
Rodowód Jezusa 

Wprowadzenie  
Które części rodowodów odgrywają rolę w historii Odkupienia? Musimy znać 
pochodzenie Jezusa, linię, z której On pochodzi. Dwa rodowody  ukazują ważne 
sprawy, które musimy poznać.  
1. Historyczne początki  
a) Czy przez cztery stulecia Bóg zupełnie milczał? Od proroctwa Malachiasza Bóg 

nie przemawiał przez czterysta lat.   
b) W ciągu tych czterystu lat, między Malachiaszem a Mateuszem – Izrael poszedł 

do niewoli do Babilonu; za Cyrusa, króla Persji, wielu ludziom z Judy pozwolono 
wrócić do ojczyzny w Judei; Persja została podbita przez Greków. Pod 
panowaniem Greków lud Boży bardzo cierpiał. Było to wielkie prześladowanie, 
przelew krwi i wojna. Następnie władzę nad krajem przejęli Rzymianie, 
ustanawiając marionetkowych królów, by panowali nad Izraelem i byli 
odpowiedzialni wobec Rzymu. Jeden z królów był szczególnie straszny: Herod.  

c) Józef i Maria zaręczyli się, by wziąć ślub. Zanim wzięli ślub, Maria zaszła w 
ciążę, ponieważ tak anioł powiedział Marii (Łukasza 1,35). Bóg przemówił, Bóg 
przerwał milczenie. Mesjasz w końcu nadchodził, był już w drodze.  

d) Lecz kto był Mesjaszem? Skąd pochodził? Jakie było pochodzenie Jezusa? W 
odpowiedzi na te pytania Mateusz i Łukasz napisali swoje odrębne rodowody 
Jezusa. Co jest najważniejsze: „czy Jezus był potomkiem króla Dawida?”.  

2. Rodowody Jezusa według Mateusza i Łukasza 
a) Dlaczego Mateusz rozpoczyna swą Ewangelię długą listą imion, a Łukasz robi to 

w rozdziale 3? 
b) W czasach biblijnych rodowody były bardzo ważne. Było to szczególnie 

prawdziwe i ważne, jeśli np. chciałeś zostać kapłanem, wówczas twój rodowód 
musiał być bardzo starannie zbadany. W ST podobne rodowody pojawiają się w 
1 Kronik 1-9 i Ezdrasza 10. Zachowywano rejestry, by dowieść czystości rodziny, 
jeśli ktoś ubiegał się o święty urząd kapłana: Ezdrasza 2,62; Nehemiasza 7,64.  

c) Za życia Jezusa ludzie często krytykowali Go za jego biedne (lub słabe – przyp. 
tłum.) pochodzenie (Mateusza 13,54). Wątpili w to, że Jezus pochodził z linii 
Dawida, Jana 7,40. Sugerowali, że Jezus może być dzieckiem nieślubnym, Jana 
8,41. 

d) Mateusz i Łukasz informują czytelników, że żadna z tych pospolitych opinii nie 
była prawdą. Wykazują, że stosownie do Swej ludzkiej natury, Jezus był 
nasieniem Dawida. Wskazują, że Jezus był legalnym potomkiem przez Swego 
ojca Józefa (Łukasza 1,27.32) i Marię, swoją matkę. Choć sam Józef nie brał 
udziału w faktycznym spłodzeniu Jezusa, to należało wykazać istnienie 
prawnego rodowodu z linii Józefa, mimo że nie był on naturalnym, biologicznym 
ojcem. Rodowód ze strony ojca był uważany za ważniejszy niż rodowód ze 
strony matki. Jest to powód, dla którego imię Marii nie występuje w nagłówku 
żadnej z genealogii, gdyż jest tam imię Józefa.  

e) Mamy dwa różne zestawy zapisków genealogicznych. Pierwszym jest linia 
Józefa w Mateusza 1. Drugim jest – jak się sugeruje – linia Marii w Łukasza 3. 
Łukasz bardziej skupia się na Marii i kobietach niż pozostali trzej pisarze 
(Ewangeliści – przyp. tłum.).  

