Jom be’Tam’Tamuz [szturm Rzymian na Jerozolimę – 17 Tamuz], Tisza be’Aw [zniszczenie pierwszej Świątyni – 9 Aw], czy też o zwyczaju tłuczenia kielicha w trakcie
podniosłego momentu zawierania małżeństwa. Każdego roku po spożyciu wieczerzy sederowej żydzi mówią:
הנשל
הבאההאבה
םילשוריב
בירושלים
„ – לשנהW następnym roku w Jeruzalem!”.
29
Por. H. Lenowitz, The Mock- śimhâ of Psalm 137, [w:] Directions in Biblical Hebrew Poetry, E.R. Follis
[ed.], Shefﬁeld 1987, s. 149–160.
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2. NOWY TESTAMENT – PERSPEKTYWA CHRZEŚCIJAŃSKA
IEROSOLUMA I IEROUSALHM
Chrześcijaństwo jest religią, która nie będąc syntezą czy systemem eklektycznym, czerpie z dwóch bogatych źródeł. W pierwszej kolejności należy podkreślić historyczne
i geograﬁczne uwarunkowania, w jakich powstawało, czyli myśl i środowisko żydowskie30. Podstawową prawdą, ukazującą we właściwym świetle relacje między chrześcijaństwem a judaizmem, jest ta przypomniana po blisko dwóch tysiącach lat: „Jezus jest
Żydem i jest nim zawsze”31. Perspektywa żydowska była przez wieki z różnych racji
niedoceniana czy wręcz świadomie pomijana. Historyczne rozejście dróg Kościoła i Synagogi było procesem niepozbawionym nie tylko intelektualnych roszczeń, pretensji,
ale nierzadko fałszywych oskarżeń. Pogłębiająca się niechęć między żydami i chrześcijanami i, co za tym szło, podejrzliwość i uprzedzenia nie służyły reﬂeksji nad wspólnym
dziedzictwem, określanym przez chrześcijan jako Stary Testament. Szczęśliwie, zwłaszcza od czasów przełomu Soboru Watykańskiego II32, świadomość i reﬂeksja nad żydowskim dziedzictwem i stałą obecnością jego elementów, zwłaszcza w Kościele katolickim
i badaniach biblijnych, zaczyna zajmować właściwy wymiar i przestrzeń33.
Drugim fundamentem, który wywarł istotny wpływ na chrześcijaństwo, w tym również na drugą część Biblii chrześcijańskiej, był element grecki. Filozoﬁa, język, struktury myślowe ujawniają się w Nowym Testamencie nazbyt często, by nie brać ich pod
uwagę w interpretacji pism sakralnych. Warunkiem sine qua non rozumienia zależności,
odniesień, bezpośrednich lub pośrednich nawiązań Nowego Testamentu pozostaje odczytywanie go w perspektywie Starego. Na przełomie IV i V wieku przekonanie takie
wyraził św. Augustyn w słowach funkcjonujących dziś jako maksyma i zasada chrześcijańskiej biblistyki: Novum Testamentum in Vetere latet, Vetus in Novo patet [Nowy
Testament kryje się w Starym, Stary staje się jasny w Nowym]34.
Biblia chrześcijan w naturalny sposób dzieli się na dwie części Stary i Nowy Testament. Już samo określenie testamentum, które wpisało się w chrześcijańskie nazewnictwo biblijne, nawiązuje do idei żydowskich. Słowo jest łacińską wersją greckiego
diaqh,kh, to zaś odpowiada hebrajskiemu ברית
tyrIB., czyli przymierze. Te dwa przymierza
w terminologii chrześcijańskiej miały niekiedy wymiar wartościujący, co przez wieki
było punktem spornym, sankcjonującym nawet pogląd o odrzuceniu Żydów przez Boga.

30

Por. C. Tresmontant, Esej o myśli hebrajskiej, Kraków 1996.
Żydzi i judaizm w głoszeniu Słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego. Wskazówki do właściwego
przedstawiania tych zagadnień, cyt. za: Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła
II [1965–1989], W. Chrostowski, R. Rubinkiewicz [oprac.], Warszawa 1990, s. 66. Por. Katechizm Kościoła
Katolickiego, Poznań 1994, nr 423, 488, 527–531; Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone na audiencji generalnej. Watykan 4.II.1987, „L’Osservatore Romano” 2/1987, s. 7.
32
Por. Sobór Watykański II, Nostra Aetate. Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich,
[w:] Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, wyd. III, Poznań, brak roku wydania, s. 334–338.
33
Por. Papieska Komisja Biblijna, Naród żydowski i jego Pisma święte w Biblii chrześcijańskiej, Kielce 2002.
34
Por. Św. Augustyn, Quaestionum in Heptateuchum 2, 73, [w:] Patrologiae cursus completus. Series
Latina, J.P. Migne [ed.], t. XXIV, Paris 1887, s. 623.
31
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Pierwsza część chrześcijańskiej Biblii to zatem teksty w znacznym stopniu odpowiadające tekstom Tanachu, choć poszerzone o tzw. księgi deuterokanoniczne35: 1 i 2 Księgę Machabejską, Księgę Mądrości, Syracha [Eklezjastyk], Judyty, Tobiasza, Barucha
oraz greckie fragmenty Księgi Daniela [3, 24–90; 13–14] i Estery [1, 1a–1r; 3, 13a–13g;
4, 17a–17z; 5, 1a–f.2a-b; 8, 12a–12x; 10, 3a–l]. Nowy Testament obejmuje cztery Ewangelie [Mateusza, Marka, Łukasza i Jana], Dzieje Apostolskie, Corpus Paulinum, List
do Hebrajczyków, listy Jana, Jakuba, Piotra, Judy oraz Apokalipsę św. Jana. Również
w tym zbiorze wyróżnia się teksty deuterokanoniczne, których natchnienie było przedmiotem dyskusji historyczno-teologicznych. Centralne miejsce zajmują cztery Ewangelie, które są dla chrześcijan świadectwem życia i nauki Jezusa Chrystusa. Pismo Święte
chrześcijanie uważają za natchnione, spisane przy asystencji Ducha Świętego36. Również
w wypadku chrześcijaństwa kanon kształtował się w ciągu wieków. Do najważniejszych
świadectw i etapów tego procesu należą: Kodeks Muratoriego, synod w Laodycei [ok.
360] kanony 59–60, dekret papieża Gelazego [ok. 382] przypisywany również papieżom
Damazemu i Hormizdasowi, synod plenarny Afryki w Hipponie [393], list Consulenti
tibi Innocentego I do biskupa Tuluzy Eksuperiusza [405], dekret Soboru Vienneńskiego
na temat języków [1311], Sobór Florencki [1438–1445], dekret dla Jakobinów [z bulli
Cantate Domino – 1441]37. Tradycje i nauczanie wcześniejszych synodów i soborów
zostało wyrażone explicite przez Sobór Trydencki [1545–1563]. Stanowisko i oﬁcjalne
zasady dotyczące kanonu i interpretacji tekstów świętych przedstawili ojcowie soboru
w: dekrecie o pismach kanonicznych [Sesja 4, 08.04.1546], dekrecie o wydaniu i korzystaniu z Ksiąg świętych [Sesja 5, 17.06.1546]. Kolejnymi istotnymi elementami składającymi się na katolickie podejście i rozumienie tekstów biblijnych były: Sobór Watykański I [1869–1870], Konstytucja dogmatyczna Dei Filius o wierze katolickiej [1870],
encyklika Providentissimus Deus Leona XIII o studium Pisma Św. [1893], encyklika
Spiritus Paraclitus Benedykta XV [1920], encyklika Divino afﬂante Spiritu Piusa XII
[1943], encyklika Humani generis Piusa XII [1950] oraz instrukcja Papieskiej Komisji
Biblijnej Sancta Mater Ecclesia [1964] o historycznej prawdzie Ewangelii. Istotnym
elementem soborowego aggiornamento był przełom w dziedzinie nauk i reﬂeksji biblijnej, czego wyrazem stała się konstytucja dogmatyczna o Bożym Objawieniu Dei
Verbum [1965].
Z podanych już względów w Biblii chrześcijańskiej Jerozolima jawi się w pierwszej
kolejności jako miejsce wydarzeń starotestamentowego okresu historii zbawienia. Wokół
niej skupiają się prorockie zapowiedzi i wyrocznie zorientowane na Mesjasza. Wreszcie
jest symbolem narodu, w którym objawił się lo,goj [Słowo Boga]. Judeochrześcijanie
dali początek chrześcijańskiej teologii jerozolimskiej, która wyraźnie rysuje się w pismach Nowego Testamentu.

