
Święta Pana wg. Księgi Kapłańskiej, rozdział 23 i komentarz odnośnie dzieła Pana Jezusa.

Święto Treść w Kpl 23 w przekładzie UBG Komentarz do wykonania

Wstęp do nakazu świąt. (1) I PAN powiedział do Mojżesza: (2) Przemów do synów

Izraela i powiedz im: Uroczyste święta PANA, które

będziecie ogłaszać jako święte zgromadzenia. One są

moimi uroczystymi świętami.

 

 

Jakoś ludziom (zarówno Żydom, jak i poganom, jak i

ludziom określającym się jako Kościół) słabo wychodzi dziś

obchodzenie tych świąt. Szkoda.

Aby nie było wątpliwości - uważam, że Żydom też.

#0. Szabat siódmego
dnia.

(3) Przez sześć dni będziecie wykonywać pracę, ale siódmy

dzień będzie szabatem odpoczynku, świętym

zgromadzeniem, nie będziecie wykonywać wtedy żadnej

pracy. Jest to szabat PANA we wszystkich waszych

domach.

Jezus jest Panem szabatu.

 

Co robić: nic nie robić :-)

 

Uwaga: słowo szabat nie znaczy sobota! Słowo szabat
oznacza bezruch, niewykonywanie pracy.

Święta roczne. (4) Oto uroczyste święta PANA, święte zgromadzenia, które

będziecie ogłaszać w ich oznaczonych porach:

 

#1. Pascha Pana.

 

 

Inne nazwy: Święto

Przygotowania.

 (5) W pierwszym miesiącu, czternastego dnia tego
miesiąca, o zmierzchu, jest Pascha PANA.

Kiedy: w pierwszym miesiącu, czternastego dnia tego

miesiąca, o zmierzchu.

 

Co robić: opisane jest to 1 Ex12

 

Co zrobił Pan Jezus: Pan Jezus umarł na krzyżu jako

Baranek Boży.  Ex12\21, J1\29, J 12\1, 2, 12-13, 19\36,

1Kor5\7, 1P1\19

#2. Święto Przaśników
dla Pana.
 

Inne nazwy: Przaśniki.

(6) A piętnastego dnia tego miesiąca będzie Święto

Przaśników dla PANA. Przez siedem dni będziecie jeść

przaśne chleby. (7) Pierwszego dnia będziecie mieć święte

zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać żadnej uciążliwej

pracy. (8) Lecz będziecie składali PANU ofiarę spalaną przez

Kiedy:

piętnastego dnia pierwszego miesiąca.

przez siedem dni:

jeść przaśniki,

spalanie ofiary;



siedem dni. Siódmego dnia będzie święte zgromadzenie.

Nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy.

pierwszego dnia:

zgromadzenie,

nie pracować - szabat;

siódmego dnia:

zgromadzenie,

nie pracować - szabat.

 

Co robić:

jeść chleby przaśne,

spalać ofiary,

zgromadzenia 1 i 7 dnia

szabatować w 1 i 7 dzień

 

Co zrobił Pan Jezus: Pan Jezus wyciągnął nas ze świata

(Egiptu), oczyścił z grzechu. Ex13\7, Iz 53\5a, 1Kor5\7 (bo
przaśni jesteśmy) 

#3. Dzień kołysania
snopem pierwocin.
 

Inne nazwy:  Święto

pierwszych plonów.

(9) I PAN powiedział do Mojżesza: (10)Przemów do synów

Izraela i powiedz im: Gdy wejdziecie do ziemi, którą wam

daję, i będziecie zbierać plony, wtedy przyniesiecie do

kapłana snop z pierwocin waszego plonu. (11) I on będzie

kołysał tym snopem przed PANEM, aby był przyjęty za

was. Nazajutrz po sabacie kapłan będzie nim kołysał. (12) W

dniu kołysania tym snopem złożycie w ofierze rocznego

baranka bez skazy jako całopalenie dla PANA; (13) Wraz z

nim na ofiarę pokarmową dwie dziesiąte efy mąki pszennej

zmieszanej z oliwą jako ofiarę spalaną PANU na miłą woń, a

do tego także ofiarę z płynów, jedną czwartą hinu wina. (14)

Nie będziecie jeść chleba ani prażonego ziarna, ani

Kiedy: dzień po szabacie (szabat może być pierwszego

dnia Przaśników, albo szabat sobotni).

 

Pytania podstępne:

czy to jest (w.12) baranek paschalny? Nie!

Pashalny był 14 nisan.

czy to zawsze przypada w niedzielę? Nie! święto

ruchome, choć na pewno nie wypada w szabat.

 

Co zrobił Pan Jezus: Pan Jezus zmartwychwstał w święto

Przaśników, a dokładnie w pierwszy dzień po szabacie w

trakcie tego święta. Zmartwychwstał jako pierwszy plon -



świeżych kłosów aż do dnia, w którym przyniesiecie ofiarę

waszemu Bogu. Będzie to wieczna ustawa przez wszystkie

wasze pokolenia, we wszystkich waszych mieszkaniach.

abyśmy też zmartwychwstali i śmierć nie miała władzy nad

nami. 1Kor15\20, Kol1\18.

