
NR 13

TEMAT  NUMERU

CENA 10 zł / w tym 8% VAT | MARZEC, KWIECIEŃ, MAJ 2021 | ISSN 2544-4417

JEZIORO GALILEJSKIE

KOŚCIÓŁKOŚCIÓŁ
NA MORZUNA MORZU

CUDOWNYCUDOWNY
POŁÓW RYBPOŁÓW RYB

Z GALILEI  Z GALILEI  
DO SANTIAGODO SANTIAGO

DODATEK
Mapa Jeziora Genezaret





Przeprawmy się na drugą stronę...

Jeśli kiedykolwiek będziesz, drogi Czytelniku, nad Jeziorem Galilejskim, wstań przed świtem, idź na 
brzeg. Tuż przed wschodem czas w pełni należy tutaj do ptaków, które radosnym świergotem zwia-
stują pojawienie się słońca. Całości dopełnia delikatny szum fal, jakby akompaniament. Po wysłucha-
niu wspaniałego koncertu, jakim obdarowuje w tym miejscu natura, jesteśmy w stanie zrozumieć, 
dlaczego starożytni nadali akwenowi nazwę Genezaret (hebr. Jam Kinneret od słowa kinnor, które 
oznacza harfę). 
Zanim na kolejnych kartach spotkamy się z Jezusem, który okolice Jeziora wybrał jako miejsce prze-
powiadania Dobrej Nowiny i objawienia się uczniom po zmartwychwstaniu, chciałbym przywołać 
osobę śp. Księdza Profesora Andrzeja Kowalczyka, który brał udział w przygotowaniu tego numeru 
Galilei. Zmarł w dniu swoich osiemdziesiątych pierwszych urodzin, nie doczekawszy druku.
Ksiądz biblista, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń gdańskich kapłanów, uczył nas, że Pismo 
Święte trzeba czytać na kolanach, a Słowo Boże odnosić przede wszystkim do swojego życia. Z jego 
fascynacji Słowem Bożym zrodziła się wspólnota Marana Tha. Mocy tego Słowa ksiądz Andrzej sam 
doświadczał każdego dnia jako egzorcysta w naszej diecezji. To On napisał wstęp do wydania, które 
oddajemy do Twoich rąk. Oto, co chciał nam powiedzieć: 

„W Ewangelii Mateusza Jezioro Galilejskie lub miejscowości nad jeziorem są wspomniane piętnaście 
razy. Po powrocie do Galilei, po chrzcie w Jordanie, Jezus nie wraca na stałe do Nazaretu, lecz prze-
nosi się do Kafarnaum nad Jeziorem Galilejskim. Święty Mateusz dwukrotnie nazywa Kafarnaum 
miastem Jezusa. Natomiast w Korozain i Betsaidzie, które leżały nad jeziorem, Jezus dokonał najwię-
cej cudów. Mimo tego, niestety, mieszkańcy tych terenów nie nawrócili się, dlatego Jezus surowo ich 
piętnował: Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które  

u was się działy, już dawno w worze i popiele by się nawróciły (Mt 11,21). O ile Mateusz i pozostali 
ewangeliści synoptyczni skupiają się na działalności Jezusa nad Jeziorem Galilejskim, Ewangelista Jan 
wspomina jezioro i sąsiadujące z nim miejscowości tylko pięć razy, gdyż koncentruje się on na naucza-
niu Mesjasza w Jerozolimie. Warto dodać, że w Ewangelii Mateusza cała aktywność nauczycielska 
Jezusa dzieli się na dwie części: pierwsza część – w Galilei, a druga – w Judei. Taki podział działalności 
Jezusa nie jest zgodny z historią; według św. Jana Jezus kilkakrotnie opuszczał Galileę, aby wziąć 
udział w uroczystościach w Świątyni Jerozolimskiej. Z tego wynika, że podział aktywności Jezusa 
na dwie części jest symboliczny – Mateusz chce przedstawić działalność Jezusa jako jedną podróż  
z „Galilei pogan” do Judei, symbolu Ziemi Obiecanej. Wiąże się to z ukazaniem Jezusa jako nowego 
Mojżesza, który wyprowadził Izraelitów z pogańskiego Egiptu do wybranej dla Izraelitów Ziemi Ka-
naan. Warto też zwrócić uwagę na sposób przedstawienia działalności Jezusa w Ewangelii Mateusza:  
Jezus podróżuje z miejsca na miejsce bez dłuższego zatrzymywania się – dokona jakiegoś cudu  
i idzie dalej. Dlaczego taki wielki skrót? Ten sposób przedstawienia działalności Jezusa w krótkich 
obrazkach też łączy się z ideą, że Jezus jest nowym Mojżeszem; jeśli bowiem policzymy, ile razy Jezus 
zmienia swoje miejsce pobytu w Galilei, okaże się, że tyle samo razy Mojżesz zmienił miejsce pobytu  
Izraelitów w drodze do Ziemi Obiecanej”.
Właśnie ta Ewangelia była tak bliska sercu gdańskiego Biblisty. Księże Profesorze, spoczywaj w po-
koju i raduj się, stojąc twarzą w twarz z Tym, którego na ziemi oglądałeś jakby w zwierciadle, niejasno  

(1 Kor 13,12). 
Na naszych łamach witamy serdecznie nowych autorów: ojca Piotra Freya OP, Oskara Hutnego oraz 
księdza Filipa Krauze.
Życzę owocnej wędrówki wokół Jeziora Galilejskiego...
ks. Piotr Przyborek
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Staraj się być ze swej strony przykładem dla wszystkich wierzących w słowach, w sposobie bycia, w miłości w wierze i czystości. Czytaj 
pilnie [Pismo Święte], zachęcaj do dobrego, nauczaj. Staraj się wypełniać wszystkie twoje obowiązki poświęcając się im całkowicie, 
tak by wszyscy widzieli twój wyraźny postęp. Uważaj na siebie samego i na to, co głosisz. Bądź we wszystkim wytrwały - a tak 
postępując zbawisz i siebie samego, i tych, którzy cię słuchają. 

