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Chrześcijanie na całym świecie świętują uroczyście Boże Narodzenie i wiele dobrze 

nam znanych szczegółów dotyczących narodzin Jezusa pochodzi właśnie z Ewangelii 

Łukasza: pieluszki, żłób, pasterze trzymający straż nad trzodą, aniołowie śpiewający 

„Chwała Bogu na wysokościach”.  

Znaczące jest umiejscowienie historyczne tego wydarzenia w okresie panowania 

cesarza Augusta, gdyż tym samym dochodzi pośrednio do porównania cesarza 

i Jezusa, którego anioł nazywa Zbawicielem, Mesjaszem i Panem.  

Przedstawiwszy historię narodzin Jezusa, Łukasz zamyka Ewangelię dzieciństwa 

opisem dwóch wydarzeń umiejscawiających Jezusa w świątyni w Jerozolimie, czyli 

tam, gdzie rozpoczął swoją opowieść 

 

 

Narodzenie Jezusa (Łk 2, 1-20) 

 

 

ST: Rdz 35,17–19.21; Wj 13,2; 1 Sm 16,1–13; Iz 1,3; 7,14; 9,1–6; 40,9; 52,7; Mi 

4,8; 5,1–4 

NT: Mt 1,21; 2,1.4–6; Łk 1,27.32; 19,38; Dz 2,36; 5,37; Hbr 1,6 

KKK: narodzenie Jezusa, 423, 515, 525; aniołowie, 333; pasterze, 486, 563, 724–

725; Mesjasz, 437; Pan, 448; rozważanie w sercu, 94 

Lekcjonarz: Łk 2,1–14: Narodzenie Pańskie, Msza w nocy; Łk 2,15–20: 

Narodzenie Pańskie, Msza o świcie; Łk 2,16–21: uroczystość Świętej Bożej 

Rodzicielki Maryi 

 

[2,1]  W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby 

przeprowadzić spis ludności w całym świecie. 

 

Podobnie jak w innych wypadkach (1,5; 3,1–2), Łukasz umieszcza opisywane 

wydarzenia w kontekście historycznym (w. 1–2).  

Od dawna trwa dyskusja, jak rozumieć ten krótki opis w odniesieniu do innych 

dostępnych nam źródeł historycznych, niemniej ostatnie badania pomogły wyjaśnić 

wiele kwestii. 



Odwołanie do cezara Augusta wprowadza nas w niepewną sytuację polityczną, 

której początki sięgają roku 63 p.n.e., gdy rzymski generał Pompejusz najechał 

Jerozolimę, a imperium rzymskie przejęło kontrolę nad Palestyną.  

Rzym oznaczał z jednej strony zagrożenie: Jezus zostanie skazany na śmierć przez 

rzymskiego prefekta Judei Poncjusza Piłata. Z drugiej strony umożliwiał 

rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa.  

Łukasz kończy Dzieje Apostolskie opisem Pawła, który w stolicy imperium głosi 

„bez przeszkód” Ewangelię (Dz 28,31).  

Tak czy owak, to nie rzymska potęga i władza miały decydować o przebiegu 

wydarzeń, lecz Bóg realizujący swój plan. Jak już widzieliśmy, częścią tego planu 

było zasadnicze odwrócenie porządku między „władcami” a „pokornymi” (Łk 1,52). 

 

 

TŁO BIBLIJNE: Cezar August (Oktawian August) 

Po zabójstwie Juliusza Cezara (44 r. p.n.e.) do władzy dochodzi wnuk jego siostry, 

adoptowany przez niego jako syn, Oktawian August. W 31 roku p.n.e. Oktawian 

umocnił swą pozycję, pokonując w bitwie pod Akcjum Marka Antoniusza, a w 27 

roku p.n.e. rzymski senat przyznał mu tytuł „Augustus” („godny uwielbienia”).  

Jego panowanie aż do śmierci w 14 roku n.e. zaowocowało długim okresem 

względnego pokoju, który zapisał się w historii jako Pax Romana. Gdy w 42 roku 

p.n.e. rzymski senat deifikował Juliusza Cezara, Oktawian August zaczął określać 

siebie jako „syna boga” (divi filius). W inkrypcji ze świątyni w Priene (dzisiejsza 

zachodnia Turcja) z 9 roku p.n.e. o Oktawianie mówi się jako o „bogu” i „zbawcy”, 

który „zaprowadził pokój” i którego narodziny przyniosły „dobrą nowinę” 

(rzeczownik euangelion). 

