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ROZDZIAŁ 02 – HISTORIA NARODZIN WG MATEUSZA 

(Łk 1:1 – 1:4) | (Mk 1:1) | Mt 1:18 – 2:23 

 

T. 3 - Zwiastowanie Jozefa [= T.10]  T. 3 - Zwiastowanie Jozefa [= T.10] 
= Łk 1:26 – 1:38 (T.10) 

1:26 W miesiącu zaś szóstym 

wysłany został posłaniec Gabriel 

przez Boga do miasta  
galilejskiego, zwanego Nazareth, 
1:27 do dziewicy przyrzeczonej 

mężowi, imieniem Jozef,  
z domu Dawida; i imię  

dziewicy Mariam; 
1:28 i wszedłszy do niej,  

rzekł: "Witaj, łaską obdarzona,  

Pan z tobą. {Błogosławionaś ty  

między kobietami.} [1] 
1:29 Ona zaś na to słowo  

zatrwożyła się i zaczęła rozważać, 

cóż to za pozdrowienie. 
 
1:30 I rzekł posłaniec  

jej:  
 

"Nie bój się, Mariam,  
 

znalazłaś bowiem  

łaskę u Boga. 
1:31 I oto  

poczniesz w łonie, 

 
i urodzisz syna;  

i nadasz imię mu  
Jezus. 
 

 

 
1:32 Ten będzie wielki;  

i synem Najwyższego  

będzie nazwany; i da mu  
Pan, Bóg, tron Dawida,  

ojca jego; 
1:33 i zakróluje nad domem  
Jakuba na wieki;  

i królestwu jego  

nie będzie końca". 
 

 

 
[1] εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶν – 

wariant bizantyński A, C, D, X, Δ, 

Θ, f13, 33, 157, 565, 892, 1342, Byz, 
it, Sy, bo, DiatessaronEfrem, 

Euzebiusz, oparty o Łk 1:42 

 

= Łk 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Łk 1:35 I odpowiadając posłaniec  

rzekł jej:  
 

 
 

"Duch święty zstąpi na ciebie  

i moc Najwyższego zacieni cię;  
stąd i to spłodzone  

świętym zostanie nazwane,  

synem Boga. 
 

 

 
Łk 1:77 by dać poznanie  

zbawienia ludowi swemu  

dzięki odpuszczeniu grzechów jego, 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Mt 1:18 – 1:25 
1:18 Zaś z {Jezusa} [1] Pomazańca 

narodzeniem tak było:  

 
Będąc przyrzeczoną,  

matka jego, Maria,  

Jozefowi,  
zanim się złączyli,  

znalazła się w łonie noszącą [2] 

z Ducha świętego.  
1:19 Jozef zaś, mąż jej,  

będąc sprawiedliwym i nie chcąc ją 

wystawiać na pohańbienie, 
postanowił skrycie  

oddalić ją. [3] 

 
1:20 Gdy zaś nad tym rozmyślał,  

oto posłaniec Pana we śnie  

ukazał się mu, mówiąc:  
"Jozefie, synu Dawida,  

nie bój się przyjąć Marii,  
żony swej,  

 

 

to bowiem, [co] w niej spłodzone,  

z Ducha jest świętego. 

 
1:21 Urodzi zaś syna,  

i nadasz mu imię  

Jezus;  
on bowiem  

zbawi lud swój  

od grzechów jego". 
 

 

 
 

 

 
 

 
[1] warianty: Χριστοῦ Ἰησοῦ 
("Pomazańca Jezusa") - B, 

Hieronim; Χριστοῦ ("Chrystusa") – 

pc, it,, Sy-S, Sy-C, Ireneusz, 
DiatessaronSy, Tertualian, 

Hieronim, Augustyn; Ἰησοῦ 

("Jezusa") – W, pc 
[2] = stanie się brzemienną 
[3] = rozwieść się, por. Mt 5:31 

 

 = Łk 1:26 – 1:38 (T.10) 
1:26 Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ 

ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ  

ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς πόλιν  
τῆς Γαλιλαίας ᾗ ὄνομα Ναζαρὲθ  
1:27 πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην 

ἀνδρὶ ᾧ ὄνομα Ἰωσὴφ  
ἐξ οἴκου Δαυὶδ καὶ τὸ ὄνομα  

τῆς παρθένου Μαριάμ.  
1:28 καὶ εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν  

εἶπεν· χαῖρε, κεχαριτωμένη,  

ὁ κύριος μετὰ σοῦ. {εὐλογημένη σὺ  

ἐν γυναιξὶν}  
1:29 ἡ δὲ ἐπὶ τῷ λόγῳ  

διεταράχθη καὶ διελογίζετο  

ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος.  
 
