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Jordan jako prefiguracja wtajemniczenia chrześcijańskiego. 

Przykład geografii zbawienia  
 

 

 Termin „geografia zbawienia”, choć może wydawać się oczywisty, nie 

pojawia się zbyt często w literaturze teologicznej i w publikacjach z dziedziny 

nauk biblijnych. Obok tego terminu, choć również nieczęsto, można spotkać 

termin „święta geografia”. W kulturze greckiej można odnaleźć zależność po-

między kultem w starożytnej Grecji a geografią i astronomią oraz astrologią. 

Dla przykładu, jedną z zależności miałoby być celowe powiązanie umiejsco-

wienia sanktuariów starożytnej Grecji względem gwiazdozbiorów oznaczają-

cych znaki zodiaku. Rozmieszczenie to miałoby być celowym działaniem bu-

downiczych, którzy decydując o ulokowaniu sanktuariów mieli kierować się 

geomancją, czyli wiarą w to, że miejsca te mają szczególną, tajemną moc zwią-

zaną z gwiazdozbiorem, któremu odpowiadają. Jedno jest pewne: geografia nie 

była obojętna dla religii
1
.  

 W Starym Testamencie „świętą geografię” można zobaczyć w lokalizacji 

sanktuariów. Były one budowane w miejscach objawienia się Boga, często na 

granicach, aby wyznaczały i uświęcały granice klanów. Ich budowa wymagała 

odpowiednich uwarunkowań geograficzno-przyrodniczych. Budowano je naj-

częściej na wzgórzach lub w pobliżu znaczącego drzewa, lub źródła wody
2
. 

Podobnie wyznaczone zostało najważniejsze sanktuarium Izraela, świątynia 

jerozolimska. Została ona postawiona przez króla Salomona w miejscu utoż-

samianym ze wzgórzem Moria (por. Rdz 22,1-18) oraz klepiskiem Arauny 

Jebusyty (por. 2 Sm 24,16), a więc znów z miejscami objawienia się mocy 

                                                 
* ks. Michał Zybała – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  
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1  Więcej na ten temat: J. Richer, Sacred Geography of the Ancient Greeks. Astrological Sym-

bolism in Art, Architecture and Landscape, New York 1994. 
2  Por. B. Poniży, Pierwsze sanktuaria Izraela, w: Życie religijne w Biblii, red. G. Witaszek, 

Lublin 1999, s. 9-10. 
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Boga
3
. Tu widać zasadniczą różnicę pomiędzy „świętą geografią” starożytnej 

Grecji i Izraela. W Grecji to człowiek, kierując się wiedzą z zakresu geografii, 

astronomii oraz geomancją, umiejscawia miejsca kultu tworząc mapę sanktu-

ariów. W Izraelu tym, który decyduje o miejscu sprawowania kultu, jest Bóg  

i to On staje się autorem tej mapy (por. Pwt 16,6). Podobną ideę można odna-

leźć w kulturze Mezopotamii, gdzie bóstwo w prawdzie nie określa miejsca 

zbudowania sanktuarium, jednak zabiera głos, kiedy chodzi o odbudowę po-

święconej mu świątyni. Stąd można domniemywać, że w Mezopotamii bóstwo 

mogło mieć jakiś wpływ na tworzenie się mapy „świętej geografii”
4
.  

 Pojęcie „świętej geografii” i „geografii zbawienia” pojawia się również  

w nowożytnej tradycji teologicznej, a także w nauczaniu papieży Pawła VI  

i Jana Pawła II. „Geografia zbawienia” oznacza tu geograficzno-kulturowy 

kontekst wydarzeń zbawczych, fakt istnienia miejsc świętych, dróg pielgrzym-

kowych, konkretnej przestrzeni wydarzeń zbawczych, którą należy badać, aby 

służyła odkrywaniu głębi Słowa Bożego, zależność przestrzeni geograficznej 

wobec „przestrzeni wewnętrznej”. Przykładem jest tu Jerozolima. Geografia 

zbawienia Jerozolimy wskazywałaby na geograficzne miejsce, które w planie 

Bożym ma konkretne powołanie i zadanie
5
. 

 Nie istnieje, jak widać, jednolita i konkretna definicja geografii zbawienia 

w tradycji teologicznej. Idea ta stanowi, jak wspomina K. Mielcarek w swym 

artykule, pewną ideę zapomnianą. Niemniej jednak z powyższych przesłanek 

można wyprowadzić pewne cechy geografii zbawienia. Stanowi ona bez wąt-

pienia efekt Bożego planu. To Bóg objawiając się w czasach biblijnych, wyko-

rzystał do tego nie tylko historię Narodu Wybranego, ale też geografię Ziemi 

Obiecanej. Geografia ta, podobnie jak historia, stanowi ważny kontekst wyda-

rzeń zbawczych. Miejsce, w którym objawił Bóg jakąś tajemnicę, ma swoje 

powołanie i zadanie, stąd może pełnić w teologii biblijnej określoną funkcję.  

W niniejszym artykule zostanie podjęta próba zbadania, czy geografia biblijna 

jest tylko kontekstem wydarzeń zbawczych („święta geografia”) czy też, skoro 

to Bóg wyznaczył konkretne miejsca na konkretne wydarzenia w konkretnym 

czasie, jest w niej ukryta jakaś teologia, głębszy sens zbawczy. Badania zostaną 

przeprowadzone na przykładzie rzeki Jordan oraz jej miejsca i znaczenia na 

mapie geografii zbawienia Nowego Testamentu, uwzględniając kontekst staro-

testamentalny. Do ich przeprowadzenia zostanie zaproponowana swoista meto-

da. Najpierw zostanie zbadane środowisko geograficzne Jordanu, a następnie 

funkcja Jordanu w Starym i Nowym Testamencie oraz analiza wydarzeń nowo-

                                                 
3  Por. U. Szwarc, Świątynia jerozolimska, w: Życie religijne w Biblii, dz. cyt., s. 79. 
4  Por. R. de Vaux, Instytucje Starego Testamentu, t. 2: Instytucje wojskowe. Instytucje religij-

ne, Poznań 2004, s. 293. 
5  Więcej na ten temat: H. Seweryniak, Geografia zbawienia, „Studia Płockie” 37(2009), s. 91-

106; K. Mielcarek, Heilsgeogrphie – geografia zbawienia zapoznana idea świętej przestrze-

ni, „Roczniki Biblijne” 57(2010)2, s. 165-176. 
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testamentalnych związanych z Jordanem na tle jego geografii. Badanie to po-

winno pozwolić na wyciągnięcie wniosków teologicznych.  

Jordan – środowisko geograficzne  

 Nazwa rzeki Jordan jest dyskutowana. Jej hebrajskie imię (występujące 

najczęściej z rodzajnikiem) ן wywodzi się od rdzenia  ַהַיְרדֵּ  ,i oznacza „płynąć ָיַרד

spływać, zejść”, w hifilu „spowodować upadek”. Niektórzy wyprowadzają 

etymologię tej nazwy z greki. Według tego podejścia nazwa Jordan oznaczała-

by po prostu rzekę. Z kolei aktualna nazwa Jordanu w języku arabskim brzmi 

esz-Szeri
c
a i oznacza „poidło”

6
. 

 Dolina rzeki Jordan, głównej rzeki Izraela, biegnie dnem tektonicznego 

Rowu Jordańskiego, który jest przedłużeniem doliny Beka oddzielającej Góry 

Libanu i Antylibanu. Ciągnie się poprzez zapadlisko Morza Martwego aż do 

zatoki Akaba, aby połączyć się dalej z ryftem Morza Czerwonego. Morze Mar-

twe dzieli Rów Jordański na dwie części: północną stanowiąca dolinę rzeki 

Jordan i południową będącą pustynną niecką Araby
7
. Jordan bierze początek  

u stóp gór Hermonu, nieopodal starożytnego Tel Dan, dziedzictwa pokolenia 

Dana, oraz Cezarei Filipowej znanej z kolei z kart Nowego Testamentu.  

