
Kiedy narodził się w Betlejemie judzkim Syn Boga, Jezus Chrystus? 
 
Łukasz 1,5- 24 (5) Za dni Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz, ze zmiany 

Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Aarona, której na imię było Elżbieta. (...) 

(8) A gdy pełnił służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności swojej zmiany; (9) Zgodnie ze 

zwyczajem urzędu kapłańskiego padł na niego los, aby wejść do świątyni Pana i palić kadzidło. (10) A 
cała rzesza ludzi modliła się na zewnątrz w czasie kadzenia. (11) Wtedy ukazał mu się anioł Pana 

stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. (12) I przeraził się Zachariasz na jego widok, i ogarnął go 
strach. (13) Lecz anioł powiedział do niego: Nie bój się, Zachariaszu, bo twoja modlitwa 

została wysłuchana. Elżbieta, twoja żona, urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. (...) 

(24) Po tych dniach Elżbieta, jego żona, poczęła ... 

1Krn 24,7-19 – PUBG (7) Pierwszy los padł na Jehojariba, drugi na Jedajasza; (8) Trzeci na 

Charima, czwarty na Seorima; (9) Piąty na Malkiasza, szósty na Mijamina; (10) Siódmy na Hakkosa, 
ósmy na Abiasza; (11) Dziewiąty na Jeszuę, dziesiąty na Szekaniasza; (12) Jedenasty na Eliasziba, 

dwunasty na Jakima; (13) Trzynasty na Chuppę, czternasty na Jeszebaba; (14) Piętnasty na 

Bilgę, szesnasty na Immera; (15) Siedemnasty na Chezira, osiemnasty na Happisesa; (16) 
Dziewiętnasty na Petachiasza, dwudziesty na Ezechiela; (17) Dwudziesty pierwszy na Jachina, 

dwudziesty drugi na Gamula; (18) Dwudziesty trzeci na Delajasza, dwudziesty czwarty na Maazjasza. 
(19) Taka była kolejność w służbie, aby wchodzili do domu PANA zgodnie z ustaleniem, jakie 

pochodziło od ich ojca Aarona, jak mu rozkazał PAN, Bóg Izraela. 
1Krn 24,7-19 Pierwszy oddział zaczynał służbę w pierwszym tygodniu pierwszego miesiąca 

hebrajskiego kalendarza. Drugi oddział służył w drugim tygodniu. W trzecim tygodniu wypadała 

Pascha i święto Przaśników i wówczas w świątyni służyły razem wszystkie 24 oddziały. W 
czwartym więc tygodniu zaczynał służbę trzeci oddział kapłanów.  Każdy oddział służył w 

świątyni jeden tydzień, rozpoczynając swoją służbę i kończąc w szabat (2 Kronik 23,8). Ósmy 
oddział Abiasza, w którym służył Zachariasz zaczynał więc służbę w dziewiątym tygodniu 

roku. Ale oddział Abiasza służył także w świątyni i w dziesiątym tygodniu razem z 

wszystkimi 24 oddziałami, gdyż wypadało w tym tygodniu święto Pięćdziesiątnicy. Nie wiemy 
jednak czy poczęcie nastąpiło dokładnie po owym dziesiątym tygodniu. Mogło ono nastąpić tydzień lub 

dwa tygodnie później. W każdym razie wypadało ono gdzieś na przełomie czerwca i lipca. Jeżeli 
do czasu poczęcia - koniec czerwca lub początek lipca - dodamy dziewięć miesięcy otrzymamy czas 

narodzin Jana Chrzciciela, który wypadnie na przełomie marca i początku kwietnia. 

 
===============  /Patrz koło dorocznych świąt Pana/ 

 

Podsumowując to: POCZĘCIE JANA CHRZCICIELA nastąpiło pod  
koniec czerwca lub na początek lipca + dziewięć miesięcy = urodziny Jana Chrzciciela nastąpiły na 

koniec marca lub początek kwietnia 
 

Pan Jezus począł się 6 miesięcy później 
 

Łk 1,24-27 – PUBG (24) Po tych dniach Elżbieta, jego żona, poczęła i ukrywała się przez pięć 
miesięcy, mówiąc: (25) Tak mi uczynił Pan w dniach, kiedy wejrzał na mnie, aby zdjąć 

moją hańbę w oczach ludzi. (26) A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, 

zwanego Nazaret; (27) Do dziewicy zaślubionej mężczyźnie, któremu na imię było Józef, z rodu 
Dawida; a dziewicy było na imię Maria. 

 

NARODZINY JEZUSA CHRYSTUSA wg tej logiki nastąpiło sześć miesięcy później czyli na 

koniec września lub początek października. 

Wszystkie ważne wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa miały miejsce w czasie jakiegoś święta. Jeżeli 
śmierć Chrystusa nastąpiła w dniu święta Paschy, a Jego zmartwychwstanie miało miejsce w dniu 

Pierwocin, natomiast zesłanie Ducha Świętego nastąpiło w święto Pięćdziesiątnicy to czy nie jest 
logiczne, że Jego narodziny miały związek z jakimś świętem. 

 1 Tiszri wypadało święto Trąbienia, 

 10 Tiszri wypadał Dzień Pojednania, 

 15-22 Tiszri wypadało święto Namiotów (zobacz Kapłańska 23,23-44). (Sukkot)  



Gospoda byłą przepełniona (pielgrzymami), dlatego najbardziej prawdopodobny czas narodzin Pana 
Jezusa to święto szałasów w okolicach 6-4 roku p.n.e. 

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas (Jana 1,14). 
Jako zamieszkało przetłumaczono tutaj greckie słowo skenoo, które oznacza żyć lub mieszkać pod 
namiotami; „Słowo rozbiło swój namiot” i zamieszkało pośród nas! Czyli werset ten też wskazuje na 
święto namiotów. On mieszka pośród nas do dzisiaj i będzie z wierzącymi, aż do Jego drugiego 
sławnego Przyjścia.  
  
Poniżej cykl świat Pana w Izraelu.  
 

 
 
 
z materiałów od Andrzeja Sławińskiego. 


