
KIEDY NARODZIŁ SIĘ JEZUS? – CZĘŚCI 1-3 

Istnieje tyle samo teorii na temat tego, kiedy Jezus się urodził , ile teorii na temat potwora z Loch Ness, ale 
czy wiedziałeś, że Biblia jest w tej kwestii całkiem precyzyjna? 

Lubię drążyć ten temat. Zadam więc pierwsze pytanie: dlaczego data urodzin Jezusa nie miała żadnego 
znaczenia dla apostołów, którzy przebywali z Nim przez jakieś 3 i pół roku? Dlaczego Jego urodziny nie 
stały się tradycyjnym świętem już w ciągu 30 lat opisanych w Dziejach Apostolskich? Dlaczego w żadnej z 
ksiąg Nowego Testamentu nie ma wzmianki o tym, kiedy obchodził On swoje urodziny? I w końcu, 
dlaczego tylko Mateusz i Łukasz wspomnieli to wydarzenie, a Marek i Jan już nie? Najwyraźniej nie miało 
to dla nich znaczenia, a także finalnie dla nas nie powinno być to również takie ważne. 

Dobrze jednak jest znać przybliżony czas Jego narodzin, ponieważ daje to kontekst dla innych rzeczy, 
pomaga nam zrozumieć kulturę, społeczeństwo i politykę tamtych czasów, które to pomagają nam 
zrozumieć Słowo. 

Teorie, teorie… 
Istnieją teorie oparte na pojawieniu się Gwiazdy Betlejemskiej – wybuchu supernowej zapisanego w 
chińskich kronikach z 10 wieku p.n.e. , który to był widoczny w ciągu dnia. Istnieją teorie oparte na 
układach gwiazd uważanych za żydowskie oraz na planetach, których trajektorie z nimi się krzyżowały. 

Próbuje się datować czas śmierci Heroda, a także datę spisu, dla którego Józef i Maria udali się do 
Betlejem. Inni jeszcze datują czas według pory, kiedy pasterze przebywali na polu, w nocy, ze swoimi 
trzodami. 

Niektórzy uważni badacze rozumieją nawet, że starożytni Izraelici, będąc ludem wschodu, liczyli urodziny 
od poczęcia, a nie od narodzenia. Nazywa się to „obliczaniem wieku”. Obliczanie wieku jest nadal używane 
w niektórych krajach Wschodu, w szczególności w Chinach, Tybecie, Korei i w czasie niektórych 
japońskich ceremonii. 

I od czasu do czasu ktoś weźmie pod uwagę ówczesną kulturę, w której oczekiwano Mesjasza oraz to, 
czego rabin nauczał o czasie, w którym miał się pojawić.Zacznijmy: W poszukiwaniu MesjaszaI od czasu 
do czasu ktoś weźmie pod uwagę ówczesną kulturę, w której oczekiwano Mesjasza oraz to, czego rabin 
nauczał o czasie, w którym miał się pojawić. 

Składając wszystko w całość 
Czy możemy połączyć wszystkie te elementy w całość i wyciągnąć z tego jakieś wnioski? Jeśli zaczniemy 
od Biblii i podążymy za wskazówkami, które Łukasz pozostawił w swojej narracji, wszystkie rzeczy ułożą 
się w jedną całość. 

Zacznijmy: W poszukiwaniu Mesjasza 
W Księdze Daniela 9:21 anioł Gabriel ukazuje się Danielowi i mówi mu o 70 „tygodniach lat”, czyli sumie 
490 lat, dopóki Mesjasz nie wprowadzi wiecznej sprawiedliwości. (70 x 7 = 490) 

W w. 25 Gabriel stwierdza, że Mesjasz przyjdzie w 69tygodniu lub po 483 latach, a potem „będzie zabity i 
nie będzie go”. Gabriel powiedział, że odliczanie tych 483 lat do Mesjasza rozpocznie się w momencie 
polecenia odbudowy Jerozolimy. 