35
Warto zaznaczyć, że Kościoły protestanckie nie przyjmują w swoich kanonach tekstów deuterokanonicznych.
36
Sobór Watykański II, Dei Verbum. Konstytucja dogmatyczna o Bożym Objawieniu, [w:] Sobór Watykański II, dz. cyt., s. 350–362.
37
Por. Breviarium ﬁdei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, S. Głowa, I. Bieda [opr.], Poznań
1998, s. 105–148; A. Paciorek, Wstęp ogólny do Pisma świętego, Tarnów 1995, s. 70–85.
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Fot. 4. Golgota [Bazylika Grobu Bożego]. Fot. K. Cebula

Równie wyraźnie należy zaznaczyć, że zwyczaj pielgrzymowania, a zatem i pojmowanie konkretnego miejsca jako świętego w chrześcijaństwie zrodził się względnie
późno. Pierwsi pisarze chrześcijańscy zwracali raczej uwagę na duchowy i moralny wymiar nauki Jezusa Chrystusa. Nie nawoływali do odwiedzania miejsc ziemskiej działalności Jezusa38. Zgodnie z Jego nauczaniem twierdzili, że nie miejsce stanowi o istocie
oddawania czci JHWH [por. J 4, 21–23]. Świątynie ziemskie przemijają, są burzone,
niszczone – chrześcijanie mają zatem evn pneu,mati kai. avlhqei,a| czcić Ojca niezależnie od
tego, w jakim znajdą się miejscu. W dalszej perspektywie historycznego rozwoju myśli
teologicznej każda bazylika, katedra, kościół stanie się miejscem świętym, podobnie jak
niegdyś świątynia jerozolimska.
W pierwszej kolejności – i jest to racja najważniejsza – Jerozolima była miejscem,
gdzie żył i nauczał Jezus. Szczególnie w Ewangeliach wskazać można wiele miejsc,
gdzie Jerozolima spełnia określoną przez autorów funkcję. W Ewangelii św. Marka
nauczanie Jana Chrzciciela dociera do Jerozolimy, której mieszkańcy przybywają nad
Jordan, by dać się ochrzcić [Mk 1, 539]. Nauczanie Jezusa rozpoczyna się w Galilei i jej
miastach. Dopiero w dziesiątym rozdziale Jezus wyraźnie mówi o kierunku i celu podróży [Hsan de. evn th/| o`dw/| avnabai,nontej eivj ~Ieroso,luma, Mk 10, 39]. Wraz z uczniami
udaje się do stolicy, ale tylko dwunastu apostołom wyjaśnia: „Oto idziemy do Jerozoli38

