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Kochani,
Wysyłam wam roboczą notatkę, wypracowaną podczas dzisiejszego spotkania. Miejsca
wykropkowane, albo wykreskowane, to te, na które odpowiedzi nie wychwyciłem z
rozmów. A skrótem TODO oznaczyłem rzeczy do zrobienia.
Niestety, nie znalazłem u siebie maila do Justyny. Będę wdzięczny, jeśli ktoś przekaże
Justynie ten list.
Studium,
Kapłańska 23
Pytania
1. Nazwa nasza / nazwa święta
2. Kiedy?
3. Co robić?
4. Po co?
5. Co zrobił Pan Jezus?
6. Jakie to ma znaczenie?
7. Zastosowanie i uwagi.
Definicje
=================
Krzysiek zdefiniował:
- Święta - szczególne cykliczne wydarzenia mające na celu przypomnienie czegoś.
PIERWSZE ŚWIĘTO
=================
1. Szabat odpoczynku
(...)
TODO

DRUGIE ŚWIĘTO
=================
1. Pascha pana.
2. Pierwszy miesiąc, 14-ty dzień o zmierzchu.
3. --4. --5. Pan Jezus umarł w to święto.
6. --7. --TODO (...)
Doczytać w Wyjścia 12
Na marginesie - Pan zrobił przed paschą, wigilię zakładową - powiedział Kamil K. A
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Jezus Judasza wysłał jeszcze na zakupy w wigilię zakładową. Stąd wiemy, że nie była to
Pascha, bo wszystkie sklepy byłyby zamknięte i każdy by się zdziwił, że Jezus wysyła
Judasza po prowiant.
TRZECIE ŚWIĘTO
================
1. Święto prześników
2. Pierwszy miesiąc od 15-go - przez 7 dni.
3. Święte zgromadzenie i nie będziesz wykonywał uciążliwe pracy. Będziecie jeść przaśne
chleby (bez zakwasu). Wojtek powiedział, że słowo kwas, znaczy to samo co grzech.
4. Wojtek sformułował: To święto symbolizuje, że lud boży jest bez grzechu.
Justyna powiedziała: "Jak żydzi wyszli z niewoli żydowskiej, to później byli wolni. Tak
samo to symbolizuje wolność od grzechu".
TODO dla Pawła - rozpoznać woń spalanych ofiar, porównać z apokalipsą
Odnośniki:
- 1 Kor 5:7
- Iz 53:5a (TODO: przeczytać te fragmenty w kontekście)
- Ex 13:7 Będziesz jadł przaśny chleb przez siedem dni i nie znajdzie się u was
nic kwaszonego...
5. Pan Jezus oczyścił nas swoją krwią i jesteśmy przaśni.
6. --7. --(...) TODO
CZWARTE ŚWIĘTO
================
1. Święto pierwocin.
2. Pierwszy szabat zwyczajny w trakcie święta przaśników (nie wiemy jakie są źródła
biblijne, ale tak wynika z tradycji żydowskiej)
3. Nie można jeść chlebów i innych rzeczy. Trzeba tu mąkę z oliwą złożyć, wina trochę też
i jescze coś... ale zapomniałem co.
- 1 Kor 15:20 (To o tym, że Jezus jest pierworodny spośród umarłych, aby w nim
zamieszkała cała pełnia i aby pojednał wszystko ze sobą.)
4. (...)
5. Pierwszy dzień po szabacie Pan Jezus zmartwychwstał. (podobno w święto pierwocin)
6. Że my też zmartwychwstaniemy, a On jest pierwszym.
7. (...)
TODO dla Michała - sprawdzić ile to jest hin i dlaczego mają nie jeść... kaszy.
PIĄTE ŚWIĘTO
================
1. Święto - pierwociny dla Pana. / Święto tygodni, szewuot, pięćdziesiątnica, zielone
świątki.
2. 7 tygodni po święcie kołysania.
3. Ofiary - baranki dwa. Jeden baranek bez skazy.
4. Takie dożynki.
5. Bóg zesłał Ducha Świętego na prośbę Jezusa.
- Joel 3:1-9, Dz 2:17, Dz 2:41
Michał Ż. policzył, że jest tutaj 13 zwierząt na ofiarę. Z czego jeden był Kozłem. Tutaj
widać analogię do 12-tu apostołów, z czego jeden został zastąpiony innym.
6. (...)
7. (...)
SZÓSTE ŚWIĘTO
==============
1. Szabat - dzień odpoczynku, święte zgromadzenie poprzez trąbienie.
2. 7 miesiąc, 1-szy dzień.
3. Trąbić i się zgromadzić?
TODO dla Wojtka - sprawdzić Jerycho i święto trąby.
4. (...)
5. Pan Jezus (syn człowieczy) zgromadzi Jego wybranych z krańców świata.
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- Mt 24:37
TODO: Obj. 19:7 - Wojtek ma sprawdzić, czemu czegoś nie ma w tym fragmencie. Chyba trąb,
jeśli dobrze dosłyszałem. A może ząb? Nie! O, o zębach i brakach w uzębieniu
rozmawialiśmy na początku spotkania.
6. --7. --SIÓDME ŚWIĘTO
==============
1. Dzień przebłagania.
2. Dziesiąty dzień si
3. Trapić swoje dusze i ukorzyć się i złożyć ofiarę ogniową.
4. --5. Przyjdzie do świątyni.
6. --7. --TODO: Sprawdzić co to jest "Ucisk Jakuba"
- Mal 3:1-5
ÓSME ŚWIĘTO
============
1. Święto namiotów, święto szałasów, święto suk (od sukkot).
2. 15-go dnia, 7-go miesiąca
3. Mieszkać przez tydzień w szałasach. Trzeba jeść wtedy owoce z najlepszych drzew. "I
będziecie się weselić przed Panem."
4. Na pamiątkę chodzenia po pustyni.
5. Będzie z nami.
6. Zapowiedź tysiącletniego królestwa.
7. Oczekiwanie tysiącletniego królestwa.
KONIEC NOTATKI
-Jakub A. Wąsek
tel. 725 544 943
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