
A betlehemi csillagról 

Mi, hívő emberek igaznak fogadjuk el a Szentírás szavait, de nagyon örülünk, amikor 

tudományosan is beigazolódnak.  

A csillagászokat régóta foglalkoztatja, mi a valóságalapja Máté evangéliumában a 

bölcsek látogatásáról szóló fejezetnek.  

A betlehemi csillagot sok művész 

ábrázolta. Íme néhány példa: 

A Kr. után 505 körül épült 

ravennai Sant’Appolinare Nuovo 

bazilika csodálatos mozaikján nyolcágú 

csillag vezeti a bölcseket. 

 

 

 

 

 

 

Az 1130 körül készült Szent Albán Zsoltároskönyvben, 

melyet Hildesheimben a Katedrális könyvtárában őriznek, 

szintén nyolcágú csillagot festett a művész temperával a 

pergamenre. 

 

 

 

 

 

 

 

A firenzei Giotto di Bondone Padovában a 

Scrovegni-kápolnában található freskósorozatá-

nak egyik képe is a kisded előtt hódoló bölcseket 

ábrázolja. 1305–6 között készültek a képek. Giotto 

üstököst festett az istálló fölé. Állítólag látta 1301-

ben a Halley üstököst, melyet már Kr. e. 240 óta 

megfigyeltek, és feljegyezték 75 évenkénti 

felbukkanásait. (Legközelebb 2061-ben várható.) 

Nevét Edmond Halley angol csillagászról kapta, 

aki 1705-ben azonosította be, de számításai csak 

évekkel halála után, 1758-ban igazolódtak.  



Johannes Kepler, a német matematikus és csillagász 1604-ben azt állította, hogy a 

napkeleti bölcseket vezető csillag nem üstökös volt, hanem a Jupiter és a Szaturnusz 

bolygók együttállása, mely 20 évenként ismétlődik, de a Halak csillagképben való hármas 

együttállás csak 794 évenként fordul elő. (Az égen látható több ezer csillagot az ókori 

emberek csillagképekbe rendezték. Legismertebb az állatöv 12 csillagképe, melyek a Nap 

járása szerint a hónapokhoz kapcsolódnak. A Nap látszólagos égi útja során március 13-tól 

április 19-ig van a Halak csillagképben. Ebbe a csillagképbe két, a farkaiknál összekötött 

halat képzelt bele az emberi fantázia, melyeket halvány csillagai miatt nehéz felismerni, 

különösen a fényszennyezett városokban.) 

Az ókorban ugyanazokat a csillagokat látták az emberek, amelyeket mi is 

megfigyelhetünk. Nagy jelentősége volt a csillagászati ismereteknek, az évszakok 

változását, a mezőgazdasági munkák idejét ki tudták számítani, de a tudós papok isteni 

tulajdonságokkal is felruházták a csillagokat. A babilóniai csillagászok híresek voltak, és 

Jézus születése idején éltek még csillagász papok az egykori Babilónia területén. 

Megfigyeléseikről ékírásos feljegyzéseket tettek agyagtáblákon. Ilyen 2000 éves agyagtáblát 

találtak 1925-ben az Eufrátesz melletti Szippar városában, ahol csillagászkollégium 

működött. Paul Schnabel német tudós fejtette meg a táblát, mely egy csillag-naptár és Kr. 

e. 7-re jelezte a Szaturnusz és a Jupiter bolygó együttállását és ennek előzetes számításait 

tartalmazta. Később ott még több agyagtáblát találtak e csillagászati jelenség leírásával, 

miszerint a két bolygó a Halak csillagképpel való háromszoros együttállásban volt 

háromszor is abban az évben. A kor keleti tudósai a Jupitert a királyok, a Szaturnuszt 

Palesztina, vagyis a zsidók csillagának, a Halak csillagképet pedig a születés és a Messiás 

jelének tartották. Arra következtettek, hogy ebben az évben fog megszületni a végső idők 

uralkodója. A régebben megfigyelt bolygóegyüttállás a Halak jegy nyugati szélén, a Kr. e. 7. 

évi azonban, épp a közepén történt. És ez arra indíthatott több napkeleti tudóst 

(bölcset/csillagászt), hogy vállalkozzon a hosszú és veszélyes útra napnyugat felé 

Palesztinába. 

Tudjuk, hogy Jézus születési idejét mai naptárunk, időszámításunk szerint Kr. e. 7-re 

tehetjük.  

Máté leírásában az eredeti görög szövegben csillagászati szakkifejezések vannak, de 

ezeket a fordítások nem adják vissza pontosan. 

A mai csillagászati számítások is igazolják, hogy Kr. e. 7-ben  

a Jupiter első feltűnése a hajnali égbolton március 16-án,  
a Szaturnuszé április 4-én,   
az első együttállás május 29-én volt. 
Ekkor kelhettek útra a bölcsek: „láttuk az ő csillagát napkeleten…” (Máté 2,2) – a 

helyesebb fordítás így lenne: láttuk az ő csillagát felkelni. 

A második együttállás szeptember 16-án volt.  
November 12-e és 14-e között mintha megálltak volna.  
December 5-én a gyorsabb Jupiter elérte a Szaturnuszt – ez volt a harmadik 

együttállás.  



A bölcsek az 1200 km-es utat fél év alatt tehették meg, és novemberben érhettek 
Jeruzsálembe, Heródes elé. Majd mentek tovább Betlehembe: „a csillag, amelyet láttak 
napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a 
gyermek volt” (Máté 2,9).   

Vajon Jeruzsálemben miért nem észlelte senki a különös égi jelenséget? Erre az a 
magyarázat, hogy a bölcsek olyasmit láthattak, amit csak szakértők vesznek észre.  

A csillagnak látszó bolygó vagy bolygók megállása pedig csak látszólagos volt, mert a 
bolygók folyamatosan haladnak pályájukon. De az ég állócsillagaihoz viszonyítva rövid 
időre megállni látszhattak, majd égi pályájukon haladva megfordult a haladási irányuk 

A bölcseket nem vezette egész útjuk során a csillag. Tavaszi feltűnése után újból csak 
akkor látták, amikor Jeruzsálemből Betlehem felé tartottak, hogy felkeressék az Úr Jézust. 

 Jézus a csillagászati megfigyelések szerint tavasszal született (összhangban a Biblia 
elbeszélésével, miszerint akkor a pásztorok a szabadban éjszakáztak nyájukkal), tehát már 
legalább féléves volt a gyermek, amikor a bölcsek ősszel Jeruzsálembe értek és hódoltak 
Előtte.   

A keresztyének sokáig nem ünnepelték meg Jézus születésnapját. 350-ben a római 
egyház feje, I. Gyula pápa nyilvánította ünnepnappá december 25-ét. Így akarták háttérbe 
szorítani a téli napfordulóhoz kapcsolódó nagy, római, pogány ünnepet. 

 
2020-ban előrejelezték, hogy 800 év után 

ismét láthatjuk majd Karácsonykor a betlehemi 
csillagot. A két gázóriás, a Jupiter és a Szaturnusz 
fokozatosan egyre közelebb kerül egymáshoz az 
égbolton, míg december 21-én szabad szemmel 
szinte egy „csillagnak” fognak látszani. 

Sajnos az időjárási viszonyok miatt 
Budapestről semmit sem láthattunk belőle, de 
gyönyörű felvételt kaptam róla interneten. 

 
Tamás Szilvia 


