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Narodziny Jana i Benedictus Zachariasza (Łk 1, 57-80) 

 

[1,57-80]   

 Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi                

i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią 

razem.  Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca 

jego, Zachariasza.  Jednakże matka jego odpowiedziała: Nie, lecz ma otrzymać 

imię Jan.  Odrzekli jej: Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to 

imię.  Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać.  On zażądał 

tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast 

otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach 

na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym 

wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do 

serca i pytali: Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim.  

 Wtedy ojciec jego, Zachariasz, został napełniony Duchem Świętym                              

i prorokował, mówiąc:  
 

 

 Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i wyzwolił 

go,  i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego, Dawida:  jak 

zapowiedział to z dawien dawna przez usta swych świętych proroków, że nas 

wybawi od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;  że 

miłosierdzie okaże ojcom naszym i wspomni na swoje święte Przymierze -  na 

przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi, że nam użyczy tego, iż       

z mocy nieprzyjaciół wyrwani bez lęku służyć Mu będziemy w pobożności           

i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze. A i ty, dziecię, prorokiem 

Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem torując Mu 

drogi; Jego ludowi dasz poznać zbawienie [co się dokona] przez odpuszczenie 

mu grzechów, dzięki litości serdecznej Boga naszego. Przez nią z wysoka 

Wschodzące Słońce
1
 nas nawiedzi, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu 

śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju.  
 

 

                                                           
1
 Dokładnie rzecz biorąc, Zachariasz mówi nie tyle o "Słońcu Wschodzącym", ile po prostu o "Wschodzie". Jest 

to imię Sługi Boga zapowiedzianego przez proroka Zachariasza w ST (zob. LXX Za 3,8 i 6,12; Wulgata tłumaczy 
Oriens ) - przyp. red. nauk. 



Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia 

ukazania się przed Izraelem. 

 

ST: Rdz 17,9-14; 22,16-18; 2 Sm 7,11-16; Iz 9,1; 40,3; Jr 23,5; Ml 3,1.20 

NT: Łk 2,21.40.52; 7,16; 19,44 

KKK: Jan Chrzciciel, 523-524; Bóg nawiedza swój lud, 422, 717; przysięga Boga 

złożona Abrahamowi, 706 

Lekcjonarz: Łk 1,57-66.80: Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela; Łk 

1,57-66: 23 grudnia; Łk 1,67-79: 24 grudnia 

 

Rozpoczyna się drugi dyptyk Ewangelii dzieciństwa Łukasza przedstawiający 

historie narodzin Jana i Jezusa. 

 

[1,57-58]   

Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania, podobnie jak kiedyś dla 

bezpłodnej Rebeki (Rdz 25,24). Jej zatem jako pierwszej Bóg okazuje miłosierdzie, o 

którym mówi Maryja w Magnificat (Łk 1,50.54). 

Jej sąsiedzi i krewni swoją reakcją wypełniają słowa anioła, że "wielu cieszyć się 

będzie z jego narodzin" (1,14), ponieważ cieszyli się z nią razem. 

[1, 59-61]  

Bóg  w swoim przymierzu z Abrahamem postanowił, że ósmego dnia należy 

obrzezać każdego chłopca, który narodzi się w Izraelu. 

Spór o to,  jakie mu dać imię, prowadzi do kolejnego wypełnienia słów anioła (Łk 

1,13). 

Mimo sprzeciwu krewnych, Elżbieta chce, by nadano mu imię Jan, jak najbardziej 

właściwe dla chłopca, gdyż Pan okazał jej łaskę i miłosierdzie (zob. Ps 116,5)
2
. 

[1, 62-64]  

Krewni nie ustępują i postanawiają spytać na migi jego ojca. Na migi, ponieważ 

Zachariasz był nie tylko niemy, lecz także głuchy (zob. to samo kofos w Łk 1,22; 

7,22). 

Tym razem Zachariasz robi to, co należy. Na woskowej tabliczce pisze:  

Jan będzie mu na imię. 

                                                           
2
 Imię Joannes z hebrajskiego Jo - hanan - "Jahwe jest łaskawy" - przyp. red. nauk. 



Ponieważ okazał w ten sposób posłuszeństwo aniołowi, natychmiast otworzyły 

się jego usta - zaczyna mówić, błogosławiąc Boga słowami kantyku Benedictus                       

(zob. w.68). 

[1, 65-66]  

Na wszystkich sąsiadów Elżbiety i Zachariasza będących świadkami takiego 

znaku od Boga padł strach (zob. 7,16). 

Wszyscy są świadomi tego, że ręka Pańska była z Janem, podobnie jak wcześniej                 

z innymi prorokami, takimi jak Eliasz (1,17; 1 Krl 18,46), i pytają się, na co 

przygotowuje Bóg to dziecię. 

[1, 67]  

Zachariasz, jak trzeci członek rodziny, zostaje napełniony Duchem Świętym 

(zob. Łk 1,15.41) i odpowiadając na ich pytania, zaczyna prorokować, 

wypowiadając słowa kantyku Benedictus (nazywanego tak od pierwszego słowa jego 

wersji łacińskiej). 

