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„Wypełnienie czasu”
DZISIAJ
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NA KOLEJNYM SPOTKANIU

„Bóg Syna dał”
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• Nasze rozważania na temat okoliczności narodzin Jezusa Chrystusa opierać 
będziemy na sprawozdaniach Pisma Świętego i historii
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„Wypełnienie czasu”
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„Zegarmistrz ŚWIATA”

• Jak sądzisz: Czy Bóg ma kalendarz?
• Czy Jego działania są realizacją jakiegoś głęboko przemyślanego, z góry ustalonego 

planu, czy są to raczej doraźne, spontaniczne reakcje?
• Wszystko wskazuje na to, że Bóg ma swój odwieczny plan…
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„Gdy wypełnił się czas, Bóg zesłał swego Syna, 
który urodził się z kobiety...” 
(Ga 4:4 BP)

„Gdy wypełnił się czas, Bóg zesłał swego Syna, który urodził się z kobiety...” (Ga 4:4 
BP)

• Moment narodzin Jezusa nie był przypadkowy
• Jezus narodził się w konkretnym, wcześniej zaplanowanym przez Boga momencie 

historii
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„Wszystko ma swój czas, 
i jest wyznaczona godzina 
na wszystkie sprawy pod niebem.” 
(Koh 3:1 BT)

„Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem.” 
(Koh 3:1 BT)
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BOŻE Narodzenie…
czy narodziny MESJASZA?

• O grudniowych świętach mówimy, że są to Święta Bożego Narodzenia
• Nazwa jest nieco kłopotliwa, bo przecież Bóg w swojej naturze jest wieczny…
• Jeśli się rodzi… powstaje pytanie czy jest Bogiem?
• Pismo Święte wskazuje raczej na narodziny Mesjasza niż narodziny Boga, bo Bóg 

nie ma początku…
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CZY BÓG MA POCZĄTEK?

„Wy jesteście moimi świadkami – wyrocznia 
Jahwe – i moimi sługami, których wybrałem, 
abyście mogli poznać i uwierzyć Mi, oraz 
zrozumieć, że tylko Ja istnieję. Boga 
utworzonego przede Mną nie było ani po Mnie 
nie będzie.  Ja, Jahwe, tylko Ja istnieję i poza 
Mną nie ma żadnego Zbawcy.” (Iz 43:10-11 BT)

CZY BÓG MA POCZĄTEK?
„Wy jesteście moimi świadkami – wyrocznia Jahwe – i moimi sługami, których 
wybrałem, abyście mogli poznać i uwierzyć Mi, oraz zrozumieć, że tylko Ja istnieję. 
Boga utworzonego przede Mną nie było ani po Mnie nie będzie.  Ja, Jahwe, tylko Ja 
istnieję i poza Mną nie ma żadnego Zbawcy.” (Iz 43:10-11 BT)

10



JEZUS NIE MIAŁ POCZĄTKU!

„Melchizedek, król Szalemu, kapłan Boga 
Najwyższego, (..) Imię jego najpierw oznacza 
króla sprawiedliwości, a następnie także króla 
Szalemu, to jest Króla Pokoju. Bez ojca, bez 
matki, bez rodowodu, nie ma ani początku 
dni, ani też końca życia, upodobniony (..) do 
Syna Bożego.” (Hbr 7:1-3 BT)

JEZUS NIE MIAŁ POCZĄTKU!
„Melchizedek, król Szalemu, kapłan Boga Najwyższego, (..) Imię jego najpierw oznacza 
króla sprawiedliwości, a następnie także króla Szalemu, to jest Króla Pokoju. Bez ojca, 
bez matki, bez rodowodu, nie ma ani początku dni, ani też końca życia, upodobniony 
(..) do Syna Bożego.” (Hbr 7:1-3 BT)
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PRAWDZIWY BÓG

BOSKA NATURA

PRAWDZIWY CZŁOWIEK

NARODZINY 
W BETLEJEM

TRZY ETAPY DZIAŁALNOŚCI SYNA BOŻEGO:
1. Okres przed wcieleniem – Syn Boży egzystuje w niebie – posiada Boską  naturę
2. Okres wcielenia i pobytu na ziemi – Syn Boży przyjmuje ludzką naturę i rodzi się 

na ziemi jako człowiek – Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym 
człowiekiem

