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Chleb dla pro ro ka
Pochodzący z Bordeaux pielgrzym do Ziemi

Świętejokoło333rokuzanotował:„OdJordanu,
gdziePanzostałochrzczony,jesttuzaledwiepięć
mil. Jest miejsce na brzegu Jordanu, niewielkie
wzgórze,zktóregoEliaszzostałwziętydonieba”.
Rzymskiepięćmiltodzisiejszepółtoramiliangiel
skiej.Pielgrzymwspominaokościelewybudowa
nymwtymmiejscuiwyraźniezaznacza,żemana
myśliwschodnibrzegJordanu.
Podobnymechembrzmianonimowytekstośw.

Helenie,matcecesarzaKonstantyna,októrejmó
wisię,że„dotarładorzeki,wktórejnaszChrystus
iBógbyłochrzczonydlanaszegozbawieniaikie
dyprzekroczyłaJordanidotarładogroty,wktó
rejżyłpoprzednik(Pański),zdecydowałaobudo
wiekościołapodimieniemJanaChrzciciela”.
Według Teodozjusza (ok. 530 po Chr.),

„wmiejscu,gdziePanbyłochrzczony,znajdujesię
marmurowakolumna,anakolumniezawieszono
żelaznykrzyż. Jest tu takżekościół JanaChrzci
ciela, który wybudował cesarz Anastazy”. Dalej
Teodozjusz zanotował: „Tam, gdziemój Pan zo
stałochrzczonyjest–nadalekimbrzeguJordanu
–niewielkiewzgórze,zwaneHermon,skądzostał
uniesiony prorok Eliasz”. Oczywiście nie może
chodzićopotężnągóręHermonnapółnocyIzra
ela, którą trudno byłoby ją nazwać „niewielkim
wzgórzem”.MowaraczejoWzgórzuEliasza.
Z tego samegomniejwięcej okresupochodzi

notatka Antoniego Męczennika: „Po tej stronie
Jordanu znajduje się źródło, gdzie Jan udzielał
chrztu.StąddoJordanujestdwiemile.Wsamej
doliniezatrzymałsięEliasz,akrukprzynosiłmu
chlebimięso.Ztejstronydolinyżyjecałemnó
stwo eremitów”. W sto lat później, około 670
roku,niejakiArclufzapisał:„Czcigodnemiejsce,
w którym Pan był ochrzczony przez Jana, jest

zawsze pokryte wodami Jordanu; w tym miej
scu został postawiony drewniany krzyż”. Autor
wspominatakżeoistnieniukościołakuczciJana
Chrzciciela.
RosyjskipielgrzymbyłpodwrażeniemWzgó

rzaEliasza,gdyw1106rokupisał:„Niezbytdale
koodrzeki,zaledwienadystansdwóchwystrza
łówzłuku,znajdujesięmiejsce,zktóregoprorok
Eliaszzostałwziętydoniebanaognistymrydwa
nie.Jesttutakżegrotaśw.JanaChrzciciela.Wspa
niałystrumieńpełenwodypłyniepokamieniach
wkierunkuJordanu;wodajestbardzozimnaima
bardzodobrysmak;jesttotasamawoda,którąpił
Jan,gdymieszkałwgrocie”.

Jan chrzcił w Be ta nii
Towłaśnie na owymwzgórzu, usytuowanym

około2kmodbrzegówJordanu,znajdujesięsta
rożytnaosadazwana„Betaniąpodrugiejstronie
Jordanu” (dla odróżnienia od Betanii leżącej na
przedmieściachJerozolimy,awczasachChrystusa
8kmodmiasta;ztejmiejscowościpochodziłŁa
zarz,MariaiMarta).EwangelistaJanwyjaśnia,że
właśniewtymmiejscuJanudzielałchrztunawró
cenia:„DziałosiętowBetanii,podrugiejstronie
Jordanu,gdzie Janudzielał chrztu” (J1,28).Do
tegosamegomiejscaudałsięJezus,gdywczasie
święta Chanuka Żydzi postanowili Go ukamie
nowaćzarzekomebluźnierstwo.Ewangelistare
lacjonuje:„znowuudałsięzaJordan,namiejsce,
gdzieJanpoprzednioudzielałchrztu,itamprze
bywał”(J10,40).Tużobokprzepływanaturalny
potok, zwany obecnie Wadi alCharrar, utożsa
miany z biblijnym potokiem Kerit, gdzie Eliasz
znalazłschronienieprzedgniewemAchabaiIze
bel(1Krl17,36).
Według wspomnianych niżej relacji bizantyj

