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Czytaj, by nie tylko zapamiętać, 
ale przede wszystkim po to, 

by poznawać Tego, o którym czytasz 
i by zobaczyć, że to, co czynił dla tamtych ludzi, 

może On uczynić także dla ciebie... 

Być jak Teofil dziś… 



Łk 1, 5-25 



    Łukasz rozpoczyna słowami: „Za czasów 
Heroda, króla Judei” (1,5). Herod panował 
w latach 37-4 przed Chr.  

    Chociaż nie jest znana dokładna data 
narodzin Jezusa, datuje się je na kilka lat 
przed 1 r. po Chr. Ta niezgodność powstała 
w rezultacie pomyłki popełnionej podczas 
rewizji kalendarza podjętej w VI wieku. 

      



 



Zachariasz 

Zachariasz - imię pochodzące z języka hebrajskiego 
" זכריה  Jahwe pamięta„. 

Urodzony w I wieku p.n.e., zm. ok. 5 r. p.n.e  – kapłan 
Żydowski, ojciec św. Jana Chrzciciela, mąż św. Elżbiety, 
krewny Marii matki Jezusa, święty Kościoła 
katolickiego, prawosławnego, koptyjskiego, 
ormiańskiego i syryjskiego. 

 

 



Zachariasz został zabity przez żołnierzy 
króla Heroda, który kazał zabić wszystkie 
dzieci w Betlejem i okolicy w wieku do 
dwóch lat. Elżbieta ukryła się wraz z 
synem w górach, a ojciec nie zdradził 
żołnierzom miejsca ich pobytu. 
 
Ciało Zachariasza odnaleziono w 415 
roku, przewieziono do Konstantynopola i 
umieszczono w wybudowanej ku jego czci 
świątyni. Obecnie w bazylice laterańskiej 
w Rzymie znajduje się jego głowa a 
pozostałe relikwie w kościele św. 
Zachariasza w Wenecji. 

 



 



Kapłani 

• Etymologia hebrajskiego terminu kohen, 
oznaczającego „kapłana”, nie jest jednoznaczna.  

    Różnie rozwiązywana jest kwestia źródłosłowu 
tego terminu.  

    Niektórzy egzegeci wskazują na akkadyjskie 
kanu („kłaniać się”); inni odwołują się do 
syryjskiego terminu kahhen („czynić 
szczęśliwym”, „udzielać w obfitości”); jeszcze 
inni wybierają hebrajskie kun („stać przed 
kimś”, „służyć mu”). Wszystkie te terminy łączy 
jednak wspólna idea: służenia Bogu w 
charakterze pośrednika. 



Kapłan 
     Do służby świątynnej dopuszczano mężczyzn zazwyczaj po 

ukończeniu dwudziestego roku życia, choć według przepisów 
Prawa mogli być przyjęci również w młodszym wieku. Dokładny 
przepis określał, kto może zostać przyjęty do służby kapłańskiej 
(Kpł 21,17-21).  
 

     „Ktokolwiek z potomków twoich według ich przyszłych pokoleń 
będzie miał jakąś skazę, nie będzie mógł się zbliżyć, aby 
ofiarować pokarm swego Boga. Żaden człowiek, który ma skazę, 
nie może się zbliżać - ani niewidomy, ani chromy, ani mający 
zniekształconą twarz, ani kaleka, ani ten, który ma złamaną 
nogę albo rękę, ani garbaty, ani niedorozwinięty, ani ten, kto ma 
bielmo na oku, ani chory na świerzb, ani okryty liszajami, ani ten, 
kto ma zgniecione jądra. Żaden z potomków kapłana Aarona, 
mający jakąś skazę, nie będzie się zbliżał, aby złożyć spalaną 
ofiarę Panu”. 









    Kapłani podzieleni byli na 24 grupy 
(miszmarot), z których każda pełniła 
tygodniowy dyżur świątynny.  

    Około 20 kapłanów było wybieranych 
codziennie drogą losową, by złożyć 
ofiarę całopalną. Inni pełnili służbę przy 
składaniu ofiar indywidualnych. 
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