3. Okres po śmierci i zmartwychwstaniu – Jezus wstępuje do nieba zabierając ze 
sobą uwielbione ludzkie ciało – Jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym 
człowiekiem
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ETAP (1) – NIEBO

„On [Jezus], istniejąc [od wieków] w postaci 
Boga, nie uznał za stosowne korzystać ze swej 
równości z Bogiem, lecz [przeciwnie] wyzbył 
się wszystkiego, co Boskie, pojawił się w postaci 
sługi.” (Flp 2:6-7 Rom)

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga 
i Bogiem było słowo. Było Ono u Boga na 
początku.” (J 1:1-2 Rom)

ETAP (1) – NIEBO

„On [Jezus], istniejąc [od wieków] w postaci Boga, nie uznał za stosowne korzystać ze 
swej równości z Bogiem, lecz [przeciwnie] wyzbył się wszystkiego, co Boskie, pojawił 
się w postaci sługi.” (Flp 2:6-7 Rom)

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Było Ono u Boga 
na początku.” (J 1:1-2 Rom)
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ETAP (2) – ZIEMIA

„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród 
nas. I widzieliśmy Jego chwałę.” (J 1:14 Rom)

„[Jezus] pojawił się w postaci sługi. Stał się 
podobnym do ludzi i – zgodnie z tym, czym 
był na zewnątrz – został uznany za człowieka. 
Zgodził się dobrowolnie na stan poniżenia, 
stał się posłuszny aż do śmierci – i to aż do 
śmierci na krzyżu.” (Flp 2:7-8 Rom)

ETAP (2) – ZIEMIA

„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I widzieliśmy Jego chwałę.” (J 1:14 
Rom)

„[Jezus] pojawił się w postaci sługi. Stał się podobnym do ludzi i – zgodnie z tym, czym 
był na zewnątrz – został uznany za człowieka. Zgodził się dobrowolnie na stan 
poniżenia, stał się posłuszny aż do śmierci – i to aż do śmierci na krzyżu.” (Flp 2:7-8 
Rom)
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ETAP (3) – NIEBO

„ Jeden jest Bóg, jeden jest także Pośrednik 
między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus 
Jezus.” (1 Tym 2:5 Rom)

„W Nim bowiem [w Jezusie] w Jego ciele 
mieszka cała pełnia Bóstwa.” (Kol 2:9 BP)

ETAP (3) – NIEBO

„ Jeden jest Bóg, jeden jest także Pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek 
Chrystus Jezus.” (1 Tym 2:5 Rom)

„W Nim bowiem [w Jezusie] w Jego ciele mieszka cała pełnia Bóstwa.” (Kol 2:9 BP)
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Wątpliwości 
związane z datą

CZY JEZUS URODZIŁ SIĘ 25 GRUDNA?
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19 kwietnia
20 maja

17 listopada

25 grudnia

6 stycznia

28 marca

?
• Z przekazów Klemensa Aleksandryjskiego wiadomo, że rożne daty były podawane 

za dzień narodzin Chrystusa: 19 kwietnia, 20 maja, a Klemens wskazywał na dzień 
17 listopada.

• W II wieku n.e. w Egipcie pojawiło się Święto Bożego Narodzenia obchodzone 
w dniu 6 stycznia.

• Rocznica urodzin Chrystusa została przeniesiona przez Kościół w roku 353 na dzień 
25 grudnia, czyli na dzień narodzin Mitry niepokonanego boskiego Słońca. 
(Wikipedia)

• Do XVIII stulecia narodziny Jezusa skojarzono już praktycznie z każdym miesiącem 
roku! 
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• W dziele The Christmas Encyclopedia (Encyklopedia Bożego Narodzenia) czytamy: 
„Dzień 25 grudnia wybrano nie na podstawie informacji biblijnych, lecz ze względu 
na rzymskie święta, które obchodzono pod koniec roku”, kiedy to na półkuli 
północnej następuje przesilenie zimowe. Urządzano wtedy Saturnalia (ku czci 
Saturna, boga rolnictwa) oraz „połączone święta dwóch bóstw słońca: rzymskiego 
Sola i perskiego Mitry”. 

