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Wstęp 
 

Dobrze są znane problemy z chronologią wydarzeń podczas tygodnia ostatniej Paschy [heb. Pesach] Jeszuy. Każde 

pokolenie badaczy próbowało znaleźć jakieś wyjaśnienie dla pozornej niezgodności między Ewangeliami synoptycznymi 

(Mateusza, Marka i Łukasza) [tzw. Synoptycy] oraz relacją Jana, jak odnotowały one ostatni seder naszego Pana, Jego 

aresztowanie przez kapłanów, Jego proces przed Piłatem i tłumem oraz ostatecznie Jego ukrzyżowanie. 

 

Tora wyraźnie mówi kiedy w Pesach ma być zabity baranek, upieczony i zjedzony jako doroczny posiłek, który 

rozpoczyna Chag Hamacot, Święto Przaśników. 

 

„Będziecie go przechowywać [baranka] do czternastego dnia tego miesiąca; i zabije go całe zgromadzenie 

zboru izraelskiego o zmierzchu” – Exodus 12:6 

 

Zatem baranek paschalny [pesachowy] ma być zabity 14. dnia pierwszego miesiąca (od czasu wygnania nazywanego 

Nisan), „o zmierzchu”, tłumaczenie wyrażenia ֵּבין ָהֲעְרַּבִים, dosłownie „pomiędzy dwoma wieczorami”. Mędrcy 

dyskutowali nad dokładnym znaczeniem tej frazy i doszli do wniosku, że był to czas po godzinie 15:00, ale przed 18:00, a 

więc jest to pora dnia, kiedy słońce zaczyna zachodzić na horyzoncie, ale zanim jednak jeszcze faktycznie zajdzie. 

 

Następny dzień – 15. dzień miesiąca – jest pierwszym dniem Chag Hamacot (Święta Przaśników), i jest Szabatem, co 

oznacza, że nie powinno się wykonywać tej pracy co zwykle. Ale należy pamiętać, że z biblijnej perspektywy dzień 

rozpoczyna się wieczorem. Zatem, gdy wieczerza paschalna zostaje spożyta, zaczynając jakiś czas po godzinie 15:00 

tegoż 14. dnia miesiąca, to o zachodzie słońca (18:00 w starożytnym Izraelu) 14. dzień kończy się i rozpoczyna się dzień 
15. W ten sposób obchody Pesach i Chag Hamacot łączą się razem w jedno święto. W rzeczywistości, od pierwszego 

wieku 14. dzień miesiąca uważany jest za część Chag Hamacot i jest tak oznaczony w Ewangeliach. Łukasz nawet 

określa 14. dzień odnotowując, że był to dzień, w którym baranek paschalny powinien zostać zabity, a jednak nazywa ten 

dzień pierwszym dniem Chag Hamacot. 

 

„Tak nadszedł dzień Przaśników, w którym należało ofiarować Paschę” – Ewangelia św. Łukasza 22:7 

[tłumaczenie z Biblii Tysiąclecia]. 

 

„Ale przyszedł dzień Przaśników, w którym należało zabić ofiarę owej Paschy” [tłumaczenie z Nowej Biblii 

Gdańskiej]. 

 

Nazywanie 14. dnia „dniem Przaśników” było powszechne w pierwszym wieku, ponieważ było częstą praktyką, że około 

12:00 w południe (a w Judei było to przedłużone do godziny 15:00), cały zakwas miał być usunięty z pola widzenia. To 

pozwalało na pełne przygotowanie posiłku sederowego, który należało spożyć bez żadnego zakwasu. Ale dzień 14. był 

też nazywany „dniem przygotowania”, ponieważ w 14. dniu kończono całe przygotowania na Chag Hamacot i wszystko 

było gotowe. Jednak może być to mylące, bo „dzień przygotowania” również odnosił się do szóstego dnia tygodnia 

(piątek), ponieważ na nim kończono wszystkie przygotowania do cotygodniowego Szabatu. Zatem w trakcie tygodnia 

Chag Hamacot występują dwa Szabaty (pierwszy dzień święta oraz cotygodniowy Szabat), a także dwa dni 

przygotowania, jeden do święta i jeden do cotygodniowego Szabatu. Ale istnieje jeszcze jeden problem: w języku 

greckim, słowo na „przygotowanie” (παρασκευή, paraskeué) oznacza „piątek”. Zatem nietrudno dostrzec, że niektórzy 

mogli mylić dzień przygotowania do święta z szóstym dniem tygodnia, piątkiem. 
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Problem chronologii 
 

1. Wszystkie Ewangelie synoptyczne wskazują, że Jeszua i Jego uczniowie spożyli Paschę, ale także, że Jeszua 
został ukrzyżowany w „dniu przygotowania”. 
 