skich pielgrzymów to właśnie tu znajdować się
miała jaskinia,wktórej żył iudzielał chrztupo
przednik Chrystusa. Woda wypływająca z groty
miałasłużyćzarównodocelówspożywczohigie
nicznych, jak i do chrztu.W okresie Bizancjum
jaskinia została przerobiona na kościół. Zupeł
nie niedawno został przez archeologów odkryty
iprzygotowanydozwiedzania.Pisarzebizantyjscy
wzmiankują także inne obiekty, które udało się
odkopać:chodzimianowicieoczteryinnekościo
łyidużezbiornikiwodnezcałymwodnymsyste
mem,datowanenaViVIstulecie.Pismałącząte
miejscazlokalizacjąchrztuJezusanawschodnim
brzegurzeki.
Przezstuleciaobszartenokreślałyróżnenazwy.

Znaleźć można wzmianki o nazwach: Betabara,
Betania,Ainon,Safsafas(takidentyfikujegomo
zaikowamapaZiemiŚwiętejzniedalekiejMadaby.
Wkościeleśw.Jerzegomapazajmowałapierwot
niepodobno25metrówdługościi15szerokości,
adojejułożeniazużyto2milionykamyków.Jero

PrzekraczamyJordan,byzbliżyćsię 
doautentycznegomiejscachrztu 
Jezusa.MówiąonimBiblia,kroniki
ilegendy.Wedługjednejznich 
wgrocienadJordanemmodlisię 
7dziewic.Strzegąprzechowywanej
wtymmiejscuszaty,którąPan 
nosiłnatwarzy.

MARIUSZ ROSIK 

FolderyreklamująceWadialKharrarwJorda
nii,podrugiejstronierzeki,niemalnawysokości
Jerycha,brzmiąniemaljednoznacznie:„Wspólnie
zebrane dane pochodzące z tekstów biblijnych,
opowiadań bizantyjskich i średniowiecznych pi
sarzy,lokalnychtradycjiKościołaOrtodoksyjnego
i ostatnio prowadzonych prac archeologicznych
sytuują chrzest Jezusa i rozległą tradycję związa
nązmisjąJanaChrzcicielaprowadzonąwrejonie
przyległymdorzekiJordanitużnawschód–na
terenach obecnego Haszymidzkiego Królestwa
Jordanii”.Czytakąlokalizacjęmożnaprzyjąćbez
zastrzeżeń? Czy rzeczywiście poprzednik Chry
stusatuudzielałchrztu?Czy„Betaniapodrugiej
stronieJordanu”(J1,28)toterenydzisiejszejJor
danii?

ru iny, mo zai ki i ChrzCiel ni Ce
TiszbewGileadzie,miasto,zktóregopochodził

starotestamentowyprorokEliasz,kojarzonejestze
współczesnymListibwJordanii.Totamznajdują
sięruinybizantyńskiegokościołazVIVIIwieku,
położonenaszczyciewzgórzazwanegoprzeztra
dycjęWzgórzemEliasza.Niedalekowzgórza,nad
samym brzegiem Jordanu, archeolodzy odkryli
ruinybizantyjskiegoklasztoruzkościołem,który
był wybudowany w czasach Anastazjusza (491
518 r.). Po wybudowaniu, kościół uchodził za
najbardziej monumentalną budowlę poświęconą

JanowiChrzcicielowinawschodnimbrzegu Jor
danu.Właśnietomiejsce,terenwokółszerokiego
zakola rzeki, naprzeciwko Jerycha, uważany jest
dziśprzezwieluzamiejscechrztuJezusa.
Choć przez wieki jedna z tradycji żywych

wśród chrześcijan ukazywała to właśnie miejsce
jako „chrzcielnicę” dla Jezusa, odkrycia z 1996
rokstałysięznacznymprzyczynkiemdorozwoju
tejhipotezy.Przedmiotyznalezionewczasiewy
kopalisk,awśródnichceramika imonety,które
znacznie ułatwiają datację, potwierdzają, że te
ren był zamieszkały w czasach Chrystusa i Jana
Chrzciciela.
Pracearcheologówodsłoniłytakżebizantyjski

