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Niniejszy tekst nie jest samodzielną pracą – jest uzupełnieniem rozdziału o Bozym 
Narodzeniu z mojej książki „Kościół na celowniku” (także dostęony on-line na mojej 
stronie). 
Więcej informacji na jej temat, a także na temat pozostałych książek (spis treści itd.) 
znajdziecie Państwo tu http://analizy.biz/ksiazkiapologetyczne/ 
Dopowiedzenia do książek (np. odpowiedzi na pytania Czytelników) znajdziecie Państwo na 
stronie http://www.analizy.biz/ksiazkiapologetyczne/uzupelnienia/ 

 
 

1 Uzupełnienie tekstu zawartego w książce 
1.1 De Pacha Computus 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

Kalendarz świąt z 243 roku, zwany „De Pascha Computus” datował narodzimny Jezusa 
na 28 marca. 

Wprawdzie jeżeli by tak było, nie byłby to zbyt mocny argument (wyżej przytoczyłem źródła wcześniejsze, 
mówiące o końcu grudnia), ale… jest całkowicie inaczej. De Pascha computus jest jedną z przesłanek dowodu o 
tym, że Boże Narodzenie nastąpiło 25 grudnia, opartego na żydowskiej zasadzie zakładającej idealne 
zsynchronizowanie czasu narodzin i śmierci ludzi doskonałych, przedstawionej w  1889 roku przez L. Duchesne. Autor 
zarzutu prawdopodobnie pomylił z datą narodzenia datę poczęcia. Jeżeli Jezus począł się 28 marca, to, ponieważ 
ciąża trwa ok.9 miesięcy, więc Boże Narodzenie przypada na 25 grudnia. 
1.2 Jeszcze o pogodzie w Palestynie 
Obraz przemawia znacznie lepiej niż słowa i dane. Oto zdjęcia z kamerek internetowych: 
Kilkukrotnie, w pobliżu daty Bożego Narodzenia, wszedłem na obraz z kamer internrtowych z Izraela. 
Jerozolima, 24 grudnia 20171  
Przypominam: Betlejem leży zaledwie 8 km od Jerozolimy i na wysokości 765-777 m n.p.m, to jest  NIŻEJ niż 
Jerozolima, która leży na wysokości 786 metrów (oczywiście, lezy na 7 wzgórzach, więc wysokość waha się o 
kilkadziesiąt metrów). "Pole pasterzy" (hala, gdzie pasterze wypasali owce w czasie narodzin Jezusa) leży na 
wysokości... niecałych 609 metrów (czyli jeszcze niżej niż Betlejem). 

 
                                                
1 https://www.lookr.com/pl/lookout/1451572879-%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%9C-
%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99 
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Jerozolima, 26 grudnia 2017 14:452 

 
 
Jerozolima, 26 grudnia 20173 
Inne dwa zdjęcia z tego samego dnia, w większym przybliżeniu – proszę zwrócić uwagę na lekkie stroje 
(nawet krótki rękaw). Nic dziwnego – jest 22 stopnie: 

 
 

                                                
2 https://screenshots.firefox.com/KEAQ4L7YwS3jOAUV/www.skylinewebcams.com 
3 https://www.lookr.com/pl/lookout/1451572879#action-play-day 



 

St
ro

na
3 

 
 
W odległym o 8 km Betlejem wg AccuWeather jest 21 stopni…   

 

Ciekawostka – Jezioro Galilejskie, 20 grudnia 20174 
24 stopnie Celcjusza – ludzie kąpią się w jeziorze: 

 
 
Zachęcam Czytelników do samodzielnego sprawdzenia w tym roku, ile stopni będzie w Batlejem 24 
grudnia… 
 
 

                                                
4 http://forum.interia.pl/czy-boze-narodzenie-ma-uzasadnienie-biblijne-tematy,dId,3127721,ok,1,strona,3 
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WĄTPLIWOŚĆ 

Jednak zdarza się, że temperatura w nocy może spaść do 6 stopni. 

To prawda. Tylko… co z tego? 
Tak się składa, że 6 stopni to również minimalna temperatura w nocy we wrześniu w Zakopanem5. W tym 
czasie owce przebywają jeszcze na halach tatrzańskich, gdzie jest znacznie zimniej. 
OWCE HODOWANE W IZRAELU 
Jakie owce hodowano wówczas w okolicach Betlejem? Otóż były to tzw. owce tłustoogoniaste 
(prawdopodobnie odmiana zwana karakułem). 
Sięgnijmy do paru źródeł: jedengo internetowego, drugiego „z myszką”, trzeciego współcesnego. Sa one 
zgodne co do cech tych zwierząt: 
 
Wikipedia 

"Wyhodowane w surowych warunkach są zwierzętami długo żyjącymi, odpornymi zarówno na 
niskie, jak i wysokie temperatury." 

 
„Pamiętnik Galicyjski 1822” 

"Chociaż owca jest bardzo delikatnem stworzeniem, może iednak bez szkody zdrowia wysoki 
stopień zimna znosić. A Anglii i Szkocyi większą część, albo i całą zimę w polu przebywać muszą, gdzie 
od 15tu do 20tu stopni zimna wytrzymywać mogą. 

Doświadczenia uczą, iż owce po ostrzyżeniu zaraz s Styczniu i Lutym w chlewach 6 do 9 stopni 
zimna wytrzymac mogą i bynaymniey ich sdrowiu nie iest szkodliwym. 

Owce w iesieni niestrzyżone w wełnie dostateczne maią przykrycie,i wielkie odmiany powietrza 
znosić mogą. Może 24 nawet 48 godzin być na deszczu lub śniegu, a skóra mokrą nie będzie. Deszcz i 
śnieh z siebie otrząsaiać od zbytniey się uwalnia wilgoci, niemniey tłustość z natury w wełnie znayduiąca 
się, nie dopuszcze przenikać wilgoci." 