1:30 καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος  

αὐτῇ·  
 

μὴ φοβοῦ, Μαριάμ,  
 

εὗρες γὰρ  

χάριν παρὰ τῷ θεῷ.  
1:31 καὶ ἰδοὺ  

συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ  

 
καὶ τέξῃ υἱὸν  

καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
Ἰησοῦν.  
 

 

 
1:32 οὗτος ἔσται μέγας  

καὶ υἱὸς ὑψίστου  

κληθήσεται καὶ δώσει αὐτῷ  
κύριος ὁ θεὸς τὸν θρόνον Δαυὶδ  

τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,  
1:33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον 
Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας  

καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ  

οὐκ ἔσται τέλος. 
  

 

 
 

 

 
 

 

 

= Łk 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Łk 1:35 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος  

εἶπεν αὐτῇ·  
 

 
 

πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ  

καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι·  
διὸ καὶ τὸ γεννώμενον  

ἅγιον κληθήσεται  

υἱὸς θεοῦ.  
 

 

 
Łk 1:77 τοῦ δοῦναι γνῶσιν  

σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ  

ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν, 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Mt 1:18 – 1:25 
1:18 Τοῦ δὲ {Ἰησοῦ} Χριστοῦ  

ἡ γένεσις οὕτως ἦν.  

 
μνηστευθείσης  

τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας  

τῷ Ἰωσήφ,  
πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς  

εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα  

ἐκ πνεύματος ἁγίου.  
1:19 Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς,  

δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν 

δειγματίσαι,  
ἐβουλήθη λάθρᾳ  

ἀπολῦσαι αὐτήν.  

 
1:20 ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος 

ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου κατ᾿ ὄναρ 

ἐφάνη αὐτῷ λέγων·  
Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυίδ,  

μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαρίαν  
τὴν γυναῖκα σου·  

 

 

τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν  

ἐκ πνεύματος ἐστιν ἁγίου.  

 
1:21 τέξεται δὲ υἱόν,  

καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ 

Ἰησοῦν·  
αὐτὸς γὰρ  

σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ  

ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

/1:31 I oto  
poczniesz w łonie, 

i urodzisz syna;  

i nadasz imię mu  
Jezus./ 

 

 
 

 

 
 
1:34 Rzekła zaś Mariam do  

posłańca: "Jakże się to stanie,  
skoro mężczyzny nie zaznaję"? [2] 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
1:35 I odpowiadając posłaniec  

rzekł jej:  
"Duch święty zstąpi na ciebie  

i moc Najwyższego zacieni cię;  

stąd i to spłodzone {z ciebie} [3]  
świętym  

będzie nazwane, synem Boga. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
[2] dosł. nie poznaję = skoro z 
mężczyzną nie współżyję?; podobnie 

jak w Mt 1:25 
[3] ἐκ σοῦ - wariant mniejszościowy 
C*, Θ, f1, 124, 174, 22, 33, 372, 

517, 954, 1675, pc9, a, c, r1, vg, Sy-

P, Sy-Pal, Diatessaron, Ireneusz, 
Tertulian, Epifaniusz  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Łk 2:7a i urodziła syna  

swego pierworodnego,  
 
Łk 2:21 I gdy minęło osiem dni, 

obrzezano go;  
i nadano imię mu  

Jezus, jak go nazwał posłaniec,  

zanim się począł on  
w brzuchu. 

 

 
Łk 2:23 (jak napisano w Prawie  

Pana, że: "Wszystek mąż,  

co rozewrze żywot,  
świętym Panu  

będzie nazwany") 

 
 

 
1:22 To zaś wszystko się  

wydarzyło, aby się wypełniło  

to, co rzekł Pan, poprzez  

{Izajasza} [4] proroka mówiącego: 
1:23 "Oto dziewica  
w łonie nosić będzie  

i urodzi syna,  

i nadadzą [5] imię mu  
Emmanuel", (to jest  

w tłumaczeniu  

"Z nami Bóg"). 
 
