
4 Wieczernik   Wie czer nik      5

„”Przyszedł bowiem Syn Człowieczy , aby zbawić to, co zginęło.”

NASZE ROZWAŻANIA

Święta Bożego Narodzenia są 
nieodłącznym elementem naszej eu-
ropejskiej kultury. Trudno byłoby so-
bie wyobrazić ten zimny, grudniowy 
czas bez pieśni, adwentu, rorat, Wi-
gilii, tradycji bożonarodzeniowych. 
Cały ten cykl jest podporządkowa-
ny nadzwyczajnej Tajemnicy Wcie-
lenia Syna Bożego. Nieprzeminione 
Słowo przyszło na świat, przyjmu-
jąc ludzką, śmiertelną naturę. Chrze-
ścijanie co roku wspominają to istot-
ne wydarzenie, które zmieniło znaczą-
co bieg historii. W niniejszym artyku-
le postaram się przybliżyć kilka wąt-
ków historycznych dotyczących cza-
sów narodzenia Jezusa Chrystusa.

Konkretna data narodzin Jezu-
sa nie jest znana. Obecnie przyjmuje 

się, że Zbawiciel przyszedł na świat 
około 8–2 roku p.n.e. Ewangelie Ma-
teusza i Łukasza są ubogie w szczegó-
ły dotyczące precyzyjnego roku naro-
dzin Mesjasza. Co ciekawe, niektórzy 
teologowie, np. ksiądz Alexander Hi-
slop, określili przypuszczalne miesią-
ce narodzin. Miał to być maj lub czer-
wiec. Poród  nie mógł odbyć się zimą, 
ponieważ zgodnie z ewangeliczną re-

lacją był to okres wypasu owiec, gdyż 
pasterze byli wymienieni jako jedni 
z wielu, którzy składali hołd Dziecię-
ciu. Należałoby zadać pytanie: dlacze-
go 25 grudnia stał się dniem narodzin 
Jezusa? Okazuje się, że dzień ten był 
poświęcony w Cesarstwie Rzymskim 
bóstwu solarnemu, Słońcu Niezwycię-
żonemu. Co więcej, kilka dni wcze-
śniej wypada czas przesilenia zimo-
wego. W kulturze dawnych Słowian 
było to Święto Godowe, czego pozo-
stałością w naszych czasach jest ko-
lędowanie. Prawdopodobnie trady-
cja chrześcijańska zaadaptowała daty 
dawnych pogańskich świąt, ułatwia-
jąc postęp chrystianizacji.

„W owym czasie wyszło rozpo-
rządzenie Cezara Augusta, żeby prze-

prowadzić spis 
ludności w ca-
łym państwie. 
Pierwszy ten 
spis odbył się 
wówczas, gdy 
wielkorządcą 
Syrii był Kwi-
ryniusz. Wy-
bierali się więc 
wszyscy, aby 
się dać zapi-
sać, każdy do 
swego miasta. 

Udał się także Józef z Galilei, z mia-
sta Nazaret, do Judei, do miasta Da-
widowego, zwanego Betlejem, ponie-
waż pochodził z domu i rodu Dawi-
da, żeby się dać zapisać z poślubioną 
sobie Maryją, która była brzemienna. 
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla 
Maryi czas rozwiązania. Porodziła 
swego pierworodnego Syna, owinę-
ła Go w pieluszki i położyła w żło-

bie, gdyż nie było dla nich miejsca 
w gospodzie” (Łk 2, 1-7). Po przeczy-
taniu powyższego fragmentu nasuwa 
się pytanie, w jakim miejscu narodził 
się Jezus. Ewangelia wskazuje kon-
kretnie, że Zbawiciel został ułożony 
w żłobie, w związku z czym może-
my domniemywać, że pomieszczenie 
to mogło być na przykład grotą skalną 
czy stajnią. Prawdopodobnie była to 
grota, czego dowodem jest istniejąca 
w Ziemi Świętej Bazylika, wzniesiona 
w IV wieku tuż nad grotą, w której 
zgodnie z legendą narodził się Pan.

Kolejnym interesującym ele-
mentem tradycji bożonarodzenio-
wej jest Gwiazda Betlejemska. We-
dług słynnego astronoma Davida Re-
neke, słynna kometa była jedynie ko-
niunkcją Jowisza i Wenusa. Wydarze-
nie to miało miejsce prawdopodobnie 
w 2 roku. Planety usytuowały się na 
nieboskłonie bardzo blisko siebie, 
przypominając jedno źródło światła. 
Dla starożytnych wróżbitów koniunk-
cja gwiazd zapowiadała narodziny 
władcy, nowy porządek świata. We-
dług innego uczonego Simo Parpola 
ostatnia koniunkcja miała miejsce trzy 
tygodnie przed dniem przesilenia zi-
mowego. Zgodnie z tradycją staroba-
bilońską był to czas świętowania zwy-
cięstwa wielkiego boga Nabu nad si-
łami ciemności. Wydarzenie to nazy-
wano w starożytnej Babilonii „dobrą 
nowiną”. W związku z tym możemy 
wnioskować, że słowa te pochodzą od 
tamtego wydarzenia.

Należałoby również wspomnieć 
o symbolice trzech mędrców z Dale-
kiego Wschodu: Melchiorze, Kacprze 
i Baltazarze. Nie należeli oni do na-
rodu Izraela. Dowodzi to wielonaro-


