


PAN JEZUS I KRÓLOWIE 

Herod Wielki 

Archelaus, syn Heroda Wielkiego 

Herod Tetrarcha (Antypas), syn Heroda 

Wielkiego 

Herod Filip, syn Heroda Wielkiego  



Mat. 2:1-3 
1. A gdy się Jezus narodził w Betlehemie Judzkiem za dnia Heroda króla, oto mędrcy ze wschodu słońca 
przybyli do Jeruzalemu, mówiąc: 
2. Gdzież jest ten, który się narodził, król żydowski? Bośmy widzieli gwiazdę jego na wschód słońca, i 
przyjechaliśmy, abyśmy mu się pokłonili. 
3. Co gdy król Herod usłyszał, zatrwożył się, i wszystko Jeruzalem z nim. 
(BG) 

Mat. 2:13-18 
13. A gdy oni odeszli, oto Anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi mówiąc: Wstawszy, weźmij to 
dzieciątko i matkę jego, a uciecz do Egiptu, a bądź tam, aż ci powiem; albowiem Herod będzie szukał 
dzieciątka, aby je zatracił. 
14. Który wstawszy, wziął dzieciątko i matkę jego w nocy, i uszedł do Egiptu; 
15. I był tam aż do śmierci Herodowej, aby się wypełniło, co powiedziano od Pana przez proroka, 
mówiącego: Z Egiptum wezwał syna mego. 
16. Tedy Herod ujrzawszy, że był oszukany od mędrców, rozgniewał się bardzo, a posławszy pobił 
wszystkie dziatki, które były w Betlehemie i po wszystkich granicach  
jego, od dwóch lat i niżej, według czasu, o którym się był pilnie wywiedział od mędrców. 
17. Tedy się wypełniło, co powiedziano przez Jeremijasza proroka, mówiącego: 
18. Głos w Ramie słyszany jest, lament, i płacz, i narzekanie wielkie: Rachel płacząca synów swoich nie 
dała się pocieszyć, przeto, że ich nie masz. 
(BG) 

HEROD WIELKI 
(ur. 73 p.n.e.  zm. (4) 2 p.n.e. 

panuje od 37 p.n.e jako król Judei) 



Dzieje Izraela po opuszczeniu Egiptu  

* Ezdrasz/Nehemiasz 
 
 

* Sędziowie 
 
 

* Niewola Babilońska 
 
 

* Królowie 
 
 

* Persowie 
 
 

* Machabeusze (167p.n.e – 160p.n.e) 
 
 

* Grecy 
 
 

* Rzymianie (od 37p.n.e.) 
 
 



HEROD WIELKI 

* syn Antypatra II (Idumejczyk) i Kypros (Nebatejka) 

Edomici (określenie edom oznacza czerwony, starożytny lud pochodzenia zachodniosemickiego zamieszkujący Edom, 
położony na południe od Morza Martwego, późniejszą Idumeę.  
Byli blisko spokrewnieni z Izraelitami. W V wieku p.n.e. zostali wyparci ze swoich siedzib przez arabski lud Nabatejczyków 
i osiedlili się w części Judy, na południe od Hebronu.  
Ich bogiem plemiennym był Kaus (inaczej Kos).  
Według Księgi Rodzaju ich protoplastą był Ezaw (sam także nazywany Edomem), wnuk patriarchy Abrahama, brat Jakuba 
zwanego później Izrael. 
 
Ich hellenistyczna nazwa to Idumejczycy. O Idumei i zamieszkujących ją Idumejczykach mówi się zwykle po roku 332 
p.n.e., to znaczy po zajęciu Syropalestyny przez Aleksandra Macedońskiego.  
W II wieku  p.n.e. Idumejczycy zostali podbici i przymusowo nawróceni przez Hebrajczykówi od tego momentu nie 
stanowili już odrębnego ludu, lecz zostali przyłączeni do innych plemion 

. 