Polecenie odbudowy Jerozolimy wyszło w 455 roku pne (niektórzy twierdzą, że 457 roku pne) od 
Artakserksesa (Neh. 2: 1-8). Licząc 483 lata naprzód, od 455 roku pne, dochodzimy do roku 28 lub 29 ne – 
kiedy Jezus umarł na krzyżu „i nie było go”, jak powiedział Gabriel. Ze względu na różnice w kalendarzach 
żydowskim, babilońskim, rzymskim i gregoriański szacowana data śmierci Jezusa na krzyżu wah się od 
wiosny 29 roku do wiosny 32 roku. 

Bez względu na to, jak datujemy te wydarzenia, patrząc z naszych czasów wiadomo, że ówcześni 
przywódcy żydowscy wyczekiwali Mesjasza, że miał się urodzić około 10 roku pne. Powód jest prosty. 
Wiedzieli, że po 483 latach od odbudowy Jerozolimy Mesjasz będzie miał się pojawić około roku 30 ne i 



wiedzieli też, że kapłani w Izraelu nie mogą rozpocząć swojej posługi przed 30 rokiem życia i nie mogli tez 
mieć ponad 50 lat (Liczb 4:3).Po drugie: co mówią gwiazdyBez względu na to, jak datujemy te wydarzenia, 
patrząc z naszych czasów wiadomo, że ówcześni przywódcy żydowscy wyczekiwali Mesjasza, że miał się 
urodzić około 10 roku pne. Powód jest prosty. Wiedzieli, że po 483 latach od odbudowy Jerozolimy 
Mesjasz będzie miał się pojawić około roku 30 ne i wiedzieli też, że kapłani w Izraelu nie mogą rozpocząć 
swojej posługi przed 30 rokiem życia i nie mogli tez mieć ponad 50 lat (Liczb 4:3). 

Licząc wstecz 30+ lat wychodziło im, że powinni zacząć wyglądać Mesjasza około 10 roku pne. Tego też 
powodu tylu ludzi pytało Jana Chrzciciela, a potem Jezusa, czy byli Mesjaszem. Żydzi znali ogólne ramy 
czasowe, w jakich Mesjasz miał się pojawić i wyczekiwali Go! 

Po drugie: co mówią gwiazdy 
Z rzymskiego punktu widzenia, patrząc na gwiazdy widzieli oni kilka rzeczy, które zdawały się 
wskazywać, że ich cesarstwo ma przychylność bogów. Podobnie, jak większość mieszkańców Wschodu 
także oni uważali, że planety przepowiadają przyszłe wydarzenia. W tym czasie (od około 10 do 3 roku 
pne) miała miejsce koniunkcja planet. W jednym miejscu widoczne były Jowisz, Saturn, Mars, Wenus i 
Merkury, więc rzymscy astronomowie byli zgodni co do tego, że przepowiadało to jakieś wydarzenia. 

W 3 roku pne Jowisz, zwany „planetą króla”, przez parę tygodni okrążał Regulus, zwaną „gwiazdą króla”. 
To, że planeta króla krążyła wokół gwiazdy króla, zdawało się utwierdzać Augusta Cezara w tym, że jest 
„namaszczonym królem”, ponieważ w tym czasie obchodził swoje 25-lecie dojścia do władzy jako Cezar. 

Była to też 750 rocznica (kapłańska / ceremonialna) założenia Rzymu i rok, w którym Senat Rzymu nadał 
Augustowi tytuł „Ojca kraju”. Rzymowi wydawało się, że nawet wszechświat potwierdza to, że August jest 
Pomazańcem Bożym i że Rzym ma boskie prawo do podboju świata. 

W czasie, gdy rzymianie doszli do wniosku, że niebo potwierdza boskie namaszczenie Augusta oraz 
Rzymu, w skromnej stajni w Izraelu urodził się Mesjasz. W innej części świata „mędrcy” ujrzeli w 
gwiazdach wypełnienie słów Gabriela do Daniela, co sprawiło, że nie udali się do Rzymu rozumiejąc, że 
prawdziwy król narodził się w Izraelu. I tu właśnie zaczniemy kolejnym razem. 

