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Jerozolima -  centrum pielgrzymkowe 
pierwszych chrześcijan

1. Wprowadzenie

J erozolima to od wieków miejsce święte dla wyznawców trzech wielkich religii 
monoteistycznych: judaizmu, islamu i chrześcijaństwa. Żydzi pielgrzymowali tu 
i czynią to nadal, choć najświętsze dla nich miejsce -  Świątynia Jerozolimska 
została zniszczona, zrównana z ziemią przez żołnierzy Tytusa w roku 70 n.e. Modlą 

się, lamentują i oddają część Jedynemu Bogu przy Ścianie Płaczu, czyli ocalałym 
zachodnim murze świątyni. Wyznawcy islamu przybywają do Jerozolimy, by modlić 
się w miejscu, gdzie prorok Mahomet wstąpi! do nieba. Chrześcijanie, zarówno ka
tolicy, jaki prawosławni, koptowie, Etiopczycy, Syryjczycy i Asyryjczycy, odwiedzają 
w Jerozolimie miejsca kultu związane z życiem i nauczaniem Jezusa.

O ruchu pielgrzymkowym chrześcijan do Jerozolim y mówi się dopiero 
od momentu wydania edyktu mediolańskiego w 3 1 3  r., lecz jest to zjawisko dużo 
wcześniejsze. Za jego początek należałoby przyjąć narodzenie Jezusa Chrystusa, 
od którego wszystko się zaczęło. To Jego należałoby nazwać pierwszym pielgrzymem 
chrześcijańskim obecnym w Jerozolimie.

Informacje na tem at pielgrzymowania Jezusa do Świętego Miasta znajduje się 
w Nowym Testamencie. Jerozolima jest wspomniana we wszystkich Ewangeliach, 
lecz szczególnie jej rolę podkreśla św. Łukasz, zarówno w swojej Ewangelii, jak 
i w Dziejach Apostolskich.

2. Jerozolima na kartach Ewangelii

Ewangelia wg św. Łukasza  rozpoczyna się zwiastowaniem w Świątyni Jero
zolimskiej Zachariaszowi narodzin św. Jana Chrzciciela, a kończy się spotkaniem 
Jezusa z uczniami po zmartwychwstaniu. W Jerozolimie Jezus kończy swe ziemskie 
życie. „Nie wypada, żeby prorok zginął poza Jerozolimą” (Ek 13,33).

Pierwszy kontakt Jezusa z Jerozolimą miał miejsce już miesiąc po narodzinach, 
kiedy rodzice przynieśli go do świątyni i jako pierworodne dziecko pici męskiej ofia
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rowali Panu, zgodnie z prawem Mojżeszowym. Prawo nakazywało także oczyszcze
nie matki, czterdzieści dni po porodzie syna i osiemdziesiąt dni po porodzie córki. 
Maryja udała się do Świątyni Jerozolimskiej, aby poddać się rytualnemu oczyszczeniu 
i złożyć ofiarę przebłagalną w postaci jednorocznego baranka, młodego gołębia lub 
synogarlicy, zgodnie z Prawem (Kpł 12,6).

Z pobytem Jezusa w Świętym Mieście wiąże się spotkanie ze starcem Syme- 
onem i prorokinią Anną, którzy w przyniesionym do świątyni dziecku rozpoznali 
oczekiwanego przez Żydów Mesjasza.

Spotkanie to opisuje św. Łukasz: „Żył wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem 
Symeon -  człowiek sprawiedliwy i bogobojny. Oczekiwał pocieszenia Izraela, a Duch 
Święty był z nim. Duch Święty objawił mu, że nie umrze, zanim nie zobaczy Mesjasza 
Pańskiego. Wiedziony Duchem przyszedł do świątyni, kiedy rodzice wnosili dziecię 
Jezus, aby wypełnić nakaz Prawa. Wziął dziecko na ręce i wielbił Boga. I powiedział: 
Teraz wszechwładny Panie, zgodnie z Twym przyrzeczeniem, zwalniasz swego sługę 
w pokoju. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wszystkim 
narodom. Światłość dla oświecenia pogan i chwałę Izraela, Twego ludu. On spra
wi, że wielu w Izraelu upadnie i powstanie. On będzie znakiem, któremu się będą 
sprzeciwiać” (Łk 2 ,25-33).

Drugie spotkanie Jezusa z Jerozolimą miało miejsce w czasie nakazanej prawem 
pielgrzymki do Jerozolimy, którą dorośli Żydzi byli zobowiązani odbyć trzy razy do 
roku. Wtedy to dwunastoletni Jezus po raz pierwszy w obecności uczonych objawił 
swoją mądrość (Łk 2,47).

Ponownie Jezus wrócił do Jerozolimy już jako dorosły człowiek po to, by tu 
nauczać i bronić świętości Domu Ojca: „Tak przybył do Jerozolimy i wszedł do świą
tyni (...) zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał 
stoły zmieniających pieniądze i ławki tych, którzy sprzedawali gołębie, i nie pozwolił, 
żeby kto przeniósł sprzęt jaki przez świątynię. Potem uczył ich mówiąc: Czyż nie 
jest napisane: Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy 
uczyniliście z niegojaskinię zbójców” (Mk 11,11-17).

Plac świątynny to miejsce o wiekowej tradycji. Pierwszym ważnym wydarze
niem, jakie miało tu miejsce według jednej z hipotez, była ofiara Abrahama z Izaaka. 
To tu na wzgórzu Moria Bóg wystawił go na próbę. Kilka wieków później, w tym 
samym miejscu król Dawid postawił pierwszy ołtarz na cześć Pana, a jego syn Sa
lomon zbudował pierwszą Świątynię Jerozolimską, którą zburzył Nabuchodonozor 
w 586 r. p.n.e.