W tym momencie dochodzi do będącego dziełem Boga odwrócenia porządku. 

Prawdziwą „dobrą nowiną” (Łk 2,10, czasownik euangelidzō) są narodziny 

niemowlęcia w małej wiosce w niewiele znaczącej prowincji imperium.  

Jezus to prawdziwy „Syn Boży” (1,35) i „Zbawiciel” (2,11), którego narodziny 

zapoczątkowują czas Bożego „pokoju” (2,14).  

I dlatego św. Ambroży trafnie zauważa, odwołując się do Psalmu 24, że świat nie 

jest „własnością Augusta, lecz »Pana jest ziemia«”
1
. 

 

 

                                                           
1
 Św. Ambroży, Wykład Ewangelii według św. Łukasza, II, 37 



Rozporządzenie cezara Augusta, aby przeprowadzić spis ludności, dotyczy 

najprawdopodobniej spisu sporządzonego w celach podatkowych
2
.  

Słowa w całym świecie oznaczają imperium rzymskie; w prowincjach imperium 

i na jego obszarach organizowano na przestrzeni lat różne lokalne spisy.  

Na terenie Izraela podatki pobierał Herod, finansując z nich między innymi swoje 

przedsięwzięcia budowlane i jako klient Rzymu przesyłając najpewniej część zebranej 

sumy cesarzowi.  

Wydaje się, że pod koniec rządów Heroda miał miejsce taki właśnie spis, gdyż 

Józef Flawiusz, opisując podział kraju po jego śmierci, przedstawia informacje 

podatkowe dotyczące każdej części jego królestwa
3
. 

 

[2,2] Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był 

Kwiryniusz.  
 

W większości tłumaczeń czytamy, że spis odbył się wówczas, gdy 

wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz.  

Józef Flawiusz także wspomina spis przeprowadzony w Judei dla celów 

podatkowych przez nowo powołanego legata Syrii Publiusza Sulpicjusza Kwiryniusza, 

który jednak miał miejsce później, w szóstym lub siódmym roku n.e., gdy Rzymianie 

pozbawili władzy syna Heroda, Archelaosa
4
.  

Ten pamiętny spis znany jest także Łukaszowi, gdyż w Dziejach Apostolskich 

wspomina on bunt, do którego doszło w jego następstwie, na którego czele stanął 

Judasz Galilejczyk (Dz 5,37).  

Wydaje się zatem, że pojawiające się w tym miejscu odwołanie do Kwiryniusza ma 

odróżnić spis z czasów narodzin Jezusa od bardziej znanego spisu, który miał. miejsce 

później.  

Trudno jednak wyjaśnić rolę Kwiryniusza w tym wcześniejszym spisie. Niektórzy 

badacze twierdzą, że Kwiryniusz był legatem Syrii dwukrotnie lub że wcześniej pełnił 

jakieś funkcje administracyjne w tej prowincji. 

Lepszym rozwiązaniem problemu jest zastanowienie się nad tłumaczeniem tego 

wersetu.  

 

                                                           
2
 Niektórzy badacze sugerują, że poza spisem dla celów podatkowych mogło chodzić także o rejestrację 

ludności w związku z przysięgą wierności, którą mieli składać Oktawianowi Augustowi mieszkańcy imperium, po 
tym, jak przyznano mu tytuł Ojca Ojczyzny (Pater Patriae) 
3
 Józef Flawiusz, Wojna żydowska 

4
 Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela 



Greckie słowo prōtē przełożone tutaj jako pierwszy może oznaczać także 

„przed(tem)” lub „wcześniej” (zob. np. J 15,30; Dz 1,1
5
), a zatem można 

przetłumaczyć go następująco: „Spis się odbył, zanim Kwiryniusz był zarządcą 

Syrii”.  