f) Na zainteresowanie Łukasza Marią wskazuje to, że nawiązuje do Józefa w 
Łukasza 3,23: był jak mniemano. Józef nie był biologicznym ojcem Jezusa, 
natomiast Maria była Jego matką. Łukasz śledzi linię Marii, bowiem tylko ona ma 
biologiczny związek z przeszłością. Skoro nie było zwyczajem, by umieszczać 
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imię kobiety w rodowodzie, to Łukasz zamiast imienia Marii wstawił imię Józefa: 
a był jak mniemano, synem Józefa, syna Helego (Łukasza 3,23), podczas gdy w 
rzeczywistości to Maria była córką Helego. Dlatego Łukasz dodaje: jak 
mniemano.  

g) Konieczne jest wykazanie, że Maria pochodziła od Dawida, ponieważ jedynie 
przez Marię zachodzi biologiczny związek. Na związek z Dawidem wskazał anioł, 
który przyszedł do Marii, Łukasza 1,32. Józef i Maria musieli udać się do 
Betlejem, by zarejestrować się na rozkaz cesarza Augusta (Łukasza 2,4-5).  

h) Zarówno Józef, jak i Maria musieli pochodzić z linii Dawida, patrz Rzymian 1,3 i 
Hebrajczyków 7,14.  

i) Mateusz podchodzi do sprawy w odmienny sposób. Mateusz odtwarza linię 
przodków Józefa, ponieważ dla Żydów Jezus musiał być legalnym synem Józefa 
(Mateusz nie jest zainteresowany związkiem biologicznym). Choć Jezus nie miał 
ziemskiego ojca, to Józef był mężem Marii, matki Jezusa, dlatego trzeba było 
wykazać, że istniał prawny związek Józefa z Dawidem.   

j) W pierwszych wiekach chrześcijaństwa żaden z żydowskich przeciwników 
Jezusa nie był w stanie zaprzeczyć Jego pochodzeniu od Dawida. Zatem, 
chociaż nie wierzyli oni w Ewangelię, to musieli zaakceptować historyczny 
dowód, że Jezus naprawdę był potomkiem Dawida zarówno przez Józefa, jak i 
przez Marię.  

3. Niektóre różnice między rodowodem Mateusza a rodowodem Łukasza  
a) Po pierwsze, rodowód Mateusza biegnie chronologicznie począwszy od 

Abrahama i prowadzi do Jezusa. Łukasz odwraca ten porządek i prowadzi 
chronologię wstecz, począwszy od Jezusa, a skończywszy na Adamie, synu 
Bożym.  

b) Mateusz zaczyna listę imion od Abrahama (Mateusza 1,2). Dla Mateusza oznacza 
to początek narodu izraelskiego.  

c) Łukasz zaczyna swą listę imion od Adama (Łukasza 3,38). Łukasz pragnie zabrać 
swych czytelników – głównie pogan – do samego początku. Lecz Łukasz także 
chce wykazać, że Jezus nie jest utożsamiony z samym Izraelem przez Abrahama, 
lecz z całym rodzajem ludzkim. Jest to jedność Jezusa z całym światem, z 
ludzkością jako całością. Takie jest przesłanie Łukasza, że Jezus jest Zbawicielem 
świata.   

d) Kiedy czytamy: syn…, wówczas nie oznacza to ścisłej relacji ojca z synem, bez 
luk występujących między nimi. Ten zwrot pozwala na luki i przeskoki między 
imionami rodów. Właściwa lista potomków musiałaby być o wiele dłuższa niż 
podają nam Mateusz i Łukasz. Greka nie zawiera słowa syn, lecz tylko z. To 
znaczy, że zwrot ten można rozumieć: syn, wnuk, lub nawet prawny potomek. 

e) Po drugie, Mateusz uwzględnia w swym rodowodzie cztery kobiety. Jest to 
zaskakujące, zważywszy, że kobiet nie uważano za kogoś szczególnie ważnego. 
Jednakże Mateusz uważa, że to jedynie Bóg wybierał, kto powinien znaleźć się w 
linii rodowej Mesjasza, dlatego zrywa z tą tradycją.   

f) Z czterech kobiet pierwsza jest Tamar, kananejska prostytutka (Mateusza 1,3), 
patrz 1 Mojżeszowa 38. Rahab, kananejska prostytutka (Mateusza 1,5), patrz 
Jozuego 2. Rut, Moabitka (Mateusza 1,5), patrz Księga Rut. Potem żona Uriasza 
Hetyty, którą znamy jako Batszebę (Mateusza 1,6), patrz 2 Samuela 11nn.    