• Narodziny obu bogów świętowano właśnie 25 grudnia, na który to dzień według 
kalendarza juliańskiego przypadało przesilenie zimowe.

• Te pogańskie święta zaczęto „chrystianizować” w roku 350, gdy papież JULIUSZ I 
ogłosił 25 grudnia dniem narodzin Chrystusa.
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25 grudnia

• „Chrześcijanie, nie znając faktycznej daty narodzin Chrystusa, celowo obrali tę datę 
symboliczną, a mianowicie dzień przesilenia zimowego, by obchodzonemu w tym 
dniu w Rzymie pogańskiemu świętu narodzin boga Słońca przeciwstawić 
narodzenie Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa, nazywanego ‚Słońcem 
sprawiedliwości’ (Mal[achiasza] 3,20)” (Encyklopedia katolicka, KUL, Lublin 1976, 
tom II, szpalta 866).
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• Profesor ALEKSANDER KRAWCZUK wyjaśnia następnie, jak ustalono datę Bożego 
Narodzenia: 

• „Dopiero od IV wieku zaczął przeważać rzymski obyczaj świętowania dnia 25 
grudnia, w ten bowiem sposób można było dokonać chrystianizacji ogromnie 
popularnego wśród ludu święta Słońca Niezwyciężonego.” (Polityka 1990, art. pt.
„Boże Narodzenie i Nowy Rok w starożytności”)
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• Niektórzy historycy starożytnego chrześcijaństwa, uważają, że wybór daty był 
inspirowany apokryfami Nowego Testamentu, które mówiły, że poczęcie Chrystusa 
dokonało się 25 marca. 

• Stąd obliczono, że jego narodzenie powinno przypadać dziewięć miesięcy później: 
25 grudnia.

• Joseph Ratzinger (papież Benedykt XVI) w swojej książce Duch liturgii zwrócił 
uwagę m.in. na fakt, iż w tradycji judaistycznej data 25 marca uznawana była za 
dzień stworzenia świata, w związku z czym chrześcijanie obchodzili ten dzień także 
jako wspomnienie poczęcia Jezusa (święto Zwiastowania)
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Na tropie daty 
narodzin Jezusa
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Pora roku – miesiąc
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Zachariasz, 
kapłan ze 
zmiany 
Abiasza

• Zachariasz pełnił służbę w świątyni (Łk 1:5). 
• Należał do zmiany Abiasza (Łk 1:5), a więc ósmej z kolei (1 Krn 24:10). 
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1. „Pierwszy los padł na Jojariba,
2. drugi na Jedejasza,
3. trzeci na Charima, 
4. czwarty na Seorima,
5. piąty na Malkiasza, 
6. szósty na Mijjamina,
7. siódmy na Hakkosa, 
8. ósmy na Abiasza,
9. dziewiąty na Jeszuę, 
10. dziesiąty na Szekaniasza,
11. jedenasty na Eliasziba, 
12. dwunasty na Jakima,
13. trzynasty na Chuppę, 
14. czternasty na Jeszebeaba,
15. piętnasty na Bilgę, 

16. szesnasty na Immera,
17. siedemnasty na Chezira, 
18. osiemnasty na Happissesa,
19. dziewiętnasty na Petachiasza, 
20. dwudziesty na Ezechiela,
21. dwudziesty pierwszy na Jakina, 
22. dwudziesty drugi na Gamula,
23. dwudziesty trzeci na Delajasza, 
24. a dwudziesty czwarty na Maazjasza.

Taka była ich kolejność, gdy przychodzili do 
domu Pańskiego na swoją służbę, zgodnie 
z zarządzeniami przekazanymi przez ich 
przodka Aarona, jak mu rozkazał Pan, Bóg 
Izraela.” (1 Krn 24:7-19 BT)

ZMIANY KAPŁAŃSKIE wg. 1 Księgi Kronik

• Zgodnie z Talmudem każda zmiana służyła przez tydzień, począwszy od początku 
roku świątynnego, który wypadał na przełomie marca lub początek kwietnia. 

• Zmiana ABIASZA kończyła zatem służbę w drugiej połowie czerwca.
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Anioł 
zapowiada 
narodziny 
Jana

• Anioł zapowiedział Zachariaszowi, że jego żona poczęła i urodzi mu syna, któremu 
ma dać na imię Jan (Łk 1:13).