Kantyk  składa się z dwóch części:  

 pierwsza mówi o Bożym zbawieniu w osobie Mesjasza (w.68-75),  

 druga o Janie, który będzie Jego poprzednikiem (w.76-79). 

[1, 68]  

Pierwsze słowa Zachariasza to, zasadniczo rzecz biorąc, ostanie słowa kilku 

psalmów w tłumaczeniu Septuaginty (Ps 41,14; 72,18; 106,48). 

Można je znaleźć w niektórych modlitwach dotyczących sukcesji królewskiej od 

Dawida do Salomona (1 Krl 1,48; 8,15; 2 Krn 2,11; 6,4). 

Benedictus również mówi o następcy Dawida (Łk 1,69). 

Tak jak w typowym żydowskim błogosławieństwie, po otwierającym je twierdzeniu 

wyliczane są powody, dla których należy uwielbiać Boga. 

 

 Pierwszy powód uwielbienia Boga to taki, że nawiedził lud swój                        

i odkupił. 

Nawiedzenie Boga (1,78; 7,16; 19,44) oznacza, że Bóg jest obecny, by nieść 

pomoc, tak jak to było  

 przy poczęciu Sary (Rdz 21,1: " Wreszcie Pan okazał Sarze łaskawość, jak 

to obiecał, i uczynił jej to, co zapowiedział. ") i  

 podczas wyjścia z Egiptu (Rdz 50,24-25: " Wreszcie Józef rzekł do swych 

braci: Gdy ja umrę, Bóg okaże wam swą łaskę i wyprowadzi was z tej ziemi do 

kraju, który poprzysiągł dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. (25) Po czym 



zobowiązał synów Izraela przysięgą, że spełnią takie polecenie: Gdy Bóg okaże 

wam tę wielką swoją łaskawość, zabierzcie stąd moje kości.   ";  

Wj 3,16: "Idź, a gdy zbierzesz starszych Izraela, powiesz im: Objawił mi się 

Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba i 

powiedział: Nawiedziłem was i ujrzałem, co wam uczyniono w Egipcie.";   

13,19: "Zabrał też Mojżesz ze sobą koś ci Józefa, gdyż ten przysięgą 

zobowiązał Izraelitów mówiąc: Wspomoże was niezawodnie Bóg, a 

wówczas zabierzcie stąd kości moje ze sobą."). 

Pojawiające się w oryginale słowo przetłumaczone jako "odkupił" oznacza 

dosłownie wykupienie kogoś z niewoli, co przypomina, że Bóg wykupił swój lud z 

niewoli w Egipcie (Wj 6,6; 13, 13-16; Kpł 25,47-55). 

To wykupienie - odkupienie - dokona się przez Jezusa (Łk 2,38; 24,21)                     

i przez nowe Wyjście (eksodos, zob. więcej 9,31). 

[1, 69-71]  

Zachariasz uwielbia Boga również za to, że moc zbawczą nam wzbudził 

(dosłownie: "podniósł róg zbawienia"), które to słowa przypominają pieśń Dawida 

sławiącego Pana, gdy Ten wybawił go od nieprzyjaciół (2 Sm 22,18; Ps 18,18):                  

"O Boże mój, moja opoko schronienia, moja tarczo i rogu mojego zbawienia, 

miejsce obronne i moja ucieczko, od przemocy mnie wybawisz" (2 Sm 22,2-3 

BPO; zob. Ps 18,3). 

"Róg" to symbol Bożej mocy, tak jak potężne rogi bawołu (Lb 23,22; 24,8;                  

Pwt 33,17). 

Jeszcze inny werset, z kantyku Anny, wskazuje na potęgę Mesjasza: "Jahwe sądzi 

krańce ziemi, udzieli pomocy swemu królowi, wywyższy róg swego pomazańca"                 

(1 Sm 2,10 BPO). 

Róg znajduje się w domu Dawida (2 Sm 7,11-16), a zatem  

Zachariasz mówi tutaj o Jezusie (Łk 1,27.32), nie o Janie, który pochodzi                       

z kapłańskiego rodu Aarona. 

Tak jak usta swych świętych proroków, podobnie usta Zachariasza głoszą 

proroctwo mówiące o tym, że Jezus wybawi potężną mocą lud Izraela (2,11.30;                   

19,9-10). 

[1, 72-73]  

Zachariasz uwielbia Boga także za to, że spełnił obietnicę złożoną Abrahamowi                       

i ojcom naszym, że okaże im miłosierdzie i wspomni na swoje przymierze i 

przysięgę, zgodnie z którą Jego błogosławieństwo rozciągnie się na wszystkich 

potomków Abrahama i wszystkie narody (Rdz 22,16-18). 



 

 

Teraz widoczne staje się znaczenie imion rodziców Jana Chrzciciela i samego Jana: 

 Zachariasz ("JHWH pamięta"), 

 Elżbieta ("mój Bóg" i "przysięga") i 

 Jan ("JHWH jest łaskawy [lub miłosierny]") 

 

[1, 74-75]  
 

Izraelici zostają wyrwani z mocy nieprzyjaciół (zob. Wj 14,30), aby służyć 

(latreuo) Bogu tak, jak to miało miejsce podczas wyjścia z Egiptu: "Wypuść mój 

lud, aby Mi służył na pustyni" (Wj 7,16 BP; zob. też Wj 8,16; 9,1; 10,3, gdzie 

czasownik "służyć" został przetłumaczony w Septuagincie jako latreuo). 