U źródeł Jordanu, które są bardzo wydajne, położone w pięknym ujściu doliny 

Beka, wśród bujnej przyrody i wodnych kaskad, istniały sanktuaria pogańskie. 

Fenicjanie czcili tu Baala, a Grecy bożka Pana. Rzeka bierze swój początek  

z trzech źródeł. Stamtąd płynie na południe. Początkowo na wysokości ok. 550 

m.n.p.m. (okolice Tel Dan). Trzy odcinki źródłowe Jordanu łączą się w jeden 

nurt na równinie Hule, na wysokości 43 m.n.p.m., na której niegdyś istniało 

jezioro Hule, zmelioryzowane przez władze Izraela w latach 1951-1958. Samo 

miejsce dawnego jeziora Hule znajduje się już na wyskokosci 2 m n.p.m.  

W czasach biblijnych był to teren odznaczający się bujną przyrodą oraz wystę-

powaniem wielu gatunków dzikich zwierząt. Dalej spadek rzeki jest jeszcze 

bardziej intensywny. Na odcinku 16 km, które dzielą go od Jeziora Genezaret 

amplituda wysokości wynosi 213 m. Jordan wpada do Jeziora Genezaret na 

wysokości 210 m p.p.m
8
.  

 Samo jezioro leży w kotlinie otoczonej górami Galilei i Transjordanii. 

Jego długość to 21 km, a szerokość 12 km. Jego powierzchnia wynosi 165 km
2 

i jest głębokie na 40 m. Położenie jeziora w depresji, w kotlinie pomiędzy 

wzgórzami posiadającej obniżenie w miejscu ujścia Jordanu do jeziora oraz 

                                                 
6  Por. L. Koehler – W. Baumgartner – J. J. Stamm, Wielki słownik hebrajsko-polski i aramej-

sko-polski Starego Testamentu, t. 1, red. P. Dec, Warszawa 2008, s. 411; H. Haag, Geografia 

fizyczna, w: Archeologia Palestyny, red. L.W. Stefaniak, Poznań-Warszawa-Lublin 1973,  

s. 112.  
7  Por. J. Makowski, Geografia fizyczna świata, Warszawa 2012, s. 155. 
8  Por. H. Haag, Geografia fizyczna, dz. cyt., s. 112-113; A. Lisenbarth, Dolina Górnego Jor-

danu, „Przegląd Geodezyjny” 80(2008)1, s. 14-20; S. Jankowski, Geografia biblijna, War-

szawa 2007, s. 51-53.  
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ciepły i wilgotny klimat sprzyjają powstawaniu na tym terenie gwałtownych 

wiatrów i burz. Okolice jeziora to żyzny teren Galilei, a wody jeziora stanowią 

mieszkanie 30 gatunków ryb. Ostatni odcinek Jordanu wiedzie od Jeziora Gali-

lejskiego do Morza Martwego. W linii prostej odcinek ten liczy 105 km, ale ze 

względu na liczne meandry rzeka jest trzykrotnie dłuższa. Maksymalna szero-

kość rzeki na tym odcinku to 30 m, a głębokość 3 m. Sama dolina rozszerza się 

w kierunku południowym z szerokości 5 do 25 km. Spadek koryta Jordanu 

postępuje jeszcze intensywniej. Amplituda wysokości między oboma jeziorami 

to 207 m. Wartość ta zależy od poziomu lustra słonego Morza Martwego, które 

jest w stanie silnego parowania oraz eksploatacji soli i minerałów na południu, 

wskutek czego jego lustro stale się obniża. W 1973 r. znajdowało się na po-

ziomie 390 m p.p.m., w 1986 r. na poziomie 405 m p.p.m. Dane z 2003 r. mó-

wią już o 417 m p.p.m. Na tym odcinku Jordan ma kilka dopływów. Do pra-

wobrzeżnych należą potoki: Harod, Farah, Duqua i Quilt. Do lewobrzeżnych: 

Jarmuk i Jabbok, wyznaczające granice biblijnych ziem Baszanu, Gileadu  

i Ammonu. Przez pierwsze 40 km tego odcinka, pomiędzy Jeziorem Galilej-

skim a Bet Szean, Jordan biegnie łatwo odstępnym korytem przez urodzajne 

tereny. Dalsze 70 km prowadzące do Morza Martwego to bieg coraz głębszym, 

trudniej dostępnym korytem w otoczeniu krajobrazu pustynnego. Na końco-

wym odcinku rzeka płynie przez el-Ghor, co po arabsku oznacza „zapadlisko, 

głębia”. Jest to tarasowe rozszerzenie doliny Jordanu do niecki w kształci koła, 

gdzie rzeka jest znów łatwiej dostępna. W wodzie wyczuwalne jest już zasole-

nie pochodzące od nieuchronnie zbliżających się wód Morza Martwego
9
. 

 Morze Martwe to słone jezioro leżące w największej depresji świata,  

w najniższym punkcie Rowu Jordańskiego. Ma 70 km długości, jego szerokość 

dochodzi do 18 km, głębokość sięga 433 m, jego powierzchnia to 1050 km
2
. 

Zasolenie sięga 28% i jest siedmiokrotnie większe niż w normalnym morzu. 

Skutkuje to tym, że w jego wodach nie może żyć żadna roślina ani istota żywa. 

Jest jedynie kilka gatunków bakterii, które są w stanie wegetować w tym śro-

dowisku. Powód tego zjawiska wypływa stąd, że Morze Martwe nie ma od-

pływu, a Jordan, główny dostarczyciel wody, płynie przez tereny wysoce nasy-

cone solą. Akwen ma też morską genezę, tworzył niegdyś odnogę Morza Śród-

ziemnego. Specyfika tego miejsca nie sprzyja też osadnictwu, stąd teraz, jak  

i w czasach biblijnych, nie ma tu zbyt gęstego zaludnienia. Nie sprzyja temu 

też gorący i suchy klimat (poniżej 100 mm opadów rocznie). Na południe od 

Morza Martwego w kierunku zatoki Akaba nad Morzem Czerwonym rozciąga 

się dolina Araby, licząca 180 km długości. Jest to teren stopniowo podnoszący 

się z największej depresji świata do poziomu morza. Pierwsze 15 km to poro-

śnięte słonolubną roślinnością zarośla. Odcinek ten wznosi się do wysokości 

                                                 
9  Por. A. Lisenbarth, Jezioro Genezaret, „Przegląd Geodezyjny” 80(2008)3, s. 16-18; A. Li-

senbarth, Dolina Dolnego Jordanu (el-Ghor), „Przegląd Geodezyjny” 80(2008)5, s. 17-24. 

H. Haag, Geografia fizyczna, dz. cyt., s. 113-115; S. Jankowski, Geografia biblijna, dz. cyt., 

s. 53. 
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250 m p.p.m. Na kolejnym, 90-kilometrowym odcinku Araba wznosi się aż do 

wysokości 250 m n.p.m., aby na ostatnim odcinku zejść do poziomu Morza 

Czerwonego
10

.  

Funkcje Jordanu w Starym Testamencie  

 Jak zaznaczono we wstępie, po przebadaniu tła geograficznego Jordanu, 

zanim zostanie podjęta próba zbadania znaczenia teologicznego Jordanu na tle 

danych geograficznych oraz jego funkcji w Nowym Testamencie, należy jesz-

cze przebadać kontekst Starego Testamentu i odnaleźć funkcje, w jakich wy-

stępowała tam rzeka Jordan. W Biblii Hebrajskiej słowo ן  występuje 183 ַיְרדֵּ

razy w 164 wersach. Przegląd tych wszystkich wystąpień pozwala na przepro-

wadzenie pewnej klasyfikacji, której kryterium będzie funkcja, jaką pełni rzeka 

Jordan w narracji Starego Testamentu. Pierwszy, ogólny rzut oka na to zagad-

nienie pozwala stwierdzić, że Jordan w przeważającej większości występował 

na scenie wydarzeń biblijnych w księgach historycznych, u proroków tylko  

6 razy, 3 razy w Księdze Psalmów i raz w Księdze Hioba. 