• Wkrótce potem (pod koniec czerwca lub na początku lipca) został poczęty Jan 
Chrzciciel
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Szósty 
miesiąc 
ciąży 
Elżbiety

• Szóstym miesiącem ciąży Elżbiety był grudzień. 
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Wrzesień 
lub 
październik

• Anioł, który zapowiedział Marii Pannie, że pocznie i urodzi Mesjasza, powiedział, że 
jej podeszła wiekiem krewna Elżbieta także jest w ciąży, w szóstym miesiącu (Łk
1:36). 

• Maria poczęła więc w grudniu lub najdalej styczniu. W dziewięć miesięcy później, 
a więc we wrześniu lub najdalej w październiku, urodziła Jezusa.
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Pasterze 
strzegący 
stad

• Ewangelie sprawozdają, że w czasie narodzin Jezusa w Betlejem "byli w tej krainie 
pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim" (Łk 2:8).

• Od listopada do lutego pasterze nie trzymali owiec w nocy na zewnątrz, lecz pod 
dachem, ze względu na chłód i deszcze pory zimowej.
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„Stada (...) zimowały w owczarniach, 
a szczegół ten wystarcza do stwierdzenia, 
że tradycyjna data Bożego Narodzenia, 
obchodzonego w zimie, nie może być 
dokładna, skoro Ewangelia mówi, że 
pasterze byli w polu” 

(Daniel Rops, Życie codzienne w Palestynie za 
czasów Chrystusa, Poznań 1964, s. 326).

„Stada (...) zimowały w owczarniach, a szczegół ten wystarcza do stwierdzenia, że 
tradycyjna data Bożego Narodzenia, obchodzonego w zimie, nie może być dokładna, 
skoro Ewangelia mówi, że pasterze byli w polu” (Daniel Rops, Życie codzienne 
w Palestynie za czasów Chrystusa, Poznań 1964, s. 326).
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Symbolika 
Święta 
Szałasów

• Świętem, które zapowiadało, że Mesjasz przyjdzie i jako pielgrzym na ziemi 
zamieszka z ludźmi w ich skromnych domkach, było Święto Szałasów. Potocznie 
zwano je „Okresem Wielkiej Radości” i „Świętem Narodów”. Czy przypadkiem tych 
właśnie zwrotów użył anioł Gabriel zapowiadając narodziny Mesjasza: "Oto 
zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszelkiego ludu"? (Łk 2:10).

• We wczesnochrześcijańskiej literaturze narodziny Mesjasza widziano w typologii 
Święta Szałasów, które przypadało na jesienne miesiące (wrzesień/październik).

• Symbolika tego święta wskazywała na Mesjasza, który zamieszka wśród ludzi na 
ziemi, stąd Jego prorocze imię "Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami" (Mt 1:23).

• Pielgrzymi w czasie tego święta śpiewali Psalm, który wiąże ceremonie Święta 
Szałasów z nadejściem Mesjasza: "Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana! 
Błogosławimy wam z domu Pańskiego. Pan jest Bogiem, On nas oświeca. Zawiążcie 
korowód z gałązkami aż do narożników ołtarza!" (Ps 118:26-27).
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Długość 
mesjańskiej 
służby Jezusa

• Jezus rozpoczął służbę w wieku około 30 lat (Łk 3:23). Trwała ona trzy i pół roku.
• Dobiegła końca w święto Paschy (marzec/kwiecień). Cofając się o 3 i pół roku 

dochodzimy nie do 25 grudnia, lecz do Święta Szałasów, które wypadało we 
wrześniu lub październiku.
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Na tropie daty 
narodzin Jezusa 

– ROK –
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Służba Jezusa
i działalność 
Jana 
Chrzciciela

• Celem ewangelistów nie było pisanie kroniki życia Jezusa, ani też dostarczanie nam 
ścisłych danych chronologicznych. 

• Mimo skąpych informacji spróbujemy przeanalizować biblijne informacje 
dotyczące narodzin Chrystusa, żeby podać prawdopodobną datę tego wydarzenia. 

• W Ewangeliach Mateusza, Łukasza i Jana znajdujemy przynajmniej pięć informacji 
pomocnych w rozwiązaniu tego problemu.