Po latach niewoli babilońskiej Żydzi, powróciwszy z wygnania, zbudowali 
w Jerozolimie na ruinach starej świątyni nową. W ciągu wieków przebudowywano 
ją i upiększano. W roku 70 n.e. została zniszczona przez Rzymian, jak zapowiedział 
Jezus: „Nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony” (Mk 13,2).

Przez kolejne wieki plac świątynny pozostawał niezabudowany, aż do momentu 
przybycia do Palestyny w 636 r. Arabów, którzy na miejscu dawnej Świątyni Je 
rozolimskiej, postawili dwa meczety: Kopułę Skały, czyli meczet Qubbat al-Sakhra 
w 691 r .-  pierwsze główne sanktuarium wzniesione przez islam i jedyne, które prze
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trwało zasadniczo w stanie nienaruszonym1. Natomiast kilkanaście metrów dalej, na 
wzgórzu Moria wybudowano na początku VIII w. meczet al-Aqsa. Obie imponujące 
budowle są charakterystycznymi punktami w mieście i stanowią obecnie wizytówkę 
Jerozolimy.

Zburzonej w 70 r. n.e. świątyni nie udało się nigdy odbudować. Żydzi i jude- 
ochrześcijanie musieli uciekać z miasta, ponieważ ich obecność w mieście była przez 
długie lata niemile widziana lub wręcz zabroniona. Przeżywali kolejną diasporę, zo
stali zmuszeni do rozproszenia się po Europie i po basenie Morza Śródziemnego. 
Judeochrześcijanie za wszelką cenę chcieli zachować w pamięci miejsca związane 
z życiem i działalnością Jezusa. Pomimo wielu utrudnień, nieprzychylności władz 
i zakazu legalnego działania chrześcijaństwa, zachowali tradycję gromadzenia się 
w miejscach, gdzie Jezus urodzi! się, przebywał, nauczał, czynił cuda i umarł.

Jakie to były miejsca? Czy można było je w późniejszych czasach odnaleźć i na 
jakiej podstawie?

Najprostszą odpowiedzią jest odwołanie się do słów zawartych w Nowym Te
stamencie, który opisuje dzieje ziemskiego życia Chrystusa, od narodzin w Betlejem 
po śmierć krzyżową na Wzgórzu Czaszki w Jerozolimie, jak również jego ukazywanie 
się uczniom po zmartwychwstaniu aż do wniebowstąpienia.

Końcowe rozdziały Ewangelii wg św. Jana  opisują ostatnią „ziemską piel
grzymkę” Jezusa. Wiodła ona z Betanii, poprzez uroczysty wjazd do Jerozolimy, 
ostatnią wieczerzę, modlitwę i pojmanie w Ogrodzie Oliwnym, dom Annasza i Kaj
fasza, pretorium, Drogę Krzyżową, ukrzyżowanie na Golgocie, złożenie do grobu 
i zmartwychwstanie.

Wszystkie te miejsca są dla chrześcijan bardzo ważne i uznane za święte, ponie
waż przebywa! w nich Syn Boży Jezus Chrystus. Omówię tylko wybrane z nich.

Wieczernik -  miejsce ostatniej wieczerzy Jezusa z apostołami. Jezus stara! się 
podczas ostatniego wspólnego posiłku jak najwięcej przekazać swoim uczniom, wy
tłumaczyć, przygotować ich na to, co miało się stać. Jest to miejsce, gdzie została 
zapoczątkowana Eucharystia, a potem zmartwychwstały Jezus objawi! się Apostołom. 
Wieczernik można nazwać pierwszą siedzibą rodzącej się wspólnoty judeochrześcijań- 
skiej w Jerozolimie. Msza św. była tu odprawiana niemal nieprzerwanie od czasów 
apostolskich aż do połowy XVI w .2

Tradycja chrześcijańska podaje, że Wieczernik znajdował się w południowej 
dzielnicy miasta. Podczas zaciętych walk w 7 0  r., dzielnica ta została najmniej znisz
czona, ponieważ główne działania wojenne miały miejsce w północnej i wschodniej 
części Jerozolimy. Potwierdza to św. Epifanius, pisząc, że cesarz Hadrian, przybyw
szy do Jerozolimy w roku 135 n.e., „znalazł ją [Jerozolimę] całkowicie zniszczoną, 
z wyjątkiem kilku domów i niewielkiego kościoła Bożego, który wznosił się tam, gdzie 
uczniowie po wniebowstąpieniu Zbawiciela weszli do sali na górze”3.

W IV w. przy Wieczerniku zbudowano bazylikę tzw. Świętego Syjonu, niestety 
w późniejszych wiekach uległa ona zniszczeniu. Po przybyciu do Ziemi Świętej krzy
żowców zbudowano na Syjonie nowy, trzynawowy kościół. Z jednej z naw wchodziło 
się na piętro, co miało upamiętniać wydarzenia z ostatniej wieczerzy.
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W 1187 r. Jerozolimę zdobyli muzułmanie, ale nie zburzyli kościoła krzyżowców, 
lecz oddali pod opiekę Syryjczykom. Dzięki temu powstała możliwość odwiedzania ko
ścioła przez pielgrzymów, jak również odprawiania w nim katolickich nabożeństw.

Niestety w kolejnych latach brak funduszy spowodował, że kościół podupadł. 
Relacje z początku XIV w. opisują go, jako zniszczony i opuszczony. Sytuacja zmieniła 
się wraz z pojawieniem się w 1335 r. franciszkanów i dzięki hojności króla Roberta 
z Neapolu i królowej Sancji, jego żony.