 Pierwszą, najczęściej występującą (122 razy) funkcją Jordanu jest zwykła 

funkcja geograficzna. W tej funkcji Jordan pojawia się najczęściej jako granica 

(58 razy). Najpierw jest to, w znaczeniu geograficznym, granica: Kanaanu (Lb 

34,12; 35,10.14), z Amorytami (Pwt 4,46-47; Joz 2,10; 24,8; Sdz 11,22), mię-

dzy pokoleniami Izraela (Lb 32,5.19.32; Pwt 3,17; Joz 13,23; 14,3; 15,5; 

16,1.7; 17,5; 18,7.12.19-20; 19,22.33-34; 22,7.25; Sdz 10,8; 1 Sm 31,7; 2 Sm 

20,2; 1 Krn 12,38; Ez 47,18), Gileadu (Sdz 5,17; 1 Sm 13,7), Ammonitów (Sdz 

11,13), Moabu (Pwt 1,5). Autorzy biblijni pisząc o Jordanie jako granicy nada-

ją czasem tej funkcji też znaczenie teologiczne. Jordan w czasie wędrówki 

przez pustynię jest dla Izraelitów fizyczną granicą Ziemi Obiecanej i teolo-

giczną granicą obietnicy (Pwt 2,29; 3,20.25.27; 4,22.26; 9,1; 27,2; 30,18; Joz 

1,2.11.15). Ta granica, która przez cały czas wędrówki przez pustynię jawiła 

się jako odległy, ale upragniony cel, może stać się również granicą niebez-

pieczną. Izraelici otrzymują ziemie za Jordanem na mocy przymierza, dlatego 

jego złamanie może sprawić, że ziemia obietnicy stanie się ziemią przekleń-

stwa. Jordan jest granicą, którą można pokonać tylko z wiarą, wyrzekając się 

związku z obcymi bożkami (Pwt 4,26; 30,18). Choć Jordan stanowił granicę 

dziedzictwa przeznaczonego poszczególnym pokoleniom, to wydaje się jednak, 

że wewnątrz samego Izraela nie stanowił „żelaznej kurtyny”. Pokolenie Rube-

na, Gada i część pokolenia Manassesa otrzymało bowiem ziemię po wschod-

niej stronie rzeki, jednak w jedności z resztą Izraela przekraczają Jordan jako 

granicę obietnicy i pomagają militarnie rodakom w opanowaniu tej ziemi (Lb 

32,19.21.29). Dla Mojżesza będzie to granica obietnicy, ale niespełnionej  

z powodu jego grzechu. Jordan to rzeka, której nie przejdzie i nad którą zakoń-

                                                 
10  Por. H. Haag, Geografia fizyczna, dz. cyt., s. 115-116; S. Jankowski, Geografia biblijna, dz. 

cyt., s. 55-57; A. Lisenbarth, Morze Martwe, „Przegląd Geodezyjny” 80(2008)8, s. 9-15.  
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czy się jego życie (Pwt 3,27; 4,21-22; 31,2). Jordan to także granica z terenem 

pogan. Rzeka oddziela teren Izraela od miejsc, gdzie mieszkają poganie. Tutaj 

to zachodni brzeg rzeki jest miejscem zamieszkiwanym przez pogan, które Bóg 

daje w posiadanie Izraelowi. Warunkiem jest jednak oczyszczenie tego miejsca 

z wszelkich oznak bałwochwalstwa (Lb 33,51-53; Joz 5,1). Jest to jednocześnie 

granica lęku, za którą czyha niebezpieczeństwo; granica, którą przekracza się 

niechętnie (por. Joz 7,6-9).  

 W funkcji geograficznej Jordan występuje m.in. jako punkt odniesienia 

(por. Rdz 50,10-11), miejsce przeprawy (por. Pwt 27,4), miejsce spotkania  

(2 Sm 19,16.32), punkt na drodze morskiej (Iz 8,23), miejsce, przy którym dla 

precyzyjniejszego określenia występuje nazwa miasta Jerycha (Lb 22,1; 26,3). 

Jordan, a w zasadzie jego brzegi, są urodzajnym, wybranym przez Lota miej-

scem osiedlenia (Rdz 13,10-11), miejscem życia plemion pogańskich (Lb 

13,29). Po zasiedleniu Ziemi Obiecanej przez pokolenia synów Jakuba jej geo-

graficzne orientowanie jest również związane z Jordanem. Silne związanie  

z ziemią leżącą na zachodnim brzegu rzeki, jak i zapewne perspektywa autora 

piszącego już z pozycji mieszkańca tej ziemi, każe nazywać tereny zamieszkałe 

przez Gada, Rubena i połowę pokolenia Manassesa jako leżące „za” Jordanem 

(Joz 1,14; 22,4). Oko narratora jest zatem już na zachodnim brzegu, choć, jak 

wynika z narracji, Izraelici jeszcze nie przekroczyli rzeki.  

 Ważną rolę w historii Narodu Wybranego odgrywa Jordan jako miejsce 

uroczystego wkroczenia do Ziemi Obiecanej (Joz 3,1.8.11.13-15.17; 

4,1.7.10.16-18.22; 5,1; 24,11). Z koryta Jordanu pochodzą też kamienie, które 

umieszczono w Gilgal na pamiątkę tego cudownego wydarzenia (Joz 4, 1-24). 

Jordan w tym opowiadaniu występuje w podobnej funkcji, jak Morze Czerwo-

ne w czasach wyjścia, mianowicie jako miejsce, z którego wychodzą Izraelici 

(Joz 4,19.22-23) oraz jako rzeka posłuszna rozkazowi Bożemu. Tak to wyda-

rzenie z Księgi Jozuego interpretuje psalmista (Ps 66,6; 114,3). 

 Jordan występuje również jako nazwa własna krainy, którą należy utożsa-

miać z dziedzictwem Gada, Rubena i Manassesa (Joz 13,27), krainę za Jorda-

nem (ן ֶבר ַהַיְרדֵּ  tłumaczoną często jako Zajordanie (1 Sm 31, 7). W Ps 42,7 (עֵּ

ziemia Jordanu (ן  jest miejscem, które należy utożsamiać geograficznie (ֶאֶרץ ַיְרדֵּ

ze źródłami rzeki w okolicach Banias. Jest to miejsce tęsknoty za świątynią, 

wyrażające dzielący od niej geograficzny i duchowy dystans, który powoduje 

tęsknotę. Przyjmując teorię o powstaniu tego psalmu w czasach niewoli babi-

lońskiej
11

 można przypuszczać, że jego autor był wśród wygnańców, którzy 

idąc na wschód mijali ową krainę Jordanu, której obfite wody rodziły w nim 

tęsknotę za świątynią
12

. Ta kraina już w Rdz 13,10-11 jest opisywana jako ży-

zna i urodzajna niczym ogród. Tą funkcję dolina Jordanu pełni również u pro-

                                                 
11  Por. S. Łach, J. Łach, Księga Psalmów. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskur-

sy, Poznań 1990, s. 242.  
12  Por. C. A. Briggs, E. G. Briggs, A Critical and Exegetical Commentary on the Book of 

Psalms, t. 1, Edinburgh [b.r.w.], s. 367.  
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roków. W Księdze Jeremiasza jej zielone zarośla są synonimem niebezpieczeń-

stwa, ponieważ są krainą zamieszkiwaną przez lwy (Jr 12,5; 49,19; 50,44). 

Podobną funkcję pełni Jordan u proroka Zachariasza (Za 11,3). Przeciwień-

stwem dla tej okolicy będą góry jako synonim spokoju i bezpieczeństwa (Ps 

72,3), zwłaszcza góra Syjon (Iz 33,20).  

