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Bi,bloj gene,sewj 
VIhsou/ Cristou/ 

Ewangelia 

dzieciństwa 



Genealogia 

według 

Mateusza 

(Mt 1,1-17) 



(1) Rodowód Jezusa Chrystusa, syna 

Dawidowego, syna Abrahamowego.  

(2) Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak ojcem 

Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz braci jego.  

(3) A Juda zrodził z Tamar Faresa i Zarę, a 

Fares był ojcem Ezrona, a Ezron ojcem 

Arama. 



(4) A Aram był ojcem Aminadaba, a 

Aminadab ojcem Naasona, a Naason ojcem 

Salmona.  

(5) A Salmon zrodził z Rahab Booza, a Booz 

zrodził z Ruty Jobeda, a Jobed był ojcem 

Jessego.  



(6) A Jesse był ojcem Dawida, króla, a Dawid 

zrodził z żony Uriasza Salomona.  

(7) A Salomon był ojcem Roboama, a Roboam 

ojcem Abiasza, a Abiasz ojcem Azafa.  

(8) A Azaf był ojcem Jozafata, a Jozafat 

ojcem Jorama, a Joram ojcem Ozjasza. 



(9) A Ozjasz był ojcem Joatama, a Joatam 

ojcem Achaza, a Achaz ojcem Ezechiasza.  

(10) A Ezechiasz był ojcem Manassesa, a 

Manasses ojcem Amona, a Amon ojcem 

Jozjasza.  

(11) A Jozjasz był ojcem Jechoniasza i braci 

jego w czasie uprowadzenia do Babilonu. 



(12) A po uprowadzeniu do Babilonu 

Jechoniasz był ojcem Salatiela, a Salatiel 

ojcem Zorobabela.  

(13) A Zorobabel był ojcem Abijuda, a Abijud 

ojcem Eliakima, a Eliakim ojcem Azora.  

(14) A Azor był ojcem Sadoka, a Sadok ojcem 

Achima, a Achim ojcem Eliuda. 



 

(15) A Eliud był ojcem Eleazara, a Eleazar 

ojcem Matana, a Matan ojcem Jakuba.  

(16) A Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z 

której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. 



 

(17) Tak więc wszystkich pokoleń od 

Abrahama do Dawida jest czternaście; od 

Dawida do uprowadzenia do Babilonu - 

pokoleń czternaście; od uprowadzenia do 

Babilonu do Chrystusa - pokoleń czternaście. 



• Wprowadzenie do genologii Jezusa (w. 1).  

• Linia przodków Jezusa Chrystusa (ww. 2-16).  

 - Przodkowie Jezusa od Abrahama do Dawida (ww. 2-6).  

 - Przodkowie Jezusa od Dawida do uprowadzenia do Babilonu 
(ww. 6-11).  

 - Przodkowie Jezusa od uprowadzenia do Babilonu do 
narodzenia Jezusa (ww. 12-16). 

• Podział rodowodu na trzy sekcje, od Abrahama do Dawida, od 
Dawida do uprowadzenia do Babilonu, i od uprowadzenia do 
Jezusa, w każdej sekcji po czternaście pokoleń (w. 17).  

Struktura rodowodu 



 

Znaczenie rodowodu dla semitów 



• Kapłan musiał przedstawić nieprzerwany łańcuch 
przodków sięgających aż do Aarona. 
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przodków sięgających aż do Aarona. 

• Panna młoda przy zawieraniu związku małżeńskiego 
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Znaczenie rodowodu dla semitów 



• Kapłan musiał przedstawić nieprzerwany łańcuch 
przodków sięgających aż do Aarona. 

• Panna młoda przy zawieraniu związku małżeńskiego 
musiała przedstawić genealogię sięgającą 
przynajmniej do piątego pokolenia.   

• Rodowód był to dowód przynależności danej osoby 
czy też rodziny do ludu Przymierza, co było związane z 
oczekiwaniami mesjańskimi. 

Znaczenie rodowodu dla semitów 



 

Nietypowe cechy gatunku 



 

Nietypowe cechy gatunku 
 

 

• Obecność kobiet 



 

Nietypowe cechy gatunku 
 

 

• Obecność kobiet 

• Obecność pogan 



 

Kobiety rodowodu 

Tamar 



 

Kobiety rodowodu 

Rahab 



 

Kobiety rodowodu 

Rut 



 

Kobiety rodowodu 

Batszeba 



 

Liczba 

pokoleń 



 

(17) Tak więc wszystkich pokoleń od 

Abrahama do Dawida jest czternaście; od 

Dawida do uprowadzenia do Babilonu - 

pokoleń czternaście; od uprowadzenia do 

Babilonu do Chrystusa - pokoleń czternaście. 