Tradycja żydowska, mocno popierana w XII w. przez rabina Beniamina z Tudeli, 
głosiła, że pod salą wieczernika znajduje się grób Dawida (co jest jedynie pobożną 
legendą). Wiek później franciszkanie zostali zmuszeni do oddania wieczernika muzuł
manom, którzy zamienili go na meczet proroka Dawida. Od tego czasu chrześcijanie 
nie mogli wchodzić do wieczernika, aż do XIX w., kiedy to surowe zakazy zostały 
złagodzone i od tej pory pielgrzymi chrześcijańscy mogli znów nawiedzać salę na 
górze, ale nie wolno było tam  odprawiać Mszy św. ani modlić się. Dopiero wizyta 
Jana Pawia II w Ziemi Świętej w marcu 2000  r., złamała ten zakaz. Papież Jan Paweł 
II jako pierwszy kapłan katolicki odprawi! Mszę św. w Wieczerniku, i od tego czasu 
pielgrzymi swobodnie, bez przeszkód modlą się w tym miejscu.

Ważnym miejscem, którego nie można pominąć, omawiając związek Jezusa 
z Jerozolimą jest Ogród Oliwny. Jezus wielokrotnie przebywał na Górze Oliwnej 
i z niej spoglądał na Jerozolimę. Opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej z końca IV w. 
podają, że w miejscu modlitwy Jezusa w Ogrodzie Oliwnym przed pojmaniem, stała 
bazylika oraz oddalona od niej parędziesiąt metrów grota.

Pierwsza bazylika została całkowicie zniszczona w 6 1 4 r .  podczas zdobycia 
miasta przez Persów. Odbudowano ją dopiero za czasów krzyżowców, jako nie
wielki kościół św. Zbawiciela, który w późniejszym okresie popadł w ruinę. Dopiero 
w 1666 r. cały ten teren wraz z grotą i grobem Maryi udało się franciszkanom wy
kupić, zabezpieczyć i zagospodarować4.

W 1757 r. grób Maryi franciszkanie musieli oddać na rzecz mnichów prawo
sławnych i ormiańskich5. Obecnie katolicy mają prawo sprawować tu oficjalny kult 
jedynie trzy razy w roku, w tym 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia, groma
dząc się na krótką modlitwę publiczną6.

W XX w. powstała nowa bazylika Agonii, w miejscu samotnej modlitwy Jezusa 
w Ogrójcu. Obok niej zachował się niewielki ogród z starymi drzewami oliwnymi, 
jako pamiątka po dawnych gajach oliwnych.

Po pojmaniu Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, zaprowadzono Go do Annasza 
i Kajfasza, który sprawował urząd arcykapłański. Tam został przesłuchany przez 
Annasza, a potem  przez Kajfasza (J 18,12-14). Ewangelia podaje, że na dziedzińcu 
domu Kajfasza Piotr zaparł się Jezusa trzy razy. We współczesnej Jerozolimie są dwa 
miejsca upamiętniające to wydarzenie. Większość katolickich grup pielgrzymkowych 
odwiedza kościół Piotra „in Gallicantu”, czyli tam  gdzie „piał kogut”7. Znajduje się 
on za murami starego miasta, na wschodnim zboczu Syjonu Chrześcijańskiego. Pod 
współczesnym kościołem z pierwszej połowy XX w. znajdują się piwnice, cysterny
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datowane na okres herodiański. Obok kościoła należącego do ojców asumpcjoni- 
stów, archeolodzy odsłonili kamienne schody. Trudno określić dokładnie wiek ich 
powstania, niemniej należy przypuszczać, iż sięgają one czasów biblijnych. Naukowcy 
są zgodni, że były one jedynymi schodami, które łączyły górę Syjon z doliną Cedronu 
w rejonie sadzawki Siloe8.

Bardziej prawdopodobnym miejscem, gdzie mógł się znajdować dom Kajfasza 
jest szczyt Syjonu Chrześcijańskiego. Dawniej znajdowała się tam  dzielnica willowa. 
Przy kościele Najświętszego Zbawiciela, na terenie należącym współcześnie do Or
mian, archeolodzy odkryli domy z okresu herodiańskiego. Pielgrzym z Bordeaux 
wspomina, że w 333  r. były widoczne jeszcze ruiny pałacu Kajfasza. Później na 
ruinach tych wzniesiono wielką bazylikę pod wezwaniem św. Piotra9.

Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium  (J 18,28). Znajdowało się ono 
prawdopodobnie w obrębie Antonii, twierdzy wzniesionej przez Heroda Wielkiego, 
przy północno-wschodnim narożniku placu świątynnego. Dla Żydów była symbolem 
tyranii okrutnego króla, a po jego śmierci znakiem rzymskiej dominacji. W niej urzę
dowali rzymscy namiestnicy Judei i na stałe koszarowała rzymska załoga10.

W twierdzy znajdowało się także Lithostrotos, hebrajskie Gabbata, czyli nie
wielkie wzniesienie wyłożone blokami kamiennymi, na którym przygotowano Piła
towi podium (trybunał) z centralnie ustawionym krzesłem sędziego. Zasiadał na nim 
rzymski urzędnik, aby sądzić i wydawać wyroki11.

Prawdziwość tego miejsca potwierdzają słowa Ewangelii opisujące sąd nad Je 
zusem i orzeczenie wyroku: „Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadzi! Jezusa 
na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku 
Gabbata. Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Ży
dów: Oto król wasz! A oni krzyczeli: Precz! Precz! Ukrzyżuj Go! Piłat rzekł do nich: 
Czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: Poza Cezarem 
nie mamy króla. Wtedy więc wydal Go im, aby Go ukrzyżowano” (J 19,13-16).