 #4. Pierwociny dla
Pana (w.17).

 

 

 

Inne nazwy:  Święto

Tygodni, Zielone

Świątki, Pięćdziesiątnica,

Szewuot, Święto plonów.

(15) I odliczycie sobie od pierwszego dnia po szabacie, od

dnia, w którym przynieśliście snop kołysania, siedem

pełnych tygodni. (16) Aż do pierwszego dnia po siódmym

szabacie odliczycie pięćdziesiąt dni i wtedy złożycie PANU

nową ofiarę pokarmową. (17) Przyniesiecie z waszych

domów dwa chleby na ofiarę kołysania. Będą one z dwóch

dziesiątych efy mąki pszennej, upieczone na zakwasie; to
będą pierwociny dla PANA. (18) Razem z tym chlebem

złożycie w ofierze siedem rocznych baranków bez skazy,

jednego młodego cielca i dwa barany. Będą one na ofiarę

całopalenia dla PANA wraz z ich ofiarą pokarmową i

ofiarami z płynów. Będzie to ofiara spalana na miłą woń dla

PANA. (19) Złożycie też jednego kozła na ofiarę za grzech i

dwa roczne baranki na ofiarę pojednawczą. (20) I kapłan

będzie je kołysał razem z chlebem pierwocin na ofiarę

kołysania przed PANEM wraz z dwoma barankami. One

będą poświęcone PANU, przeznaczone dla kapłana. (21) I

ogłosicie w tym dniu święto; będzie to dla was święte

zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać żadnej uciążliwej

pracy. To będzie wieczysta ustawa we wszystkich waszych

domach, przez wszystkie wasze pokolenia. (22) A gdy

będziecie zbierać plony waszej ziemi, nie będziesz

wycinać doszczętnie skraju twego pola i nie będziesz

zbierać pokłosia twoich plonów. Zostawisz je dla ubogiego

i przybysza. Ja jestem PAN, wasz Bóg.

Kiedy: pierwszego dnia po siódmym szabacie.

 

Co zrobił Pan Jesus: Pan Jezus zesłał nam swojego Duch,

a przy okazji pojawiły się, po kazaniu apostoła Piotra

pierwsze plony - nawróciło się 3000 Żydów i prozelitów,

którzy przybyli do Jerozolimy na święto. Zapowiedź: J

14\16-17, 26, Joel 3\1-5. Wykonanie: Dz2\1nn, 17, 41.

#5. Święto trąb. (23) PAN dalej mówił do Mojżesza: (24) Przemów do synów Kiedy: pierwszy dzień siódmego miesiąca.



 

 

Inne nazwy: Trąbki,

Nowy Rok (na pamiątkę

stworzenia świata), Roch

Haszana.

Izraela i powiedz im: W siódmym miesiącu, pierwszego

dnia tego miesiąca, będziecie mieli szabat, upamiętnienie

przez trąbienie, święte zgromadzenie. (25) Nie będziecie

wykonywać żadnej uciążliwej pracy, lecz złożycie PANU

ofiarę spalaną.

 

Co robić:

trąbić,

zgromadzić się,

szabatować

spalić ofiarę.

 

Co zrobi Pan Jezus: przypuszczam, że Pan Jezus

przyjdzie tego dnia po swój kościół. Pewnie będzie to

pochwycenie, pewnie też zmartwychwstanie umarłych w

Chrystusie. O trąbieniu: 1Kor15\52, 1Tes4\16, Mt24\31,

Ap19\7

Na ziemi zostaną niewierzący ludzie, oraz Żydzi, którzy

pomiędzy Nowym Rokiem a Dniem Przebłagania mają okres

zwany dziś przez nich Sądnymi Dniami. 

#6. Dzień
przebłagania.
 

Inne nazwy: Sądny

dzień, Jom Hakipurim,

Jom Kippur.

(26) PAN powiedział jeszcze do Mojżesza: (27) Lecz

dziesiątego dnia tego siódmego miesiąca będzie Dzień

Przebłagania. Będzie to dla was święte

zgromadzenie, będziecie trapić swoje dusze i składać

PANU ofiarę spalaną. (28) W tym dniu nie będziecie

wykonywać żadnej pracy, gdyż jest to Dzień Przebłagania,

żeby dokonano dla was przebłagania przed PANEM,

waszym Bogiem. (29) Każdy bowiem człowiek, który nie

będzie trapił swojej duszy tego dnia, zostanie wykluczony

ze swego ludu. (30) Także każdego, kto będzie wykonywał

jakąkolwiek pracę w tym dniu, zgładzę spośród jego ludu.

(31) Nie będziecie wykonywać żadnej pracy; będzie to

wieczysta ustawa przez wszystkie wasze pokolenia, we

wszystkich waszych domach. (32) Będzie to dla was szabat

odpoczynku i będziecie trapić swoje dusze. Dziewiątego

Kiedy: dziesiątego dnia siódmego miesiąca.

 

Co robić: 

trapić swoją dusze,

składać ofiarę spalaną,

nie wykonywać pracy - szabat.

