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Niniejszy tekst jest fragmentem z mojej książki „Kościół na celowniku” , dopełnionym o 
dodatkowe informacje. 
 
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 Tekst zawarty w książce 
1.1 Boże Narodzenie1 

 
ZARZUT 

Boże Narodzenie nie jest świętem chrześcijańskim – 25 grudnia ustanowił Aurelian w 274 
roku jako uroczystość ku czci Niezwyciężonego Słońca, a potwierdził Doklecjan (284-
305) dla czci Mitry. 
Na Soborze w Nicei Konstantyn usankcjonował święcenie Saturnalii (orgia pijaństwa i 
rozpusty) w dniach 17-24 grudnia z kulminacją 24 grudnia.  

 
 Zanim zmierzymy się z powyższymi twierdzeniami, trzeba sobie powiedzieć jedną rzecz: 
 

Kościół nie twierdzi stanowczo, jakoby Jezus na pewno urodził się nocą 
25 grudnia. Jest to przede wszystkim data symboliczna. Co nie zmienia 
faktu, iż jest ona jak najbardziej prawdopodobna. 

 

1.1.1 Skąd się wzięła data Bożego Narodzenia u chrześcijan? 
 Kościół nie dogmatyzuje daty 25 grudnia ani nawet nie twierdzi, iż jest to faktyczna data narodzin 
Jezusa. Nie twierdzi także niczego przeciwnego – po prostu twierdzenie na temat daty narodzenia Jezusa nie 
jest częścią nauczania Kościoła. Niemniej data ta wydaje się najbardziej prawdopodobna z podawanych. 
W pierwotnym Kościele istniało silne przekonanie2, iż dzień poczęcia Mesjasza jest tożsamy z dniem Jego 
śmierci. Ponieważ Jezus umarł (a więc i został poczęty) 25 marca, to znaczy że urodził się 9 miesięcy 
później, to jest 25 grudnia. 
 Oprócz powyższego przekonanie o 25 grudnia jako o dacie narodzenia Jezusa wynika z kilku źródeł: 
 

 ze starych przekazów chrześcijańskich 
Oto najwcześniejsze informacje o święcie Bożego Narodzenia: 

 Liber pontificalis (księga papieży). Jest to pismo dokumentujące pontyfikaty poszczególnych 
papieży. W nim to zawarta jest informacja z II wieku, iż św. Telesfor (papież w latach 125-
138) wprowadził na pamiątkę Bożego Narodzenia Mszę Pasterską 24 grudnia3. Wydał 

                                                
1 Za materiały i myśli do niniejszego rozdziału składam specjalne podziękowanie Piotrowi Jaskierni „Hiobowi” ze strony 
katolik.us. 
2 Wczesny Kościół obchodził poczęcie i śmierć Jezusa w tym samym dniu – 25 marca (na Zachodzie) lub 6 kwietnia (na 
Wschodzie). Nawet dziś Kościół Armenii obchodzi święto poczęcia Jezusa na początku kwietnia (po 7.), a Boże Narodzenie 25 
grudnia. Pogląd ten został wyprowadzony z tradycji żydowskiej, w której uważano, iż prorocy umierają w tym samym dniu roku, 
w którym zostali poczęci. 
3 Oczywiście wszystkie daty podaję według współczesnego kalendarza. 
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również zarządzenie, na mocy którego każdy kapłan mógł w czasie tego święta odprawić trzy 
Msze Święte4 (zwyczaj ten jest aktualny do dziś). 

 Datę 25 grudnia wymienił też żyjący w latach 120-186  Teofil z Antiochii5. 
 Żyjący na początku III wieku (zmarł w 240 roku) Sekstus Juliusz Afrykańczyk napisał dzieło 

zatytułowane Kroniki Świata. Podał w nim, iż zwiastowanie miało miejsce 25 marca, zaś 
Boże Narodzenie – 25 grudnia. 

 Święty Hipolit w Komentarzu do Księgi Daniela w 204 roku napisał: 
(…) pierwsze przyjście Pana naszego wcielonego, w którym narodził się w Betlejem 
miało miejsce ósmego dnia przed kalendami styczniowymi,w czwartym dniu (środa), w 
czterdziestym drugim roku panowania Augusta (…)6. 

 Jak widać chrześcijanie znali 25 grudnia na długo przed ustanowieniem przez Doklecjana w 
tym dniu uroczystości Niezwyciężonego Słońca7. 

 
 z przekazów żydowskich 

„Babiloński Talmud” zachował dyskusję między dwoma rabinami z początku 
drugiego wieku, którzy zgadzają się co do samej idei, ale nie co do daty. Rabin Eliezer 
mówi: W miesiącu Nisan świat został stworzony, w Nisan patriarchowie się urodzili, 
(…) i w Nisan będą zbawieni, gdy nadejdzie odpowiedni czas. Rabin Joshua, z którym 
rabin Eliezer dyskutował, zgadzał się z samą ideą, ale uważał, że był (i będzie) to 
następny miesiąc, Tishri. Nie jest więc wcale dziwne, że i Kościół wierzył, że 
Zwiastowanie, a zatem i Wcielenie miało miejsce w tym samym dniu co Śmierć Pana 
Jezusa8. Dodajmy, iż Żydzi wierzyli (i wierzą nadal), iż Mesjasz przyjdzie w noc 
sederową. 

 
 z chrześcijańskiej refleksji i odniesienia misji Jezusa do Wszechświata 

Przesilenie zimowe9 to czas, kiedy ciemność „przegrywa”, a „wygrywa” jasność, ciepło i życie – dni 
stają się coraz dłuższe. Papież Benedykt XVI opisuje owo przekonanie, cytując świadectwa 
wczesnochrześcijańskie10: 
Święty Hieronim, na przykład, mówi w kazaniu bożonarodzeniowym:  
Nawet stworzenie przyznaje rację naszemu nauczaniu, kosmos świadczy o prawdzie słów naszych. 
Aż po ów dzień rosną dni ciemne, począwszy od dnia tego ciemność zmniejsza się (…). Światłości 
przybywa, noc ustępuje.  
 
Święty Augustyn w czas Bożego Narodzenia naucza wiernych w Hipponie:  
Cieszmy się i my, bracia. Niech poganie wznoszą sobie radosne okrzyki: i tak ten dzień poświęcony 
jest nie przez widzialne słońce, lecz przez jego niewidzialnego Stwórcę.  
 
Ojcowie stale sięgają po odnoszące się do słońca słowa z Psalmu 19:  
»ono [słońce, tzn. Chrystus] wychodzi jak oblubieniec ze swojej komnaty.  
 
W tym psalmie, interpretowanym jako zapowiedź przyjścia Chrystusa, współbrzmiała także 
tajemnica Maryi. Pomiędzy tymi dwiema datami (25 marca i 25 grudnia) jest jeszcze święto 
poprzedzającego Jezusa św. Jana (24 czerwca), dzień przesilenia letniego. Związek tych dat 
okazuje się zatem liturgicznym i kosmicznym wyrazem słów Chrzciciela: 

                                                
4 Papież Telesfor wprowadził także czterdziestodniowy post przed Wielkanocą. Część historyków kwestionuje te zapisy. 
5 Tekst Teofila zachował się przytoczony w Centuriach Magdeburskich (dzieło to opisywało dzieje Kościoła z perspektywy 
protestanckiej). 
6 Czyli w grudniu (Kalendy styczniowe to 1 stycznia). 
7 Jednym z wyjątków był świety Klemens Aleksandryjski, który opowiadał się za datą 17 listopada („Stromata”). 
8 Cytat za znakomitym artykułem Piotra Jaskierni („Hioba”) Dlaczego 25 grudnia?  (http://katolik.us/viewtopic.php?t=1800). 
9 Dziś wiemy, że faktycznie przesilenie zimowe ma miejsce w dniach 22/23 grudnia, jednak w czasach rzymskich uważano, iż 
następuje ono 25 grudnia. 
10 J. Ratzinger, Duch liturgii, tłum. E. Pieciul, „Christianitas” 2002.  
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Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał (J 3,30).  
 
Narodziny św. Jana przypadają na czas, kiedy dzień zaczyna się „umniejszać"; podobnie święto 
narodzin Jezusa oznacza nowy początek. 
 
Nie dają się już dzisiaj utrzymać dawne teorie głoszące, że obchody 25 grudnia przyjęły się w 
Rzymie w odpowiedzi na dawny kult Mitry lub kult Słońca Niezwyciężonego, popierany w III 
wieku przez cesarzy rzymskich, próbujących stworzyć nową religię państwową. 

 
 z Pisma Świętego 

Ta przesłanka opiera się na Ewangelii wg św. Łukasza11: 
o Archanioł Gabriel, zwiastując Maryi, nadmienia, iż Elżbieta jest już w szóstym miesiącu 

ciąży: A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już 
w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną (Łk 1,36). 
Również w innym miejscu czytamy: Potem żona jego [tj. Zachariasza – przyp. M.P.], 
Elżbieta, poczęła i kryła się [z tym] przez pięć miesięcy, mówiąc: Tak uczynił mi Pan 
wówczas, kiedy wejrzał łaskawie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. W szóstym miesiącu 
posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej 
mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja (Łk 1,24-27). 
Jak widać, pomiędzy poczęciem św. Jana Chrzciciela  i Jezusa minęło pół roku. 

o Poczęcie nastąpiło po powrocie Zachariasza ze służby świątynnej (Łk 1,23-24). Z tego 
samego źródła wiemy, że Zachariasz w służbie kapłańskiej należał do oddziału Abiasza (Łk 
1,5). 
Pozostaje dojść, w jakim miesiącu pełnił służbę oddział Abiasza w roku narodzenia Jezusa.  

o W 1958 roku izraelski uczony Shemaryahu Talmon opublikował badania oparte na 
pergaminie 4 P 321 z Qumran, opisujące kalendarz służby świątynnej w Jerozolimie w 
czasach zbliżonych do I wieku. Wynika z nich, że zmiana Abiasza pełniła służbę na 
przełomie września i października (według naszej rachuby czasu).  

o Z powyższym korespondują prace Annie Jaubert i Shemarjahu Tamona z Uniwersytetu 
Hebrajskiego z 1953 roku. Badali oni kalendarz zawarty w Księdze Jubileuszów12, 
odtwarzając porządek służby świątynnej. Ósmy oddział (Abiasza), w którym służył 
Zachariasz, miał pierwszą służbę w roku na przełomie maja i czerwca, zaś drugą – w 
ostatniej dekadzie września (służby trwały 1 tydzień)13. 

o Wyniki badań wykazują pełną zgodność z tradycją bizantyjską, która karze obchodzić 
uroczystość „poczęcia św. Jana” w dniu 23 września. 

