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REKLAMA W GALILEI

Jerycho - miasto
po drodze...

Ks. Piotr Przyborek: Pewien 

człowiek schodził z Jerozolimy do 

Jerycha i wpadł w ręce zbójców. 

Tymi słowami zaczyna się 

przypowieść o miłosiernym 

Samarytaninie (Łk 10,30-37). Czy 

możemy podążyć tropem tego 

nieszczęśliwego wędrowca? 

Ks. Krzysztof Napora: W pew-
nym sensie taki właśnie był cel 
przypowieści, którą Jezus adreso-
wał w pierwszym rzędzie do „pew-
nego uczonego w Prawie”, który, 
wystawiając Nauczyciela na próbę, 
pytał: Co mam czynić, aby osiągnąć 

życie wieczne (zob. Łk 10,25). Jezus 
odpowiada na to pytanie w sposób, 
który pozwala uczonemu samo-
dzielnie „odszukać” w Prawie przy-
kazanie miłości: Będziesz miłował 

Pana, Boga swego, całym swoim sercem, 

całą swoją duszą, całą swoją mocą i ca-

łym swoim umysłem; a swego bliźnie-

go jak siebie samego (por. Pwt 6,5; 
Kpł 19,18). To czyń, a będziesz żył – 
konkluduje Jezus (Łk 10,28). Kiedy 
jednak uczony w Prawie, „chcąc się 
usprawiedliwić”, dopytuje: A kto jest 

moim bliźnim, Jezus zaprasza go do du-
chowej wędrówki ścieżkami masza-

lu – przypowieści o miłosiernym 
Samarytaninie. I jak się wydaje, nie 
chodzi tu jedynie o podróż w wy-
miarze czysto intelektualnym czy też 
duchowym. Wezwanie, jakie słyszy 
uczony na końcu tej przypowie-
ści: idź i ty czyń podobnie (Łk 10,37), 
wyraźnie wskazuje na konieczność 

praktycznego zaangażowania, skie-
rowania życiowych kroków tam, 
gdzie na drodze schodzącej z Jerozoli-

my do Jerycha jakiś człowiek zraniony 
przez jakichś zbójców czeka na obja-
wienie się bliźniego. Nie ma wątpli-
wości, że wezwanie sformułowane 
przez Jezusa nie ogranicza się do jed-
nego uczonego w Prawie, lecz ponad 
wiekami dosięga słuchaczy Ewange-
lii każdej epoki. Każdy z nich – z nas! 

– zaproszony jest na drogę schodzącą 
z Jerozolimy w kierunku Jerycha.

Może najpierw kilka danych 

geograficznych: Gdzie leży  

Jerycho? 

Jerycho leży na rozległej nizinie  
w dolinie rzeki Jordan. Miasto 
zostało zbudowane na zachodnim  
brzegu Jordanu w odległości około  

10 kilometrów na północny zachód  
od północnego krańca Morza  
Martwego. Od strony zachodniej  
i północno-zachodniej miasto  
otaczają góry Judei. To w tamtym  
kierunku zmierzali wędrowcy  
podróżujący przez Jerycho w stronę  
odległej o nieco ponad 20 kilo- 
metrów Jerozolimy. 

Czy wiemy skąd pochodzi 

nazwa miasta?

Nazwa Jerycho pochodzi, zdaniem 
części uczonych, od semickiego  
słowa reah, które oznacza miłą woń,  

zapach. Do takiej etymologii wydaje  
się nawiązywać również dzisiejsza 
arabska nazwa miasta: Ariha  

(er-Riha). Inni wskazują raczej na  
związek nazwy miasta z semickim 
słowem yareah, oznaczającym 
księżyc lub też z imieniem bóstwa 
księżyca Yarikh, któremu hołd 
oddawali pierwotni mieszkańcy  
Jerycha. Na kartach biblijnych  
Jerycho bywa też określane jako 
Miasto Palm. Nazwa ta znalazła 
również odbicie w symbolicznych 
oznaczeniach miasta, choćby na tzw. 
mapie z Madaby.