Nabatejczycy  (arab.  al-Anbat) – starożytny lud pochodzenia semickiego przybyły z Półwyspu 
Arabskiego na tereny obecnego południowego Izraela i południowej Jordanii ok. VI w. p.n.e. W III w. p.n.e. 
utworzyli królestwo nabatejskie, które zostało w 106 r. n.e. włączone do rzymskiej prowincji Arabia. Stolicą 
ich państwa była Petra, potem Bostra.  
 
Mówili dialektem arabskim oraz posługiwali się alfabetem nabatejskim, który wywodzi się z alfabetu 
aramejskiego . 

(ur. 73 p.n.e.  zm. (4) 2 p.n.e. 

panuje od 37 p.n.e jako król Judei) 



HEROD WIELKI 

* sprawny polityk, umiejący utrzymać się przy władzy, w porę zmieniając sojusze 

(ur. 73 p.n.e.  zm. (4) 2 p.n.e. 

panuje od 37 p.n.e jako król Judei) 

* znakomity myśliwy oraz dobrze wykształcony żołnierz  

* sprawny budowniczy – pozostawił po sobie wiele budowli, w tym przebudował Świątynię  



HEROD WIELKI 
(ur. 73 p.n.e.  zm. (4) 2 p.n.e. 

panuje od 37 p.n.e jako król Judei) 

* sprawny budowniczy – pozostawił po sobie wiele budowli, w tym przebudował Świątynię  



KRÓLESTWO 

HERODA 

HEROD WIELKI (ur. 73 p.n.e.  zm. (4) 2 p.n.e.) 



POTOMKOWIE HERODA WIELKIEGO 

HEROD 

FILIP (do 34 n.e.) 

 
ITUREA 

HEROD  

ARCHELAUS (do 6 n.e.) 

 

JUDEA, IDUMEA 

SAMARIA  

Mat. 2:19-22 

19. A gdy umarł Herod, oto Anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi w 

Egipcie, 

20. Mówiąc: Wstawszy, weźmij dzieciątko i matkę jego, a idź do ziemi 

Izraelskiej; albowiem pomarli ci, którzy szukali duszy dziecięcej. 

21. A on wstawszy, wziął do siebie dzieciątko i matkę jego, i przyszedł do 

ziemi Izraelskiej. 

22. Lecz gdy usłyszał, iż Archelaus królował w Judzkiej ziemi na miejscu 

Heroda, ojca swego, bał się tam iść; ale napomniany będąc od Boga we 

śnie, ustąpił w strony Galilejskie; 

HEROD 

ANTYPAS (do 39 n.e.) 

 

GALILEA, PEREA 

Łuk. 3:1 

1. A roku piętnastego panowania Tyberyjusza Cesarza, gdy Poncki Piłat 

był starostą Judzkim, a Herod Tetrarchą Galilejskim, a Filip, brat jego, 

Tetrarchą Iturejskim i krainy Trachonickiej, a Lizanijasz Tetrarchą 

Abileńskim, 

(BG) 

 



POTOMKOWIE HERODA WIELKIEGO 

HEROD 

ANTYPAS (do 39 n.e.) 

 

GALILEA, PEREA 

HEROD  

ARCHELAUS (do 6 n.e.) 

 

JUDEA, IDUMEA 

SAMARIA  

HEROD 

FILIP (do 34 n.e.) 

 
ITUREA 

PIŁAT (od 26 n.e. do 36/37 

n.e.) 

JUDEA, IDUMEA 

SAMARIA  



JAN CHRZCICIEL I HEROD ANTYPAS 



JAN CHRZCICIEL I HEROD ANTYPAS 

Łuk. 3:19-20 
19. A tetrarcha Herod, strofowany przez niego z powodu Herodiady, żony brata 
swego, i z powodu innych złych uczynków, jakie popełnił, 
20. Przydał do wszystkiego i to, że wtrącił Jana do więzienia. 
(BW) 
 