Szlak masowym chrześcijańskim wyprawom do Palestyny przetarła dopiero w ok. 326 r. cesarzowa
Helena. Więcej por. Do iemi Świętej. Najstarsze opisy pielgrzymek do iemi Świętej [I–VIII w.], P. Iwaszkiewicz [opr.], Kraków 1996; J. Polok, Narodziny koncepcji „iemi Świętej”, „Mówią Wieki” 10/1995, s. 2–5.
39
„Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego
chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy” [Mk 1, 5].
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my [eivj ~Ieroso,luma]. A [tam] Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom. I będą z Niego szydzić,
oplują Go, ubiczują i zabiją, a po trzech dniach zmartwychwstanie” [Mk 10, 33–34].
Jezus na osiołku wkracza tryumfalnie do stolicy niczym król. Wiele elementów składa
się na obraz nawiązujący do króla Dawida: jeszcze w Jerychu, ale tuż przed wjazdem
do Świętego Miasta, niewidomy żebrak woła: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade
mną!” [Mk 10, 47], witają go rzesze wykrzykujące hosanna i błogosławiące królestwo
Dawida [euvloghme,nh h` evrcome,nh basilei,a tou/ patro.j h`mw/n Daui,d, Mk 11, 10]. Autor
Ewangelii zaznacza, że Jezus po przybyciu udał się do świątyni i kilkakrotnie jeszcze
ją nawiedzał. Z każdym pobytem w świątyni wiąże się konkretna scena: wypędzenie
kupców [por. Mk 11, 15–18], innym razem spotkanie z grupą arcykapłanów, uczonych
w Piśmie i starszych [por. Mk 11, 27–33], podstępy faryzeuszy i zwolenników Heroda [por. Mk 12–13–17], rozmowa z saduceuszami [por. Mk 12, 18–27] i z uczonym
w Piśmie o najważniejszym przykazaniu [Mk 12, 28–34], pochwała oﬁarności wdowy
[por. Mk 12, 41–44]. Wreszcie w obrębie świątyni wygłasza mowę o Mesjaszu [Mk 12,
35–37], zapowiada zniszczenie świątyni [por. Mk 13, 2]. Na noc wraz z uczniami Jezus
wychodził do pobliskiej Betanii [por. Mk 11, 19; 13, 3; 14, 3]. Wieczerza paschalna odbyła się jednak w mieście [por. Mk 14, 13]. Po niej Jezus wychodzi z miasta w kierunku
Góry Oliwnej do Getsemani [por. Mk 14, 26.32]. Po śmierci na krzyżu, która nastąpiła
na Golgocie, poza miastem [por. Mk 15, 22], przybywają z Jerozolimy kobiety [por. Mk
15, 41]. Przywołane momenty ostatniego kresu działalności i życia Jezusa pokazują, że
autor traktuje Jerozolimę jako miejsce tragicznego odrzucenia40. W Markowym ujęciu
wrogo nastawione i przewrotne miasto odrzuca przesłanie Jezusa, które objawił w Galilei. Szczególnym rysem Ewangelii Marka jest radykalna opozycja między Jerozolimą
a Galileą. Po zmartwychwstaniu Jezus nakazuje, by uczniowie udali się do Galilei, tam
się im objawi [por. Mk 14, 28; 16, 7].
Podobny schemat zastosował ewangelista Mateusz, rozszerzając temat nieprzyjęcia
i odrzucenia Jezusa przez Miasto – jego uczonych i mieszkańców – już od narodzin. Godność królewskiej stolicy w duchowym znaczeniu, zgodnie z proroctwem [por. Mi 5, 1],
przechodzi na Betlejem i Nazaret, czego symbolem stało się określenie „Nazarejczyk”
[Mt 2, 23]. Do Jezusa wysłannika na ziemię, podobnego innym prorokom, przychodzą
z Jerozolimy zaciekli oponenci, wrogowie [por. Mt 15, 1]. W Jerozolimie dochodzi do
decydujących sporów z faryzeuszami i uczonymi w Piśmie [por. Mt 23, 1–36]. Jednak
inaczej niż u Marka w Ewangelii św. Mateusza autor widzi w Jerozolimie „Miasto Święte” [Mt 4, 5; 27, 53], szczególnie związane z dziełem zbawienia zarówno w dziejach
Izraela, jak i czasach mesjańskich. Inne znane określenie występujące w dziele Mateusza
to: „miasto wielkiego króla” [Mt 5, 35]. Jezus odwołuje się do wcześniejszych przekonań i postrzegania Miasta, a w Kazaniu na Górze naucza: „Wcale nie przysięgajcie – ani
na niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla” [Mt 5, 34–35].
Właśnie w Mieście JHWH lud nazywa Jezusa „prorokiem” [Mt 21, 11]. Jego los
można porównać do wielu innych proroków, odrzuconych przez Izrael [por. Mt 23, 37–