O rozmowę na temat Jerycha poprosiłem sercanina, ks. Krzysztofa  

Naporę, który przez wiele lat mieszkał w Jerozolimie i tam uzyskał tytuł 

doktora nauk biblijnych w École biblique et archéologique française. Obecnie 

jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Nauk Biblijnych Kato-

lickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz wykłada Pismo Święte w Wyższym  

Seminarium Misyjnym Księży Najświętszego Serca Jezusowego w Stadnikach. 

Ksiądz Krzysztof kilkakrotnie prowadził również weekendowe sesje biblijne 

organizowane przez Szkołę Biblijną Archidiecezji Gdańskiej. 
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Dlaczego Jezus mówi w przypo-

wieści, że człowiek „schodził”  

z Jerozolimy do Jerycho? 

Jerycho jest najniżej położonym 
miastem na ziemi. Wędrowiec, 
o którym wspomina Jezus w Ewan-
gelii św. Łukasza, podróżował z Je-
rozolimy, położonej ponad 700 m 
powyżej poziomu morza, przecho-
dził być może przez Górę Oliwną,  
która wznosi się z kolei ponad  
800 m n.p.m., a potem schodził do  
Jerycha położonego blisko 300  
metrów poniżej poziomu morza.  
Na odcinku około 20 kilometrów  
różnica poziomów wynosi blisko  
1100 metrów. 

Kim mógł być nieszczęśliwy 

wędrowiec? Kto wtedy mieszkał  

w Jerychu? 

Ewangelista Łukasz nie udziela  
odpowiedzi na to pytanie – tożsa-
mość wędrowca skrywa za zasłoną  
greckiego wyrażenia anthropos tis 
(pewien, jakiś człowiek). Co cie-
kawe, przypowieść o miłosiernym 
Samarytaninie jest pierwszą z se-
rii siedmiu przypowieści, w których 
wyrażenie to występuje (zob.  
Łk 10,29; 12,16; 14,16; 15,11; 16,1; 
16,19; 19,12; podobnie w 20,9). 
Zwrot ten, podobnie jak aner tis 

lub tis aner, (pewien człowiek, 
mężczyzna), którego Łukasz rów-
nież używa, tworzy wrażenie pew-
nej uniwersalności opowiadania: 
rysy bohatera przypowieści są  
jednocześnie na tyle wyraźne i na  
tyle nieostre, by każdy mógł  
w opowiadanej sytuacji dostrzec  
specyficzne cechy własnej historii,  
pogmatwane koleje własnego losu.  
Opowiadanie o jakimś człowieku  
schodzącym z Jerozolimy do Jerycha  
również posiada takie cechy.  
Drogę z Jerozolimy do Jerycha  
pokonywali przecież wszyscy, 
którzy wyruszali z Jerozolimy 
na północ kraju wzdłuż Doliny 
Jordanu. W człowieku z przypo-
wieści można bez trudu dostrzec 
pobożnego Izraelitę, który stosow-
nie do przepisu Prawa trzy razy do  
roku pielgrzymował do Jerozolimy  
na Święto Przaśników, Święto  

Tygodni i Święto Namiotów (zob. 
Pwt 16,16), albo też człowieka, któ-
ry podróżował w sprawach han-
dlowych: wyruszał z Jerozolimy, 
która była celem lub też począt-
kiem jego wyprawy. Jerycho jest 
również kilkakrotnie wspomniane 
w kontekście podróży Jezusa: Jezus 
przychodzi do Jerycha, przecho-
dzi przez nie lub z niego wychodzi. 
Jerycho było zawsze miastem po dro-

dze... Ta cecha miasta mogła mieć 
również wpływ na jego strukturę 
demograficzną. Choć prawdopo-
dobnie w czasach Jezusa większość 
jego mieszkańców stanowili Żydzi,  
to przecież w Ewangeliach od-
najdujemy również wzmiankę 
o Samarytanach, którzy mieszkali  
w mieście lub przez nie przecho-
dzili. Historia miasta podpowiada, 
że swoje ślady mogli w nim zosta-
wić Persowie, Grecy, mieszkań-
cy Egiptu i Syrii, a począwszy od 
I wieku przed Chrystusem również 
Rzymianie. 

Czy droga była rzeczywiście 

niebezpieczna?