Drogą Krzyżową nazywa się ostatnią drogę Jezusa po Jerozolimie przed śmiercią. 
Swój początek miała w miejscu wydania wyroku, a koniec w miejscu ukrzyżowania. 
Tradycja Drogi Krzyżowej -  Via Dolorosa kształtowała się przez wieki. Jako pierwsi 
praktykowali ją judeochrześcijanie, potem przez kolejne wieki publiczne procesje i mo
dlitwy były zabronione. Sytuacja zmieniła się dopiero w IV w. W tym okresie Palestynę 
odwiedziła pątniczka Egeria, która w swych pamiętnikach napisała, że w Jerozolimie 
wyznaczono specjalne dni mające upamiętnić Drogę Krzyżową Jezusa.

W okresie krzyżowców tradycja odprawiania Drogi Krzyżowej przybrała for
mę szlaku pątniczego. Ricoldo z Monte Croce w swojej relacji z podróży do Ziemi 
Świętej w 1294 r. jako pierwszy zaświadcza, że pielgrzymi mieli zwyczaj chodzić 
w Jerozolimie tą samą drogą, którą szedł Jezus w ostatnim dniu swego ziemskiego 
życia, od miejsca skazania na śmierć do miejsca, gdzie został ukrzyżowany i złożony 
do grobu12.

W 1475 r., włoski Kanonik Bartolomeusz z Poli, opublikował książeczkę tzw. 
siedmiu przykazań. Miała służyć do modlitwy przy siedmiu stacjach upamiętniających
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drogę Jezusa na Golgotę. W drugiej połowie XVI w. schemat siedmiu stacji rozszerzo
no do dwunastu. Jako pierwszy, nowy porządek stacji Drogi Krzyżowej przedstawi! 
Johan Van Passchen wbroszurce „Pielgrzymka Duchowa”, w której każda stacja 
była przypisana jednemu dniowi13.

Przełom XVII/XVIII w. przyniósł kolejne zmiany. Ostateczny kształt Drogi 
Krzyżowej w postaci 14 stacji zatwierdził w 1731 r. papież i Kongregacja do spraw 
Odpustów, podając normy prawne dotyczące jej erygowania i odprawiania14. Wśród 
czternastu stacji Drogi Krzyżowej pięć z nich stworzyła tradycja, pozostałe wynikają 
z opisu ewangelicznego.

W 1880 r. franciszkanie zaczęli ponownie odprawiać Drogę Krzyżową publicznie, 
w każdy piątek o godzinie 15.00. Rozpoczyna się ona od pretorium, a kończy w Ba
zylice Grobu Bożego. Między tymi dwoma punktami wyznaczono pozostałe stacje.

Najważniejszym miejscem pielgrzymkowym chrześcijan jest Bazylika Grobu 
Bożego. W jej wnętrzu znajduje się Golgota -  miejsce ukrzyżowania i grób, do któ
rego złożono ciało Jezusa. Tu też odprawia się pięć ostatnich stacji Via Dolorosa. 
Ewangelie podają, że Jezus został zaprowadzony na Kalwarię, położoną za murami 
miasta, niedaleko jednej z bram.

Miejsca związane ze śmiercią i zmartwychwstaniem zachowały się mocno w pa
mięci pierwszych judeochrześcijan. Wiedział o tym doskonale cesarz Hadrian, dlate
go podjął działania, aby uniemożliwić wyznawcom Jezusa dostęp do nich. Podczas 
przebudowy miasta kazał budowniczym przykryć te miejsca tarasem Kapitolu. I tak 
na miejscu śmierci i zmartwychwstania Jezusa stanęła jedna z rzymskich świątyń, 
dedykowana bogini W enus15.

Przejęcie władzy przez Konstantyna spowodowało polepszenie się sytuacji chrze
ścijan. Po wiekach udręki mogli wyznawać publicznie swoją wiarę. W miejscu, gdzie 
stała świątynia poświęcona rzymskim bogom, dzięki staraniom św. Heleny w 336 r., 
powstał pierwszy kościół chrześcijański. Od tej pory pielgrzymi mieli swobodny do
stęp do świętych miejsc. Sytuacja ta zmieniła się, kiedy Jerozolima została zdobyta 
przez Persów w 614 r., wtedy to kościół ten został ograbiony i zniszczony. Kilka lat 
później chrześcijanie dostali pozwolenie od najeźdźców na jego odbudowę.

W roku 638 do Jerozolimy wkroczyli Arabowie. Na początku chrześcijanie 
cieszyli się swobodą religijną. Z początkiem IX w. Bazylikę Grobu Bożego zaczęły 
dotykać nieszczęścia. Zaczęło się od trzęsienia ziemi. Zniszczenia po kataklizmie 
naprawiono w 8 1 0  r. (przyczynił się do tego m.in. Karol Wielki), ale już w 8 4 1  r. 
świątynia została podpalona, a w 935  r. muzułmanie wybudowali w atrium mały 
meczet, blokując tym samym wejście do bazyliki. Najtragiczniejsza chwila nastąpiła 
w 1009 r., gdy fanatyczny kalif Egiptu -  al-Haken rozkazał zrównać z ziemią Bazy
likę Grobu Bożego16.

Po zniszczeniu świątyni, chrześcijanie nie mieli nawet wstępu na jej ruiny. 
Taka sytuacja trwała do 1031 r., kiedy to udało się odbudować rotundę, zniszczoną 
podczas kolejnego trzęsienia ziemi. Poważą rekonstrukcję przeprowadzono w latach 
1 0 42-1048 , dzięki wsparciu finansowemu Konstantyna II Monomacha. Kiedy do

10_Szczepanowicz.indd 106 2010-07-27 09:21:49



Jerozolima -  centrum pielgrzymkowepierwszych chrześcijan 107

Jerozolimy przybyli krzyżowcy, dobudowali brakujące fragmenty bazyliki i nadali jej 
kształt, który w znacznym stopniu pozostał do dnia dzisiejszego.