 
 Reasumując: znając daty służby Zachariasza oraz wiedząc, iż Jan Chrzciciel począł się po 
zakończeniu takiej służby, zaś w chwili zwiastowania Maryi Elżbieta była w szóstym miesiącu 
ciąży, możemy powiedzieć, że Jezus urodził się 15 miesięcy po objawieniu Zachariasza. Tak więc 
dwie możliwe daty urodzin Jezusa to przełom sierpnia i września lub koniec grudnia. 

 

                                                
11 P. Jaskiernia, Dlaczego 25 grudnia?  (http://katolik.us/viewtopic.php?t=1800 dostęp 03.03.2017). 
12 Księga należąca do etiopskiego kanonu Biblii, w Kościele katolickim nie uważana za natchnioną. 
13 Niektórzy usiłują określić inne daty służby oddziału Abiasza, zakładając dość pryncypialnie, że „kolejka służby oddziałów” 
rozpoczynała się 23 miesiąca Tiszri, zaś w trzy święta służyły wszystkie oddziały. Obliczenie to jednak zaniedbuje obecność 
dodatkowego miesiąca w latach przestępnych kalendarza żydowskiego oraz opiera się na bardzo wątłych podstawach biblijnych 
(np. fakt wspólnej służby oddziałów w czasie trzech świąt wyprowadzono z relacji w 2Krn 5,11 z poświęcenia Świątyni 
Salomona, podczas którego  kapłani oczyścili się, nie przestrzegając podziału na zmiany). 
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Chronologia zwiastowania i narodzenia Jezusa Chrystusa. 

 
Jest i druga możliwość. Otóż zastanawiająca jest wzmianka o tym, że „cały lud modlił się na zewnątrz w 
czasie kadzenia” (Łk 1,10). Sugerowałoby to jakieś święto. I rzeczywiście, w starotestamentowych 
przepisach dotyczących Dnia Przebłagania znajduje się polecenie (Kpł 16,17), aby nikt poza celebrującym 
kapłanem nie był obecny w Namiocie Spotkania (który został potem zastąpiony przez Świątynie 
Jerozolimską) w czasie obrzędu Przebłagania14. 
Zachariasz pochodził z rodu Aarona, mógłby dokonywać obrzędu Przebłagania. Skąd możemy się 
dowiedzieć o jego pozycji wśród duchownych żydowskich? 
Znowu przychodzi na  pomoc relacja nowotestamentowa połączona z przepisami starotestamentalnymi. 
Otóż Ewangelia według św. Łukasza stwierdza, iż Zachariasz i Elżbieta byli już posunięci w latach (Łk 
1,7). Podobnie w Łk 1,18 sam Zachariasz stwierdza ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku. 
Przepisy liturgiczne, zawarte w Księdze Liczb 4,3 określały, że zdolni do służby są lewici od 30 do 50 roku 
życia. Po ukończeniu pięćdziesięciu lat są wolni od służby i nie będą jej dalej wykonywać (Lb 8,25). 
Jeśli zatem Zachariasz, będąc „posunięty w latach”, składał Ofiarę Przebłagania, musiał być kimś więcej – 
bowiem w 1Krn 23,13 czytamy, iż potomkowie Aarona byli „poświęceni na zawsze”. 
Jeśli ofiara, jaką składał w epizodzie opisanym w Ewangelii, była ofiarą w Dniu Przebłagania, możemy 
dość dokładnie określić datę tego zdarzenia. Szerzej obrzędy opisano w Kpł 16,29-32: Oto dla was ustawa 
wieczysta: Dziesiątego dnia siódmego miesiąca będziecie pościć. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy, 
ani tubylec, ani przybysz, który osiedlił się wśród was. Bo tego dnia będzie za was dokonywane 
przebłaganie, aby oczyścić was od wszystkich grzechów. Przed Panem będziecie oczyszczeni. Będzie to dla 
was święty szabat odpoczynku. Będziecie w tym dniu pościć. Jest to ustawa wieczysta. Dokonywać obrzędu 
przebłagania będzie kapłan, który będzie namaszczony i wprowadzony w czynności kapłańskie na miejsce 
swego ojca. Włoży na siebie lniane szaty, szaty święte, i dokona obrzędu przebłagania nad Miejscem 
Najświętszym, dokona też przebłagania nad Namiotem Spotkania, ołtarzem, a także za kapłanów i za cały 
lud zgromadzenia. Będzie to dla was ustawa wieczysta, ażeby raz w roku dokonywano przebłagania za 
wszystkie grzechy Izraelitów. Uczyniono więc, jak Pan rozkazał Mojżeszowi. 
W Księdze Kapłańskiej 23,27a czytamy: Dziesiątego dnia siódmego miesiąca jest Dzień Przebłagania15. 
Żydowski siódmy miesiąc to Tiszri, na przełomie września i października. Dziesiąty dzień Tiszri wypada 
na kilka dni przed końcem naszego września. Pół roku później począł się Jezus, a za dalsze dziewięć 
miesięcy – pod koniec grudnia – nastąpiło Boże Narodzenie. 

 
 Co do samego święta, to bezpośrednim impulsem do jego ustanowienia było powstanie bazyliki 
Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Zbudowano ją, by uczcić Wcielenie Boga na Ziemi. Działo się to w 
328 roku – i w tymże roku zaczęto obchodzić datę urodzenia Jezusa jako święto. W 335 roku praktyka ta 
dotarła z Nazaretu do Rzymu. 

                                                
14 Podczas zwykłego, codziennego kadzenia w świątyni obecni byli „zwykli” wierni – kapłan był sam jedynie w części zwanej 
Miejscem Najświętszym (Święte Świętych). 
15 Dziś dzień ten jest najczęściej znany pod określeniem Jom Kipur. 
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Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem – widok współczesny. 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

 
Skoro liturgicznie obchodzono Boże Narodzenie już w I połowie II wieku, dlaczego stało 
się ono oficjalnym świętem dopiero w IV wieku? 

 
 W odpowiedzi zacytuję o. Jacka Salija OP: 

(…) zwróciłbym uwagę raczej na to, że Kościół zaczął wprowadzać to święto aż tak wcześnie, 
niemal natychmiast po uzyskaniu wolności. W okresie prześladowań nie było warunków do 
ustanawiania świąt. Przecież naprawdę świąteczny charakter święto może uzyskać tylko tam, gdzie 
obchodzić je będzie przynajmniej znaczna część ludności. Na przykład we współczesnej Japonii -- 
nawet mimo to, że zarówno władze, jak ludność okazują chrześcijaństwu życzliwą neutralność -- 
Boże Narodzenie jest normalnym dniem pracy, a tamtejsi chrześcijanie mogą sobie organizować 
świętowanie jedynie w wymiarze prywatnym. Zatem wprowadzenie niemal natychmiast po ustaniu 
prześladowań nowego święta, nie mającego żadnych odpowiedników w tradycji starotestamentalnej, 
świadczy o tym, jak żywa musiała być świadomość ówczesnych chrześcijan, że tajemnica Wcielenia 
jest dla naszej wiary prawdą absolutnie fundamentalną16. 

 
1.1.2 Hipoteza akomodacyjna 
 Na fali XIX i XX-wiecznego racjonalizmu, ahistorycznie wykluczającego religijne pobudki 
zachowań postaci historycznych, wysunięto szereg „hipotez akomodacyjnych”, na mocy których data 
Bożego Narodzenia miało być ustanowiona z różnych praktycznych powodów. Dziś na szczęście tego 
rodzaju hipotezy odchodzą do lamusa jako mało prawdopodobne, jednak wciąż są popularne wśród 
krytyków wczesnego chrześcijaństwa (zwłaszcza na poziomie publicystycznym). Dlatego zanim rozważymy 
poszczególne (zaprzeczające sobie nawzajem) wersje hipotezy akomodacyjnej, spróbujmy pomyśleć, czy 
gdyby była ona prawdziwa, byłoby to czymś niewłaściwym? 