Znaczenie Jerycha jako miasta  
tranzytowego na drodze w kierun-
ku Jerozolimy oraz topograficzne 

ukształtowanie tego szlaku komu-
nikacyjnego mogły przyciągać nie 
tylko pochłoniętych swymi spra-
wami podróżnych czy pielgrzymów. 
Pustynna i skalista kraina rozciągają-
ca się między Jerychem a Jerozolimą, 
jak ją opisuje Józef Flawiusz w Woj-

nie żydowskiej, mogła być doskona-
łym miejscem dla rabusiów jeszcze 
w XIX w. stanowili poważne zagro-
żenie dla wędrujących drogą między 
Jerozolimą a Jerychem.

To Jerycho z czasów Jezusa. Ale  

wiemy, że miasto istnieje od 

wielu tysięcy lat. Czy możesz  

odsłonić przed czytelnikami, 

co kryje ziemia i jakie prace  

archeologiczne były tu pro- 

wadzone?

Współczesnych podróżnych przy- 
jeżdżających do Jerycha i zatrzy- 
mujących się na parkingu przed  
wejściem na teren parku arche- 
ologicznego wita dumny napis  
w języku angielskim: Jericho –  

the oldest city of the world (Jerycho –  
najstarsze miasto świata). Napis 
ten bywa niekiedy źródłem nie- 
porozumień. Czytając go niektó-
rzy sądzą, że w Jerychu odnaleźć 
można ślady najstarszych osiedli 
ludzkich – te jednak w wielu  

Jerycho
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miejscach na ziemi są znacz-
nie starsze niż Jerycho. Miejsce 
to wskazuje się jednak jako najstar-
szą lokalizację, w której osiedle lu-
dzi przybrało formę miasta – miasta, 
którego „fundamenty” sięgają 10 ty-
siąclecia przed Chrystusem; miasta, 
które, z pewnymi przerwami, istnieje  
w tym samym miejscu do dziś, 
przez niemal 12 tysięcy lat. I choć 
do tytułu najstarszego miasta świa-
ta oprócz Jerycha pretendują jeszcze 
inne lokalizacje (m.in. Çatalhöyük 
na terenie dzisiejszej Turcji czy  
Qaramel na terytorium Syrii), to  
trzeba przyznać, że Jerycho – być 
może ze względu na niezwykłe 
opowiadanie o historii tego miasta,  
jakie zapisano na kartach biblijnych –  
bardzo wcześnie stało się istotnym  
stanowiskiem badań rozwijającej  
się archeologii. 
Pierwsze prace wykopaliskowe na  
terenie określanym jako Tell es- 
Sultan, identyfikowanym z biblij- 
nym Jerychem, prowadził w 1868 roku  
Ch. Warren w ramach kampanii  
badawczej British Palestine Explo-
ration Fund. Pomimo że zlecił on 
wykonanie kilku wykopów, się-
gających niekiedy nawet 6 me-
trów głębokości, owoce tych 
poszukiwań wydawały się nad wy-
raz skromne. Warren nie znalazł 
nic poza fragmentami ceramiki  
oraz elementami kamiennych ża-
ren. Podsumowując rezultaty swych 
prac pisał, że wzgórze, na którym 
prowadzone były prace, powsta-
ło w wyniku stopniowego rozpa-
du wież i twierdz zbudowanych 
tu kiedyś z cegieł suszonych na słoń-
cu. Pech Warrena polegał na tym, 
że, jak pokazały kolejne kampanie 
archeologiczne prowadzone w tym 
miejscu, jeden z jego wykopów  

„minął” pozostałości potężnej ka-
miennej wieży datowanej na okres 
neolitu o niespełna metr!
Kolejne wykopaliska na szerszą 
skalę na terenie Jerycha prowadzi-
li przedstawiciele szkoły austriacko-

-niemieckiej: E. Sellin (1907-1911) 
oraz C. Watzinger (1913). W latach  
30. XX wieku kontynuował je 
J. Garstang (1930-1936). Osobny 
rozdział w historii badań archeolo-
gicznych Jerycha stanowią prace 

