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Dlaczego Jezus chce, abyśmy skierowali oczy na kalendarz biblijny? Jezus chciałby, 

aby ci, którzy oczekują Jego powrotu, byli gotowi kiedy On przyjdzie aby zabrać ze świata 

swój Kościół. Jedynym sposobem aby być czujnym jest znajomość tego na co należy zwracać 

uwagę. To, na co chrześcijanie winni patrzeć, jest oczywiste, a jednak powiedziałbym, że 

większość chrześcijan nie ma pojęcia o tym czym jest ten znak.  

Dlaczego tego nie wiedzą? Widzę dwa powody. Po pierwsze, są w kościele, w którym 

nigdy nie nauczano o znakach czasu, a po drugie: sami nie studiują Słowa i dlatego nie znają 

znaków. Pozwól, że pomogę ci zrozumieć to bardzo ważne przesłanie Chrystusa. Gdy 

zrozumiesz o czym mówi Jezus uświadomisz sobie na co musisz uważać i ty, i twoja rodzina. 

Wiele ludzi pytało mnie, po co marnować czas na dociekanie tego kiedy Jezus 

powróci, skoro On sam mówi, że nikt tego nie wie. Zacytuję tu Jezusa z Ew. Mateusza 24,36 

abyś wiedział o czym mówię: „A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, 

tylko sam Ojciec.”  

Chciałbym abyś zrozumiał znaczeni słów Jezusa na tle żydowskiego sposobu myślenia 

i tradycji żydowskiej. Użyte przez Niego wyrażenie „o tym dniu i godzinie nikt nie wie” jest 

zwyczajowym zwrotem hebrajskim (idiomem) dla określenia żydowskiego święta Rosz ha-

Szana. Rosz ha-Szana jest jednym z siedmiu świąt żydowskich i znane jest jako Święto Trąb. 

Ma ono miejsce jesienią. W 3 Księdze Mojżesza opisano te święta jako „wyznaczone czasy”, 

ustanowione jako coroczne próby generalne całego Bożego planu zbawienia, prorocze 

zapowiedzi wydarzeń historycznych. Ten plan zbawienia zawiera w sobie i przyjście 

Mesjasza i odkupienie jakie oferuje On wszystkim, którzy go przyjmują. Krótko mówiąc: Bóg 

podał nam swój biblijny kalendarz historyczny.  

Z siedmiu świąt opisanych przez Mojżesza cztery święta wiosenne już znalazły swoje 

wypełnienie w osobie i dziele Jezusa Chrystusa. Na wypełnienie czeka jeszcze tylko cała 

grupa trzech świąt jesiennych: Rosz ha-Szana znane także jako Święto Trąb, Jom Kippur 

(Dzień Pojednania) i Sukkot (Święto Namiotów).  

Podkreślam tu znacznie Święta Trąb, ponieważ w Bożym kalendarzu jest ono 

następnym w kolejce do wypełnienia. Skoro już to ustaliliśmy to powróćmy do słów Jezusa, 

że: „o tym dniu i godzinie nikt nie wie” w Mateusza 24,36. Werset ten ma też odniesienie do 

zwyczajów związanych z weselem żydowskim. Ojciec pana młodego zwyczajowo musiał 

upewnić się, czy syn wszystko należycie przygotował do wesela i czy trzymał to w 

pogotowiu. Kiedy ktoś pytał żydowskiego mężczyznę, kiedy będzie jego wesele, on 

odpowiadał: „zapytaj mego ojca, tylko on to wie”. To było u Żydów czymś oczywistym. Taka 

odpowiedź była, że tak powiem, zwyczajowo przyjęta. Gdy nadchodził czas uroczystości 

weselnych, oblubieniec wychodził o północy i dął w szofar (rodzaj trąby), by powiadomić 
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swoją oblubienicę, że zjawił sie po nią. Święto Trąb (zwane też Rosz ha-Szana) rozpatrywane 

w kontekście kultury żydowskiej wskazuje, że właśnie ten dzień jest tym ustalonym czasem, 

w którym nastąpi pochwycenie Oblubienicy Chrystusa. 

Na dowód tego ci pokażę, ile ze zwyczajów z tradycyjnego żydowskiego obrzędu 

zaślubin wypełniło się już w odniesieniu do Jezusa Chrystusa i Jego Oblubienicy, Kościoła.  

