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Dziś spełniły się te słowa

„Znaleziska archeologiczne w Nazarecie świadczą o tym, że w I w. przed Chrystusem, po kilku stuleciach, 
płaskowyż został na nowo zasiedlony. Najstarsze fragmenty lamp oliwnych, które wykopano, pochodziły  
z podłużnych lamp typu helleńskiego, będących w użyciu, zanim pół wieku później król Herod Wielki 
gruntownie zmodernizował kraj. Poza tym starożytny Nazaret był otoczony 23 żydowskimi grobami skal-
nymi, z których najmłodsze pochodziły z I w. przed Chrystusem (…). Ponieważ groby zgodnie ze zwy-
czajem żydowskim zawsze były umieszczane poza siedliskami ludzkimi, ich położenie zdradza nam coś 
z wielkości antycznej wsi, której odnogi sięgają aż do dzisiejszego kościoła Zwiastowania. Mogła mieć co 
najwyżej 700 metrów długości i 220 metrów szerokości, z dużą ilością wolnej przestrzeni pomiędzy do-
mami, przeznaczonej na chów zwierząt, uprawę ogrodu i wytwarzanie dóbr. We wsi Jezusa mieszkało nie 
więcej niż 300–400 mieszkańców.

Ich domy były pozbawione ozdób. Archeolodzy nie znaleźli dachówek, kamiennych podłóg, mozaik ani fre-
sków z czasów narodzin Chrystusa. Podobnie jak w innych galilejskich wioskach, tak i tu budynki składały 
się przeważnie z nieobrobionych kamieni polnych, które po prostu kładziono warstwami jeden na drugim  
i zamalowywano gliną lub iłem. Za podłogę służyło klepisko, dachy budowano z poprzecznych drewnia-
nych belek obłożonych grubą warstwą słomy. Domy wznoszono często na bazie jednej z wielu naturalnych 
jaskiń na stokach Nazaretu, które spełniały funkcję dobrze klimatyzowanych pomieszczeń mieszkalnych. 
Nawet podczas gorącego lata pozostawały chłodne, były także suche i trzymały ciepło podczas chłodnych  
i wilgotnych miesięcy zimowych" (M. Hesemann, Na tropie Jezusa z Nazaretu, Kraków 2012, s. 26–27).

Odwiedzając współczesny Nazaret, trudno nawet oczyma wyobraźni dojrzeć w mieście liczącym dziś  
70 tysięcy mieszkańców, choćby zarys owej malutkiej wioski z czasów Pana Jezusa. Dzisiejszy Nazaret, na-
zywany stolicą arabskich mieszkańców Izraela, jest nowoczesną metropolią. Warto dodać, że tzw. Nazaret 
Illit (Nazaret Górny), zamieszkały w większości przez Żydów, zmienił w 2019 roku, w odpowiedzi na 
przeprowadzony wśród mieszkańców plebiscyt, nazwę na Nof HaGalil (Widok na Galileę).

Podobnie jest w przypadku drugiej małej osady, którą dwa tysiące lat temu była Kana Galilejska – dzisiaj 
hałaśliwe, duże miasto (Kfar Kana), gdzie zaledwie kilka kościołów przypomina o wydarzeniach opisanych  
w Ewangelii.

Paradoksem jest to, że dwie tak małe miejscowości stały się świadkami pierwszego objawienia się po-
słannictwa Pana Jezusa. W Kanie Galilejskiej, jak pisze św. Jan (2,1-11), Jezus dokonał pierwszego cudu  
przemiany wody w wino, objawiając swoją chwałę. Natomiast w czasie szabatowego nabożeństwa w naza-
retańskiej synagodze Jezus prezentuje swoją misję, odnosząc do siebie słowa z Księgi Izajasza (Łk 4,16-30).

Te przełomowe momenty, których doniosłość, symbolikę i wypełnienie stopniowo ukazywać będzie dalsza 
działalność Pana Jezusa, są motywem przewodnim w najnowszym wydaniu „Galilei”. Nie pominiemy też 
innych ważnych wydarzeń, które miały miejsce w dwóch galilejskich miejscowościach. Skoro Nazaret to 
Maryja i Józef, więc jeśli chodzi o Kanę Galilejską, nie może zabraknąć postaci Natanaela czy cudu uzdro-
wienia, którego Jezus dokonał na odległość na prośbę królewskiego urzędnika z Kafarnaum.

Aby lektura była przyjemniejsza i ciekawsze w odbiorze stały się obrazy obydwu miejscowości, zrezygnowa-
liśmy tym razem ze stałych działów tematycznych – najpierw omawiamy wydarzenia związane z Nazaretem,  
a potem to, co się działo w Kanie Galilejskiej. Na zakończenie zaproponujemy przepis na pyszną drożdżów-
kę i zaprosimy Czytelników na „biblijne podchody”.

