Passover 32AD a reconciliation of all the biblical data
Nasz dzień: północpółnoc
Dzień kalendarzowy
Żydowski dzień: od
wieczora do wieczora:
dzień tygodnia

Czwartek

Piątek

7 kwietnia 8 kwietnia
Dzień szósty – 8 Nisan/
Abib – 6 dni przed
Paschą
Noc
Dzień

Zalecenie:

Odniesienie,
odnośnik.:
Historyczne obchody

Sobota

Niedziela

Poniedziałek

Wtorek

Środa

9 kwietnia
10 kwietnia
Szabat – 9 Nisan – 5 dni Dzień pierwszy – 10 Nisan – 4 dni
przd
przed

11 kwietnia
12 kwietnia
13 kwietnia
Dzień drugi – 11 Nisan – Dzień trzeci – 12 Nisan – Dzień czwarty – 13 Nisan – 1
3 dni przed
2 dni przed
dzień przed Paschą

Noc

Dzień
Wybór
Paschalnego
baranka

Noc
Dzień
Noc
Dzień
Noc
Dzień
Jagnięta trzymane do Paschy i sprawdzane pod kątem doskonałości

Wj 12:3

Wj 12:6; Pwt 16:2

Dzień

Noc

13stego Nisan Haman wydaje dekret o zagładzie Żyd
Hamana na ucztę, na którą zaprasza ich na kolejną uc
NT wydarzenia I
komentarz:

Jezus
przybywa
do Betanii
(odległość
dwóch dróg
Szabatowyc
hz
Jerozolimy)
6 dni przed
Paschą (Jan
12). On
przychodzi
z Efraima, z
pewnej
odległości,
więc nie w
Szabat

Wieczerza w
Triumfalny wjazd
Przeklęcie
Betanii
jako Mesjasza (Za
drzewa
przygotowana
9); Jezus płacze
figowego;
przez Martę (nie nad Jerozolimą;
oczyszczeni
może być w noc oczyszcza
e świątyni
szabatu). Maria
świątynię po raz
(Mk 11)
namaszcza
drugi (albo Jan
(por. Mal 3,
Jezusa (J 12).
umieścił ją poza
J 2)
Ponieważ Jan
kolejnością w
mówi, że
Jana 2); Marek
następny dzień
umieszcza to
był triumfalnym oczyszczenie na
wejściem, nie
następny dzień.
może to nastąpić
później w
tygodniu, chyba
że Jan celowo
edytuje
* The calendar date is taken from Sir Robert Anderson, "The Coming Prince", but is in akolejność.
sense imaginary, since the Gregorian calendar was not yet in use.

Drzewo
figowe
uschło;
Jezus mówi,
że do
Paschy
pozostały 2
dni (Mt
26:2).

Kobieta
namaszcza
Jezusa w domu
Szymona
Trędowatego (Mt
26:6) (jest to
prawdopodobnie
posiłek w sobotni
wieczór
opowiedziany
poza kolejnością;
ale niektórzy
uważają, że
Maria powtórzyła
swój akt czci).

Jezus posyła
uczniów, aby
przygotowali
Paschę. W
tym dniu
zabito baranki
paschalne (Mk
14:12; Łk
22:7)

Copyright © Oliver Elphick, 2008-2013

hz
Jerozolimy)
6 dni przed
Paschą (Jan
12). On
przychodzi
z Efraima, z
pewnej
odległości,
więc nie w
Szabat

Passover 32AD a reconciliation of all the biblical data
Jezus zostaje w Betanii. Jezus nadal nocuje w Betanii (na wschodnim zboczu Góry Oliwnej) i codziennie od 10 Nisan udaje się do
Powierzchowne
Jerozolimy. Betania to więcej niż jedna droga szabatowa, dlatego Jezus nie wjeżdża do Jerozolimy aż do
odczytanie Jana 12:1
czasu szabatu.
sugeruje, że kolacja
wydana była tej samej
nocy (co oznaczałoby, że
Jezus przybył w
czwartek, aby wieczerza
nie była w sabat), ale
tekst tak naprawdę tego
nie mówi.

Ewangelie
synoptyczne
nazywają to
pierwszym
dniem
przaśnego
chleba, co
prawdopodob
nie oznacza,
że działalność
święta
rozpoczęła się
właśnie tego
dnia.
Jezus został wybrany przez Boga na Baranka Paschalnego. Był testowany przez faryzeuszy,
saduceuszy i nauczycieli Tory przez cztery dni i nie znaleziono w nim żadnej winy. Jako doskonały
Baranek ma kwalifikacje do bycia ofiarą paschalną.

