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(Mk 1, 7–11:  Biblia Tysiąclecia)         Niedziela Chrztu Pańskiego     7   I   2018 
 

 

(7) I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem 

godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. (8) Ja 

chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem 

Świętym. (9) W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i 

przyjął od Jana chrzest w Jordanie. (10) W chwili gdy wychodził z 

wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego 

na siebie. (11) A z nieba odezwał się głos:  

 

. 
 
 
 
 
 
 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

SP, G i LO im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 
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Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   

 św. Hieronim 
 

Tajemnica chrztu Chrystusa 
 
 

 „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien, 

schyliwszy się rozwiązać rzemyków u sandałów” (Mk 1, 7nn). Stoimy przed 

wielkim dowodem pokory Jana, który jakoby chciał powiedzieć: nie jestem godny zwać 

się Jego sługą... 
 

„Ja chrzczę was wodą”. Ja jestem sługą. On natomiast jest Twórcą i Panem; ja daję 

wodę; ja, który jestem stworzeniem, mogę dać tylko to, co jest stworzone, On natomiast, 

który nie jest stworzony, daje to, co jest niestworzone. Ja was chrzczę wodą, ja daję to, co 

można zobaczyć, On natomiast to, czego nie można ujrzeć. Ja, który jestem widzialny, 

daję wodę widzialną. On, niewidzialny, daje nam Ducha niewidzialnego. 
 

„I stało się, że w owych dniach przybył Jezus z Nazaretu w Galilei”. Patrz na 

powiązanie i znaczenie słów. Nie powiedział: przybył Chrystus, nie powiedział: przybył 

Syn Boży, ale: przybył Jezus. Mógłby ktoś powiedzieć: dlaczego nie powiedział: 

Chrystus? Mówię na sposób cielesny: jest rzeczą oczywistą, że Bóg jest zawsze święty i 

nie potrzebuje uświęcenia, ale mówimy już o ciele Chrystusa. Nie był On jeszcze 

ochrzczony i namaszczony przez Ducha Świętego. Mówię w sposób cielesny, mówię jako 

sługa, niech nikt się więc nie gorszy: o Tym mówię, który niemal jako grzesznik przyszedł 

do chrztu.  

Nie dzielę Chrystusa, nie uważam, że kimś innym jest Chrystus, kimś innym Jezus, 

kimś innym wreszcie Syn Boży, ale twierdzę, że jeden i ten sam objawia się nam 

w różny sposób ze względu na różnorodność czasów. 

 

„Jezus z Nazaretu w Galilei”. Widzicie tajemnicę: do Jana Chrzciciela przybyli 

najpierw mieszkańcy z Judei i z Jerozolimy; Pan nasz natomiast, który zapoczątkował 

chrzest według Ewangelii i zmienił sakrament Prawa w sakrament Ewangelii, nie przybył 

z Judei, nie przybył z Jerozolimy, ale z Galilei pogan, z Nazaretu galilejskiego, a 

„Nazara” tłumaczy się „kwiat”.  

 

Przybył więc Jezus – kwiat z kwiatu.   
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„I ochrzczony został w Jordanie przez Jana”. Wielkie miłosierdzie: Ten, który 

grzechu nie popełnił, jest ochrzczony jako grzesznik. W chrzcie Pana zostają odpuszczone 

wszystkie grzechy. Lecz chrzest Zbawiciela jakby to poprzedza, bo prawdziwe 

odpuszczenie grzechów dzieje się poprzez krew Chrystusa i tajemnicę Trójcy Świętej. 
 

„I natychmiast skoro wyszedł z wody, ujrzał niebiosa otwarte”. To wszystko, 

co zostało napisane, dla nas zostało napisane. Tak więc nim przyjmiemy chrzest, mamy 

oczy zamknięte i nie widzimy rzeczy niebieskich. 
 

„I Ducha jakoby gołębicę zstępującego i spoczywającego na Nim. I rozległ 

się głos z nieba: Tyś jest Synem Moim, w Tobie mam upodobanie”.  

Jezusa Chrystusa chrzci Jan, Duch Święty zstępuje w postaci gołębicy, Ojciec z nieba 

daje świadectwo... Czy widzicie w chrzcie Jezusa tajemnicę Trójcy Świętej? Jezus jest 

ochrzczony, Duch Święty zstępuje w postaci gołębicy, Ojciec przemawia z niebios. 

 

„Ujrzał niebiosa otwarte”. Mówiąc, „ujrzał”, pokazuje, że inni nie widzieli, bo nie 

wszyscy widzą niebiosa otwarte.  

Cóż mówi Ezechiel na początki swej księgi? „I stało się – mówi – gdy siedziałem 

nad rzeką Chobar pośrodku jeńców, że ujrzałem niebiosa otwarte” (Ez 1, 1n)  

Ja widziałem, ale inni nie widzieli. Niech nikt nie rozumie tego na sposób zwykły                  

i materialny, że były po prostu otwarte: my, którzy tu siedzimy wedle różnorodności 

zasług, albo widzimy niebiosa otwarte, albo zamknięte.  

