
Ksiêga o rodzie Jezusa Chrystusa
�Ksiêga o rodzie Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego.� � Mat. 1:1

Niedawno, na pocz¹tku pa�dziernika obchodzili�my kolejn¹
rocznicê urodzin Zbawiciela ludzko�ci, Jeszua syna Miriam z
Nazaretu znanego powszechnie pod greckim imieniem Jezus.

Zwykle, my�l¹c o Jezusie, wyobra¿amy sobie Go jako piêkne-
go, ros³ego mê¿czyznê w kwiecie wieku, nauczaj¹cego i uzdra-
wiaj¹cego pod¹¿aj¹ce za nim t³umy. To wyobra¿enie jest oczywi-
�cie s³uszne i w pe³ni uzasadnione opisem ewangelicznym. Rela-
cje uczniów Jezusa koncentruj¹ siê naturalnie wokó³ wydarzeñ
ostatnich trzech lat Jego ¿ycia, ze szczególnym uwzglêdnieniem
roku poprzedzaj¹cego ofiarnicz¹ �mieræ Mesjasza. Mimo to jed-
nak dwa pocz¹tkowe rozdzia³y Ewangelii wed³ug �w. Mateusza
oraz trzy pocz¹tkowe rozdzia³y Ewangelii wed³ug �w. £ukasza w
pe³ni po�wiêcone s¹ okoliczno�ciom narodzenia Chrystusa. Za�
pocz¹tkowe s³owa Ewangelii Mateusza �Ksiêga o rodzie Jezusa
Chrystusa� zas³uguj¹ na miano nie tylko tytu³u tej ksiêgi, ale mo¿e
i ca³ego Nowego Testamentu.

Z natchnionego S³owa Bo¿ego dowiadujemy siê o tym, z jak¹
powag¹ i precyzj¹ wybra³ Pan Bóg czas oraz miejsce ziemskich
narodzin Logosa. Przekonujemy siê, jak pieczo³owicie zadba³ o
genealogiczn¹ czysto�æ rodziny, która mia³a otoczyæ ziemsk¹ opie-
k¹ jego jednorodzonego Syna. Przygl¹daj¹c siê wspania³ej har-
monii szczegó³ów upewniamy siê raz jeszcze w przekonaniu, ¿e
dzie³o Bo¿e jest nie tylko sprawiedliwe, m¹dre i dobre, ale tak¿e
piêkne i pe³ne wszechogarniaj¹cego ciep³a. Z t¹ my�l¹ przyjrzymy
siê bli¿ej okoliczno�ciom narodzenia siê Zbawiciela �wiata.

Data narodzenia Jezusa

Jezus urodzi³ siê w Betlejem prawdopodobnie oko³o 1 pa�dzier-
nika 2 r. p.n.e. Rok narodzenia Chrystusa podajemy za II tomem,

str. 58-62. Przypomnimy tylko krótko za³o¿enia dowodu przepro-
wadzonego przez brata Russella.

Opiera siê on na historycznej dacie 15 roku panowania Tybe-
riusza, czyli 29 r. n.e., który wed³ug Ew. £ukasza 3:1 jest dat¹
pocz¹tku misji Jana Chrzciciela. Pan Jezus rozpocz¹³ sw¹ dzia³al-
no�æ sze�æ miesiêcy pó�niej, czyli tak¿e w 29 r. n.e. Z proroctwa o
70 tygodniach wynika, ¿e pocz¹tek jego misji przypad³ na pocz¹-
tek pa�dziernika tego roku. Jezus mia³ 30 lat, gdy da³ siê ochrzciæ
(£uk. 3:23), tak wiêc cofaj¹c siê o 30 lat wstecz, otrzymujemy
datê narodzenia Jezusa � pa�dziernik 2 r. p.n.e.

Wynika z tego, ¿e za kilka tygodni, bêdziemy obchodziæ 1996
rocznicê urodzin Jezusa, a za cztery lata � w 1999 roku up³ynie
dok³adnie 2000 lat od tego wydarzenia.

Wspomnieli�my ju¿, ¿e z proroctwa o 70 tygodniach wynika,
i¿ Jezus urodzi³ siê w pa�dzierniku. Rozumowanie to jest proste.
Wiemy na pewno, ¿e Jezus umar³ 14 nisan. Wed³ug proroctwa
Daniela 9:27 by³o to w po³owie siedemdziesi¹tego tygodnia. Za�
na pocz¹tku tego tygodnia, czyli trzy i pó³ roku wcze�niej mia³
miejsce pocz¹tek misji Mesjasza. Sta³o siê to w 14 dniu miesi¹ca
Tiszri, który wed³ug naszego s³onecznego kalendarza w roku 29
przypada³ na dzieñ 27 wrze�nia. Oczywi�cie s¹ to obliczenia astro-
nomiczne, którymi nie pos³ugiwali siê ludzie tamtej epoki, tak wiêc
mog¹ tu zachodziæ ró¿nice dochodz¹ce nawet do 30 dni. Bezpiecz-
nie jest zatem powiedzieæ, ¿e by³ to pocz¹tek pa�dziernika, albo
prze³om wrze�nia i pa�dziernika.

