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T. 15 - Narodzenie Jezusa  T. 15 - Narodzenie Jezusa 
Łk 2:1 – 2:7 
2:1 Zdarzyło się zaś, że  

w dni owe,  

wyszedł dekret  
od Cezara Augusta,  

by dokonać spisu [1]   

całego świata [zamieszkanego]; [2] 
2:2 (tenże spis pierwszy 

zdarzył się, gdy był rządcą 

Syrii Kwiryniusz); 
2:3 i szli wszyscy  

dać się spisać, każdy do  

swego miasta. 
 
2:4 Poszedł zaś  

i Jozef z Galilei,  
z miasta Nazareth,  

do Judei, do miasta Dawida, 

zwanego Betlejem,  
dlatego że był on z domu  

i rodu Dawida, 
2:5 by być spisanym  

z Mariam,  

przyrzeczoną mu {żoną}, [3] 

będącą brzemienną. 

 
2:6 Zdarzyło się zaś,  
że gdy tam byli,  

nadeszły dni  

jej porodu; 
 
2:7 i urodziła syna  

swego pierworodnego,  
i zawinęła go w płótna,  

i położyła go w żłobie,  

stąd że nie było dla nich  
miejsca w gościńcu. [4] 

 

 
[1] = spisu podatkowego 
[2] = państwa, Imperium 
[3] γυναικὶ - wariant bizantyński - A, 
CC, Δ, Θ, Ψ, f13, 33, 157, 579, 892, 

1241, Byz, it, Sy-S, Sy-H; pomija א, 

B, C*, D, L, W, Ξ, 0177, f1, 22, 565, 
700, pc, it i in.  
[4] = karczmie, kwaterze, pokojach 

gościnnych 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
1:25 I {nie zaznawał jej, 

dopóki {nie}} urodziła syna 

{swego pierworodnego};  
 

 

 

 Łk 2:1 – 2:7 
2:1 Ἐγένετο δὲ  

ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις  

ἐξῆλθεν δόγμα  
παρὰ Καίσαρος Ἀυγούστου 

ἀπογράφεσθαι  

πᾶσαν τὴν οἰκουμένην.  
2:2 αὕτη {ἡ} ἀπογραφὴ πρώτη  

ἐγένετο ἡγεμονεύοντος  

τῆς Συρίας Κυρηνίου.  
2:3 καὶ ἐπορεύοντο πάντες 

ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς  

τὴν ἑαυτοῦ πόλιν.  
 
2:4 Ἀνέβη δὲ  

καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας  
ἐκ πόλεως Ναζαρὲθ  

εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαυὶδ 

ἥτις καλεῖται Βηθλέεμ,  
διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου  

καὶ πατριᾶς Δαυίδ,  
2:5 ἀπογράψασθαι  

σὺν Μαριὰμ  

τῇ ἐμνηστευμένῃ αὐτῷ {γυναικὶ},  

οὔσῃ ἐγκύῳ.  

 
2:6 Ἐγένετο δὲ  
ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ  

ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι  

τοῦ τεκεῖν αὐτήν,  
 
2:7 καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν  

αὐτῆς τὸν πρωτότοκον,  
καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν  

καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνῃ,  

διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς  
τόπος ἐν τῷ καταλύματι.  

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
1:25 {καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν  

ἕως {οὗ}} ἔτεκεν {τὸν} υἱόν·  

{αὐτῆς τὸν πρωτότοκον} 
 

 



T. 16 - Hołd pasterzy  T. 16 - Hołd pasterzy 
Łk 2:8 – 2:20 
2:8 I byli pasterze w krainie  

tej w polu czuwający  
i trzymający straże  

nocne nad stadem swoim; 
2:9 i {oto} [1] posłaniec Pana  
zjawił się im, i chwała Pana  

oświeciła ich,  

i przestraszyli się  
strachem wielkim; [2] 
2:10 i rzekł do nich posłaniec:  

"Nie bójcie się, oto bowiem 
zwiastuję wam dobrą nowinę  

[o] radości wielkiej,  

która będzie [dana] całemu ludowi, 
2:11 gdyż narodził się wam  

dzisiaj zbawiciel, którym jest 

Pomazaniec Pana, [3] 
w mieście Dawida; 
2:12 i to będzie wam znakiem: 

znajdziecie niemowlątko  
owinięte w płótna  

i leżące w żłobie". 