Takie tłumaczenie zaproponował już na początku XX wieku w swoim komentarzu 

do Łukasza wybitny francuski biblista, Marie-Joseph Lagrange OP; pojawia się ono 

obecnie jako opcjonalna lekcja w kilku tłumaczeniach Biblii i jest dobrze uzasadnione 

przez różnych badaczy.  

To oznaczałoby, że Łukasz wyjaśnia nam, iż spis z roku narodzin Chrystusa nie był 

tożsamy z lepiej znanym spisem za Kwiryniusza, który doprowadził do zamieszek 

w Jerozolimie i miał miejsce przed śmiercią Heroda, rodzina Jezusa zaś „bez 

sprzeciwu podporządkowała się” nakazowi. 

 

[2,3-5] Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego 

miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta 

Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, 

żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.  
 

Każda z podlegających spisowi osób udawała się do swego miasta być może po 

to, by zgłosić władzom posiadaną przez siebie własność; dowody historyczne 

potwierdzają tego rodzaju praktykę nawet w przypadku kobiet.  

Możliwe także, że spis został przeprowadzony zgodnie ze zwyczajem żydowskim, 

co zakładało powrót do miasta urodzenia (zob. Ezd 2). Ponieważ Józef pochodził 

z domu i rodu Dawida (zob. Łk 1,27), udaje się z miasta Nazaret znajdującego 

się w Galilei do Betlejem w Judei, około dziesięć kilometrów na południe od 

Jerozolimy.  

Łukasz pokazuje zatem, że Bóg przez działania cezara Augusta spełnia proroctwo 

Micheasza: „A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! 

Z ciebie wyjdzie dla mnie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego 

od początku, od dni wieczności” (Mi 5,1; zob. Mt 2,4–6). 

Chociaż Łukaszowy opis narodzenia Jezusa różni się od opisu Mateusza, obaj są 

zgodni, że Jezus urodził się w Betlejem.  

Także św. Justyn Męczennik, urodzony w Neapolis (dzisiejsze Nablus) 

w Palestynie, pisząc około 150 roku n.e., wspomina lokalną tradycję nieobecną 

w ewangeliach i mówiącą o tym, że Jezus urodził się w grocie w Betlejem
6
.  

                                                           
5
 Wszystkie najważniejsze współczesne polskie przekłady Biblii tłumaczą proton w Dz 1,1 jako „pierwsza 

[księga]”, a nie „wcześniej” – przyp. tłum. 
6
 Św. Justyn Męczennik, Dialog z Żydem Tryfonem, 78,5 



 

Święty Hieronim wyjaśnia, że Rzymianie pomogli mimowolnie zachować tę 

tradycję, gdyż po stłumieniu powstania Bar Kochby za panowania cesarza Hadriana 

w 135 roku n.e. zwycięzcy wznieśli pogańskie świątynie w miejscach kultu 

żydowskiego i chrześcijańskiego, takich jak wzgórze świątynne i Golgota, natomiast 

w otoczeniu groty w Betlejem posadzili gaj poświęcony Adonisowi-Tammuzowi.  

Gdy w IV wieku cesarz Konstantyn przyjął chrześcijaństwo, pogańskie miejsce 

kultu zrównano z ziemią, a nad kompleksem grot zbudowano bazylikę Narodzenia 

Pańskiego. 

Betlejem to miasto Dawidowe, gdyż Samuel namaścił w nim na króla młodego 

Dawida, jednego z synów Jessego z Betlejem (1 Sm 16,1–13). Ten związek wzmacnia 

tożsamość Jezusa jako syna Dawida (Łk 1,32.69).  

Nie zapominajmy jednak, że w Starym Testamencie „miastem Dawidowym” jest 

także Jerozolima (zob. 2 Sm 5,7.9; 2 Krl 2,10). Jezus zostaje zatem powiązany 

z niepozornymi początkami życia Dawida w Betlejem, a nie z jego potęgą militarną 

w Jerozolimie. W ten sposób ponownie dochodzi do głosu wielkie Boże odwrócenie 

porządku. 

Maryja jest brzemienna, aczkolwiek podobnie jak wcześniej (Łk 1,27), Łukasz 

pisze, że jest poślubiona Józefowi
7
. To słowo podkreśla dziewicze poczęcie 

Jezusa (zob. Mt 1,24–25). 