Mo¿na by jednak mieæ w¹tpliwo�ci, czy Pan Jezus rzeczywi-
�cie rozpocz¹³ sw¹ misjê dok³adnie w dniu swych 30 urodzin.
Ewangelia £ukasza podaje, ¿e �Jezus poczyna³ byæ jakoby w trzy-
dziestu latach� (£uk. 3:23). Mog³o by to na przyk³ad oznaczaæ, ¿e



30 lat ukoñczy³ kilka miesiêcy wcze�niej. Aby siê ostatecznie prze-
konaæ, ¿e tak nie by³o przytoczymy jeszcze jeden dowód, nieco
bardziej skomplikowany, ale upewniaj¹cy nas o tym, ¿e Pan Jezus
ochrzci³ siê zaraz po ukoñczeniu 30 lat.

Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela by³ kap³anem z przemiany
Abijaszowej (£uk. 1:5). Z 1 Kronik 24 dowiadujemy siê, ¿e prze-
mian kap³añskich by³o 24, a Abijaszowa s³u¿y³a jako ósma (1 Kron.
24:10). Z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿emy przyj¹æ, ¿e
pierwsza przemiana obejmowa³a opiekê nad o³tarzami na pocz¹t-
ku roku religijnego, czyli 1 nisan i sprawowa³a j¹ przez pó³ mie-
si¹ca. S³u¿ba przemiany Abijaszowej musia³aby wiêc przypadaæ
na drug¹ po³owê 4 miesi¹ca roku ¿ydowskiego. Dla uproszczenia
przyjmiemy, ¿e miesi¹c nisan to marzec. S³u¿ba Zachariasza w
�wi¹tyni przypad³aby wiêc w drugiej po³owie czerwca. Po jej za-
koñczeniu, zgodnie z obietnic¹ anio³a, sp³odzony zosta³ Jan. Tak
wiêc lipiec by³ pierwszym miesi¹cem ci¹¿y El¿biety, ¿ony Zacha-
riasza. Ewangelia £ukasza podaje, ¿e Maria poczê³a z ducha �wiê-
tego sze�æ miesiêcy pó�niej (£uk. 1:26). Tak wiêc pierwszym mie-
si¹cem ci¹¿y Marii musia³by byæ styczeñ. Dziewiêæ miesiêcy pó�-
niej urodzi³ siê Jezus. By³ to w³a�nie pocz¹tek pa�dziernika.

Z obliczenia daty narodzin Jezusa wynika jeszcze jeden cieka-
wy wniosek, zauwa¿ony równie¿ przez brata Russella w rozwa¿a-
niu na temat daty narodzenia naszego Pana. Cytujemy z II tomu,
str. 61:

�W zwi¹zku z tym nie wiemy, czy Pan nie narodzi³ siê oko³o
27 wrze�nia, ale data pa�dziernika 2 r. p.n.e. zdaje siê byæ blisko
prawdy. Zatem dziewiêæ miesiêcy wcze�niej, tzn. oko³o 25 grud-
nia roku 3 p.n.e. nasz Pan opu�ci³ sw¹ chwa³ê, jak¹ mia³ u Ojca
przedtem, zanim �wiat by³ uczyniony. Wtedy rozpoczê³o siê jego
przyjêcie ludzkiej natury, czyli jego przemiana do natury ludzkiej.
Prawdopodobnie w³a�nie to wydarzenie stanowi³o pierwotnie przy-
czynê do obchodzenia �wi¹t narodzenia Chrystusa 25 grudnia.
Niektórzy autorzy historii ko�cio³a twierdz¹ nawet, ¿e ten dzieñ
�wi¹t by³ pierwotnie obchodzony z okazji zwiastowania anio³a
Gabriela dziewicy Marii�

Tak wiêc obchodzony przez ca³y chrze�cijañski �wiat dzieñ 25
grudnia jest w istocie dat¹ rzeczywistej przemiany Logosa do ziem-
skiej natury. Z punktu widzenia nieba i planu Bo¿ego wydaje siê
nawet, ¿e ta w³a�nie data, obok daty �mierci Jezusa, by³a zwrot-
nym punktem w dziejach zbawienia. Wtedy to bowiem egzysten-
cja wszechpotê¿nego Archanio³a, pierwszego stworzenia Bo¿ego,
zosta³a przeniesiona do komórki embrionalnej w ciele Marii. Wtedy
w³a�nie dokona³o siê to, co napisa³ �w. Pawe³ w Li�cie do Filipian
(2:7) o Jezusie Chrystusie: �Ale wyniszczy³ samego siebie, przy-
j¹wszy kszta³t niewolnika, stawszy siê podobny ludziom.�

To prawdopodobnie ta data � 25 grudnia, dzieñ zwyciêstwa
dnia nad noc¹, �wiat³a nad ciemno�ci¹, zosta³a wybrana przez Pana
Boga na dzieñ sp³odzenia Mesjasza do ludzkiej egzystencji. Jej
skutkiem za� by³a data narodzenia Jezusa, oko³o pocz¹tku pa�-
dziernika, dziewiêæ miesiêcy pó�niej. Jak¿e zrozumia³a wydaje siê
rado�æ duchowego �wiata na wie�æ o narodzeniu dzieciêcia, po-
czêtego w ciele Marii. Chocia¿ niæ ¿ycia Logosa nie zosta³a w tym
miejscu przerwana, to jednak na d³ugie dziewiêæ miesiêcy istnie-
nie wszechpotê¿nego i zapewne lubianego Archanio³a zosta³o
ukryte w ciele �miertelnej niewiasty. Dla porównania przypomnij-
my tylko, ¿e pobyt Jezusa w grobie, gdy naprawdê nast¹pi³a jego
�mieræ, trwa³ zaledwie kilkadziesi¹t godzin. Tutaj za� wiele razy
d³u¿ej ukryty zosta³ przed wzrokiem anio³ów i ludzi. Dlatego w³a-
�nie anio³ na polach betlejemskich zwiastuje pasterzom wielk¹
rado�æ: �Bo oto zwiastujê wam rado�æ wielk¹, która bêdzie wszyst-
kiemu ludowi: I¿ wam siê dzi� narodzi³ zbawiciel, który jest Chry-
stus Pan, w mie�cie Dawidowym. (...) A zaraz z onym anio³em
przyby³o mnóstwo wojsk niebieskich, chwal¹cych Boga i mówi¹-
cych: Chwa³a na wysoko�ciach Boga, a na ziemi pokój, w ludziach
dobre upodobanie.� � £uk. 2:10-11,13-14

Miejsce narodzenia

Na miejsce narodzenia Mesjasza zosta³o wybrane Betlejem,
niewielkie miasteczko w Judzie w pobli¿u Jerozolimy. Jednak¿e z
pierwszymi latami ¿ycia Jezusa zwi¹zane s¹ jeszcze dwa inne miej-



sca � Egipt i Nazaret, które równie¿ by³y wskazane przez proroc-
twa. Wszystkie te trzy miejsca mia³y istotne znaczenie dla misji
Mesjasza.

(1) Betlejem, miasto Dawidowe, zawsze by³o dla ¯ydów sym-
bolem nadziei odrodzenia potêgi pañstwa Dawida. W czasach, gdy
os³abiony wewnêtrznym podzia³em Izrael zmaga³ siê z potêg¹
Asyrii prorok Micheasz g³osi³: �Ale ty, Betlehemie Efrata! acze�
najmniejszy miêdzy tysi¹cami judzkimi, z ciebie mi jednak wyjdzie
ten, który bêdzie panuj¹cym w Izraelu.� � Mich. 5:2

Proroctwo to wed³ug relacji Mateusza zosta³o przytoczone przez
przedniejszych kap³anów i nauczycieli ludu w odpowiedzi na py-
tanie mêdrców ze wschodu o miejsce narodzenia króla ¿ydow-
skiego. Ciekawe, ¿e zacytowany werset z proroctwa Micheasza
zabrzmia³ nieco inaczej w ustach ¿ydowskich teologów: �I ty Be-
tlehemie, ziemio judzka, ¿adn¹ miar¹ nie jeste� najmniejsze miê-
dzy ksi¹¿êty judzkimi ...� � Mat. 2:6

Prorok Micheasz, odnosz¹c siê do wielko�ci Betlejem, stwier-
dza, ¿e jest ono najmniejsze z miast Judzkich. Tymczasem nauczeni
w Pi�mie, komentuj¹c jakby wypowied� Micheasza, mówi¹ co�
wrêcz odwrotnego. Twierdz¹, ¿e w ¿adnym przypadku nie by³o
Betlejem najmniejsze w Judzie, gdy¿ mia³o siê ono staæ miejscem
narodzenia Mesjasza, który odbuduje potêgê pañstwa Dawida.
Interpretacja ta daje pojêcie o ¿ydowskich wyobra¿eniach na te-
mat Mesjasza. £atwo zauwa¿ali oni chwa³ê zwi¹zan¹ z jego przyj-
�ciem, zapominali jednak o konieczno�ci cierpienia i odpowied-
niego przygotowania siê na jego przyjêcie.

(2) Drugie miejsce � Egipt � by³o dla ¯ydów symbolem nie-
szczê�cia i niewoli, z której wybawi³ ich ojców Bóg za po�rednic-
twem Moj¿esza. Prorok Ozeasz kilkakrotnie powtarza s³owa Bo¿e:

�Alem Ja jest Panem Bogiem twoim od wyj�cia z ziemi Egip-
skiej� � Ozeasz 12:9.