Wybawienie, którego dokona Bóg, przemieni także ludzi, prowadząc ich do 

pobożności i sprawiedliwości, tak iż każdy przyoblecze się "w człowieka nowego, 

stworzonego na obraz Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości" (Ef 4,2 

[1, 76-77]  

W drugiej części hymnu (Łk 1,76-77) na pierwszy plan wysuwa się dziecię 

Zachariasza, Jan, przedstawiany za pomocą sformułowań będących echem słów 

Gabriela skierowanych do Maryi i zapowiadających jego misję. 

Podczas gdy Jezus jest "Synem Najwyższego" (1,32), Jan będzie nazywany 

prorokiem Najwyższego (zob. 1.17). 

Pójdzie przed Panem przygotować Mu drogi, głosząc odpuszczenie 

grzechów jego ludowi (1,17; 3,3-4). 

O przygotowaniu drogi Panu Bogu mówili prorocy w Starym Testamencie (Iz 40,3; 

Ml 3,1); "Panem", dla którego przygotuje drogę Jan, jest także Jezus (Łk 1,43; 2,11). 

[1, 78]  

Słońce Wschodzące to w oryginale anatole, czyli dosłownie: "wschód". 

Słowo to pojawia się także w Septuagincie jako tłumaczenie hebrajskiego cemah 

oznaczającego odrośl w proroctwach opisujących mesjasza jako odrośl wschodzącą               

z ziemi: "Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl 

sprawiedliwą" (Jr 23,5; zob. Za 3,8; 6,12). 



Tutaj w połączeniu z obrazem światła (Łk 1,79) przywołuje ono proroctwa, w 

których mesjasz to "słońce sprawiedliwości" (Ml 3,20) i "Gwiazda z Jakuba"                  

(Lb 24,17)
3
 

 

[1, 79]  

Mesjasz przychodzący, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci 

mieszkają, stanowi wypełnienie proroctwa Izajasza: "Ludu idący w ciemnościach, 

spójrz na to wielkie światło1 Mieszkający w mroku krainy śmierci, oto światło 

wam rozbłyśnie!" (Iz 9,1 LXXpl; zob. też Mt 4,16). 

On skieruje ludzi na drogę pokoju (zob. Łk 2,14), zgodnie z tym, co 

przepowiedział Izajasz, mówiąc o narodzinach dziecięcia i Księcia Pokoju (zob. Iz 

9,5). 

W ostatnich słowach kantyku Zachariasza, który był żydowskim kapłanem, można 

usłyszeć echo błogosławieństwa kapłańskiego Aarona - tego samego 

błogosławieństwa, którego Zachariasz nie mógł udzielić zgromadzonemu ludowi, 

wychodząc z przybytku Pańskiego (Łk 1,22):  

"Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad 

tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech Pan zwróci ku tobie oblicze swoje i niech 

cię obdarzy pokojem" (Lb 6,24-26 - podkr. P.T.G). 

 Ten pokój to shalom, pełnia pokoju i owoc życia w harmonii z Bogiem. 

[1, 80]  

Jan wzrastał i umacniał się na duchu, podobnie jak dawniej Samson (Sdz 

13,24-25). 

Jego sędziwi rodzice być może już tego nie dożyli, co może tłumaczyć, dlaczego 

żył na pustkowiu, mimo iż jego rodzinny dom był w górach (Łk 1,39). 

Możliwe, że przebywał przez jakiś czas we wspólnocie żydowskiej w Qumran, 

która pozostawiła po sobie rękopisy znad Morza Martwego. 

Gdy nadejdzie dzień jego ukazania się przed Izraelem, zacznie swą działalność 

publiczną "na pustkowiu" (Łk 3,2 BL). 
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 W Septuagincie w obu tych proroctwach pojawia się pokrewny czasownik anatello - "wzejść" 



Rozważanie i zastosowanie praktyczne (Łk 1,57-80) 
 

 

 Modlitwa pieśniami Magnificat i Benedictus 

 

Kontynuując tradycję judaizmu nakazującą modlić się regularnie o tych samych 

porach dnia (Ps 119,164), Kościół bezustannie wielbi Pana i uświęca cały dzień, 

modląc się Liturgią godzin, na którą składają się psalmy, czytania z Pisma Świętego, 

hymny i modlitwy. 

Najważniejsze części Liturgii godzin to jutrznia i nieszpory, a kulminacją każdej              

z nich są Benedictus (w jutrzni) i Magnificat (w nieszporach). 

Zwyczaj odmawiania obu pieśni jest poświadczony już w VI wieku, w Regule                      

św. Benedykta (rozdziały 12,13 i 17). 

Modląc się słowami Magnificat i Benedictus, łączymy się                                        

z chrześcijanami wszystkich wieków w bezustannym uwielbianiu Pana. 

 