 
2:13 I naraz zjawiło się  

przy posłańcu mnóstwo wojsk 

niebieskich, chwalących Boga  
i mówiących: 
2:14 "Chwała na wysokościach  

Bogu, i na ziemi pokój  
ludziom, [w których ma] 

upodobanie". [4] 

 
 

 
[1] ἰδοὺ - wariant bizantyński: A, D, 

Δ, Θ, Ψ, f1, f13, 33, 157, 892, 1241, 

Byz, it, Sy-P, Sy-H, Sy-Pal  
[2] wariant ἐφοβήθησαν σφόδρα 

("przestraszyli się niezmiernie") – 

B; por. Mt 17:6, 27:54 
[3] wariant χριστὸς κυρίου 

("Pomazaniec Pana") zgodnie z β, 

r1, vg, Sy-Pal, DiatessaronEfrem; 
wariant większościowy: χριστὸς 

κύριος ("Pomazaniec Pan"); κύριος 

w historii narodzin używany jest 
jako synonim Jhwh   
[4] warianty: εὐδοκίας ("w których 

ma upodobanie") – א*, A, B*, D, W, 
23, it, sa, Orygenes, IreneuszLat; 

εὐδοκία ("dobrej woli") wariant 

bizantyński אC2, BC2, K, L, P, Δ, Θ, 
Ξ, Ψ, f1, f13, 579, 700, 892, 1241, 

Byz, L1043, δ, Sy, bo, Euzebiusz, 

Diatessaron 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  Łk 2:8 – 2:20 
2:8 Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ  

τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες  
καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς 

νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν.  
2:9 καὶ {ἰδοὺ} ἄγγελος κυρίου  
ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα κυρίου 

περιέλαμψεν αὐτούς,  

καὶ ἐφοβήθησαν  
φόβον μέγαν.  
2:10 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος·  

μὴ φοβεῖσθε, ἰδοὺ γὰρ 
εὐαγγελίζομαι ὑμῖν  

χαρὰν μεγάλην  

ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ,  
2:11 ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν  

σήμερον σωτὴρ ὅς ἐστιν  

χριστὸς κυρίου 
ἐν πόλει Δαυίδ.  
2:12 καὶ τοῦτο ὑμῖν {τὸ} σημεῖον, 

εὑρήσετε βρέφος  
ἐσπαργανωμένον  

καὶ κείμενον ἐν φάτνῃ.  

 
2:13 καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο  

σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς 

οὐρανίου αἰνούντων τὸν θεὸν  
καὶ λεγόντων· 
2:14 δόξα ἐν ὑψίστοις  

θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη  
ἐν ἀνθρώποις  

εὐδοκίας. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  



 
2:15 I zdarzyło się, że gdy  

odeszli od nich do nieba  

posłańcy {i ludzie}, [5] 

pasterze rzekli między sobą: 

"Pójdźmy aż do Betlejem  
i zobaczmy oznajmienie to,  

o którym Pan  

dał się dowiedzieć nam". 
 
2:16 I śpiesząc się, przyszli, 

i znaleźli Mariam  
i Jozefa, i niemowlątko  

leżące w żłobie. 
2:17 Ujrzawszy zaś, rozgłosili  
o oznajmieniu  

wypowiedzianym im 

o dziecku tym. 
2:18 I wszyscy, którzy słyszeli, 

zdziwili się temu, co powiedziane 

było przez pasterzy do nich. 
2:19 Mariam [6] zaś wszystkie 

zachowywała oznajmienia te, 

rozważając je w sercu swoim. 
 
2:20 I wrócili pasterze,  

wielbiąc i chwaląc Boga  
za wszystko, co słyszeli i widzieli, 

jako powiedziano ku nim. 

 
 
[5] καὶ οἱ ἄνθρωποι - wariant 

bizantyński: A, D, P, Δ, Ψ, f13, 33, 
157, 892, 1241, Byz, d, q, Sy-H  
[6] wariant mniejszościowy: Μαρὶα 

("Maria") – א*, B, D, R, Θ, 372, 
1071, 1241, 1424, pc, L1043 

 

 

 

 
2:15 Καὶ ἐγένετο ὡς  

ἀπῆλθον ἀπ᾿ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν 

οἱ ἄγγελοι {καὶ οἱ ἄνθρωποι},  

οἱ ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους· 

διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλέεμ  
καὶ ἴδωμεν τὸ ρῆμα τοῦτο  

τὸ γεγονὸς ὃ ὁ κύριος  

ἐγνώρισεν ἡμῖν.  
 
