
 
  

Gwiazda 
betlejemska 

 
  W roku ubiegłym 
ukazała się  w wydawnictwie 
RAFAEL polska wersja książki 
niemieckiego autora Petera 
Seewalda pod tytułem „Jezus 
Chrystus – Biografia”, o której 
papież Benedykt XVI powiedział „ 
Świetna książka o Jezusie 
Chrystusie” 
 Sporo uwagi autor poświęca  
Mędrcom ze Wschodu, jak ich 
określa  ewangelista Mateusz, 

którzy przybyli do Jerozolimy i pytali ;”Gdzie jest  nowo narodzony król 
żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na  Wschodzie i przybyliśmy 
oddać mu pokłon”.(Rozdz. 6.3) Autor książki szczegółowo analizuje 
badania astrologów dotyczące tej gwiazdy. 

 
W 1603 roku niemiecki  astronom Johanes Kepler zaobserwował 

świecącą jasnym blaskiem  koniunkcję- zbliżenie Jupitera i Saturna w 
znaku Ryb. Po dokonaniu skomplikowanych obliczeń stwierdził, że ten 
sam  fenomen, wywołujący na nieboskłonie  bardzo intensywne  światło  
musiał mieć także miejsce  w 7 roku przed Chrystusem  co odpowiadałoby  
Gwieździe Betlejemskiej. 
Ekspertyza Keplera spotkała się z krytyką. Uznano ją jedynie za próbę 
uwiarygodniania doniesień Ewangelistów. 

 
Trzeba w tym miejscu wyjaśnić sprawę pomyłki  mnicha 

Dionizjusza, który dokonując obliczeń roku narodzenia Chrystusa 
posługiwał się żydowskim kalendarzem opartym na miesiącach 
księżycowych. W kalendarzu tym rok ma  354 dni a nie 365. 
Uwzględniając skutki tej różnicy w obliczeniach sięgających wstecz do 
wydarzeń historycznych, oceniono, że narodzenie Chrystusa miało 
miejsce w 7 roku przed początkiem naszej ery, czyli jak to powszechnie 
mówimy, przed Chrystusem. 

 



Na początku XIX wieku odkryto żydowski komentarz   do Księgi 
Daniela zawierający proroctwa wskazujące, że koniunkcja  Jupitera i 
Saturna w znaku Ryb ma być znamieniem towarzyszącym  narodzinom 
Mesjasza. 

 
W roku 1902 odkryto egipską, tzw. „Tablicę planet” opracowaną 

przez egipskich astronomów, którzy w latach od 17 przed Chrystusem do  
10 roku po Chrystusie zestawili ruchy planet. Obliczenia  Keplera okazały 
się  zgodne z danymi tej Tablicy. 

 
          W roku 1925 odnaleziono nad Eufratem tablice  gwiazd  zawierającą 
spisane pismem klinowym wszystkie większe ruchy planet z roku 7 przed 
Chrystusem. Ocenia się, że zaobserwowane w tym roku zbliżenie Jupitera 
do Saturna w okresie największej jasności Jupitera stanowiło niezwykłą 
rzadkość, stąd pewnie wybór tego roku dla dokonania obliczeń. W tych 
tablicach gwiazd odnotowano także , że  ta koniunkcja gwiazd wystąpiła 
w 7 roku przed Chrystusem  trzy razy, co jak pisze autor książki, nie miało 
miejsca prawie nigdy; wystąpiła ona w tym roku w dniach  29 maja, 1 
października i 5 grudnia. 
 
 Współcześni astronomowie   potwierdzili niezwykłą potrójną 
koniunkcję Jupiter- Saturn w roku 7 przed Chrystusem. W dniu 5 
grudnia koniunkcja ta miała  miejsce o godz. 16:38. Wtedy to, po 
zachodzie słońca obie planety znalazły się na południowym wschodzie i 
mogły być widziane  przez magów w drodze z Jerozolimy do Betlejem. 

  
Trzej Królowie, lub w innych tekstach Trzej Mędrcy określani są w 

tekstach greckich magami. Tym tytułem określano członków perskiej 
kasty kapłańskiej zajmującej się  astrologią. Służyli oni jako doradcy 
królów. 
Oni to, zdający sobie sprawę z niezwykłości zjawiska gwiazdy 
betlejemskiej wyruszyli w drogę aby zweryfikować prawdę 
znamionującego to zjawisko wydarzenia. 

 
 Tak więc wydarzenie opisywane w Ewangelii  św. Mateusza, 

(Rozdział 2,3)  traktowane przez niektórych jako legenda lub  baśń,  
okazuje się potwierdzonym naukowo wydarzeniem historycznym. 

  


