
Mt 1 – 2 oraz Łk 1 – 2 



 Legenda a historyczność Ewangelii dzieciństwa
W Ewangeliach dzieciństwa należy wyróżnić 
historyczny trzon (fakty) oraz elementy literackiego 
przekazu. Leonardi: „Substancjalna historyczność w 
ramach artystyczno-teologicznych.” 

Trzy faktory w interpretacji faktów: 
 wydarzenie paschalne (wszystko widzi się i 

opisuje przez pryzmat zmartwychwstania 
Jezusa), 

 Stary Testament, 
 gatunek literacki właściwy ówczesnej epoce.



Do historycznego trzonu, co do którego Ewangelie się zgadzają,
należą następujące fakty:

1) Zaślubiny Józefa z Maryją (Mt 1,18; Łk 1,27)
2) Pochodzenie Jezusa z rodu Dawida (Mt 1,1; Łk 1,32)
3) Znaczenie imienia Jezus (Mt 2,21; Łk 1,27)
4) Dziewicze poczęcie i narodzenie (Mt 1,18-23; Łk 1,26-30)
5) Narodzenie Jezusa z Maryi (Mt 1,21; Łk 1,31)
6) Betlejem jako miejsce urodzenia (Mt 2,1-5; Łk 2,11)
7) Nazaret jako miejsce zamieszkania (jest nieznany w ST; Mt 2,25;
Łk 2,39)
8) Zwiastowanie
9) Główne postacie i ich charakterystyka (Jezus, Maryja, Józef,
Herod)



Jak pisano Ewangelie?
 Na etapie ustnego głoszenia Ewangelii, w czasach Kościoła 

pierwotnego, w czasie życia naocznych świadków wydarzeń 
związanych z życiem i działalnością Jezusa, fakty, czy też 
wydarzenia z życia Jezusa interpretowano w świetle 
Starego Testamentu. Powstał w ten sposób rodzaj 
komentarza do początkowych wydarzeń z życia Jezusa. 
Przypomina to nieco hebrajski midrasz (od hebr. czasownika 
„darasz” = „szukać”, „badać”, „studiować”). Midrasz był 
żydowskim sposobem komentowania Pisma świętego (pierwsi 
chrześcijanie byli pochodzenia żydowskiego) i jego 
aktualizowania (treść budująca aplikowana do 
teraźniejszości). Autorzy NT nie komentowali jednak Pisma, 
ale wydarzenia z życia Jezusa; Ewangelie dzieciństwa nie są 
zatem czystym gatunkiem midraszu. 

 Widać trzy etapy: (1) fakt z życia Jezusa, (2) „midrasz”: 
połączenie faktu z historią zbawienia (ze Starym 
Testamentem), (3) włączenie „midraszu” w dzieło danego 
Ewangelisty (w precyzyjny plan całego dzieła)



Ewangelie dzieciństwa nie są legendą ani historią 
w sensie kronikarskim, ani teologią, ani też czystym 
midraszem; są po prostu Ewangelią – jedyną w swoim 
rodzaju syntezą faktu i teologii.

Sposób, w jaki Mateusz i Łukasz opisują narodzenie 
Jezusa jest różny, co nie znaczy, że są to opisy a-
historyczne. Ewangeliści opisują narodziny Mesjasza z 
różnej perspektywy. 



U Mateusza jest to pięć epizodów, w których realizują się
pisma prorockie Starego Testamentu:

 1) Narodzenie Jezusa (1,18-24) (Iz 7,14)
 2) Mędrcy ze Wschodu (2,1-12) (Mi 5,1)
 3) Ucieczka do Egiptu (2,13-15) (Oz 11,1)
 4) Rzeź niemowląt (2,16-18) (Jer 31,15)
 5) Powrót do Nazaretu (2,19-23) (Iz 11,1)

Mateusz odwołuje się pięciokrotnie do proroków
(uznawanych przez faryzeuszy), nie szukając cytatów w Torze 
(na której opierali się saduceusze, którzy po 70 r., po upadku 
świątyni jerozolimskiej, tracą na znaczeniu). Mateusz, pisząc 
ok. 80 roku, chce zatem dotrzeć ze swymi argumentami do 
faryzeuszy, reprezentujących wówczas najbardziej 
wypływowy nurt judaizmu.



Cała Ewangelia Mateusza zbudowana jest z pięciu części 
tworząc nową Torę (Pięcioksiąg), która była podstawą 
tożsamości judaizmu po zburzeniu Świątyni Jerozolimskiej w 
70 r. po Chr.
Wydaje się, że również prolog Mateusza („Ewangelia 
dzieciństwa) jest małą jednostką literacką odwzorowującą 
ideę Tory (mała Tora). Składałby się ze wstępu, czyli małego 
prologu, który stanowi rodowód Jezusa (1, 1-17) oraz pięciu 
części: 
 1. Narodzenie Jezusa (1, 18-25); 
 2. Pokłon Magów ze Wschodu (2, 1-12);
 3. Ucieczka do Egiptu (2, 13-15); 
 4. Zabicie chłopców w Betlejem (2, 16-18); 
 5. Powrót do Nazaretu (2, 19-23)

Odwołanie do proroków Starego Testamentu w każdej z tych 
5 części potwierdza tę hipotezę.



W Ewangelii Łukasza historia Jezusa pokazana zostaje 
paralelnie do historii Jana Chrzciciela. Jest to znany w 
świecie starożytnym, grecki sposób pisania zwany
synkrisis, polegający na zestawieniu obok siebie 
wydarzeń z życia dwóch osób w celu ich porównania 
(aby dostrzec łatwo punkty wspólne, ale też uwydatnić 
różnice).



Historia Jana Historia Jezusa

 1) Zwiastowanie Zachariasza 
(1,5-25) 

 2) Benedictus (1,67-80)
 3) Narodzenie Jana (1,57-66)

 1) Zwiastowanie Maryi (1,26-
38)

 2) Magnificat (1,46-56)
 3) Narodzenie Jezusa (2,1-20)



Wiarygodność
 Sami autorzy twierdzą (Łk w prologu), iż są wiarygodni 
 Przekaz chrześcijański (wpierw ustny) był 

weryfikowany przez żyjących świadków życia Jezusa 
(sprawdzano siebie nawzajem i ufano tylko naocznym 
świadkom, por. wybór Macieja zastępującego Judasza 
w Dz 1: Maciej musiał być towarzyszem Jezusa = 
naocznym świadkiem)

 Przekaz (zarówno ustny jak i pisany) był weryfikowany 
przez wrogów Jezusa (np. „Dialog z Celsusem” –
Orygenes dyskutuje z poganinem Celsusem; „Dialog z 
Tryfonem” – Justyn dyskutuje o wiarygodności 
chrześcijaństwa z Żydem Tryfonem).



Fakty a forma literacka narracji
Fakty historyczne obudowane są narracją, która ma 
pomóc czytelnikowi Ewangelii w przeżywaniu 
opisywanych wydarzeń. Narracja udramatyzowana i 
opatrzona dialogami, choć opiera się na historii, która 
się wydarzyła, do pewnego stopnia jest jednak kreacją 
ewangelisty (np. scena Zwiastowania u Łukasza). To 
także nie świadczy o nie-historyczności dokumentu. W 
ten sposób postępowali starożytni historycy, np.:



Tukidydes, Wojna peloponeska:
 Wierne odtworzenie przemówień, wygłoszonych 

przez poszczególnych mówców bądź przed wojną, 
bądź w czasie jej trwania, było rzeczą trudną 
zarówno dla mnie, który ich sam słuchałem, jak i 
dla tych, którzy mi je przekazywali; toteż ułożyłem 
je tak, jakby — według mnie — najodpowiedniej do 
okoliczności mógł przemówić dany mówca, 
trzymałem się jednak jak najbliżej zasadniczej 
myśli mów rzeczywiście wypowiedzianych. 



 Jeśli zaś idzie o wypadki wojenne, nie uważałem za 
słuszne spisywać to, czego się dowiedziałem od 
pierwszego lepszego świadka, lub to, co mi się 
zdawało, ale tylko to, czego sam byłem świadkiem, 
albo to, co słysząc od innych, z największą 
możliwie ścisłością i w każdym szczególe 
zbadałem; trudno zaś było dojść prawdy, ponieważ 
nie zawsze świadkowie byli zgodni w 
przedstawianiu tych samych wypadków, lecz 
podawali je zależnie od sympatii dla jednej lub 
drugiej strony walczącej i zależnie od swej pamięci. 