Jezus sta³ siê w pe³ni synem narodu Izraelskiego, gdy¿ podzie-
li³ z ojcami los pielgrzymów po pustyni Synaj. Jako dziecko zna-
laz³ siê w Egipcie i stamt¹d zosta³ wezwany przez Pana, aby wy-
pe³ni³o siê s³owo Ozeasza: �Z Egiptum wezwa³ syna mego� � Mat.
2:14-15

(3) Ciekawe jest to, ¿e ród, z którego mia³ wywodziæ siê Jezus
nie zamieszkiwa³ na sta³e w Judzie, lecz znalaz³ siê w odleg³ej
Galilei, w pogardzanym mie�cie Nazaret. St¹d to Galilea, a nie
Judea, sta³a siê ojczyzn¹ dzieciñstwa Jezusa, a tak¿e pierwszym
terenem jego dzia³alno�ci. W bó¿nicach Galilei wyg³osi³ pierwsze
kazania (£uk. 4:14-15), w Kapernaum dokona³ pierwszych uzdro-
wieñ (£uk. 4:31), a w Kanie wykona³ pierwszy cud (Jan 2:11). W
ten sposób wype³ni³o siê proroctwo Izajasza: �Ziemia Zabulono-
wa i ziemia Naftalimowa przy drodze morskiej za Jordanem, Ga-
lilea poganów; Lud który siedzia³ w ciemno�ci, widzia³ �wiat³o�æ
wielk¹� � Mat. 4:15-16.

Wype³ni³o siê te¿ proroctwo, ¿e Mesjasz mia³ byæ nazwany
Nazarejczykiem. By³o to okre�lenie pogardliwe i na pewno ¿aden
z nauczonych w Pi�mie nie okre�li³by tak Mesjasza. A jednak
upodoba³o siê Panu Bogu, aby jego syn by³ pogardzany, aby sta³
siê zgorszeniem. W ten sposób bowiem dokona³ siê s¹d Izraela �
m¹drzy wpadli w pu³apkê swej pychy. Widz¹c Jezusa pytali: �Mo-
¿e¿ z Nazaretu byæ co dobrego?� �Aza¿ z Galilei przyjdzie Chry-
stus?� (Jan 1:46; 7:41).

Tylko nieliczni zauwa¿yli zwi¹zek miêdzy s³owem �latoro�l�,
po hebrajsku �neser�, a s³owem �nazarejski�, po hebrajsku �no-
sri�. Wystarczy³o tylko inaczej pod³o¿yæ samog³oski do hebraj-
skiego tekstu, aby odczytaæ s³ynne proroctwo Izajasza o Mesjaszu
tak, jak go pewnie czyta³ �w. Mateusz: �Ale wyjdzie ró¿d¿ka z pnia
Isajego, a Nazarejczyk z korzenia jego wyro�nie� � Izaj. 11:1.
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DIAGRAM III,  Ksiêga o rodzie Jezusa Chrystusa

Miesi¹c narodzenia Jezusa
  z przemian kap³añskich
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Albo proroctwo Jeremiasza 33:15: �W one dni, w onym czasie
uczyniê to, ¿e wyro�nie Dawidowi Nazarejczyk sprawiedliwy, któ-
ry czyniæ bêdzie s¹d i sprawiedliwo�æ na ziemi�.

Ziemskie pochodzenie Jezusa

Z wielk¹ rozwag¹ wybra³ te¿ Pan Bóg rodzinê, w której mia³
przyj�æ na �wiat jego syn. Ewangelie podaj¹ dwa ró¿ne rodowody
Jezusa. (1) Pierwszy z nich, przedstawiony przez �w. Mateusza, to
legalny, prawny rodowód Jezusa po przybranym ojcu Józefie, któ-
ry przyjmuj¹c go za syna, da³ mu jednocze�nie wszelkie prawa
dziedziczne swojego rodu. Nie mia³o to ¿adnego zwi¹zku z tym, o
czym Józef dobrze wiedzia³, ¿e Jezus nie by³ jego rzeczywistym
synem. (2) Drugi rodowód, przedstawiony przez �w. £ukasza, jest
zapewne rodowodem Marii, matki Jezusa, a wiêc rzeczywistym
rodowodem cielesnego pochodzenia Mesjasza.

Rodowód Marii

�w. £ukasz, podaj¹c rodowód Jezusa zaczyna od takiej uwagi,
£uk. 3:23: �A Jezus poczyna³ byæ jakoby w trzydziestu latach, bê-
d¹c (jako mniemano) synem Józefa, syna Helego�

Zaznaczaj¹c wyra�nie, ¿e Jezus nie by³ synem Józefa, a jedynie
ludzie tak s¹dzili, daje prawdopodobnie do zrozumienia, ¿e poda-
ny przez niego rodowód dotyczy matki Jezusa, a wiêc rzeczywi-
stego ziemskiego pochodzenia syna Boga i Marii. Tradycja chrze-
�cijañska podaje tak¿e do�æ prawdopodobne uzasadnienie dlacze-
go rodowód ten móg³ byæ jednocze�nie rodowodem Józefa mê¿a
Marii. Otó¿ je�li prawd¹ jest, ¿e Maria nie mia³a rodzeñstwa i by³a
na mocy prawa Moj¿eszowego (4 Moj¿. 27:7-8) córk¹ dziedzi-
cz¹c¹, to wszelkie rodowe prawa dziedziczenia otrzymywa³ auto-
matycznie jej m¹¿ i ich wspólne dzieci. Tak wiêc werset wprowa-
dzaj¹cy rodowód Marii powinni�my prawdopodobnie przeczytaæ:
� ... bêd¹c (jako mniemano) synem Józefa, ziêcia Helego�

Rodowód Marii podany przez �w. £ukasza jest rodowodem
wstêpuj¹cym, w którym imiona przodków podawane s¹ wstecz.
Zaczyna siê on od Boga, który stworzy³ swego syna Adama. W
ten sposób �w. £ukasz podkre�la, ¿e Jezus Mesjasz pochodzi z
rodu Adamowego, bêd¹c pokrewny ca³ej rodzinie ludzkiej, a nie
tylko ̄ ydom.