W trakcie zaślubin żydowskich kobieta pokazuje, że godzi się na związek poprzez 

wypicie kielicha wina, podanego jej przez pana młodego. Co Jezus uczynił podczas Ostatniej 

Wieczerzy? Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy podawał kielich z winem, a ci, którzy to wino 

pili, wyrażali w ten sposób zgodę na stanie się Jego Oblubienicą.   

Po drugie, mężczyzna żydowski musiał zapłacić rodzicom swojej narzeczonej 

określoną ilość pieniędzy. Co uczynił Jezus i czy zapłacił jakąś cenę? Tak. Jezus zapłacił za 

nas – za swoją Oblubienicę – własnym życiem, poprzez śmierć na krzyżu.  

Kolejnym punktem obyczaju było ofiarowanie przez pana młodego swojej oblubienicy 

daru aby mogła przygotować się na wesele. Jaki dar Jezus Chrystus dał swojej Oblubienicy - 

Kościołowi? Jezus dał nam dar Ducha Świętego. 

Następną rzeczą obowiązująca zwyczajowo żydowskiego narzeczonego było  

oddalenie się w celu przygotowania dla siebie i swojej przyszłej żony miejsca, w którym 

mogliby zamieszkać po ślubie. Czy przypominasz sobie słowa Jezusa Chrystusa w Ew. Jana 

14,2-3? Jezus powiedział: „Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam 

miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli”. To 

znaczy tam dokąd się wtedy udawał, czyli tam gdzie jest teraz. Jezus przygotowuje teraz dom 

dla Swego Kościoła, Oblubienicy Chrystusa. 

Następnym punktem przygotowań było zebranie przez pana młodego całego grona 

ludzi, którzy wychodzili z nim o północy i dęciem w szofary informowali oblubienicę o 

nadejściu orszaku. Barani róg szofaru w Biblii przeważnie tłumaczony jest jako „trąba”. 

Przeczytaj teraz, co Jezus kazał napisać apostołowi Pawłowi w 1 Liście do Tesaloniczan, 

rozdział 4, wersety 15-16. Paweł określa dwukrotnie dokładne okoliczności tego zdarzenia. 

Dwukrotnie! W wersecie 15 mówi on, że nastąpi ono podczas przyjścia Pana, a w wersecie 

16, że to Chrystus „na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej” (BT) zstąpi z nieba. To 

właśnie wtedy Jezus przyjdzie do nas, do swojego Kościoła, zupełnie tak samo jak żydowski 

pan młody pojawiał się o północy po swoją oblubienicę. Jest to następne wydarzenie w 

kalendarzu Boga, które będzie miało miejsce podczas Święta Trąb. 

Kolejnym wydarzeniem w obrzędzie zaślubin, już po przybyciu przez pana młodego 

wraz z oblubienicą do ich domu, było spędzenie przez parę młodą siedmiu dni sam na sam, w 

ich komorze (komnacie) weselnej, w celu dopełnienia małżeństwa.  

Kiedy Jezus powróci po swoją Oblubienicę – Kościół to zabierze ją na „siedem dni”, 

czyli siedem lat do nieba. Pomyśl teraz: jest to dokładna długość siedmioletniego okresu 

ucisku. Przeczytaj, co o tych komnatach mówi się w Izajasza 26,20-21: „Idź, mój ludu, wejdź 

do swoich komnat i zamknij drzwi za sobą! Skryj się na małą chwilę, aż gniew przeminie. Bo 
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oto PAN wychodzi ze swojego miejsca, by karać niegodziwość mieszkańców ziemi. Wtedy 

ziemia ukaże krew, którą nasiąkła i pomordowanych kryć dłużej nie będzie” (BT). 

To są komnaty, w których Jezus przyjmie swoją Oblubienicę, swój Kościół, podczas 

gdy na ziemi trwać będzie siedmioletni okres ucisku. Kościół, jako Oblubienica Chrystusa, 

będzie zachowany od strasznych wydarzeń, które nastaną w tym czasie. Jak więc widzisz, 

wszystko, co Jezus czynił, było zgodne z tradycjami wesela żydowskiego i bazowało na 

świętach żydowskich kalendarza biblijnego. Chciałbym teraz wrócić do tego, o czym apostoł 

Paweł mówił w 1 Tesaloniczan 5,1-4: „O czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was 

pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy 

mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na 

kobietę brzemienną, i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten 

jak złodziej zaskoczył”. 