 

[2,6-7] Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas 

rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki 

i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. 

 

Słowa kiedy tam przebywali wskazują, że Józef i Maryja znaleźli się już 

wcześniej w Betlejem. Łukasz nie mówi nam, kiedy w ciągu sześciu ostatnich 

miesięcy ciąży Maryi odbyła się wspomniana we wcześniejszym wersecie podróż.  

Ponieważ Józef pochodzi z rodu Dawida, możliwe, że zatrzymali się w Betlejem 

u jego dalszych krewnych.  

Wyrażenie nadszedł czas (dosłownie: „dni się wypełniły”) i jemu podobne 

powtarzają się bardzo często w dwóch pierwszych rozdziałach Łukaszowej Ewangelii 

(1,23.57; 2,21–22). Wskazują na konkretne wydarzenia i na to, jak Bóg realizuje przez 

nie swój plan. 
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 Czyli, jak czytamy w komentarzu do 1,26-27, zaręczona z nim – przyp. tłum. 



 

ŻYWA TRADYCJA: Narodzenie Jezusa 

Według ojców Kościoła: Ireneusza z Lyonu, Klemensa Aleksandryjskiego, 

Tertuliana, Orygenesa, Euzebiusza z Cezarei i Epifaniusza, Jezus urodził się 

w czterdziestym pierwszym lub czterdziestym drugim roku panowania Oktawiana 

Augusta, to znaczy w trzecim lub drugim roku p.n.e.76 Tego poglądu nie da się 

dopasować do współczesnej zgodnej opinii badaczy, mówiącej, że Herod Wielki zmarł 

w 4 roku p.n.e., Jezus zaś narodził się krótko przed śmiercią tego władcy. Ostatnio 

jednak niektórzy historycy przesuwają datę śmierci Heroda na pierwszy rok p.n.e lub 

pierwszy rok n.e. (zob. Tło biblijne „Dwóch Herodów: Herod Wielki i Herod 

Antypas”). Stanowisko patrystyczne pozostaje także w zgodzie z twierdzeniem 

Łukasza, że w piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza (3,1) Jezus ma około 

trzydziestu lat (3,23). Ma ono także swoje odzwierciedlenie w śpiewie wykonywanym 

czasami przed pasterką z tekstem pochodzącym z Martyrologium rzymskiego:  

„W czterdziestym drugim roku panowania Oktawiana Augusta, gdy na całym 

świecie pokój zapanował, (…) Jezus Chrystus narodził się jako człowiek w Betlejem 

Judzkim z Maryi Panny. Święcimy narodzenie Pana naszego, Jezusa Chrystusa według 

ciała” 

 

 

Maryja rodzi swego pierworodnego Syna, tego samego, któremu cześć oddają 

aniołowie (zob. Hbr 1,6).  

Termin „pierworodny” wyraża prawo dziedziczenia, tak jak w przypadku Ezawa, 

który rozpacza z powodu utraty tego prawa i tym samym utraty błogosławieństwa 

przynależnego pierworodnemu synowi (Rdz 27,36; zob. Pwt 21,15–17).  

Pierworodny syn miał w Izraelu uświęcony status (Wj 13,2; Lb 3,13), co oznacza, 

że termin ten przygotowuje nas do ofiarowania Jezusa w świątyni (Łk 2,23). Nie 

wynika z niego w żaden sposób, że Maryja urodziła po Nim inne dzieci. 

Maryja owinęła Jezusa w pieluszki, które zapewniały niemowlętom ciepło 

i ograniczały ruchy nóżek, pomagając im zasnąć i spać.  

Ten szczegół także pokazuje pokorny początek Jezusa jako syna Dawida, gdyż 

w Księdze Mądrości znajdujemy podobny opis dotyczący syna Dawida, Salomona: 

„Owinięto mnie w pieluszki i pielęgnowano troskliwie” (Mdr 7,4 BP).  

Maryja położyła Go w żłobie, co może być aluzją do proroka Izajasza: „Wół 

rozpoznaje swego pana i osioł żłób swego właściciela; Izrael na niczym się nie zna, 

lud mój niczego nie rozumie” (Iz 1,3).  



