
Pomóż nam zrealizować wizję! Duc In Altum

Duc In Altum upamiętnia życie Jezusa wśród ludzi

Atrium Kobiet
W Atrium Kobiet znajduje się osiem filarów: siedem z nich 
symbolizuje biblijne niewiasty, które chodziły z Jezusem, a 
ósma to uhonorowanie wierzących kobiet wszech czasów.

Kaplica Łodzi
Ta kaplica upamiętnia kazanie Jezusa w łodzi. Ołtarz w kształcie 
łodzi stoi nad portem z I wieku.

Cztery kaplice z mozaikami
W każdej z kaplic jest miejsce dla 50 osób oraz pełna wyrazu 
mozaika obrazująca biblijne zdarzenie niedaleko Morza 
Galilejskiego.

•	 Kaplica	Marii	Magdaleny	(Łukasz 8:2)

•	 Kaplica	Chodzenia	Po	Wodzie (Mateusz 14:30-31)

•	 Kaplica	Córki	Jaira (Marek 5:41)

•	 Kaplica	Rybaków	Ludzi (Mateusz 4:19)

Kaplica	Spotkania
Kaplica ta stoi na rynku portu z I wieku i zaprojektowana została 
na wzór istniejącej w Magdali synagogi z I wieku. Znajduje się 
w niej piękne malowidło ścienne przedstawiające spotkanie 
Jezusa z kobietą cierpiącą na krwotok (Marek 5:25).

Learn more and donate at:
www.magdala.org

Otwarte codziennie 8:00–18:00
Migdal Junction, P.O.Box 366 • 1495000 • Israel
Tel/Faks +972-4-6209900 — Kom. +972-53-226-1469 
Email: visit@magdala.org — www.magdala.org
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Wejście
2. Sklep z pamiątkami
3. Kawiarnia
4. Kamień z Magdali
5. Synagoga z I wieku
6. Rynek z I wieku
7. Mykwy
8. Domy

9. Miejsce pracy
10. Duc In Altum
11. Port z I wieku
12. Ołtarz w kształcie łodzi
13. Jezioro Galilejskie
14. Pensjonat
15. Informacja turystyczna (w budowie)

®

®

®

®

®

®

Na sKrzyżOwaNIu hIsTOrII żydów I chrzEścIjAn



Na skrzyżowaniu historii żydów i chrześcijan

ParK archEOlOgIczNy
Wille	i	mykwy
Na terenie tym, leżącym na południe od synagogi, są dowody, że 
był on głównie używany w celach rytualnych. Dziś nadal działają 
cztery dobrze zachowane łaźnie do oczyszczania, zasilane płynącą 
pod ziemią wodą. Według standardów żydowskiej tradycji są one 
najwyższej jakości. Obok dwóch mikwa’ot znajduje się pomieszczenie 
z mozaikami podobnymi do tych w synagodze.

Domy	mieszkalne
Jest to jedna z grup regularnie rozmieszczonych domostw, co wskazuje 
na planową zabudowę, łącznie z prostymi, krzyżującymi się ulicami.

Miejsce	pracy	rybaków
Miejsce to stanowił budynek z wieloma pomieszczeniami, m.in. izbą 
z sześcioma piecami chlebowymi. Na wybrukowanych kamieniami 
tarasach znaleziono wiele obiektów związanych z rybołóstwem, np. 
haczyki czy ciężarki do sieci.

Skład	i	nabrzeże
Niedaleko wschodniego brzegu Morza Galilejskiego stał duży skład. 
Odkryto w nim studnię, sadzawkę na ryby oraz łopatkę do kadzidła 
zrobioną z brązu. Do tej obszernej struktury przylegało nabrzeże 
wybudowane z kamienia, z głazami do cumowania, wskazujące 
poziom wody w I w. n.e. Drogę wzdłuż jeziora wbudowano w kaplicę 
na niższym piętrze centrum uwielbienia Duc In Altum. 

Synagoga	z	I	wieku
Synagogę w Magdali odkryto w 2009 r. zaledwie 30 cm pod 
powierzchnią ziemi. Jest to najstarsza synagoga odkopana w Galilei 
i jedna z siedmiu synagog z I wieku w Izraelu. Znalezione w niej 
monety datuje się na okres między 5 a 63 rokiem naszej ery. Moneta 
wybita w 29 r. n.e. przypomina o nauczaniu Jezusa w synagodze 
podczas Jego misji wśród ludu (Mat. 4:23; Mk. 1:39).

Magdala
Starożytne miasto Magdala miało swoje początki w okresie 
hellenistycznym; zanim nastąpił najazd Rzymian w 67 r. n.e., 
przekształciło się w kwitnący ośrodek rybacki. Miasto leżące u stóp 
góry Arbel, przy szlaku handlowym Via Maris, do roku 2009 było 
zasypane. Dziś Magdala powraca do życia. Odkrycia archeologiczne 
wskazują na istnienie w mieście społeczności pobożnych Żydów. 
Prawdopodobnie właśnie tutaj Jezus nauczał tłumy i uzdrawiał 
chorych, w tym kobietę, która sprawiła, że jej rodzinne miasto stało 
się sławne – Marię Magdalenę. Dziś przybywają tu zwiedzający z 
kraju i z zagranicy, by poznawać historię oraz tradycje wiary; dzięki 
temu Magdala stała się skrzyżowaniem, gdzie historia żydowska 
spotyka się z chrześcijańską, a przeszłość z przyszłością.

Mozaiki i freski pokazują grecko-rzymskie wpływy w okresie 
herodiańskim. Pomieszczenie z małymi mozaikami w południowej 
części synagogi to prawdopodobnie miejsce, gdzie przechowywano 
zwoje Tory. Na środku synagogi stoi unikatowy kamień z Magdali.

Kamień	z	Magdali
Kamień z Magdali to jedno z unikatowych odkryć dokonanych 
w synagodze. Uważa się, że trzymano na nim zwoje Tory i 
Proroków i że symbolizuje Świątynię w Jerozolimie. Na jednym z 
boków kamienia znajduje się najstarsza znana rzeźba menory. Jej 
podstawa w kształcie trójnogu, podobna do wizerunku menory 
w Spalonym Domu w jerozolimskiej Dzielnicy Herodiańskiej, 
wskazuje na prawdopodobieństwo, iż rzeczywiście wzorowano 
się na menorze świątynnej. Motyw rozety na wierzchu kamienia 
symbolizuje zasłonę przed Miejscem Najświętszym. Wizerunek 
ognistego rydwanu na tylnej ściance reprezentuje Boską Obecność 
w Miejscu Najświętszym.

Rynek
Spory rynek z ponad dwudziestoma pomieszczeniami służył 
zapewne do sprzedaży rozmaitych towarów od ceramiki przez 
tkaniny aż po świeże płody rolne. W jego obrębie odkryto też 
co najmniej 40 struktur związanych z wodą. Naukowcy nadal 
zastanawiają się, czy były to sadzawki na ryby, co zgadzałoby się z 
historyczną nazwą Magdali – Tarichaea czyli „miejsce solonych ryb”.