prowadzone w tym miejscu przez  
K. Kenyon. Jej zasługa polega przede 
wszystkim na konsekwentnym 
zastosowaniu metod datacji cera-
micznej oraz rozwijania we współ-
pracy z M. Wheelerem metod 
stratygraficznych. Pozwoliły one 
nie tylko na rewizję rezultatów do-
tychczasowych badań, lecz również 
na sformułowanie nowych wnio-
sków na temat historii Jerycha.  
Badania archeologiczne prowa-
dzone są zresztą w tym miejscu do  
dzisiaj. Począwszy od lat 90. XX w. 
władze Autonomii Palestyńskiej 
współpracują na tym polu z uczo-
nymi z rzymskiego uniwersytetu  
La Sapienza. Na przestrzeni 150 lat  
badań na stanowisku archeolo-
gicznym Jerycho zmieniali się nie 
tylko uczeni, szkoły archeologicz-
ne, stosowane metody – znacznie  
poszerzano również obszar prowa-
dzonych badań. Obok majestatycz-
nego Tell es-Sultan wznoszącego  
się na wysokość ponad 21 metrów, 
który kryje początki miasta Jerycho, 
przedmiotem zainteresowania uczo-
nych stały się również rozrzucone 
na nizinie Jerycha pozostałości mia-
sta z okresów izraelskiego, per-
skiego, hasmonejskiego, budowle 
z czasów Heroda Wielkiego, wresz-
cie budowle z czasów bizantyjskich 
czy wypraw krzyżowych. 

Skoro najstarsze, odkryte zabu- 

dowania miasta Jerycha datuje  

się na 8–9 tysiąclecie przed  

Chrystusem, to co takiego szcze- 

gólnego było w tym miejscu, że  

akurat tutaj powstało jedno  

z pierwszych miast w regionie? 

Jak mogło wyglądać takie 

miasto sprzed tysiącleci? Ilu 

ludzi mogło wtedy w nim 

mieszkać? 

Rzeczywiście, najstarsze pozosta-
łości budowli w Jerychu sięgają 
okresu epipaleolitu (mezolitu bli-
skowschodniego) i są identyfiko-
wane jako ślady kultury natufijskiej. 
Mogą one wskazywać na obecność 
jakiegoś rodzaju sanktuarium zbu-
dowanego w pobliżu potężnego źró-
dła wody (ok. 4000 litrów na minutę) 
i wykorzystywanego przez ludność 

zajmującą się zbieractwem i ło-
wiectwem. Wskazywać na to mogą 
odnalezione w czasie wykopalisk 
przedmioty, takie jak groty czy 
półksiężyce, wykonane z krze-
mienia oraz kości. Na okres neoli-
tu preceramicznego, między 8000 
a 7000 lat przed Chrystusem, datu-
je się pierwsze stałe osiedle ludzkie 
na miejscu dzisiejszego Tell es-Sul-
tan. Jego mieszkańcy otoczyli swą 
osadę murem, wznieśli sanktuarium 
oraz zbudowali imponujących roz-
miarów wieżę kamienną, mającą  
8,5 metra średnicy, zachowaną  
do dziś do wysokości niemal  
8 metrów. Mury otaczały miasto,  
zamieszkałe w tym okresie przez  
około 1000 mieszkańców i mające  
powierzchnię około 4 hektarów.  
Ludzie mieszkali w jednoizbowych,  
okrągłych domach. Co zadecy- 
dowało, że wybrali właśnie to  
miejsce na swoją siedzibę? Miało  
na to wpływ prawdopodobnie kil-
ka czynników: względnie łagodny  
klimat, stosunkowo żyzna ziemia,  
przede wszystkim jednak obfitość 
wody, która nie tylko decydowa-
ła o przeżyciu w suchym i gorącym 
klimacie, ale również zapewnia-
ła obfite zbiory. 

Czy wiemy, jak Jerycho rozwi- 

jało się na przestrzeni wieków? 

Co możemy powiedzieć o Jery- 

chu z czasów zdobycia go 

przez Jozuego? Księga Jozuego 

przedstawia je jako miasto 

obronne, trudne do zdobycia. 

Czy słynne trąby jerychońskie 

to historia, czy raczej wizja 

teologiczna?