Paweł był Żydem i rozumiał, że znaki czasu będą miały miejsce podczas „czasów i 

pór” – czyli podczas świąt żydowskich. W powyższych wersetach Paweł odnosi się do znaku 

„kiedy będą mówić o pokoju i bezpieczeństwie” i zapewnia czytelników, że oni nie są w 

ciemności, gdyż są czujni i oczekują wydarzeń zapowiadanych na święta żydowskie. Czytając 

1 Mojżesza 14 spotykamy słowo „czasy” (też w 1 Tes. 5,1), które jest tłumaczeniem 

hebrajskiego słowa moadim - dosł. ”ustalone czasy spotkań”. Ustalony czas, do którego 

odwołuje się  Paweł, jest dokładnie tym dniem, w którym jesienią podczas Święta Trąb Jezus 

ma powrócić. Kiedy więc Paweł zwraca się do Żydów, że nie ma potrzeby, aby im o tym 

pisał, oni jako ludzie zanurzeni w swojej kulturze wiedzieli dokładnie o czym mówi. Kiedy 

Jezus powróci w czasie tego wyznaczonego święta, w ciemności będą trwali jedynie ci, którzy 

nie mają zrozumienia Słowa Bożego.   

Zwróć proszę uwagę na związek z Objawieniem 3,3. W jednej części tego wersetu 

Jezus mówi do zboru w Sardes, określonego jako zbór martwy, że ma nawrócić się ze swoich 

dróg i czuwać. Czy zauważasz, co jest zapowiedziane w przypadku gdy nie będą czuwać? 

Cytuję tu część wersetu: „Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz 

się, o której godzinie cię zaskoczę”. Nie zapominaj, że Jezus mówi do martwego zboru. Co 

Jezus nam pokazuje w tym wersecie? Chrystus pokazuje nam, że jako złodziej przychodzi 

tylko do zboru martwego, a nie do zboru żywego. Żywy duchowo nie zostanie zaskoczony. 

W Objawienia 3,17-18 Jezus zwraca się do zboru w Laodycei. Jest on kolejnym 

zborem, który nie jest gotowy, a Jezus nazywa go zborem letnim. Co stanie się z letnim 

zborem? Jezus odpowiada nam w Objawienia 3,16, gdzie mówi: „A tak, żeś letni, a nie 

gorący ani zimny, wypluję cię z ust moich”. Zwróć uwagę, że Jezus im mówi, że mają kupić 

sobie białe szaty „aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja…”. Większość ludzi nie 

rozumie, co naprawdę oznaczają białe szaty. Idźmy dalej, a zrozumiesz to dokładnie. 

Objawienia 3,18 jest dalszym kluczem do zrozumienia tego, co Jezus nam pokazuje. Cytuję: 

„Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś 

przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią 

namaścić oczy twoje, abyś przejrzał”. 
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Chciałbym teraz połączyć to, co napisano w Objawienia 16,15 i z Obj. 3,18, a wtedy 

ten związek stanie się dla ciebie zrozumiały. Objawienie 16,15 mówi co następuje: „Oto 

przychodzę jak złodziej; błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie 

chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego!”.  

Wróćmy na chwilę do tradycji żydowskiej, a pokażę ci, jak to wszystko się łączy. Za 

czasów Jezusa, kiedy świątynia jeszcze stała w Jerozolimie, zwrot „złodziej w nocy” 

stosowano wobec arcykapłana i dowódcy straży świątynnej. A oto dlaczego. W świątyni były 

wyznaczone straże,  które musieli trzymać kapłani. Jedną z rzeczy,  której musieli pilnować 

był ogień płonący na ołtarzu. Był to ogień, który zstąpił  z Nieba na ołtarz i według nakazu 

Boga nie mógł zagasnąć. Kapłani musieli czuwać nad ogniem. Kiedy w czasie obchodu 

dowódca straży świątynnej złapał kapłana trzymającego straż na przysypianiu, wtedy brał 

pochodnię znajdującą się tuż obok ognia na ołtarzu, i podpalał nią szaty śpiącego kapłana. 

Niefortunny strażnik budził się przerażony w płonącym ubraniu i biegł przez świątynię 

zdzierając z siebie szaty. Tak uwidoczniała się hańba nagości kapłana.  