 Jeśli chodzi o słuchaczy, to dzieło moje, pozbawione 
baśni, wyda im się może mniej interesujące, lecz 
wystarczy mi, jeśli uznają je za pożyteczne ci, 
którzy będą chcieli poznać dokładnie przeszłość i 
wyrobić sobie sąd o takich samych lub podobnych 
wydarzeniach, jakie zgodnie ze zwykłą koleją spraw 
ludzkich mogą zajść w przyszłości. Dzieło moje jest 
bowiem dorobkiem o nieprzemijającej wartości, a 
nie utworem dla chwilowego popisu.



Łukasz 1:1-4 
1:1 Wielu już starało się ułożyć opowiadanie 
o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, 
2 tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku 

byli naocznymi świadkami i sługami słowa. 
3 Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko 

od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny 
Teofilu, 4 abyś się mógł przekonać o całkowitej 
pewności nauk, których ci udzielono. 



W jakim celu pisano?
 Ewangelie dzieciństwa pisano nie dla ciekowości (to 

późniejsze apokryfy zaspakajały ciekawość), ale dla 
kerygmatu i moralności. Cel Mt 1-2: Quis et unde –
“Kim i skąd” jest Jezus? Ewangelie dzieciństwa zatem to 
historia pisana z perspektywy pytania o to kim jest Jezus. 

 Mateusz cytując proroków i pisząc nową Torę stwierdza: 
Jezus to oczekiwany Mesjasz i Bóg, nowy zapowiadany 
Prawodawca (nowy Mojżesz dający Torę), którego przyjście 
wypełnia proroctwa Starego Testamentu. Łukasz: Jezus 
to oczekiwany Mesjasz i Bóg, który jest szczytem historii 
zbawienia. Łk używa nawet tej samej greki jak w ST, by 
pokazać ciągłość ST z ze swoim dziełem (NT).



Pytanie: unde (skąd)? Genealogie
 A) Mt 1,1-17 – Jezus jest potomkiem Abrahama, wypełnia 

obietnice dane patriarsze, jest także potomkiem Dawida. 
Ma pochodzenie mesjańskie – dzięki Józefowi. 
Powtarzająca się cyfra 14 (3 razy) w języku hebrajskim ma 
tę samą wartość numeryczną co imię Dawid. Jezus to nowy, 
oczekiwany Dawid (= Mesjasz). W genealogii pojawiają się 
poganie i grzesznicy.

 B) Łk 3,23-38 – genealogia Jezusa spisana przez Łukasza 
zaczyna się od Józefa i prowadzi wstecz do Adama, 
pierwszego człowieka i syna Boga. Jezus to odkupiciel całej 
ludzkości (uniwersalizm) oraz syn Boga.



Rodowód Jezusa w Mt (1,1-17)
 DaWiD (spółgłoski mają wartość liczbową 4+6+4) = 14
 Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. (Mt 

1,1)… Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest 
czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 
czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do 
Chrystusa (= Syna Dawida) czternaście pokoleń. (Mt 1,17) 

 3x14 = 42 (Anonim, VI w.) = 6 tygodni. W 6 dni stworzono świat. 
Szóstka oznacza ból, zmęczenie, trud. To liczba symboliczna 
oznaczająca niedoskonałość, ograniczoność. Wniosek: Jezus-
Bóg stając się człowiekiem wszedł w naszą ograniczoność.

 W genealogii jest 40 0sób. Zauważył to św. Augustyn: 40 lat na 
pustyni, 40 dni Jezusa na ziemi po zmartwychwstaniu. Ale 
Augustyn widzi w 40 oznaczenie życia Jezusa na ziemi, życia 
ludzkiego, które jest trudem (pustynią).



 evge,nnhsen – urodził (indicative aorist active) od genna,w
– 39 razy jest w stronie czynnej (mężczyzna zrodził
mężczyznę), ale za 40 razem, w 1,16, jest w stronie 
biernej został zrodzony: Jakub zrodził Józefa, męża 
Maryi, z której został zrodzony Jezus, zwany 
Chrystusem!

 Wszystko jest przewidziane. Wszystko jest zgodnie z 
planem Boga, który wszystkim kieruje. Bóg wypełnia 
plan. Nie ma przypadków. Bóg dokonuje tej historii 
(Izrael nie musi już rodzić, ale to sam Bóg rodzi).



Kobiety w genealogii w Mt
 Tamar (przebiera się za prostytutkę, Rdz 38)
 Rachab (prostytutka z Jerycho, Joz 2 i 6)
 Rut (Moabitka)
 Bat-Szeba (żona Uriasza Chetyty, która zgrzeszyła z 

Dawidem).
- Hieronim widzi je jako grzesznice: przyjście Jezusa zbawia 

świat od grzechu. (Rut jednak nie jest grzesznicą).
- Są one cudzoziemkami: uniwersalizm zbawienia. W 

Jezusie, także poganie mają swoje korzenie.
- W ich historiach jest coś odbiegającego od normy oraz 

często (za wyjątkiem Rachab) rodzą. Przygotowują 
narodziny Jezusa z Maryi, które są „nietypowe.”



 „Skandalizujące” kobiety w genealogii Jezusa: 
niezwykłe (kontrowersyjne) i skandaliczne związki, 
nawet z poganami, były błogosławione przez Boga i 
miały swoje miejsce w przedłużeniu linii Dawida. Tak 
więc, jeśli narodzenie Jezusa dokonało się w 
nadzwyczajnych okolicznościach, które przyniosły 
także kontrowersje, nie było to nic nowego.

 Kobiety „poganki” w genealogii Jezusa: Genealogia 
Jezusa pokazuje tożsamość i status Kościoła, który 
składał się z Żydów i pogan. Kościół nie mógł znaleźć 
własnej (wspólnej) tożsamości w tym podziale 
etnicznym (Żydzi contra poganie). Wszyscy znaleźli ją 
w Jezusie, który był z nimi gdy się razem zbierali (Mt 
18,20).



 Jezus jest synem Abrahama (który miał być ojcem 
królów) i synem Dawida (króla). Bycie królem dokonuje 
się przez dziedziczenie z ojca na syna. To Józef, który jest 
synem Dawida, musi nadać imię Jezusowi i usynowić go.

 Jezus przyszedł we właściwym czasie! Wszystkie 
apokalipsy judaistyczne (Dn 9,24-7; 1 En 93; 91,12-17, 2 Bar 
67-74) umieszczają epokę odkupienia za epoką wygnania. 
Mt dzieli historię na 3 okresy (po 14 pokoleń) i przyjście 
Jezusa umieszcza na końcu epoki wygnania.

 To streszczenie całej historii Izraela, której kulminacją 
jest Jezus. Bóg dawał obietnice Abrahamowi, Dawidowi –
często te obietnice wydawały się zagrożone (np. niewola 
babilońska), ale Bóg pozostał wierny, pomimo 
zewnętrznych znaków przeciwnych, i wierność ta 
zamanifestowała się w narodzeniu Jezusa. 



Zwiastowanie Zachariasza (Łk 1,5-25)
 A) Klasyczna synkrsis – porównanie pomiędzy Janem a 

Jezusem, Zachariaszem a Maryją
 B) Narodziny Jana Chrzciciela są znakiem dla Maryi



Zwiastowanie Maryi (Łk 1,26-38)
 26 W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta 

w Galilei, zwanego Nazaret,  27 do Dziewicy poślubionej 
mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na 
imię Maryja.  28 Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź 
pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona 
jesteś między niewiastami».  29 Ona zmieszała się na te 
słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.  30

Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś 
bowiem łaskę u Boga.  31 Oto poczniesz i porodzisz 
Syna, któremu nadasz imię Jezus.  32 Będzie On wielki i 
będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu 
tron Jego praojca, Dawida.  33 Będzie panował nad 
domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie 
końca».  



34 Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, 
skoro nie znam męża?» 35 Anioł Jej odpowiedział: 
«Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego 
osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, 
będzie nazwane Synem Bożym.  36 A oto również 
krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości 
syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi 
za niepłodną.  37 Dla Boga bowiem nie ma nic 
niemożliwego».  38 Na to rzekła Maryja: «Oto Ja 
służebnica Pańska, niech Mi się stanie według 
twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł. 