1:24 Wstawszy zaś Jozef ze  

snu uczynił to, co rozkazał  
mu posłaniec Pana  

i przyjął żonę swoją. 

 
1:25 I {nie zaznawał jej, [6] 

dopóki {nie}} [7] urodziła syna 

{swego pierworodnego}; [8] 
 

 

 
i nadał imię mu  

Jezus. 

 
 

 

 
= Mt 1:20 

 

 
( 2:23b … że: "Nazorejczykiem  

będzie nazwany".) 

 
 

 

 
[4] Ἠσαΐου - wariant mniejszościowy 

D, pc, it, vg, Sy, sams, DiatessaronSy, 
IreneuszLat 

[5] wariant: καλέσεις ("nadasz") – D, 

pc, d, ff1, boms, Orygenes 
[6] dosł. poznawał = i nie obcował z 

nią [cieleśnie]; hebraizm 

oznaczający współżycie seksualne 
[7] fragment usunięty w k, Sy-S 
[8] τὸν υἱόν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον – 

wariant bizantyński C, D, L, W, Δ, 
087, 124, f13, 372, 892, 1071, Byz, 

aur, f, ff1, vg, Sy-P, Sy-H, Bazyli z 

Cezarei, DiatessaronEfrem; τὸν υἱόν 
αὐτῆς τὸν πρωτότοκον – L, D*, d, q;  

υἱόν – א, B, Z, 071, f1, 788, 33, 

1192, it, Sy-S, Sy-C, mae-1, bo; υἱόν 
αὐτῆς – 1182, sa 

 

 

 

 

 

/1:31 καὶ ἰδοὺ  
συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ  

καὶ τέξῃ υἱὸν  

καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
Ἰησοῦν./  

 

 
 

 

 
 
1:34 εἶπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς  

τὸν ἄγγελον· πῶς ἔσται τοῦτο,  
ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω;  

 

 
 

 

 
 

 

 
 
1:35 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος  

εἶπεν αὐτῇ·  
πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ  

καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι·  

διὸ καὶ τὸ γεννώμενον {ἐκ σοῦ} 
ἅγιον  

κληθήσεται υἱὸς θεοῦ.  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Łk 2:7a καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν  

αὐτῆς τὸν πρωτότοκον,  
 
Łk 2:21 Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι 

ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν αὐτὸν  
καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ 

Ἰησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου  

πρὸ τοῦ συλλημφθῆναι αὐτὸν  
ἐν τῇ κοιλίᾳ. 

 

 
Łk 2:23 καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ 

κυρίου ὅτι πᾶν ἄρσεν  

διανοῖγον μήτραν  
ἅγιον τῷ κυρίῳ  

κληθήσεται,  

 

 
1:22 τοῦτο δὲ ὅλον  

γέγονεν ἵνα πληρωθῇ  

τὸ ρηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ  

τοῦ {Ἠσαΐου} προφήτου λέγοντος· 
1:23 ἰδοὺ ἡ παρθένος  
ἐν γαστρὶ ἕξει  

καὶ τέξεται υἱόν,  

καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
Ἐμμανουήλ, (ὅ ἐστιν 

μεθερμηνευόμενον  

μεθ᾿ ἡμῶν ὁ θεός).  
 
1:24 ἐγερθεὶς δὲ {ὁ} Ἰωσὴφ ἀπὸ  

τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν 
αὐτῷ ὁ ἄγγελος κυρίου  

καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ,  

 
1:25 {καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν  

ἕως {οὗ}} ἔτεκεν {τὸν} υἱόν·  

{αὐτῆς τὸν πρωτότοκον} 
 

 

 
καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ 

Ἰησοῦν. 

 
 

 

 
= Mt 1:20 

 

 
( 2:23b … ὅτι Ναζωραῖος  

κληθήσεται.) 

 
 



 
1:36 I oto Elżbieta,  

krewna twoja,  

poczęła syna w starości swojej,  

i ten miesiąc szóstym jest jej,  

[tej] nazywanej bezpłodną; 
1:37 gdyż nie jest niemożliwe  

dla Boga [4] żadne oznajmienie". [5] 

 
1:38 Rzekła zaś Mariam: 

"Oto ja niewolnica Pana,  

niech mi się stanie  
według oznajmienia twego".  