Krótko po potopie w rodowodzie pojawia siê wystêpuj¹ce tyl-
ko w Septuagincie imiê Kaina, syna Arfachsada. Tekst Masorecki
w 1 Moj¿. 11:12 pomija to pokolenie i podaje, ¿e synem Arfachsa-
da by³ Selech. Masoreci uczynili tak zapewne dlatego, aby nieczy-
ste imiê Kaina nie zbezcze�ci³o legalnego rodowodu Abrahama i
Dawida. Masoreci, zmieniaj¹c �wiêty tekst, zachowywali jednak
w pamiêci i tradycji pominiête fakty. Zaznaczali te¿ na ogó³ ja-
kim� znakiem pominiêcie, albo dopisek. Tak by³o zapewne z usu-
niêtym pokoleniem Kaina. �w. £ukasz podaj¹c jednak rodowód
rzeczywisty, a nie legalny umieszcza to pokolenie na li�cie, pra-
gn¹c zapewne zachowaæ rzeczywist¹ liczbê pokoleñ od Boga do
Jezusa.

Dalej rodowód prowadzi przez rodzinê Abrahama, Izaaka, Ja-
kóba i Judy i a¿ do Dawida, przez 14 pokoleñ pokrywa siê z rodo-
wodem podanym przez �w. Mateusza. Potem jednak rodowód Marii
prowadzi przez ma³o znan¹ liniê Natana, brata Salomona z tej sa-
mej matki Betszeby (1 Kron. 3:5). Lista 39 imion, które potem
nastêpuj¹, pochodzi z nieznanych nam �róde³. By³a to prawdopo-
dobnie genealogia rodowa, pieczo³owicie przechowywana przez
rodzinê Marii, aby �wiadczyæ o przynale¿no�ci do pokolenia Judy.

W sumie, na li�cie podanej przez �w. £ukasza wystêpuje 77
imion. Inaczej mówi¹c Jezus jest przez matkê 77 pokoleniem ludz-
ko�ci od Boga, Ojca Adama i ca³ego rodzaju ludzkiego. Symboli-
ka zwielokrotnionej liczby siedem mo¿e �wiadczyæ o doskona³o-
�ci cia³a syna Bo¿ego i dojrza³o�ci czasu do przeprowadzenia mi-
sji zbawienia �wiata.

Biblia nic nie mówi nam o matce Marii. Jednak podaje, ¿e El¿-
bieta, matka Jana Chrzciciela by³a krewn¹ Marii (£uk. 1:36). Wie-
my te¿, ¿e El¿bieta pochodzi³a z rodu kap³añskiego, z córek Aaro-

nowych (£uk. 1:5). Pochodzi³a wiêc z innego pokolenia ni¿ Ma-
ria. Pokrewieñstwo by³o zatem mo¿liwe tylko przez matkê jednej
z dwóch kobiet. Jest wiêc do�æ prawdopodobne, ¿e matka Marii
pochodzi³a z rodu kap³añskiego. Gdyby tak by³o, to w ¿y³ach Je-
zusa p³ynê³aby jedna czwarta krwi rodu Aaronowego.

Rodowód Józefa

Ewangelista �w. Mateusz podaje legalny, czyli prawny rodo-
wód Jezusa, adoptowanego syna Józefa. �w. Mateusz wyprowa-
dza rodowód Józefa od Abrahama i dzieli go na trzy serie imion,
po 14 ka¿da. Pierwsz¹ czternastkê otwiera Abraham i koñczy Da-
wid. Imiê Dawida po hebrajsku zapisuje siê przy u¿yciu trzech
liter DWD. Jêzyk hebrajski nie ma oddzielnych znaków cyfro-
wych. Liczby zapisuje siê przy u¿yciu liter alfabetu, sumuj¹c ich
warto�ci. Tak wiêc ka¿de s³owo hebrajskie mo¿na równocze�nie
przeczytaæ jako liczbê, powsta³¹ przez dodanie warto�ci wszyst-
kich liter. Literze �Daleth� odpowiada warto�æ 4, za� �Waw� � 6.
Tak wiêc gdyby przeczytaæ imiê Dawida � DWD jako liczbê, to
by³oby to 4 + 6 + 4, czyli 14. Warto�æ liczbowa imienia Dawida
odpowiada³a wiêc ilo�ci pokoleñ od Abrahama. Trudno powie-
dzieæ, czy Isaj �wiadomie da³ Dawidowi takie imiê, czy te¿ by³ to
przypadek. Do�æ na tym, ¿e liczba 14 staje siê dla �w. Mateusza
kluczowym dowodem na to, ¿e Jezus syn Dawida, zrodzony w 14
generacji po niewoli Babiloñskiej jest obiecan¹ latoro�l¹ z rodu
Isajego.