40

P. Grelot, M. Join-Lambert, Jerozolima, [w:] Słownik teologii biblijnej, X. Leon-Dufour [red.], Poznań
1994, s. 342.
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–39]. „Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie
są posłani! Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta gromadzi
pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wasz dom zostanie wam pusty. Albowiem powiadam wam: «Nie ujrzycie Mnie odtąd, aż powiecie: Błogosławiony Ten, który przychodzi
w imię Pańskie»” [Mt 23, 37–39].
W przytoczonej perykopie na uwagę zasługuje metonimia – utożsamienie Izraelitów
z miastem. Również w przeszłości mieszkańcy nastawali na życie wysłanników JHWH,
piętnujących wykroczenia przeciw przymierzu. Niezwykle wymowny obraz ptaka i piskląt w oczywisty sposób kontynuuje starotestamentalną metaforę JHWH – orła niosącego
na swych skrzydłach swoje dzieci [Wj 19, 441]. „Pusty dom” nawiązuje z jednej strony
do wyobrażeń o braku obecności JHWH, z drugiej zaś wiąże się z kolejnym proroctwem,
zapowiedzią zniszczenia świątyni. Słowa: „Zaprawdę, powiadam wam, nie zostanie tu
kamień na kamieniu, który by nie był zwalony” [Mt 24, 2], dotyczące Świątyni i odnoszone do jej zburzenia przez Rzymian, występują także u pozostałych synoptyków [por.
Mk 13, 2; Łk 21, 6]. Opis śmierci Jezusa posłużył synoptykom do pokazania istotnego,
fundamentalnego przełomu w ekonomii zbawienia. Rozdarta zasłona przybytku [‘parochet], oddzielająca miejsce święte [hekal] od świętego świętych [debir], trzęsienie ziemi
i pękające skały w symboliczny sposób wskazywały na dokonujące się dzieło nowego
przymierza. Do niezwykłych zjawisk po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Mateusz
dodaje także znak prawdziwości eschatologicznego i mesjańskiego czasu: zmartwychwstanie świętych i ich ukazanie się w Świętym Mieście na dowód dokonanego odkupienia [Mt 27, 53].
Najczęściej, bo aż 90 razy, nazwa miasta występuje w dziele świętego Łukasza42.
Używa on 63 razy hebraizującej formy VIerousalh.m, która ma wydźwięk teologiczny,
oraz 27 razy zhellenizowanej formy ~Ieroso,luma,, dla wymiaru geograﬁczno-politycznego. Łukasz zastosował podobne schematy, które stanowią paralele ze wspólnym
geograﬁcznym ośrodkiem43. Podróż Jezusa wraz z rodzicami do Jerozolimy na święto
Paschy [por. Łk 2, 41–50] zapowiada jego podróż do Miasta, by ponieść w nim śmierć
krzyżową [por. Łk 19, 28]. Dla tego autora Święte Miasto, oczekujące pociechy Izraela
[2, 25] i odkupienia [2, 38], istotnie jest miejscem podstawowych wydarzeń zbawczych.
W świątyni została objawiona chwała Izraela [Łk 2, 32]. W Jerozolimie rozpoczyna się
działalność misyjna apostołów [Łk 9, 31.51.53; 12, 33; 18, 31; 19, 10; 24, 13.20.33.47].
Jezus zmierza do Miasta – centrum modlitwy, kultu, pielgrzymek, by tu dokonać zbawienia i w ten sposób zrealizować wolę Boga. Łukasz wokół tej oczywistej prawdy buduje narrację i jej napięcie. „Jednak dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze, bo rzecz
niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jerozolimą” [Łk 13, 33].
Podobnie jak w poprzednich ewangeliach Jerozolima ponosi winę i zasługuje na karę
za śmierć [Łk 13, 34–35; 21, 20; 23, 28]. Fragmentem obrazującym w przejmujący sposób ścisły, emocjonalny związek Jezusa z Jerozolimą jest scena płaczu Jezusa: „Gdy był
41
„Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was
do Mnie” [Wj 19, 4].
42
Por. J. Kudasiewicz, Rola Jeruzalem w Łukaszowej sekcji podróży [9,51–19,27], „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 16/1969, s. 17–39.
43
Por. J. Kudasiewicz, Jerozolima, [w:] Encyklopedia katolicka, A. Szostak [red.], t. VII, Lublin 1997,
kol. 1197.
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już blisko, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: «O gdybyś i ty poznało w ten dzień
to, co służy pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Bo przyjdą
na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd.
Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia»” [Łk 19, 41–44]. Zaraz po
tych słowach i proroctwie Łukasz umieścił scenę wypędzenia ze świątyni sprzedających
w niej kupców. Świątynia jerozolimska, dom JHWH, była również domem Jezusa, stąd
w strukturze Ewangelii według świętego Łukasza zauważyć można zastosowanie inkluzji. Zarówno na początku, jak i na końcu tekstu pojawia się jako tło wydarzeń serce
Jerozolimy – świątynia: angelofania i zapowiedź narodzin syna Zachariasza [por. Łk 1,
5–23] oraz powrót apostołów do Jerozolimy, ich przebywanie i modlitwy w świątyni
[por. Łk 24, 52–53]. Ostatnie słowa Jezusa skierowane do uczniów i polecenie świadczenia o nim nie pozostawiają złudzeń co do roli miasta. Głoszenia nawrócenia i odpuszczenia grzechów wszystkim narodom ma rozpocząć się od Jerozolimy [avrxa,menoi avpo.
VIerousalh.m], do czasu przyjęcia mocy apostołowie mają jednak nie opuszczać miasta,
dosłownie – mają siedzieć w mieście [de. kaqi,sate evn th/| po,lei – Łk 24, 47–49].
W Dziejach Apostolskich opisane chrystofanie mają miejsce w Jerozolimie [por.
Dz 1, 3–11], podobnie jak zesłanie Ducha Świętego [por. Dz 2, 1–4], początek działalności misyjnej, świadectwa, cuda i znaki [por. Dz 1, 8; 5, 28; 6, 7; 10, 39]. Zatem tutaj
ma początek Kościół [por. Dz 9, 26; 11, 22; 12, 25; 15, 2]. Z Jerozolimy wychodzi dobra nowina [cf. Dz 1, 844], która za sprawą Pawła zaszczepiona zostaje w Rzymie [por.
Dz 23, 11]. Układ paralelizmów wskazać można między Ewangelią i Dziejami Apostolskimi: tak jak Jezus został zabity w Jerozolimie, tak również tutaj są prześladowani jego
uczniowie i apostołowie: Szczepan [por. Dz 7, 58], Piotr [por. Dz 11, 2], Paweł [por.
Dz 20, 22–23; 21, 11.13], chrześcijanie [por. Dz 8, 1; 9, 13.21; 12, 5]. Starotestamentalna
perspektywa towarzysząca autorowi sprawia, że traktuje on miasto jako punkt centralny
dziejów zbawienia45.
Jerozolima występuje także w pismach św. Jana, gdzie stanowi niejako pole walki
między wiarą a niewiarą. Charakterystyczny dla czwartego ewangelisty temat nabiera
wymiaru kosmicznego. Jan kilkakrotnie wspomina – a robi to świadomie i z zamysłem
teologicznym – o podróżach Jezusa do Jerozolimy, wiążąc je ze świętami [por. J 2, 13; 5,
1; 7, 10; 12, 12]: „Potem było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy” [J 5, 1].
Sprzeciw wobec Jezusa i ciągłe napięcie między Nim a Żydami ujawnia się właśnie
w Świętym Mieście. W nim toczą się kluczowe dla czwartej Ewangelii spory [J 5, 1–47;
7, 25–36; 10, 22–39; 11, 55]. Znaki, które towarzyszyły nauczaniu Jezusa, nie odnoszą
takiego samego skutku jak wcześniej w Galilei [por. J 12, 37; 2, 23; 3, 12]. W Jerozolimie nie tylko nie przyjęto nauki Jezusa i nie uwierzono mu, ale także aktywnie występowano przeciwko Niemu. Tutaj właśnie dochodzi do prześladowania, usiłowania
ukamienowania i zabójstwa [por. J 5, 16; 8, 59; 10, 22–39].
Jan w swoim genialnym dziele zapoczątkował i wytyczył rysy eklezjologii, przedstawiając obraz Ciała Jezusa jako pełnej, żywej świątyni i miejsca kultu [por. J 4, 23–25;
7, 37–38]. W Apokalipsie miasto występuje w perspektywie duchowej. „I uniósł mnie
44
„Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie
i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” [Dz 1, 8].
45
J. Kudasiewicz, Jerozolima, dz. cyt., kol. 1197.
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w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte – Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga” [Ap 21, 10–11a]. Sakralna forma ujawnia
się w podjętym obrazie miasta zstępującego od Boga i mającego nowe imię [por. Ap 21,
2.10], co odpowiada proroctwom Izajasza [por. Iz 56, 5; 62, 2; 65, 15]. Nowe Jeruzalem
poprzez inne nazwy: Oblubienica, Małżonka Baranka, skojarzone ze znaczącym prorockim tematem małżeńskich relacji między JHWH i jego ludem, ma wartość duchową,
nadziemską, wieczną. Wspaniałość i doskonałość Miasta autor oddaje poprzez odniesienie do proroctwa Ezechiela [por. Ez 40] i jemu właściwej symboliki. Złote Miasto
zbudowane jest na fundamencie najznakomitszych, najtrwalszych, najdroższych materiałów, takich jak kamienie: jaspis, szaﬁr, chalcedon, szmaragd, sardoniks, krwawnik,
chryzolit, beryl, topaz, chryzopraz, hiacynt, ametyst46 oraz perły i złoto. Symbolika liczby dwanaście [12 bram, 12 warstw fundamentów, 12 tysięcy stadiów długości, szerokości i wysokości miasta, mur długości 144 łokci [12x12], 12 owoców], nawiązująca do
dwunastu pokoleń Izraela, dwunastu apostołów wyraża idee powszechności Nowego
Izraela i doskonałości. Istotnym rysem Janowej wizji Świętego Jeruzalem, stanowiącym
o nowej jakości, całkowitej odmienności i dystansie do ziemskiej Jerozolimy, która przeminęła, jest brak świątyni [Ap 21, 22]. Świątynia, postrzegana jako chwała Miasta, symbol obecności JHWH pośród swojego ludu, nie pojawia się w wizji Janowej, gdyż nie
jest już potrzebna. Sam Bóg i Baranek promieniują chwałą – nie potrzeba zatem znaku
[por. Ap 21, 22]. Co więcej, źródło znane z wizji Ezechiela [Ez 47, 1] wypływa bezpośrednio z tronu Boga i Baranka [Ap 22, 1], nad nim rośnie drzewo życia. W ten sposób
po tragicznych doświadczeniach ziemskiego miasta zostaje przywrócona harmonia i ład.
W ujęciu apokaliptycznym mówić można o przeniesieniu obrazu realnego, doczesnego
miasta na płaszczyznę symboliczną, eschatologiczną, z istotną zmianą – odwróceniem
negatywnych konotacji historycznych. Wizja Jana dała początek chrześcijańskiemu
obrazowi nowego, eschatologicznego Miasta [całego świata]. Warto dodać, że obok Jerozolimy Jan wykorzystał znaną tradycji biblijnej negatywną symbolikę dwóch wielkich
stolic: bezpośrednio Babilonii [Ap 14, 8; 16, 19; 17, 5; 18.2.10.21] i pośrednio Rzymu.
W chrześcijańskiej teologii Jerozolimy kluczowe znaczenie ma tekst świętego Pawła
z Listu do Galatów, gdzie nauczał: „Przecież napisane jest, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten z niewolnicy urodził się tylko
według ciała, ten zaś z wolnej – na skutek obietnicy. Wydarzenia te mają jeszcze sens
alegoryczny: niewiasty te wyobrażają dwa przymierza; jedno, zawarte pod górą Synaj,
rodzi ku niewoli, a wyobraża je Hagar: Synaj jest to góra w Arabii, a odpowiednikiem jej
jest obecne Jeruzalem. Ono bowiem wraz ze swoimi dziećmi trwa w niewoli. Natomiast
górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką” [Ga 4, 22–26].
Pawłowa opozycja między ziemską a niebieską Jerozolimą i wprowadzone do takiego
schematu kategorie: przymierza, prawa, wolności i niewoli – jak nietrudno zauważyć –
46