2:16 καὶ ἦλθαν σπεύσαντες  

καὶ ἀνεῦραν τήν τε Μαριὰμ  
καὶ τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὸ βρέφος 

κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ·  
2:17 ἰδόντες δὲ ἐγνώρισαν  
περὶ τοῦ ρήματος  

τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς  

περὶ τοῦ παιδίου τούτου.  
2:18 καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες 

ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων 

ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς·  
2:19 ἡ δὲ Μαριὰμ πάντα  

συνετήρει τὰ ρήματα ταῦτα 

συμβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.  
 
2:20 καὶ ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες 

δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν θεὸν 
ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον 

καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς. 

 

 

 

 

 

 

 



T. 17 - Ofiarowanie  T. 17 - Ofiarowanie 
Łk 2:21 – 2:24 
2:21 I gdy minęło dni  

osiem, obrzezano go;  
i nadano imię  

mu Jezus, jak go nazwał  

posłaniec, zanim się począł  
on w brzuchu.) 

 
2:22 I gdy minęły dni  
oczyszczenia {ich} [1] 

według prawa Mojżesza,  

przywiedli go do Jerozolimy,  
stawić przed Panem, 
2:23 (jak napisano  

w Prawie Pana,  

że: "Wszystek mąż,  

co rozewrze żywot [2] 

świętym Panu  
będzie nazwany") 
2:24 i aby złożyć ofiarę według  

tego, co powiedziano w Prawie 
Pana: "Parę gołębic  

lub dwa młode gołębie". 

 
 
[1] warianty: αὐτῶν ("ich") 

αὐτοῦ ("jego") – D, 118, 205, 209, 
pc6, it, Sy-S, sams, arm, Ireneuszlat; 

pomija – pc, bopt, Chryzostom, 

Diatessaronpers 
[2] μήτραν - dosł. macierz, zwrot 

idiomatyczny, "pierworodny" 

 

 
 

 
 
1:25b ... i nadał imię 

mu Jezus. 
 

 

 
 

 

 
 

 
2:23 I przyszedłszy, osiedlił się  
w mieście zwanym Nazaret,  

aby się wypełniło, co było 

powiedziane przez proroków,  
że: "Nazorejczykiem  

będzie nazwany". 

 

 Łk 2:21 – 2:24 
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. 

 
2:22 Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι 
τοῦ καθαρισμοῦ {αὐτῶν}  

κατὰ τὸν νόμον Μωϋσέως,  

ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα  
παραστῆσαι τῷ κυρίῳ,  
2:23 καθὼς γέγραπται  

ἐν νόμῳ κυρίου  

ὅτι πᾶν ἄρσεν  

διανοῖγον μήτραν  

ἅγιον τῷ κυρίῳ  
κληθήσεται,  
2:24 καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ  

τὸ εἰρημένον ἐν τῷ νόμῳ  
κυρίου, ζεῦγος τρυγόνων  

ἢ δύο νοσσοὺς περιστερῶν. 

 

  
 
1:25b ...καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα  

αὐτοῦ Ἰησοῦν. 
 

 

 
 

 

 
 

 
2:23 καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν  
εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ·  

ὅπως πληρωθῇ  

τὸ ρηθὲν διὰ τῶν προφητῶν  
ὅτι Ναζωραῖος  

κληθήσεται. 

T. 18 - Proroctwo Symeona  T. 18 - Proroctwo Symeona 
Łk 2:25 – 2:35 
2:25 I oto człowiek był  

w Jeruzalem, imieniem Symeon; 
i człowiek ten [był] sprawiedliwy  

i bogobojny; oczekując  

pocieszenia Izraela;  
i Duch święty był na nim. 
2:26 I jemu to  

zostało przepowiedziane  
przez Ducha świętego, [że]  

nie ujrzy śmierci, zanim by nie 

ujrzał pomazańca Pana. 
 
2:27 I przyszedł w Duchu 

do świątyni; i gdy wnosili  
rodzice dziecko Jezus,  

by wypełnić im według  

zwyczaju prawa co do niego, 
2:28 i on wziął go  

w ramiona, i błogosławił  

Boga, i rzekł: 
 

   Łk 2:25 – 2:35 
2:25 Καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος ἦν  

ἐν Ἰερουσαλὴμ ᾧ ὄνομα Συμεὼν  
καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος  

καὶ εὐλαβὴς προσδεχόμενος 

παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ,  
καὶ πνεῦμα ἦν ἅγιον ἐπ᾿ αὐτόν·  
2:26 καὶ ἦν αὐτῷ  

κεχρηματισμένον  
ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου  

μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν {ἢ} ἂν  

ἴδῃ τὸν χριστὸν κυρίου.  
 