+++ 

Kilka dodatkowych komentarzy w kwestii gwiazd 
Ignacy z Antiochii był uczniem apostoła Jana i umarł śmiercią męczeńską około 30 lat po tym, jak Jan 
umarł ze starości (Ignacy został rzucony lwom na pożarcie). Napisał on, że pojawiła się gwiazda w 
gwiazdozbiorze Panny oraz w sąsiadującej Gromadzie Komie (syn dziewicy), która „błyszczała wspaniale 
ponad wszystkimi innymi gwiazdami”. 

Dodatkowo Ptolemeusz, około 150 lat po Jezusie, powiedział, że gwiazda ta była już tylko słabo widoczna 
w jego czasach. Później już nikt o niej nie wspominał. Historyk Józef Flawiusz napisał, że mniej więcej w 
czasie narodzin Jezusa powtarzały się koniunkcje Saturna i Jowisza w gwiazdozbiorze Ryb utożsamianym 
w tym czasie z Izraelem. Halley pisał o gwieździe widocznej w 12 roku p.n.e, egipskie zapisy pokazują 
gwiazdę pojawiającą się w przedziale 5-2 roku p.n.e, a Chińczycy donosili o jasnej gwieździe w 4 roku 
p.n.e. Takich informacji jest dużo więcej. 

Wygląda na to, że w czasie narodzin Jezusa pojawiła się gwiazda, która potem zniknęła z widoku i w 
naszych czasach nie jest już widoczna. To sprawia, że niektóre współczesne teorie są raczej niekompletne, 
ponieważ wyliczają one pozycje planet i gwiazd w tamtym czasie, ale nie ma sposobu, aby obliczyć pozycję 
gwiazdy, która była widoczna tylko przez chwilę i już jej obecnie nie ma. 

Mówiąc te wszystkie rzeczy moim zamiarem nie jest odpowiedzenie na pytanie, czym była Gwiazda 
Betlejemska, tylko zwrócenie uwagi na to, że Rzymianie patrzeli w gwiazdy i na podstawie tego dochodzili 
do wniosku, że August był królem-bogiem. Szatan zawsze fałszuje prawdę, a Izrael poszukiwał Prawdy. 
Kto by pomyślał, że Mesjasz, Stwórca Wszechświata, zamiast w pałacu mógłby urodzić się w stajni? Jezus 
naprawdę jest tym, za kogo się podawał: „Jestem cichy i pokornego serca” ( Mat. 11:29). 



A teraz, co mówi nam o tym Łukasz 

Jeśli uda nam się ustalić, kiedy Gabriel ukazał się ojcu Jana Chrzciciela (kapłanowi Zachariaszowi), 
dodamy do tego 6 miesięcy, kiedy powiedziano nam, że Gabriel ukazał się Maryi mówiąc, że zostanie 
matką Pana, potem kolejne 9 miesięcy do czasu narodzin Jezusa. Kiedy więc Gabriel ukazał się 
Zachariaszowi? 

W Łuk. 1:5 czytamy, że Zachariasz był kapłanem z oddziału Abiasza. W I Kron. 24 widzimy, że Król Dawid 
zorganizował kapłanów w 24 grupy lub oddziały, z których każdy służył w rotacyjny sposób przez cały 
rok, a oddział Abiasza był ósmym. Uważam to za bardzo interesujące, ponieważ 8 to liczba nowych 
początków – 8-my dzień czyli pierwszy dzień nowego tygodnia. Jan Chrzciciel był początkiem czegoś 
nowego … 

Praktykowano wtedy, że każda tura oddziału miała trwać jeden tydzień w pierwszej połowie roku i jeden 
tydzień w drugiej połowie. Ponadto wszystkie oddziały służyły w czasie świąt Przaśników, Paschy, 
Pięćdziesiątnicy i Namiotów.(PwP. 16:16) 

JEŻELI Gabriel ukazał się mu w czasie wiosennej tury: 
Pierwszy oddział wraz z pozostałymi miały służbę w pierwszym tygodniu świętego kalendarza – w czasie 
świąt Przaśników / Paschy. Drugi oddział już sam służył w drugim tygodniu i tak dalej. W ósmym 
tygodniu przychodziła pora na oddział Abiasza. Ponadto Zachariasz służył także w dniu Pięćdziesiątnicy, 
więc dodajemy 9–10 tygodni od czasu święta Przaśników, aby zobaczyć, kiedy mógł być w świątyni, czyli 
wypadałoby to mniej więcej pod koniec czerwca. Ponadto kapłan nie mógł utrzymywać stosunków 
seksualnych przez 2 tygodnie po czasie swojej służby w świątyni, co daje nam 11-12 tygodni od Paschy, co 
daje nam koniec czerwca lub pierwszy tydzień lipca. 