                                                
16 O. J. Salij, Poszukiwania w wierze, Wydawnictwo W drodze, Poznań 1991. 
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 W historii – także biblijnej – znajdujemy wiele podobnych przypadków, kiedy to zwyczaje czy 
opowieści z innego kręgu religijno-kulturowego były (po przekształceniu) wykorzystywane w służbie Boga 
Prawdziwego.  Również dzisiaj korzystamy na przykład z obrączek ślubnych – które nie wywodzą się z 
chrześcijaństwa, ale bardzo dobrze ilustrują chrześcijański model małżeństwa. 
 Również niektóre przypowieści mądrościowe innych ludów (jak np. podanie o potopie) bywają 
wykorzystane w Starym Testamencie (tyle że autorzy natchnieni podkładają pod nie znaczenie pomagające 
zrozumieć Boże Przesłanie Miłości). 
 Znów odwołam się do o. Salija, który tak pisał o pojęciu „chrystianizacji święta pogańskiego”: 

 Wydaje się (…), że pojęcie to -- tak zrozumiałe dla naszej mentalności -- było zupełnie obce 
chrześcijanom IV wieku. Oni raczej myśleli o odzyskaniu dla Chrystusa tego, co -- ich zdaniem 
– zostało Mu bezprawnie skradzione przez demony i wprowadzone do religii pogańskich. 
Bo czyż Chrystus nie jest Panem kosmosu? Przecież „wszystko przez Niego i dla Niego zostało 
stworzone, On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie” (Kol 1,16n). Czyż prorok 
Malachiasz (M 13,20) nie zapowiadał Go jako „Słońca sprawiedliwości”? Czyż Ewangelista (J 
1,9) nie nazywa Go „Światłością prawdziwą, która oświeca każdego człowieka na ten świat 
przychodzącego”? Czyż starcowi Symeonowi (Łk 2,32) nie objawił się On jako „Światło na 
oświecenie narodów”? Czyż wreszcie On sam (J 8,12) nie mówił o sobie, że jest „Światłością 
świata i że kto idzie za Nim, nie będzie chodził w ciemności”? To przecież oczywiste -- myśleli 
zapewne ówcześni chrześcijanie -- że ten dzień, w którym sama natura zwraca nasze myśli ku 
zwycięstwu światła nad ciemnością, należy szczególnie do Chrystusa, który przyszedł do nas 
jako Światło, rozjaśniające ciemności ziemi (Iz 60,1-3) i wyzwalające ze śmierci duchowej (Ef 
5,14). 
(...) Na uwagę zasługuje ponadto brak śladów jakiegokolwiek sprzeciwu wobec tego święta, 
kiedy było ono wprowadzane. 

 
 Tak więc gdyby Boże Narodzenie było efektem akomodacji, polegającej na „przejęciu” pogańskiego 
święta i nadaniu mu chrześcijańskiego charakteru – nie byłoby w tym nic złego. Tak się już w historii 
zdarzało (np. uroczystość Wszystkich Świętych była w wiekach IV-IX obchodzona na progu lata. W 835 
roku papież Jan XI przeniósł tę uroczystość na dzień 1 listopada, aby „przykryć” przypadające w tym dniu 
pogańskie święto i „ewangelizować” związane z nim zwyczaje). Jednak – jak postaram się wykazać – akurat 
data Bożego Narodzenia nie miała prawdopodobnie nic wspólnego z akomodacją. 

1.1.2.1 Czy chrześcijanie przejęli rzymskie święto Niezwyciężonego Słońca? 
 Powyższa teza jest dość popularna, jednak całkowicie zaprzeczają jej fakty. Hipotezę iż wybrano 25 
grudnia na datę święcenia Bożego Narodzenia, aby „schrystianizować” pogańskie święto Niezwyciężonego 
Słońca, spopularyzował w 1950 roku Franz Dölger. Nie byłoby w tym nic zdrożnego, jednak teza taka nie 
wytrzymuje konfrontacji dat. Jak podałem w poprzednim rozdziale, świadectwa chrześcijańskie o 25 
grudnia jako dacie narodzenia Chrystusa pochodzą z II i III wieku – zaś święto Niezwyciężonego 
Słońca zostało ustanowione przez cesarza Aureliana17 dopiero pod koniec III wieku (w 274 roku).   
 Inną sprawą jest, iż nawet w III wieku rzymska uroczystość Niezwyciężonego Słońca nie była ani 
największym, ani nawet specjalnie ważnym wśród pogańskich świąt. Gdyby faktycznie chrześcijanie chcieli 
„przebić” któreś ze świąt rzymskich, wybraliby zapewne jakieś ważniejsze. 
 Znany polski badacz tego okresu, ks. Naumowicz, stwierdza: 

Jeśli się czyta pierwsze kazania na Boże Narodzenie, które powstały już po ustanowieniu 
święta, to widać, że kaznodzieje nigdy nie przestrzegają przed świętami pogańskimi, takimi jak 
święto słońca czy Mitry, bo one nie mają większego znaczenia. Natomiast boją się np. 
obchodów nowego roku, które były bardzo huczne. Natomiast 25 grudnia nie ma w świecie 
pogańskim tak wielkiej wymowy, żeby trzeba było zastąpić to święto jakimś świętem 
chrześcijańskim18. 

 

                                                
17 Nawet ta data nie jest pewna – święto to poświadczone jest źródłowo dopiero w kalendarzu w 354 roku. 
18 Za: http://wpolityce.pl/kosciol/226503-ks-prof-naumowicz-swieto-bozego-narodzenia-nie-ma-korzeni-poganskich (dostęp 
03.03.2017). Warto tu przy okazji wspomnieć o znakomitej książce tego autora Prawdziwe początki Bożego Narodzenia. 
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WĄTPLIWOŚĆ 

Żyjący w VI wieku Dionizy Barsalibi napisał: Poganie święcili 25 grudnia święto 
narodzenia Słońca – w tym dniu rozpalali ogień. Do obchodów zapraszali także 
chrześcijan. Gdy nauczyciele widzieli wiernych biorących udział w obchodach, 
zdecydowali święcić tego samego dnia prawdziwe Narodzenie. 
 

 
1. Dionizy bar- Salibi żył nie w VI, lecz w XII wieku – jego relacja jest więc późniejsza o 800 lat niż 

wydarzenia o jakich mowa. Jest to najwcześniejsza wzmianka o mniemaniu, jakoby chrześcijaństwo 
przejęło datę 25 grudnia z innych wierzeń. 

2. Przytoczony cytat nie istnieje w tekście Dionizego – jest (prawdopodobnie późniejszym) dopiskiem 
nieznanego czytelnika na marginesie dzieła. 

3. Notatka twierdzi, że Boże Narodzenie zostało przesunięte z 6 stycznia na 25 grudnia, a nie że pierwotnie 
obchodzone było wiosną lub jesienią. 

 Warto dodać, iż przekonanie Wschodu, iż Boże Narodzenie nastąpiło 6 stycznia, wynikało 
dokładnie z tych samych przesłanek co na Zachodzie przekonanie o 25 grudnia – tj. z wiary, iż Jezus 
został poczęty w tym samym dniu roku, w którym później został zamordowany. Tyle że na Zachodzie 
twierdzono, iż Jezus umarł 25 marca (a więc urodził się 25 grudnia), zaś Wschód przyjął datę 
śmierci/poczęcia 6 kwietnia (i konsekwentnie – datę narodzenia 6 stycznia). Skąd ta rozbieżność? Otóż 
znana jest dokładnie data śmierci Jezusa według kalendarza księżycowego – umarł dnia 14 Nisan. Ale 
jak przeliczyć tę datę na kalendarz słoneczny (do dziś używany?). Rzecz nie jest banalna i w dużej 
mierze zależna od przyjętych założeń19. Stąd rozbieżności. 
 
 

1.1.2.2 Czy chrześcijanie przejęli święto z kultu Mitry? 
 
 Prawdę mówiąc, nie ma dowodów, że w ogóle istniało święto narodzenia Mitry. Tym bardziej nie 
mamy świadectw, jakoby święto takowe przypadało 25 grudnia. Spekulacje – zarówno o istnieniu w 
mitraizmie podobnego święta, jak i o jego dacie, opierają się wyłącznie na tym, iż  kult Mitry związany był20 
„tematycznie” z czczeniem Słońca, który to kult w pewnym okresie rzeczywiście miał święto 25 grudnia. 
 Jak wspomniałem nie ma też w zachowanym piśmiennictwie odniesień, które pozwoliłyby 
przypuszczać, jakoby data Bożego Narodzenia była przejęta z kultu Mitry, ani też polemiki z podobnym 
stanowiskiem. Wygląda na to, iż tego rodzaju problem w ogóle wówczas nie istniał. 
 Pisarze wczesnochrześcijańscy zwracają uwagę na szereg podobieństw (zawsze w kontekście 
oburzenia na imitację obrzędów chrześcijańskich przez czcicieli Mitry), jednak nigdy nie czynią żadnych 
pozytywnych porównań Bożego Narodzenia do jakichkolwiek obrzędów mitraińskich. 
 Inna rzecz, że przypisywanie mitraizmowi jakiegoś wielkiego znaczenia w cesarstwie w pierwszych 
trzech wiekach naszej ery jest nieuzasadnione. Był to kult dość elitarny, skupiony na armii, obejmujący 
wyłącznie mężczyzn. Jego znaczenia nie da się porównać ze znaczeniem kultu Słońca. 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

 
Bóg Mitra rodzi się w grocie, we wnętrzu ziemi. 