 Jordan to także miejsce święte. Pierwszym powodem tej świętości jest to, 

że tam przemawia Bóg (Lb 33,50; 35,1). Drugim jest to, że ta okolica staje się 

miejscem nadania praw i przykazań (Lb 36,13). W końcu brzegi Jordanu stają 

się miejscem, gdzie pokolenia zajordańskie budują ołtarz ku czci Pana (Joz 

22,10-11). Ważną, teologiczną funkcję pełni też Jordan w narracji o Eliaszu  

i Elizeuszu (2 Krl 2,6-7.13). To tutaj podąża Eliasz, a za nim jego uczeń Elize-

usz, aby później odejść do nieba na ognistym rydwanie, przekazując wcześniej 

swemu uczniowi ducha prorockiego, którego symbolem staje się płaszcz. 

Eliasz przez uderzenie wód Jordanu swym płaszczem pokonuje rzekę, podob-

nie czyni Elizeusz w drodze powrotnej. W wodach Jordanu ma miejsce cud 

uzdrowienia Naamana (2 Krl 5,10.14). Tu również ma miejsce epizod z siekie-

rą, którą Elizeusz wydobywa z głębin Jordanu (2 Krl 6,2.4). Jordan w przyta-

czanych tu przykładach z opowiadania o Eliaszu i Elizeuszu jest miejscem, 

gdzie objawia się moc proroka.  

 Na koniec, dla pełnego obrazu poruszanej tu problematyki, należy wspo-

mnieć o dwóch epizodycznych funkcjach Jordanu. Pierwsza to miejsce, gdzie 

są wykonywane brązowe naczynia do świątyni jerozolimskiej i dla króla Salo-

mona (1 Krl 7,46; 2 Krn 4,17). Druga to miejsce bytowania zwierzęcia, którego 

nazwę Biblia Tysiąclecia w Hi 40,15 przekłada jako „hipopotam”, a w orygina-

le brzmi ona מֹות  Tłumaczono ją również jako „słoń”. Na identyfikację tego. ְבהֵּ

stworzenia z hipopotamem wskazują jedynie ślady w etymologii egipskiej. 

Bardziej istotną kwestią, niż identyfikacja z jakimś znanym gatunkiem zwierząt 

jest kwestia, czy behemot oznacza zwierzę, czy jakąś mityczną, ponadnaturalną 

istotę. W Biblii istota ta występuje jeszcze 10 razy poza tym fragmentem. Wy-

stąpienia te sugerują raczej naturalną interpretację. Jednak odniesienie do apo-

kryfów (1Hen 60,7-9; 4Ezd 6,49-52) oraz literatury ugaryckiej pozwalają wi-

dzieć w nim tajemniczą, mityczną bestię. Jej miejscem zamieszkania jest pust-

kowie, które łatwo można utożsamić z zaroślami Jordanu (Hi 40,23)
13

.  

Jordan w Nowym Testamencie 

 Po przebadaniu funkcji Jordanu w Starym Testamencie należy przyjrzeć 

się teraz temu samemu zagadnieniu w Nowym Testamencie. Słowo Ἰορδάνης 

występuje w Nowym Testamencie zaledwie 15 razy i do tego jedynie w Ewan-

geliach. Analizując wszystkie loci związane z tym słowem można wyróżnić 

trzy funkcje, jakie pełni ta rzeka na kartach Nowego Testamentu.  

                                                 
13  Por. M. H. Pope, Job. Introduction, Translation and Notes, New Haven-London 2008,  

s. 320-322.  
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 Pierwsza z nich, jest ściśle geograficzna, gdzie Jordan jest punktem odnie-

sienia dla określenia krainy „za Jordanem”, miejsca wydarzeń biblijnych (Mt 

4,15.25; 19,1; Mk 3,8; 10,1). W wymienionych wystąpieniach złożenie πέραν 

τοῦ Ἰορδάνου tłumaczone jest często jako „Zajordanie”, czyli kraina znajdują-

ca się na wschód od rzeki, określana wg geografii historycznej w tym okresie 

jako Perea. Pewną trudność sprawia Mt 19,1, w którym Jezus z Kafarnaum 

udaje się „w granice Judei za Jordan”. Ponieważ Kafarnaum znajduje się po tej 

samej stronie Jordanu co Judea, dla ścisłości geograficznej zwrot εἰς τὰ ὅρια 

τῆς Ἰουδαίας πέραν τοῦ Ἰορδάνου należałoby przetłumaczyć „w pogranicze 

Judei (w okolice Judei) za Jordan”, czyli do miejsca bliskiego Judei, ale leżą-

cego po drugiej stronie rzeki, które de facto należy już do Perei. Podobny pro-

blem pojawia się w Mk 10,1. W tym przypadku lekcja, dla rozwiązania tego 

problemu, uzupełniana jest przez spójnik: εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας [καὶ] πέραν 

τοῦ Ἰορδάνου. Dodatek ten nie jest konieczny, ponieważ przyjmując podobne 

tłumaczenie, jak w Mt 19,1 czy wzbogacając o spójnik καὶ dochodzimy to tej 

samej lokalizacji geograficznej
14

. 

 Druga funkcja to miejsce działalności Jana Chrzciciela. Jordan to najpierw 

miejsce, gdzie Jan głosi chrzest nawrócenia oraz przybliżanie się Pana (Mt 3,5; 

Łk 3,3). W tym samym miejscu Jan udziela chrztu połączonego z wyznawa-

niem grzechów (Mt 3,6; Mk 1,5). Oczywiście w wodach Jordanu chrzest 

przyjmuje także Jezus (Mt 3,13; Mk 1,9).  

 Trzecia funkcja, to miejsce działalności Jezusa. W tym kontekście Ewan-

gelie wspominają Jordan jedynie dwa razy i czyni to tylko autor czwartej  

z nich. Jordan jest miejscem, gdzie chrztu udziela także Jezus (J 3,22), choć, 

jak zostanie wspomniane w J 4,2, nie czynił tego osobiście, lecz przez swoich 

uczniów. Czyni to w „ziemi judzkiej”, a więc po zachodniej stronie rzeki. Być 

może po tej samej stronie Jordanu było „Ainon w pobliżu Salim”, gdzie Jan 

udzielał chrztu (J 3,23). Jednak nie było to raczej to samo miejsce, gdzie 

chrzest przyjął Jezus, gdyż jest ono określane przez uczniów Jana jako πέραν 

τοῦ Ἰορδάνου (J 3,26). To samo miejsce wg J 10,40 staje się miejscem pobytu 

Jezusa przed Jego ostatnią drogą do Jerozolimy; miejscem, gdzie „wielu  

w Niego uwierzyło” (J 10,42).  

 Ujęcie chronologiczne wydarzeń biblijnych jest dość oczywiste. Wydarze-

nia nowotestamentalne, które miały miejsce nad Jordanem, można ułożyć 

chronologicznie i dojść zapewne do ciekawych wniosków. Zadaniem jednak 

                                                 
14  „W pogranicze (okolice) Judei za Jordan” czy „w granice Judei i Zajordania” oznacza to 

samo miejsce nad Jordanem, na granicy Perei i Judei. Kodeks Aleksandryjski i kilku innych 

świadków zawiera lekcję εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας διὰ τοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου (w granice 

Judei przez Zajordanie), która sugerowałaby, że Jezus jedynie przeszedł przez Zajordanie  

i nauczanie nt. nierozerwalności małżeństwa (Mk 10,1n) ma już miejsce w Judei, po ponow-

nym przekroczeniu rzeki. Wariant tekstu ze spójnikiem καὶ nie określa, po której stronie rze-

ki ma miejsce wspomniane nauczanie Jezusa, wiadomo jedynie, że odbywa się ono blisko 

granicy, czyli blisko rzeki. Wariant bez spójnika καὶ sugeruje, że wydarzenie ma miejsce bli-

sko granicy, ale jednak po wschodniej stronie rzeki. 