 

Pełna wiara sprawia, że niebiosa są otwarte, wątpiąca – że są zamknięte. 

 

 Ewangelia apokryficzna arabska  
 

Znaczenie chrztu Chrystusa 
 
 
 

A Chrystus, gdy zakończył mowę o znakach skierowaną do uczniów swoich, rzekł do 

nich: „Idźmy nad rzekę Jordan”. I ruszyli wraz z nim, i doszli do Betanii, która jest przy 

drodze pomiędzy Jerozolimą a Jordanem, i przenocowali tam u Łazarza. 

 

 A gdy zaświtał dzień, rzekł Pan nasz do uczniów: „Ruszamy razem nad Jordan. Tam 

usłyszymy głos wołającego na pustyni, aby uczynić drogi moje gładkimi (Iz 40, 3); tam 

ujrzycie żagiew płonącą i jak ona najjaśniej świeci. Nuże, idźmy ku światłu płonącemu na 

pustyni, idźmy do gwiazdy światła. I zaprawdę mówię wam: sam Jan chrzci, a 

doskonalszego od niego nie zrodziła niewiasta; czyny jego można porównać z czynami 

Eliasza proroka. Oto dzisiaj złamię tego, który jest zbrodniarzem, moc jego pomniejszę, a 

jego samego pogrążę w otchłani wód. 
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Dzisiaj uświęcą się wody ziemi. 

Dzisiaj wypełnią się proroctwa proroków. 

Dzisiaj morze spojrzy na Mnie i cofnie się wstecz. 

Dzisiaj zostanie zniszczona moc szatana. 

Dzisiaj świat zajaśnieje. 

Dzisiaj zostanie odnowiony święty Adam, dziś zostanie zgładzony 

grzech przypisany Ewie, matce rodzaju ludzkiego. 

Dzisiaj stanie się wam jasne, kim jestem. 

Dzisiaj nakażę, abyście usłyszeli głos Ojca, dziś otrzymacie świadectwo 

mocy Ducha Świętego. 

Dzisiaj ukaże się wam istota Trójcy Świętej. 

Dzisiaj góry i pustynie rozradują się, jak cieszą się baranki. 

Dzisiaj radość wedrze się do wszystkich ludów, a one poniosą ją 

na swoich rękach. 

Dzisiaj Jan, syn bezpłodnej niewiasty, ujrzy Mnie i rozraduje się 

jego dusza. 

Dzisiaj poruszy się serce wszelkiego biedaka. 

Dzisiaj nadejdzie słońce dla tych, którzy Mi są podobni, a przebywają 

w piekłach. 

Dzisiaj otworzą się bramy niebios. 

Dzisiaj pierwsi staną się ostatnimi, a ostatni pierwszymi. 

Dzisiaj stanie się wam jasne, kim Ja jestem i skąd przyszedłem. 

Dzisiaj usłyszycie głos Ojca i Jego świadectwo o Mnie i o Moim 

pochodzeniu od Ojca. 

Dzisiaj rozraduje się Jordan i wszystkie rzeki. 

Dzisiaj niebo i ziemia wołać będą, a wody gorzkie staną się słodkimi, 

ci natomiast, którzy łakną, nacieszą się słodkim łykiem. 

Dzisiaj odnowię to, co stworzyłem. 

Dzisiaj słońce siedmiokroć wyda swoje światło.  

 

 Dziś jest dzień Pański, o którym mówili 

Prorocy”. 

 

Gdy zakończył tę swoją mowę, przybyliśmy do Jordanu. A gdy Jan zobaczył Jezusa, 

zawołał najgłośniej jak tylko mógł: „Ten jest Barankiem Bożym, który gładzi grzechy 

świata. Ten jest Synem Jednorodzonym, który przyszedł dla naszego zbawienia. Ten jest 

Królem królów, o którym prorokował Zachariasz. Ten jest bez wątpienia Jednorodzonym 

Boga wiecznego”... 
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Zstąpił więc Jezus rozdziany ze swych szat i stanął pośrodku wód [Jordanu]. A było 

tam mnóstwo ludzi, których Jan chrzcił. I zawołał do Jana i rzekł doń: „Czyń to, co tobie 

nakazałem”. I zbliżył się do Niego Jan wielce przelękniony i położył ręce na głowie Pana 

naszego. I gdy wzniósł swą głowę ku niebu, ujrzał niebo jakoby rozlane i Ducha Świętego 

zstępującego na głowę Chrystusa w postaci gołębicy, która krążąc, stanęła nad głową Pana 

naszego.  

I słyszał głos wołający z nieba, który mówił: „Oto jest Syn Mój 

umiłowany, w którym sobie upodobałem; to jest Syn Mój umiłowany, 

którym się raduję; to jest Syn Mój miły, przez którego założyłem niebo i ziemię; ten jest 

Syn Mój zrodzony przed wiekami i czasami; ten jest Syn Mój nigdy nie oddzielony ode 

Mnie i nigdy nie odłączony; ten Syn Mój, który jest prawdziwie moim obrazem”. 