                                                
19 Więcej na ten temat w rozdziale 10 Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. 
20 Świadomie używam określenia „związany był” zamiast „tożsamy był”. Nieliczne świadectwa materialne pozostałe po kulcie 
Mitry są niejednoznaczne – wiele jest przedstawień słonecznych, ale nie brak także odniesień do pozostałych ciał niebieskich (w 
istocie do całego nieboskłonu). Nadto ikonografia Słońca/Heliosa różniła się znacznie od przedstawień Mitry, co sugerowałoby 
rozdzielność tych dwóch bóstw (inaczej jest z inskrypcjami, gdzie często trudno je rozróżnić). Prawdopodobnie mitraizm czerpał 
szeroko z kultu solarnego, nie identyfikując się jednak z nim całkowicie. Atrybuty słoneczne przypisywano zresztą wówczas także 
innym rzymskim bogom. Ksiądz Józef Naumowicz zwraca uwagę, iż Makrobiusz w pisanych na początku V wieku Saturnaliach, 
wymieniając rzymskich bogów utożsamianych ze Słońcem, nie wymienia w ogóle Mitry (UKS Warszawa,  Narodzenie Mitry i 
data Bożego Narodzenia). 
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 Nic podobnego. Nie wiadomo dokładnie, skąd apologeci antychrześcijańscy wzięli podobne 
przekonanie – przychodzą mi do głowy dwa wytłumaczenia: 

 być może podobny pogląd powstał z niedokładnej interpretacji zwrotu, iż Mitra „narodził się ze 
skały” (petrogenos)21. Nie oznacza ono bynajmniej narodzenia w jaskini – w przedstawieniach 
odnalezionych w miejscach sprawowania kultu (mitreach) Mitra wychodzi z kamienia – część jego 
ciała jest już na zewnątrz, podczas gdy reszta pozostaje w skale.  
Żyjący w V wieku chrześcijański poeta Kommodian dworuje z tego aspektu wierzeń mitraistów22. 

 innym źródłem nieporozumienia może być to, że mitrea nazywano „jaskiniami”, chętnie budując je 
pod ziemią lub imitując grotę ze skał pumeksowych. Nie ma to jednakże nic wspólnego z 
narodzeniem Mitry – były one raczej miejscem poświęconym ofierze Mitry, który przebijał nożem 
byka. 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

 
Gdy Mitra się rodził, przyszli do niego pasterze, co jest podobne do opowieści 
o narodzinach Jezusa. 

 
 Nie mamy żadnych przekazów potwierdzających, jakoby przy narodzinach Mitry byli pasterze. Być 
może świadczą o tym pewne rzeźby, które jednak są w kiepskim stanie i nie wiadomo, czy mają cokolwiek 
wspólnego z narodzinami Mitry. W dodatku pochodzą one prawdopodobnie dopiero z II lub III wieku, więc 
równie dobrze mogą być efektem wpływu chrześcijaństwa na mitraizm. 
 
W ogóle przyjmowanie, iż chrześcijaństwo przejmowało cokolwiek z kultu Mitry jest mało prawdopodobne, 
i to przynajmniej z trzech powodów: 

 Po pierwsze kult Mitry nie był specjalnie atrakcyjnym wzorem dla chrześcijan; chrześcijaństwo jest 
religią monoteistyczną, zaś Mitra był jednym z bóstw w panteonie. 

 Po drugie w Cesarstwie Rzymskim kult Mitry przyjął się później niż chrześcijaństwo (na przykład 
w Pompejach, zniszczonych wskutek wybuchu wulkanu w 79 roku, nie znaleziono śladów tego 
kultu); także wszelkie pomniki związane z Mitrą w Cesarstwie są datowanie najwcześniej na koniec 
I wieku. 

 Po trzecie Boże Narodzenie pojawiło się najpierw w Betlejem, a nie w Rzymie, gdzie przede 
wszystkim rozwijał się kult Mitry. 

 Po czwarte to kult Mitry znany był z przejmowania elementów z innych religii. Mamy nawet 
świadectwa wczesnochrześcijańskich ojców Kościoła, którzy skarżą się na to naśladownictwo. Oto 
dwa przykłady: 

[Diabeł] nawet boskie sakramenty naśladuje w obrzędach pogańskich. On przecież chrzci tych, 
którzy wierzą w niego i do niego należą; przyrzeka uwolnienie od grzechów przez chrzest, a 
nadto, o ile dobrze pamiętam, Mitras (Mitra) na czołach żołnierzy wyci-ska znak przynależności 
do siebie. Składa się też u niego ofiarę z chleba; obchodzi się uroczystości zmartwychwstania, a 
pod mieczem zdobywa się wieniec chwały.  (Tertulian ur. 155, Preskrypcja przeciw heretykom) 
 
 (…) Dziecię narodziło się w Betlejem. Ponieważ Józef w owej miejscowości nie znalazł 
żadnego schroniska, stanął w jaskini, znajdującej się tuż w pobliżu miasteczka. (…) to dla tych 
właśnie słów ci, co sprawują Mitry misteria, za podpuszczeniem diabelskim głoszą, iż 

                                                
21 W połowie IV wieku Firmikus Materius oburzał się, iż mitraizm zapożyczył określenie „Bóg z kamienia” z chrześcijaństwa. 
Nie przyszło mu jednak nawet do głowy odnosić tego tytułu do narodzenia w grocie w Betlejem – Firmikusa oburzał sam tytuł, 
który wiązał z określeniem Chrystusa jako „kamienia” (Mt 21,42; Łk 20,1; 1 P 2,6) i „skały” (1Kor 10,4). 
22 Dokładniej, Kommodian wyśmiewał w swoich Poezjach fakt nazywania Mitry „Niezwyciężonym” w zestawieniu z tym, że 
zrodziła go skała (czyli coś, co wcześniej musiało zostać stworzone).  
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wtajemniczenia udzielają w miejscu, które nazywają jaskinią. (Justyn Męczennik ur. 100, 
Dialog z Żydem Tryfonem) 

 
. 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

 
Bóg hinduizmu Krishna po swoich narodzinach został obdarowany złotem, kadzidłem i 
mirrą. 

 
 Nie ma podobnego motywu w pismach hinduistycznych. Bhagavad-Gita  nie wspomina o 
dzieciństwie Krishny, a tym bardziej o podobnym wydarzeniu. W opowiadaniach o młodym Krishnie 
napisanych około 300 roku23 i około 800 roku24 także nie ma wzmianki o podobnych podarunkach. 
Prawdopodobnie jest to teza zaczerpnięta z XIX-wiecznej książki Kerseya Gravesa The World’s Sixteen 
Crucified Saviours (autor nie podał źródeł uwiarygadniających swoje twierdzenia)25.   
 Podobnych „sensacji” jest zresztą w tej pseudo-historycznej publikacji więcej – na przykład Graves 
twierdzi (zupełnie bezpodstawnie), jakoby Mitra miał umrzeć i trzeciego dnia powstać z martwych. 
 

1.1.2.3 Saturnalia i Konstantyn Wielki 
 Przypomnijmy zarzut: 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

 
Na Soborze w Nicei Konstantyn usankcjonował święcenie Saturnalii (orgia pijaństwa i 
rozpusty) w dniach 17-24 grudnia z kulminacją 24 grudnia. Dopiero Drugi Synod w 
Konstantynopolu nazwał Saturnalia dniem narodzenia Chrystusa. 
 

 Wzmianka o Saturnaliach jest zupełnym nieporozumieniem. Po pierwsze Saturnalia obchodzono w 
dniach 17-23 grudnia – więc termin się nie zgadza. Po drugie – ani Sobór w Nicei, ani Konstantyn nie 
sankcjonował ich święcenia. Po trzecie – nie było Drugiego Synodu w Konstantynopolu – był za to Drugi 
Sobór Konstantynopolski (553 rok). Nie zajmował się on Saturnaliami, lecz powtórzył naukę apostołów i 
wcześniejszych soborów o bóstwie Jezusa Chrystusa. 
 Co zatem mógł zrobić (i być może zrobił) w sprawie 24 grudnia Konstantyn Wielki? 
Otóż pełnił on w cesarstwie (nie w Kościele!) między innymi urząd, który nazywano Pontifex Maximus26. 
Wbrew nazwie, było to stanowisko przede wszystkim o charakterze urzędniczym – cesarz ogłaszał daty 
świąt wszystkich legalnych religii w państwie. Po zalegalizowaniu chrześcijaństwa dopisał Boże Narodzenie 
do wykazu świąt obchodzonych w cesarstwie przez różne religie. 
 
 
 

 

 
Przypisywanie zapożyczeń poczynionych rzekomo przez chrześcijaństwo z różnych 
pogańskich kultów na podstawie podobieństwa terminów w przypadku tak wyraźnych dat 
przyrodniczych jak przesilenia letnie i zimowe oraz równonoce wiosenne i jesienne jest 
mało wiarygodne – terminy te były naturalnymi momentami do świętowania. Również 
mnogość przytaczanych zbieżności (kulty solarne, Mitry, dawne kulty słowiańskie i 
germańskie itd.) świadczy bardziej o naturalności tych dat niż o jakichkolwiek 
zapożyczeniach. 
Warto zauważyć, że przy podobnym „spiskowym” sposobie myślenia również żydowskie, 
biblijne Święto Paschy można by łączyć z germańskim świętem Eostre, będącej 
personifikacją  odnawiającego się wiosną życia (od jej imienia pochodzi angielska nazwa 

                                                
23 Autor Harivamsa Purana. 
24 Tenże. 
25 Więcej na ten temat w książce B.D.Ehrmana Prawda i fikcja  w kodzie Leonarda da Vinci, Poznań, 2006. 
26 Patrz rozdział Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. 
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Wielkanocy – Easter), ze słowiańskim świętem Jare (bożek Jaryla), z celtyckim Świętem 
Drzew i tuzinem innych świąt obchodzonych w przeszłości przez różne narody. 
Myślę, że znakomitym komentarzem do tych wszystkich pomówień będzie najstarsza 
zachowana homilia na Boże Narodzenie. Grzegorz z Nazjanzu tłumaczy fundamentalną 
różnicę pomiędzy świętami pogańskimi a chrześcijańskimi: 