Widać więc już jak tekst z Objawienia 16,15 wiąże się z tym, co Jezus mówił o 

martwym zborze. Kiedy, wracając do 1 Tesaloniczan 5,1-4 czytamy to, co Paweł powiedział: 

„Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy…”, wiemy już 

co oznaczał ten idiom: „jak złodziej w nocy”.  Innymi słowy: kiedy Powrót Jezusa zastanie 

cię śpiącym podzielisz los kapłana ze świątyni i uciekniesz nagi, w pohańbieniu, ponieważ 

zamiast czuwać nie byłeś gotowy na pojawienie się Pana. 

Przyjrzyjmy się teraz Ew. Mateusza rozdział 25, 1-13. Jezus mówi tu o dwóch grupach 

panien. Jedna grupa była gotowa i czujna –  przygotowana na przyjście Oblubieńca. Jest to 

obraz zboru, który wypełnia wolę Ojca. Symbolika tego obrazu znowu ma związek z 

obrzędami towarzyszącymi żydowskim zaślubinom, z oczekiwaniem na przyjście pana 

młodego po swoją oblubienicę. Jezus mówi, że pięć panien było gotowych i miały oliwę w 

lampach, gdy nadszedł oblubieniec. Zwróćmy uwagę, że według zwyczaju żydowskiego, pan 

młody przychodzi o północy i zwróćmy także uwagę na to, że pojawia się on także, zgodnie z 

obyczajem, nawołując. Pięć przygotowanych panien wchodzi razem z Oblubieńcem do 

środka i drzwi zostają zamknięte. Dokładnie to samo stanie się podczas pochwycenia 

Kościoła, w czasie - jak jesteśmy przekonani - żydowskiego Święta Trąb. Dlatego bardzo 

ważne jest, aby zachowywać czujność, zwłaszcza w czasie świąt żydowskich. 

A co stało się z pozostałymi pannami, z tymi które nie były gotowe, aby wyjść na 

spotkanie oblubieńca, nadchodzącego o północy? Jezus twierdzi, że nie były przygotowane. 

Tych pięć panien nie miało oliwy w swoich lampach, gdy nadszedł oblubieniec. Musiały 

odejść aby kupić oliwę do lamp, żeby dawały im światło oświetlające drogę. Jednak kiedy 

wróciły, drzwi do domu weselnego były już zamknięte, a Pan im powiedział: „Zaprawdę 

powiadam wam, nie znam was”. To jest obraz wszystkich tych, którzy nie wytrwali na straży 

w czujności i pozostają poza drzwiami bezpieczeństwa w Jezusie Chrystusie. Pięć 

nieprzygotowanych panien to obraz wszystkich tych ludzi, którzy znajdą się w siedmioletnim 

okresie ucisku. Są oni podobni do tego kapłana ze świątyni, który został zaskoczony przez 

dowódcę straży (znanego także jako „złodziej w nocy”) a w tym przypadku przez 
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powracającego Jezusa. W efekcie tego, że nie byli gotowi, zostaną obnażeni i zawstydzeni, 

dokładnie jak ten kapłan w świątyni. 

Przyjrzyjmy się teraz przesłaniu, które Jezus zawarł w wersetach z Ew. Łukasza 

12,37-40 gdzie mówi o dobrym i złym słudze. Wpierw mówi o dobrym słudze: 

„Błogosławieni owi słudzy, których pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających! Zaprawdę 

powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole, i przystąpiwszy, będzie im 

usługiwał. Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak, błogosławieni oni 

[ci słudzy]! To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, 

nie dopuściłby do tego, by podkopano dom jego. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy 

przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie”.   

W Ew. Łukasza 12,41-47 mówi o złych sługach, którzy nie pełnią woli Ojca. Nie stali  

na straży przed „złodziejem w nocy”. Jezus mówi do nich: „Przyjdzie pan sługi owego w 

dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna, usunie go i wyznaczy mu los z 

niewiernymi.” Są to ludzie, którzy to wiedzieli. Znali wolę Ojca, ale jej nie wypełniali. 