Ten dzień jest dokładnym dniem
końca 69 siódemek/tygodni z
proroctwa Daniela 9 (obliczonego
przez Roberta Andersona,
„Nadchodzący książę”). Tak więc
Żydzi powinni byli wiedzieć, że
nadszedł czas na wypełnienie się
proroctwa. Dlatego Jezus zapłakał
nad miastem, bo nie rozpoznali
czasu swego nawiedzenia.

Źródło

Mt 20:1734; Mk
10:32-52;
Łk 18:3119:28; J
12:1

J 12:2-9

Mt 21:1-17; Mk
11:1-11; Łk
19:29-44; J
12:12-19

Judasz spiskuje z
żydowskimi
przywódcami, by
zdradzić Jezusa.

Mk 11:19; Mt 21:18Łk 21:37-38 22; Mk
11:12-14;
Lk 19:45-48

Mt 21:19Mt 26:6-16; Mk
Mt 26:17-19;
26:5; Mk
14:3-11; Łk 22:3- Mk 14:12-16;
11:156 (J 12:2-8)
Łk 22:7-13
13:37; Łk
20:1-21:36

* daty zaczerpnięte z książki Roberta Andersona, The Coming Prince
File: passover.ods

Ostatnia zmiana: 31.01.2013

* The calendar date is taken from Sir Robert Anderson, "The Coming Prince", but is in a sense imaginary, since the Gregorian calendar was not yet in use.
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Środa

Czwartek

13 kwietnia

14 kwietnia
Dzień piąty – 14 Nisan - Pascha

Piątek

Niedziela

15 kwietnia
16 kwietnia
18 kwietnia
Day szósty – 15 Nisan –
Szabat – 16 Nisan
Dzień pierwszy – 17 Nisan
Przaśny Chleb

Noc
Dzień
Dzień przygotowania do Paschy; jagnięta zabijane między
wieczorami; potocznie nazywany pierwszym dniem
przaśnego chleba; Posiłek paschalny spożywany
wieczorem. Jest to również dzień przygotowania do
Wielkiego Szabatu pierwszego dnia święta Przaśników

Noc
Dzień
Pierwszy dzień Święta
Przaśników: Wielki Szabat

Wj 12:8; Wj 34:25; Kpł 23:5; Lb 9:2; Num.28:16

Kpł 23:6; Lb 28:17-18; Pwt
16:3
W Egipcie Anioł Izraelici
Pana przeszedł wyruszają
o północy i
w 3-dniową
wszyscy
podróż nad
pierworodni
Morze
Egipcjanie
Czerwone.
zostali zabici.
Faraon wezwał
Mojżesza i
kazał odejść
mu z całym
Izraelem

Ofiara Abrahama z Izaaka:
Pan dostarcza barana jako
substytut, zapowiadając
Jezusa, Baranka Bożego.

Sobota

Noc
Dzień
Drugi dzień Święta
Przaśników: normalny
szabat

Noc
Dzień
Święto Pierwszych Owoców; trzeci dzień Święta
Przaśników

Dzień drugi
– 18 Nisan
Noc

Kpł 23:10-11
Izraelici cudem przekraczają
Morze Czerwone, opuszczając
w ten sposób Egipt. Faraon i
jego armia toną

Znak Jonasza: 3 dni i 3 noce w brzuchu ryby. Jonasz utonął, zanim połknęła go ryba, i został
przywrócony do życia, zanim go zwymiotowała.
ego Nisan Haman wydaje dekret o zagładzie Żydów. Trzy dni postu Estery i wszystkich Żydów z Suszan. Trzeciego dnia Estera zaprasza króla i Koniec powodzi (150 dni panowała woda na ziemi).
ana na ucztę, na którą zaprasza ich na kolejną ucztę następnego dnia.
Haman zostaje powieszony, a Żydzi są ocaleni za
pośrednictwem Estery.
Ukazanie się Jezusa: kobietom, Piotrowi, 2
Rozprawa przed Piłatem 1;
Kapłani
Pierwszy dzień
Herod; Piłat 2;
proszą
tygodnia. (Mt 28:1). na drodze do Emaus, 10 uczniom.
Ukrzyżowanie o 9 rano,
Piłata, aby
Kobiety kupują
kiedy składano ofiarę
postawił
wonności (Mk 16:1)
świątynną; ciemność od
straż przed
(lub kupowały je
południa do 15:00; śmierć
grobem;
wcześniej) i
15.00 w czasie wieczornej
mówi im,
przychodzą z nimi
ofiary; pogrzeb przed
żeby
po zakończeniu
zachodem słońca. Kobiety
używali
sabatów (liczba
oglądają pogrzeb.
własnych
mnoga w języku
Następnie przygotowują
ludzi.
greckim). Jeśli kupią
wonności I olejki (Łk 23:55je w sobotni
56) Gdyby musiały je
wieczór, to mimo
kupić, prawdopodobnie jest
wszystko jest za
czas przed rozpoczęciem
ciemno, żeby iść
szabatu, około godziny
teraz do grobowca
19:00. Marek 16:1
poza miastem.
sugeruje, że kupiły je po
Zmartwychwstanie
szabatach,
czyli Prince",
w sobotni
następuje
* The calendar date is taken from Sir Robert Anderson,
"The Coming
but is in a sense imaginary, since the Gregorian calendar was
not yetwinnocy.
use.
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wieczór.
Kobiety idą do
grobu, gdy jest
jeszcze ciemno.
Następuje trzęsienie
ziemi i strażnicy
tracą przytomność.
Ostatnia wieczerza: posiłek
paschalny; wyjście do
Getsemani; aresztowanie;
postawiony przed Annaszem;
proces przed Kajfaszem i radą
przed świtem