 

 

"Jezus z Nazaretu dzieciństwo"                                                          

- Joseph Ratzinger Benedykt XVI, Znak 2012 

 

Rozdział 4 - Mędrcy ze Wschodu 

(fragment) 

 Historyczny i geograficzny kontekst opowiadania 

Wydaje się, że żadne inne biblijne opowiadanie nie poruszało wyobraźni, ale również 

nie skłaniało do badań i refleksji tak bardzo jako opowiadanie o "magach" ze "Wschodu", 

które ewangelista Mateusz umieszcza bezpośrednio po opisie narodzin Jezusa:  

"Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto 

mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: <Gdzie jest nowo narodzony 

Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać 

Mu pokłon>" (Mt 2,1n.) 

 

Pierwszą rzeczą, którą tu znajdujemy, jest wyraźne określenie historycznych ram przez 

wskazanie na króla Heroda i na miejsce narodzenia, Betlejem. 

Wymienione zostały historyczna osoba i dające się geograficznie określić miejsce. 
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Jednak w obydwu tych faktach podane są już jednocześnie elementy interpretacji.               

R. Pesch [...] mocno podkreślił teologiczne znaczenie postaci Heroda: "Jak w Ewangelii 

narodzenia (Łk 2,1-21) na początku jest wymieniony cesarz rzymski August, tak 

analogiczne opowiadanie Mateusza 2 zaczyna się od wzmianki o królu żydowskim 

Herodzie. Jak tam cesarz ze swymi roszczeniami do zaprowadzenia pokoju na całym 

świecie znajdował się na antypodach nowo narodzonego Dziecka, tak tutaj jest król, 

panujący z łaski cesarza, jednak z quasi - mesjańskimi roszczeniami do pełnienia funkcji 

odkupiciela, przynajmniej dla królestwa judzkiego" 

 Betlejem jest miejscem narodzenia króla Dawida. 

W dalszym ciągu opowiadania teologiczne znaczenie tego miejsca zostanie lepiej 

ukazane w odpowiedzi uczonych w Piśmie na pytanie heroda, gdzie miał się narodzić 

Mesjasz. Dokładniejsze określenie geograficznego położenia Betlejem przez dodanie                

"w Judei" może mieć także intencję teologiczną.  

W swym błogosławieństwie patriarcha Jakub mówi proroczo do swego syna Judy:               

" Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spośród jego kolan, aż 

przyjdzie ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów!" (Rdz 49,10).  

W opowiadaniu o przyjściu Dawida czasów ostatecznych, nowo narodzonego króla 

Żydów, który zbawi wszystkie narody, proroctwo to daje się słyszeć jakby w tle.  
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Razem z błogosławieństwem Jakuba trzeba przeczytać również słowa przypisywane w 

Biblii pogańskiemu prorokowi Balaamowi. Ballam jest postacią historyczną, potwierdzoną 

świadectwem pozabiblijnym. W roku 1967 we wschodniej Jordanii została odkryta 

inskrypcja, w której Bileam, syn Beora, pojawia się jako "widzący" autochtonicznych 

bóstw i jemu są przypisywane zapowiedzi pomyślności i niepomyślności. Biblia mówi o 

nim jako o wróżbicie w służbie króla Moabu, który prosi go o rzucenie klątwy na Izraela. 

Balaam zamierza to uczynić, jednak sam Bóg nie dopuszcza do tego, tak że zamiast klątwy 

prorok obwieszcza błogosławieństwo dla Izraela. Mimo to jednak w tradycji biblijnej jest 

on oceniany negatywnie jako propagator idolatrii i za karę ponosi śmierć. 

Tym większe ma więc znaczenie obietnica zbawienia, przypisywana jemu,                         

nie-Żydowi i słudze innych bogów, obietnica znana, jak widać, także poza Izraelem: 

"Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska: wschodzi Gwiazda z 

Jakuba, a z Izraela podnosi się berło ... " (Lb 24,17). 

Mateusz, który wydarzenia z życia i działalności Jezusa chętnie przedstawia jako 

spełnienie słów starotestamentowych, nie przytacza, rzecz dziwna, tego tekstu, który 

odgrywa dużą rolę w historii interpretacji opowiadania o mędrcach ze Wschodu. 

Niewątpliwie Gwiazda, o której mówi Balaam, z całą pewnością nie jest ciałem 

niebieskim; tą Gwiazdą świecącą nad światem i decydującą o jego losach jest sam 

przychodzący król. Niemniej jednak powiązanie Gwiazdy z królestwem mogłoby nasunąć 

myśl o gwieździe, która byłaby gwiazdą tego Króla i na Niego wskazywała. 

Można więc bez obawy przyjąć, że to nieżydowskie, "pogańskie", proroctwo krążyło 

w różnych wersjach poza Izraelem i dawało do myślenia osobom szukającym. Do pytania, 

jak osoby spoza Izraela w "królu żydowskim" mogły zobaczyć przeznaczonego dla nich 

zbawiciela, będziemy musieli jeszcze wrócić. 