Symbolika: jaspis – wiara, Chrystus, życie wieczne; szaﬁr – niebo, harmonia, pokój, prawda i spokój;
chalcedon – Chrystus, posłuszeństwo; szmaragd – czystość, nieśmiertelność, wiara, nadzieja, Boża łaska,
miłosierdzie; sardoniks – ziemia uprawna; krwawnik – oﬁara, cicha miłość; chryzolit – nadzieja, mądrość,
tajemnica Bożego miłosierdzia; beryl – czystość; topaz – mądrość, intelekt, dusza niezwyciężona; chryzopraz
– nadzieja i tajemnica Bożego miłosierdzia; hiacynt – spokój; ametyst – czystość, pobożność, pokora, wstrzemięźliwość; por. W. Heﬂik, A. Mrozek, L. Natkaniec-Nowak, B. Szczepanowicz, Atlas biblijnych kamieni
szlachetnych i ozdobnych, Kraków 2005.
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wynikały z polemiki ze zwolennikami judaizmu. W polemice tej św. Paweł nawiązywał
do żydowskich przekonań jego czasów o preegzystencji Jerozolimy47. Nie bez powodu
w tekście jako uzasadnienie zostały przytoczone słowa proroctwa Izajasza [por. Iz 54,
1]. Za pomocą alegorii Sary i Hagar, Izaaka i Ismaela, apostoł pogan przedstawił istotną
różnicę ontyczną chrześcijan, którzy zostali już wyrwani z ograniczeń prawa – zrodzeni
z wolnej nie są niewolnikami48. Także w kwestii ograniczenia i wyzwolenia z kategorii
przestrzennych kultu stanowisko Pawła wnosiło inne spojrzenie. Nowe przymierze przekracza ramy tego świata, nie potrzebuje góry jako konkretnego miejsca tu na ziemi, gdyż
w górze trwa w wolności jego pełnia. Paweł wzywa Galatów do orientacji ku górze,
gdzie znajduje się i cieszy wolnością matka – Niebieskie Jeruzalem. Prawdziwa wolność
zapoczątkowana na ziemi zyska pełnię w ojczyźnie górnej, eschatologicznej, wiecznej,
dostępnej dla wierzących. Początkiem tej rzeczywistości duchowej w teologii Pawła
jest Kościół, w którym szczególną pozycją cieszy się gmina jerozolimska. Wzywał on
w swoim liście chrześcijan pochodzących ze świata pogan, by wsparli materialnie świętych w Jerozolimie, gdyż są ich dłużnikami: „Macedonia i Achaja bowiem uznały za
stosowne zebrać składkę na rzecz świętych w Jerozolimie. Uznały za stosowne, bo i są
ich dłużnikami. Jeżeli bowiem poganie otrzymali udział w ich dobrach duchowych, powinni im za to służyć pomocą doczesną” [Rz 15, 26–28]. Sam apostoł, mimo dalekich
wypraw misyjnych, wielokrotnie podkreśla swoją łączność z Kościołem jerozolimskim,
wyrażając zawsze gotowość powrotu i służenia świętym [tj. chrześcijanom, współbraciom] w Mieście [por. Rz 15, 19.25.31; 1 Kor 16, 3; Ga 1, 17–18; 2, 1].
Elementem dookreślającym i uzupełniającym takie ujęcie będzie zestawienie go z Janowym tematem Królestwa Niebieskiego, które zostanie całkowicie ujawnione i zrealizowane w czasie paruzji. Tych dwóch autorów miało istotny wpływ na przekształcenie
funkcjonujących wśród Żydów przekonań i wyobrażeń o ziemskiej Jerozolimie w perspektywę soteriologiczną i eschatologiczną oraz w nowe idee, rozwinięte kolejno przez
mistyków49. Również ich teksty miały znaczny wpływ na chrześcijańskie, odmienne od
żydowskiego podejście do przestrzeni, co trudno pominąć, kiedy mowa o Jerozolimie.
Z pewnością ważnym rysem nowego podejścia do przestrzeni sakralnej są słowa zapisane w czwartej Ewangelii. Podczas spotkania i rozmowy z Samarytanką – co było
wydarzeniem nieoczekiwanym i niecodziennym, aby Żyd rozmawiał z przedstawicielem pogardzanych Samarytan, dodatkowo z nieznaną kobietą – ze strony Jezusa padają
słowa: „Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. […] Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to
prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli
chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć
w Duchu i prawdzie” [J 4, 21.24]. W ten sposób szczególnego znaczenia nabrało przekonanie, że nie tyle miejsce, ile istota kultu powinna dominować. Po zburzeniu świątyni
jerozolimskiej, gdzie modlili się pierwsi chrześcijanie, oraz stopniowym odejściu od in47