W czasach Jeszuy, słowo „Pascha” [hebr. Pesach] nie odnosiło się do posiłku jako takiego, ale w szczególności do 

baranka. Zgodnie z Torą (Exodus 12:6 i teksty paralelne), baranek spożywany podczas sederu miał być zabity w czasie 

godzin popołudniowych 14. dnia pierwszego miesiąca. Wg halachy Jerozolimy, w czasach Jeszuy miało to miejsce 

między 15:00 a 18:00 w 14. dniu, w dniu przygotowania do święta. 

 

Kiedy uczniowie przychodzą do Jeszuy z pytaniem o przygotowanie Paschy, to mają na myśli baranka. Jeszua mówi im, 

aby udali się do miasta, odnaleźli mężczyznę niosącego dzban wody i powiedzieli mu, że Nauczyciel potrzebuje jego izby 

na seder. Czynią tak, jak im nakazuje i odnajdują mężczyznę dokładnie tak, jak On powiedział. Tekst stwierdza: 

 

„I uczynili uczniowie tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę” – Ewangelia św. Mateusza 26:19 

 

Kiedy tekst stwierdza, że „przygotowali Paschę”, oznacza to, że przygotowali baranka: zabrali baranka do Świątyni, gdzie 

został on zarżnięty zgodnie z przykazaniem Tory, zabrali zabitego baranka i rozpoczęli piec go na ogniu. Wszystko to 

zostało wykonane w 14. dniu, dniu przygotowania. 

 

Niektórzy zauważyli, że Ewangelie synoptyczne nie stwierdzają kategorycznie, że Jeszua spożył wieczerzę paschalną 
jako seder. Podkreślają, że nic nie wspomina się o baranku podczas posiłku oraz nie wspomina się o wyjściu z Egiptu. 

Ale ten argument nie jest przekonywujący. Łamie On chleb i rozdaje, napełnia kielich (w Ewangelii św. Łukasza 

wymienione są dwa kielichy), a uczniowie wyraźnie przygotowali baranka paschalnego na wieczerzę. Co więcej, po 

wieczerzy „odśpiewali hymn”, co także odpowiada wieloletniej tradycji recytowania Psalmów Hallel (Psalmy od 113 do 

118) na koniec sederu paschalnego. 

 

W ten sposób, według wszystkich relacji, Jeszua i Jego uczniowie spożywają razem seder paschalny. Jednak wszyscy 

Synoptycy zgadzają się co do tego, że Jeszua został ukrzyżowany w dniu przygotowania, co wynika z faktu, że 

następnego dnia jest Szabat i dlatego Józef z Arymatei prosi o ciało Jeszuy, aby Jego zwłoki nie były pozostawione 

niezabezpieczone przez cały Szabat. 

 

 

Mateusz Marek Łukasz 

„A gdy nastał wieczór, przyszedł 

człowiek bogaty z Arymatei, imieniem 

Józef, który też był uczniem Jezusa” – 

Ewangelia św. Mateusza 27:57 

 

„Nazajutrz, czyli w dzień po święcie 

Przygotowania, zebrali się u Piłata 

przedniejsi arcykapłani i faryzeusze” – 

Ewangelia św. Mateusza 27:62 

„A gdy już nadszedł wieczór, był to 

bowiem dzień Przygotowania, który 

jest przed szabatem, przyszedł Józef z 

Arymatei, znakomity członek Rady, 

który też oczekiwał Królestwa 

Bożego; on śmiało wszedł do Piłata i 

prosił o ciało Jezusa” – Ewangelia św. 

Marka 15:42-43 

„I zdjąwszy je, obwinął w 

prześcieradło i złożył w grobowcu w 

skale, gdzie nikt jeszcze nie leżał. 

A był to dzień Przygotowania i 

nastawał szabat” – Ewangelia św. 