Historię Jerycha znaczą występujące  
na przemian okresy rozwoju mia- 
sta i jego wyludniania. Niekiedy  
trudno wskazać przyczynę opuszcze- 
nia przez jej mieszkańców. Drugi  
etap zasiedlania tej lokalizacji miał  
miejsce około 6800 lat przed  
Chrystusem, trzeci zaś rozpoczął  
się około 4500 roku przed  
Chrystusem. Najbardziej dyna-
miczny rozwój miasta przypada na  
okres wczesnego i średniego brązu  
(2 poł. III tysiąclecia przed Chry-
stusem) i związany jest być może 



– Pismo Święte – Galilea

8 – Tajemnice Pisma Świętego – Galilea

z ekspansją Amorytów. Okres 
ten kończy się zniszczeniem mia-
sta, które datuje się przeważnie 
na XVI wiek przed Chrystusem 
i łączy z najazdem Hyksosów. I choć 
w czasach, w których następowa-
ło przenikanie plemion izraelskich 
do Kanaanu, Jerycho było prawdo-
podobnie zasiedlone, to jednak ba-
dania archeologiczne nie wykazały 
pozostałości murów z tego okresu  
ani też nie dostarczają śladów  
zniszczeń, których dokonać mia-
łyby wojska izraelskie pod wodzą 
Jozuego. Może to świadczyć o tym, 
że opowiadanie zawarte w Księdze 
Jozuego ma przede wszystkim cha-
rakter religijny i dydaktyczny, nie 
stanowi zaś kroniki historycznej 
w dzisiejszym tego słowa znaczeniu.

Co działo się w Jerychu w kolej-

nych wiekach? Przebywali tu  

zarówno prorok Eliasz jak  

i Elizeusz. Czy są jakieś szcze-

gólne momenty na przestrzeni 

dziejów, które należy wspo-

mnieć w odniesieniu do 

Jerycha?

Według opowiadania biblijnego  
klątwa, którą nad Jerychem wypo-
wiedział Jozue (por. Joz 6,26: Niech  

będzie przeklęty przed obliczem 

Pana człowiek, który podjąłby się od-

budowania miasta Jerycho...) pozo-
stała w mocy aż do czasów Achaba  
panującego w IX wieku przed Chr. 
Wtedy to, według świadectwa 1 Krl 
16,34, Chiel z Betel odbudował Jery-

cho i według zapowiedzi Jozuego: 
położył jego fundamenty na swoim 

pierworodnym, Abiramie, a na swoim 

najmłodszym, Segibie, postawił jego bra-

my. Jerycho staje się również sceną 
niezwykłych wydarzeń z wczesne-
go okresu profetyzmu izraelskie-
go. To tutaj Eliasz zostaje wzięty 
do nieba na rydwanie ognistym 
i tutaj nastąpi przekazanie suk-
cesji jego następcy Elizeuszowi  
(2 Krl 2). Elizeusz zapisze się w hi-
storii miasta cudownym uzdrowie-
niem wód Jerycha (por. 2 Krl 2, 
19-22), dzięki czemu główne źró-
dło tego miasta bywa nazywane  
źródłem Elizeusza. Miasto inten- 
sywnie rozwijało się w VII wieku.  
W czasie inwazji wojsk babiloń-
skich to właśnie „stepy Jerycha”  
stały się miejscem pojmania ucie-
kającego z oblężonej Jerozolimy 
króla Sedecjasza. W czasach per-
skich Jerycho było stolicą dystryktu,  
a w czasie podbojów Aleksandra  
Wielkiego stało się prywatną wła-
snością władcy. Miasto zostało  
ufortyfikowane za czasów Bak-
chidesa (1 Mch 9,50); tutaj rów-
nież w czasach hasmonejskich 
zginął Szymon wraz ze swymi  
synami Matatiaszem i Judą, zabici  
podstępnie z rozkazu Ptolomeusza  
Abubosa (1 Mch 16,11-17).   

A czasy Jezusa? Nad krętym 

łożyskiem potoku Qelt Herod 

Wielki upatrzył sobie miejsce 

na zimową rezydencję i wybu-

dował tu pałac. W jaki sposób 

to miasto dostało się w jego ręce? 

Co tam się wtedy działo?