Następny werset (47) mówi: „Ten zaś sługa, który znał wolę pana swego, a nic nie 

przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów”. Pytam cię więc, czy 

jesteś jednym z tych tak zwanych wierzących, którzy nie trwają w Chrystusie i nie wykonują 

woli Ojca? Faktem jest, że na ziemi są miliony ludzi, którzy twierdzą, że są chrześcijanami, 

ale w rzeczywistości nie wypełniają  woli Ojca. Ta grupa chrześcijan ani nie czyni woli Ojca 

ani nie czuwa w oczekiwaniu  powrotu Pana, do czego wzywał Chrystus. O tym rodzaju ludzi 

mówi się nam, że znają Jego wolę, ale jednak nie wypełniają jej. 

W Ew. Łukasza 12,41 Piotr pyta Jezusa: „Panie, czy do nas mówisz w tym 

podobieństwie, czy też do wszystkich?” Pytanie to dotyka istoty sprawy, określenia tego kto 

jest tym złym sługą. Jezus odpowiedział Piotrowi opowiadając mu o złych sługach, którzy nie 

pełnią woli Ojca. Znów widzimy rozróżnienie pomiędzy dwiema grupami ludzi. Najpierw 

było dziesięć panien. Pięć z nich było mądrych i gotowych, a pozostałe pięć nie, więc nie były 

przygotowane gdy Pan przyszedł o północy. W kolejnym obrazie mamy dwie grupy sług: 

dobrych, czuwający i pełniący wolę Ojca, i złych, znających wolę Boga, ale jej nie 

wypełniających, którzy zostaną ukarani.  

Kolejną i to bardzo ważną cechą Święta Trąb jest to, że nikt nie znał dnia ani godziny, 

kiedy nastawało, ponieważ zaczynało się, kiedy pierwszy raz widoczny był nów księżyca. 

Wyjaśnijmy:  30 dnia każdego miesiąca w Jerozolimie gromadzili się członkowie Sanhedrynu 

i czekali na świadectwo dwóch wiarygodnych świadków, którzy mogli potwierdzić, że 

widzieli nów księżyca. Gdy tylko zobaczono nów księżyca, członkom Sanhedrynu wolno go 

było uświęcić. U końca miesiąca szóstego oznaczało to, że rozpoczynało się Święto Trąb. 

Nów księżyca bardzo trudno dostrzec w pierwszym dniu, bo widoczny jest tylko podczas 

zachodu słońca, kiedy porusza się ono w kierunku północnym, bardzo blisko jego tarczy. 

Wypatrywanie bardzo cienkiego, bladego sierpa księżyca, który znajduje się bardzo blisko 

słońca, jest bardzo trudną sprawą. Kiedy sierp nowiu księżyca nie był widoczny 30-go dnia, 

nowego księżyca, świętowano automatycznie 31-go dnia. Z tego powodu Święto Trąb 

obchodzono zawsze przez dwa dni. Te dwa dni obchodzono jak jeden 48 godzinny dzień. 
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Powodem świętowania przez dwa dni jest to, że gdyby obchody rozpoczęły się dopiero po 

błogosławieniu nowiu księżyca, przegapiliby połowę święta, ponieważ nów księżyca mógł 

być uświęcany tylko podczas światła dziennego. Najwyraźniej możemy więc, jak się wydaje 

określić „czasy” (hebr. „moedim”), jak mówi Paweł, ale nie znamy dnia ani godziny, jak 

widzieliśmy w Mateusza 24,32-36. 

Yom Teruah, Święto Trąb jest jedynym świętem żydowskim, dla którego nie znamy 

dokładnego dnia, kiedy należy je obchodzić, bo nie jesteśmy pewni, kiedy będzie widoczny 

nów księżyca. Musimy więc czuwać i wypatrywać go. Kiedy Jezus mówi, że nie znamy dnia 

ani godziny, jak napisano w Mateusza 24,26, mówi nam, że jest to Święto Trąb, ponieważ to 

jest to jedyne święto, dla którego Żydzi nie znali dnia ani godziny, bo było zależne od 

ukazania się nowiu księżyca. Stąd dwa dni obchodów. Nikt nie potrafi dzisiaj powiedzieć, 

kiedy nastąpi pochwycenie Kościoła, bo może ono nastąpić w ciągu 48 godzinnego okresu 

czasu. 