Łukasza 23:53-54 

 

 

 

Ponieważ Jeszua oraz Jego uczniowie spożyli baranka paschalnego i ponieważ baranki były zarzynane 14. dnia miesiąca, 

to oczywiste jest, że nie mógł On zostać ukrzyżowany 14. dnia. W rzeczywistości, po spożyciu sederu paschalnego, On 

wraz ze Swoimi uczniami przekroczył potok Cedron, zmierzając w kierunku Góry Oliwnej. To na Górze Oliwnej Jeszua 

został aresztowany i zabrany do domu Kajfasza. Stamtąd zostaje zabrany do Piłata, a następnie na Swoje ukrzyżowanie. 

Zatem, od sederu paschalnego rozpoczyna się „dzień przygotowania” (tj. 14. dzień), i jest oczywiste, że On nie mógł 

zostać ukrzyżowany w tym dniu. 

 

Tradycyjnym rozwiązaniem dla tego problemu jest postulat, że dzień 14. przypadał w tamtym roku w czwartek, i że w 

związku z tym były z rzędu dwa „dni przygotowania”. Czwartek był dniem przygotowania do pierwszego dnia Chag 

Hamacot (15. dzień miesiąca) i dniem, w którym zostałby spożyty seder paschalny, podczas, gdy piątek był normalnym 

dniem przygotowania do cotygodniowego Szabatu. Tak więc Jeszua spożywa Paschę w czwartek wieczorem 14. dnia, 

zostaje aresztowany 15. dnia rankiem, również podczas dnia przygotowania, zostaje ukrzyżowany o godzinie 15:00 15. 

dnia (piątek) oraz zdjęty z krzyża zanim rozpoczyna się cotygodniowy Szabat. 
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Ale występują poważne problemy związane z tym rozwiązaniem. Pierwszym z nich jest oczywisty fakt, że w takim razie 

On na pewno nie mógłby pozostawać trzy dni i trzy noce w grobie tak, jak przepowiedział, że będzie (Ewangelia św. 

Mateusza 12:40). Jeśli przyjmuje się stanowisko, że trzy dni i trzy noce stanowią 72 godziny, to oczywiście wtedy nie 

mamy wystarczającego czasu i do pełnych 72 godzin brakuje nam go. Ale nawet, jeśli przyznaje się, że jakakolwiek część 
dnia czy nocy może zostać policzona jako cała, to problem nadal istnieje. Ponieważ tekst wskazuje, że kobiety przyszły 

do grobu niezwłocznie po tym, gdy Szabat się skończył, gdy nadal było ciemno (Ewangelia św. Jana 20:1), a grób był 

pusty. Zatem Jeszua nie powstał z martwych po wschodzie słońca w niedzielę, ale najprawdopodobniej zanim Szabat się 
skończył lub kiedy się kończył. Stąd stanowi to tylko część dwóch nocy i część dwóch (lub trzech) dni, różniąc się 
nieznacznie od konkretnych słów Jeszuy. Nie ma wątpliwości, że ten dylemat był katalizatorem dla wczesnych wysiłków 

wyłaniającego się Kościoła chrześcijańskiego, aby umiejscowić zmartwychwstanie Jeszuy po wschodzie słońca w 

niedzielę, bo to przynajmniej dałoby trzy dni. Można spekulować, że było to motywacją dla oświadczenia w błędnym 

zakończeniu u Marka: 

 

„I powstawszy z martwych wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, ukazał się najpierw Marii 

Magdalenie, z której wypędził siedem demonów” – Ewangelia św. Marka 16:9 

 

Fakt, że nie ma takiego drugiego miejsca szczegółowo przytaczającego zmartwychwstanie Jeszuy jako „pierwszego dnia 

tygodnia”, wskazywałoby na to, że uzupełnienie wersetów 9-20 na końcu Ewangelii św. Marka zostało napisane w 

późniejszym czasie. Wyraźne zmartwychwstanie Jeszuy w pierwszy dzień tygodnia dodałoby świętości temu dniu, coś, 
czego wyłaniający się Kościół chrześcijański potrzebował, aby odejść od żydowskiego Szabatu. Wyjaśniałoby to, 

dlaczego to dłuższe zakończenie Ewangelii św. Marka nie występuje w najwcześniejszych manuskryptach. 