Rozbudowa Jerycha w kierunku  
Wadi Qelt dokonała się prawdo- 
podobnie już w czasach helle-

nistycznych, a potem za czasów  
panowania Seleucydów. Faktem  
jest jednak, że ogromny wpływ  
na rozwój zabudowy w miejscu,  
określanym jako Tulul Abu el- 
‘Alayiq, miał właśnie Herod Wielki.  
Jerycho, które słynęło ze swoich  
upraw (zwłaszcza roślin będących  
źródłem drogocennych wonności  
i balsamów), stało się darem ofiaro- 
wanym przez Marka Antoniusza  
ukochanej Kleopatrze, która oddała  
miasto w dzierżawę Herodowi.  
W 30 roku przed Chrystusem, 
po klęsce Antoniusza i Kleopatry, 
Herod otrzymał Jerycho na wła-
sność od Oktawiana. Podobnie jak 
to się stało w wielu innych miej-
scach królestwa Heroda, również 
tutaj wyraził się jego architektonicz-
ny geniusz. W Jerychu zbudował on 
swoją zimową rezydencję, amfiteatr 
oraz hipodrom. Całą nizinę Jery-
cha poprzecinała sieć akweduktów, 
które przemieniły tę ziemię w nie-
mal rajski ogród.  

W Jerychu mieszkał Zacheusz, 

zwierzchnik celników. Czy na  

tej podstawie możemy wyw- 

nioskować, że był tam poste-

runek celny? Czy Jerycho 

było ważnym węzłem komu-

nikacyjnym?

Wspomniałem już o tym, że Jerycho  
zawsze było miastem po drodze.  
Prowadził tędy istotny szlak komu- 
nikacyjny z Jerozolimy w kierunku  
wschodnim. Tędy przechodzili rów-
nież podróżni wędrujący z Jerozo-
limy na północ i ci przybywający 
z Galilei do Świętego Miasta. Nic 
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więc dziwnego, że w Jerychu mógł 
znajdować się punkt poboru opłat 
celnych, a czuwający nad jego  
funkcjonowaniem Zacheusz mógł 
być człowiekiem niezwykle majęt-
nym. 

Na zachód od Jerycha, ok. 600 

m ponad miastem, wznosi się  

Góra Kuszenia. Tradycja umie-

szcza 40-dniowy pobyt Jezusa na 

pustyni. Dlaczego akurat tam?

Góra Kuszenia, której lokalna  
nazwa Jabal al-Qarantal stanowi  
wariację łacińskiego określenia  
Monte Quarantania (nazwa, która  
nawiązuje do 40 dni postu), już 
w starożytności chrześcijańskiej  
kojarzona była z opisanym przez  
ewangelistów czterdziestodniowym 
pobytem Jezusa na pustyni. Wybór 
tej góry mógł być podyktowany 
faktem, że opis postu na pustyni  
następuje bezpośrednio po scenie 
chrztu, jaki Jezus przyjmuje z rąk 
Jana w Jordanie. Ponieważ tradycyj-
ne miejsce chrztu wskazywane jest 
w bezpośredniej bliskości Jerycha, 
stąd również scenę postu i kusze-
nia Jezusa umieszczano w pobliżu  
tego miasta. Wysoka góra mia-
ła być miejscem, z którego diabeł 
pokazać miał Jezusowi wszystkie 

królestwa świata oraz ich przepych  
(por. Mt 4,8). Zwycięstwo, jakie od-
nosi Jezus w konfrontacji ze złym 
duchem, stało się inspiracją dla tych, 
którzy w surowych warunkach  
pustyni toczyli duchową walkę 
z władcą tego świata i szukali Boga.

Klasztor na Górze Kuszenia 

czy św. Jerzego w Wadi Qelt to  

pozostałości świadczące o życiu  

monastycznym w czasach bi- 

zantyjskich. Jak ono wyglą-

dało? Czy wielu było tych, co 

szli na pustynię, by w życiu 

monastycznym poszukiwać Pana 

Boga? Jak oni żyli, kto im pisał 

regułę?

Początki ruchu monastycznego  
giną gdzieś w mrokach naszej 
niewiedzy. Choć łączy się je za-
zwyczaj z postacią św. Antoniego  
Pustelnika, żyjącego w III wieku  