 Kim byli "astrologowie" 

Teraz trzeba jednak przede wszystkim zapytać: co to byli za ludzie, których Mateusz 

nazywa "magami" ze "Wschodu"? W interesujących nas tu źródłach termin "magowie" 

(magoi) ma całą gamę znaczeń, które od pozytywnych sięgają do całkowicie 

negatywnych. 

W pierwszym z czterech głównych znaczeń przez magów rozumie się członków 

perskiej kasty kapłańskiej. W kulturze hellenistycznej uważano ich za "przedstawicieli 

autentycznej religii", jednocześnie jednak w ich religijnych ideach widziano "silny wpływ 

myśli filozoficznej", do tego stopnia, że filozofów greckich często uważano za ich 

uczniów. W opinii tej jest może jakaś trudna do określenia cząstka prawdy; w końcu 

również Arystoteles mówił o filozoficznej pracy magów. 
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A oto  inne wymieniane przez G. Dellinga znaczenia tego terminu:                            

teoretycy i praktycy nadprzyrodzonej wiedzy i mocy, a także czarownicy, wreszcie: 

oszuści  i uwodziciele. W Dziejach Apostolskich znajduje się to ostatnie znaczenie: maga 

noszącego imię Bar-Jezus Paweł nazywa "synem diabelskim, pełnym wszelkiej zdrady 

[...] i wrogiem wszelkiej sprawiedliwości" (Dz 13,10). 

Istniejąca tu niejednoznaczność terminu "mag" wskazuje na niejednoznaczność 

wymiaru religijnego jako takiego. Religijność może się stać drogą do autentycznego 

poznania, drogą do Jezusa Chrystusa. Kiedy jednak nie otwiera się na Jego obecność                   

i przeciwstawia się jedynemu Bogu i Zbawicielowi, staje się wtedy demoniczna                          

i niszczycielska. 

W Nowym Testamencie występują więc obydwa znaczenia "maga".  

 W opowiadaniu świętego Mateusza o magach religijna i filozoficzna mądrość stanowi 

siłę skłaniającą ludzi do udania się w drogę, jest mądrością prowadzącą na koniec do 

Chrystusa.  

 W Dziejach Apostolskich natomiast znajdujemy inny typ maga: swoją własną moc 

wykorzystuje on przeciwko posłańcami Jezusa Chrystusa i w ten sposób przechodzi na 

stronę demonów, których Chrystus już jednak pokonał. 

Do magów u Mateusza 2 odnosi się oczywiście pierwsze z czterech znaczeń - 

przynajmniej w jego szerszym sensie. Nawet jeśli nie należeli do perskiej klasy 

kapłańskiej, byli adeptami wiedzy religijnej i filozoficznej, która tam powstała i ciągle 

jeszcze istniała. 

Próbowano oczywiście znaleźć jeszcze dokładniejsze sposoby ich zaklasyfikowania. 

Wiedeński astronom K. d' Occhieppo wykazał, że w Babilonie, mieście w czasach Jezusa 

już podupadającym, które było niegdyś centrum astronomii naukowej, nadal przebywała 

"jeszcze mała, stopniowo wymierająca, grupa astronomów ... Gęsto zapisane pismem 

klinowym gliniane tabliczki z obliczeniami astronomicznymi [...] stanowią tego pewne 

dowody".  

Moment koniunkcji planet Jowisza i Saturna w gwiazdozbiorze Ryb, które miała 

miejsce w latach 7-6 przed narodzeniem Jezusa - uważanych dziś za rzeczywisty czas Jego 

narodzenia - astronomowie babilońscy mogli obliczyć i koniunkcja ta mogła im wskazać 

na krainę Judei i nowo narodzonego "króla żydowskiego". 

Do kwestii gwiazd jeszcze raz później wrócimy. 

Tymczasem zajmiemy się pytaniem, co to byli za ludzie, którzy udali się w drogę do 

króla. Może byli astronomami; nie wszyscy jednak, którzy potrafili obliczyć moment 

koniunkcji planet i ją widzieli, myśleli przy tym o królu żydowskim, który by miał 

znaczenie także dla nich. Żeby ta gwiazda mogła się stać przesłaniem, musiałoby krążyć 
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jakieś proroctwo w rodzaju wyroczni Balaama. Od Tacyta i Swetoniusza wiemy, że w 

owym czasie dość powszechne było oczekiwanie, iż z Judei wyjdzie władca świata - 

oczekiwanie, które Józef Flawiusz zinterpretował, wskazując na Wespazjana, i przez to 

wkradł się w jego łaski. 

Różne czynniki mogły dopomóc w tym, aby usłyszeć w mowie gwiazdy orędzie 

nadziei. wszystko to mogło skłonić do wyruszenia w drogę tylko ludzi, w których był 

wewnętrzny niepokój, ludzi nadziei i szukających rzeczywistej Gwiazdy zbawienia. 