2:27 καὶ ἦλθεν ἐν τῷ πνεύματι  

εἰς τὸ ἱερόν· καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν 
τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον Ἰησοῦν  

τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ  

τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ  
2:28 καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ  

εἰς τὰς ἀγκάλας καὶ εὐλόγησεν  

τὸν θεὸν καὶ εἶπεν· 
 

  



 
2:29 "Teraz uwalniasz niewolnika 

twego, Władco, wedle oznajmienia 

twego, w pokoju, 
2:30 gdyż zobaczyły oczy moje  

zbawienie twe, 
2:31 które przygotowałeś wedle 

oblicza wszystkich ludów, 

2:32 światło, które oświeci pogan,  
i chwałę ludu twego, Izraela". 

 
2:33 I ojciec jego  
i matka [1] dziwili się temu,  

co mówiono o nim; 
2:34 i pobłogosławił im Symeon;  
i rzekł do Mariam,  

matki jego:  

"Oto ten przeznaczony jest na 
upadek i powstanie wielu  

w Izraelu; i na znak  

odrzucenia - 
2:35 i twój {zaś} [2] własny  

dech żywota przebije włócznia, [3] 

aby zostały odsłonięte  
wielu serc zamysły". [4] 

 

 
 

 

 
[1] wariant bizantyński, cenzurujący: 

Ἰωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ ("Józef i 

matka jego") – A, N, X, Δ, Θ, Ψ, f13, 
33, 579, 892, Byz, it, vgmss, Sy-P, Sy-

H, Sy-Pal, pc5; ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ 

μήτηρ ("ojciec jego i matka") – א, B, 
D, L, W, f1, 131, 700, 1241, d, vg, 

sa, bo, Orygeneslat; 
[2] δὲ - pomija B, L, W, Ξ, Ψ, 579, it, 
Sy-S 
[3] dokładniej: rumfaja, tracka broń 
drzewcowa o zakrzywionym ostrzu  
[4] serce - źródło myśli (umysł) 

 

 
2:29 νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλον  

σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ρῆμα  

σου ἐν εἰρήνῃ· 
2:30 ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου  

τὸ σωτήριον σου, 
2:31 ὃ ἡτοίμασας κατὰ  

πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, 
2:32 φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν  
καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ. 

 
2:33 καὶ ἦν ὁ πατὴρ αὐτοῦ  
καὶ ἡ μήτηρ θαυμάζοντες ἐπὶ τοῖς 

λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ.  
2:34 καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεὼν 
καὶ εἶπεν πρὸς Μαριὰμ  

τὴν μητέρα αὐτοῦ·  

ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν  
καὶ ἀνάστασιν πολλῶν  

ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἰς σημεῖον 

ἀντιλεγόμενον -  
2:35 καὶ σοῦ {δὲ} αὐτῆς  

τὴν ψυχὴν διελεύσεται ρομφαία - 

ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν  
ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί. 

 

 

 

 

 

 



T. 19 - Prorokina Hanna  T. 19 - Prorokina Hanna 
Łk 2:36 – 2:40 
2:36 I była Hanna, prorokini,  

córka Fanuela, z plemienia Aszer.  
Ta [była] podeszła w dniach  

wielu, przeżywszy z mężem  

lat siedem po dziewictwie swym. 
 
2:37 I ona, wdowa aż do  

lat osiemdziesięciu czterech,  
nie opuszczała świątyni,  

w postach i modlitwach  

służąc nocą i dniem. 
 
2:38 I {ta}, [1] tejże godziny 

nadszedłszy,  

zaczęła dzięki składać Bogu, [2] 

i mówiła o nim wszystkim  

oczekującym odkupienia  
{w} Jeruzalem. [3] 

 
2:39 I gdy wykonali wszystko  
wedle prawa Pana,  

wrócili do Galilei,  

do miasta swego Nazareth. 
2:40 Dziecko zaś rosło  

i nabierało sił {w duchu}, [4] 

napełniając się mądrością,  
i łaska Boga była na nim. 