• Na wstępie określimy czas rozpoczęcia działalności nauczycielskiej Jezusa. 
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„Było to w piętnastym roku 
rządów Tyberiusza Cezara.” 

(Łk 3:1 BT) 

„Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara.” (Łk 3:1 BT) 
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METODA PIERWSZA 
(POSTDATING) 1 2 3

METODA DRUGA
(ANTEDATING) 1 2 3 4

Panowanie 
poprzedniego władcy

Panowanie 
nowego władcy

Rok wstąpienia na tron

Prawdopodobnie 
zastosowana przez 
Łukasza

Datowanie panowania 
władców

• Formuła. jakiej użyl tutaj Łukasz, najprawdopodobniej nie jest rzymską formułą 
datowania, lecz charakterystyczną dla Wschodu hellenistycznego, 

• W zachodniej części Imperium Romanum i w samej Italii cesarze okresu 
pryncypatu nie byli bowiem uznawani za udzielnych władców. Tradycje 
republikańskie trwały tam jeszcze długo po Chrystusie.

• Natomiast na wschodzie imperium, gdzie językiem panującym był język grecki i 
gdzie żywa była tradycja królów hellenistycznych, cesarza rzymskiego także w 
okresie pryncypatu uważano za udzielnego monarchę. 

• Datowania dokonywano według lat ich panowania. Tak też zapewne uczynił Łukasz. 
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LATA NASZEJ ERY

19 sierpnia

15 rok panowania 
Tyberiusza

14 15 16 27 28 29

1 2 3 14 15 16LATA RZĄDÓW TYBERIUSZA
według rachuby liczenia czasu 
przyjętej przez Łukasza

1 Tiszri

• Z literatury żydowskiej dowiadujemy się, że lata rządów władców judejskich 
dynastii hasmonejskiej (Machabeuszy) i herodiańskiej, przypadającej na czasy 
Chrystusa, były liczone od wiosny do wiosny (od 1 Nisan do 1 Nisan).

• W Talmudzie oprócz tradycji potwierdzającej liczenie lat od wiosny dla władców 
izraelskich znaleźć można również informację, że lata rządów władców nie-
izraelskich liczono od jesieni a dokładnie od dnia 1 Tiszri. 

• Łukasz powinien więc zastosować tę ostatnią do Tyberiusza. 
• CESARZ AUGUST zmarł 19 sierpnia 14 r. naszej ery. 

• pierwszy rok Tyberiusza trwał więc w oparciu o powyższe uwagi od sierpnia 
do jesieni 14 r., 

• drugi od jesieni 14 do jesieni 15 r, 
• natomiast 15 rok, Od jesieni 27 do jesieni 28 r, naszej ery. 
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Czas budowy 
świątyni w 
Jerozolimie

• Celem ewangelistów nie było pisanie kroniki życia Jezusa, ani też dostarczanie nam 
ścisłych danych chronologicznych. 

• Mimo skąpych informacji spróbujemy przeanalizować biblijne informacje 
dotyczące narodzin Chrystusa, żeby podać prawdopodobną datę tego wydarzenia. 

• W Ewangeliach Mateusza, Łukasza i Jana znajdujemy przynajmniej pięć informacji 
pomocnych w rozwiązaniu tego problemu.

• Na wstępie określimy czas rozpoczęcia działalności nauczycielskiej Jezusa. 
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„Zbliżała się pora Paschy 
żydowskiej i Jezus udał się do 
Jerozolimy. (..) Powiedzieli do 

Niego Żydzi: Czterdzieści sześć 
lat budowano tę świątynię, 

a Ty ją wzniesiesz w przeciągu 
trzech dni?” (J 2:13-20 BT)

„Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. (..) Powiedzieli do 
Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w 
przeciągu trzech dni?” (J 2:13-20 BT)
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LATA PRZED N.E.

STYCZEŃ

Rozbudowa świątyni 
w Jerozolimie

20 19 18 17

18 19 20

1 2

Pierwszy etap rozbudowy

LATO

LATA PANOWANIA HERODA

LATA ROZBUDOWY ŚWIĄTYNI

• Według Józefa Flawiusza Herod Wielki rozpoczął budowę w 18 roku rządów, tj. od 
wiosny 20 r. p.n.e. do wiosny 19 r. p.n.e.., licząc od momentu faktycznego przejęcia 
władzy 
w Jerozolimie w 37 r. p.n.e. 