Ludzie, o których mówi Mateusz, nie byli tylko astronomami. Byli "mędrcami".                

Było w nich coś z wewnętrznego religijnego dynamizmu, pobudzającego do 

przekraczania siebie samego, do szukania prawdy, szukania prawdziwego Boga -  a więc 

była to jednocześnie filozofia w pierwotnym znaczeniu tego słowa. Taka mądrość 

przywraca zdrowie także orędziu "nauki": rozumny charakter tego orędzia nie sprowadzał 

się do samej wiedzy, były w nim próby zrozumienia całości i w ten sposób doprowadzenia 

rozumu do aktualizacji jego najwyższych potencjalności. 

Na podstawie wszystkiego, co zostało tu powiedziane, możemy już wyrobić sobie 

jakąś opinię o tym, jakie poglądy  i wiedza skłoniły tych ludzi do wyruszenia w drogę do 

nowo narodzonego króla żydowskiego. 

Mamy prawo powiedzieć, że reprezentują oni drogę religii ku Chrystusowi, jak 

również drogę nauki, która z myślą o Nim przekracza siebie samą.  

 Są oni w pewnym sensie naśladowcami Abrahama, który na wezwanie Boże 

rusza w drogę. 

 Na inny sposób są naśladowcami Sokratesa i jego pytania o większą prawdę od 

tej głoszonej przez oficjalną religię.  

W tym sensie postacie te są poprzednikami, pionierami, poszukiwaczami prawdy, 

którzy mają znaczenie dla wszystkich czasów. 

Jak tradycja Kościoła w sposób zupełnie naturalny czytała opowiadanie o Bożym 

narodzeniu, widząc w tle Izajasza 1,3, i w konsekwencji przy żłobie znalazł się wół i osioł, 

tak też opowiadanie o magach czytała w świetle Psalmu 72,10 i Izajasza 60. W ten sposób 

mędrcy ze Wschodu stali się królami i razem z nimi do żłobu przyszły jedno - i dwugarbne 

wielbłądy. 

Jeśli obietnica zawarta w tych tekstach rozszerza pochodzenie owych ludzi aż po 

krańce Zachodu (Tarszisz to Tartessos w Hiszpanii), to tradycja rozciągnęła następnie 

zapowiedzianą w ten sposób powszechność królestw tych władców, interpretując ich jako 

królów trzech znanych wtedy kontynentów: Afryki, Azji i Europy. 
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Czwarty król jest nieprzerwanie obecny: w królestwie Jezusa Chrystusa nie ma różnic 

wynikających z rasy i pochodzenia. W Nim i przez Niego ludzkość jest zjednoczona, bez 

utraty bogactwa różnorodności. 

 Później z trzema królami skojarzono również trzy wieki życia 

człowieka: młodość, dojrzałość i starość.  

I ta myśl jest rozumna: ukazuje ona, że każdy okres ludzkiego życia znajduje właściwe 

sobie znaczenie i swą wewnętrzną  jedność w komunii z Jezusem. 

Pozostaje jeszcze najważniejsza idea: mędrcy ze Wschodu stanowią początek.  

Reprezentują wewnętrzne oczekiwanie ludzkiego ducha, podążanie religii i ludzkiego 

rozumu na spotkanie z Chrystusem. 

    Gwiazda 

Teraz musimy jednak wrócić jeszcze do gwiazdy, która zgodnie z relacją Mateusza 

skłoniła magów do wyruszenia w drogę. Jaka to była gwiazda? I czy w ogóle jakaś była? 

Znani egzegeci, jak np. R Pesch, są zdania, że pytanie to jest pozbawione sensu. 

twierdzą, że mamy tu do czynienia z opowiadaniem teologicznym, którego nie należy 

mieszać z astronomią.  

W kościele starożytnym podobny pogląd wygłosił święty Jan Chryzostom: "Że nie 

była to zwyczajna gwiazda, a nawet, jak mi się wydaje, nie była to w ogóle gwiazda, lecz 

niewidzialna moc, która przyjęła taką postać - wynika to, jak przypuszczam, z drogi, którą 

obrała. Nie ma rzeczywiście ani jednej gwiazdy, która się porusza  w tym kierunku". 

W znacznej części tradycji Kościoła podkreśla się cudowny aspekt gwiazdy - tak jest 

już u Ignacego z Antiochii (ok. 100 r. po Chr.), który widzi, jak słońce i księżyc zataczają 

koło wokół gwiazdy; podobnie też w znajdującym się w rzymskim brewiarzu starożytnym 

hymnie na Objawienie, według którego gwiazda była piękniejsza i jaśniejsza od słońca. 

Mimo to nie można było pomijać pytania, czy nie było to jednak zjawisko na niebie, 

które potrafiłaby objaśnić i zaklasyfikować astronomia. Błędem byłoby z góry odrzucać 

takie pytanie, wskazując na teologiczny charakter opowiadania. Wraz z powstaniem 

nowożytnej astronomii, tworzonej również przez wierzących chrześcijan, pytanie 

dotyczące tej gwiazdy zostało na nowo postawione. 