Te dwa szczegóły: pieluszki i żłób, będą znakami rozpoznawczymi Jezusa, 

o których powie pasterzom anioł (Łk 2,12,16).  

Można w nich także widzieć zapowiedź Jego śmierci, gdy Józef z Arymatei zdejmie 

z krzyża ciało Jezusa, owinie je w płótno i złoży w grobie wykutym w skale (Łk 

23,53). 

Jezus rodzi się w miejscu, gdzie trzyma się zwierzęta, gdyż nie było dla nich 

miejsca w gospodzie.  

Grecki termin katalyma tłumaczony tradycyjnie jako „gospoda” może rzeczywiście 

oznaczać miejsce, w którym zatrzymują się podróżni (Wj 4,24 LXX), jednak 

u Łukasza słowo to pojawia się później jeszcze raz i oznacza wówczas „pokój 

gościnny”                          (Łk 22,11 BPo; zob. też Mk 14,14), w którym Jezus 

spożywa ostatnią wieczerzę.  

Na oznaczenie „gospody” w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie Łukasz 

używa innego słowa – pandocheion (10,34).  

Innymi słowy, Józef i Maryja mogli przebywać w Betlejem w domu krewnych 

Józefa, ale ponieważ „pokój gościnny” był zajęty, Maryja rodzi Jezusa 

w pomieszczeniu, w którym na noc trzymano zwierzęta, znajdującym się w obrębie 

części mieszkalnej lub połączonym z nią (zob. Łk 13,15)77.  

Istnieją dowody na to, że groty pod bazyliką Narodzenia Pańskiego w Betlejem 

wykorzystywano w pierwszym stuleciu jako obory i często dobudowywano do nich 

domy. 

Wszystkie te szczegóły w opisie narodzin Jezusa mają pokazać, że Syn Boży, gdy 

przyjął ludzką naturę, „ogołocił samego siebie” (Flp 2,7). 

 

[2, 8] W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż 

nocną nad swoją trzodą. 
 

O narodzinach Jezusa dowiadują się pasterze (2,8–14) – osoby o niskim statusie 

społecznym, jednak w Piśmie Świętym, gdzie nawet Pan jest „Pasterzem” (Ps 23,1), 

przedstawiane pozytywnie.  

Ponieważ wszystko dzieje się niedaleko Jerozolimy, sugeruje to, że zwierzęta 

z trzody wypasanej w tej samej okolicy przeznaczone były na ofiarę świątynną.  

Przyjdzie dzień, w którym także Jezusa będą prowadzić jak „owcę na rzeź” (Dz 

8,32; cytat z Iz 53,7). Obecność pasterzy w Betlejem po raz kolejny przypomina nam 

o Dawidzie, który również był pasterzem (1 Sm 16,11), oraz o Bożej obietnicy 

nowego pasterza dla Izraela podobnego do Dawida (Ez 34,23).  



Tym pasterzem będzie Jezus, syn Dawida, który idzie na poszukiwanie zagubionej 

owcy (zob. Łk 15,4–7; 19,10). 

Pasterze trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Byli jak ci, „którzy są 

w ciemności” (Łk 1,79 BL; zob. Iz 9,1).  

Miało im jednak „zajaśnieć” (Łk 1,79) światło Pana, obwieszczając im, że „Dziecię 

nam się narodziło, Syn został nam dany” (Iz 9,5).  

 

[2,9] Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich 

oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. 
 

Już po raz trzeci (zob. Łk 1,11.26) pojawia się anioł Pański, ale teraz razem z nim 

objawia się chwała Pańska, która zewsząd oświeciła pasterzy.  

W Starym Testamencie „chwała Pana” jest zawsze manifestacją Jego obecności – 

na przykład w postaci ognia lub obłoku (Wj 24,16–17) – zwłaszcza w Namiocie 

Spotkania i później w świątyni (Wj 40,34– 35; 1 Krl 8,10–11).  

W tej perykopie chwała Pana nie pojawia się w świątyni lecz na pastwisku, dlatego 

że w pobliżu narodził się Jezus. W rezultacie pasterze bardzo się przestraszyli – co 

jest typową reakcją ludzi, gdy nawiedza ich posłaniec z nieba (Łk 1,12).  