w Egipcie, to niewykluczone, że 
najgłębsze jego korzenie sięga-
ją znacznie głębiej: dotykają nie  
tylko ewangelicznych relacji o poby-
cie Jezusa na pustyni, ale być może 
również przykładu wspólnoty  
esseńczyków z Qumran, proroctwa  
Izajasza nawołującego do przygo-
towania na pustyni drogi dla Pana  
(Iz 40) czy też opisu czterdziestu  
lat wędrówki Izraela po pustyni.  
Faktem jest, że w okresie bizantyj-
skim pustynia rzeczywiście zakwi-
tła kwiatem życia monastycznego. 
Relacje wspominają o tysiącach mni-
chów, którzy raz na jakiś czas przy-
bywali na spotkania do Jerozolimy. 
Początkowo ruch ten miał charakter 
bardzo indywidualny, każdy z uda-
jących się na pustynię sam troszczył 
się o właściwe warunki, w których 
mógł skutecznie prowadzić ducho-
wą walkę. Z czasem mnisi wypraco-
wali pewne formy życia wspólnego, 
w których jednak zawsze pozosta-
wało miejsce na samotność przed 
Bogiem. Za autora pierwszej reguły 
określającej zasady życia mnisze-
go uważany jest żyjący na przełomie 
II i III wieku św. Pachomiusz. 

A czym Jerycho jest dzisiaj? Czy 

warto je odwiedzić?

Dziś – tak jak kiedyś – Jerycho  
jest miastem po drodze. Stanowi  
jeden z etapów w pielgrzymce 
do Jerozolimy. Pozostając pod 
cywilną i wojskową jurysdykcją  
Autonomii Palestyńskiej pozwala  
pielgrzymom zobaczyć realia życia  
ludności palestyńskiej. Ma swoją 
niepowtarzalną atmosferę i swój  
lokalny klimat. 

W duchowości Jerycho, z racji  

swojego położenia, funkcjo- 

nuje jako symbol duchowych 

zmagań, ciemności i pokus.  

Z drugiej jednak strony, przez 

porównanie do zdobycia mias-

ta przez Jozuego, Jerycho jest  

symbolem wytrwałej modlitwy  

i zaufania Panu (np. idea 

„różańcowego Jerycha”). Stąd  

zresztą, od wołania niewido- 

mego Bartymeusza uzdrowio-

nego przez Jezusa, wzięła się 

tradycja tzw. modlitwy Jezusowej. 

W jaki sposób Jerycho może 

przemawiać do współczesnego 

człowieka?

Opowiadając pielgrzymom o Jerychu  
zwracam uwagę na niezwykłe  
bogactwo biblijnych przekazów na 
temat tego miasta. Księga Jozuego, 
która opowiada o zdobyciu Jerycha  
przez wojska izraelskie, to przede 
wszystkim zaproszenie do wiary 
w darmowość Bożych darów. Autor 
biblijny, pod cienką skórką brutal-
nych opisów prowadzonych walk, 
konsekwentnie przekazuje myśl: 
Izraelu – ziemi tej nie zdobyłeś siłą 
swego miecza, błyskotliwością swe-
go umysłu, geniuszem swej strate-
gii... Ziemię tę dostałeś w prezencie 

– nie namęczyłeś się przy jej zdoby-
waniu. Darmo otrzymaliście miasta, 
których nie budowaliście, winnice, 
których nie sadziliście, studnie, któ-
rych nie kopaliście... To Bóg wierny 
swemu słowu spełnił obietnicę daną 
przodkom...
Na kartach Nowego Testamentu  
pojawia się w kontekście Jerycha  
nauka o znaczeniu wdzięczności  
za otrzymane dary (Czyż nie 

dziesięciu zostało uzdrowionych...? –  
Łk 17,17), o wytrwałej modlitwie 
(Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade 

mną... – Łk 18,38), o tym, że „dzisiaj” 
Jezus pragnie zatrzymać się w moim 
domu, i „dzisiaj” pragnie, by zba-

wienie stało się udziałem tego domu  

(Łk 19,9).

Podobno najsłodsze banany 

rosną w Jerychu.  Czy to prawda?

Wszystkie owoce, które rosną  
w okolicach Jerycha, zasługują  
na uwagę. Choćby ze względu  
na fakt, że dojrzewają w słońcu, 
a nie w chłodniach. Daktyle, poma-
rańcze, pomelo, banany – czasem 
niepozorne z zewnątrz, w środ-
ku kryją niezwykłą słodycz... Może 
to jeszcze jeden argument, by nie 
omijać Jerycha – miasta po drodze.  
A może to jeszcze jedna ducho-
wa nauka z Jerycha...?

Dziękuję za rozmowę.
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