Komentarz do Zwiastowania Maryi
 Scena, która rozegrała się tamtego dnia w małej miejscowości na 

północy Izraela nie była przypadkiem i nie powinna nikogo 
zaskoczyć, może za wyjątkiem osób biorących w niej udział. 
Właściwie możemy się zastanawiać, dlaczego trwało to tak długo. 
Dlaczego potrzebna była cała prehistoria zbawienia: powolne 
zasiedlanie ziemi przez ludzkie pokolenia (Rdz 4-6), przymierze z 
Noem (Rdz 6-10), powołanie patriarchów (Rdz 12-50), niewola i 
wyjście z Egiptu (Wj-Pwt) czasy królów (1-2 Sam; 1-2 Krl; 1-2 Krn), 
wyrocznie proroków (Iz, Jer, Ez), wygnanie i powrót (Ezdr, Neh)? 
Dlaczego naród wybrany a wraz z nim i my musieliśmy przejść 
przez to wszystko żeby znowu wrócić do punktu wyjścia, do sceny, 
która zadecydowała o tym, że jesteśmy dziś wygnańcami z raju, że 
w trudzie i w towarzystwie śmierci spędzamy na ziemi swoje dni? 
Bóg długo szukał odpowiedniej osoby, wybierał odpowiedni czas, 
żeby wreszcie pojawić się tamtego dnia przed drzwiami domu w 
Nazarecie. Kiedy otwierał je wówczas, przekraczał czas i 
przestrzeń wracając do tamtej sceny z raju, kiedy on i człowiek 
rozdzielili się. Niewiasta, do której przyszedł, miała naprawić błąd 
tamtej Niewiasty i jej męża, na jej ramionach spoczęła 
odpowiedzialność za całą historię zbawienia. Maryja to Nowa 
Ewa. 



 Bóg długo szukał Nowej Ewy, która naprawi błędy rodziców 
z początku czasów, która stanie się rzeczywiście „Matką 
wszystkich żyjących” (taka jest etymologia imienia Ewa). 
I tak po wiekach znajdujemy się w południowej Galilei, w 
Nazarecie, mieście, o którym Stary Testament nie 
wspomina ani razu, a Nowy przypisuje złą sławę (J 1,46). 
Bóg nie wybiera ludzi z wielkich miast, świetnie 
przygotowanych, którzy już na stracie mieliby większe 
predyspozycje do wypełnienia jego misji. Inicjatywa i moc 
należą wyraźnie do Niego. Kiedy Anioł Gabriel (mocarz 
Boży) pojawia się na progu domu w Nazarecie komunikuje 
Maryi: „Witaj pełna łaski” (Łk 1,28). Zgodnie z logiką Bożej 
łaski, która wyprzedza nas zawsze o krok, Maryja 
zanim jeszcze wypowie swoje „tak” już słyszy zapewnienie 
– jestem z Tobą, jesteś gotowa do mojej misji (cf. Sdz 6,12). 



 Ponieważ jednak Nowa Ewa jest człowiekiem z krwi i kości, 
a nie wymyśloną przez Ewangelistę postacią zamkniętą w 
zmyślonej scenie, reaguje tak jak zareagowałby każdy z nas 
– milczy zmieszana, zupełnie zagubiona, nie rozumie, co 
dzieje się w jej domu (Łk 1,29). Jeśli Anioł miał ją uspokoić, 
pocieszyć, rozwiać jej wątpliwości, to czyni to w bardzo 
szczególny sposób, dodając do swojego pozdrowienia 
wiadomość, która brzmi jak religijne science-fiction: 
„porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus” (Łk 1,30-
31). Po tym lakonicznym komunikacie Anioł przechodzi do 
języka psalmistów i proroków przypisując przyszłemu 
Synowi tytuły „wielkiego”, „Syna Bożego” (Ps 2) oraz „króla”, 
który zasiądzie na wieki na tronie Dawida (Rdz 49,10; Ps
110; Isa 9). A więc Maryja ma zostać Matką Króla. To brzmi 
nieprawdopodobnie, ale nie jest przecież niemożliwe. Jest 
jednak poważniejsza wątpliwość, którą Maryja wypowiada 
w swoim dialogu z Aniołem: „Jak to możliwe, skoro nie 
znam męża?” (Łk 1,34).



 Dobrze jest zadawać Bogu kłopotliwe pytania, bo tylko 
wtedy można uzyskać naprawdę oryginalne odpowiedzi. 
Pytanie daje Aniołowi okazję do ostatecznego odkrycia 
tożsamości Tego, który będzie Ojcem dziecka. Jezus 
pocznie się za sprawą Ducha Świętego, którego Anioł znów 
opisuje językiem proroctw Izajasza jako moc, która zstąpi 
na nią jak deszcz zstępuje na pustynię, aby uczynić z niej 
kwitnący ogród (Iz 32,15) oraz jako pełną chwały obecność 
Bożą, która okryje ją, jak okrywała Namiot Spotkania (Wj
40,35). To jego moc sprawi, że dziecko nazwane będzie 
„świętym” (określenie szczególnej przynależności do 
Boga), będzie nie w przenośni, ale dosłownie „Synem 
Bożym” (Łk 1,35). Znakiem dla Maryi ma być cud, jakiego 
Bóg, dawca życia, dokonał dla Elżbiety, dając jej syna (Łk
1,36). Gabriel kończy swe słowa sentencją, która jest 
równocześnie wezwaniem do wiary i do podjęcia decyzji: 
„Dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37). 



 I tu znów następuje pauza, długa pauza, w trakcie której losy świata i 
Boże plany ważą się w oczekiwaniu na odpowiedź Maryi. Finał sceny to 
dwa zdania, w których całkowicie oddaje się Ona Bogu do dyspozycji, 
nazywając się pokornie jego „służebnicą” (Łk 1,38).  Te słowa 
sprawiają, że Anioł bez dalszych wyjaśnień odchodzi, uważając swoją 
misję za spełnioną. W ten sposób otwiera się brama w czasie, przez 
którą przechodzą całe pokolenia, cały ludzki świat cierpiący do tej pory 
przekleństwo pierwszego buntu przeciw Bogu. Nowa Ewa uczyniła to, 
na co nie miała siły i odwagi Pierwsza Ewa – z całą miłością i 
posłuszeństwem oddała swoje życie Bogu. Dzięki niej na świat w pełni 
czasu przychodzi Jezus, który uwalnia nas spod władzy grzechu i 
wyrywa śmierci ludzki świat zmierzający ku samozagładzie (Ga 4,4-7). 
Dzięki Jezusowi, Jego Męce i Zmartwychwstaniu, głowa Szatana została 
już zgnieciona – przyszłość należy do Boga. Oczywiście to jeszcze nie 
finał ostatecznej bitwy, w której Maryja wraz z jej potomstwem, będzie 
musiała stawić czoła Wężowi (Ap 12). Jednak Bóg już teraz wprowadza 
nas w swą zwycięską przyszłość dając nam potężną orędowniczkę, 
swoją Matkę Maryję, Matkę żyjących na wieki.



Nawiedzenie (Łk 1,39-45)
 Po co Maryja wybiera się do Elżbiety?
39 W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do
pewnego miasta w pokoleniu Judy. 40 Weszła do domu Zachariasza i
pozdrowiła Elżbietę. 41 Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi,
poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę.
42 Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś
między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.
43 A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?
44 Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich
uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. 45

Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa
powiedziane Ci od Pana». 46 Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi
dusza moja Pana, 47 i raduje się duch mój w Bogu, moim
Zbawcy… 56 Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem
wróciła do domu



Nawiedzenie przez Maryję-Arkę
 Dawid powstawszy udał się w kierunku judzkiej Baali, aby sprowadzić stamtąd 

Arkę Boga (2 Sm 6) – tak zaczyna się scena nawiedzenia: wstała i udała się… 
Juda. 

 Okrzyk Dawida: Jakże przyjdzie mówi Dawid arka Pana (Gr. Kyrios) do mnie 
(gr. pros me)! (2 Sm 6) – Elżbieta: A skądże mi to, że Matka Pana (Kyrios) mego 
przychodzi do mnie (gr. pros me). Ten sam temat: poczucie sacrum, pełen czci 
szacunek oraz świadomość niegodności wobec obecności Pana. Dla Elżbiety 
tym sacrum była Maryja – żywa Arka. Łk chce powiedzieć Pan Arki, JHWH, to 
Jezus.

 Przeprowadzeniu arki towarzyszyła radość Dawida i ludu (2 Sm) – nawiedzeniu 
Maryi towarzyszy radość Jana Chrzciciela i całego domu Zachariasza.

 Przez Arkę działa moc Pana (karząca moc, nawet zabijająca – 2 Sm) – przez 
Maryję także działa moc Pana – to Duch Święty, który dzięki Maryi 
(Pneumatoforze) napełnia Elżbietę i Jana.

 Arka Pana pozostawała w domu Obed-Edoma przez trzy miesiące – a Maryja w 
domu Elżbiety też 3 miesiące! W obu przypadkach ta obecność oznaczała 
błogosławieństwo. 