Podczas Święta Trąb Jezus powróci aby zabrać swój Kościół-Oblubienicę. Nie 

zaskoczy to zboru, który pełni wolę Ojca; zbór będzie wypatrywać powracającego Pana. O 

tym pochwyceniu Kościoła Paweł mówi w 1 Koryntian 15,51-53: „Oto tajemnicę wam 

objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w 

oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako 

nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w 

to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność”.  

W określonym czasie, w bardzo bliskiej przyszłości, Jezus zstąpi z nieba, aby 

przywołać do siebie Swoją Oblubienicę, dokładnie tak, jak w obrzędach żydowskich zaślubin. 

My, którzy czuwamy, Jego Oblubienica, będziemy gotowi i zostaniemy przemienieni. Nasze 

ciała ludzkie ulegną przemienieniu w ciała niebiańskie. Pytanie: do jakiej grupy Jezus ciebie 

zaliczy? Czy jesteś jedną z tych mądrych panien gotowych na spotkanie Pana? Czy 

wypatrujesz Jego powrotu? Czy też jesteś jedną z tych pozostałych pięciu, które nie są 

przygotowane i braknie im oliwy w lampach? Czy jesteś jednym z dobrych sług, których 

Jezus podczas swego przyjścia zastanie czuwających przy drzwiach i oczekujących powrotu 

Pana? A może jesteś złym sługą, który mówi, że jest chrześcijaninem, nie czyni jednak woli 

Ojca – kimś, kto zostanie zaliczony do niewierzących, kiedy Pan w końcu przyjdzie po Swoją 

Oblubienicę? Przebudź się, Kościele i wybieraj, po której stronie chcesz być, światłości czy 

ciemności. Jeśli nie jesteś chrześcijaninem, mówię: zbudź się w tym wszystkim, co Jezus 

pokazał i nawróć się, abyś został uznany godnym uniknięcia wszystkich tych rzeczy, które 

wydarzą się, i stanąć przed Synem Człowieczym, Chrystusem Jezusem. 

 

Jest 7 świąt żydowskich. Pierwsze cztery mają miejsce wiosną. Te święta wiosenne 

zostały dosłownie, co do dnia, wypełnione przez Jezusa Chrystusa podczas Jego pierwszego 

przyjścia. Wierzę, że w taki sam sposób wypełni On następne 3 święta, dokładnie co do dnia, 

w związku z Jego drugim przyjściem. Następnym dniem oczekującym dokładnego 

wypełnienia przez Jezusa jest nr 5 na poniższym rysunku.  
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Z jaką dokładnością Jezus wypełnił pierwsze cztery święta? Przeczytaj 2 Mojżesza 

12,1-6, a dowiesz się, że Żydzi wybierali baranka i obserwowali go przez cztery dni zanim go 

zabili, na Święto Paschy. Jezus wypełnił tę część kiedy wjechał na ośle do Jerozolimy. 

Chrześcijanie znają ten dzień jako niedzielę palmową. W dniu 10 Nisan Jezus wjechał do 

Jeruzalem na ośle i wypełnił przez to proroctwo z Zachariasza 9,9. W Mateusza 21,1-10 

znajdziesz opis wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Potem przez cztery dni Jezus był 

najdokładniej jak można obserwowany przez żydowskich przywódców religijnych i władze 

państwowe. Dokładnie tak jak obserwowano baranka sprawdzając czy na pewno jest bez 

skazy.  

Przeczytajmy 2 Mojżesza 12,1-6: „I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona w ziemi 

egipskiej, mówiąc: Ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym 

miesiącem w roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: Dziesiątego dnia tego 

miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. Jeśli zaś rodzina jest za 

mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu według 

liczby osób; według tego, ile każdy może zjeść, należy liczyć osoby na jednego baranka. Ma 

to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek. Będziecie 

go przechowywać do czternastego dnia tego miesiąca; i zabije go całe zgromadzenie zboru 

izraelskiego o zmierzchu”.  

Biblia mówi nam, że Chrystus był doskonałym barankiem ofiarnym, który wypełnił 

Pisma 10-go dnia Nisan. Apostoł mówi nam w trzech różnych miejscach, że Jezus był 

„Barankiem Bożym”, który usuwa grzech świata. Przeczytajmy Jana 1,29: „Nazajutrz ujrzał 

Jezusa, idącego do niego, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”. 

Objawienia 5,6: „I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród 

starszych stojącego Baranka jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu; a to 

jest siedem duchów Bożych zesłanych na całą ziemię”. 