4. Jakie jest praktyczne znaczenie rodowodów dla nas, dzisiaj? 
[1]  Rodowody ukazują cel Starego Testamentu 
Celem Starego Testamentu jest wskazywanie na Chrystusa. Każdy człowiek i każde 
wydarzenie, które występują w Starym Testamencie, istniały dla Chrystusa. Każde 
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wydarzenie historyczne zostało odnotowane, by w końcu doprowadzić do 
historycznego Chrystusa.   
Jezus wspomniał, że Mojżesz mówił o Nim (Jana 5,46). Jezus nauczał Swych 
uczniów po zmartwychwstaniu, że Stary Testament wskazywał na Niego (Łukasza 
24,44-45). Każda część Starego Testamentu, którą można rozważyć, odgrywa 
kluczową rolę w prowadzeniu do historycznego Chrystusa. Tego uczą nas rodowody.   
[2] Rodowody ugruntowują solidarność Jezusa z ludzkością.  
a) Mówimy o Jezusie jako Jednej Osobie o dwóch naturach – ludzkiej i Boskiej. 

Jezus naprawdę miał autentyczne ludzkie pochodzenie przez Marię i Swoich 
biologicznych dziadków, pradziadków, itp.  

b) Dla Łukasza ważne jest to, że Jezus jest ukazany jako realny człowiek. Jezus jest 
prawdziwym Bogiem, lecz również musiał być prawdziwym człowiekiem. 

c) Jedna z pierwszych herezji w Kościele to doketyzm, który był poważnym 
zagrożeniem dla Ewangelii. Ta herezja ukazywała Jezusa jako kogoś w rodzaju 
ducha, a nie jako prawdziwego człowieka. W tej nauce usiłowano wykazać, że 
choć Jezus jest Bogiem, to nie ma On nic wspólnego z ciałem lub 
człowieczeństwem. Lecz Jezus był prawdziwym człowiekiem, wywodzącym się z 
ludzkości, miał ludzkich przodków, istniał silny związek biologiczny między 
Jezusem a długą linią rodową ludzi.  

d) We Wcieleniu Jezus stał się jednym z nas (Ew. Jana 1,14), blisko utożsamił się z 
ludzkością (Hebrajczyków 2,17.24). Był podobny do Swoich przodków, miał geny 
Swej matki. Choć było to zapłodnienie z Ducha Św., to jednak właśnie Maria 
wniosła ludzki wkład, podobnie jak to byłoby w przypadku każdego normalnego 
dziecka, narodzonego z jej łona.  

e) Rzymian 8,3. Jezus był bliski odziedziczenia grzechu. Urodził się bezgrzeszny, 
lecz wziął na Siebie naturę w podobieństwie grzesznego ciała (Biblia Gdańska). 
Nie przyjął doskonałej natury adamowej sprzed Upadku, lecz raczej ludzką naturę 
po Upadku. 

[3] Rodowody ukazują tajemnicze wybory Boga 
a)  Zwróć uwagę na grzeszną naturę niektórych jednostek opisanych w tych 
rodowodach. Oto komentarze do rodowodu Mateusza:  
   
  

Werset / Imię Postać

w. 3: Tamar • Prawdopodobnie Kananejka, prostytutka  (1 Mojżeszowa 
38)

w. 5 Rahab • Kananejska prostytutka (Jozuego 2)

w. 5: Rut • Moabitka (Księga Rut)

w. 7: Salomon • Syn Dawida i Batszeby (żony Uriasza Hetyty)

w. 7: Roboam • Obiecał, że będzie surowszym królem od swego ojca, 
Salomona, spowodował podział w Izraelu (2 Kronik 12,1)

w. 7 Abiasz • Ten chodził we wszystkich grzechach ojca swego  
(1 Królewska 15,2-3 Biblia Gdańska)

w. 8: Joram • Kroczył jednakże drogą królów izraelskich, podobnie jak 
postępował ród Achaba (2 Kronik 21,6)
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 b)  Patrz: 1 Koryntian 1,26  
c) Możesz teraz dodać do tej listy dwie inne, mało znaczące jednostki – Józefa i 

Marię. Józef – cieśla, Maria – młoda dziewczyna.     
d) Bóg ma upodobanie w wybieraniu z tego świata głupich i słabych. Mamy tu 

„Dobrych, złych i brzydkich”. (Dobry, zły i brzydki – nawiązanie do włosko-
hiszpańskiego spaghetti westernu z 1966 roku w reżyserii Sergia Leone – przyp. 
tłum.). 