 

I odszedł od niej posłaniec. 
 

 
[4] wariant bizantyński: παρὰ τῷ θεῷ 
("u Boga") – אC2, A, C, Δ, Θ, Ψ, f1, 

f13, 33, 157, 579, 700, 892, 1071, 

1241, Byz; por. Łk 1:30 
[5] = słowo, rzecz (hebraizm) 

 

 
1:36 καὶ ἰδοὺ Ἐλισάβετ  

ἡ συγγενίς σου καὶ αὐτὴ  

συνείληφεν υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς  

καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ  

τῇ καλουμένῃ στείρᾳ·  
1:37 ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει  

παρὰ τοῦ θεοῦ πᾶν ρῆμα.  

 
1:38 εἶπεν δὲ Μαριάμ·  

ἰδοὺ ἡ δούλη κυρίου·  

γένοιτο μοι  
κατὰ τὸ ρῆμα σου.  

 

καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτῆς ὁ ἄγγελος. 

T. 4 - Hołd magów ze Wschodu   T. 4 - Hołd magów ze Wschodu 
  Mt 2:1 – 2:12 

2:1 [Kiedy] to zaś Jezus narodził się 

w Betlejem Judzkim za dni  

króla Heroda, oto magowie  
ze wschodów przybyli  

do Jerozolimy,  
2:2 mówiąc: "Gdzie jest 
nowonarodzony król Żydów? [1] 

Widzieliśmy bowiem jego gwiazdę 

na wschodzie i przybyliśmy  
złożyć mu pokłon". 

 
2:3 Usłyszawszy zaś to, król Herod 
wielce się zatrwożył i cała 

Jerozolima z nim. 
2:4 I zgromadziwszy wszystkich 
arcykapłanów i uczonych w Piśmie 

spośród ludu, wypytywał ich,  

gdzie ma się Pomazaniec narodzić. 
 
2:5 Oni zaś mu rzekli:  

"W Betlejem Judzkim; 
 tak bowiem napisane jest  

przez proroka: 
2:6 ‘I ty, Betlejem, ziemio Judy, 
bynajmniej nie jesteś najmniejsze 

wśród rządców Judy, z ciebie 

bowiem wyjdzie rządca, który 
będzie pasł lud mój, Izraela’". 

 

 
[1] = Judejczyków 

 

   Mt 2:1 – 2:12 
2:1 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος  

ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις 

Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι 
ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο  

εἰς Ἱεροσόλυμα  
2:2 λέγοντες· ποῦ ἐστιν  
ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;  

εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα  

ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν 
προσκυνῆσαι αὐτῷ.  

 
2:3 ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης 
ἐταράχθη καὶ πᾶσα  

Ἱεροσόλυμα μετ᾿ αὐτοῦ,  
2:4 καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς 
ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς  

τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ᾿ αὐτῶν 

ποῦ ὁ χριστὸς γεννᾶται.  
 
2:5 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ·  

ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας·  
οὕτως γὰρ γέγραπται  

διὰ τοῦ προφήτου· 
2:6 καὶ σὺ Βηθλέεμ, γῆ Ἰούδα, 
οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς 

ἡγεμόσιν Ἰούδα· ἐκ σοῦ  

γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις 
ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ. 

 

 
 

 



 
2:7 Wtedy Herod wezwawszy 

potajemnie magów, wywiedział się 

od nich o czasie  

pojawienia się gwiazdy. 
2:8 I posłał ich do Betlejem  
mówiąc: "Wyruszcie wypytując 

dokładnie co do dziecka. Gdy zaś 

znajdziecie, donieście mi, abym i ja 
poszedł złożyć pokłon mu". 

 
2:9 Oni zaś, wysłuchawszy króla, 
wyruszyli w drogę.  

A oto gwiazda,  

którą ujrzeli na wschodzie, 
prowadziła ich, aż doszedłszy 

stanęła nad miejscem,  

gdzie było dziecko. 
2:10 Ujrzawszy zaś gwiazdę, 

ucieszyli się w radości wielkiej 

niezmiernie. [1] 
 
2:11 I wszedłszy do domu,  

ujrzeli dziecko z Marią,  
matką jego, i upadłszy,  

złożyli pokłon mu.  