(...) ja zaś ogłoszę znaczenie tego dnia:  
Bezcielesny przyjmuje ciało,  
Słowo się materializuje,  
Niewidzialny daje się widzieć,  
Nietykalny daje się dotknąć,  
Bezczasowy poczyna się w czasie,  
Syn Boga staje się synem człowieczym,  
Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. 
Żydzi niech się gorszą, Hellenowie niech się wyśmiewają, heretycy neich sobie ostrzą 
języki! Wtedy uwierzą (...) gdy ujrzą Go schodzącego z niebios i zasiadającego jako 
sędzia. 
To jest to nasze święto, które dzisiaj obchodzimy, jako przybycie Boga do ludzi, 
abyśmy przy Bogu w domu się znaleźli, albo do Niego wrócili - bo to jest właściwsze 
wyrażenie – iżbyśmy zdjąwszy z siebie starego człowieka, odziali się w nowego, i 
jakeśmy w Adamie umarli, byśmy tak w Chrystusie żyli, z Chrystusem razem się 
rodząc, razem będąc ukrzyżowani, razem pogrzebani i razem zmartwuchwstając. 
Uczcijmy to święto nie jarmarcznie, lecz bosko, nie na sposób świecki, lecz 
nadziemski, nie jako nasze, lecz jako Tego, który jest nasz, a raczej jako Tego, który 
jest Panem; nie jako święto słabości, lecz uzdrowienia. (...) Nie rozkoszujmy się 
hulankami i pijatykami (Rz 13,13). (...) Zostawmy to Hellenom i helleńskiemu 
przepychowi i obchodom! Oni nawet bogom przypisują cieszenie się zapachem ofiar i 
stosownie do tego czczą bóstwo brzuchem, źli złych demonów twórcy, kapłani i 
czciciele. My zaś, którzy czcimy Słowo -- jeśli trzeba nam czymś się rozkoszować 
rozkoszujmy się słowami proroków i Boskiego prawa, i dziejami zbawienia, a 
szczególnie Ewangelią, która jest podstawą dzisiejszej uroczystości. W ten sposób 
nasze rozkosze będą stosowne i godne Tego, który nas wezwał na ucztę (Mowy)27. 

1.1.3 Porozmawiajmy o judaizmie 
 

 Opisując krytycznie związek świąt różnych religii z Bożym Narodzeniem, w pewnym momencie 
stwierdzamy, że jest w tej kwerendzie jakaś istotna luka – Żydzi i ich święta. 
 Oczywiście – przecież pod koniec grudnia obchodzi się jedno z najpiękniejszych świąt żydowskich – 
Chanuka (Poświęcenie Świątyni)28. Obchody rozpoczynają się 25 miesiąca kislew  i trwa 8 dni29. Z punktu 
widzenia kalendarza gregoriańskiego jest to święto ruchome. Oto daty Chanuka w ciągu kilku lat, 
poczynając od bieżącego: 

Rok  Termin święta 
(od wieczora do wieczora) 

2015 - 6-14 grudnia 
2016 - 24-31 grudnia 
2017 - 12-20 grudnia 
2018 - 2-10 grudnia 
2019 - 22-30 grudnia 
2020 - 10-18 grudnia 

 

                                                
27 Św. Grzegorz z Nazjanzu, Mowy wybrane, Warszawa 1967. 
28 Święto upamiętnia odbudowę Świątyni i jej poświęcenie w 169 roku p.n.e. Stało się to możliwe w wyniku powstania 
Machabeuszów. 
29 Warto zauważyć, że w liturgii tyle właśnie trwa obchodzenie Bożego Narodzenia (tzw. oktawa). 
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 Jak widać Chanuka często obejmuje Boże Narodzenie (choć jeszcze częściej pokrywa się z datą 
Saturnalii w Cesarstwie Rzymskim). Obrzędy święta związane są ze światłem (zapala się każdego dnia 
coraz więcej świec lub lamp oliwnych – stąd inna nazwa „Święto świateł”). A jednak nie słyszałem, by 
próbowano je wiązać z pogańskimi świętami, kultem solarnym czy Saturnaliami. Co więcej sam Jezus był 
obecny na tym święcie (J 10,22-23: Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia świątyni. 
Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona). Warto też odnotować żydowski 
zwyczaj obdarowywania dzieci prezentami i słodyczami w święto Chanuka. 
 Piszę o Chanuka nieprzypadkowo – prawdopodobnie Boże Narodzenie miało początkowo datę 
Chanuki. Jednak była to data w kalendarzu księżycowym. W pewnym momencie chrześcijaństwo (podobnie 
jak cały ówczesny świat) przeszło na kalendarz rzymski, w którym data Chanuki jest zmienna. Aby temu 
zapobiec, zaadaptowano termin Chanuki  z konkretnego roku jako stałą datę w roku dla obchodzenia 
Bożego Narodzenia. Datą tą było „nasze” 25 grudnia. 
 Być może pewnym świadectwem związków pomiędzy tymi świętami jest – kultywowany 
gdzieniegdzie wśród chrześcijan – zwyczaj wystawiania w okresie adwentu w oknach 
dziewięcioramiennego świecznika podobnego do zapalanej podczas Chanuki chanukiji30 
(dziewięcioramiennego świecznika – nie mylić z menorą, który posiada 7 ramion). 

 

Świecznik chanukowy (Chanukija). 

 

                                                
30 Chanukiję ustawia się przy drzwiach frontowych domu lub na parapecie okna. Przez osiem dni zapala się kolejne świeczki (co 
dzień dostawia się jedną świeczkę). 
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1.1.4 Różne zarzuty 
 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

Należy obchodzić jedynie święta nakazane przez Boga w Biblii. 
 

 
 Podobnemu stwierdzeniu zaprzecza Biblia. Święto Poświęcenia Świątyni (Chanuka, Święto Świateł) 
nie jest obchodzone na podstawie nakazu Boga. A jednak Jezus go nie potępiał, co więcej – sam je 
obchodził w Świątyni (J 10,22-42). Zakazywanie święcenia innych świąt jest dodawaniem do Biblii 
nakazów, których w niej nie ma. Tym bardziej że nie widzieli (i nie widzą) w Piśmie podobnego zakazu 
sami Żydzi, którzy do dziś obchodzą zarówno Chanukę, jak i Purim (które także nie jest świętem 
nakazanym w Biblii). 
 Aż się prosi zacytować: 
(…) nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane, i niech nikt w swej pysze nie wynosi się nad 
drugiego (Kor 4,6b) oraz to, co Jezus mówił o faryzeuszach: Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i 
kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą (Mt 23,4). 
 Pierwszymi obchodzącymi Boże Narodzenie byli pasterze, którym anioł zwiastował „radość wielką” 
(Łk 2,8-20). 

 Kaplica Gloria in Excelsis Deo na terenie katolickiego sanktuarium Sijar al-Ghanam na Polu Pasterzy w Bajt Sahur.  Tu 
anioł zwiastował pasterzom narodziny Chrystusa. 
 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

Zarówno Żydzi, i jak i pierwsi chrześcijanie nie świętowali urodzin, w odróżnieniu od 
świata pogańskiego. 
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 Boże Narodzenie to nie przyjęcie „urodzinowe” Jezusa (czego dobitnym potwierdzeniem jest fakt, iż 
nie jesteśmy pewni, czy pokrywa się z dniem faktycznych urodzin Boga-Człowieka)31. Podczas tego święta 
rozważamy i cieszymy się z faktu Wcielenia, zapowiedzianego przez proroków. Dnia tego oczekiwał 
Symeon: Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby 
postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, 
pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa (Łk 2,27-29). 
 
 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

Jezus przyszedł na świat w miasteczku Betlejem w Judei. 
Ewangelia wg św. Łukasza 2,8 mówi: W tej samej krainie byli też pasterze przebywający 
pod   gołym  niebem i strzegący nocą swych trzód.  Dlatego nie mógł to być grudzień, 
ponieważ na tamtych terenach w tym okresie  panuje chłodna pora roku i nie wypasa się 
stad. 
 

 
 Jak pisałem, Kościół nie twierdzi stanowczo, że Jezus narodził się 25 grudnia, jednak powyższy 
argument jest całkowicie chybiony. Był wysuwany w swoim czasie przez pismo „Strażnica” należące do 
Świadków Jehowy – ale pismo to musiało złagodzić swoje stanowisko w tej sprawie, gdyż amerykańscy 
czytelnicy zwrócili redakcji uwagę, iż w lokalnej prasie32 ukazało się zdjęcie przedstawiające żołnierzy 
izraelskich poszukujących min na polach w okolicy Betlejem w terminie Świąt Bożego Narodzenia. W tle 
było widać pasterzy wypasających stada…33. 
 Spójrzmy na dostępne dane klimatyczne dla Jerozolimy (Betlejem leży tylko 8 km dalej). Podane 
dane dotyczą grudnia:34  

Średnia temperatura - 9oC 
Najniższa zanotowana kiedykolwiek temperatura - -1 oC 
Najwyższa zanotowana temperatura - 26 oC 
Średnio dni z temperaturą powyżej 21o - 1 dzień 
Średnio dni z temperaturą poniżej 0o - 1 dzień 
Średnia prędkość wiatru - 10 km/h 
Średni opad - 130 mm 

 Jak widać, średnia temperatura jest wyższa, a opady dwukrotnie mniejsze niż u nas w lipcu na 
Kasprowym Wierchu (odpowiednio 8,74 oC i 263mm). 
 Podejdźmy do sprawy inaczej: w najzimniejszym miesiącu w Betlejem średnia temperatura jest taka, 
jak w Pieninach na przełomie września i października, kiedy to juhasi tradycyjnie dopiero przystępują do 
sprowadzania bydła z hal. W Judei po prostu konieczność „zimowania” nie istnieje. Niezależnie od 
powyższego wiemy, że istniała wówczas w Izraelu specjalna grupa „pasterzy lewickich”, którzy zajmowali 
się hodowlą baranków ofiarnych (przeznaczonych na codzienną ofiarę w Świątyni Jerozolimskiej, 
„certyfikowanych” jako nieskazitelne – patrz Wj 12,5). Fakt, że właśnie ci pasterze jako pierwsi otrzymali 
od anioła nowinę, iż narodził się Jezus – Baranek Bez Skazy (1P 1,19) – ma swój specjalny wymiar 
symboliczny. 