15.00 w czasie wieczornej
ofiary; pogrzeb przed
zachodem słońca. Kobiety
oglądają pogrzeb.
Następnie przygotowują
wonności I olejki (Łk 23:5556) Gdyby musiały je
kupić, prawdopodobnie jest
a reconciliation of all
czas przed rozpoczęciem
szabatu, około godziny
19:00. Marek 16:1
sugeruje, że kupiły je po
szabatach, czyli w sobotni Kobiety odpoczywają w szabat(y) zgodnie z
wieczór.
przykazaniem.

Passover 32AD

Nakaz Księgi Wyjścia, aby nie
opuszczać domu, dotyczył
tylko pierwszej Paschy; dlatego
pójście do ogrodu nie było
naruszeniem prawa. Proces
żydowski był pod każdym
względem nielegalny –
odbywał się w nocy;
świadkowie nie zgodzili się;
więzień zobowiązany był do
składania zeznań; werdykt i
wyrok tego samego dnia.

the

przychodzą z nimi
po zakończeniu
sabatów (liczba
mnoga w języku
greckim). Jeśli kupią
je w sobotni
wieczór, to mimo
wszystko jest za
biblical
data
ciemno, żeby
iść
teraz do grobowca
poza miastem.
Zmartwychwstanie
następuje w nocy.
Kobiety idą do
grobu, gdy jest
jeszcze ciemno.
Następuje trzęsienie
ziemi i strażnicy
tracą przytomność.

Zgodnie z żydowską praktyką, trzy dni i trzy noce na ziemi liczymy jako część dni lub nocy. Niektórzy
ludzie (zwłaszcza adwentyści dnia siódmego) opowiadają się za środowym ukrzyżowaniem i twierdzą,
że wymagane są ścisłe 72 godziny, ale to oznaczałoby, że czwartek i sobota byłyby szabatami, a
kobiety mogły przyjść do grobu z przyprawami w piątek. Oznaczałoby to również, że Jezus musiałby
przerwać szabat, aby dostać się do Jerozolimy na triumfalny wjazd 4 dni wcześniej.

Proroctwo Daniela: [po 69
siódemkach] Mesjasz
zostanie zgładzony, ale nie
dla siebie. Izajasza 53;
Psalm 22

W tym dniu arcykapłan tnie
pierwszy snop zboża, aby
wymachiwać przed Panem (w
czasie porannej ofiary) na
święto pierwocin; Jezus jako
arcykapłan przedstawia się w
tym samym czasie w niebie
jako pierwociny zbawienia.
Dlatego wczesnym rankiem
mówi Maryi, że jeszcze nie
wstąpił do Ojca. Kiedy Jezus
wstąpił do Ojca tego ranka,
zabrał ze sobą raj i
wszystkich w nim (nazywane
łonem Abrahama w Ewangelii
Łukasza 16), które były jego
pierwszymi owocami
ofiarowanymi Ojcu.

Jezus spożył Paschę ze swoimi uczniami wieczorem w tym
samym czasie, co reszta narodu, a rano sam został złożony
w ofierze. Był to dzień ofiary świątynnej, która była
zapowiedzią jego własnej ofiary; za to kapłani nie chcieli
być skalani.
Mt 26:20-75; Mk 14:17-72; Łk
22:14-62; J 13:1-18:27

Mt 27:1-66; Mk 15:1-47; Łk Łk 23:56
22:66-23:55; J 18:28-19:42

Mt 27:61-66

Mt 28:1; Mk 16:1

* The calendar date is taken from Sir Robert Anderson, "The Coming Prince", but is in a sense imaginary, since the Gregorian calendar was not yet in use.

Mt 28:2-15; Mk 16:2-14; Łk
24:1-44; J 20:1-23; Ef 4:8-10
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