Jan Kepler (zm. 1630) zaproponował rozwiązanie, za którym w istotnych jego 

elementach opowiadają się także dzisiejsi astronomowie. Obliczył on, że w latach 7-6 

przed Chrystusem - które jak już powiedziano, uważane są za prawdopodobny czas 

narodzenia Jezusa - nastąpiła koniunkcja planet Jowisza, Saturna i Marsa. W roku 1604 on 

sam oglądał taką koniunkcję, z tym, że dołączyła do niej jeszcze supernowa. (...) 
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Uważał też, że również podczas tamtej koniunkcji musiała się pojawić supernowa,                 

i w ten sposób próbował wyjaśnić astronomiczne zjawisko jasno świecącej Gwiazdy 

Betlejemskiej. W tym kontekście interesujący może być fakt, że uczony getyński                        

F. Wieseler znalazł podobno w chińskich notatkach chronologicznych następującą 

informację: w 4 roku przed Chrystusem "ukazała się bardzo jasna gwiazda, i była widziana 

przez długi czas". 

Wzmiankowany już astronom F. d' Occhieppo teorię supernowej odłożył ad acta.  

 

Istotne znaczenie ma przy tym fakt, że planeta Jowisz była uważana za głównego boga 

babilońskiego Marduka. nasz astronom tak to streszcza: "Jowisz, gwiazda najwyższego 

bóstwa babilońskiego, ukazała się w swym największym blasku z nastaniem wieczoru 

koło Saturna, kosmicznego przedstawiciela narodu żydowskiego".  

Z tego spotkania planet - twierdzi F. d' Occhieppo - astronomowie babilońscy mogli 

wyciągnąć wniosek mający znaczenie uniwersalne: narodzenie w kraju żydowskim 

władcy, który przyniesie zbawienie. 

Cóż mamy powiedzieć na to wszystko? 

Wielka koniunkcja Jowisza i Saturna w gwiazdozbiorze Ryb w latach 7 - 6 przed 

Chrystusem zdaje się faktem pewnym. mogła skierować astronomów z kulturowego 

środowiska babilońsko - perskiego na drogę prowadzącą do Judei, do 'króla żydowskiego". 

Jak ludzie ci zyskali pewność, która skłoniła ich do podróży i w końcu doprowadziła ich 

do Jerozolimy i do Betlejem - te szczegóły musimy pozostawić bez odpowiedzi. 

Konstelacja gwiazd mogła stanowić - zewnętrznie i wewnętrznie - impuls, pierwszy 

sygnał do wybrania się w drogę; nie mogłaby jednak niczego powiedzieć tym ludziom, 

gdyby nie zostali poruszeni w jakiś inny sposób: poruszeni wewnętrznie nadzieją tej 

gwiazdy, która miała wzejść z Jakuba (zob. Lb 24, 17). 

Jeśli mędrcy, którzy, prowadzeni przez gwiazdę, szukali króla żydowskiego, 

reprezentują podążanie narodów do Chrystusa, znaczy to, że kosmos mówi o Chrystusie 

oraz że dla człowieka w jego realnej kondycji jego język nie jest w pełni zrozumiały. 

Jego zdaniem do wyjaśnienia 

pojawienia się Gwiazdy Betlejemskiej 

wystarcza koniunkcja Jowisza i Saturna 

w gwiazdozbiorze Ryb, której datę, jak 

sądził, można dokładnie określić. 
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 Język stworzenia dostarcza wielu wskazówek.  

 

 Budzi w człowieku przeczucie Stwórcy.  

 Budzi nadto oczekiwanie, a nawet nadzieję, że ten Bóg kiedyś się ukaże.  

 Budzi jednocześnie świadomość, że człowiek może i powinien wyjść Mu 

naprzeciw. 

Jednak poznanie, które daje stworzenie i konkretny charakter przybiera w religiach, 

może także stracić właściwy kierunek i w konsekwencji nie będzie skłaniało człowieka do 

wyruszenia w drogę i przekroczenia siebie samego, lecz doprowadzi go do zamknięcia się 

w systemach, które jak mniema, umożliwią mu przeciwstawienie się ukrytym mocom tego 

świata. 

W naszym opowiadaniu widać jedno i drugie: gwiazda prowadzi mędrców najpierw 

do Judei. Zupełnie zrozumiałe jest, że w poszukiwaniu nowo narodzonego króla 

żydowskiego udają się do królewskiego miasta Izraela i do pałacu króla. Przyszły król tam 

przecież powinien się narodzić. Żeby znaleźć na koniec drogę do prawdziwego 

spadkobiercy Dawida, potrzebują następnie wskazań Pism Świętych Izraela, słowa żywego 

Boga. 

Ojcowie podkreślali jeszcze inny aspekt. Grzegorz z Nazjanzu mówi, że w chwili 

kiedy magowie oddawali pokłon Jezusowi, nastąpił kres astrologii, ponieważ od tego 

momentu gwiazdy krążyły po orbicie określonej przez Chrystusa.  