Juda i Tamar

W tym odcinku genealogii mo¿na zauwa¿yæ, jak pieczo³owicie
zadba³ Pan Bóg o prawn¹ czysto�æ rodowodu swego syna. Mo¿na
³atwo policzyæ, ¿e Dawid jest jedenastym pokoleniem od Judy.
Przypomnijmy krótko historiê Judy i jego syna Faresa, którego
matk¹ by³a Tamar.

Juda pierwotnie poj¹³ sobie za ¿onê niewiastê chananejsk¹ i
mia³ z ni¹ trzech synów � Hera, Onana i Selê. Najstarszemu �
Herowi Juda da³ ¿onê imieniem Tamar. Jednak Her umar³ nie po-
zostawiaj¹c potomstwa. W tamtych czasach istnia³ zwyczaj, pó�-
niej nawet usankcjonowany prawem Zakonu (5 Moj¿. 25:5-10),
¿e wdowê, która zosta³a po �mierci mê¿a bez potomstwa, musia³
poj¹æ za ¿onê najbli¿szy krewny zmar³ego. Dzieci z takiego zwi¹z-
ku by³y liczone jako potomstwo zmar³ego, ze wszelkimi prawami
dziedzicznymi. Zgodnie z tym zwyczajem Juda nakaza³ swemu
drugiemu synowi, aby poj¹³ Tamar za ¿onê i wzbudzi³ potomstwo
starszemu bratu. Lecz, jak czytamy w 1 Moj¿. 38:9: �Wiedz¹c Onan,
i¿ to potomstwo nie jemu byæ mia³o, gdy wchodzi³ do ¿ony brata
swego, traci³ z siebie nasienie na ziemiê, aby nie wzbudzi³ potom-
stwa bratu swemu�. Tym postêpowaniem �ci¹gn¹³ na siebie gniew
Pañski, tak ¿e umar³ i on nie daj¹c Tamar potomstwa. Juda boj¹c
siê, ¿e ten sam los spotka jego najm³odszego syna, wstrzyma³ siê
przed konsekwentnym zastosowaniem prawa lewiratu i nie naka-
za³ mu po�lubiæ ¿ony starszego brata. Pozostawi³ w ten sposób
Tamar wdow¹ bez potomstwa. W tamtych czasach by³o to prak-
tycznie równoznaczne ze skazaniem kobiety na ¿ycie w nêdzy,
bez opieki i �rodków utrzymania na staro�æ. W tej sytuacji Tamar
decyduje siê na podstêp. Po �mierci ¿ony Judy udaje nierz¹dnicê i
staje na drodze swego te�cia. Juda nie rozpoznaj¹c synowej ko-
rzysta z przygodnego zwi¹zku. Udawana nierz¹dnica zatrzymuje
w zastaw pier�cieñ, chustkê i laskê Judy, zanim nie otrzyma obie-
canej zap³aty. Gdy jednak s³uga powraca z zap³at¹, nierz¹dnicy
ju¿ nie znajduje. Po pewnym czasie wychodzi na jaw, ¿e Tamar
bêd¹c wdow¹ spodziewa siê potomstwa. Juda na wie�æ o tym roz-
kazuje j¹ spaliæ. Jednak Tamar pokazuje mu przedmioty, które
otrzyma³a od mê¿czyzny, który jest ojcem jej dziecka. W tej sytu-
acji Juda uznaje swój b³¹d; nie mog¹c poj¹æ Tamar za ¿onê, anulu-
je karê i uznaje jej potomstwo. Ze zwi¹zku tego rodz¹ siê bli�niaki
Fares i Zara, a pierworodny Fares, zgodnie z zasad¹ lewiratu, otrzy-
muje prawo dziedziczenia po pierworodnym synu Judy.



�Bóg ... nawiedzaj¹cy nieprawo�ci ojców
nad syny w trzecim i czwartym pokoleniu�

2 Moj¿. 20:5



Fares nie urodzi³ siê wiêc z prawego zwi¹zku. Pó�niejsze pra-
wo Zakonu wyra�nie zakazywa³o zwi¹zków miêdzy te�ciem i sy-
now¹ (3 Moj¿. 18:15), a nawet przewidywa³o karê �mierci za ta-
kie postêpowanie (3 Moj¿. 20:12). W ten sposób ród Judy, z któ-
rego mia³ urodziæ siê Szylo, zosta³ skalany. Prawo pozostawia³o
jednak mo¿liwo�æ oczyszczenia rodu. Nie mog³o to jednak staæ
siê wcze�niej ni¿ w 11 pokoleniu. W 5 Moj¿. 23:2 czytamy: �Ani
wnijdzie niepoczciwego ³o¿a syn do zgromadzenia Pañskiego, i
dziesi¹te pokolenie jego nie wnijdzie do zgromadzenia Pañskie-
go�. W jêzyku prawa oznacza³o to, ¿e prawo uczestnictwa w zgro-
madzeniu Pañskim otrzymywa³o dopiero jedenaste pokolenie.