 

 
 
[1] αὕτη ("ta") – wariant bizantyński 

Θ, f1, f13, 700, 892, 1241, Byz, it; 
pomija א, A, B, D, L, N, W, X, Δ, Ξ, 

Ψ i inne 
[2] wariant bizantyński τῷ κυρίῳ 

("Panu") - Θ, f1, f13, 700, 892, 

1241, Byz, it; pomija א, A, B, D, L, 
N, W, X, Δ, Ξ, Ψ i inne 
[3] Ἰερουσαλήμ ("Jeruzalem") – 

zgodnie z א, B, W, Π, Ξ, 0233, f1, 
565*, pc7, it, Sy-S, Sy-P, IreneuszLat; 

ἐν Ἰερουσαλήμ ("w Jeruzalem") – 

wariant bizantyński A, D, L, X, Δ, Ξ, 
Ψ, 0130, f13, 33, 157, 579, 700, 892, 

1241, Byz, d, Sy-H; Ἰσραήλ 

("Izraela") – pc, a, g1, r1, vgCl; ἐν 
Ἰσραήλ ("w Izraelu") – 1071, pc 
[4] πνεύματι - wariant bizantyński A, 

X, Δ, Θ, Ψ, f1, f13, 33, 157, 579, 
700, 892, 1241, Byz, aur, f, q, Sy-P, 

Sy-H 

 

   Łk 2:36 – 2:40 
2:36 Καὶ ἦν Ἅννα προφῆτις,  

θυγάτηρ Φανουήλ, ἐκ φυλῆς Ἀσήρ· 
αὕτη προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις 

πολλαῖς, ζήσασα μετὰ ἀνδρὸς  

ἔτη ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενίας αὐτῆς  
 
2:37 καὶ αὐτὴ χήρα ἕως  

ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων,  
ἣ οὐκ ἀφίστατο τοῦ ἱεροῦ  

νηστείαις καὶ δεήσεσιν  

λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέραν.  
 
2:38 καὶ αὐτῇ {αὕτη} τῇ ὥρᾳ 

ἐπιστᾶσα  

ἀνθωμολογεῖτο τῷ θεῷ  

καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσιν  

τοῖς προσδεχομένοις λύτρωσιν  
{ἐν} Ἰερουσαλήμ. 

 
2:39 Καὶ ὡς ἐτέλεσαν πάντα  
τὰ κατὰ τὸν νόμον κυρίου, 

ἐπέστρεψαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν  

εἰς πόλιν ἑαυτῶν Ναζαρέθ.  
2:40 Τὸ δὲ παιδίον ἠύξανεν  

καὶ ἐκραταιοῦτο {πνεύματι} 

πληρούμενον σοφίᾳ,  
καὶ χάρις θεοῦ ἦν ἐπ᾿ αὐτό. 

  

 



T. 20 - Dwunastoletni Jezus w świątyni  T. 20 - Dwunastoletni Jezus w świątyni 
Łk 2:41 – 2:52 
2:41 I chodzili rodzice jego  

każdego roku do Jeruzalem  
na święto Pesach. 
2:42 I gdy zdarzyło się [mu]  

lat dwanaście, że gdy wchodzili oni  
{do Jerozolimy} [1] wedle zwyczaju 

na święto, 
2:43 i dobiegły końca [te] dni  
[i] wracali oni,  

że został chłopczyk Jezus  

w Jeruzalem,  
i nie wiedzieli [o tym]  

jego rodzice; [2] 
2:44 mniemając zaś, że on jest  

pośród podróżnych, przeszli dzień 

drogi i szukali go między  

krewnymi i znajomymi; 
2:45 i nie znalazłszy,  

wrócili do Jeruzalem,  

szukając go. 
 
2:46 I zdarzyło się po dniach trzech, 

że znaleźli go w świątyni, 
siedzącego wśród  

nauczycieli, i słuchającego ich,  

i pytającego ich. 
2:47 Zdumiewali się zaś wszyscy,  

{którzy słuchali go,} [3] 

nad zrozumieniem  
i odpowiedziami jego. 

 
2:48 I ujrzawszy go,  
zdziwili się; i rzekła do niego  

matka jego: "Dziecko,  
czemu uczyniłeś nam to?  