Na naszych łamach pragniemy przywitać przede wszystkim Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdę SAC,  
który udziela nam pasterskiego błogosławieństwa. Równie serdecznie witamy nowych autorów – Marietę  
i Tomasza Szymkowiaków, Katarzynę Westę, a także księży Adama Kubisia, Jakuba Zinkę, Krzysztofa 
Kąkola.
Pozostaje mi zatem życzyć – jak zawsze – owocnej lektury!

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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Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy 

wszystkich w synagodze były w Nim utkwione

(Łk 4,20)

„Galilea. Tajemnice Pisma Świętego” – jedno z dzieł 
Szkoły Biblijnej Archidiecezji Gdańskiej – istnieje 
już przeszło cztery lata. Pierwszy numer tego cza-
sopisma, które od początku miało służyć duchowej 
formacji, ukazał się w 2017 roku. Odtąd pojawiło się 
kilkanaście wydań tworzących historię biblijnych 
spotkań ze Słowem, która do dziś nieprzerwanie 
się rozwija, gdyż poszerza się krąg autorów „Gali-
lei” i podejmowanych w niej tematów. Jej kolejne 
edycje stają się współczesną propozycją medialnej 
ewangelizacji. Myśląc o zadaniach, którym służy ten 
kwartalnik, możemy zwrócić uwagę na pobudzanie 
pragnienia obcowania ze Słowem i Jego głównym 
Autorem. 
Można powiedzieć, że „Galilea” jest spotkaniem 
z Jezusem w synagodze w Nazarecie, kiedy On 
czyta Pismo, zwraca się do nas, a my śledzimy każ-
de Jego poruszenie, gest, słowo – i wszyscy mamy 
oczy utkwione jedynie w Nim, podobnie jak ludzie 
zebrani tam w momencie, o którym pisze ewange-
lista. Takiego zaangażowania wymaga od nas Boże 
Słowo. Dzięki zasłuchaniu i zapatrzeniu w namasz-
czonego Duchem Jezusa, mówiącego na stronicach 
biblijnych, ukazującego swe oblicze znad „zwo-
ju ksiąg”, stajemy się Jego audytorium. Zachęcam, 
aby czytać Pismo Święte również poprzez „Galileę”; 
aby wejść do ziemi Pana, a także przyjmować dzisiej-
szy świat, do którego On przychodzi, innych ludzi, 
siebie samych – i odnaleźć przy Nim miejsce w oso-
bistej „nazaretańskiej synagodze”. Człowiek, który 
zatęskni do tego, aby Pan przy nim usiadł, i który 
zechce na Niego patrzeć, ma oczy pełne światła, idzie 
za Jego światłem (Mt 6,22). 
Wszystkim, dla których „Galilea” będzie miejscem 
spotkania z Duchem Pańskim, życzę błogosławio-
nych owoców zapatrzenia w Boże Słowo zarów-
no podczas pracy nad kolejnymi wydaniami, jak 
i podczas lektury. 
Z serca błogosławię Redakcji i Czytelnikom!

Arcybiskup Tadeusz Wojda SAC
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Być Chrystusem 
między swymi

Wielu już starało się ułożyć opowia-

danie o zdarzeniach, które się dokona-

ły pośród nas (Łk 1,1). 
Kluczowe w tym zdaniu wydaje się 
stwierdzenie, że wielu próbowało. 
W spotkaniu z Bogiem-człowie-
kiem pozostaje nam tylko staranie 
o to, by coś napisać bądź opowie-
dzieć, bo stajemy naprzeciw Tego, 
który był zanim wszystko powsta-
ło i przez którego wszystko powstało. 
Wtedy każdy, nawet najbłyskotliw-
szy pomysł będzie niewystarczają-
cy, gdyż On istniał zanim powstały 
nasze pomysły na Jego temat. A to, 
że był On doświadczony we wszyst-

kim na nasze podobieństwo z wyjąt-

kiem grzechu (Hbr 4,15) sprawia, że 
musimy ostrożnie traktować nasze 
wyobrażenia, gdyż nikt z nas nie 
wie, jak to jest patrzeć na świat, lu-
dzi i Boga, kiedy się nie ma grzechu. 
Stąd nasze doświadczenia bled-
ną naprzeciw doświadczeń Jezusa. 
Bledną, ale nie znikają. Nie możemy 