 

[2,10] I rzekł do nich anioł: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość 

wielką, która będzie udziałem całego narodu: 
 

Kolejny werset przekazuje nam orędzie anioła rozpoczynające się od dobrze 

znanych słów otuchy: Nie bójcie się! (zob. Łk 1,13.30), po czym anioł mówi: 

„zwiastuję (euangelidzō, tak jak w 1,19) wam radość wielką”.  

To zwiastowanie wielkiej radości – czyli głoszenie Dobrej Nowiny – stanie się 

najważniejszym elementem publicznej działalności Jezusa
8
, a zarazem wypełnieniem 

proroctwa Izajasza (Iz 40,9; 52,7; 61,1 LXX).  

Tu także widzimy kontrast między orędziem anioła a rzymskimi proklamacjami 

radosnych wieści będącymi formą hołdu dla cesarza lub komunikującymi zwycięstwo 

legionów Rzymu. Radość, którą komunikuje anioł, będzie udziałem całego 

narodu: narodu Izraela i wszystkich narodów (Łk 2,31–32). 

 

[2,11] dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym 

jest Mesjasz, Pan.  
 

Wiadomość o narodzinach Jezusa dotyczy wydarzenia, które dokonuje się dziś.  

                                                           
8
 Łk 4,18.43; 7,22; 8,1; 20,1. 



Istotnie, Łukasz często przypomina swoim czytelnikom, że zbawienie, którego 

udziela Bóg, dostępne jest „dzisiaj” (4,21; 5,26; 19,5.9; 23,43).  

Równocześnie anioł wymienia trzy tytuły Jezusa.  

 Po pierwsze Jezus (a nie Cezar August) to prawdziwy Zbawiciel. Samo 

imię „Jezus” oznacza „JHWH zbawia” (zob. Mt 1,21), a Jego misją jest 

właśnie przynieść zbawienie (Łk 1,69.71; 2,30; 19,9–10).  

 Po drugie, Jezus, który przychodzi na świat w mieście Dawida, to długo 

oczekiwany Mesjasz (po grecku christos)
9
 z rodu Dawida (zob. 1,32–33).  

 Po trzecie, jak powiedziała to już Elżbieta (1,43), Jezus to Pan.  

Zastosowanie tytułów „Zbawiciel” oraz „Pan” w odniesieniu do Jezusa – tych 

samych, które wcześniej zostały użyte w odniesieniu do Boga (1,46–47) – wskazuje 

czytelnikom Łukasza na boskość Jezusa, „Syna Bożego” (1,35) 

 

[2,12] A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte 

w pieluszki i leżące w żłobie”. 
 

Jeszcze nim pasterze zdążą zadać pytania (tak jak to zrobili Zachariasz i Maryja), 

już dowiadują się, co będzie znakiem, i będzie to znak uniżenia jeszcze większego 

niż ich własny niski status: niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. 

 

[2,13-14] I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, 

które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi 

pokój ludziom, w których sobie upodobał”. 
 

Inaczej niż w dwóch poprzednich wypadkach, tym razem przyłączyło się do 

anioła mnóstwo zastępów niebieskich, cała armia istot anielskich stojących po 

prawicy i po lewicy Pana i oddających Mu cześć (1 Krl 22,19; Ne 9,6).  

Zastępy anielskie wielbiły Boga słowami trzeciego Łukaszowego kantyku, czyli 

Gloria. Ten krótki kantyk składa się z dwóch paralelnych zwrotów: Chwała Bogu 

w niebie, a na ziemi pokój.  