 

 
 
[1] εἰς Ἱεροσόλυμα ("do Jerozolimy") 

– wariant bizantyński niezgodny 
stylistycznie z Łk 2:38, 2:41, 2:43, 

2:45 i in. ("do Jeruzalem"): A, Cvid, 

N, X, Δ, Ψ, 0130, f1, f13, 33, 157, 
700, 892, Byz, it, Sy-H, Sy-Pal 
[2] wariant bizantyński, cenzurujący, 

podobnie jak w Łk 2:33: Ἰωσὴφ καὶ 
ἡ μήτηρ αὐτοῦ ("Józef i matka jego") 

– A, C, X, Δ, Ψ, 0130, f13, 892, Byz, 

it, vgmss, Sy-P, Sy-H, Sy-Pal; οἱ 
γονεῖς αὐτοῦ ("jego rodzice") – א, B, 

D, L, W, Θ, f1, 788, 983, 22, 33, 

157, 372, 579, 1241, it i in. 
[3] fragment pomijany przez B, W, 

1241, pc, OrygenesLat 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  Łk 2:41 – 2:52 
2:41 Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ 

κατ᾿ ἔτος εἰς Ἰερουσαλὴμ  
τῇ ἑορτῇ τοῦ πάσχα.  
2:42 Καὶ ὅτε ἐγένετο  

ἐτῶν δώδεκα, ἀναβαινόντων αὐτῶν 
{εἰς Ἱεροσόλυμα} κατὰ τὸ ἔθος  

τῆς ἑορτῆς  
2:43 καὶ τελειωσάντων τὰς ἡμέρας,  
ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτοὺς 

ὑπέμεινεν Ἰησοῦς ὁ παῖς  

ἐν Ἰερουσαλήμ,  
καὶ οὐκ ἔγνωσαν  

οἱ γονεῖς αὐτοῦ.  
2:44 νομίσαντες δὲ αὐτὸν εἶναι  

ἐν τῇ συνοδίᾳ ἦλθον ἡμέρας  

ὁδὸν καὶ ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τοῖς 

συγγενεῦσιν καὶ τοῖς γνωστοῖς,  
2:45 καὶ μὴ εὑρόντες  

ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ  

ἀναζητοῦντες αὐτόν.  
 
2:46 καὶ ἐγένετο μετὰ ἡμέρας τρεῖς 

εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ 
καθεζόμενον ἐν μέσῳ τῶν 

διδασκάλων καὶ ἀκούοντα αὐτῶν 

καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς·  
2:47 ἐξίσταντο δὲ πάντες  

οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ  

ἐπὶ τῇ συνέσει  
καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ.  

 
2:48 καὶ ἰδόντες αὐτὸν  
ἐξεπλάγησαν, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν 

ἡ μήτηρ αὐτοῦ· τέκνον,  
τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως;  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  



 

Oto ojciec twój i ja  

cierpiąc {i smucąc się} [4] 

szukaliśmy cię". 

 
2:49 I rzekł do nich:  
"Cóż [z tego], że szukaliście mnie? 

Nie wiedzieliście, że w tym  

Ojca mego, trzeba być mi?" 
 
2:50 A oni nie rozumieli  

oznajmienia, wypowiedzianego im. 
 
2:51 I poszedł z nimi,  

i przyszedł do Nazareth,  
i był im podporządkowany,  

i matka jego strzegła wszystkich 

[tych] oznajmień w sercu swoim. 
 
2:52 I Jezus wzrastał  

{w} [5] [w] mądrości i posturze,  
i łasce u Boga i ludzi. 

 

 
 
[4] καὶ λυπούμενοι - wariant 

zachodni D, it (a, d, e, ff2, l, q, r1), 
vgmss, Sy-C; por. Mt 26:22 
[5] ἐν τῇ - א, L; τῇ - B, W, 579, pc; 

pomija A, C, D, X, Δ, Θ, Ψ, f1, f13, 
33, 157, 700, 892, 1241, Byz 

 

 

ἰδοὺ ὁ πατήρ σου καγὼ  

ὀδυνώμενοι {καὶ λυπούμενοι} 

ἐζητοῦμεν σε.  
 
2:49 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς·  
τί ὅτι ἐζητεῖτε με;  

οὐκ ᾔδειτε ὅτι ἐν τοῖς  

τοῦ πατρός μου δεῖ εἶναι με;  
 
2:50 καὶ αὐτοὶ οὐ συνῆκαν  

τὸ ρῆμα ὃ ἐλάλησεν αὐτοῖς.  
 
2:51 καὶ κατέβη μετ᾿ αὐτῶν  

καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρὲθ  
καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς.  

καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα 

τὰ ρήματα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.  
 
2:52 Καὶ Ἰησοῦς προέκοπτεν  

{ἐν} {τῇ} σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ  
καὶ χάριτι παρὰ θεῷ καὶ ἀνθρώποις. 

 