 Jak w Arce były tablice ze spisanymi słowami Boga – tak Maryja nosiła Słowo 
Boże – Chrystusa.

 Dawid tańczył prowadząc Arkę… Jan Chrzciciel tańczy w łonie Elżbiety 
spotykając Arkę…



Magnificat (Łk 1,46-56)
 Hymn na cześć Boga wywyższającego pokornych –

zob. różnicę z prorockimi tekstami z Egiptu. 

Dalsza narracja Łukaszowa:
 Narodzenie Jana (Łk 1,57-66)
 Benedictus (Łk 1,67-80) – hymn Zachariasza, ojca Jana 

Chrzciciela



Narodzenie Jezusa (Mt 1,18-24; Łk 2,1-20)

U Mateusza historia narodzin Jezusa rozgrywa się 
pomiędzy Bogiem a Józefem. Wypełniają się proroctwa 
ST. Anioł przychodząc do Józefa we śnie, cytuje 
proroctwo Izajasza (7,14). Przedstawia Maryję jako 
Matkę Syna Bożego, który począł się z Ducha. Józefowi 
przypada rola przybranego ojca, którą akceptuje bez 
słowa. Okazuje sprawiedliwość, która wychodzi poza 
przepisy Prawa. Czy Jezus będzie się jej uczył od niego? 



18 Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach 
Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, 
znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.  19 Mąż 
Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał 
narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją 
potajemnie.  20 Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał 
mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się 
wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha 
Świętego jest to, co się w Niej poczęło.  21 Porodzi Syna, 
któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud 
od jego grzechów».  22 A stało się to wszystko, aby się 
wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka:  23 Oto 
Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię 
Emmanuel, to znaczy: "Bóg z nami".  24 Zbudziwszy się ze 
snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją 
Małżonkę do siebie,  25 lecz nie zbliżał się do Niej, aż 
porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus.  



 Scena narodzin prezentuje tożsamość Jezusa, 
przekazując jego dwa imiona:

(1) JEZUS – hbr. Zbawiający – „On bowiem zbawi swój 
lud od jego grzechów” 

(2) EMMANUEL – hbr. Bóg z nami – „ albowiem z 
Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło”

Ludzkie i boskie pochodzenie Jezusa: 
Jezus jest wyjątkowym człowiekiem, a mianowicie 
Mesjaszem, Synem Dawida (dlatego Józef jest nazwany 
Synem Dawida, gdyż musi on „adoptować” Jezusa) oraz 
Bogiem (Emmanuelem).



Możliwe, iż jest tutaj apologetyka z niedowierzaniem 
w dziewicze poczęcie Maryi. Mateusz odpiera to przez 
 (1) Józef, religijnie bardzo gorliwy, wg norm prawnych, 

chce rozwieść się z Maryją (żydowskie, greckie i 
rzymskie prawo nakazywało mężczyźnie rozwiedzenie 
się z kobietą, której udowodniono niewierność). Nie 
zrobił tego, tylko ze względu na Bożą interwencję, 
która objawiła mu, że dziecko poczęło się z Ducha 
Świętego. Tak więc sprawiedliwość Józefa jest 
argumentem przeciw niemoralności sytuacji. 

 (2) Mt odwołuje się do Iz 7,14. Już ST zapowiada, że to 
DZIEWICA pocznie Mesjasza.



24 Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił 
anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie,  25 lecz nie 
zbliżał się do Niej (dosł. nie poznał jej), aż porodziła 
Syna (kai. ouvk evgi,nwsken auvth.n e[wj ou- e;teken uiò,n), któremu 
nadał imię Jezus.  
Gr. czasownik eginosken oznacza „poznać”, co w świecie 
semickim oznaczało współżyć seksualnie. Mt chce 
podkreślić dziewictwo Maryi mówiąc, iż Józef nie współżył 
z Maryją, więc Jezus nie jest jego synem. Nie wypowiada się 
nt. trwałego dziewictwa Maryi. Zwrot heos (aż) nie oznacza 
w grece krańca, granicy, na której kończy się wcześniejszy 
stan lub akcja (zob. Mk 9,1; Mt 10,23). Tekst nie przeczy 
trwałemu dziewictwu Maryi (jest ono wprost stwierdzone w 
Prot. Jk 19,3-20,2), gdyż nie twierdzi on, iż Józef potem 
„zbliżał się” do Maryi. Tekst mówi jedynie, iż do poczęcia 
Jezusa Józef na pewno się nie zbliżał. Jednocześnie tekst nie 
sugeruje, iż po narodzeniu Jezusa Józef na pewno się zbliżał 
(mógł, ale nie musiał).



 Podobnie Łk 2,7 – Powiła swego pierworodnego Syna, 
owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było 
dla nich miejsca w gospodzie.

Przymiotnik pierworodny nie jest najszczęśliwszym 
terminem, gdyż może sugerować, iż byli następni synowie. 
Widać, iż Łk i Mt nie zajmowali się problemem trwałego 
dziewictwa Maryi, ale jedynie dziewiczym poczęciem 
Jezusa. Brak precyzji wskazuje, że Mt i Łk po raz pierwszy 
spotykają się z ideą dziewiczego poczęcia.

Pierworodnymi nazywano także jedynaków, 
świadczy o tym napis na nagrobku z 5 r. przed Chr.: Los 
doprowadził mnie do skończenia życia wśród bólów 
rodzenia mego pierworodnego dziecka. Pierworodny w 
sensie biblijnym oznacza „poświęcony Bogu” (Wj 13,11-16).



Łukasz 2,1-20 
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta,
żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. 2

Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą
Syrii był Kwiryniusz. 3 Wybierali się więc wszyscy, aby się
dać zapisać, każdy do swego miasta. 4 Udał się także
Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta
Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z
domu i rodu Dawida, 5 żeby się dać zapisać z poślubioną
sobie Maryją, która była brzemienna. 6 Kiedy tam
przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. 7

Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w
pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich
miejsca w gospodzie



 8 W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż
nocną nad swoją trzodą. 9 Naraz stanął przy nich anioł Pański i
chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli.
10 Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość
wielką, która będzie udziałem całego narodu: 11 dziś w mieście
Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. 12 A
to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w
pieluszki i leżące w żłobie». 13 I nagle przyłączyło się do anioła
mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: 14

«Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego
upodobania». 15 Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze
mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się
tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». 16 Udali się też z
pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. 17

Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym
Dziecięciu. 18 A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im
pasterze opowiadali. 19 Lecz Maryja zachowywała wszystkie te
sprawy i rozważała je w swoim sercu. 20 A pasterze wrócili, wielbiąc i
wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było
powiedziane.



 Spis ludności: W owym czasie wyszło rozporządzenie 
Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym 
państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy 
wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc 
wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. 
Lepsze tłumaczenie: Ten spis był wcześniejszy niż ten, 
[który został przeprowadzony], gdy wielkorządcą Syrii 
był Kwiryniusz. Mowa jest tutaj o trzech spisach:

 Spis cesarski, obywateli rzymskich (8 r. przed Chr.), który
zbiegł się w czasie ze

 Spisem Heroda, dotyczącym Żydów (7/6 r. przed Chr.), a 
który był wcześniejszy niż

 Spis Kwiryniusza (6 r. po Chr.). Wzmiankowanie go jest 
zrozumiałe, gdyż był najbardziej znany, jako katalizator 
niepodległościowych powstań w Galilei (Dz 5,37 – Judasz 
Galilejczyk). 



 - owinęła w pieluszki: dwa kawałki miękkiej tkaniny, 
osobna dla główki i osobna dla reszty ciała. Opis ten w 
ikonografii wschodniej nawiązuje do pośmiertnych 
całunów Jezusa (wg J 20,6-7 były dwa osobne płótna). 
Stąd nowonarodzny Jezus w ikonografii przedstawiany 
jest jako szczelnie owinięty („skrępowany”) w całun.

 - złożony w żłobie: Słowo gr. fatne oznacza żłób 
(zagłębienie w skale na pokarm), zagrodę, kosz z 
dwiema przegrodami na pokarm dla zwierząt i dla 
ludzi. Jezus narodzony w Domu-chleba (nazwa 
Betlejem po hebr. oznacza dom chleba) jest pokazany 
jako Chleb z nieba. Stąd w ikonografii chrześcijańskiej 
żłóbek to ołtarz eucharystyczny. 