• Ponieważ według tego 'samego autora pierwszy etap budowy, trwający półtora 
roku zakończono w lecie, początek budowy przypadłby na styczeń 19 r. p.n.e.

• Fakt, że liczba czterdzieści sześć nie jest okrągła, sugeruje jej względną dokładność. 
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LATA PRZED N.E.

STYCZEŃ

Rozbudowa świątyni 
w Jerozolimie

20 19 18 17 27 28

18 19 20

1 2 45 46

LATA PANOWANIA HERODA

LATA ROZBUDOWY ŚWIĄTYNI

LATA N.E.
STYCZEŃ

• Pełne 46 lat upływa w styczniu 28 r. naszej ery. 
• Jan umieszcza wymienioną rozmowę w czasie Święta Paschy. Była to 

najprawdopodobniej pierwsza Pascha okresie działalności Chrystusa, czyli wiosna 
roku 28. Okres 46 lat i 2-3 miesięcy, jaki upłynął od rozpoczęcia budowy zgadza się 
całkowicie z wypowiedzią faryzeuszy.
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LATA NASZEJ ERY

Początek misji 
Jezusa Chrystusa

27 28

WYDARZENIA ZWIĄZANE 
Z PIERWSZAYM OKRESEM 
DZIAŁALNOŚCI JEZUSA

• Rozpoczęcie działalności Jezusa Chrystusa przypadło zgodnie z powyższym 
rozumowaniem na czas pomiędzy jesienią 27 r. a Świętem Paschy w 28 roku. 

• W okresie od Jego chrztu do pobytu w Jerozolimie w czasie Paschy w 28 roku miało 
miejsce wiele czasochłonnych wydarzeń, podanych przez ewangelie (w 
rzeczywistości było ich zapewne więcej): 

o pobyt nad Jordanem w Judei 
o czterdzieści dni na pustyni 
o wybór uczniów 
o przybycie do Galilei i nauczanie (Kana, Kafarnaum)
o przybycie do Jerozolimy 

• Z tego powodu najbardziej prawdopodobnym okresem rozpoczęcia działalności 
przez Chrystusa jest, jesień (koniec października) 27 roku n.e. 
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Jezus urodził 
się za 
panowania 
króla Heroda
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„Jezus narodził się w Betlejem w Judei 
za panowania króla Heroda.” (Mt 2:1 BT)

„Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda.” (Mt 2:1 BT)
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LATA PRZED 
NASZĄ ERĄ

Jezus urodził się za 
panowania Heroda

5 4

Pora deszczowa na 
pogórzu judzkim od 
listopada do kwietnia

ŚMIERĆ HERODA 
WIELKIEGO

NARODZINY 
JEZUSA

• Herod zmarł w 34 roku swego panowania, czyli między wiosną 4 r. p.n.e. a wiosną 
3 r. p.n.e. według naszej rachuby czasu.

• Generalnie przyjmuje się, że Herod skończył życie w pierwszych dniach miesiąca 
Nisan (wiosna) 4 r. p.n.e. 

• Tyrn samym otrzymaliśmy okres pomiędzy jesienią 5 r. p.n.e. a wiosną 4 r. p.n.e., w 
którym mógł się narodzić Jezus. 

• Pomiędzy narodzinami Jezusa Chrystusa a śmiercią Heroda miało miejsce wiele 
biblijnych wydarzeń:

o czterdzieści dni oczyszczenia
o ofiarowanie Jezusa w świątyni
o wizyta mędrców w Betlejem
o nieokreślonej długości pobyt Józefa z rodziną w Egipcie. 

• Z tego powodu konieczne jest zdecydowane cofnięcie momentu Jego narodzin od 
dnia Śmierci Heroda.

• Przyjmijmy, że Jezus Chrystus urodził się wczesną jesienią 5 roku p.n.e. 
• Przemawia za tym jeszcze jeden fakt: „W tej samej okolicy przebywali w polu 

pasterze i trzymali straż nocną nad swoja trzodą” (Łk 2:8).
• Jak wiadomo, okres od listopada do kwietnia jest na terenie Palestyny okresem 

deszczowym. Szczególnie dżdżysty i zimny jest on w górach judzkich, tam gdzie 
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narodził się Jezus. Jest to czas niesprzyjający wypasowi owiec i przebywaniu 
pasterzy dzień i noc w polu. 