1 Tm 4,12-13. 14-16

5.06.2018 r.
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             Historia Zbawienia; Pięcioksiąg; Prorocy; Księgi Mądrościowe; 

Bohaterowie Starego Testamentu: Estera, Tobiasz i Judyta; Instytucje Biblijne; 

Ewangelia Świętego Jana; Ewangelie Synoptyczne; Dzieje Apostolskie i Listy Katolickie; 

Życie i Pisma Świętego Pawła; Apokalipsa; Wprowadzenie do nauki Ojców Kościoła; 

Ojcowie Kościoła – Kustosze depozytu wiary.
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Harfa, ryby 
i góralek
O jeziorze słów kilka
Jezioro Genezaret, zwane powszech- 
nie Jeziorem (Morzem) Galilejskim  
lub Tyberiadzkim, to jedno z naj- 
słynniejszych miejsc na naszym 
globie. Co roku przybywa tu mnó-
stwo turystów z najodleglejszych 
zakątków ziemi, ponieważ zbiornik  
był „naocznym świadkiem” nie-
codziennych wydarzeń, które ro-
zegrały się przeszło dwa tysiące 
lat temu. Wystarczy tylko wspo-
mnieć kilka scen z Ewangelii, jak 
np. powołanie apostołów do służby 
przez Pana Jezusa, nieudany nocny 
połów ryb, objawienie się zmar-
twychwstałego Jezusa uczniom. 
To właśnie tutaj, nad brzegiem 
jeziora Genezaret, Jezus powie-
dział do Szymona Piotra: Wypłyń 

na głębię i Nie bój się, [bo] odtąd lu-

dzi będziesz łowił (Łk 5,1-10). I od 
tej właśnie chwili Szymon stał się 
apostołem.
Położony w północnej części Galilei  
zbiornik, po którego powierzchni  
kroczył sam Pan Jezus (Mt 14,22-33),  
jest największym jeziorem Izraela,  
czasem nazywany morzem, choć 
w rzeczywistości nim nie jest. 
To najniżej położone (209 m p.p.m) 
słodkowodne jezioro na ziemi, 
którego całkowitą powierzchnię 
szacuje się na około 166 km2 (dłu-
gość: 21 km, szerokość: 13 km), 
a maksymalną głębokość na 43 m. 
To nie za wiele, biorąc pod uwa-

gę głębokość takich jezior jak np.  
Bajkał (1642 m), Tanganika (1435 m), 
Wostok (1200 m) itp. Nawet nie-
które nasze rodzime jeziora potrafią 
być głębsze od akwenu galilejskie-
go i liczą sobie 106,2 m (Hańcza), 
82,2 m (Drawsko), 74,2 (Wigry),  
czy 44 m (Mamry). Co ciekawe,  
Jezioro/Morze Galilejskie ma kształt 
harfy (hebr. kinnor – harfa lub lira), 
stąd w języku hebrajskim znane jest 
również pod nazwą morza Kinneret 
(hebr. jam kinneret). 
Akwen znajduje się w depresji  
(w tzw. obszarze lądowym poło-
żonym poniżej poziomu morza), 
a dokładnie w dolinie ryftowej. 
Rów tektoniczny, przez który pły-
nie rzeka Jordan, powstał w wyni-
ku rozdzielenia płyty afrykańskiej 
od arabskiej. Dodatkowo cały obszar  
podlega częstym trzęsieniom ziemi.  
A w przeszłości był nawiedzany 
przez liczne aktywności wulkaniczne.  
Zbiornik galilejski ma iście prze-
pływowy charakter (tj. przepły-
wa przez niego rzeka Jordan). 
To właśnie ten naturalny fenomen 
hydrologiczny spowodował, że 
akwen stał się głównym ujęciem 
wody pitnej dla milionów mieszkań-
ców Izraela. Rozbudowana i uno-
wocześniona sieć ciągnących się od 
jeziora rurociągów obecnie trans-
portuje wodę z północy na południe 
kraju, sięgając miejscowości usytu-

owanych nawet na pustyni Negew. 
Jednakże mocno eksploatowany 
system połączeń wodnych powo-
duje wysokie spadki poziomu wody 
w całym jeziorze. W ten właśnie 
sposób obniża się lustro wody, od-
słaniając co jakiś czas dno zbiornika. 
W rezultacie dochodzi do systema-
tycznego niszczenia życia w jeziorze. 
Do spadku poziomu wody dokładają 
się również malejące opady atmos-
feryczne (tj. deszcze), dlatego też 
zbiornik nie odnawia swoich zaso-
bów tak często, jak powinien to robić.  
Ostatnio jedna z najgorszych susz  
nawiedziła ten rejon w 2017 r.,  
doprowadzając do deficytu wód  
gruntowych rzędu 2,5 miliarda  
litrów (to równowartość miliona  
basenów olimpijskich!). 
W tym miejscu należy dodać, że 
właśnie taka ilość masy wodnej 
w normalnych warunkach płynie 
izraelskimi strumieniami i pod-
ziemnymi ciekami w stronę Jeziora  