W Łuk. 1: 26-33 powiedziano nam, że Elżbieta, matka Jana Chrzciciela, była w 6 miesiącu ciąży gdy Gabriel 
został wysłany do Maryi z pytaniem, czy zgodzi się urodzić Mesjasza. 6 miesięcy liczone od lipca przenosi 
nas do grudnia. Dodając do tego 9 miesięcy wychodzi na to, że Jezus mógł urodzić się we wrześniu, mniej 
więcej w czasie Święta Namiotów. 

Tak by było, GDYBY Gabriel ukazał się Zachariaszowi podczas jego pierwszej, wiosennej służby. JEŚLI 
jednak Gabriel ukazał się mu w czasie jesiennej tury oznaczałoby to, że Jezus urodził się wiosną, blisko 
tygodnia Przaśników / Paschy. Czy mamy jakiś informacje kulturowe na temat tego, czy Izrael w I wieku 
wyczekiwał Mesjasza w czasie Paschy wiosną czy też jesienią w czasie święta Namiotów? 

Poza kulturowym wyczekiwaniem Izraela w tym czasie, musimy wziąć też pod uwagę inne rzeczy, jak 
wiek dzieci, które Herod kazał wymordować, jak czas śmierci Heroda, jak porę roku, gdy pasterze byli na 
polu i inne. Temat więc skończymy kolejnym razem.  

+++ 

Poprzednim razem mówiłem, że Jezus musiał urodzić się albo jesienią w czasie święta Namiotów, czyli we 
wrześniu/ październiku, lub wiosną około święta Przaśników / Paschy. Różnica między tymi datami 
wynosiła pół roku, ponieważ ojciec Jana Chrzciciela w czasie odwiedzin Gabriela miał służbę w czasie 
wiosennej lub jesiennej tury – nie wiemy jednak której. 

Doszliśmy do tego patrząc na porządek służby kapłanów. Spójrzmy teraz na to, kiedy Żydzi wg swojej 
kultury wyczekiwali Mesjasza. 

O tym, że Mesjasz umrze „ale nie za siebie”, widać w porządku Paschy. Żydzi mieli też podstawowe 
zrozumienie tego, że baranek zabijany podczas Paschy reprezentował Boga przykrywającego nasze 
grzechy. Nie oczekiwano, że Mesjasz urodzi się o tej porze, lecz raczej, że wtedy umrze (przynajmniej tak 
przyjmowali to ci, którzy rozumieli symbole i obrazy). 

Przechodzimy zatem do jesiennego święta Namiotów (Sukkot), zwanego także „Świętem Poświęcenia”, 
które przypada we wrześniu i październiku. Miało ono miejsce, gdy Salomon poświęcił swoją świątynię, 



celebrując obecność Boga mieszkającego pośród ludzi. Święto nazywane jest również „porą naszej radości 
oraz „Świętem Świateł”. 

W świątyni znajdywały się 4 duże lampy zwane „światłością świata” a Jezus długo potem, w czasie tego 
święta wstał i oznajmił, że to On jest światłością świata (Jan.8:12). 

Podczas Święta Namiotów czytane są niektóre fragmenty i wykonuje się pewne obrządki. Widzimy jak te 
fragmenty i obrządki rozbrzmiewają w tym, co aniołowie powiedzieli pasterzom w noc narodzin Pana, gdy 
to wokół nich rozbłysła jasność i widzieli Bożą chwałę. Pasterze przebywali na polach wiosną oraz 
jesienią, ale tutaj znajdujemy wskazówkę: 

„Lecz anioł rzekł do nich: 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”. To wszystko usłyszeli 
oglądając Bożą chwałę. 