JORDAN JAKO PREFIGURACJA WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO…  

73 

niniejszego artykułu jest przyjrzeć się tym wydarzeniom w kluczu geografii  

i zbadać, czy za takim ujęciem nie kryje się sens teologiczny. Zostanie zatem 

teraz podjęta próba przyjrzenia się tym wydarzeniom i ułożenia ich pod kątem 

ich lokalizacji. Ujmując je geograficznie i lokalizując od północy w kierunku 

południowym wzdłuż doliny Jordanu, jako pierwsze należy zlokalizować dia-

log Jezusa z uczniami dotyczący tego, za kogo uważają Jezusa ludzie oraz jego 

najbliżsi współpracownicy, apostołowie. Dialog ten jest połączony z przekaza-

niem Piotrowi władzy kluczy. Miało to miejsce w wioskach pod Cezareą Fili-

pową, czyli u źródeł Jordanu. Wspominają o nim wszyscy synoptycy (Mt 

16,13-28; Mk 8,27-9,1; Łk 9,18-27), przy czym Łukasz nie lokalizuje dokład-

nie tego wydarzenia, ale u niego, jak i u pozostałych synoptyków, wydarzenie 

to bezpośrednio poprzedza przemienienie Jezusa na górze. 

 Drugim w geograficznej kolejności miejscem jest Betsaida leżąca w miej-

scu, gdzie Jordan wpływa do Jeziora Galilejskiego. Betsaida to cel, do którego 

Jezus nakazuje udać się uczniom przez jezioro (Mk 6,45). Z jej okolicami utoż-

samia się też uzdrowienia w ziemi Genezaret (Mk 6,53-56). Ewidentnie  

w Betsaidzie dokonuje się również cud uzdrowienia niewidomego (Mk 8,22-

26). O uzdrowieniach w tym miejscu wspomina także Łukasz dorzucając in-

formację o nauczaniu nt. królestwa Bożego (Łk 9,10-11). W tym miejscu Łu-

kasz wydaje się umiejscawiać również te wydarzenia, które pozostali synopty-

cy lokują w Cezarei Filipowej oraz pierwsze rozmnożenie chleba (Łk 9,12-27). 

 Kolejna, bardzo ważna i najbogatsza w liczbę wydarzeń scena w dolinie 

Jordanu, to Jezioro Galilejskie i jego najbliższe okolice. Z samym jeziorem 

związane są takie wydarzenia, jak: uciszenie burzy (Mt 8,23-27; Mk 4,35-41; 

Łk 8,22-25), kroczenie po wodzie (Mt 14,22-33; Mk 6,45-52; J 6,16-21), na-

uczanie o kwasie faryzeuszów (Mt 16,5-12; Mk 8,14-21), obfity połów (Łk 

5,4-11). Nad jego brzegiem mają miejsce wydarzenia stanowiące samo sedno 

misji Jezusa, których wszystkich nie sposób wymienić. Całe nauczanie, Kaza-

nie na górze, pasmo dokonanych cudów, powołanie uczniów, które miały miej-

sce na górze błogosławieństw, w Kafarnaum, w kraju Gerazeńczyków czy na 

różnych odcinkach jego północno-zachodniego wybrzeża można podporząd-

kować jednej kategorii: działalności formacyjnej Jezusa z Nazaretu, przez którą 

kształtuje i wychowuje swoich słuchaczy.  

 Na odcinku między Jeziorem Galilejskim i Morzem Martwym Ewangelie 

umiejscawiają jeszcze dwa wydarzenia. Pierwszym, jeśli chodzi o kolejność w 

topografii, jest nauczanie w trakcie ostatniej drogi do Jerozolimy. W przekazie 

Mateusza markery geograficzne wskazują, że nauczanie na temat nierozerwal-

ności małżeństwa, bezżenności, błogosławieństwo dzieci, spotkanie z bogatym 

młodzieńcem, nauczanie o niebezpieczeństwie bogactw oraz przypowieść  

o robotnikach w winnicy ma miejsce pomiędzy Galileą a Jerychem (Mt 19,1-

20,16; Mk 10,1-31). Należy je lokować na wschodnim brzegu Jordanu, na wy-

sokości Judei, mniej więcej na odcinku od miejsca, gdzie do Jordanu wpada 



KS. MICHAŁ ZYBAŁA 

74 

potok Jabbok, do Morza Martwego. Niestety, dane zawarte w tekście biblijnym 

nie pozwalają zidentyfikować tego miejsca precyzyjniej. 

 Drugim wydarzeniem mającym miejsce na tym odcinku, a zarazem klu-

czowym pośród wszystkich nowotestamentalnych wydarzeń nad Jordanem, jest 

działalność chrzcielna Jana Chrzciciela i chrzest Jezusa. Z tekstu Mateusza  

i Marka wiadomo, że Jezus przyszedł z Galilei i że chrzest miał miejsce nad 

Jordanem, bez precyzyjniejszego dookreślenia (Mt 3,13; Mk1,9). Skoro do 

Jana ciągnęły „Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem” (Mt 

3,5; por. Mk 1,5) można się domyślać, że logicznym miejscem wydarzeń był 

zachodni brzeg rzeki, choć istnienie brodów sprawiało, że Jordan nie był prze-

szkodą nie do przebycia. Wydaje się, że terenem działalności Jan Chrzciciela 

wg Łukasza jest cała dolina Jordanu
15

, podczas gdy tradycyjnie umiejscawia się 

to wydarzenie u ujścia Jordanu do Morza Martwego, raczej po wschodniej 

stronie rzeki, do której bardziej pasują opisy pustkowia, na którym działał Jan 

(Mt 11,7; Łk 7,24)
16

. Jakkolwiek można się spierać co do dokładnej lokalizacji 

miejsca chrztu, to na podstawie powyższej ewidencji można stwierdzić, że 

wydarzenie to bez wątpienia miało miejsce gdzieś na odcinku doliny Jordanu, 

pomiędzy ujściem potoku Jabbok a Morzem Martwym. Tradycyjnie pielgrzy-

mom pokazuje się miejsce naprzeciwko Jerycha, obok el-Maghtas. Miejsce to 

jest uznawane za miejsce chrztu Jezusa od czasów bizantyjskich, co potwier-

dzają wykopaliska sanktuariów z tamtych czasów. Płynący nieopodal Wadi el 

Charrar utożsamia się w potokiem Kerit, nad którym przebywał Eliasz (1 Krl 

17,3), a pobliskie wzgórze Pielgrzym z Bordeaux w 333 r. utożsamił z górą, na 

której dokonało się wzięcie do nieba Eliasza (2 Krl 2,5-14)
17

. 

 Z kolei Jan umiejscawia działalność Jana Chrzciciela w Betanii nad Jorda-

nem (J 1,28). Ramy niniejszej pracy nie pozwalają na dokładne przeanalizowa-

nie tej lokalizacji
18

, jak i na dokładniejsze przyjrzenie się teologii Jordanu  

u Jana. W kolejnym paragrafie zostanie przeanalizowany sens teologiczny za-

warty w geografii Jordanu, jedynie w Ewangeliach synoptycznych.  

Jordan jako figura wtajemniczenia chrześcijańskiego 

 Przeanalizowane zostało środowisko geograficzne Jordanu oraz rozmiesz-

czenie poszczególnych wydarzeń biblijnych w jego dolinie. Wydarzenia te 

zostały również przeanalizowane według ich funkcjonalności oraz obecności 

tematów teologicznych. Rodzi się zatem kluczowe dla niniejszych badań pyta-

nie: jaki związek ma jedno z drugim: geografia z teologią? Czy można w przy-

                                                 
15  Por. C. C. McCown, The Geography of Luke’s Central Section, „Journal of Biblical Litera-

ture” 57(1938)1, s. 55. 
16  Por. tenże, Gospel Geography: Fiction, Fact and Truth, „Journal of Biblical Literature” 

60(1941)1, s. 3-8. 
17  Por. R. Riesner, Bethany Beyond the Jordan (John 1:28). Topography, Theology and History 

in the Fourth Gospel, „Tyndale Bulletin” 38(1987), s. 35-36. 
18  Więcej na ten temat: tamże, s. 34-59. 
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padku natury i funkcji Jordanu w Biblii mówić o celowości, o tym, że w kodzie 

geografii tej rzeki została ukryta teologia i jest w nim objawiona konkretna 

treść? Czy można mówić o geografii zbawienia?  