klasztor z VVI w., wraz z kościołami, basenem
chrzcielnym, cysternami, systemami wodnymi
ikaplicami.Mozaiki,którymiozdobionoklasztor,
zawierająnietylkoornamenty,aletakżeinskryp
cje.Jednaznichgłosi:„ZpomocąłaskiChrystu
sa,naszegoBoga,całyklasztorzostałzbudowany
w czasach Rotoriusza, umiłowanego przez Boga
kapłanaiopata.NiechBógZbawicielmanadnim
miłosierdzie”.Starszy,bopochodzącyzIIIstule
ciapoChr., jestbudynekozdobionymozaikami,
którynazwano„chrześcijańskąsaląmodlitewną”.
Budowana na planie prostokąta z kamiennych
bloków,uchodzionazajednozpierwszychtakich
miejscodkrytychnaświecie.Jedenzłukówbazyli
kizostałstaranniezrekonstruowany;nazwanogo
imieniemJanaPawłaII,byuczcićjegopielgrzym
kędoJordanii.
Na wzgórzu odkopano także trzy baseny

chrzcielne.Najstarszyznich,datowanynaprze
łomIIIiIVwieku,położonyjestnajniżej;dwapo
zostałe,w kształcie niemal kwadratowym, nieco
wyżej.Basenyzaopatrzonesąwschodywewnętrz
ne, ułatwiające zejście do wody katechumenom
przyjmującymchrzest.

Gdzie 
Chry stus  
przy jął 
chrzest 

BetaniaPodrugieJStronieJordanu
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GDZIECHRySTuSPRZyJąŁCHRZEST
WIEŚCI

ekspozycjętworzyłyniejednokrotnieunikalne
wyrobyjubilerówsłowiańskich,skandynawskich
ibałtyjskich.Wykonanojezezłota,srebra,
bursztynuikamieniozdobnych.

Zasadniczaczęśćwystawyprezentowałazabytkiznalezione
wśrodkowejiwschodniejEuropie,naterenachzasiedlonych
przezSłowianiBałtów.Ozdobąbyłskarbodkrytyw
Boruciniewwoj.kujawskopomorskim.Depozytzawierał:
masywnyłańcuchozakończeniachuformowanychnakształt
zwierzęcychłbów,bogatodekorowanąkaptorgę,zawieszki
orazpaciorki.
WKatowicachpokazanotakżezabytkiznalezionena

terenieŚląskaiZagłębia.Nieladagratkądlamiłośników
biżuteriidawnejbyłaczęśćskarbuzXw.Tworzyłygomonety
niemieckie,czeskieiperskieorazułameksrebrnejozdoby.
Skarbodkrytow1993r.wLasowicachnaOpolszczyźnie.
Nawystawiezgromadzonoeksponatypochodzącezbadań

wykopaliskowychnacmentarzyskach,osadach,grodziskach
izprzypadkowychznalezisk.Kuratoremwystawy
byłaMałgorzataKurganPrzybylska.Ekspozycjapowstała
przywspółpracyzPaństwowymMuzeumArcheologicznym
wWarszawie. 

Zdjęcia: PMA w wArsZAwie, MŚ w KAtowicAch

zolimawidocznajestbardzodobrze.Łatwoodna
leźćwzgórzeświątynneiinneznanemiejsca).Dziś
mieszkańcyJordaniiposługująsięarabskąnazwą
AlMaghtas,czyli„miejscechrztu”.

7 dzie wic i wę że 
„BetaniępodrugiejstronieJordanu”ijejoko

licespowijająlicznelegendy.TerminSafsafaspoja
wisięwlegendziepochodzącejzVIIstulecia.Jan
MoschusopowiadahistoriępewnegomnichazJe
rozolimy,którywybrałsięzpielgrzymkąnagórę
Synaj.PoprzekroczeniuJordanuzłapałagonagła
gorączkaimusiałzatrzymaćsięwBetaniipodru
giejstronieJordanu.Trzydnipóźniejobjawiłmu
sięweśnieJanChrzciciel,któryrzekł:„Tamała
jaskiniajestwiększaniżgóraSynaj.NaszPanJe
zusChrystuszłożyłmituwizytę”.Gdymnichwy
zdrowiał, przekształcił grotę w kościół przezna
czonynaużytekeremitom,mieszkającymnatych
terenach.Moschuskończyswąrelację:„Działosię
towmiejscu,którezostałonazwaneLauraSafsa
fas,niedalekoJordanu”.
Z lokalizacją tą łączą się także inne legendy,