W świecie starożytnym ciała niebieskie uważano za Boskie moce, które decydują                       

o losach ludzi. Planety noszą imiona bóstw. Jak wtedy sądzono, rządzą one w jakiś sposób 

światem i człowiek musiał z nimi zawierać układy. 

Poświadczona przez Biblię wiara w jedynego Boga szybko już dokonała tu 

demityzacji, gdy Słońce i Księżyc - wielkie bóstwa pogańskiego świata - opis stworzenia  

z cudownym umiarem nazywa lampami, które Bóg razem z całym zastępem gwiazd 

zawiesza na sklepieniu niebieskim (zob. Rdz 1, 16n.). 

Wchodząc w świat pogański, wiara chrześcijańska musiała na nowo rozprawić się                   

z kwestią bóstw astralnych. Dlatego w więziennych listach do Efezjan i Kolosan Paweł 

położył silny akcent na to, że zmartwychwstały Chrystus pokonał wszelkie Księstwa                       

i Moce powietrzne oraz włada całym wszechświatem. Tej linii trzyma się również 

opowiadanie o gwieździe magów: losem Dziecięcia nie będzie rządziła gwiazda - to 

Dziecię kieruje gwiazdą! 

Jeśli ktoś chce, można tu mówić o swoistym przewrocie antropologicznym:  
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człowiek przyjęty przez Boga - tak okazuje się to tutaj w Jego 

jednorodzonym Synu -                                                                                                      

jest większy niż wszystkie moce świata materialnego                                                                

i ma większą wartość niż cały wszechświat. 

 

Papież Franciszek: Trzeba służyć życiu 

ludzkiemu, nawet gdy to niewygodne                        

i odrażające 
 

„Trzeba służyć życiu ludzkiemu i służyć Bogu oraz przyjąć, kochać i pomagać 

każdemu życiu, począwszy od tego w łonie matki do tego starczego, cierpiącego                       

i chorego, po to niewygodne, a nawet odrażające” – powiedział papież podczas Mszy 

św. sprawowanej w bazylice watykańskiej.  

W pierwszy dzień roku kalendarzowego, 1 stycznia Kościół obchodzi uroczystość 

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. 

 

 Tekst papieskiej homilii w tłumaczeniu na język polski: 

Nowy Rok rozpoczyna się w imię Matki. Matka Boga to najważniejszy tytuł Naszej 

Pani. Ale może zrodzić się pytanie: dlaczego mówimy Matka Boga, a nie Matka Jezusa?  

Niektórzy w przeszłości prosili, by ograniczyć się do tego tytułu, ale Kościół stwierdził: 

Maryja jest Matką Boga. Musimy być wdzięczni, ponieważ w tych słowach zawarta jest 

wspaniała prawda o Bogu i o nas. A to dlatego, że odkąd Pan przyjął ciało w Maryi, to od 

tej chwili i na zawsze, niesie ściśle złączone ze sobą nasze człowieczeństwo. Nie ma już 

Boga bez człowieka: ciało, które Jezus wziął z Matki, jest teraz także Jego ciałem i będzie 

nim na zawsze. Powiedzenie Matka Boga przypomina nam o tym: 

 Bóg jest blisko ludzkości tak, jak dziecko matki, która nosi je w swoim łonie. 

Słowo matka (mater), odnosi również do słowa materia.  

W swojej Matce Bóg nieba, Bóg nieskończoności stał się maluczkim, stał się materią, 

by być nie tylko z nami, ale także takim jak my. Oto cud, nowość: człowiek nie jest już sam; 

nigdy więcej sierotą - na zawsze jest synem. Rok rozpoczyna się tą nowością. 
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 A my ją głosimy w ten sposób, mówiąc: Matka Boga! Radością jest świadomość, że 

nasza samotność została przezwyciężona. Jest to piękno, gdy wiemy, że jesteśmy 

umiłowanymi dziećmi, wiedząc, iż to nasze dziecięctwo nigdy nie może być nam odebrane.  

I dostrzec siebie w kruchym Bogu, dziecku w ramionach Matki oraz widzieć, że 

ludzkość jest dla Pana droga i święta.  

Dlatego trzeba służyć życiu ludzkiemu i służyć Bogu oraz przyjąć, kochać i pomagać 

każdemu życiu, począwszy od tego w łonie matki do tego starczego, cierpiącego i chorego, 

po to niewygodne, a nawet odrażające. 

Pozwólmy się teraz prowadzić dzisiejszej Ewangelii. O Matce Boga mówi ona tylko 

jedno zdanie: „zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” 

(Łk 2,19).  

Zachowywała. Zwyczajnie zachowywała. Maryja nie mówi: Ewangelia nie przytacza 

nawet jednego jej słowa w całym opisie Bożego Narodzenia. Także w tym Matka jest 

zjednoczona z Synem: Jezus jest niemowlęciem, to znaczy „bez słowa”. On, Słowo, Słowo 

Boga, który „wiele razy i na różne sposoby przemawiał” (Hbr 1, 1), teraz, „Gdy nadeszła 

pełnia czasu” (Ga 4, 4), jest niemy.  