 Powyższe badania skłaniają do stwierdzenia, że pośród różnych możli-

wych wątków teologicznych, które można wysnuć z analizy geograficznej do-

liny Jordanu, na uwagę zasługuje przede wszystkim motyw chrztu w Ewange-

liach, a ściślej rzecz ujmując, charakter i natura inicjacji chrzcielnej. Z powo-

dów metodologicznych należy podzielić tę analizę na dwa podejścia: według 

Ewangelii synoptycznych i w Ewangelii Janowej. Poniżej zostanie przeanali-

zowany ten motyw jedynie w Ewangeliach synoptycznych. Niektóre z anali-

zowanych wydarzeń Starego Testamentu posłużą jako tło i zarazem baza dla 

przedstawionej tu argumentacji.  

 W Ewangeliach synoptycznych wydarzenia związane z Jordanem, ułożone 

według kryterium topograficznego (patrząc od północy), rozkładają się w na-

stępującej kolejności. Pierwszym z nich jest dialog Jezusa z uczniami w wio-

skach pod Cezareą Filipową (Mt 16,13-28; Mk 8,27-9,1; Łk 9, 18-27), czyli  

u źródeł Jordanu. Jest to, nie licząc epizodu w Tyrze i Sydonie (Mt 15,21-28; 

Mk 7,24-30), najdalej wysunięte na północ miejsce, w którym Jezus się poja-

wia. Zabiera ich tak daleko, ale zarazem w miejsce piękne, porośnięte bujną 

roślinnością, wśród pięknych kaskad źródłowego odcinka rzeki, ażeby zrobić 

trzy rzeczy. Pierwszą z nich jest zadanie pytań: „Za kogo uważają Mnie ludzie” 

(Mk 8,27) oraz „A wy za kogo Mnie uważacie” (Mk 8,28). Te pytania Jezus 

zadaje w bezpośrednim sąsiedztwie sanktuarium bożka Pana. W całym tym 

kontekście geograficznym Bóg objawia cztery tajemnice: (1) żeby opowiedzieć 

się za Chrystusem jako Mesjaszem, trzeba przebyć z Nim długą drogę; (2) py-

tania zadane w tym miejscu zmuszają do skonfrontowania w sobie wiary  

w Chrystusa z obecnością bożków, nie tylko tych na ołtarzach w Banias, ale 

również tych rzeczywistych, które apostołowie mogli mieć w swoim życiu;  

(3) pytanie pada w miejscu odosobnienia, bo odpowiedź musi być prawdziwa  

i osobista; jej udzielenie wymaga pewnego wyjścia na pustynię; (4) piękno 

źródeł Jordanu staje się miejscem, z którego, podobnie jak z góry przemienie-

nia, nie chce się wracać; zatem wędrówka w kierunku Jerozolimy, którą tu 

uczniowie razem z Jezusem rozpoczną, będzie od nich wymagała wyrzeczenia  

i konkretnego wyboru. W tych okolicznościach Jezus, po usłyszeniu oczekiwa-

nej odpowiedzi, czyni rzecz drugą: zapowiada po raz pierwszy swoją mękę 

oraz trzecią: mówi o warunku, jaki muszą spełnić ruszając w tę drogę, o braniu 

krzyża i zaparciu się siebie. To jest początek inicjacji chrześcijańskiej: najpierw 

tęsknota za Bogiem, którą, jak wykazano wcześniej, wyraża w tym miejscu Ps 

42, doświadczenie piękna bycia z Chrystusem (długa wędrówka, przebywanie 

w oazie u źródeł Jordanu), które kończy się pytaniem o to, kim jest Jezus dla 

kandydata do chrztu i decyzja, czy kandydat chce wyruszyć w tę drogę, która 

nie będzie łatwa (opuszczenie oazy). Miejsce to jest figurą początku starożyt-

nego rytu chrzcielnego, kiedy to kandydat do chrztu, zwrócony ku zachodowi 
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oznaczającemu miejsce życia demona, wyrzekał się złego ducha (bożki w Ba-

nias). Następnie odwracał się ku wschodowi, oznaczającemu przychodzącego 

Chrystusa - Wschodzące Słońce (por. Łk 1,78) i wyznając wiarę w Trójcę 

Świętą i chrzest, wchodził do kaplicy chrzcielnej (opuszczenie oazy)
19

. 

 U źródeł rzeki rozpoczyna się podążanie za Jezusem, wzdłuż doliny Jorda-

nu. Dolina ta, jak każda dolina rzeczna na świecie, powoli opada w dół. Zatem 

kroczenie za Jezusem, wejście na drogę inicjacji chrzcielnej, ma charakter po-

wolnego schodzenia w dół, czyli sukcesywnego poznawania prawdy o sobie  

w świetle Ewangelii. Tym, co jest osobliwe dla doliny Jordanu, jest to, że spa-

dek ten na początku jest raptowny oraz to, że przekracza ona granicę poziomu 

morza i biegnie ku największej depresji na świecie. Tą granicę przekracza po-

między źródłami a Jeziorem Galilejskim, które jest terenem dłuższej formacji 

uczniów Jezusa. Owo przekroczenie granicy pokazuje naturę chrześcijaństwa, 

które wymaga decyzji radyklanej: odrzucenia bożków (Banias) i zaufania, że 

droga, którą prowadzi Jezus jest właściwa i dobra dla mnie. Przekroczenie gra-

nicy poziomu morza oznacza przekroczenie granicy pewnego ryzyka i przyję-

cia kierunku schodzenia w dół zamiast spodziewanego wchodzenia w górę. 

Przekroczenie tej granicy to wybór między religijnością, która oczekuje od 

Boga pewnej wymiany (moja decyzja za Twoją łaskę), za którą człowiek spo-

dziewa się usunięcia wszelkich trudności z jego życia, a wiarą, która polega na 

daniu przyzwolenia Jezusowi na prowadzenie według Jego woli, nawet jeśli 

oznacza to nielogiczne sprowadzanie (ָיַרד) do największej depresji świata, do 

doświadczenia prawdy o sobie. Niepewność i ryzyko tej wędrówki podkreśla 

też natura odcinka wiodącego do Jeziora Galilejskiego przez tereny, które  

w Starym Testamencie były gęstwiną zamieszkiwaną przez lwy
20

. Tu można 

także upatrywać środowisko życia behemota i lewiatana (Hi 40, 15-32). Decy-

zję nowego życia z Chrystusem, którą musi podjąć każdy wchodzący do sa-

dzawki chrzcielnej, podkreślał Cyryl Jerozolimski: „Jak bowiem Chrystus był 

kuszony po chrzcie przez dni czterdzieści (…) tak i ty, który przed chrztem nie 

odważyłeś się na walkę z wrogami, gdy otrzymasz łaskę, ufny w broń sprawie-

dliwości podejmij walkę, i jeśli chcesz, głoś też Ewangelię. (…) Przygotuj więc 

naczynie swej duszy, abyś się stał dzieckiem Bożym, <<dziedzicem Boga, 

współdziedzicem Chrystusa>>; jeśli się przygotujesz, abyś też (łaskę) otrzy-

mał; jeśli przystępujesz z pobudki wiary, abyś się stał prawdziwym wiernym, 

gdy z własnej woli wyzujesz starego człowieka”
21

. 