                                                
31 Swoją drogą pewnym chichotem historii jest, iż o „pogańskości” urodzin mówią protestanci – wszak to właśnie w krajach 
protestanckich kultywuje się zwyczaj obchodzenia tego dnia (w krajach katolickich tradycyjnie obchodzi się imieniny). W 
Kościele katolickim obchodzenie imienin wiąże się z pamięcią o świętym imienniku (Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy 
głosili wam słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę – Hbr 13,7). Rozpowszechnienie urodzin wiąże 
się z niechęcią reformatorów do wspominania świętych – urodziny świętowano niejako „przeciwstawiając się katolickim 
imieninom”. Sytuacja powtórzyła się w Polsce po II wojnie światowej, kiedy to komuniści chcieli wyplenić zwyczaje związane z 
Kościołem i wiarą, promując święcenie urodzin w miejsce obchodzenia imienin. Oczywiście Polacy potraktowali to po swojemu – 
i dziś obchodzą i jedno, i drugie… 
 
32 Na przykład w gazecie „Chronicle Tribune” z Marion (Indiana) z 26.12.1968 zdjęcie opatrzono podpisem „W wieczór wigilijny 
izraelscy żołnierze szukają na polach w pobliżu Betlejem min podłożonych przez terrorystów; na drugim planie pasterze pilnujący 
swoich stad”. 
33 Więcej na ten temat w artykule Włodzimierza Bednarskiego Boże Narodzenie i „Wnikliwe poznawanie Pism”, 
http://piotrandryszczak.pl/wnikliwe/boze-narodzenie-i-wnikliwe-poznawanie-pism-cz.1.html (dostęp 7.11.2015). 
34 Podaję za: http://www.transazja.pl/pl24/dane_klimatyczne/il/Israel/Jerusalem/temperatura,opady (dostęp 7.11.2015). 
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 Na osobną uwagę zasługuje podany w zarzucie werset: W tej samej krainie byli też pasterze 
przebywający pod   gołym  niebem i strzegący nocą swych trzód. Otóż w żadnym tłumaczeniu – oprócz 
tendencyjnego przekładu Świadków Jehowy – a co ważniejsze w oryginale greckim, nie ma zwrotu „pod 
gołym niebem”. Tłumaczenie dosłowne brzmi: W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali 
straż nocną nad swoją trzodą. 
Pasterze nocą czuwający nad stadem nie są w okolicach Betlejem czymś nadzwyczajnym. (...) Ich 
przebywanie nocą na wolnym powietrzu jest możliwe w okolicach Betlejem nawet podczas deszczowej pory 
roku. Na noc pasterze zapędzają wtedy stado do zagrody specjalnie na ten cel przygotowanej z ciernistych 
krzewów, sami zaś śpią w szałasie. Jeden z nich zawsze czuwa, aby bronić stada przed złodziejem lub 
dzikimi zwierzętami35. 
 
 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

W Starym Testamencie czytamy o zebraniu Izraelitów mniej więcej o tej samej porze roku 
w czasach Judy i Beniamina: 
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 deszczów (Ezd 10,9). 
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 10,13). 
Jak widać w ostatnich miesiącach roku nie można było przebywać na dworze z powodu 
zimna, nie mówiąc już o nocowaniu. 

 Po pierwsze tekst ten mówi, że w tamtych dniach, w tamtym konkretnym roku tak było – nie daje to 
uzasadnienia dla wyciągania podobnego wniosku jako „normy klimatycznej” (zwłaszcza że obserwacje 
meteorologiczne temu przeczą). 
 Po drugie przytoczony tekst mówi o zebraniu wszystkich  Izraelitów – „cały lud rozsiadł się na 
dziedzińcu”. Jest olbrzymia różnica pomiędzy nocowaniem pojedynczych, przyzwyczajonych do surowego 
życia pasterzy jako straży przy trzodach a utrzymywaniem zebrania całego ludu w mieście, pod gołym 
niebem36. 
 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

W żydowskiej kulturze kaznodzieją mógł być człowiek, który ukończył co najmniej 30 
lat. Nauczał przez około trzy i pół roku. Wiemy, że został ukrzyżowany 14 Nisan (koniec 
kwietnia). Czyli wystarczy cofnąć się o 33,5 roku od daty śmierci, by uzyskać dzień 
urodzin przypadający na październik 
 

 
 Jest to – charakterystyczna dla pewnych grup religijnych – konstrukcja, polegająca na „arytmetyce 
biblijnej” tj. wyciąganiu dokładnych (rzekomo) wniosków z orientacyjnych danych podanych w Piśmie 
Świętym. W tym wypadku do faktycznie znanej dokładnie daty (14 Nisan) dodany zostaje szacowany 
bardzo zgrubnie okres działalności kaznodziejskiej Jezusa37 oraz mocno przybliżony wiek rozpoczęcia 
działalności38. 
 Podobne wyliczenia bywają przedstawiane przez grupy milleanarystyczne dla określenia daty końca 
dziejów – jak dotąd wszystkie przepowiednie okazały się fałszywe. 

                                                
35 Ewangelia według św. Łukasza. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, ks. F. Gryglewicz, Poznań-Warszawa 1974. Cytat 
zawdzięczam Włodzimierzowi Bednarskiemu. 
36 Zwrot „cały lud” oznacza, że byli tam prawdopodobnie nie tylko mężczyźni (w tym starcy), ale także kobiety i dzieci. 
Mówienie w takiej sytuacji tylko o mężczyznach jest normą w środowisku żydowskim (patrz: podobne przykłady np. w Mk 6,44; 
Łk 9,14 czy Dz 4,4). 
37 Okres 3,5 roku jest wynikiem niezbyt wiarygodnej, daleko idącej interpretacji fragmentu Księgi Daniela (z licznymi śmiałymi 
założeniami). W rezultacie zwolennicy tej „kalkulacji” określają czas nauczania przez Jezusa na „pół tygodnia” interpretowane 
jako „3 i pół roku”. Inni z kolei – na podstawie tejże Księgi Daniela – określają czas służby Jezusa na nieco ponad rok (52 
tygodnie).  Nowy Testament daje nam jedynie przesłanki (niezbyt pewne), że Jezus w czasie swojej działalności trzy lub 
czterokrotnie obchodził Paschę w Jerozolimie (J 2,13; 5,1; 6,4 i 13, – przy czym w J 5,1 nie ma pewności, czy chodziło o Paschę). 
38 Jezus mógł zacząć działalność, zarówno mając dokładnie 30 lat, jak i nawet kilkanaście miesięcy później. Nawet św. Łukasz, 
określa ten wiek jako przybliżony (Jezus, rozpoczynając swoją działalność, miał lat około trzydziestu – Łk 3,23). 
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WĄTPLIWOŚĆ 

W Ewangelii wg św. Łukasza czytamy o zwiastowaniu iż nastąpiło „w szóstym miesiącu” 
(Łk 1,26). Szósty miesiąc żydowski to Elul, na przełomie naszych miesięcy sierpnia i 
września, zatem narodzenie Jezusa musiałoby nastąpić na przełomie maja i czerwca. 
 

 
 Datowanie według Łk 1,26 utrudnia to, iż Żydzi posługiwali się dwoma różnymi kalendarzami: 
„świątynnym” (używanym głównie do wyznaczania świąt religijnych) i „rolniczym” (czy może 
„cywilnym”) używanym urzędowo, do datowania umów, określania lat rządów królów i… rejestrowania 
porodów. Nazwy miesięcy były w obu kalendarzach identyczne, jednak o ile w kalendarzu „świątynnym” 
pierwszym miesiącem był Nisan, to w używanym na co dzień kalendarzu cywilnym rok zaczynał się od 
miesiąca Tiszri (w dniu równonocy jesiennej obchodzono święto Nowego Roku, Rosz ha-Szana). 
Konsekwentnie, szóstym miesiącem był Adar, przypadający na luty-marzec, a Boże Narodzenie nastąpiło w 
listopadzie-grudniu. 
 

Miesiąc 
żydowski Numer miesiąca Odpowiadający termin we współczesnym 

kalendarzu 
 w kalendarzu 

cywilnym 
w kalendarzu 
świątynnym 

Tiszri  1 7 wrzesień-październik 
Cheszwan  2 8 październik-listopad 

Kislew  3 9 listopad-grudzień 
Tewet 4 10 grudzień-styczeń 
Szwat 5 11 styczeń-luty 
Adar 6 12 luty-marzec 

Nisan  7 1 marzec-kwiecień 

Ijar 8 2 kwiecień-maj 
Siwan 9 3 maj-czerwiec 
Tamuz 10 4 czerwiec-lipiec 

Aw 11 5 lipiec-sierpień 
Elul 12 6 sierpień-wrzesień 

 

 

Kalendarz z Gezer – prawdowodobnie najstarszy (datowany 
na X wiek p.n.e) zachowany napis w języku hebrajskim. 
Tekst, podpisany imieniem Abiasz, zawiera wyliczankę 
mającą ułatwić zapamiętanie kolejnych miesięcy: 
Dwa miesiące zbiorów.  
Dwa miesiące siania.  
Dwa miesiące późnego siania. 
Miesiąc wyrywania lnu. 
Miesiąc zbioru jęczmienia, 
Miesiąc, kiedy wszystko [inne] jest zbierane. 
Dwa miesiące przycinania [winorośli]. 
Miesiąc letnich owoców. 
 