Ikona Bożego Narodzenia
Symbolika ikony bizantyjskiej





 dwa wzniesienia symbolizują dwie natury Chrystusa -
ludzką i boską

 złoty podział: To, co boskie zaprezentowane jest w górnej 
części ikony (aniołowie są nad Dzieciątkiem, nigdy niżej). 
To, co ludzkie znajduje się na dole (np. pastuszkowie, 
symbolizujący całą ludzkość). 

 W ikonografii wschodniej na jednej "planszy" 
przedstawiano często kilka wydarzeń. Oprócz narodzin 
Zbawiciela, widzimy także pokłon Mędrców, zwiastowanie 
dobrej nowiny pastuszkom, kuszenie Józefa i scenę kąpieli 
Dzieciątka (Jezus znajduje się na tym samym obrazie dwa 
razy).

 zasada tzw. geometrii ikony: centralnym punktem - gdzie 
zbiegają się linie tworzące plan krzyża - jest łono Maryi.

 Symbolika kolorów: złoto – boskość; purpura – królewskość 
(zob. Maryja jako Królowa), czerń – piekło lub grzech (Jezus 
jest w czerni: urodził się pośród grzesznych ludzi).





 Nad Dzieciątkiem widzimy promienie słoneczne, które 
schodzą z Nieba i rozdzielają się na trzy części. Personifikują one 
Trójcę Świętą. Największy promień symbolizuje Boga Ojca, 
średni - Ducha Świętego, a najkrótszy - Boga Syna. 

 Dwie grupy aniołów: Jedna grupa, po lewej stronie, symbolizuje 
wszystkie moce niebieskie, które przybyły pokłonić się 
Chrystusowa. Anioły lub anioł z prawej strony obwieszczają 
ludziom dobrą nowinę i nawiązują do naszych aniołów stróży. 

 Maryja nie patrzy na Jezusa, ale na pastuszka/pastuszków: 
Pastuszkowie symbolizują wszystkich ludzi. Maryja zwraca się 
do każdego z nas, po to by przypomnieć, że będzie z nami przez 
całą wieczność. Zamierza pomagać nam uwierzyć i orędować w 
naszym imieniu u Chrystusa, byśmy wszyscy zostali zbawieni.

 Maryja jest smutna; podpiera głowę ręką, tak jakby była czymś 
zatroskana. Wie bowiem, że jej syn będzie musiał oddać życie za 
tych, dla których przyszedł na świat.





Skrępowany całunem Jezus



 Jezus obleczony jest pieluszkami przypominającymi całun 
pogrzebowy. Biel pieluszek kontrastuje z czernią groty. To 
swego rodzaju zapowiedź przyszłego blasku, który 
przyjdzie po Zmartwychwstaniu Zbawiciela. 
Charakterystyczne jest też to, że żłóbek w którym leży 
Chrystus przypomina typowy grób, sarkofag starożytny.

 Zwierzęta, które widzimy przy żłóbku nie są przypadkowe. 
Pojawiły się na ikonie w późniejszych wiekach. Inne są w 
Bizancjum, a inne na Rusi. Symbolizowały to, że przy 
nowonarodzonym Chrystusie stanęły dwa światy: stary i 
nowy. Wół był zwierzęciem ofiarnym, uważanym za 
rytualnie czyste. Symbolizuje Żydów. Osioł jako 
zwierzę nieczyste to personifikacja pogan. Jako, że Ruś 
nie znała takich zwierząt jak wół i osioł, na ikonach ruskich 
zostały one zastąpione przez krowę i konia.





Drzewo Jessego –
zob. wypełnienie się 
proroctwa Iz 11,1-2.
Drzewo to 
symbolizuje 
genealogię  Jezusa, 
a więc jego rodowód 
ludzki: Jezus jest synem
Dawida, synem Jessego;
stąd spojrzenie Maryi 
(która jako człowiek
dała mu swój rodowód)



Dwie
kobiety



Dwie kobiety – dwie położne
Widzimy tu dwie położne. Jedna sprawdza ręką czy 
woda jest ciepła, a druga rozbiera Jezusa, by włożyć 
go do kąpieli. Pokazuje to ludzką naturę Zbawiciela. 
Trzeba go po narodzeniu umyć, tak jak każdego z 
nas. Jezus jest także człowiekiem. Aby wyjaśnić ten 
motyw ikony posiłkujemy się apokryfami 
(„Protoewangelia Jakuba, II w.). Jest w nich podane 
nawet imię jednej z położnych. Nazywała się Salome 
(matkę apostołów, Jakuba i Jana), która była 
uczennicą Jezusa i widziała pusty grób Jezusa.
Wanienka na obmycia symbolizuje chrzcielnicę.



Józef 
i szatan



Józef i szatan
W tradycji wschodniej ikonografii, w przeciwieństwie do zachodniej, 
Matka Boska bardzo rzadko patrzy na Dzieciątko. Jej wzrok skierowany 
jest najczęściej na św. Józefa, który siedzi na kamieniu przedstawionym w 
lewym dolnym rogu ikony. Poprzez skierowanie nań swego wzroku, 
Matka Boża chce dodać św. Józefowi otuchy. Przy mężczyźnie stoi 
bowiem diabeł, który wcielił się w postać staruszka Tyrosa. To 
personifikacja pokus, które czyhają na człowieka. Władca ciemności chce 
sprawić, by św. Józef zaczął wątpić. Pokazuje mu laskę. Mówi, że tak jak 
dziewica nie może urodzić dziecka, tak ta laska nigdy nie zakwitnie. I 
według apokryfu, po tych słowach laska zakwitła. Był to symbol łaski 
Bożej. Argumenty szatana nie zachwiały zatem wiarą Józefa, jednak 
argumenty te będą powracały w ciągu wieków historii Kościoła, stając się 
podstawą wielu herezji dotyczących tożsamości Jezusa. W osobie Józefa 
ikona obrazuje dramat nie tyle jego osobisty dramat, co dramat całej 
ludzkości, która w swej rozumności zmaga się z akceptacją dogmatu 
Wcielenia Boga, który przekracza nasze myślenie:  oto Bóg staje się 
człowiekiem… „Jak to możliwe?” Od wieków to samo pytanie…



Inne elementy „Ewangelii Dzieciństwa”



„Nie było dla nich miejsca w …”. W kulturze wschodniej 
gościnność obowiązuje nawet na pustyni, a niegościnność jest 
uznawana za przestępstwo. Użyte tu słowo  gr. katalyma nie 
oznacza u „zajazdu”, „gospody” (w Łk 10,34, gdy rzeczywiście 
mowa o gospodzie, Łukasz używa słowa pandocheion), ale 
dosłownie „salę”, „miejsce mieszkalne”, „pokój na górze” (Łk
22,11, miejsce ostatniej wieczerzy), gdzie prawdopodobnie 
zatrzymali się na czas pobytu w Betlejem. Chodzi o to, że nie 
było tam warunków koniecznych do przeżycia rzeczywistości 
porodu. Mogło chodzić również o nieczystość rytualną 
związaną z porodem i okresem połogu (40 dni), który 
przeżywała każda kobieta, a co wiązało się również z 
„nieczystością” zajmowanych przez nią sprzętów. Poza tym, 
jeśli Józef posiadał tam swoich krewnych, być może chciał 
uniknąć niemiłych komentarzy związanych z faktem, iż jego 
narzeczona rodzi dziecko, zanim zamieszkali razem.





Grota, gdzie przebywały zwierzęta (zwykle dolna część 
domu, służąca za magazyn, albo miejsce oddalone od 
mieszkania), była miejscem ubogim, prostym, ale 
spokojnym, gdzie mogła się dokonać ta wielka 
tajemnica. Spełniło się proroctwo z Iz 1,3: „Wół 
rozpoznaje swego pana i osioł żłób swego właściciela, 
Izrael na niczym się nie zna, lud mój niczego nie 
rozumie”.



Pasterze, którzy mogli być pogardzani z racji 
koczowniczego trybu życia, nawiązują jednak do tradycji 
patriarchów i Mojżesza, którzy również byli pasterzami i 
adresatami Bożego objawienia i powołania. Najwyraźniej 
zaś widać tu odniesienie do pasterza Dawida i do 
obietnicy jego wyjątkowego Potomka. Oni, grzesznicy, 
są pierwszymi ewangelizowanymi – głoszona jest im 
Ewangelia, która normalnie w świecie rzymskim była 
dobrą nowiną z życia cesarza, władcy świata. Aniołowie 
mówią: dzisiaj = Zbawiciel (Soter) = Mesjasz = Pan 
(Kyrios). Tytuły Soter i Kyrios były nadawane cesarzowi. 
W zastępach aniołów objawia się w mocy Królestwo 
Niebieskie jako contra do Cesarstwa Rzymskiego.