Tu otrzymujemy odpowied� na pytanie, dlaczego pierwszym
królem Izraelskim nie zosta³ potomek Judy, ale beniaminita Saul.
Izraelici, ¿¹daj¹c od Samuela, aby im ustanowi³ króla, uprzedzili
po prostu zamierzenia Bo¿e. Bóg nie móg³ postanowiæ królem
potomka Judy, gdy¿ Isaj nale¿a³ do dziesi¹tego pokolenia, które
nie mia³o jeszcze prawa skorzystaæ z pomazania Pañskiego, za�
Dawid jeszcze siê nie narodzi³. To t³umaczy te¿ gniew Pañski.
Bóg prawdopodobnie sam nakaza³by Samuelowi pomazanie Da-
wida, ale 40 lat pó�niej. Izraelici za� przez sw¹ niecierpliwo�æ
sami skazali siê na przekleñstwo 40 lat z³ych rz¹dów Saula.

Synowie Atalii

Drug¹ seriê 14 imion rozpoczyna Salomon i koñczy Jechoniasz
wiêzieñ babiloñskiego króla Nabuchodonozora. Porównuj¹c listê
pokoleñ podanych przez Mateusza z zapisem 1 Kron. 3 rozdz.
³atwo przekonamy siê, ¿e w tym odcinku rodowodu Jezusa pomi-
niête s¹ imiona trzech królów Judzkich � Ochozjasza, Joaza i
Amazjasza. W tym miejscu musimy raz jeszcze przypomnieæ, ¿e
�w. Mateusz podaje rodowód prawny, legalny, a nie rzeczywisty.
Wynika z tego, ¿e wystêpuj¹ce w nim pokolenia musz¹ spe³niaæ
wymagania prawa zakonu o czysto�ci rodu. Dziesiêæ pokoleñ od
Faresa do Dawida te¿ pewnie musia³oby zostaæ usuniête z rodo-
wodu, gdyby nie fakt, ¿e prawo Zakonu zosta³o ustanowione pó�-
niej, a jego przepisy nie by³y znane Judzie i jego synom. Nawet
prawo ludzkie cechuje siê tym, ¿e nie dzia³a wstecz.

Pierwszym królem, którego imiê zosta³o pominiête przez �w.
Mateusza, jest Ochozjasz. Z 2 Kron. 22:2 dowiadujemy siê, ¿e
jego matk¹ by³a Atalia, córka Amrego, siostra Achaba. Koligacja
rodzinna spowodowa³a niebywa³¹ jedno�æ polityczn¹ Izraela i Judy.
Nie by³ to jednak zwi¹zek, który by siê podoba³ Panu Bogu. Pi-
smo �wiête mówi o Ochozjaszu: �Ten te¿ chodzi³ drogami domu
Achabowego, bo matka jego radzi³a mu, aby siê niepobo¿nie spra-
wowa³� � 2 Kron. 22:3. Smutny by³ koniec Ochozjasza. Gdy Jehu
wykonywa³ gniew Bo¿y nad domem Achaba, zabijaj¹c jego sy-
nów i przyczynê wszelkiego z³a � Jezabelê, jego ofiar¹ pada rów-
nie¿ potomek Dawida � Ochozjasz. Król Judzki, postrzelony pod-
czas haniebnej ucieczki z Samarii, umiera w Megiddo. Tak wyko-
na³ siê gniew Bo¿y nad domem Dawidowym. Wszak¿e, jak czyta-
my w 2 Król. 8:19: �Nie chcia³ Pan wytraciæ Judy, dla Dawida,
s³ugi swego, jako mu by³ powiedzia³, i¿ mu mia³ daæ pochodniê
miêdzy synami jego po wszystkie dni�. Tak wiêc, zgodnie z regu³¹
drugiego przykazania (2 Moj¿. 20:4-5) Bóg nawiedzi³ nieprawo�æ
ba³wochwalstwa wyznawców Baala a¿ do trzeciego i czwartego
pokolenia, ale imiê kolejnego potomka Jorama, Uzjasza, ponow-
nie zostaje umieszczone w �wiêtym rodowodzie Mesjasza.

Jechoniasz i bracia jego

Kolejn¹ trudno�æ w genealogii wed³ug �w. Mateusza dostrze-
gamy, gdy podaje on, ¿e Jozjasz sp³odzi³ Jechoniasza i braci jego
podczas zaprowadzenia do Babilonu. Jechoniasz nie by³ synem,
ale wnukiem Jozjasza. 2 Król. 23:31 podaje, ¿e po �mierci Jozja-
sza panowa³ najpierw jego najstarszy syn Joachaz. Jednak po trzech
miesi¹cach pozbawi³ go w³adzy faraon egipski, a na jego miejsce

ustanowi³ królem drugiego syna Jozjasza � Joakima. Po jego �mier-
ci na krótko obj¹³ panowanie jego m³odociany syn Jechoniasz. Po
trzech miesi¹cach pod murami Jerozolimy staj¹ wojska Nabucho-
donozora. Jechoniasz, chc¹c unikn¹æ zniszczenia miasta oddaje
siê w niewolê. Na jego miejsce Nabuchodonozor ustanawia kró-
lem jego stryja, kolejnego syna Jozjasza � Sedekiasza, którego
panowanie ostatecznie koñczy dzieje staro¿ytnej pañstwowo�ci
Izraela. Tak wiêc po �mierci Jozjasza, przez 22 lata, panuj¹ kolej-
no trzej jego synowie z krótkim epizodem królowania wnuka Jo-
zjasza � Jechoniasza.