Poniższe fragmenty są odczytywane: „Ja, Pan, powołałem Cię słusznie…, ustanowiłem Cię przymierzem dla 
ludzi, światłością dla narodów’, „… Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do 
krańców ziemi”, „wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga” oraz „I pójdą narody do 
twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu.”. Iz.42: 6; 49: 6; 52: 10; 60: 3. 

W czasie święta Namiotów, na koniec posiłku modlono się: „Niech Miłosierny sprawi, abyśmy 
odziedziczyli wszystko, co dobre. Niech Miłosierny przywróci namiot / przybytek (sukka) Dawida”. Być 
może pasterze właśnie skończyli posiłek, kiedy aniołowie pojawili się przed nimi? 

To, co powiedział anioł, zawiera elementy fragmentów czytanych w czasie święta Namiotów – w istocie 
stwierdza, że Bóg żyje pośród ludzi. Wspomniałem wcześniej, że pasterze ci najprawdopodobniej byli 
kapłanami, ponieważ wraz ze wzrostem liczby ludności w miastach, kapłani zajęli się hodowlą zwierząt 
przeznaczonych na ofiary. Obszar ten był znany w okolicach Betlejem jako „dom chleba”. Tam właśnie 
przyszła na świat prawdziwa manna z nieba. 

Tradycyjnie uważa się, że „mędrcy” odwiedzili Jezusa, gdy miał on około 18 miesięcy, ale to nie prawda. W 
Mat. 2:11 widzimy, że mędrcy odwiedzili Go w domu a nie w stajence, jak to się przedstawia w 
świątecznych szopkach. Są jeszcze inne rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę. 

Na przykład widzimy w Ewangelii Łukasza, że Józef i Maria obrzezali Jezusa w ósmym dniu oraz, że po 40 
dniach oczyszczenia Marii, zanieśli Go do świątyni. Tak więc prawie sześciotygodniowy Jezus został 
zabrany do świątyni przez Józefa i Marię. Po tym czytamy, że rodzina wróciła do rodzinnego miasta 
Nazaret (nie do Betlejem) (Łuk.2:22-23 39; III Mojż. 12:3-8) 

Oznacza to, że Herod musiał wymordować dzieci w Betlejem, zanim Jezus skończył 40 dni. Oznacza to, że 
w tym czasie ta młoda rodzina musiała wyjechać do Egiptu i wrócić stamtąd przed tym, jak Jezus skończył 
40 dni. Oznacza to też, że gdzieś między Jego narodzinami a 40 dniami Herod zmarł, ponieważ 
powiedziano im, aby wracali z Egiptu, ponieważ Herod już nie żyje. Widzimy, że nie bali się już idąc do 
świątyni, gdy Jezus miał 40 dni, ani potem, gdy wrócili do Nazaretu. 

Kolejność wydarzeń jest taka, że Jezus urodził się w Betlejem i został złożony w żłobie. Pasterze 
odwiedzili Go zaraz po Jego narodzinach. Mędrcy przybyli po tym, jak młoda rodzina przeprowadziła się 
do domu w Betlejem, ale zostali ostrzeżeni przez Pana, aby nie wracali do Heroda. Podobnie Józef został 
ostrzeżony, aby uciekał do Egiptu. Herod zarządził śmierć niewiniątek. Angielska Biblia mówi, że kazał 
zabić dzieci do dwóch lat, ale wiedząc, że starożytny Izrael liczył wiek od momentu poczęcia sądzę, że 
wyrok dotyczył dzieci poniżej jednego roku. 

Kiedy umarł Herod? 

Żydowski historyk Józef Flawiusz stwierdza, że Herod bardzo zachorował w czasie zaćmienia Księżyca. 
Jedyne zaćmienie w roku choroby Heroda miało miejsce 13 marca 4 roku pne. Herod chorował kilka 



miesięcy, co jest dobrze udokumentowane. Józef Flawiusz stwierdza, że Herod zmarł we wrześniu 4 roku 
pne. 

Dlatego możemy potwierdzić, że Jezus urodził się we wrześniu 4 roku pne. 

Przynajmniej tak ja to widzę. Jednakże to, kiedy się urodził nie jest tak istotne jak to, że SIĘ URODZIŁ! 

John Fenn 

 