HEROD ANTYPAS ZNANY JEST Z EWANGELII JAKO HEROD TETRARCHA 
 

Mar. 6:22-28 
22. A gdy weszła córka onej Herodyjady i tańcowała, i podobała się Herodowi i spółsiedzącym, rzekł król do 
dzieweczki: Proś mię o co chcesz, a dam ci. 
23. I przysiągł jej: O cokolwiek byś mię prosiła, dam ci, aż do połowy królestwa mego. 
24. Ona tedy wyszedłszy, rzekła matce swojej: O co mam prosić? A ona rzekła: O głowę Jana Chrzciciela. 
25. A tak ona zaraz wszedłszy prędko do króla, prosiła mówiąc: Chcę, abyś mi teraz dał na misie głowę Jana 
Chrzciciela. 
26. I zasmucił się król bardzo, wszakże dla przysięgi i dla spółsiedzących nie chciał jej odmówić. 
27. A zarazem posławszy król kata, rozkazał przynieść głowę jego. 
28. A on poszedłszy ściął go w więzieniu, i przyniósł głowę jego na misie, a dał ją dzieweczce, a dzieweczka dała ją 
matce swojej. 
(BG) 

HEROD 

ANTYPAS (do 39 n.e.) 

 

GALILEA, PEREA 

Mr 6:20 
20. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża 
prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, 
odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał. 
(BT) 



HERODIADA, ŻONA FILIPA . . .  



PAN JEZUS I HEROD TETRARCHA  

Łuk. 13:31 

31. W onże dzień przystąpili niektórzy z Faryzeuszów, mówiąc mu: Wynijdź, a 

idź stąd; bo cię Herod chce zabić. 

(BG) 

 

32. I rzekł im: Idźcie, a powiedzcie temu lisowi: Oto wyganiam dyabły, i 

uzdrawiam dziś i jutro, a trzeciego dnia dokończenie wezmę. 

(BG) 

 

 Mar. 8:15 

15. Tedy im przykazał, mówiąc: Baczcież, a strzeżcie się kwasu 

Faryzeuszów i kwasu Herodowego. 

(BG) 

 Łuk. 9:7-9 

7. I usłyszał Herod, Tetrarcha, o wszystkiem, co się działo od niego, i 

był wątpliwym dla tego, że niektórzy 

 powiadali, iż Jan zmartwychwstał. 

8. A niektórzy zasię: Iż się Elijasz ukazał; a drudzy, iż prorok jeden z 

onych starych zmartwychwstał. 

9. Tedy rzekł Herod: Janamci ja ściął; któż wżdy ten jest, o którym ja 

takie rzeczy słyszę? i pragnął go widzieć. 

(BG) 

 



PAN JEZUS I HEROD TETRARCHA  

Łuk. 23:5-12 

5. Lecz się oni bardziej silili, mówiąc: Iż wzrusza lud, ucząc po wszystkiej Judzkiej ziemi, począwszy od Galilei aż dotąd. 

6. Tedy Piłat usłyszawszy o Galilei, pytał, jeźliby był człowiekiem Galilejskim? 

7. A gdy się dowiedział, iż był z państwa Herodowego, odesłał go do Heroda, który też w Jeruzalemie był w one dni. 

8. A Herod ujrzawszy Jezusa, uradował się bardzo; bo go z dawna pragnął widzieć, dlatego, iż wiele o nim słyszał, i spodziewał 

 się, iż miał ujrzeć jaki cud od niego uczyniony. 

 

9. I pytał go wielą słów; ale mu on nic nie odpowiadał. 

 

10. A przedniejsi kapłani i nauczeni w Piśmie stali, potężnie skarżąc nań. 

11. Ale wzgardziwszy nim Herod z żołnierstwem swem i naśmiawszy się z niego, oblekł go w szatę białą i odesłał go zaś 

 do Piłata. 

12. I stali się sobie przyjaciołmi Piłat z Herodem onegoż to dnia; bo sobie byli przedtem nieprzyjaciołmi. 

(BG) 

 



HEROD WIELKI 

HEROD FILIP II 
(Tetrarcha Iturei)  

HEROD 
TETRARCHA 
(ANTYPAS) 

(Galilea i Perea) 

HEROD 
ARCHELAUS 

(Judea) 

ARYSTOBUL 

HEROD 
AGRYPA  I 