Zachariasz już wcześniej w kantyku Benedictus prorokował o darze „pokoju”                     

(Łk 1,79). Teraz zostaje on dany ludziom nie za sprawą cesarza i jego Pax Romana, 

                                                           
9
 BT, podobnie jak wiele innych współczesnych tłumaczeń, oddaje greckie słowo christos poprzez kalkę z języka 

hebrajskiego „Mesjasz”, ponieważ chodzi tu właśnie o tę funkcję; zob. 2,26; 3,15; 4,41; 9,20 itd. Z drugiej 
strony, kiedy w tłumaczeniu Ewangelii brak słowa „Chrystus”, polski czytelnik może mieć trudność pojąć, skąd 

pochodzi wyrażenie „Jezus Chrystus” – przyp. red. nauk. 



lecz za sprawą Jezusa. Pokój ten dany jest ludziom, w których sobie upodobał, lub 

ludziom „dobrej woli” – to znaczy ludziom, którym Bóg okazał swoją dobrą wolę
10

. 

 

 

 

[2,15-20] Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między 

sobą: „Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam 

Pan oznajmił”. Udali się też pośpiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz 

leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało 

objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, 

co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy 

i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając 

Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem 

powiedziane. 
 

Trzecia część perykopy opisuje przybycie pasterzy. Udają się pośpiesznie do 

miejsca narodzin Jezusa, podobnie jak Maryja udała się pospiesznie do Elżbiety, kiedy 

otrzymała znak od Gabriela (1,39).  

Bo rzeczywiście, ludzie odpowiadają pośpiechem i podekscytowaniem na to boskie 

spotkanie, podobnie jak zrobi to Zacheusz, kiedy spotka Jezusa (19,5–6).  

Gdy pasterze przybywają na miejsce, znajdują Maryję i Józefa, a także znak, 

którego szukali – leżące w żłobie Niemowlę. Podobnie jak ludzie zdumiewali się 

z powodu wydarzeń towarzyszących narodzinom Jana (1,63), także i teraz wszyscy, 

którzy słyszeli, co opowiadali im pasterze, zdumieli się tą nowiną. 

 Maryja tymczasem zachowywała wszystkie te sprawy – to znaczy 

wydarzenia i słowa (1,38.65; 2,15.17) opowiedziane do tej pory w Ewangelii – 

i rozważała je w swoim sercu.  

Łukasz powtórzy zasadniczo te same słowa pod koniec tego rozdziału (2,51). Te 

wersety podpowiadają nam, że ostatecznie źródłem informacji dla Łukasza, 

dotyczących opisywanych przez niego w tej perykopie wydarzeń, jest właśnie 

Maryja
11

. 

Wydarzenia nocy Bożego narodzenia zamykają pasterze, którzy czynią to samo, 

co wcześniej aniołowie (w. 13–14) – wracają, wielbiąc i wysławiając Boga. 

 

                                                           
10

 W niektórych późniejszych rękopisach pojawia się drobna różnica w końcówce tego wersetu owocująca 

tłumaczeniem znanym z niektórych angielskich kolęd: „Na ziemi pokój, dobra wola wobec ludzi”. 
11

 „Możliwość tego, że [źródłem informacji Łukasza] jest Maryja jako naoczny świadek opisywanych wydarzeń, 
nadal pozostaje otwarta. Łukasz mógł  uzyskać informacje dotyczące dzieciństwa Jezusa z przekazów 
rodzinnych, które zachowały się we wczesnej wspólnocie judeochrześcijańskiej w Jerozolimie” – A. Garcia 
Serrano 



 

 

 

 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (Łk 2,1-20) 
 

 

 Narodzenie Jezusa a Eucharystia 

 

Celebrujemy każdego roku tajemnicę narodzenia Jezusa podczas świąt Bożego 

Narodzenia, lecz w pewnym sensie celebrujemy ją także podczas każdej mszy świętej.  

Święty Grzegorz Wielki to pierwszy spośród wielu świętych, którzy zwracają 

uwagę na to, że skoro „Betlejem” to po hebrajsku „dom chleba”, jest to jak najbardziej 

odpowiednie miejsce dla narodzin Jezusa, który staje się dla nas w Eucharystii 

„chlebem żywym” (J 6,51).  

Grzegorz zauważa, że na Eucharystię wskazuje również żłób, co wyjaśnia św. Cyryl 

Jerozolimski, pisząc, że Jezus został „umieszczony w żłobie jak pasza dla 

zwierząt. (…) Zbliżając się teraz do tego żłobu, do Jego stołu, nie 

znajdujemy w nim już paszy, lecz chleb z nieba, którym jest ciało życia”. 