„domknąć” osoby Jezusa, ale może-
my starać się ją opisać. 
Osoba naszego Zbawiciela intry- 
guje, ciekawi, pociąga od samego  
początku – i na przestrzeni dzie-
jów niewiele zmieniło się w tej kwe-
stii. Jak zauważa św. Piotr: Wy, 

choć nie widzieliście, miłujecie Go; 

wy w Niego teraz, choć nie widzicie, 

przecież wierzycie (1 P 1,8). Choć 
póki co Chrystus pozostaje dla nas 
niewidzialny, to jednak przez naszą 
wiarę jest nam bliski. Chce również, 
by przez tę bliskość Go poznawać, 
gdyż nie da się kochać, nie zasta-
nawiając się nad tym, kim jest ten, 
którego się kocha. Miłość zaś doma-
ga się tego, by ją wyrażać – również 
w formie opowieści o tym, jak rozu-
miem osobę tego, którego kocham.
Uznając za prawdziwe stwierdze- 
nie, że cały świat nie pomieściłby ksiąg,  

które by trzeba napisać (J 21,25) ni-
niejsza refleksja ograniczy się do  

spojrzenia na Jezusa wyłącznie 
w kontekście Nazaretu i Kany 
Galilejskiej – choć to i tak dość 
szeroki horyzont. Wspólnym mia-
nownikiem dla tych rozważań bę-
dzie Jezus jako początek; jako Ten, 
który prowokuje innych i daje im 
szansę zaczynać z Nim od nowa.

12 lat po narodzinach

W Ewangelii wg św. Łukasza czyta-
my, że po tym, jak odnaleziono ma-
łego Jezusa w świątyni, wrócił On 
wraz z rodzicami do Nazaretu, 
gdzie był im poddany. Powrót 
do domu poprzedzony jest dia-
logiem, w którym troska rodzi-
ców zderza się ze zdziwieniem Jezusa. 
Nie rozumie On, dlaczego Maryja  
z Józefem nie wiedzieli, gdzie 
mógł w tamtym czasie przebywać –  
Czemuście Mnie szukali? Czy nie wie-

dzieliście, że powinienem być w tym, 

co należy do mego Ojca? (Łk 2,49). 
Widzimy tu szczerość intencji  
dziecka, która kontrastuje z pa-
trzeniem na świat ludzi dorosłych. 
Zaaferowani rodzice najpierw szu-
kają Go u krewnych i znajomych, 
a następnie w Jerozolimie wśród 
plątaniny uliczek oraz w miejscach, 
w których byli podczas Paschy. 
Na sam koniec trafiają do świątyni. 
Wzmiankę o tym, że po powro-
cie do Nazaretu Jezus był poddany 
rodzicom można rozumieć w ten 
sposób, że już nigdy więcej im się 
nie zgubił. Można też dostrzec 
w niej troskę małego Jezusa o swoich  
rodziców. 
Jezus, wracając do Nazaretu i widząc 
zamartwianie się Maryi i Józefa, gdy 
Go szukali, oraz brak zrozumie-
nia tego, co im powiedział w świą-
tyni – mimo to pozwala im być 
dla Niego rodzicami. Widać tu mi-
łosierdzie małego dziecka wzglę-
dem nich. Jego kryterium nie jest 

wiek, ale poznanie Bożego dzia-
łania. Ten, który widzi wszystko, 
pozwala się prowadzić tym, którzy 
widzą mniej – jeszcze przez chwilę, 
jeszcze przez pewien czas… ale jed-
nak. Niedługo potem Jezus wyjdzie 
z domu i nie trzeba będzie Go szu-
kać, gdyż wieści o Nim zaczną się 
rozprzestrzeniać tak, że całe tłumy 
będą się do Niego schodziły.

Nad Jordanem

Jedno niepozorne zdanie wypo- 
wiedziane przez Natanaela, gdy 
ten dowiedział się skąd pochodzi  
Jezus: Czy może być coś dobrego  

z Nazaretu? (J 1,46), zdradza bardzo  
wiele. Prawdopodobnie był to utarty  
zwrot, który funkcjonował w tam- 
tym rejonie jako pytanie retorycz-
ne, a na który w domyśle można  
było odpowiedzieć: „oczywiście, że 
nie”. A co jeśli Natanael użył takie-
go pytania, by pokazać swoją osobi-
stą niechęć do wszystkiego, co może 
pochodzić z Nazaretu?
Tak czy inaczej, w tym i jeszcze 
w kilku innych miejscach Biblia daje 
nam dostęp do stereotypów, któ-
re istniały w czasach Pana Jezusa.  
Wypowiedź Natanaela nie jest je-
dynym fragmentem, w którym 
możemy być świadkami takich 
obiegowych opinii. Tak samo było, 
kiedy Nikodem starał się bronić  
Jezusa w ostatni dzień Święta Na-
miotów i gdy w odpowiedzi usły-
szał: zbadaj, zobacz, że żaden prorok 

nie powstaje z Galilei (J 7,52).
Te miejsca pokazują coś, co nie 
jest trudne do wyobrażenia: wza-
jemne uprzedzenia i szufladkowa-
nie, które są tak stare jak ludzkość. 
Jezus, zaczynając swoją misję, nie 
ogranicza się do konkretnej kultury 
i zwyczajów. Bierze na siebie całą 
ludzką naturę – wraz z konkret-
nym wyglądem, posługiwaniem się 