Do XVII w. opiekowali się Bożym Grobem Bracia Mniejsi, od 1757 r. jest wła
snością: rzymskich katolików, greckich ortodoksów, Ormian, Syryjczyków, Koptów 
i Etiopczyków. Podział ten wynika z status quo17, który wprowadziło zasady współ
istnienia wspólnot chrześcijańskich w niektórych miejscach kultu w Ziemi Świętej. 
Dokument ten zawiera również przepisy i nakazy dotyczące m.in. ingresu pielgrzy
mów oraz niektórych osobistości i celebracji Mszy św. w bazylice Świętego Grobu.

Ingres pielgrzymów oraz niektórych osobistości -  fragment status qu o : „Dla 
takiego ingresu jest wymagane, aby pielgrzymów nie było mniej niż 25 i ustalili (wcze
śniej) możliwość zrobienia ingresu. W dni zwykle ingres może się odbyć w godzinach: 
9 .30, 11.00, 17.00; w niedzielę tylko po tym, kiedy seminarzyści armeńscy opuszczą 
bazylikę po zakończeniu swojej procesji wieczornej. Po przybyciu pielgrzymów na 
plac Bazyliki dzwoni się dzwonami; wówczas wchodzą oni do Bazyliki i zostają przy
witani przy Skale Namaszczenia przez przełożonego franciszkanów, który kropi ich 
wodą święconą. Podczas gdy wszyscy udają się w pobliże Edicoli (Grobu), śpiewając 
Te Deum  wspólnie z Braćmi z klasztoru Bożego Grobu, tam  kończąc śpiew modli
twą, kapłan może skierować do nich krótkie słowo o Zmartwychwstaniu Chrystusa. 
Na zakończenie pielgrzymi nawiedzają Święty Grób18”.

Celebracja Mszy św. w Bazylice Świętego Grobu przez katolików -  fragment 
status quo: „Lacinnicy mogą odprawiać ile chcą Mszy w kaplicy Objawienia i w ka
plicy Krzyżowców. Podobnie mogą celebrować ile Mszy chcą, chyba, że następuje 
wypadek, że któraś Wspólnota ma tam  swoje modlitwy. Tak samo w kaplicy św. 
Marii Magdaleny, ale nie podczas funkcji, które czasem któraś z innych wspólnot 
wykonuje przed świętym Grobem. Na kalwarii lacinnicy mogą odprawiać sześć Mszy 
zarówno przy ołtarzu Ukrzyżowania (przybicie do Krzyża) i Matki Bożej Bolesnej, 
zaczynając od godziny 4 .30  rano do godziny 7 .00  rano. (...) Raz w tygodniu w dzień 
zwykły Msza na Kalwarii jest śpiewana przy jednym z dwóch ołtarzy. W Grobie 
naszego Pana lacinnicy odprawiają z rzędu pięć Mszy zaczynając o godzinie 4 .30. 
Jedna z tych Mszy, odprawiana jest o godzinie 6 .30  w dni zwykle i o godzinie 5 .30 
rano w niedzielę19.”

Msze innych wspólnot też są ściśle określone poprzez dokument sułtana. „Grecy 
każdego dnia śpiewają jedną Mszę w Grobie o godzinie 1.15 po oficjum w Katoli- 
konie, które trwa mniej więcej dwie godziny. W Niedzielę i święta śpiewają drugą 
Mszę nie w Grobie, ale w Katolikonie. Ta Msza zaczyna się po ich ingresie o godzinie
7.00. Poza tym śpiewają, każdego tygodnia, jedną Mszę na Kalwarii przy ich ołta
rzu o godzinie 7 .00. (...) Ormianie odprawiają jedną Msze każdego dnia w Grobie, 
po zakończeniu liturgii Greków, co jest około godziny 3 .00  i mają skończyć około 
godziny 4 .00 , aby dać franciszkanom możliwość przyszykowania ołtarza w Grobie 
i rozpoczęcia ich Mszy o godzinie 4 .30 . Ormianie odprawiają drugą Mszę, co drugą 
niedzielę przy ołtarzu, który mają na swojej galerii, po ingresie do bazyliki o godz.
7.00. (...). Koptowie odprawiają swoją Mszę w ich kaplicy z tylu Edikoli trzy razy 
w tygodniu, to jest w środę, piątek i niedzielę. Ich Msza zaczyna się o godzinie 4 .30
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i trwa do godziny 7.30, w środy i piątki, a niedzielę do godziny 8 .45  (...). Syryjczycy 
odprawiają swoją Mszę w kaplicy św. Nikodema w niedzielę i w określonych oko
licznościach, zaczynają o godzinie 7 .3 0 20”.

3. Jerozolima w Dziejach Apostolskich

Dzieje Apostolskie, które są kontynuacją nauczania zapoczątkowanego przez 
Jezusa podczas ziemskiego życia, rozpoczynają się wniebowstąpieniem Chrystusa, 
a kończą działalnością św. Piotra w Rzymie, który stal się Jerozolimą Kościoła. 
Głównym celem autora Dziejów Apostolskich  było ukazanie, jak dzięki działalności 
uczniów Jezusa rozszerza się Dobra Nowina i owocuje licznymi, nowymi wspólnotami 
chrześcijańskimi na całym obszarze basenu Morza Śródziemnego.

W niebowstąpienie miało miejsce na Górze Oliwnej, która dzisiaj stanowi 
wschodnią część nowej Jerozolimy, zamieszkałą przez ludność palestyńską, niegdyś 
znajdowała się poza murami miasta. W dzielnicy tej, pomiędzy współczesnymi do
mami i innymi sanktuariami związanymi z życiem Jezusa, znajduje się pod opieką 
muzułmanów meczet Wniebowstąpienia.