Rachuba miesięcy zaczyna się jesienią, jest to więc kalendarz 
„cywilny”. 
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WĄTPLIWOŚĆ 

Boże Narodzenie powoduje, iż ludzie widzą w Jezusie bezradne dziecko, któremu trzeba 
śpiewać – a nie Pana i Króla. Drugim takim podstępem diabła jest widok Jezusa 
ukrzyżowanego – jakby diabeł mówił „popatrzcie, jaka porażka, oto wasz Bóg”. 
 

 
 Muszę przyznać, że podobne myślenie nie dziwi we współczesnym świecie. No bo jak to? Podczas 
gdy panuje kult skuteczności i ważności, gdy celebryci prześcigają się w udowadnianiu własnej ważności, 
sam Bóg ma się rodzić w skrajnej biedzie, wśród prostych ludzi jako bezbronne niemowlę? Przecież nawet 
poganie, wymyślając swoich „bogów” i herosów, nadawali im często moc już od kołyski (Herakles ponoć 
dzieckiem w kolebce łeb urwał hydrze). A tu – woły, pasterze, siano i Bóg owinięty w chustę, bo Jego Matka 
nie miała nawet na pieluszki (w ogóle – Bóg w pieluszkach? Jak się takim Bogiem chwalić?). A jednak to 
On tak chciał. Przyszedł na świat nie w pałacu, nie w luksusie, nie jako niepokonany tytan – lecz jako 
bezradne dziecko. Również potem nie wykorzystał swojej władzy, by się okazać mocnym według modelu 
tego świata – a przecież gdyby skinął dłonią, pałac Heroda rozpadłby się w pył. Dokonał naszego zbawienia, 
pozornie „przegrywając” z oprawcami. Dlatego właśnie święty Paweł mógł napisać o Jezusie: 
Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego 
próbie pod każdym względem podobnie [jak my] - z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do 
tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili (Hbr 4,15-16). 
 Na krzyżu nasz Pan zwyciężył, a nie okrył się porażką. Nie wstydzimy się naszego Boga – ani 
bezradnego w żłobie w początkach swojej ziemskiej drogi, ani bezradnego na krzyżu na jej końcu. Chociaż 
bowiem został ukrzyżowany wskutek słabości, to jednak żyje dzięki mocy Bożej. I my także niemocni jesteśmy 
w Nim, ale żyć będziemy z Nim przez moc Bożą względem was (2Kor 13,4). 
Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz 
doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu (Hbr 4,15). 
 
 
 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

Wieczerza wigilijna 
Sama idea wieczerzy wigilijnej pochodzi od tradycji nakazującej zarówno pogańskim 
Słowianom, jak starożytnym Grekom uczestniczenie w uczcie pospołu z bogami, podczas 
której spożywano jadło uprzednio owym bogom ofiarowane. 
 

 
 Idea wieczerzy będącej jednocześnie obrzędem jednoczącym osoby sobie bliskie, zebrane w imię 
Boga, jest mocno zakorzeniona w Starym Testamencie (Wieczerza Paschalna czy ofiary biesiadne) oraz w 
Nowym (Ostatnia Wieczerza). Doszukiwanie się źródeł pogańskich jest zbędne. 
 Oczywiście wiele religii dostrzegło jednoczącą funkcję posiłku – co jednak w żadnym wypadku nie 
świadczy o czerpaniu przez chrześcijaństwo ze źródeł pogańskich. 
 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

Stół wigilijny 
Stół wigilijny usłany powinien być sianem lub słomą zboża, którą układa się pod obrus. 
Jest to bardzo czytelne nawiązanie do zabiegów mających na celu zapewnienie dostatku i 
płodności, podobnie jak snop żyta, ustawiany jeszcze do niedawna w rogu pomieszczenia, 
lub na progu domu. 
Sianko pod obrusem ma również inne znaczenie – było pierwotnie przeznaczone dla 
Sleipnira, ośmionogiego konia Odyna (nordycki bóg wojny). 

 Pozwolę sobie najpierw zacytować kilka fragmentów z Biblii: 
 
Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu (J 6,33) 
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Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie 
wierzy, nigdy pragnąć nie będzie (J 6,35). 
Ale Żydzi szemrali przeciwko Niemu, dlatego że powiedział: Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił (J 
6,41). 
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia (J 
6,47-48). 
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, 
który Ja dam, jest moje ciało, [wydane] za życie świata (J 6,51). 
 
 I jeszcze jedno – Betlejem (heb. בית לחם, Bêṯ Leḥem) oznacza dosłownie „Dom Chleba”. 
 Warto też zauważyć werset: 
Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich 
miejsca w gospodzie (Łk 2,7). 
 Czy autorzy zarzutu, czytając choćby powyższe fragmenty z Pisma Świętego, naprawdę nie 
domyślają się, jaka jest oczywista symbolika chrześcijańska siana pod obrusem i w żłobku oraz słomy zbóż, 
z których piecze się chleb? Czy naprawdę trzeba szukać odniesień u Odyna? 
 
 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

Choinka i jemioła 
Choinka jest w rzeczywistości bogiem słońca. W starożytnym Rzymie przyozdabiano 
domy na cześć boga urodzaju bluszczem. Jabłka – pierwowzór bombek – to symbol 
płodności.  Jemioła w starożytności była poświęcona bóstwom solarnym. 

 
 Wszystkie powyższe „nawiązania” do starożytnych symboli mają wspólny słaby punkt – nawet jeśli  
w starożytności rośliny były stosowane jako dekoracja świąt pogańskich (przy czym podobieństwa są dość 
powierzchowne – co ma bluszcz do choinki?), nie mogą być nawiązaniem do ówczesnych obrzędów, 
bowiem pojawiły się w wystroju świąt Bożego Narodzenia stosunkowo niedawno39.  
 Najstarsze wzmianki o choince pochodzą z XVI-wiecznej Alzacji40. Myślę, że dopatrywanie się 
skomplikowanych nawiązań pogańskich jest zbędne – zarówno drzewo iglaste, jak i jemioła pozostają 
zielone („żywe”) przez całą zimę – nic dziwnego, że stanowią symboliczne nawiązanie do wyznawców 
Chrystusa, który powiedział o sobie: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem (J 11,25b), a o chrześcijanach: 
Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki41 (J 11,26a). 
 Równie oczywistym nawiązaniem chrześcijańskim w okresie bożonarodzeniowym jest gwiazda 
betlejemska wieńcząca drzewko. Co do innych ozdób, to dopracowano się ich bogatej symboliki (łańcuchy – 
symbol więzi rodzinnych, jabłko – nawiązanie do grzechu Adama i Ewy, dzwoneczki – symbol ogłaszania 
Dobrej Nowiny itd.), jednak osobiście sądzę, iż większa jej część jest wypracowana post factum. Całkiem 
zwyczajnie jabłka były zarazem ozdobą drzewka, jak i jedynymi dostępnymi łakociami (pierwotnie dzieci w 
trakcie wigilii zjadały owoce z choinki), łańcuchy, girlandy i ozdoby z papieru pojawiły się później jako 
dostępne nawet dla niezamożnych ozdoby itd. Z czasem zaczęto wieszać również pierniczki, cukierki, a 
jabłka zastępować bombkami wykonanymi ze szkła. 
 
 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

Lampki i światełka 
Lampki i światełka to symbole Słońca i pochodzą z jego kultu. 

 
                                                
39 Do rozpowszechnienia choinki przyczynił się Marcin Luter, który był jej gorącym zwolennikiem. 
40 Istnieje wprawdzie – mało wiarygodna, choć piękna – legenda o czynie św. Bonifacego. Według niej misjonarz miał ściąć 
olbrzymi, „święty” dąb gdzieś w dzisiejszych Niemczech. Dąb, upadając, miał zniszczyć inne drzewa, prócz małej choinki. 
Bonifacy miał wskazać, iż „ta jodełka jest większa od waszego świętego dębu” i oświadczyć, iż tak jak choinka jest zawsze 
zielona, tak chrześcijański Bóg jest wieczny i zawsze gotowy do ofiarowania życia wiecznego. 
41 J 11,26a. 



 

St
ro

na
18

 

 Światełka na choince pochodzą (i imitują) wcześniejszy zwyczaj, tj. wieszanie na choince świeczek. 
Żywy płomień świeczek był nawiązaniem zarówno do Jezusa jako Słońca Wschodzącego z wysoka (Łk 
1,78), światła na oświecenie pogan (Łk 2,32) oraz chrześcijan jako jasności świata (Mt 5,14). Jednak to 
jeszcze nie koniec. Jak wspomniałem, Boże Narodzenie prawdopodobnie obchodzono pierwotnie w 
łączności z żydowskim świętem Chanuka. Jest to Święto świateł, którego najważniejszym obrzędem jest 
zapalanie kolejnych lamp oliwnych lub świec (pierwszego dnia – jednej, drugiego – dwu i tak aż przez 
osiem dni). Jest to pamiątka lamp, w których przez osiem dni nie wyczerpała się resztka poświęconej oliwy 
podczas poświęcenia świątyni Jerozolimskiej po powstaniu Machabeuszy w 164 roku p.n.e. 
 
