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Drugie czytanie – z listu do Efezjan  3, 2-3a ; 5-6 

Przecież słyszeliście o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie 

przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica. Nie była ona oznajmiona synom 

ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha 

świętym Jego apostołom i prorokom, to znaczy, że poganie już są współdziedzicami i 

współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez 

Ewangelię. 

- Pawel rozwija tu mysl, ktora zaczal w pierwszym rodziale tego listu : 

• « W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków,  

według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej 

mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli 

według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania 

pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: 

to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. » (Ef 1, 7-11) 

« przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica » 

- Pawel uzywa slowa « tajemnica » nie w sensie sekretu Boga ale w znaczeniu 

mysterium Jego Milosci, ktora zaprasza nas do bliskiej relacji z Nim. 

 

« Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak 

jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i 

prorokom. » 

- W ciagu wiekow, Bog stopniowo odkrywal to misterium przed narodem 

wybranym, aby w pelni je ukazac w Jezusie Chrystusie. 



 

« ...poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i 

współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. » 

– Mowiac inaczej : To Chrystus jest dziedzictwem, Cialem i obietnica... 

– Odwiecznym planem Boga jest, by Chrystus byl w centrum swiata, by caly 

wszechswiat byl w Nim zjednoczony... 

– Odwieczny plan Boga dotyczy nie tylko narodu wybranego ale calej ludzkosci. 

 

 

Ewangelia wedlug Mateusza  2,1-12 

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy 

ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król 

żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu 

pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał 

więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić 

Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, 

Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, 

albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela». Wtedy 

Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się 

gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o 

Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». 

Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na 

Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było 

Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię 

z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, 

ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie 

wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. 

– Tuz przed narodzinami Jezusa, bardzo zywo oczekiwano nadejscia Mesjasza. 

Wiekszosc Zydow myslala, ze bedzie On krolem z rodu Dawida, ze bedzie 

zasiadal na tronie w Jerozolimie, ze przepedzi najezdzce rzymskiego z kraju, 

ze wprowadzi pokoj i zywe braterstwo w narodzie wybranym.  Wszyscy ciagle 

o tym rozmawiali, spodziewajac sie, ze Mesjasz jest juz blisko. Czesto 

powolywano sie na cytaty z roznych ksiag Starego Testamentu. 

Wierzono, ze nadejscie Mesjasza poprzedzi ukazanie sie niezwyklej gwiazdy. To 

dlatego Herod bardzo sie zaniepokoil, uslyszawszy o pojawieniu sie jej na niebie.    

*  “  Widzę go, lecz jeszcze nie teraz,dostrzegam go, ale nie z bliska: 

wschodzi Gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło. “ (Lb 24,17) 

Cytowano tez proroka Micheasza: 

*  “ A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi 

wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni 



wieczności. Przeto [Pan] wyda ich aż do czasu, 

kiedy porodzi mająca porodzić . “ (Mi 5, 1-2) 

 

“Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo 

narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i 

przybyliśmy oddać mu pokłon». 

– Ci medrcy byli owczesnymi astrologami i nie podzielali wiary oraz oczekiwan 

narodu wybranego. Zauwazywszy nowa, niezwykla gwiazde, szli w jej 

kierunku...Dopiero po dojsciu do Jerozolimy dopytuja, jakie jest znaczenie tej 

gwiazdy. Tak wiec Mateusz w swej Ewangeli, z jednej strony przedstawia 

medrcow pokonujacych wiele kilometrow, by zobaczyc Mesjasza i z drugiej 

strony, narod wybrany, dobrze znajacy Pisma, nie rozpoznajacy jednak  

gwiazdy...i nie udajacy sie na spotkanie Mesjasza...mimo, ze Betlejem  znajduje 

sie tylko niecale dziesiec kilometrow od Jerozolimy. 

« Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. 4 Zebrał 

więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się 

narodzić Mesjasz. » 

– Herod jest krolem Judei, wybranym przez okupanta rzymskiego. Jest dumny ze 

swego tytulu krolewskiego i zazdrosny o wszystko, co mogloby zaszkodzic jego 

panowaniu. Ta zadrosc doprowadzila go do zabicia jednej ze swych zon, jej 

rodziny i szwagrow. Zabil tez swoich synow... Kiedy dowiaduje sie, ze nowa 

gwiazda zapowiada narodziny krola - Mesjasza, czuje sie 

zagrozony...dowiaduje sie wiec, gdzie ma sie On narodzic : «  Zebrał więc 

wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się 

narodzić Mesjasz.Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak 

napisał Prorok... » Pozniej Herod robi wszystko, by dowiedziec sie w jakim 

wieku jest narodzony Mesjasz. Krotko pozniej, wydaje rozkaz zabicia 

wszystkich chlopcpw nie majacych dwoch lat. 

 

P.S. 

Znamy dobrze date smierci Heroda Wielkiego : 4 wiek przed nasza era. Wiemy, ze     

miedzy 6 a 4 rokiem przed nasza era, kazal zabic malych chlopcow ...a to znaczy, ze 

Jezus urodzil sie miedzy 6 a 4 rokiem przed nasza era...najprawdopodobnij w szostym 

albo piatym roku. 

Natomiast w szostym wieku naszej ery, zaczeto inaczej liczyc czas : postanowiono lata 

naszej ery rozpoczac w roku narodzin Jezusa, a nie jak dotad dotad, liczono je od 

zalozenia Rzymu. I wlasnie wtedy doszlo do bledow w liczeniu... 
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