U Łukasza narodziny Jezusa to wydarzenie, które 
zmienia bieg historii świata: 
 - Jezus rodzi się za panowania Cezara Augusta (30 

przed Chr. – 14 r. po Chr.), kiedy trwa pax romana. 
Kto jest prawdziwym Królem? Kto da światu trwały 
pokój?

 - żłób – znak solidarności Boga z biednymi i 
opuszczonymi tego świata; pasterze – grupa z 
marginesu społecznego.

 - Aniołowie obwieszczają ziemi nowy pokój, trwalszy 
od pax romana. 

 - Jezus to Pan historii



Mędrcy ze Wschodu (Mt 2,1-12)
gr. magoi apo anatolon – magowie ze wschodu
 mędrcy (BT), wise men (King James Version), 
 magowie (Biblia Poznańska). Magowie nie są zbyt 

dobrym tłumaczeniem, gdyż magia jest w Biblii 
zakazana, zatem nie kojarzy się pozytywnie. Magowie 
budzą skojarzenie z jakimiś brodatymi typami w 
spiczastych czapkach i z różdżkami, którzy pochylają 
się nad szklaną kulą.



 Starożytni (Justyn Męczennik, Orygenes, Tertulian) 
uważali, iż byli to astrologowie (gdyż gr. magoi oznacza 
ludzi posiadających astrologiczną wiedzę tajemną, a 
astrologia była ceniona w Babilonii. Zresztą Orygenes 
uważał ich za czarowników i okultystów, uprawiających 
magię. Wg Orygenesa (Przeciw Celsusowi, I, 60) 
Narodzenie Jezusa sprawiło, że złe duchy były bezsilne, a 
więc magowie nie mogli dłużej wykonywać swych praktyk 
(które stały się nieskuteczne) i przybyli do Judei.

 Mogli to być perscy kapłani zaratustriańscy, których 
określano słowem magoi (tak Arystoteles), jako uczonych 
biegłych w astronomii, matematyce i medycynie. 
Zajmowali się oni wykładaniem snów, kultem, astrologią, 
wyjaśnianiem zjawisk przyrody. Kapłani innej religii 
przemierzyli zatem setki kilometrów by oddać cześć 
Jezusowi.





Ze Wschodu, czyli skąd?
 Przez Wschód rozumiano cały obszar na wschód od rzeki 

Jordan: Arabię, Babilonię, Persję.
 Justyn i Tertulian wskazywali na Arabię ze względu na 

charakter przyniesionych darów.
 W ormiańskiej Ewangelii Dzieciństwa czytamy o Gasparze 

(król Indii), Baltazarze (król Arabów), Melkonie (król 
Persów). 

 Różne teorie: z sekty sabianów z Harranu (obecnie tureckie 
miasto na granicy syryjskiej), esseńczycy (MacNamara).

 Myśl, że jeden z magów był czarnoskóry wywodzi się z Ps
72, gdzie jest mowa o królestwie Saby (tak nazywano 
Abisynię, współczesną Etiopię). Także Iz 60,6 wspomina o 
Sabie (Zaleje cię mnogość wielbłądów, dromadery z 
Madianu i Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, ofiarują złoto 
i kadzidło).



 Możliwe, że pochodzili z terenów dzisiejszego Iranu. Herodot, 
grecki historyk, słowem magoi określał szczep irański. 

 Ksantos, Kermodoros i Arystoteles nazywali w ten sposób 
uczniów Zaratustry i kapłanów religii perskiej. 

W zaratustrianizmie istnieje idea oczekiwania na narodziny 
postaci noszącej tytuł Saoszjant (staropers. Ten, który przyniesie 
dobro). Miał się on pojawić przed końcem świata, aby poprowadzić 
ludzkość do ostatniej, zwycięskiej bitwy z siłami zła. Może sam 
Zaratustra wypowiedział proroczą zapowiedź narodzenia w 
narodzie żydowskim króla, który wprowadzi pokój na ziemi 
(niektórzy tak uważają). Rzeczywiście najstarsze malowidła w 
rzymskich katakumbach przedstawiają Magów w strojach 
charakterystycznych dla Persów (m.in. stożkowa czapka z 
opadającym do przodu szpicem, popularnie nazywana 
frygijską/Smerfy ;-) 
 Wizerunek postaci w perskich strojach, widniejący na 

frontonie bazyliki narodzenia w Betlejem sprawił, że wojsko 
perskiego króla Chosroasa w 614 r. zatrzymało się przed wejściem 
do kościoła i nie zrównało go z ziemią.



Katakumby Pryscylli



Dlaczego królowie?
 Nawiązanie do Ps 72(71),10-11: Królowie Tarszisz i wysp 

przyniosą dary, królowie Szeby i Saby złożą daninę. 
I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, wszystkie 
narody będą mu służyły. 

 Jezus przedstawiony jest w Mt 2 jako nowy Salomon, a 
wg 2 Księgi Kronik było on odwiedzany przez królów.

 Dary, które złożyli były bardzo drogie. Kadzidło palili 
w swych rezydencjach tylko najbogatsi. Byli zatem 
zamożni. Nie dziwi zatem, że mieszkańcy Betlejem 
mogli ich wziąć za królów.



Dlaczego trzech?
 Trzy dary, a więc trzech. Tak ujmuje to apokryficzna Ewangelia Pseudo-

Mateusza. Tak twierdzi też Orygenes.
 Malowidła w katakumbach rzymskich z II i III w. ukazują dwóch, 

czterech albo sześciu. W tradycji Kościoła Syryjskiego i Ormiańskiego 
jest ich 12, co symbolizować miało 12 apostołów i 12 plemion Izraela. 
Tradycja koptyjska mówi o 60 cudzoziemcach!

 Anzelm Grün: liczba trzy jest zawsze liczbą pełnego człowieka, który 
rozwija w sobie trzy zakresy władzy: duszę, ducha, ciało // głowę, serce, 
brzuch. Król w bajkach ma zawsze trzech synów, którzy wyruszają w 
drogę, żeby odnaleźć wodę życia bądź uzdrawiający lek dla chorego 
króla.

 Sztuka widziała w nich reprezentantów trzech etapów życia: młodość, 
wiek średni, starość.

 Beda Czcigodny przypisał ich do trzech kontynentów: Europy, Afryki i 
Azji = przedstawiciele całego znanego świata (zasiedlonego przez 
potomków Jafeta, Chama i Sema, synów Noego).





Bezimienni?
 We fragmencie zaginionej apokryficznej Ewangelii 

Hebrajczyków (z II w.) zostali przedstawieni jako Malchus
– Caspar – Fidizarda, którzy są przywódcami całego 
tłumu przybyszów.

 W tradycji syryjskiej: Kagpha, Badalilma, Badadkharida
 W tradycji etiopskiej: Ator, Sater, Paratoras.
 Dla Greków: Apellicon, Amerim, Serakin.
 W mistycznych wizjach Anny Katarzyny Emmerich: 

Menzor, Sair, Teokenon.
 Mieszkańcy Mediolanu nazwali ich: Rustico, Eleuterio, 

Dionigio.



Kacper – Melchior – Baltazar
 Na mozaice pochodzącej z bazyliki Sant’Apollinare

Nuovo w Rawennie (VI w.) widzimy imiona: Kacper –
Melchior – Baltazar. Te imiona są najbardziej 
rozpowszechnione (może dlatego, że najłatwiejsze z 
podanych wcześniej).

 Imona te także nawiązują to terminologii królewskiej: 
kacper do łac. Caesar - cesarz, melchior do hebr. 
melech - król, baltazar do gr. basileus - król





Kacper



Baltazar



 Kacper – to odpowiednik perskiego imienia Gathaspar
oznaczającego podskarbiego, strażnika lub kogoś 
wspaniałego.

 Melchior – semickie imię oznaczające Król mój 
światłością, bądź Król światła.

 Baltazar – grecka wersja akadyjskiego imienia Bel-sar-
usur (Belu-króla-strzeż!), które nosił chociażby syn 
babilońskiego króla Nabonida, wspomniany w Dn 5.

 Christus mansionem benedicat (“Niech Chrystus 
błogosławi mieszkanie”) – od tego wyrażenia (w 
skrócie C+M+B) pochodzi błędna interpretacja 
K+M+B (rozumiana jako skrót imion królów).



Dary
 Ireneusz: Złoto – królewskość, kadzidło – boskość; 

mirra – śmierć (namaszczano nią zmarłych). Ale Mt 
niszczy powiazanie miedzy mirra i męką, gdy zamienił 
Markowe wino z mirrą (15,23) na wino z żółcią (Mt 
27,34). 