Tradycja chrześcijańska jednoznacznie określa miejsce tego wydarzenia. Już za 
czasów cesarza Konstantyna wybudowano tu bazylikę noszącą grecką nazwę Eleona, 
potem  obok niej wniesiono okrągły budynek, z wierzchu odkryty, zwany Imbomon 
(z grec. En bom m o  -  „na szczycie”), na miejscu Wniebowstąpienia21.

Św. Łukasz, opisując dzieje rodzącej się wspólnoty judeochrześcijańskiej, 
chciał zwrócić uwagę na rolę i działalność apostołów, którzy idąc śladami Jezusa 
kontynuowali rozpoczętą przez Niego misję przez znaki, oczyszczenia i uzdrowienia 
(Dz 2,43; 3 ,6 -7 ; 5 ,11-16).

Jerozolima to  bardzo ważne miejsce dla Jezusa, w szczególności w ostat
nich dniach jego ziemskiego życia, jak również dla nowo rodzącego się Kościoła. 
To w tym mieście działali, ukazywali swoją moc i wielką wiarę Jego uczniowie, 
głosili naukę swego Mistrza, docierając do najwyższych kręgów religijnych Izraela 
(Dz 1,8.12; 5 ,28; 6,7).

4. Nowe Jeruzalem w Apokalipsie  św. Jana

Apokalipsa  św. Jana  jest ostatnią księgą kanoniczną Nowego Testamentu. 
Znajdują się w niej również fragmenty opisujące Jerozolimę jako miasto: „Boga 
m ojego”, „nowe”, „zstępuje z nieba, od Boga m ojego”, „oblubienica”, „miasto 
święte”, „małżonka”22.

Kulminację objawień św. Jana stanowi 21. rozdział Apokalipsy. Zawiera obraz 
Nowego Jeruzalem, symbolizującego Królestwo Boże, nową ziemię i nowe niebo. 
„I Miasto Święte -  Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystro
jone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego m ęża” (Ap 21,2).
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Jerozolima jako cel ostateczny pojawiała się już w Starym Testamencie, a wi
zja Jana jedynie nawiązuje do tego. W mieście tym miało zapanować dobro i ustać 
wszelka udręka: „Albowiem oto Ja  stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie 
się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą. Przeciwnie, będzie 
radość i wesele na zawsze z tego, co Ja  stworzę; bo oto Ja  uczynię z Jerozolimy 
wesele i z jej ludu -  radość. Rozweselę się z Jerozolimy i rozraduję się z jej ludu. Już 
się nie usłyszy w niej odgłosów płaczu ni krzyku narzekania” (Iz 65 ,17-19).

W kolejnych wersach rozdziału dwudziestego pierwszego Apokalipsy  znajduje 
się dokładny opis miasta: „I ukazał mi Miasto Święte -  Jeruzalem, zstępujące z nieba 
od Boga, mające chwalę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogo
cennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: Miało ono mur wielki a wysoki, 
miało dwanaście bram, a na bramach -  dwunastu aniołów i wypisane imiona, które 
są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy 
trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma 
dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów 
Baranka” (Ap 21,10-14).

W Apokalipsie  obraz Nowej Jerozolimy przedstawiono jako miejsce, którego 
blask przyćmiewa miasta najbogatszych królów. Kamienie szlachetne będące jej 
fundamentem wskazują na niewyobrażalne bogactwo i wielkość Boga. Dwanaście 
warstw drogocennych kamienni to symbol dwunastu pokoleń Izraela. „A warstwy 
fundamentu pod murem Miasta zdobne są wszelakim drogim kamieniem. Warstwa 
pierwsza -  jaspis, druga -  szafir, trzecia -  chalcedon, czwarta -  szmaragd, piąta
-  sardoniks, szósta -  krwawnik, siódma -  chryzolit, ósma -  beryl, dziewiąta -  topaz, 
dziesiąta -  chryzopraz, jedenasta -  hiacynt, dwunasta -  ametyst. A dwanaście bram 
to dwanaście pereł: każda z bram była z jednej perły. I rynek Miasta to czyste złoto 
jak szkło przeźroczyste. A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan, 
Bóg wszechmogący oraz Baranek. I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu 
świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą -  Baranek. I w jego świetle będą 
chodziły narody, i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych. I za dnia bramy 
jego nie będą zamknięte: bo już nie będzie tam nocy. I wniosą do niego przepych 
i skarby narodów. A nic nieczystego do niego nie wejdzie ani ten, co popełnia ohydę 
i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia Baranka” (Ap 21 ,19-27).

Średniowieczni egzegeci oraz komentatorzy Apokalipsy  łączyli określone 
kamienie z postaciami Apostołów, które wyobrażano na figurach kościołów z od
powiadającymi im nazwami drogich kamieni. Według Korneliusza a Lapide sposób 
przyporządkowania był następujący: Piotr -  jaspis, Andrzej -  szafir, Jakub Starszy
-  chalcedon, Jan -  szmaragd, Filip -  sardoniks, Bartłomiej -  krwawnik (sardiusz), 
Mateusz -  chryzolit, Tomasz -  beryl, Jakub Młodszy -  topaz, Tadeusz -  chryzopraz, 
Szymon -  hiacynt, Maciej -  ametyst23.

W dalszej części tekstu podany jest wygląd i rozmiary Nowego Jeruzalem: 
„A Miasto układa się w czworobok i długość jego tak wielka jest, jak i szerokość. 
I zmierzy! Miasto trzciną poprzez dwanaście tysięcy stadiów: długość, szerokość 
i wysokość jego są równe. I zmierzył jego mur -  sto czterdzieści cztery łokcie: miara,
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którą ma anioł, jest miarą człowieka. A mur jego jest zbudowany z jaspisu, a Miasto 
-  to czyste złoto do szkła czystego podobne” (Ap 21,16-18).