 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

Opłatek 
Opłatek, którym przełamują się bliscy przy stole wigilijnym, jest nawiązaniem do 
pogańskich zwyczajów łamania się kołaczem. 

 
 Podobnie jak w przypadku sianka w żłobie czy słomy zboża związanego z symboliką Jezusa-Chleba 
trzeba naprawdę sporego wysiłku, by przypisywać zwyczaj łamania się opłatkiem, ignorując całkowicie 
oczywiste nawiązania symboliczne do chrześcijaństwa i judaizmu. Owe odniesienia znajdujemy w Piśmie 
Świętym, poczynając od słów biblijnej modlitwy Ojcze Nasz, gdzie znajduje się prośba: Chleba naszego 
powszedniego daj nam dzisiaj, poprzez łamanie niekwaszonego chleba42 podczas Ostatniej Wieczerzy (gdzie 
sam Chrystus jest naszym Chlebem Paschalnym), aż po liczne sceny, w których Jezus łamał chleb (były one 
tak ważne, że stały się wręcz Jego „znakiem rozpoznawczym” – patrz Łk 24,30-35). 
 Nie da się także pominąć starochrześcijańskiej praktyki „chlebów błogosławieństwa" (eulogia) – 
były to chleby kładzione na ołtarzu podczas Eucharystii, ale nie konsekrowane (dziś podobna praktyka 
nazywa się darami ołtarza). Po Mszy Świętej chleby te były łamane pomiędzy wiernych; zanoszono je także 
chorym. W późniejszym okresie biskupi poczęli wysyłać ułamki eulogii  do innych biskupów jako 
świąteczny znak jedności. Bywało także, że proboszcz wysyłał kawałki chlebów błogosławieństwa do 
członków swojej parafii. 
 Dziś łamany opłatek jest wyrazem miłości rodzinnej i najlepszych świątecznych życzeń dla bliskich. 
Niekiedy częstuje się opłatkiem także zwierzęta gospodarskie na pamiątkę tego, że Jezus urodził się w stajni 
i Jego pierwszą kołyską był zwierzęcy żłób oraz tego, iż Jezus przyszedł, aby odkupić całe stworzenie43. 
 
 
 

 

Muszę przyznać, że z wielkim niesmakiem czytam zarzuty starające się za wszelką cenę 
przypisać pięknym, niewątpliwie nawiązującym do symboliki chrześcijańskiej, zwyczajom 
świątecznym złowrogie (i wyraźnie wydumane pod z góry założoną tezę) odniesienia 
pogańskie. 
Tym bardziej że nie ma żadnej wątpliwości, że nikt ze zgromadzonych przy świątecznym 
stole nie nadaje owych wymyślonych znaczeń świątecznej wieczerzy, ozdobom czy 
dzieleniu się opłatkiem. Przeciwnie, nawet osoby niewierzące wiążą te atrybuty z wiarą 
chrześcijańską i z najlepszymi cnotami ludzkimi – miłością, więzią rodzinną, pragnieniem i 
umiłowaniem pokoju. 
Aż dziw, że pełni zapału oskarżyciele nie przypisują pogańskiego rodowodu kolędom, 
szermując argumentem, że przecież również w pogańskich kultach świętom towarzyszyły 
pieśni… 
Jakże inaczej wyglądają dekoracje świąteczne w krajach protestanckich! Królują w nich 
czerwone (pochodzące z reklamy Coca-Coli) „Mikołaje” (nie mylić z świętym Mikołajem z 
Miry!), którzy ponoć mieszkają na Biegunie Północnym, a głównym bohaterem świąt jest 

                                                
42 Właśnie od niekwaszonego chleba paschalnego pochodzi opłatek – niewyrośnięty chleb, używany do odprawiania Eucharystii. 
Takiego „opłatkowego” chleba poczęli używać rozproszeni po świecie Polacy podczas Wielkiej Emigracji, aby przesłać sobie 
nawzajem kawałek pieczywa na Boże Narodzenie na znak wspólnoty. 
43 Patrz: Rz 8,19-22. 
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czerwononosy renifer Rudolf. Mimo że domy i ogrody wypełnione są kolorowymi 
lampkami, próżno szukać w nich odniesień biblijnych. Mieszkańcy tych domów nie 
spędzają wigilii w gronie rodzinnym, lecz na balach pełnych obcych ludzi… 
Zdecydowanie wolę nasze polskie, katolickie zwyczaje: 
Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, 
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, 
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny 
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie. 
(Cyprian Kamil Norwid) 
 

 
 
 
1.2 Podsumowanie 
Podsumowując to, co powiedzieliśmy sobie w niniejszym rozdziale, możemy stwierdzić, że choć 
chrystianizacja święta pogańskiego nie byłaby niczym zdrożnym, jednak raczej Boże Narodzenie nie 
powstało na drodze akomodacji: 

1. Boże Narodzenie było obchodzone na długo przed ustanowieniem Święta Niezwyciężonego Słońca 
przez Rzymian. 

2. Boże Narodzenie nie ma nic wspólnego z świętem Mitry, a podobieństwa są powierzchowne. 
3. Ustanowienie Bożego Narodzenia nie miało nic wspólnego z Konstantynem Wielkim. 
4. Data Bożego Narodzenia wiąże się przede wszystkim z (powszechnym wówczas) przekonaniem, iż 

Jezus umarł w tym samym dniu, w którym został poczęty oraz z przesłanek biblijnych. 
5. Bezpośrednim impulsem do ustanowienia – obchodzonego już wcześniej liturgicznie – święta 

Bożego Narodzenia było powstanie bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem w 328 roku (a więc 
krótko po wyjściu chrześcijaństwa z „podziemia”). 
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PRÓBA USTALENIA ROKU BOŻEGO NARODZENIA 
1. Przesłanka 1 

W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności 
w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz 
(Łk 2,1). 

„Cały świat” w owym czasie znaczyło „Cesarstwo Rzymskie”. Wiemy więc, że był to spis obejmujący 
całe imperium. 
Jeśli idzie o „Augusta”, to chodzi o panowanie Augusta Oktaviana (31 p.n.e – 14 n.e.) 

2. Przesłanka 2 
Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz (Łk 2,2). 

Kwiryniusz był wielkorządcą Syrii w latach 6-10 n.e. oraz prawdopodobnie także w latach 10-8 p.n.e. 
Problem w tym, że wiersz ten można równie dobrze przetłumaczyć: 

Pierwszy ten spis odbył się, zanim wielkorządcą Syrii został Kwiryniusz (Łk 2,2). 
Przy tym tłumaczeniu, byłoby to niewątpliwie negatywne nawiązanie do słynnego spisu zarządzonego 
przez Kwiryniusza w 6 roku n.e., kiedy to wybuchły zamieszki. W takim wypadku Łukasz zaznacza, że 
nie o ten spis chodzi. 

3. Przesłanka 3 
Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze 
Wschodu przybyli do Jerozolimy (Mt 2,1). 

Herod panował w latach 74-4 p.n.e. 
4. Przesłanka 4 

Tertulian twierdzi, że chodzi o spis44, którego dokonał Sencjusz Saturnis, który był wielkorządcą w 
Syrii w latach 7-6 p.n.e. 

5. Przesłanka 5 
W 6 roku p.n.e. nastąpiła koniunkcja Saturna, Jowisza i Marsa – część badaczy twierdzi, że zjawisko to 
było „Gwiazdą Betlejmską” 
Nanosząc to wszystko na wykres, zobaczymy, że jedyny okres spełniający wszelkie wymogi to 4-6 rok 
p.n.e. 

 
                                                
44 W 8. roku n.e. Rzym wyraził żądanie, by Herod złożył przysięgę na wierność cesarzowi (mimo że wówczas Judea nie była 
jeszcze formalnie częścią Cesarstwa). Skądinąd wiadomo, że taka przysięga często bywała związana ze spisem ludności. 
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2 Uzupełnienie tekstu zawartego w książce 
2.1 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. 
 
2.2 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 201745  
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). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
45 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 14:4546 

 
 
Jerozolima, 26 grudnia 201747 
Inne dwa zdjęcia z tego samego dnia, w większym przybliżeniu – proszę zwrócić uwagę na lekkie stroje 
(nawet krótki rękaw). Nic dziwnego – jest 22 stopnie: 

 
 

                                                
46 https://screenshots.firefox.com/KEAQ4L7YwS3jOAUV/www.skylinewebcams.com 
47 https://www.lookr.com/pl/lookout/1451572879#action-play-day 
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W odległym o 8 km Betlejem wg AccuWeather jest 21 stopni…   

 

Ciekawostka – Jezioro Galilejskie, 20 grudnia 201748 
24 stopnie Celcjusza – ludzie kąpią się w jeziorze: 

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

                                                
48 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 Zakopanem49. 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 Galicyyski 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 obrazków50, owce często spotykają się na halach ze 
śniegiem51: 

                                                
49 Za https://pl.climate-data.org/europa/polska/lesser-poland-voivodeship/zakopane-718084/#temperature-graph 
50 Choć niewielkie opady śmiegu – mniej więcej raz na dwa lata – są możliwe 
51 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 dziewiątym52 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 

                                                
52 Mowa o miesiący dziewiątym wg kalendarza żydowskiego Kislew przypadający na przełom naszego listopada i grudnia. 
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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 grudniu53: 

„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 
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: 

 
 

                                                
53 http://hikersbay.com/climate/december/palestinianterritory/bethlehem?lang=pl 
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Średnie temperatury w grudniu w II połowie XX wieku54 

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