 
„Życie pasterza" James Rebanks 

„Lekkie opady śniegu są nieszkodliwe, możemy dokarmiać owce sianem, a zimno samo w sobie nie 
jest dla górskich stad zabójcze". 

 
Choć w Palestynie raczej nie zobaczymy się takich obrazków6, owce często spotykają się na halach ze 
śniegiem7: 

 
 

                                                
5 Za https://pl.climate-data.org/europa/polska/lesser-poland-voivodeship/zakopane-718084/#temperature-graph 
6 Choć niewielkie opady śmiegu – mniej więcej raz na dwa lata – są możliwe 
7 Za http://i.iplsc.com/-/00072JPLJ531WJX3-C116.jpg 
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Podsumowując: 
 twarde dane pogodowe mówią, że temperatury w okolicach Betlejem odpowiadają naszemu wrześniowi (i 

to raczej ciepłemu) 
 zdjęcia mówią, że w grudniu jest prowadzony wypas w Palestynie 
 źródła mówią, że owce są wypasane w różnych miejscach na świecie w dużo bardziej nie sprzyjających 

warunkach 
 
Każda z tych rzeczy osobno demoluje tezę o niemożności przebywania pasterzy z owcami na halach w czasie Bożego 
Narodzenia. 
 
Warto dodać, iż w klimacie Izraela w grudniu trawa jest świeża, młoda i soczysta – doskonała jako pasza. 
Dużo lepsza niż w lecie, kiedy często jest wysuszona na wiór. 
 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

W Księdze Jeremiasza  36,22 oraz Ezdraza 10,9-13 czytamy,  że grudzień jest w Izraelu zimny. 

Cóż, zobaczmy: 
„Król przebywał w rezydencji zimowej [jak zwykle] w dziewiątym8 miesiącu, a węgle płonęły w 

naczyniu, które stało przed nim."/Jr 36,22 BT5/ 
Argument jest wyjątkowo słaby: w końcu często nawet dziś, w naszych dobrze ocieplonych domach, 

piece rozpala się już wczesną jesienią (a nawet w dżżyste dni letnie). 
„I w ciągu owych trzech dni zebrali się wszyscy mężczyźni z Judy i Beniamina w Jerozolimie 

dwudziestego dnia miesiąca - był to miesiąc dziewiąty; i cały lud rozsiadł się na dziedzińcu domu Bożego, 
drżąc z powodu sprawy i z powodu deszczów. Wtedy powstał kapłan Ezdrasz i rzekł do nich: Wy 
popełniliście przestępstwo, że za żony wzięliście kobiety obcoplemienne, powiększając przez to winę 
Izraela. A teraz wyznajcie wykroczenie swoje wobec Pana, Boga ojców waszych, i spełnijcie wolę Jego, 
mianowicie: odłączcie się od narodów tego kraju i od kobiet obcoplemiennych! I całe zgromadzenie 
odpowiedziało głośno: Według orzeczenia twego powinniśmy postąpić. Ale lud jest liczny, a pora 
deszczowa, tak że nie można pozostać na dworze; a sprawa ta nie na dzień jeden ani dwa, gdyż wielu z nas 
w tej sprawie zawiniło."/Ezd 10,9-13 BT5/ 

Przytoczony tekst mówi o zebraniu wszystkich Izraelitów – „cały lud rozsiadł się na dziedzińcu”. 
Mężczyzn, koiet i dzieci w różnym wieku. Jest olbrzymia różnica pomiędzy nocowaniem pojedynczych, 
przyzwyczajonych do surowego życia pasterzy jako straży przy trzodach a utrzymywaniem zebrania całego 
ludu w mieście, pod gołym niebem. 
 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

Średnia opadów w grudniu może w okolicach Betlejem dochodzić do 386 mm. Dla porównania 
średnia, ale roczna suma opadów w Polsce to 600 mm 

Nie wiem skąd podobne dane. 
Zaś w Tatrach, gdzie wypasa się owce, średnia opadów rocznych to 1100 mm… 
Krótki opis warunków pogodowych w Betlejem w grudniu9: 

„Grudzień jest jednym z najlepszych miesięcy w roku pod względem pogody w Betlejem. Jeśli 
pogoda jest ważna dla Ciebie, Grudzień będzie odpowiednim czasem na wakacje. To dobry okres na spacery 
po okolicy i odkrywanie głównych atrakcji okolicy. Względny indeks wilgotności (humindex) w grudniu 
zazwyczaj waha się od 12 (Niewielki lub bardzo znikomy dyskomfort) do 19 (Niewielki lub bardzo 
znikomy dyskomfort). Punkt rosy jest często jednym z czynników, które najlepiej obrazują warunki 
pogodowe dla podróżnika. Podczas podróży do Betlejem pamiętaj, że niższy punkt rosy powoduje wiekszą 

                                                
8 Mowa o miesiący dziewiątym wg kalendarza żydowskiego Kislew przypadający na przełom naszego listopada i grudnia. 
9 http://hikersbay.com/climate/december/palestinianterritory/bethlehem?lang=pl 
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odczuwalną suchość a wyższy punkt rosy wiekszą wilgotność. W grudniu punkt rosy oscyluje w granicach 7 
(Trochę za suchy dla niektórych osób).” 
 
Średnia opadów w grudniu w Betlejem to zaledwie około 30 mm: 

 
 

 
Średnie temperatury w grudniu w II połowie XX wieku10 

 
                                                
10 Za http://hikersbay.com/climate/december/palestinianterritory/bethlehem?lang=pl 