Jerozolima jawi się w Apokalipsie, z jednej strony jako rzeczywistość ziemska, 
deptana przez wrogów, w której obok dobra współistnieje zło, a z drugiej strony jako 
Jeruzalem doskonale, pozaziemskie, w którym wszelka postać zła jest całkowicie 
i ostatecznie usunięta24 oraz miasto wybrane przez Boga, w którym każdy centymetr 
przenika chwała. W Nowej Jerozolimie nie ma świątyni, ponieważ obecność Boga 
i Chrystusa-Baranka czynią z całego miasta świątynię25.

5. Sytuacja chrześcijan w Jerozolimie do edyktu 
mediolańskiego

Po zburzeniu Świątyni Jerozolimskiej przez Rzymian w 7 0 r . n . e .  miasto zosta
ło zniszczone i opuszczone przez jego rodowitych mieszkańców. Żydzi, zarówno ci, 
którzy pozostali przy starej tradycji, jak i ci, którzy uwierzyli w Jezusa jako Mesjasza 
musieli uciekać. Jak tylko warunki na to pozwoliły, członkowie gminy judeochrze- 
ścijańskiej powracali do miasta i osiedlali się w jego południowo-zachodniej części, 
gdzie znajdowała się tzw. Sala na górze -  miejsce Ostatniej Wieczerzy. Wierzyli, 
że pewnego dnia niebiańska Jeruzalem zstąpi na ziemię26.

Ich oczekiwania nie spełniły się, a w Palestynie pod rządami Rzymian do
szło do kolejnego powstania żydowskiego w l 3 5  roku. Przyczyną powstania stały 
się plany cesarza Hadriana, który zastawszy miasto w gruzach (pozostałość po 
walkach z lat 70.) postanowi! je odbudować, ale odbudować jako miasto zupełnie 
nowe, co oznaczało dla Żydów, że będzie to siedziba pogaństwa27. Jerozolima zo
stała odbudowana jako Aelia Capitolina, na wzór rzymskich miast. Cesarz Hadrian 
przykrył tarasem Kapitolu święte dla chrześcijan miejsca, aby tym samym odwieść 
wyznawców Jezusa od ich kultu.

Ponowne wyrzucenie z miasta Żydów, jak również wyznawców Chrystusa, na
stąpiło po klęsce kolejnego powstania przeciw Rzymianom. Niektóre źródła wskazują, 
że po jakimś czasie od tych wydarzeń zostali oni sprowadzeni na powrót do miasta 
przez samego Hadriana. Tymi, którzy powrócili byli prawdopodobnie chrześcijańscy 
koloniści z Grecji i Syrii, „gdyż wiadomo nam o istnieniu całkowicie niemojżeszowego 
Kościoła w Aelii w późniejszych latach. Ci nieżydowscy chrześcijanie przejęli „Gór
ną Salę” na górze Syjon, leżącą tuż poza granicami właściwej Aelii, dzięki czemu 
oszczędzili ją przedsiębiorcy budowlani Hadriana28”.

Nie oznaczało to, że chrześcijanie byli specjalnie traktowani, a ich religia ak
ceptowana przez ówczesną władzę. Nadal byli prześladowani, nie mogli budować 
miejsc sakralnych, gdzie mogliby sprawować własną liturgię. Dla chrześcijan moż
liwość posiadania Wieczernika było bardzo ważna, ponieważ było to miejsce naro
dzenia Kościoła, ustanowienia i sprawowania pierwszej Eucharystii i gromadzenia 
się uczniów.
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Pierwsi pisarze chrześcijańscy podróżujący do Jerozolimy, ale nie w charakterze 
pielgrzymów, napisali wiele na tem at tego, co się działo w mieście w tym czasie. 
Poszukiwali oni także korzeni chrześcijaństwa, aby przekazać czytelnikom najważ
niejsze informacje na tem at rodzącej się nowej religii. Na uwagę zasługuje: Euzebiusz 
z Cezarei, pierwszy historyk kościoła, oraz Meliton z Sardes29. Obaj mieli styczność 
z Palestyną. Euzebiusz osiedli! się i działał w Cezarei, a Meliton przybył tam  tylko 
na pewien czas. Pierwszy pisał pisma apologetyczne. Chciał, aby chrześcijaństwo 
stało się pełnoprawną religią i prawdopodobnie wyolbrzymiał liczbę pielgrzymów, 
by wykazać przyciągającą silę wiary30. Drugi przybył do Palestyny, aby na miejscu 
sprawdzić, jaki jest właściwy kanon Ksiąg Świętych131.

Chrześcijanie, w okresie od zburzenia Świątyni Jerozolimskiej do ogłoszenia 
edyktu mediolańskiego, czekali na powtórne przyjście Mesjasza i bliższy był im obraz 
Niebiańskiej Jeruzalem znanej z Apokalipsy  św. Jana, aniżeli rzeczywistego miasta. 
Nie szukali więc obecności Bożej w miejscach związanych z działalnością i życiem 
Jezusa, ponieważ bliższa spełnienia wydawała się im wizja końca świata: Jerozolima 
była teraz Miastem Winy, ponieważ odrzuciła Chrystusa. Jezus rzekł, że w przyszłości 
wierni nie będą gromadzić się w tak świętych miejscach jak Jerozolima, lecz uczczą 
go w duchu i prawdzie. Oddanie świątyniom i świętym górom było typowe dla po
gaństwa i judaizmu, a chrześcijanie pragnęli wyjść poza ich ramy32.

W podobnym tonie wypowiadał się Orygenes. Jego zdaniem, Jerozolima jako 
miejsce nie była aż tak istotna, lecz ważniejsze były duchowe przeżycia związane 
z głoszoną nauką, zawartą w Ewangeliach. Nie oznacza to jednak, że nie ceniono 
i nie nawiedzano miejsc związanych z Jezusem albo o nich zapomniano, przeciwnie 
ceniono je jako dowód autentyczności wiary i korzenie chrześcijaństwa.