 Grzegorz Wielki: symbolizują to, co ofiarujemy 
Jezusowi w naszym codziennym życiu: mądrość 
(złoto), modlitwę i adorację (kadzidło), codzienne 
ofiary (mirra).

 Złota Legenda: złoto dla ubogiej Maryi, kadzidło dla 
zniwelowania nieprzyjemnego zapachu stajni, mirra 
dla wzmocnienia ciała Jezusa odpędzając od niego złe 
robaki.



 Karl Rahner (XX w.): złoto - ludzka miłość, kadzidło –
tęsknota, mirra – cierpienia, jakie przynosimy 
Jezusowi, by je przemienił.

 Złoto – królewskość, kadzidło – kapłaństwo, mirra –
wypełnienie się proroctw mesjańskich.

Można spotkać tradycyjne przyporządkowanie:
 Afrykańczyk z mirra = Kacper, 
 Azjata z kadzidłem = Baltazar
 Europejczyk ze złotem = Melchior



 Kadzidło i mirra – takie połączenie występuje tylko w 
Pieśni nad pieśniami 3,6; 4,6 – teksty te mówią o 
oblubienicy Salomona (wyśpiewuje te pieśni 
Salomon), choć także sam Salomon jest ozdobiony 
mirrą, o czym śpiewa jego oblubienica (5,13).

 Złoto i kadzidło przypomina podróż Królowej z Saby 
do Salomona (ze świetnym orszakiem i wielbłądami, 
dźwigającymi wonności i bardzo dużo złota oraz 
drogocennych kamieni – 1 Krl 10,2) i królów ziemi 
(Wszyscy więc królowie ziemi udawali się do 
Salomona, by posłuchać mądrości, jaką Bóg obdarzył 
jego serce. Każdy zaś z nich składał corocznie swój dar: 
naczynia srebrne i naczynia złote, szaty czy też zbroje 
lub wonności, konie albo muły – 2 Krn 9,23-24)



Pss Sol 17,31: narody pogańskie przyjdą z krańców ziemi 
z darami w swych rękach by widzieć chwałę Syna 
Dawida). 
1 Enoch 53,1: wszyscy mieszkający na ziemi i morzu i 
wyspach przyniosą Sprawiedliwemu i Wybranemu, 
Synowi Człowieczemu, dary, prezenty, i znaki poddania.
Justyn Męczennik (Apologeta) i Tertulian widzą tutaj 
nawiązanie do Iz 60,6 (LXX: Bogactwo […] narodów 
przyjdzie do ciebie […] wszyscy oni przybędą ze Saby, 
ofiarują ci złoto i kadzidło, głosząc zbawienie Pana) 



Weszli do domu… a nie do stajenki
 Wg Mt magowie weszli do domu. W bazylice Santa Maria 

Maggiore jest mozaika z V w. na którym Jezus jako spore 
już dziecko, siedzi na obszernej kanapie wysłanej 
poduszką, w domu, odbierając hołd mędrców. 

 Józef mógł zostać w Betlejem, gdzie jako cieśla mógł 
znaleźć zatrudnienie.

 Być może Józef nie chciał wracać z noworodkiem do 
Nazaretu (taka podróż byłaby wyczerpująca dla malutkiego 
dziecka i kobiety krótko po porodzie), 

 Być może nie spieszyło mu się do Nazaretu, bo ludzie różne 
rzeczy gadali. Ciąża Maryi przed ślubem mogła być 
przecież przedmiotem plotek.



Santa Maria Maggiore (V w.)







Kiedy przybyli?
 Św. Augustyn 13 dnia (czyli praktycznie tyle ile wynosi 

różnica między 25 grudnia a 6 stycznia).
 Dolna granica to ofiarowanie małego Jezusa w świątyni i 

oczyszczenie Maryi (40 dzień po urodzeniu) – Łk 2,22-25.
 Górna granica to 2 lata od urodzenia, gdyż Herod kazał 

pozabijać dzieci w tym wieku. Tak uważał Euzebiusz z 
Cezarei (IV w.). Dlaczego 2 lata? Herod wypytywał o czas 
ukazania się gwiazdy. Mógł też nieco cofnąć tę granicę (dla 
pewności). A magowie też nie przybyli błyskawicznie po 
ukazaniu się gwiazdy (która mogła się pojawić w momencie 
narodzin Jezusa, a może wcześniej?)



Co się stało z magami?
 Wg Arabskiej Ewangelii Dzieciństwa (apokryf z V-VI w.), Mędrcy 

otrzymali od Maryi w prezencie jedną z pieluch. Zgodnie ze swoim 
zwyczajem rozpalili święty ogień, któremu oddawali cześć i wrzucili 
do niego pieluchę, ale po wygaśnięciu ognia pielucha pozostała 
nietknięta. Stała się więc relikwią, którą Magowie całowali i kładli na 
swoje oczy i głowy.

 Apokryfy syryjskie i ormiańskie zgodnie twierdzą, że spotkanie z 
Dzieciątkiem odmieniło całkowicie Mędrców. Minęło wiele lat, a oni 
nadal żyli wspomnieniami tamtej chwili. Pewnego dnia dowiedzieli 
się o człowieku, który przybył z Palestyny i podawał się za ucznia 
Jezusa Chrystusa. Był to apostoł, św. Tomasz. To on opowiedział, im 
całe ziemskie życie Jezusa i wyłożył Jego naukę. Apostoł ochrzcił ich 
i wyświęcił na kapłanów, miał bowiem wyruszyć w dalszą drogę do 
Indii i potrzebował następców, którzy kontynuowaliby głoszenie 
Dobrej Nowiny w Imperium Perskim. Były nawet legendy, iż zostali 
biskupami i ponieśli śmierć męczeńską.



Marco Polo, który w XIII w. odbył podróż na Daleki 
Wschód wspomina o mieście Savah (Seuva), gdzie 
pochowano ich ciała:
 Jest w Persji miasto Savah, z którego wyszli trzej 

Magowie, kiedy udali się, aby pokłon złożyć Jezusowi 
Chrystusowi. W mieście tym znajdują się trzy 
wspaniałe i potężne grobowce, w których zostali złożeni 
Trzej Magowie. Ciała ich są aż dotąd pięknie 
zachowane cało tak, że nawet można oglądać ich włosy 
i brody (Marco Polo, Opisanie świata). 

Podobnie miejsce to opisał franciszkanin bł. Oderyk z 
Pordenone w r. 1320.





 Znajdujące się w Kolonii rzekome relikwie Trzech Króli 
zostały odnalezione przez cesarzową Helenę w 
Jerozolimie (!) i przewiezione do Konstantynopola. 

 W VI w. od cesarza Konstantynopola otrzymał je św. 
Eustorgiusz, biskup Mediolanu.

 w 1164 r., po zajęciu Mediolanu, zabrał je do Kolonii 
Fryderyk I Barbarossa jako łup wojenny. I tak Trzej 
Królowie stali się patronami Kolonii.







Herb
Kolonii



GWIAZDA



Kometa?
 W tradycyjnej ikonografii gwiazdę tę przedstawia się 

jako kometę (jasny obiekt z długim warkoczem). Po 
raz pierwszy takie wyobrażenie pojawił się w XIV w., 
na obrazie mistrza Giotto di Bondone (1267-1337) 
„Adoracja Mędrców”, zainspirowanym 
(prawdopodobnie) pojawieniem się w 1301 r. komety 
Halleya (stąd nazwa Giotto misji NASA, badającej ten 
obiekt). W 12 r. przed Chr. widoczna była kometa 
Halleya, a kilka lat później inna, nieznana nam z 
nazwy.





Kometa?
 Brak warkocza w ikonografii wcześniejszej niż Giotto 

oraz traktowanie komety przez starożytnych jako zły 
omen (z pewnością niewłaściwy dla narodzin 
Mesjasza) czyni mało prawdopodobną identyfikację 
Gwiazdy Betlejemskiej z kometą. 

 Inni twierdzą że może to wybuch supernowej albo 
meteor. W obu tych przypadkach jednak ich 
obecność na niebie jest zbyt krótka, by mogły 
prowadzić magów do Betlejem. Meteor spadając co 
najwyżej może wskazać kierunek.



Ujrzeliśmy gwiazdę na Wschodzie
 Czy ujrzeli gwiazdę we wschodniej części nieba, czy 

chodzi o to, że zobaczyli ją w swojej ojczyźnie, na 
Wschodzie?