I otworzywszy skarbce  
swoje, złożyli mu w darze  

złoto i liban, [2] i mirrę. 

 
2:12 I ostrzeżeni we śnie,  

by nie wracali do Heroda,  

inną drogą odeszli  
do krainy swojej.  

 

 
[1] por. Łk 2:17 
[2] = kadzidło 

 

 
2:7 Τότε Ἡρῴδης λάθρᾳ καλέσας 

τοὺς μάγους ἠκρίβωσεν  

παρ᾿ αὐτῶν τὸν χρόνον  

τοῦ φαινομένου ἀστέρος,  
2:8 καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλέεμ 
εἶπεν· πορευθέντες ἐξετάσατε 

ἀκριβῶς περὶ τοῦ παιδίου· ἐπὰν δὲ 

εὕρητε, ἀπαγγείλατε μοι, ὅπως καγὼ 
ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ.  

 
2:9 οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως 
ἐπορεύθησαν  

καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστήρ,  

ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ,  
προῆγεν αὐτούς, ἕως ἐλθὼν  

ἐστάθη ἐπάνω  

οὗ ἦν τὸ παιδίον.  
2:10 ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα  

ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην  

σφόδρα.  
 
2:11 καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν  

εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας  
τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες 

προσεκύνησαν αὐτῷ  

καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς 
αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, 

χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν.  

 
2:12 καὶ χρηματισθέντες κατ᾿ ὄναρ 

μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην,  

δι᾿ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν  
εἰς τὴν χώραν αὐτῶν. 

 

 

 

 

 

 

 



T. 5 - Ucieczka do Egiptu  T. 5 - Ucieczka do Egiptu 
  Mt 2:13 – 2:15 

2:13 Gdy zaś oni odeszli,  

oto posłaniec Pana zjawia się  
we śnie Jozefowi mówiąc:  

"Wstań, weź dziecko  

i matkę jego  
i uciekaj do Egiptu,  

i bądź tam, dopóki ci nie rzeknę. 

Będzie Herod bowiem poszukiwał 
dziecka, aby je zgładzić". 

 
2:14 Wstawszy zaś, wziął  
dziecko i matkę jego  

w nocy i wycofał się [1]  

do Egiptu.  
2:15 I przebywał tam aż do śmierci 

Heroda, aby się wypełniło,  

co było powiedziane przez Pana  
przez proroka, mówiącego:  

"Z Egiptu wezwałem syna mego". 

 
 
[1] odejść, wycofać się w ustronne 

miejsce, zbiec 
 

   Mt 2:13 – 2:15 
2:13 Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν  

ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται  
κατ᾿ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων· 

ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον  

καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ  
καὶ φεῦγε εἰς ῎Αιγυπτον  

καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι·  

μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν  
τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό.  

 
2:14 ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν  
τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ 

νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν  

εἰς ῎Αιγυπτον,  
2:15 καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς 

Ἡρῴδου· ἵνα πληρωθῇ  

τὸ ρηθὲν ὑπὸ κυρίου  
διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος·  

ἐξ Ἀιγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου. 

T. 6 - Rzeź dzieci  T. 6 - Rzeź dzieci 
  Mt 2:16 – 2:18 

2:16 Wtedy Herod, widząc, że 
magowie go wykpili,  

popadł w [kompletną] furię.  

I posłał aby pozabijać wszystkie 
dzieci w Betlejem  

i w całej jego okolicy,  

dwuletnie i młodsze,  
według czasu,  

o którym się wywiedział  

od magów. 
 
2:17 Wtedy spełniło się, to co 

powiedziano przez Jeremiasza, 
proroka, mówiącego: 
2:18 "Głos w Rama usłyszano,  

{lament i} [1] płacz  
i żałość wielką.  

Rachel opłakuje potomstwo swe 

i nie daje się pocieszyć,  
gdyż [już] ich nie ma". 

 

 
[1] θρῆνος καὶ - wariant bizantyński 

C, D, K, Π, L, W, Δ, 0233, f13, 33, 

892, 1071, Byz, Sy-S, Sy-C, Sy-H, 
Orygenes; pomija א, B, Z, 0250, f1, 

22, 279, 372, 1491, 2737, L2211, it, 

Sy-P, Justyn i in.  
 