 Kolejną stacją na drodze schodzenia w formacji chrzcielnej jest Jezioro 

Galilejskie. Jego brzegi, jak i jego tafla są miejscem intensywnego nauczania 

                                                 
19  Por. Cyryl Jerozolimski, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, red. M. Bogucki, Kra-

ków 2000, s. 319-322; T. Kaczmarek, Symbolika chrzcielna w nauczaniu Kościoła starożyt-

nego, „Studia Włocławskie” 5(2002), s. 140-141.  
20  Więcej na ten temat: M. Har-El, The Pride of the Jordan. The jungle of the Jordan, „Biblical 

Archeologist” 6(1978), s. 65-74. 
21  Cyryl Jerozolimski, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, dz. cyt., s. 55-56. 
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Jezusa, jego cudów i powołania uczniów. Miejsce to znajduje się już pod po-

ziomem morza. Jest pewnego rodzaju nagrodą dla tego, kto zaufał Przewodni-

kowi i zdecydował się przekroczyć wspomnianą wcześniej granicę. Tu kandy-

dat do chrztu przekonuje się, że pójście za Jezusem było dobrym wyborem. 

Otrzymuje pierwsze doświadczenie Boga (uzdrowienia w Betsaidzie, u wejścia 

Jordanu do wód jeziora), potwierdzane później niejednokrotnie przez liczne 

cuda w tej okolicy. Tutaj też rozpoczyna swoją długą formację (trzy lata dzia-

łalności Jezusa w Galilei), polegającą na słuchaniu słów Jezusa, chodzeniu za 

Nim, doświadczeniu Jego mocy. Odpowiada to procesowi katechumenatu, 

który ma miejsce po wcześniej opisanej decyzji
22

. 

 Kolejny odcinek, pomiędzy jeziorem a miejscem chrztu Jezusa u bram 

Morza Martwego, jest również nasycony znakami teologii chrzcielnej ukrytymi 

w geografii. Po odbyciu zasadniczej formacji (Jezioro Galilejskie), kandydat 

jest zaproszony na dalszą drogę schodzenia ku śmierci (Morze Martwe). Na 

drodze tej Jordan silnie meandruje, przez co jego bieg jest trzykrotnie dłuższy, 

niż długość samej doliny na tym odcinku. To oddaje naturę formacji chrześci-

jańskiej. Podobnie, jak Bóg w czasach wyjścia nie prowadził Izraelitów naj-

krótszą i najbardziej oczywistą (nadmorską) drogą do Ziemi Obiecanej, tak 

Jezus nie prowadzi swojego ucznia drogą prostą i oczywistą
23

. Widać to rów-

nież w rzeźbie terenu. Mniej więcej od Janowego Ainon koło Salim (12 km na 

południe od dzisiejszego Bet Szean) kończy się żyzna i łatwo dostępna dolina. 

Odtąd Jordan będzie płynął przez tereny pustynne, a na odcinku do El-Ghor 

jego dolina coraz bardziej wrzyna się w teren, jest coraz głębsza i trudno do-

stępna. Kroczący za Jezusem ma już doświadczenie Jego Słowa i cudów. Do-

konał wyboru kroczenia za Nim, ale to kroczenie jest coraz bardziej zdumiewa-

jące: prowadzi przez pustynię (por. Oz 2,16), meandrującym nurtem rzeki, 

coraz głębiej, wśród trudno dostępnych zboczy. Na tym odcinku należy loko-

wać uzdrowienie Naamana (2 Krl 5, 1-15), ponieważ to miejsce było najbliżej 

Samarii. Zatem droga do jego uzdrowienia, jak i droga do uzdrowienia każde-

go, kto kroczy za Jezusem, wymaga wiary, którą na próbę dodatkowo wystawia 

niedostępność rzeki. W tym miejscu należy również umiejscowić wydarzenia 

opisane w Mk 10,1-31. To w tym trudnym terenie, na pustyni, po zasadniczej 

formacji w Galilei i po sporym już doświadczeniu kroczenia za Jezusem Jego 

nieoczywistymi drogami, uczniowie otrzymują naukę o nierozerwalności mał-

żeństwa i ubóstwie. W coraz trudniejszym terenie przekazywana jest coraz 

radykalniejsza katecheza, którą jest w stanie przyjąć oblubienica, która wyszła 

                                                 
22  Więcej o naturze katechumenalnej inicjacji chrzcielnej: tamże, s. 31-57; Z. Kiernikowski, 

Droga przemiany i radości. Kerygmat – sakrament – życie, Legnica-Kraków 2016. 
23  Formację do wiary dojrzałej w Kościele, która może okazać się niełatwa, Cyryl Jerozolimski 

opisuje następująco: „Wpadłeś w sieć Kościoła. Daj się złapać żywy, nie uciekaj! Jezus 

chwyta cię wędką, nie po to, aby cię zabić, lecz by przez śmierć dać ci życie”. Cyryl Jerozo-

limski, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, dz. cyt., s. 21. 
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za Oblubieńcem na pustynię i słucha Jego Słowa (por. Oz 2,16). Geografia tego 

miejsca odzwierciedla radykalizację nauczania Jezusa, która tutaj następuje. 

 Wreszcie katechumen dochodzi do miejsca chrztu, które geograficznie 

należy umiejscowić w okolicach el-Maghtas, nieopodal potoku Wadi el Char-

rar, naprzeciwko Jerycha. W linii prostej do miejsca ujścia Jordanu do Morza 

Martwego jest 9 km. Wody rzeki w tym miejscu są już słonawe, otoczenie pu-

stynne, lokalizacja 9 km od największej depresji świata. Tu kończy się scho-

dzenie (ָיַרד) Jordanu i schodzenie kandydata do chrztu w dół za Jezusem. To 

ukształtowanie doliny Jordanu, które cechuje się silnym spadkiem (od ok. 550 

m n.p.m. do -417 m p.p.m.), zwłaszcza na pierwszym odcinku do Jeziora Gali-

lejskiego, przekraczającym poziom morza i schodzącym do najgłębszej depre-

sji świata, plastycznie wyobraża sadzawkę chrzcielną, w której w Kościele 

pierwotnym chrzczono dorosłych. Była ona wydrążonym zagłębieniem, do 

którego katechumen schodził po schodach. W jej najniższym miejscu przyj-

mował chrzest przez zanurzenie, oznaczający zanurzenie z Chrystusem  

w śmierci (por. Rz 6,3-4). Zejście to przypominało drogę Jezusa z krzyża do 

grobu oraz Jego kenozę
24

. Potem wychodził po schodach jako chrześcijanin  

z wód śmierci, gdzie zostawiał swój stary sposób życia i otrzymywał białą sza-

tę jako znak nowego życia. Prefiguracją takiej sadzawki, czyli natury chrztu  

i wtajemniczenia chrześcijańskiego jest rzeka Jordan. Jezus przyjmuje chrzest 

w największej depresji świata, która zapowiada doświadczenie wszystkich 

kandydatów do chrztu: jeśli chcesz być chrześcijaninem, musisz porzucić daw-

ne życie, polegające na hołdowaniu obcym bogom (Banias), pójść za Jezusem 

(droga na południe), dać się formować Jego Słowu (Jezioro Galilejskie), aby po 

długiej, meandrującej drodze przez pustynię dojść do doświadczenia, że jesteś 

grzesznikiem (depresja Morza Martwego) i chcesz swoją naturę zanurzyć  

w wodach śmierci (wody słone), aby razem z Chrystusem powstać do życia.  

 Cyryl Jerozolimski tak opisuje znaczenie zejścia i wyjścia z sadzawki 

chrzcielnej: „Wchodzisz do wody wprawdzie obciążony grzechami, lecz we-

zwanie łaski, opieczętowawszy twą duszę, nie pozwala cię pochłonąć straszli-

wemu smokowi. Wskutek grzechu wchodzisz umarły, ale wychodzisz wzbu-

dzony do życia w sprawiedliwości”
25

. Cyryl ewidentnie widzi w wodach Jor-

danu wody śmierci także przez to, że to właśnie te wody stanowią według nie-

go siedlisko behemota i lewiatana (por. Hi 40, 15-32), które to istoty utożsamia 

ze złym duchem, którego Jezus pokonuje wstępując do Jordanu
26

. 