Tak wiêc �w. Mateusz mówi¹c o Jechoniaszu i jego braciach
ma w rzeczywisto�ci na my�li pokolenie trzech synów Jozjasza.
To t³umaczy te¿ dlaczego liczenie ostatnich 14 imion po rozpo-
czêciu niewoli babiloñskiej zaczynamy liczyæ od Jechoniasza, a
nie jego syna Salatyjela. Ostatnie 14 imion doprowadza ostatecz-
nie do Jezusa, legalnego syna Abrahama, Judy, Dawida i Jecho-
niasza.

Kobiety w rodowodzie Jezusa

Osobliwo�ci¹ rodowodu podanego przez �w. Mateusza jest
umieszczenie w nim imion piêciu kobiet. Wspomina on, oprócz
znanej nam ju¿ Tamar, Rachab, Rut, ¿onê Uriaszow¹, czyli Bet-
szebê, i wreszcie Mariê. Zastanawiaj¹ce jest kryterium, jakim kie-
rowa³ siê �w. Mateusz wymieniaj¹c te w³a�nie kobiety, a pomija-
j¹c tak zacne niewiasty jak na przyk³ad Sarê, Rebekê, czy Rache-
lê. Poznali�my ju¿ niezbyt chlubn¹ historiê Tamary i jej te�cia Judy.
O Rachabie Biblia mówi, ¿e by³a niewiast¹ wszeteczn¹ (Joz. 2:1).
Historia Ruty wzbudza na ogó³ sympatiê. Musimy jednak pamiê-
taæ, ¿e by³a ona Moabitk¹, a w historii po�lubienia Booza równie¿
nie uniknê³a dwuznacznej sytuacji, kiedy to za rad¹ te�ciowej,
Noemi, spêdzi³a noc po p³aszczem Booza, zanim jeszcze zosta³a
jego ¿on¹ (Rut 3:7-14). My�lê, ¿e nie zachodzi potrzeba przypo-
minania historii Betszeby, któr¹ �w. Mateusz, zapewne rozmy�l-
nie, nazywa tutaj ¿on¹ Uriaszow¹, przywodz¹c na pamiêæ tragicz-
n¹ historiê cudzo³óstwa i morderstwa, jakiego dopu�ci³ siê Dawid
wzglêdem jednego ze swoich najwierniejszych towarzyszy broni.

Do tego grona do³¹cza Maria. I ona urodzi³a syna, którego oj-
cem nie by³ jej m¹¿. I choæ wszystko odby³o siê w najwy¿szej
czysto�ci i nie towarzyszy³ temu ¿aden grzech, to jednak w umy-
s³ach wielu ludzi, pocz¹wszy od Józefa, mog³y rodziæ siê w¹tpli-
wo�ci. Byæ mo¿e sytuacja ta by³a te¿ powodem wielu szyderstw ze
strony rodziny Marii, znajomych czy innych ¯ydów. Nie wydaje
siê bowiem, ¿eby Maria ukrywa³a fakt, i¿ Jezus nie by³ wed³ug
cia³a synem Józefa. �w. Mateusz sprawuj¹c pogardzany urz¹d cel-
nika sam najlepiej wiedzia³ jak smakuje szyderstwo i niesprawie-
dliwe pomówienie. Dlatego podaj¹c rodowód syna Marii nie za-
pomnia³ o matce, która zapewne nieraz poczu³a pal¹ce spojrzenie
jedynie-sprawiedliwych i jedynie-m¹drych. Wspar³ jej �wiadec-
two o nadprzyrodzonym poczêciu Jezusa przyk³adami z historii,
w których wed³ug ludzkiego os¹du pozorów sytuacja nie by³a
moralnie jednoznaczna, a jednak rzeczywisto�æ z Bo¿ego punktu
widzenia by³a zupe³nie inna, ni¿by potrafili to oceniæ ludzie.

Patrz¹c na zapobiegliwo�æ rodziców, którzy spodziewaj¹c siê
potomstwa staraj¹ siê aby ich przybyciu na �wiat towarzyszy³y jak
najkorzystniejsze warunki, obserwuj¹c troskliwo�æ w przygoto-
waniu warunków i miejsca dla nowego cz³owieka, lepiej potrafi-
my sobie wyobraziæ uczucia Boga, który w ten sposób przekona³
wszystkich o tym, ¿e jest nie tylko m¹drym Projektantem, potê¿-
nym Stwórc¹ i sprawiedliwym Sêdzi¹, ale tak¿e dobrym, mi³uj¹-
cym Ojcem, który tak pieczo³owicie potrafi³ zatroszczyæ siê o ziem-
skie dobro swojego jednorodzonego Syna. Za� �wiadomo�æ tego,
¿e i my jeste�my Jego dzieæmi wzmacnia nasz¹ wiarê i zaufanie do
Boga, ¿e i o nas zatroszczy siê w tej samej mierze.
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