   Mt 2:16 – 2:18 
2:16 Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι 
ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων  

ἐθυμώθη λίαν,  

καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας  
τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλέεμ  

καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς  

ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω,  
κατὰ τὸν χρόνον  

ὃν ἠκρίβωσεν  

παρὰ τῶν μάγων.  
 
2:17 τότε ἐπληρώθη τὸ  

ρηθὲν διὰ Ἰερεμίου  
τοῦ προφήτου λέγοντος· 
2:18 φωνὴ ἐν Ῥαμὰ ἠκούσθη,  

{θρῆνος καὶ} κλαυθμὸς  
καὶ ὀδυρμὸς πολύς·  

Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, 

καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι,  
ὅτι οὐκ εἰσίν. 

 



T. 7 - Powrót do Izraela  T. 7 - Powrót do Izraela 
  Mt 2:19 – 2:21 

2:19 Gdy zaś Herod zmarł,  

oto posłaniec Pana zjawia się  
we śnie Jozefowi w Egipcie,  
2:20 mówiąc: "Wstań, weź  

dziecko i matkę jego  
i wyrusz do ziemi Izraela,  

zmarli bowiem ci,  

którzy poszukiwali [1] 

tchu żywota dziecka". 

 
2:21 Wstawszy zaś, wziął  
dziecko oraz matkę jego  

i wszedł do ziemi Izraela. 

 

 

 

 
[1] = którzy nastawali na życie 

dziecka  

 

   Mt 2:19 – 2:21 
2:19 Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρῴδου 

ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται  
κατ᾿ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ ἐν Ἀιγύπτῳ  
2:20 λέγων· ἐγερθεὶς παράλαβε  

τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ  
καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ· 

τεθνήκασιν γὰρ οἱ  

ζητοῦντες  
τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου.  

 
2:21 ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν  
τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ  

καὶ εἰσῆλθεν εἰς γῆν Ἰσραήλ. 

T. 8 - Ucieczka do Galilei  T. 8 - Ucieczka do Galilei 
= Łk 2:23 

 

 
 

 

 
 

 

 
2:23 (jak napisano  

w Prawie Pana,  

że: "Wszystek mąż,  
co rozewrze żywot [1] 

świętym Panu  

będzie nazwany") 
 

 

 
 
[1] dosł. macierz, idiom. 

"pierworodny" 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Łk 1:35 I odpowiadając posłaniec  

rzekł jej:  

"Duch święty zstąpi na ciebie  
i moc Najwyższego zacieni cię;  

stąd i to spłodzone świętym  

będzie nazwane, synem Boga. 
 

Mt 2:22 – 2:23 
2:22 Usłyszawszy zaś, że Archelaos 

króluje Judei, w miejsce  
ojca swego, Heroda,  

bał się tam odejść.  

Ostrzeżony [1] zaś we śnie,  
wycofał się do  

prowincji Galilei. 

 
2:23 I przyszedłszy, osiedlił się  

w mieście zwanym Nazaret,  

aby się wypełniło, co było 
powiedziane przez proroków,  

że: "Nazorejczykiem  

będzie nazwany". [2]  
 

 

 
[1] w sposób nadprzyrodzony: za 

sprawą wizji, wyroczni etc 
[2] por. Łk 1:32, 1:35; 2:23 
 

 = Łk 2:23 
 

 
 

 

 
 

 

 
2:23 (καθὼς γέγραπται  

ἐν νόμῳ κυρίου  

ὅτι πᾶν ἄρσεν  
διανοῖγον μήτραν  

ἅγιον τῷ κυρίῳ  

κληθήσεται),  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Łk 1:35 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος  

εἶπεν αὐτῇ·  

πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ  
καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι·  

διὸ καὶ τὸ γεννώμενον  

ἅγιον κληθήσεται υἱὸς θεοῦ.  
 

Mt 2:22 – 2:23 
2:22 Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος 

βασιλεύει τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ  
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡρῴδου  

ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν· 

χρηματισθεὶς δὲ κατ᾿ ὄναρ 
ἀνεχώρησεν εἰς  

τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας,  

 
2:23 καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν  

εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ·  

ὅπως πληρωθῇ  
τὸ ρηθὲν διὰ τῶν προφητῶν  

ὅτι Ναζωραῖος  

κληθήσεται. 

 