Por. A.S. Jasiński, Jerozolima – promień miłości Jahwe, Kraków 1999, s. 169.
Wskazać można podtekst argumentacji: kobieta wolna, porównana do Sary, rodzi wolnych ludzi,
niewolnica Hagar – ludzi niewolnych. A. Janowski, K. Romaniuk, L. Stachowiak, Komentarz praktyczny do
Nowego Testamentu, Poznań–Warszawa 1975, s. 828, por. A. Paciorek, Paweł apostoł – pisma, cz. I, Tarnów
2000, s. 150–151.
49
Por. S. Kobielus, Niebiańska Jerozolima. Od sacrum miejsca do sacrum modelu, Ząbki 2004.
48
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stytucji synagogi, wyznawcy Jezusa gromadzili się na liturgii w miejscach, które zapewniały bezpieczeństwo w czasach prześladowań. Te ostatnie tylko pogłębiały przekonanie
wyrażone na innym miejscu: „gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem
pośród nich” [Mt 18, 20]. Kolejną konsekwencją takiego podejścia było przekonanie, że
każda przestrzeń liturgiczna staje się tą szczególną – sakralną. Gdy tylko sytuacja stała
się sprzyjająca, grunt pod budowę trwałych miejsc zgromadzeń był przygotowany, procesom tym towarzyszyła, przynajmniej teoretycznie, myśl i wiara, że świątynią chrześcijan jest Kościół jako Ciało Chrystusa. Po ustaniu prześladowań, a wreszcie z nastaniem
sprzyjającej sytuacji polityczno-społecznej, chrześcijanie rozpoczęli budowę świątyń,
kaplic, bazylik. Ruch ten objął także miejsca związane z życiem i działalnością Jezusa
Chrystusa, a znane i poświadczone w tekstach biblijnych.

3. KORAN – PERSPEKTYWA ISLAMSKA
Podobnie jak żydzi, również muzułmanie uważają, że ich Święta Księga została objawiona Prorokowi Muhammadowi. Al-Qur’ān traktowany jest przez nich jako Słowa Boga50.
W surze Jonasz czytamy: „Ten Koran nie mógł być wymyślony poza Bogiem! On jest potwierdzeniem prawdziwości tego, co było przed nim, i wyjaśnieniem Księgi – co do której
nie ma żadnej wątpliwości – pochodzącej od Pana światów. Oni, być może, powiedzą:
«Wymyślił go!». Powiedz: «Przynieście więc surę podobną do niego i wzywajcie, kogo
możecie, poza Bogiem, jeśli jesteście prawdomówni!»” [Koran 10; 37–38]51.
Szlachetny Koran, po śmierci proroka w 632 roku, stanowi fundament myśli społecznej i teologicznej islamu. Księga złożona jest ze 114 sur, które dzielą się z uwagi na miejsca ich objawienia na 90 tzw. mekkeńskich oraz 24 medynejskie. Również w wypadku
tej Świętej Księgi można wskazać proces kształtowania się tekstu, który obecnie uznawany jest za kanoniczny. Proces ten zintensyﬁkował kalif Abu Bahr, zlecając redakcję
istniejących fragmentów Zajdowi ibn Tābitowi52. W układzie kolejnych sur zauważa się
pewne prawidłowości ilościowe i jakościowe wspomnianego podziału. Sury objawione
w Mekce są zdecydowanie krótkie, mimo że zawierają także opisy doznań i uniesień metaﬁzycznych. Mają charakter stwierdzeń odnoszących się do relacji między człowiekiem
a Bogiem. Sury związane z okresem działalności proroka w Medynie są rozbudowane,
narracyjne, odnoszą się do praktycznej strony wiary: etyki i obrzędowości – przepisów,
nakazów, zakazów.
W zakreślonym obszarze zainteresowań można powiedzieć, że w Koranie nie ma explicite wspomnianej Jerozolimy. Tym bardziej ta perspektywa jawi się jako intrygująca.
Jak wobec tego ma się brak wzmianki o Jerozolimie do nabożnego stosunku muzułmanów do tego miasta?

50
Kwestie natchnienia Koranu i rozumienia określenia wahy por. M. Ali Shomali, Boże objawienie w rozumieniu islamu, [w:] Księgi święte a słowo Boże, Ł. Kamykowski, Z.J. Kijas [red.], Kraków 2005, s. 173–186.
51
Cytaty wg Koran, J. Bielawski [tłum.], Warszawa 1986.
52
E. Szymański, U źródeł świętej księgi islamu, „Euhemer” 3/1964, s. 20.
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Fot. 5. Meczet Kopuła Skały. Fot. K. Cebula