 Rodzi się jeszcze pytanie: gdzie jest wyjście z sadzawki chrzcielnej? Jezus 

nie udaje się już dalej na południe. Kierunkiem, do którego zmierza, jest Jero-

                                                 
24  Por. J. Day, The Baptismal Liturgy of Jerusalem. Fourth- and Fifth-Century Evidence from 

Palestine, Syria and Egypt, Hampshire-Burlington 2007, s. 95; R. Scroggs, K. I. Groff, Bap-

tism in Mark: Dying and Rising with Christ, „Journal of Biblical Literature” 92(1973)4,  

s. 536-537; T. Kaczmarek, Symbolika chrzcielna…, dz. cyt., s. 146-148. 
25  Cyryl Jerozolimski, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, dz. cyt., s. 55. 
26  Por. tamże, s. 54. 
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zolima, miejsce Jego śmierci i zmartwychwstania. Miejsce chrztu od Jerozoli-

my nie jest odległe (31 km w linii prostej), ale droga dzieląca oba punkty znów 

cechuje się sporą różnicą wysokości, którą ochrzczony pokonuje pod górę
27

. 

Odzwierciedla to hebrajski czasownik  oznaczający (iść, kroczyć, chodzić) ָהַלְך

często czynność pielgrzyma zmierzającego do Świętego Miasta (por. Ps 122,1). 

Jest on przeciwwagą dla wspomnianego już ָיַרד oznaczającego często powrót  

z Jerozolimy, wiążący się zawsze ze schodzeniem w dół. W języku greckim 

słowom tym odpowiadają terminy καταβαίνω (schodzić) i ἀναβαίνω (wstępo-

wać) (por. Łk 10,30; J 7,8). W tym odcinku, prowadzącym z wód śmierci do 

miejsca zmartwychwstania można upatrywać prefigurację wyjścia z sadzawki 

chrzcielnej, oznaczającego całe życie, które czeka na chrześcijanina po jego 

chrzcie, życie również nie łatwe (pokonanie dużej różnicy wysokości), bo życie 

radykalizmem Ewangelii łatwe nie jest, ale zmierzające do chwalebnego końca. 

Liturgia chrzcielna jest po prostu symbolicznym powtórzeniem tajemnicy pas-

chalnej Jezusa Chrystusa
28

. Do wejścia w tę tajemnicę jest zaproszony kandy-

dat do chrztu. Cyryl Jerozolimski pisze: „Wyszedłszy zaś z wody znaleźliście 

się znów jak w pełnym dniu. W tej samej chwili umarliście i narodziliście się – 

owa zbawcza woda była dla was równocześnie grobem i matką”
29

. 

 Dokonując próby syntezy funkcji teologicznej Jordanu w Starym i Nowym 

Testamencie można stwierdzić, że w Nowym Testamencie Jordan przestaje 

pełnić funkcję granicy. Dla bohaterów Starego Testamentu rzeka ta była grani-

cą, którą przekraczało się ze wschodu na zachód, jak i w przeciwnym kierunku. 

W Ewangeliach akcja na scenie rzeki Jordan umiejscawia się w kierunku pół-

noc – południe i nie ma już waloru przekraczania, ale schodzenia za Jezusem 

do wód śmierci, aby razem z Nim wejść do życia. Zatem obraz doliny Jordanu 

jako figury sadzawki chrzcielnej czy samej natury chrześcijańskiego wtajemni-

czenia jest ściśle ewangeliczny, choć, jak zostało wykazane powyżej, posiada-

jący swoje tło w Starym Testamencie. 

Podsumowanie 

 Celem tego artykułu nie było wszczynanie polemiki pomiędzy terminem 

„świętej geografii” i „geografii zbawienia” ani podejmowanie próby ostatecz-

nego, ostrego rozgraniczenia obu terminów. Wydaje się jednak, że „święta 

geografia” jest terminem bardziej religioznawczym, obecnym, jak wykazano na 

początku, także w innych, niż chrześcijaństwo i judaizm, religiach i kulturach. 

Nawet na gruncie chrześcijańskim, samo stwierdzenie, że wydarzenia biblijne 

wydarzyły się w konkretnej przestrzeni geograficznej niejako ją uświęcając, 

jest również przykładem jedynie na uświęcenie geografii. „Geografia zbawie-

                                                 
27  Z poziomu Morza Martwego (-417 m p.p.m.) do Jerozolimy (ok. 815 m n.p.m.) trzeba poko-

nać ponad 1230 m różnicy wysokości na odcinku 31 km. 
28  Por. T. Kaczmarek, Symbolika chrzcielna…, dz. cyt., s. 143.  
29  Cyryl Jerozolimski, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, dz. cyt., s. 326. 
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nia” to z kolei, jak zostało wykazane, nieco głębsze spojrzenie na związek geo-

grafii z wydarzeniami biblijnymi. Przeanalizowana tu funkcja rzeki Jordan  

w kontekście jej środowiska geograficznego pokazuje, że można dopatrywać 

się pewnego sposobu przekazu Objawienia w kodzie ukrytym w geografii. Aby 

go odkryć, należy najpierw zbadać środowisko geograficzne danego miejsca,  

a następnie dane biblijne z nim związane. Spróbować ułożyć je według kryte-

rium geograficznego, które będzie często niespójne z kryterium chronologicz-

nym i przyjrzeć się efektom. W niniejszym przedłożeniu jako pomoc do zwery-

fikowania wniosków posłużyła doktryna Kościoła dotycząca katechumenatu 

oraz starożytna symbolika chrzcielna, obecne zwłaszcza w nauczaniu Cyryla 

Jerozolimskiego. Wniosek jest jeden: prefiguracja odkryta w geografii Jordanu 

jest spójna z naturą wtajemniczenia chrześcijańskiego i symboliką chrzcielną. 

Jordan jest zatem miejscem, w którym Bóg ukrył pewną figurę biblijną. Loka-

lizując konkretne wydarzenia nad brzegami tej rzeki nie umieścił ich tam tylko 

dlatego, że była to jedyna większa rzeka w regionie, ale miał w tym też ukryty 

nieco cel zbawczy: pokazać naturę inicjacji chrzcielnej, a co za tym idzie sa-

mego chrześcijaństwa jako kenotycznego podążania za Chrystusem w dół do 

wód chrzcielnych, aby w nich uśmiercić swój stary sposób życia i przyjąć od 

Chrystusa nową godność i nowy sposób chrześcijańskiego życia, który też nie 

jest łatwy, ale prowadzi do zmartwychwstania. 

 

The Jordan as a Prefiguration of Christian Initiation.  

An Example of the Geography of Salvation  

Summary 

 The term “geography of salvation” rarely appears in biblical theology. Occa-

sionally, the term “sacred geography” is encountered. Yet it seems that the geog-

raphy of salvation signifies much more than the sacred geography which means 

an arrangement of biblical events in space and their relationship with the sites. 

The geography of salvation, as proved in this article, implies a deliberate work of 

God who wanted to veil his Revelation not only in history but also in geography. 

It means that analysing the geographical environment of the sites related to bibli-

cal events and linking them with their function can lead to a discovery what God 

wanted to reveal by placing the events in the specific environment. The argumen-

tation in the thesis was conducted on the basis of the River Jordan and its func-

tion in the synoptic Gospels against the background of the other books of the 

Bible. The conclusion of the article is the discovery that the River Jordan, and 

more precisely its geographical environment and function in the Bible, is a pre-

figuration of the baptismal initiation and the nature of the baptism itself.  

 

Key words: sacred geography, geography of salvation, Jordan, baptism. 
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