Bóg, przed którym się milczy jest Dzieciątkiem, które nie mówi. Jego majestat nie ma 

słów, Jego tajemnica miłości objawia się w małości. Ta milcząca małość jest językiem Jego 

królewskości. Matka łączy się z Synem i zachowuje te sprawy w milczeniu. 

A milczenie mówi nam, że również my, jeśli chcemy się ustrzec potrzebujemy 

wyciszenia. Musimy zachować milczenie, patrząc na żłóbek. Ponieważ przed żłóbkiem 

odkrywamy, że jesteśmy miłowani, zasmakowujemy prawdziwego sensu życia. A patrząc w 

milczeniu pozwalamy, aby Jezus mówił do naszego serca: aby Jego małość ostudziła naszą 

pychę, by Jego ubóstwo zniweczyło nasz przepych, aby Jego czułość poruszała nasze 

zatwardziałe serce. Wykrojenie każdego dnia chwili milczenia z Bogiem to ustrzeżenie 

naszej duszy; to zachowanie naszej wolności od zjadliwych banałów konsumpcji                           

i oszołomienia reklamą, wszechobecności pustych słów oraz przygnębiających fal plotek               

i zgiełku. Mówi dalej Ewangelia, że Maryja zachowywała wszystkie te sprawy, 

rozważając je.                             

Co to były za sprawy? Były to radości i smutki: z jednej strony narodziny Jezusa, 

miłość Józefa, wizyta pasterzy, owa noc światła. Ale z drugiej: niepewna przyszłość, brak 

domu, „gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk 2, 7); smutek odrzucenia; 

rozczarowanie, że trzeba było urodzić Jezusa w stajence. Nadzieje i niepokoje, światło i 

ciemność: wszystkie te sprawy napełniały serce Maryi.  

A co ona uczyniła? Rozważała je, to znaczy rozpatrywała je z Bogiem w swoim sercu. 

Nic nie trzymała dla siebie, nic nie zamknęła w samotności ani nie topiła w goryczy, 

wszystko zaniosła do Boga. W ten sposób zachowywała.  
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Powierzając strzeżemy: nie pozostawiając życia na pastwę lęku, dyskomfortu czy 

przesądu, nie zamykając się ani nie próbując zapomnieć, lecz czyniąc ze wszystkiego dialog 

z Bogiem. A Bóg, który troszczy się o nas przybywa, by być w naszych istnieniach. 

 

 Oto tajemnice Matki Boga: zachowywać w milczeniu i zanieść Bogu. 

 

 Dokonywało się to – jak podsumowuje Ewangelia - w jej sercu. Serce zaprasza, by 

spojrzeć na centrum osoby, na uczucia, na życie.  

My także, chrześcijanie w drodze, na początku roku odczuwamy potrzebę 

rozpoczynania od centrum, pozostawiania za sobą ciężarów przeszłości i rozpoczęcia na 

nowo, od tego, co się liczy. Oto dziś przed nami punkt wyjścia: Matka Boga. Maryja jest 

bowiem dokładnie taką, jakimi pragnie nas Bóg, jakim pragnie swego Kościoła: Matką 

czułą, pokorną, ubogą w rzeczy i bogatą w miłość, wolną od grzechu, zjednoczoną z 

Jezusem, która strzeże Boga w sercu a bliźniego w życiu. Aby zacząć od nowa, spójrzmy na 

Matkę. W jej sercu bije serce Kościoła. Dzisiejsze święto mówi nam, że aby pójść naprzód 

musimy się cofnąć: zacząć na nowo od żłóbka, od Matki, która trzyma Boga w swoich 

ramionach. 

 

 Pobożność maryjna nie jest dobrą manierą duchową, ale wymogiem 

życia chrześcijańskiego.  

 

Patrząc na Matkę, jesteśmy zachęcani, aby porzucić wiele niepotrzebnych balastów                  

i znaleźć to, co się liczy. Dar Matki, dar każdej matki i każdej kobiety jest bardzo cenny dla 

Kościoła, będącego matką i kobietą. I podczas gdy mężczyzna często abstrahuje, stwierdza i 

narzuca idee, to kobieta, matka, umie zachowywać, łączyć w sercu, ożywiać.  

Aby wiara nie ograniczała się tylko do idei lub doktryny, wszyscy potrzebujemy serca 

matki, które potrafi zachowywać czułość Boga i słuchać bicia serca człowieka.  

Niech Matka, arcydzieło Boga dla ludzkości                                                                    

strzeże tego roku i wnosi pokój swego Syna w serca i w świat. 

Zachęcam was, abyście jako dzieci pozdrowili ją dzisiaj pozdrowieniem chrześcijan 

Efezu skierowanym do swoich biskupów: Święta Boża Rodzicielko! 

 Powtórzmy trzykrotnie:  

Święta Boża Rodzicielko! 

 