 Dawne wydania Biblii, np. tłumaczenie Marcina Lutra z 
1776 r., preferują drugi wariant: Morgenland („kraj 
poranka”) jest krainą pochodzenia mędrców i miejscem 
geograficznym z którego obserwowano gwiazdę.

 Niektóre tłumaczenia preferują pierwszy wariant 
mówiąc o wschodzącej gwieździe (np. we observed his
star at its rising). Pierwsza obserwacja gwiazdy miała 
zatem miejsce na wschodnim nieboskłonie.



Konfiguracja planet
 W wędrówce na tle gwiazd planety często mijają się tak, że 

zdają się na niebie być blisko siebie. Zjawisko takie nazywa 
się „złączeniem”, „koniunkcją”. Planety krążące wokół 
Słońca, położone dalej od niego niż Ziemia, poruszają się 
na tle gwiazd na ogół z zachodu na wschód.

 W 7 r. przed Chr. kombinacja ruchów Jowisza i Saturna 
była niezwykła. Przez niemal cały rok planety te 
trzykrotnie (27.V / 6.X / 1.XII) zbliżały się do siebie na 
odległość dwóch widocznych rozmiarów Księżyca, a 
następnie oddalały. Złącznie planet sprawiało wrażenie 
powstania nowej, mocnej gwiazdy. Jako pierwszy takie 
wyjaśnienie podał astronom Johannes Kepler  (1571–1630). 
Wg Keplera na początku następnego roku (6) dołączył do 
tej koniunkcji Mars. A dwa lata później (4) narodzić się 
miał Jezus. Koniunkcję tych trzech planet zaobserwował 
Kepler w X 1604 r. Koniunkcja Jowisza i Saturna zdarza się 
co 19,9 roku, ale koniunkcja trzykrotna z udziałem Marsa 
zdarza się tylko co 800 lat! 



Starożytna symbolika planet
 Dla astrologów Jowisz był gwiazdą władcy świata. W 

Qumran rozumiano ją jako gwiazdę króla. Saturn dla 
starożytnych był gwiazdą Izraela. Cały gwiezdny taniec 
odbywał się w konstelacji Ryb, która także 
identyfikowana była jako symbol Palestyny.

 Pierwsze złączenie nastąpiło przed świtem na 
wschodnim nieboskłonie, a więc było widoczne o 
poranku. Nie było to zjawisko na tyle spektakularne, 
by przyciągnąć uwagę niewtajemniczonych. Dla 
mędrców miało jednak znaczenie astrologiczne.



Tło biblijne
 Gwiazda ta była zapowiedziana przez Balaama, wg Filona 

był on magos (Lb 24,17: Wschodzi gwiazda z Jakuba, a z 
Izraela podnosi się berło). Gwiazdą tą miał być władca 
Izraela (jeśli traktować Lb 24,17 jako dwa człony 
paralelizmu synonimicznego: gwiazda = berło). TgOnq: 
Gdy król powstanie z Jakuba i zostanie namaszczony 
Mesjasz pośród Izraela, on skaże na śmierć potężnych 
Moabu i królował będzie nad wszystkimi ludami ziemi. Zob. 
Bar Kochba (Syn Gwiazdy) – powstanie 132-135. DSS (CD 
7,18-21) interpretowały ten tekst mesjańsko. 

 Dalsza linia proroctwa z Lb 24,18 mówi, że Edom stanie się 
podbitą krainą. Niektórzy wyobrażają sobie lęk Heroda, dla 
którego musiano odszukać to proroctwo – gdyż był on 
Idumejczykiem, czyli Edomitą. To musiało wywołać jego 
gniew i późniejsze zabicie dzieci betlejemskich.



 Iz 60,3: I pójdą narody do twojego światła, królowie
do blasku twojego wschodu. Świątynia = światło 
Jerozolimy = Jerozolima to światło świata.

 W tradycji żydowskiej Królowa Saby idąc do 
Salomona widziała gwiazdę! 



 Pojawienie się gwiazdy na niebie może nawiązywać do 
rozpowszechnionych przekonań w Imperium 
Rzymskim, że przy narodzinach wielkich postaci 
ukazuje się na niebie gwiazda (zob. powiedzenie  
„urodzony pod szczęśliwą gwiazdą”). Gwiazda 
zwiastowała każde większe wydarzenie. Wierzono na 
przykład, że każdemu na niebie przypisana jest jakaś 
gwiazda, która wraz z nim umiera, a spadając (meteoryt) 
zapowiada jego śmierć. U Wergiliusza, Eneasza 
prowadził z Troi do Lacjum gwiazda.

 Teologiczne znaczenie „gwiazdy”: http://goo.gl/e9rc5X

http://goo.gl/e9rc5X


Jezus = Nowy Salomon
1. Złoto, kadzidło i mirra to dary, które przynosili 

Salomonowi obcy królowie. Złoto i kadzidło 
związane są ze świątynią (Jezus = Świątynia; 
Salomon = budowniczy świątyni).

2. Ps 72 (mówiący o hołdzie królów całego świata) był 
przypisywany Salomonowi, albo, co pewniejsze, był 
wyśpiewany na cześć Salomona przez Dawida.

3. Pnp: kadzidło i mirra występują w nawiązaniu do 
Salomona.

4. Zjednoczenie narodów był widziany przez Żydów 
jako powrót do czasów Salomona (T. Benj. 9,2).

5. Magowie oddają cześć (proskyneo) i królowie, wraz z 
królową Saby, również oddawali cześć przed 
Salomonem (Ps 72). 



Geografia = historia w miniaturze
W „Ewangelii dzieciństwa” Mt 1-2 są trzy nazwy 
geograficzne: 
 BETLEJEM – miasto Dawida, 
 EGIPT – ziemia niewoli i wyzwolenia (ucieczka Świętej 

Rodziny do Egiptu), 
 RAMA – miejsce opłakiwania wygnania babilońskiego 

(wspomniane przy zabiciu dzieci w Betlejem). 
Te trzy miejsca przypominają trzy decydujące momenty 
w historii Izraela: Królestwo Dawida, Wyjście z Egiptu, 
Wygnanie Babilońskie. Historia Jezusa to historia 
Izraela w miniaturze.



Można mieć wrażenie, iż w Mt 1 – 2 wszystko, co odnosi się 
do historii zbawienia, zostało zaplanowane przez Bożą 
Opatrzność i wybór ludzki nie ma większego znaczenia. 
Świadczą o tym chociażby formuły wprowadzające cytaty ze 
ST: stało się to, aby się wypełniło…
Jeśli coś mogłoby pójść na opak, niezgodnie z planem, 
pojawia się ANIOŁ, który interweniuje i przywraca wszystko 
na właściwe miejsce (1,20; 2,12; 2,13; 2,19). Bóg kieruje zatem 
historią.  Zob. precyzyjny schemat cyfrowy: 3x14 w genealogii 
Jezusa. 
W opisie masakry niemowląt w Betlejem (2,16-18), w 2,17, Mt 
wstawił gr. TOTE „wtedy” (wtedy spełniły się słowa) zamiast 
zwyczajowego HOTI (aby spełniły się…), pokazując swoją 
niechęć do przypisywania Bogu tego tragicznego zajścia. 
Historia jest areną Bożego działania, jednak obok światła jest 
też ciemność, i Boża wola nie zawsze jest realizowana (stąd 
trzeba o to prosić – Mt 6,10: niech Twoja wola spełnia się na 
ziemi – „Ojcze nasz”) – i tak będzie do końca czasów.



Motywy Bożonarodzeniowe w kulturze i sztuce:
 A) Szopki (św. Franciszek z Asyżu, Greccio XIII w.),

pastorałki i kolędy (Cicha noc). Motyw K(C)+M+B
 B) Literatura: Maupassant, Opowiadanie wigilijne

(1880); Ch. Dickens, Opowieści nocy wigilijnej; J.
Brodski, Wiersze Bożonarodzeniowe; P. Claudel, sztuka
Zwiastowanie; J. Dobraczyński, Cień ojca (1977) (o św.
Józefie).

 C) Muzyka: Akatyst; J. S. Bach, Misterium Bożego
Narodzenia (1723) i kantaty Bożonarodzeniowe.



Caravaggio, 
„Ucieczka do Egiptu”
 https://www.youtube.com/watch?v=jwMqh53WkdI

https://www.youtube.com/watch?v=jwMqh53WkdI


Caravaggio,
„Madonna dei Pellegrini”
 https://www.youtube.com/watch?v=TVg8o74bIeU

https://www.youtube.com/watch?v=TVg8o74bIeU
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