 [4] Rodowody pokazują, że Jezus utożsamia się z grzesznikami. 
a) Jezus przyszedł zbawić grzeszników. Przez całe życie spotykał się z 

grzesznikami. Nie przyszedł, by powołać sprawiedliwych, lecz grzeszników 
(Łukasza 5,32; 19,10). By zbawić grzeszników, 1 Tymoteusza 1,15.  

b) Ta długa lista grzesznych postaci jest równoznaczna z głoszeniem przesłania 
Ewangelii. To tak, jakby Bóg mówił: Mój Syn przyszedł na świat, by zbawić 
właśnie ludzi takiego pokroju.  

c) W Swym pochodzeniu utożsamił się z grzesznikami, za Swego życia utożsamił się 
z grzesznikami i w Swojej śmierci utożsamił się z grzesznikami. Istotnie, Jego 
pochodzenie ukazuje cele Jego przyjścia na ten świat.  

d) On przyszedł, by umrzeć za ludzi wymienionych w tych rodowodach. Jego śmierć 
musiała być zadośćuczynieniem za grzechy tych, którzy żyli przed Chrystusem 
(Rodowody). On umarł za grzeszników, którzy żyli w przeszłości, jak też za 
grzeszników, którzy mieli się jeszcze pojawić.  

e) On zajmuje się grzesznikami żyjącymi w każdym wieku, mężczyznami i kobietami, 
bez względu na ich etniczne pochodzenie. Skoro Bóg umieścił takich w 
rodowodzie Chrystusa, to mówi nam On, że uwzględni w Swym Królestwie także 
ciebie.  

f) Bóg wymaga od ciebie, żebyś pokutował za swoje grzechy – za twoją obojętność, 
bunt i styl życia, i żebyś przyjął Chrystusa przez wiarę. Jezus przyszedł na ten 
świat, by zbawić grzeszników. Nie przyszedł, by nauczać i edukować grzeszników, 
żeby uczynić ich dobrymi – lecz by zbawić (Mateusza 1,21).  

  
[5]  Rodowody ukazują misyjny umysł Boga 
a) Cztery kobiety, które włączył do swego rodowodu Mateusz, reprezentują rozmaite 

kraje, jak Moab, Kanaan, Hetyci. Łukasz sięga swą genealogią dalej niż do 
Abrahama i utworzenia narodu izraelskiego, by uwzględnić wszystkie narody 
świata.  

b) Łukasz w swym rodowodzie przekazuje nam przesłanie, że Ewangelia wykracza 
poza wszelkie państwowe granice.   

c) Słuszne jest nazywanie Historii Odkupienia Misją Boga. Od stworzenia Adama 
(Łukasza 3,38) do końca czasu (Księga Objawienia) Bóg jest zaangażowany w 
Swój wielki plan Misyjny. On jest największym Ewangelistą!  

d) Wspaniała Misja Boga. Kiedy myślisz o Biblii, to nie wolno ci mówić, że zawiera 
ona 66 ksiąg! Biblia jest tylko jedną Księgą, mającą 66 części. Jest tylko jeden 
temat w Biblii i wszystkich 66 części nawiązuje do niego. Patrz: jedno przesłanie o 

w. 9: Ozjasz • Gdy zaś doszedł do potęgi, wzbiło się w pychę jego serce 
(2 Kronik 26,15nn)

w. 11: 
Jechoniasz

• A czynił on to, co złe w oczach Pana [Jahwe] (2 
Królewska 24,9.12.15)
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Bogu, który wykonuje Swoją wielką Misję, by doprowadzić do chwały wielu synów 
(Hebrajczyków 2,10).  

e) Bóg patrzy na świat. Bóg jest wielkim Misjonarzem. Skoro Bóg jest zorientowany 
na misję, to my także powinniśmy takimi być.  