• Sprawozdanie ewangelii o wypasie owiec sugeruje, że narodziny nie miały miejsca 
w okresie deszczowym. lecz pomiędzy końcem kwietnia. a początkiem listopada, 
prawdopodobnie wczesną jesienią (przypuszczalnie przełom września i 
października). 
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Narodziny Jezusa na 
tle innych wydarzeń

PRZED NASZĄ ERĄ

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7

NASZEJ ERY

ARCHELAOS ETNARCHĄ IDUMEI, JUDEI I SAMARII
OPÓŹNIENIE W 

PAŃSTWIE HERODA

SPIS LUDNOŚCI ZA 
KWIRINIUSZA
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Dlaczego Bóg 
dał nam 

swojego Syna?

• O wiele bardziej istotnym od pytania o czas narodzin jest pytanie: Dlaczego Bóg dał 
nam swojego Syna?

• Dlaczego Jezus musiał się narodzić?
• No właśnie czy naprawdę musiał?
• Co Jego przyjście oznacza dla nas?
• Czy jego dramatyczna misja na ziemi właśnie tak musiała wyglądać?

47



Dramatyczne 
skutki pozornie 
błahej decyzji

DRAMATYCZNE SKUTKI BŁAHEJ DECYZJI

„rzekł wąż do niewiasty: Ne pewno nie umrzecie!” (Rdz 3:4 BT)

• Nieposłuszeństwo Bogu, bunt, grzech ściągnęły na nas śmierć
• Grzech to nie tylko zły czyn, ale także postawa niezależności lub ignorancji wobec 

Boga
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„W Tobie jest źródło życia i w Twej światłości oglądamy światłość.” (Ps 36:10 BT)

• Grzech to odwrócenie się plecami do Boga, jedynego źródła życia
• Zadaniem Jezusa było pokazać nam prawdziwy charakter Boga
• Bóg nie jest obojętnym na nasz los, gniewnym, potężnym władcą
• Jest miłującym i tęskniącym za nami Ojcem
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„opuścili Mnie, źródło wody żywej, żeby wykopać sobie cysterny, cysterny popękane, 
które nie utrzymują wody.” (Jer 2:13 BT)
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„Albowiem zapłata za grzech jest śmierć.” (Rz 6:23 BT)

• Za grzech nie można zapłacić pieniędzmi, modlitwą, pobożnością, dobrym 
uczynkiem

• Konsekwencję grzechu, następstwem, zapłatą za grzech jest śmierć
• Z grzechem nie ma żartów, grzech zabija!
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„przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten 
sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.” (Rz 5:12 BT)

• Adam zaraził nas śmiercią… po nim dziedziczymy gen zła i z tego powodu 
umieramy, jesteśmy z nim złączeniu więzami ciała

• Jezus jest nowym Adamem, On umarł za nasze grzechy i daje nam życie
• Z Jezusem możemy połączyć się więzami wiary
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Nadzieja 
w Potomku
„Wprowadzam nieprzyjaźń
między ciebie a niewiastę, 
pomiędzy potomstwo twoje 
a potomstwo jej: 
ono zmiażdży ci głowę, 
a ty zmiażdżysz mu piętę.” 

(Rdz 3:15 BT) 

NADZIEJA W POTOMKU
„Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a 
potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę.” (Rdz 3:15 BT) 

• Jezus swoim przyjściem zniszczył potęgę zniszczył potęgę zła
• Zmiażdżył głowę diabłu
• Był przez wieki oczekiwanym dzieckiem niewiasty
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Bolesne 
rozczarowanie