Lektura Koranu dostarcza wielu informacji dotyczących tradycji żydowskiej
i chrześcijańskiej. Mimo że islam jako religia stanowi dziś jakość różną od judaizmu czy
chrześcijaństwa, to jednak nie trudno zauważyć, jak mocno czerpał i odwoływał się do
wcześniejszych dwóch. Islam, podobnie jak judaizm i chrześcijaństwo, powstał w określonych warunkach historycznych, społecznych, politycznych, można zatem i powinno
się również w tym wypadku badać tradycję islamską, uwzględniając jej Sitz im Leben,
przy jednoczesnym uwzględnieniu sakralnego charakteru, jaki jest jej przypisywany
przez wyznawców. Ślady inspiracji i idei, wśród których najistotniejszą stanowi oczywiście monoteizm, znajdują się właśnie w świętej Księdze53. Jest oczywiste, że wyznawcy
trzech religii wierzą w tego samego Boga, jakkolwiek z wielu racji używają różnych
Jego imion: JHWH, Trójjedyny, Allah.
Inspiracje wcześniejszymi tradycjami religii monoteistycznych wyrażają się przede
wszystkim w przyjęciu i odwoływaniu się proroka Muhammada do patriarchy Abrahama. Osoba patriarchy stanowi punkt wyjściowy teologicznego spotkania trzech religii.
W Koranie zatem znajdują się bezpośrednie odniesienia. Jego imię występuje blisko 70
razy w 25 surach. Tradycja muzułmańska uważa Ibrahima [arabska wersja imienia] za
założyciela Hanīfa oraz odnowiciela sanktuarium Kaby [por. Koran 14, 35–52].
Prócz niego istotne miejsce zajmują Izmael [Isma’il], Lot, Izaak, Józef [Jusuf], Mojżesz [Musa], a także Saul, Dawid, Hiob, Jonasz. Święta Księga islamu włącza w religijną
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Por. E. Kopeć, Koran a Biblia, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 3/1952, s. 263–272.
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tradycję osobę Jezusa [Isa] jako jednego z kolejnych wielkich proroków54. Z szacunkiem
wspomina o Maryi [Marjam] i apostołach55.
W tym kontekście również muzułmanie identyﬁkują Jerozolimę z górą Moria, utożsamiając je z akedą. Powodem bezpośrednim, dla którego Jerozolima stała się trzecim
po Mekce [Masdżidi Al-Harami]56 i Medynie [Masdżidi an-Nabi]57 miastem świętym,
było utożsamienie jej z koranicznym Meczetem Dalekim. Podstawowy dla rozumienia
tradycji jest fragment Koranu:
Chwała Temu,
który przeniósł Swojego sługę nocą
z Meczetu świętego do meczetu dalekiego,
którego otoczenie pobłogosławiliśmy,
aby mu pokazać niektóre Nasze znaki.
Zaprawdę! On jest Słyszący, Widzący! [Koran 17, 1].

Przekaz o objawieniu, które zdarzyło się 27 dnia miesiąca radżab 620 roku58, zawiera
dwa istotne elementy. Pierwszy to al-isra – samo przeniesienie, inaczej Nocna Podróż
Muhammada na wierzchowu Al-Burāq [błyskawica, jaśniejący]. Drugim elementem
przekazu było al-mi’rāğ, czyli wniebowstąpienie, uniesienie, podczas którego prorok
został pouczony o zasadach, jakimi powinni się kierować jego naśladowcy59. Wstąpienie
do nieba w towarzystwie archanioła Dzibrili [Gabriel] odbyło się dokładnie ze skały, na
której Abraham miał oﬁarować Izaaka60. W ten sposób dwa meczety zostały zrównane
w ich sakralnym charakterze61. Tradycja muzułmańska za koranicznymi sformułowaniami przekazuje, że ziemia, na której stanął meczet Al-Aqsa, uświęcona była przez samego
Boga, nie zaś, jak w przypadku Medyny – poświęcona przez proroka Muhammada, czy
jak w Mekce – przez Abrahama. Wielokrotnie o ziemi wybranej przez Boga wzmiankuje
święty tekst islamu:

54

Por. Z. Pawłowicz, Postać Jezusa w Koranie, „Homo Dei” 1/1982, s. 31–37; P. Stawiński, Isa ibn
Mariam. Jezus i Maria w Koranie i tradycji muzułmańskiej, „Przegląd Powszechny” 7–8/1988, s. 183–189;
J.D. Thyen, Biblia i Koran. Synopsa wielkich tradycji, Warszawa 2002.
55
Por. Z. Chrzanowski, Maryjne wersety w Koranie, „W Drodze” 1/1989, s. 73–77.
56
Warto dodać, że muzułmanie uważają, iż na terenie Kaby pierwsze sanktuarium zbudował prorok Adam,
następnie Abraham i jego syn Ismael. Por. Koran 2, 127.
57
W Medynie znajduje się meczet proroka Muhammada z jego grobem.
58
M.T. Żuk, Jerozolima – Miasto Święte Muzułmanów, „Collectanea Theologica” 68, 2/1998, s. 60.
59
Jedną z takich zasad była tzw. qibla, czyli skierowanie twarzy w kierunku Jerozolimy podczas modlitw.
Sam Muhammad modlił się twarzą zwróconą w tym kierunku. Już w Koranie wspomniana została zmiana
kierunku modlitw z Jerozolimy na Mekkę [Koran, 2, 142–152]. Tradycja muzułmańska wiąże tę zmianę
z meczetem Banu Salima w pobliżu Medyny. Prorok w drugim roku hidżry zatrzymał się w nim i modlił
zwrócony do Jerozolimy, a następnie odwrócił się w stronę Mekki. Przekaz został uwieczniony w nazwie
owego meczetu – Masdżid al-Kiblatajn, czyli Meczet Dwóch Kierunków, por. Opowieści Koranu, J. Danecki
[opr.], Warszawa 1991.
60
Różne wersje tradycji por. Ibn Arabī, Księga o podróży nocnej do najbardziej szlachetnego miejsca,
Warszawa 1990, s. XXIV–XXXVI.
61
A.R. Abbad, Ethnic and Religious Pluralism in Jerusalem according to Quran and the Islamic Tradition, [w:] Jerusalem House of Prayer for All Peoples in the Three Monotheistic Religions. Proceedings of
a Symposium Held in Jerusalem, February 17–18, 1997, A. Niccacci [ed.], Jerusalem 2000, s. 85.
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O ludu mój!
Wejdźcie do Ziemi Świętej,
którą Bóg przeznaczył dla was!
I nie wracajcie waszymi śladami,
bo powrócicie jako ci, którzy stracili [Koran 5, 21].

Dodatkowo ziemia ta określana jest jako wyjątkowo bezpieczna i czysta [por. Koran
95, 1–3], stąd spadkobiercy nauki Muhammada wierzą w szczególne błogosławieństwo, otrzymywane w obrębie miasta aż do dnia sądu62. Takie wyobrażenia zachęcały do
osiedlania się w mieście.
Muzułmanie określają Jerozolimę jako Bajt al-Maqdis, różnie tłumaczone jako Dom
Świątyni lub Dom Świętości. Inna nazwa to Al-Quds, czyli Święta, lub z dookreśleniem
Al-Quds asz-szarifa, czyli Czcigodna Święta. Określenie Haram Asz-Szarif stosuje się
do konkretnego miejsca – Wzgórza Świątynnego, Placu Świątynnego, na którym wzniesiono dwa najważniejsze meczety jerozolimskie: Qubbat as-Sahra [Kopułę Skały –
– 691 r.] oraz Al-Aksa [705 r.].
Inny fragment, który wydaje się aluzyjnie nawiązywać do świątyni jerozolimskiej,
znajduje się w drugiej surze:
A kto jest bardziej niesprawiedliwy
aniżeli ten, kto przeszkadza,
aby Jego imię było wspominane
w świątyniach Boga,
i aniżeli ten, kto usiłuje je zniszczyć?
Tacy powinni wchodzić do nich
przepełnieni strachem.
Dla nich na tym świecie – hańba;
i dla nich w życiu ostatecznym – kara straszna! [Koran 2, 114].