Pomimo że nie odnotowano ruchu pielgrzymów z zewnątrz, to jednak lokalni 
chrześcijanie, może niezbyt licznie, ale pielgrzymowali do tych miejsc, podtrzymując 
tradycję. Świadczą o tym wykopaliska archeologiczne w miejscach świętych.

6. Podsumowanie

Okres od śmierci Jezusa do wydania edyktu mediolańskiego był najtrudniejszym 
okresem pielgrzymowania dla chrześcijan. W 70 r. n.e. Rzymianie zburzyli Świątynię 
Jerozolimską. Żydzi, zarówno ci, którzy pozostali przy starej tradycji, jak i ci, którzy 
uwierzyli w Jezusa jako Mesjasza musieli uciekać. W tym czasie trudno więc mówić
0 ruchu pielgrzymkowym w obecnym znaczeniu. Uległo to zmianie, kiedy w IV w. 
chrześcijaństwo stało się religią legalną. Błyskawicznie rozwinął się wtedy kult miejsc 
związanych z życiem Jezusa Chrystusa. Mimo niepokojów, wojen, prześladowań
1 wielu innych trudności, zaczęli podążać ku Jerozolimie pielgrzymi z Europy. Zja
wisko to nigdy nie ustało i wciąż jest żywe.

10_Szczepanowicz.indd 111 2010-07-27 09:21:50



112 Dorota Szczepanowicz

Przypisy:

1 Za J. Murphy-O’Connor, Przewodnik po  Ziemi Świętej, Warszawa 1996, s. 99.

2 D. Baldi, W Ojczyźnie Chrystusa -  przewodnik po  Ziemi Świętej, Kraków-Asyż 1993, 
s. 108.

3 Ibidem, s. 108-109.

4 Ibidem, s. 135.

5 Por. J. Gać, Ziemia Święta -  kulturowy przewodnik śladami Jezusa, Kraków 2008, 
s. 204.

6 D. Baldi, W Ojczyźnie, op. cit., s. 133.

7 Por. J. Murphy-O’Connor, Przewodni, op. cit, s. 119.

8 J. Gać, Ziemia Święta, op. cit., s. 219.

9 D. Baldi, W Ojczyźnie, op. cit., s. 113.

10 J. Gać, Ziemia Święta, op. cit., s. 243.

11 Ibidem, s. 245.

12 L.D. Chrupcala, Jerozolima miasto nadziei, Kraków 2008, s. 162.

13 Ibidem, s. 163.

14 Ibidem, s. 164.

15 J. Gać, Ziemia Święta, op. cit., s. 266.

16 L.D. Chrupcala, Jerozolima, op. cit., s. 224.

17 Dekret sultański z 1757 r., który mówi, że z założenia nic nie może być zmienione ani w stanie 
posiadania, ani w sprawie kultu. Por. D. Baldi, W Ojczyźnie Chrystusa, op. cit., s. 69.

18 Trescritti sui diritti nei santuari dello status quo, Gerusalemme 1999, s. 32 -33 .

19 Ibidem, s. 28.

20 Ibidem, s. 29.

21 D. Baldi, W Ojczyźnie, op. cit., s. 120.

22 Za A.R. Sikora, Jerozolima w Apokalipsie św. Jana, s. 54. W Sympozja 44, W drodze  
do Jerozolimy, Opole 2001, s. 83.

23 W. Heflik i in., Atlas biblijnych kamieni szlachetnych i ozdobnych, Kraków 2005, s. 40.

24 A.R. Sikora, Jerozolima, op. cit., s. 65.

25 Ibidem, s. 83.

26 K. Armstrong, Jerozolima, op. cit., s. 195.

27 A. Donimirski, Jerozolima z dziejów miasta -  szkice historyczne, Kraków 1996, s. 63.

28 K. Armstrong, Jerozolima, op. cit., s. 208.

29 Do niedawna Meliton z Sardes był postacią stosunkowo mało znaną. Wiadomości o nim
czerpano od Euzebiusza z Cezarei. Prawdopodobnie był biskupem w Sardes w Azji Mniejszej. 
Wiemy, że wręczył Markowi Aureliuszowi apologię chrześcijan, której fragmenty zachował 
Euzebiusz. W nich ukazuje się nam Meliton jako postać nietuzinkowa. Za opr. M. Staro-

10_Szczepanowicz.indd 112 2010-07-27 09:21:50



Jerozolima -  centrum pielgrzymkowepierwszych chrześcijan 113

wiejski, Pierwsi świadkowie, wybór najstarszych pism chrześcijańskich, Kraków 1988, 
s. 308 -309 .

30 K. Armstrong, Jerozolima, op. cit., s. 208.

31 M. Starowiejski (opr.), Pierwsi świadkowie, wybór najstarszych pism chrześcijańskich, 
Kraków 1988, s. 309.

32 K. Armstrong, Jerozolima, op. cit., s. 209.

Jerusalem -  the first Christian pilgrimage center
(SUMMARY)

Jerusalem is a pilgrimage city for three monotheistic religions. Jews, Muslims, 
and Christians have been coming to the Holy City for centuries. The official beginning 
of the pilgrimage movement goes back to 313 AD when the Christian religion became le
galized in the Roman Empire. The aim of the article is to show that pilgrimages had started 
prior to 313 AD. The birth of Jesus Christ is the actual starting point of Christian pilgrima
ges. Jesus Christ was the first Christian pilgrim who came to Jerusalem. The pilgrimages 
of Jesus Christ have been described in the New Testament. Jerusalem can be found in all 
the Gospels, the Acts of the Apostles, and the Apocalypse.
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