• Z jakąż nadzieją Adam i Ewa oczekiwali na narodziny swojego pierwszego dziecka
• Oby to był chłopiec nie dziewczynka!
• Był chłopiec… Kain… ale nie spełnił pokładanych w nim nadziei
• Nie starł głowy węża…
• Zmiażdżył głowę brata…
• Okazało się, że na narodziny Zbawiciela ludzkość musi jeszcze poczekać
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Cierpliwe oczekiwanie
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• Oczekiwanie trwało nadał…
• Bóg w przekazywanych sukcesywnie proroctwach dodawał coraz więcej 

szczegółów dot. mającego narodzić się Zbawiciela
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„Nie zostanie odjęte 
berło od Judy ani 
laska pasterska 
spośród kolan jego, 
aż przyjdzie ten, do 
którego ono należy, 
i zdobędzie posłuch 
u narodów!…” 

(Rdz 49:10 BT)

Z POKOLENIA JUDY
„Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spośród kolan jego, aż przyjdzie 
ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów!…” (Rdz 49:10 BT)
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„Dziecię nam się narodziło, Syn został 
nam dany, na Jego barkach spoczęła 
władza. Nazwano Go imieniem: 
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, 
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. 
Wielkie będzie Jego panowanie w 
pokoju bez granic na tronie Dawida 
i nad Jego królestwem, które On 
utwierdzi i umocni prawem i 
sprawiedliwością, odtąd i na wieki…” 

(Iz 9:5-6 BT)

POTOMEK DAWIDA
„Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. 
Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę 
Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad 
Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na 
wieki…” (Iz 9:5-6 BT)
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„Betlejem Efrata, tak małe wśród 
judzkich pokoleń! Lecz właśnie 
z ciebie wyjdzie Ten, który będzie 
panował nad całym Izraelem. Swymi 
początkami sięga bardzo 
zamierzchłych czasów, do dni już 
dawno minionych. Pan wydał ich 
(obcym) aż do czasu, dopóki rodząca 
nie wyda na świat syna. Wtedy 
powróci też reszta jego braci i 
przyłączy się do synów Izraela…” 

(Mi 5:1-2 BT)

W BETLEJEM
„Betlejem Efrata, tak małe wśród judzkich pokoleń! Lecz właśnie z ciebie wyjdzie Ten, 
który będzie panował nad całym Izraelem. Swymi początkami sięga bardzo 
zamierzchłych czasów, do dni już dawno minionych. Pan wydał ich (obcym) aż do 
czasu, dopóki rodząca nie wyda na świat syna. Wtedy powróci też reszta jego braci i 
przyłączy się do synów Izraela…” (Mi 5:1-2 BT)

60



„Pan sam da wam znak: 
Oto Panna pocznie i porodzi Syna, 
i nazwie Go imieniem Emmanuel…” 

(Iz 7:14 BT)

PANNA POCZNIE
„Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem 
Emmanuel…” (Iz 7:14 BT)
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„Gdy wypełnił się czas, Bóg zesłał swego Syna, 
który urodził się z kobiety...” 
(Ga 4:4 BP)

„Gdy wypełnił się czas, Bóg zesłał swego Syna, który urodził się z kobiety...” (Ga 4:4 
BP)
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• Szczegóły objawione w proroctwach składają się na barwny obraz wydarzeń 
związanych z narodzinami Jezusa

• Bóg konsekwentnie przygotowywał swój lud na nadejście Zbawiciela
• Ale i tak Izrael nie był gotowy
• Zawiedli teolodzy i kapłani
• Jedynie prości ludzie nadal czekali
• Upatrywali w nadejściu Mesjasza swojej jedynej nadziei
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„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość 
wielką, która będzie udziałem całego narodu: 

dziś w mieście Dawida narodził się wam 
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.” 

(Łk 2:10-11 BT)

„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego 
narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.” 
(Łk 2:10-11 BT)

64



BÓG
• Czy to nie jest cudowne, że Bóg spełnił swoje dane przed wiekami obietnice?
• Czy nie jest wyrazem Jego żywego zainteresowania naszym losem?
• Jak wpływa na nas świadomość, że Bóg wziął sprawę naszego zbawienia w swoje 

ręce?
• Wiara w takiego Boga… służba takiemu Bogu… to wielki przywilej i radość…
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NA KOLEJNYM SPOTKANIU

„Bóg Syna dał”

• Wiemy już kiedy narodził się Jezus
• Na następnym spotkaniu dowiemy się jak Ewangelie przedstawiają okoliczności 

narodzin Jezusa
• Jakie wydarzenia towarzyszyły spełnieniu tego największego proroctwa Biblii
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