 • Rodowód Mateusza został ułożony w trzech 
sekcjach, po czternaście imion w każdej z 
nich.  
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• Mnemotechnika – sztuka zapamiętywania.  



 • Rodowód Mateusza został ułożony w trzech 
sekcjach, po czternaście imion w każdej z 
nich.  

• Mnemotechnika – sztuka zapamiętywania. 

• 6 x 7 – 7 jako liczba uprzywilejowana – 
Chrystus znajduje się u szczytu siódmej 
siódemki 

  



• Gematria – imię Dawida (heb. dwID') 

posiada trzy spółgłoski  d  w d mające 

wartość numeryczną 14.  

    14 = d(4) + w(6) + d(4) 

  



 

Zrodzony 



 

Zrodzony z Marii 
• Termin genna,w występuje w Mt 1,1-17 40 razy  
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Zrodzony z Marii 
• Termin genna,w występuje w Mt 1,1-17 40 razy  

• W 39 przypadkach występuje on w formie Aorisit Activi 
• W w. 16, kiedy zostaje użyty po raz ostatni, genna,w 

pojawia się w formie Aorist Passivi. W tym też wierszu 
łamie się konstrukcja rodowodu, pod względem 
budowy zdań. Jest to również ostatni, najważniejszy 
moment, do którego prowadzi cały rodowód, określony 
przez ww. 1 i 17. 



Rodowód 

Mateusza  

a rodowód 

Łukasza 



 

(23) A Jezus rozpoczynając działalność, miał 

lat około trzydziestu, a był jak mniemano, 

synem Józefa, syna Helego,  

(24) syna Mattata, syna Lewiego, syna 

Melchiego, syna Jannaja, syna Józefa, […] 

(38) syna Enosza, syna Seta, syna Adama, 

który był Boży.  

Łk 3,23-38 



 

Wspólne postacie rodowodu 

Mt 

• Abraham (ww. 1-2) 

• Dawid (ww. 1.6) 

Łk 

• Abraham (w. 34) 

• Dawid (w. 31) 



Rozstaje 

dróg 



 

Rozstaje dróg 
Mt 

(16) A Jesse spłodził 
Dawida króla, a Dawid 
spłodził Salomona, z tej, 
która była Uriasza (VIessai. 
de. evge,nnhsen to.n Daui.d 
to.n basile,aÅ Daui.d de. 
evge,nnhsen to.n Solomw/na 
evk th/j tou/ Ouvri,ou). 

 

Łk 

(34) Syna Meleasza, syna 
Menny, syna Mattata, 
syna Natana, syna 
Dawida (tou/ Melea. tou/ 
Menna. tou/ Mattaqa. 
tou/ Naqa.m tou/ Daui.d).  
 

 



 

Rozstaje dróg 
Mt 

(16) Jakub zaś spłodził 
Józefa, męża Marii, z 
której był zrodzony Jezus, 
zwany Chrystusem (VIakw.b 
de. evge,nnhsen to.n VIwsh.f 
to.n a;ndra Mari,aj( evx h-j 
evgennh,qh VIhsou/j o` 
lego,menoj cristo,j).  

Łk 

(23) […] Był, jak mniemano, 
synem Józefa, syna Helego 
(Kai. auvto.j h=n VIhsou/j 
avrco,menoj w`sei. evtw/n 
tria,konta( w'n ui`o,j( w`j 
evnomi,zeto( VIwsh.f tou/ 
VHli.). 



 

Rozstaje dróg 
(23) Kai. auvto.j h=n VIhsou/j 
avrco,menoj w`sei. evtw/n tria,konta( 
w'n ui`o,j( w`j evnomi,zeto( VIwsh.f tou/ 
VHli. 
(24) tou/ Maqqa.t tou/ Leui. tou/ 
Melci. tou/ VIannai. tou/ VIwsh.f 



Różne 

okulary 
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Mateusz: 
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Dwie perspektywy 
Mateusz: 
• Rodowód Józefa 
• Chrystus synem Abrahama i Dawida 
• Rodowód jako próba usunięcia 

barier w Kościele 



 

Dwie perspektywy 
Łukasz: 
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Dwie perspektywy 
Łukasz: 
• Rodowód Marii 
• Chrystus synem Bożym 
• Typologia Adam – Chrystus 


