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Ziemia Święta to ziemia obietnic Pańskich i historycznej Palestyny. Obszar w jakiś 
sposób wyróżniony, wybrany i uświęcony. To Bóg swą obecnością sprawia, że jakieś miej-
sce jest święte 

J.W. Goethe powiedział: „Kto chce zrozumieć poetę, musi się udać do kraju poety”. 
Aby zrozumieć Biblię, trzeba się udać do Ziemi Świętej, poznać miejsca, w których roze-
grały się opisywane przez nią wydarzenia i żyli jej bohaterowie. 

Roman Brandstaetter, który zetknął się osobiście z Ziemią Świętą, jej niezwykłość 
określił następująco: „Fluid tej ziemi, na pewno różniący się od wszystkich ziem świata, 
tworzy z historycznych zdarzeń, rozgrywających się tutaj od niepamiętnych wieków, 
zamknięty, rodzinny krąg o magicznej mocy, dzięki której wszystko, co było, nadal jest 
obecne i wciąż trwa w ludziach i obok ludzi, w ich obyczajach, przyzwyczajeniach, 
w sposobie życia, w zjawiskach przyrody. […] Czytanie Pisma Świętego na tle chrystuso-
wych krajobrazów Ziemi Świętej było dla mnie jedynym w swoim rodzaju przeżyciem, 
pozwoliło mi bowiem skonfrontować prawdę biblijną z prawdą tej ziemi, z jej ludźmi 
i dzięki temu lepiej zrozumieć sens zdarzeń rozgrywających się tutaj przed dwoma tysią-
cami lat” [Brandstaetter 1981].

Pierwsze badania dotyczące geografii religii podjął w XIX wieku Wincenty Pol, któ-
ry prowadził w Katedrze Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego wykłady dotyczące geo-
grafii Ziemi Świętej. W 2013 roku mija 150 lat od ukazania się pierwszej w języku polskim 
publikacji na temat geografii Ziemi Świętej. Jej autorem jest Wincenty Pol, który za to no-
watorskie dzieło otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu św. Grzegorza od papieża Piusa IX.
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Książka Geografja Ziemi Świętej – w dwóch księgach ukazała się drukiem we Lwowie 
w 1863 r. Stanowiła innowację, ponieważ autor obszerne informacje geograficzne powią-
zał z tekstami Pisma Świętego. 

Pismo Święte wyrosło w konkretnych realiach geograficznych, dlatego, aby w peł-
ni je zrozumieć i zadomowić się w jego atmosferze, najlepiej czytać je na tle krajobrazów 
Ziemi Świętej. Pozwala to skonfrontować prawdę biblijną z prawdą tej ziemi, z jej ludź-
mi, a także lepiej zrozumieć sens zdarzeń rozgrywających się przed trzema tysiącami lat 
i wcześniej.

Znajomość geografii tej ziemi pozwala zlokalizować miejsca, lepiej odczytać teksty 
biblijne i odczuć ich atmosferę, może być kluczem do zrozumienia wielu wydarzeń biblij-
nych, gdyż niewłaściwa ich lokalizacja w przestrzeni geograficznej może skutkować także 
niewłaściwą interpretacją. Miejsca wzmiankowane w Biblii ukazują realizm wcielenia 
Syna Bożego, a informacje geograficzne stanowią składnik teologii Ewangelii.