 

Co zrobi Pan Jezus: Przypuszczam, że Pan Jezus jakoś

pojedna Żydów z sobą, bo jest taka potrzeba. Kościoła nie

będzie na ziemi, bo będzie w Niebie na weselu baranka.

Rz11\25-26 (Syjonu przyjdzie Wybawiciel i usunie

bezbożność Jakuba), Zach12\2-10 (Meggido, będą patrzeć

na tego, którego przebodli), 14\1-8 (zstąpienie Mesjasza na

Górę Oliwną),  Mal3\1-5 (przyjście Pana do świątyni).

 



dnia tego miesiąca, wieczorem, od wieczora aż do

wieczora, będziecie obchodzić wasz szabat.

Do opracowania: Wiemy, że Jezus przyjdzie do Jerozolimy

i wybawi ją, ale wejdzie też do świątyni, w której będzie

składana ofiara (Mal3.1nn). Wtedy Żydzi właśnie ujrzą tego,

którego przebodli (Zach 12.10). Może wtedy „cały Izrael

będzie zbawiony” (Rz11.26)

#7 Święto namiotów.
 

Inne nazwy: Świętem

Szałasów,

Sukkot albo Kuczki.

(33) PAN dalej mówił do Mojżesza: (34) Przemów do synów

Izraela i powiedz im: Piętnastego dnia tego siódmego

miesiąca będzie Święto Namiotów przez siedem dni dla

PANA. (35) Pierwszego dnia będzie święte zgromadzenie.

Nie będziecie wykonywać żadnej uciążliwej pracy. (36) Przez

siedem dni będziecie składać PANU ofiarę spalaną.

Ósmego dnia będziecie mieć święte zgromadzenie i

będziecie składać PANU ofiarę spalaną. Jest to święto,

żadnej uciążliwej pracy nie będziecie wykonywać. (37) To są

święta PANA, które ogłosicie jako święte zgromadzenia,

abyście składali PANU ofiarę spalaną, całopalenie, ofiarę

pokarmową, ofiarę pojednawczą i ofiary z płynów, każdą w

swój dzień. (38) Oprócz szabatów PANA, oprócz waszych

darów, oprócz wszystkich waszych ślubów i wszystkich

waszych dobrowolnych ofiar, które będziecie składać

PANU. (39) Piętnastego dnia siódmego miesiąca, gdy

zbierzecie plony ziemi, będziecie obchodzili święto dla

PANA przez siedem dni; w pierwszym dniu będzie

odpoczynek, także w ósmym dniu będzie odpoczynek. (40)

Pierwszego dnia weźmiecie sobie owoce z najlepszych

drzew, gałązki palmowe, gałązki gęstych drzew i wierzbiny

znad potoku i będziecie się weselić przed PANEM, waszym

Bogiem, przez siedem dni. (41) Będziecie obchodzić to

święto dla PANA przez siedem dni, co rok. Będzie to

wieczysta ustawa przez wszystkie wasze pokolenia. W

Kiedy:

piętnastego dnia siódmego miesiąca

przez 7 dni 

ofiara spalana, ofiara pokarmowa, ofiara

podejnania, ofiara w płynów - każda w

swój dzień.

pierwszego dnia zgromadzenie:

zgromadzenie,

szabat,

wziąć gałązki, weselić się, mieszkać w

namiotach.

Ósmego dnia:

zgromadzenie,

szabat.

 

Co robić:

wziąść sobie owoce z najlepszych drzew, gałązki

palmowe, gałązki drzew, wierzby znak potoku i ...

weselić się

mieszkać w szałasach

 

Uwaga: w szałasach mają mieszkać Izraelici.

 



siódmym miesiącu będziecie je obchodzić. (42) Przez

siedem dni będziecie mieszkać w szałasach. Wszyscy

urodzeni Izraelici będą mieszkać w szałasach; (43) Aby

wasze pokolenia wiedziały, że kazałem synom Izraela

mieszkać w szałasach, gdy wyprowadziłem ich z ziemi

Egiptu. Ja jestem PAN, wasz Bóg.

Co zrobi Pan Jezus: Przypuszczam, że Pan Jezus złączy w

jedno dwa: kościół który przyjdzie z nim z Nieba (w Wesela

Baranka) i wierzących (?) z pojednanym z sobą Izraelem.

Myślę, że wtedy zacznie się Tysiącletnie Królestwo.

 

Do opracowania: Zach14\7-16, 

Święto to jest obchodzone na pamiątkę chodzenia w Bożej

obecności po pustyni, chodzenia poprzedzającego wejście

do Ziemi Obiecanej. Podobnie u proroków, przed końcem

czasów i wejściem do nowej, niebiańskiej Jerozolimy mowa

jest o przebywaniu w odnowionej ale Jerozolimie, która jest

tu, na ziemi. Tysiącletnie królestwo dotyczy Żydów jak i

Pogan podobnie jak to święto, w które już teraz poganie

pielgrzymują do Jerozolimy.

Zakończenie. (44) I ogłosił Mojżesz synom Izraela te święta PANA. No i wszystko wiadomo.