[6]  Rodowody ukazują stopień, w jakim Bóg oddany jest Ewangelii 
a) Stworzenie wymagało tylko jednego słowa od Boga, którym został ukształtowany 

ląd i zostały stworzone: światło, planety, ryby, ptaki i ludzkość – sześć dni.  
b) Z perspektywy Łukasza patrzymy na około cztery tysiące lat. Jeśli dodamy do 

tego dwa tysiące lat, które upłynęły do obecnych czasów, to patrzymy na sześć 
tysięcy lat. Odkupienie zajęło bardzo dużo czasu.  

c) Kiedy Bóg stworzył wszechświat, wówczas uczynił to za pomocą prostego słowa 
wyrażającego rozkaz. Jeśli chodzi o przebaczenie, zbawienie i pojednanie ludzi z 
Bogiem, to nie mogło to się odbyć za pomocą prostego słowa w formie rozkazu. 
Nie, to zajęło całe stulecia: utworzenie narodu, podbicie ziemi, utworzenie 
cywilizacji zwanej Izraelem, utworzenie monarchii, zachowanie narodu podczas 
panowania Babilonu, Persji, Grecji i Rzymu. Józef i Maria udają się do Betlejem, 
Wcielenie, w którym Słowo, Syn Boży stał się człowiekiem i mieszkał na ziemi, 
trzydzieści trzy lata, posłuszeństwo Jezusa względem Prawa, Jego śmierć, 
zmartwychwstanie i wniebowstąpienie.     

d) To ukazuje jakość oddania, z jakim Bóg pochodzi do zbawienia. Spójrz na 
genealogie, zawierające wszystkich tych ludzi i popatrz na historie, które kryją 
się za każdym z nich, a gdy sprawozdania rozwiną się, to doprowadzą cię do 
narodzin Jezusa, a następnie do krzyża i zmartwychwstania.  

e) Nie patrz na Odkupienie w sposób powierzchowny, jak by to była bardzo mała 
rzecz dla Boga. Stworzenie odchodzi w cień, bowiem przyćmił je ogrom Nowego 
Stworzenia. Rodowody nam to dobitnie ukazują.  

[7]  Rodowody wskazują nam na pewność Drugiego Przyjścia Chrystusa 
a)  Z genealogii uczymy się lekcji na temat przyszłości. Zauważmy, że sporo czasu 

upłynęło, zanim przyszedł Mesjasz. Czasem mogło się wydawać, że Bóg nie 
spełnił Swoich obietnic. Lecz stało się, Mesjasz przyszedł, pojawił się po upływie 
wielu stuleci. Bóg dotrzymał słowa. Jezus przyszedł we właściwym czasie, 
Galacjan 4,4.   

b) Czekając na Drugie Przyjście, czekamy już długi czas. Kusi nas myśl, że Bóg o 
nim zapomniał lub że zmienił zdanie, tak że Jezus nie przyjdzie znowu, a Sąd 
Ostateczny nigdy nie nastąpi.  

c) Przeszłość jest dobrą wskazówką co do przyszłości. Jeśli w przeszłości 
czekalibyśmy długo na przyjście Mesjasza, a On faktycznie przyszedł, to skoro 
nawet długo czekamy na Jego Drugie Przyjście, to On na pewno przyjdzie.  

d) 2 Piotra 3,8-10, Nie interpretujcie zwłoki jako odwołania. On nadchodzi. Uczcie się 
z Rodowodów, że Bóg potrzebuje czasu.   

e) Zwłoka nie oznacza odwołania (wydarzenia – przyp. tłum.) lub porzucenia 
(powziętego planu – przyp. tłum.). Drugie Przyjście i Dzień Sądu na pewno 
nadejdą.  

f) Czy wiesz, jakie są cztery najważniejsze dni w twoim życiu? Pierwszym jest dzień 
twoich narodzin, który co roku obchodzisz. Następnie nastąpi dzień twojej śmierci. 
Biblia mówi, że postanowione jest ludziom raz umrzeć… (Hebrajczyków 9,27).  

g) Trzecim ważnym dniem jest „Dzień Sądu” (Hebrajczyków 9,27). Nie możemy 
uniknąć tego doniosłego Dnia. On na pewno nastąpi i wszyscy będą musieli 
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pojawić się przed wielkim Sędzią. Sąd będzie się opierał na tym, czy jesteśmy w 
Chrystusie, czy nie. 

h) Lecz jaki jest czwarty, najważniejszy dzień w twoim życiu? Jest to „dzisiaj”. O tym 
mówi 2 Koryntian 6,2. Pojednanie się z Bogiem jest zbyt ważną sprawą, by z tym 
zwlekać. Nie możesz sobie na to pozwolić, by to odkładać na później.  

Richard Lee.     
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