Jak zatem widać, przekaz w Koranie tylko pośrednio mówi o mieście, któremu tak
wielkie znaczenie przypisują muzułmanie. Dopiero późniejsza tradycja, usankcjonowana budową meczetów na Wzgórzu Świątynnym, sprawiła, że Al-Quds stała się punktem
orientacyjnym religijności muzułmańskiej. Dodatkowo ciekawych interpretacji dostarcza analiza późniejszych tradycji spisanych w hadisach, co jednak wykracza poza ramy
niniejszego opracowania.
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Tamże, s. 84.
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Fot. 6. Meczet Al-Aqsa. Fot. K. Cebula

KONKLUZJA
Judaizm, chrześcijaństwo i islam traktują Jerozolimę jako miejsce istotnie związane z ich
początkami. Trzy systemy monoteistyczne szukają uzasadnienia dla swojej ścisłej relacji
z tym miastem w Świętych Pismach, które stanowią fundament religii. Szacunek dla tekstów sakralnych przekłada się na poszanowanie wspólnej religijnej tradycji – zwłaszcza
tej utożsamianej z osobą Abrahama, z której wszystkie trzy religie czerpią i do której nawiązują. W trakcie ewolucji i rozwoju idei teologicznych Jerozolima uzyskała status Miasta Świętego, stając się ośrodkiem życia przede wszystkim religijnego, celem pielgrzymek i przedmiotem troski wierzących. Proces sakralizacji najpełniej obserwować można
w oparciu o żydowski Tanach. Nowe elementy teologii syjońskiej pojawiły się w Nowym
Testamencie. Najważniejszym z nich było przeniesienie oczekiwań na eschatologiczne
Niebiańskie Jeruzalem i połączenie go z paruzją. Koran, nawiązując do żydowskich
i chrześcijańskich koncepcji, utożsamił daleki meczet ze Wzgórzem Świątynnym.
Analiza konkretnych fenomenów, funkcjonujących w obrębie judaizmu, chrześcijaństwa i islamu, pokazuje, jak tradycje te przenikają się i wzajemnie, do pewnego
stopnia inspirują, nawet – a może szczególnie – wówczas, kiedy teologiczne koncepty
pojawiały się w opozycji lub polemice [casus jerozolimski jest tego wyraźnym przykładem]. Historycznie rzecz ujmując, bliskość i kulturowe przenikanie stało się przyczyną
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swoistego klinczu63 w dziejach wzajemnych stosunków między żydami, chrześcijanami
i muzułmanami. Być może właśnie dlatego tak pasjonujące są badania porównawcze
idei funkcjonujących w tych trzech religiach, które razem składają się na mozaikę. Warto
zaznaczyć, że nie są to badania autoteliczne [!], ale mają przełożenie na realne stosunki
kształtowane na różnych poziomach: dyplomatycznych, politycznych, społecznych, kulturowych. Zglobalizowane społeczeństwa wbrew, a niekiedy mimo, procesom sekularyzacji [sic!], coraz częściej i intensywniej odwołują się do symboliki i kodu religijnego.
Niestety, częstotliwości tej towarzyszy w równym stopniu ignorancja interpretacyjna cytatów tekstów sakralnych i nadal pojawiający się błąd fundamentalistycznej ich lektury.
Reﬂeksja i systematyczne badanie współczesnej sytuacji Jerozolimy muszą opierać
się w znacznej, jeśli nie w przeważającej, mierze na śledzeniu idei, które były rozwijane
pod wpływem obrazów kreślonych przez autorów Świętych Pism trzech wielkich religii
monoteistycznych. Ma to konkretne przełożenie na zrozumienie klimatu, nastawienia
i mentalności stron konﬂiktu bliskowschodniego, którego punkt centralny stanowi status
Świętego Miasta. I chociaż w retoryce politycznej i publicystycznej wielu odwołuje się
do wskazanych w tym opracowaniu źródeł, to treści te pozostają jedynie w obszarze i na
poziomie ﬁgury stylistycznej. Niejednokrotnie fragmenty Biblii czy Koranu przywoływane są w zupełnie niewłaściwych kontekstach, bez owego kulturowego wyczucia,
a bywa, że w towarzystwie rażącej ignorancji. Po bliższym przyjrzeniu się problemowi
okazuje się, że idee i obrazy zaczerpnięte lub wyrastające z pism kanonicznych, są elementem ważniejszym niż może się to wydawać europejskim i amerykańskim arbitrom
z autorskimi planami rozwiązania sytuacji. Jak zatem widać, te same święte teksty dla
żydów, chrześcijan i muzułmanów oddziałują ambiwalentnie. Nieumiejętnie odczytywane, mogą zagrzewać do walki, wywoływać nowe konﬂikty, eskalować przemoc. Jednak gdy odczytuje się je w duchu religijnym, w zasobie wartości, jakie każda z trzech
religii niesie64, mogą służyć zbliżeniu i poszukiwaniu tego, co łączy, również w konkretnej ziemskiej przestrzeni geograﬁcznej.
Przy uwzględnieniu jednak tradycji i historii Miasta, które „gościło” przybyszów
o różnych poglądach, kulturach, religiach i zamiarach, Jerozolima ma szansę zaspokojenia tułaczej kondycji współczesnych nomadów, wyrosłych i odwołujących się do tradycji ich w s póln eg o wielkiego patriarchy wychodzącego niegdyś z Ur w kierunku
Szalemu [Miasta Pokoju!].
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Określenie używane przez wybitnego biblistę ks. prof. Jerzego Chmiela; por. np. referat: Klincz hermeneutyczny? Historia i archeologia w badaniach nad przeszłością Izraela, konferencja naukowa z cyklu:
Archeologia a Biblia, Zakład Historii Sztuki Starożytnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie oraz Polska Sekcja Bethsaida Excavations Project, 21.04.2005.
64
„Nie czyń swoim braciom tego, co jest ci nienawistne” [Talmud, Shabbat, 31a], „Wszystko więc, co
byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!” [Mt 7, 12], „Żaden z was nie jest wierny, jeśli nie
życzy bratu swemu tego, czego on sobie” [Sunna], por. O.P. Ghai, Jedność w wielości, Łódź 1995.