Objawienia 7,10: „I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który 

siedzi na tronie, i u Baranka!” 

Oto profetyczne znaczenie każdego z siedmiu lewickich świąt Izraela: 

1) Pascha (2 Mojżesza 23,5): Wskazywało na Mesjasza jako Baranka paschalnego (1 

Koryntian 5,7), którego krew została wylana za nasze grzechy. Jezus został 

ukrzyżowany w dniu przygotowania Święta Paschy, o tej samej godzinie, gdy tego 

wieczoru zabijano baranki na wieczerzę paschalną. 

2) Święto niekwaszonych chlebów (przaśników) (3 Mojżesza 23,6): Wskazywało na 

bezgrzeszne życie Mesjasza (zakwas jest w Biblii obrazem grzechu) i czyni Go 

ofiarą bez skazy za nasze grzechy. Ciało Jezusa znajdowało się podczas 

pierwszych dni tego święta w grobie, jak ziarnko pszenicy, które jest zasiane i 

oczekuje wykiełkowania jako chleb życia. 

3) Święto pierwocin (3 Mojżesza 23,10): Wskazywało na zmartwychwstanie 

Mesjasza jako pierwocina (pierwszy owoc) dla sprawiedliwych. Jezus został 
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wzbudzony dokładnie w tym dniu. To jest jednym z powodów, dlaczego Paweł w 

1 Koryntian 15,20 odnosi się do „pierwiastka (pierwocin) tych, którzy zasnęli”. 

4) Święto Tygodni albo Pięćdziesiątnica (3 Mojżesza 23,16): Miało miejsce 50 dni po 

rozpoczęciu Święta Przaśników i wskazywało na wielkie żniwa dusz i dar Ducha 

Świętego dla Żydów i pogan, którzy w wieku Kościoła zostaną przyjęci do 

Królestwa Bożego (zobacz Dzieje Apostolskie 2). Kościół rzeczywiście został 

założony w dniu, kiedy Bóg wylał Swego Ducha Świętego i 3000 Żydów 

zareagowało na wspaniałe kazanie Piotra, jego pierwsze głoszenie Ewangelii. 

 

JEZUS WYPEŁNI 3 OSTATNIE ŚWIĘTA PODCZAS SWEGO POWTÓRNEGO 

PRZYJŚCIA ZOBACZ 5-7 NA RYSUNKU PONIŻEJ 

 

5) Święto Trąb (3 Mojżesza 23,24): Pierwsze z świąt jesiennych. Wielu wierzy, że ten 

dzień wskazuje na pochwycenie Kościoła, gdy Mesjasz ukaże się na niebie i 

przyjdzie po Swoją Oblubienicę, Kościół. Pochwycenie w Piśmie zawsze związane 

jest z trąbieniem w głośną trąbę (1 Tesaloniczan 4,13-18 i 1 Koryntian 15,52). 

6) Dzień Pojednania (3 Mojżesza 23,17): Wielu wierzy, że wskazuje to profetycznie 

na dzień powtórnego przyjścia Jezusa, gdy powróci na ziemię. Będzie to dzień 

pojednania dla reszty Żydów, kiedy „spojrzą na tego, którego przebodli“, 

upamiętają się ze swych grzechów i przyjmą Go jako swego Mesjasza 

(Zachariasza 12,10 i Rzymian 11,1-6 i 25-36). 

7) Święto Namiotów (Szałasów) (3 Mojżesza 23,34): Wielu uczonych wierzy, że to 

święto wskazuje na obietnicę Pana, że kiedyś zamieszka pośród Swego ludu, gdy 

powróci, aby panować nad całą ziemią (Micheasza 4,1-7). 
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Pozwól, że powrócę krótko do proroctwa mówienia o pokoju i bezpieczeństwie. Nikogo nie 

musi zaskoczyć ciemność jak złodziej w nocy. Bądź czujny podczas świąt jesiennych, a 

zwłaszcza podczas Święta Trąb, bo wiemy, że już niedługo Pan przyjdzie po Swoją 

Oblubienicę. Modlę się, aby to dzieło Chrystusa skłoniło cię do proszenia naszego Pana 

Jezusa, by już dzisiaj zapisał twoje imię w Jego Księdze Życia: zanim On przyjdzie! 

 