świadcząceotym,żeprzykuwałaonauwagęibu
dziła żywe zainteresowanie chrześcijan. Wspo
mnianyjużpielgrzymzPiacenzypisał:„Nabrzegu
Jordanuznajdujesięjaskiniazcelamidlasiedmiu
dziewic.Sąustanowieni ludzie,którzy ichpilnu
ją.Dziewicesątuprzyprowadzane,gdysąjeszcze

bardzomłode.Kiedyjakaśdziewi
caumiera,miejscempochówkujest
jejcela,natomiastmusibyćwydrą
żonainnacelawskale,takabyin
nadziewicamogłazastąpićzmarłą,
by ich liczbawynosiłazawszesie
dem. Z wielkim szacunkiem we
szliśmytam,abysięmodlić,alenie
ujrzeliśmy twarzy żadnej z nich.
Mówisię,żeszata,którąPanno
siłnatwarzy,jestprzechowywana
wtymmiejscu.Anaobydwubrze
gachJordanuponiżejgórsąwęże,
z których ludzie preparują lekar
stwaprzeciwzatruciom”.
Najbardziejznanalegendaopo

wiadaośw.MariiEgipskiej,która
wiodłarozwiązłeżyciewAleksan
drii, jednaknawróciłasiępodczas
pielgrzymkidoJerozolimy.Wcza
siemodlitwyusłyszałagłosMatki
Bożej: „Przekrocz Jordan, a tam
znajdzieszwytchnienie”.Poprzej
ściunawschodnibrzegrzeki,żyła
tam czterdzieści siedem lat w sa
motności, modlitwach i postach.
Tuż przed śmiercią została zna
leziona przez mnicha Zosimusa
zpobliskiegoklasztoru,którywy

słuchał jejhistorii,modliłsięznią iudzieliłKo
muniiświętej.

na wzgó rzu elia sza
Wydaje się, że bizantyjskie i średniowieczne

teksty klarownie identyfikują Wzgórze Eliasza
z„BetaniąpodrugiejstronieJordanu”.Informacja
tadoskonalewspółgrazteologicznymznaczeniem
tekstów biblijnych dotyczących postaci obydwu
proroków,Eliasza i JanaChrzciciela.Tam,gdzie
Eliaszzakończyłswądziałalność,gdyżzostałunie
sionydonieba,wznawia ją JanChrzciciel,utoż
samianyzEliaszem.LokalizacjachrztuPańskiego
w„Betaniipodrugiej stronieJordanu” jestwięc
wysoceprawdopodobna.JózefKozyrawydajesię
niemiećwątpliwości,żeodkryteprzezarcheolo
gów miejsce nad Jordanem wskazuje właściwą
lokalizację chrztu Jezusa.Omiejscu sakramentu
stwierdza bez wątpliwości: „Jest ono oddalone
zaledwieookoło10kmnawschódod Jerycha.
Sanktuaria–kapliceupamiętniającechrzestJezu
saw Jordanie – pierwsi chrześcijanie zbudowali
zarównonawschodnim,jakinazachodnimbrze
gu rzeki.Wmiejscu tymwspomina się również
JanaChrzciciela–poprzednikaChrystusa–oraz
proroka Eliasza. Według starożytnej tradycji po
wschodniej stronie Jordanumiała znajdować się
Betania,gdzieJanChrzcicielnazwałJezusaBaran
kiemBożym”.  

Ks. ProF. Pwt Dr hAB. 
MARIUSZ ROSIK

Au tor po nad dwu dzie stu 
ksią żek na uko wych i po pu lar
no nau ko wych oraz po nad stu 
ar ty ku łów. Pro wa dzi pra cę 
dy dak tycz ną na Uni wer sy te
cie wro cław skim i Pa pie skim 
wy dzia le teo lo gicz nym we 
wro cła wiu. czło nek mię dzy
na ro do we go sto wa rzy sze nia 
stu dio rum No vi te sta men ti 
so cie tas z sie dzi bą w cam
brid ge. re dak tor se rii ksią żek 
„Ar che olog czy ta Bi blię”. 

 O autorze:

ChrzCielniCa
uStaWionaWMieJSCu,
gdzieJanudzielić
MiałChrztuJezuSoWi
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