 

Z drugiej strony, apostoł Jan wydaje się pragnąć, aby jego czytelnicy wiedzieli, że ostatni posiłek, który Jeszua spożył ze 

Swoimi uczniami, miał miejsce przed zwyczajową wieczerzą paschalną, która odbyła się w Judei: 

 

„Przed świętem Paschy, Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, 

umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A podczas wieczerzy …” – 

Ewangelia św. Jana 13:1-2 

 

Następnie tekst opisuje dalej coś, co stało się znane jako „ostatnia wieczerza”. Tutaj u Jana, całe to wydarzenie występuje 

„przed świętem Paschy”. Niektórzy próbując zharmonizować Ewangelię św. Jana z Synoptykami, sugerowali czasową 
przerwę pomiędzy wersetami pierwszym i drugim Ewangelii św. Jana rozdział 13, jak gdyby wieczerza miała miejsce 

następnego dnia, pierwszy werset po prostu stanowi nagłówek dla całego zdarzenia. Ale podczas, gdy może to być 
możliwe, to wydaje się, że dodanie przez Jana wyrażenia „przed świętem Paschy” zostało w szczególności podane, aby 

wskazać, że posiłek jaki opisuje to nie judzki Pesach. Zatem nie jest niczym niezwykłym czytać prace badaczy, którzy 

sugerują, że „ostatnia wieczerza” nie była celebracją Paschy, ale chawerim lub wieczerzą „wspólnoty” – rodzajem 

„pożegnania” z kręgiem uczniów. Co więcej, materiału zawartego w Ewangelii św. Jana rozdziały od 13 do 17 brakuje u 

Synoptyków (choć częściowo słowa Jeszuy wskazują na ten materiał). 

 

A jednak Jan również wskazuje, że Jeszua został ukrzyżowany w „dniu przygotowania”: 

 

„A był to dzień Przygotowania Paschy, około szóstej godziny; i rzekł [Piłat] do Żydów: Oto król wasz!” – 

Ewangelia św. Jana 19:14 

 

W ten sposób wydaje się, że w relacji Jana, Jeszua i Jego uczniowie spożyli „ostatnią wieczerzę” wieczorem 13. dnia 

miesiąca, zamiast 14. jak nakazuje Tora. Jest to zatem zrozumiałe, dlaczego uważa się, że Jeszua i Jego uczniowie spożyli 

wieczerzę „wspólnoty”, a nie paschalną. Z pewnością ostatnia rzecz, którą czyni wraz ze Swoimi uczniami, nie mogła być 
z pogwałceniem konkretnych przykazań z Exodus rozdział 12, aby spożyć Paschę 14. dnia miesiąca. 

 

2. Inne problemy chronologiczne. 
 

Do tego dochodzą jeszcze inne problemy. Na przykład, gdy Judasz został zidentyfikowany jako ten, który zdradzi Jeszuę, 
Jeszua mówi mu, aby wykonał swoją pracę szybko (Ewangelia św. Jana 13:27). Uczniowie słysząc, że Jeszua dał 

Judaszowi zadanie do wykonania, myśleli, że być może polecił mu, aby poszedł i zakupił dodatkowe produkty na święto: 

 

„Ale tego żaden ze współsiedzących nie zrozumiał, po co mu to rzekł. A ponieważ Judasz był skarbnikiem, 

mniemali niektórzy, iż Jezus mu rzekł: Nakup, czego nam trzeba na święto, lub żeby coś dał ubogim” – 

Ewangelia św. Jana 13:28-29 
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Ale jak oni mogli pomyśleć, że Jeszua wydał polecenie Judaszowi, aby nabył rzeczy na święto? Jeśli spożywali wieczerzę 
paschalną, była to wigilia 15. dnia. W zależności od tego, kiedy rozpoczęli wieczerzę, to wydaje się, że Judasz miałby 

niewiele lub nie miałby w ogóle czasu, aby nakupić co potrzeba, zanim nastąpił 15. dzień, a to był Szabat. Kupowanie i 

sprzedawanie byłoby zakazane. 

 

Podobny problem napotyka się w treści Ewangelii św. Marka 15:46. Józef przyszedł, aby zabrać ciało Jeszuy z drzewca 

egzekucji, a tekst informuje nas: 

 

„A on kupił prześcieradło, zdjął Go, owinął w prześcieradło i złożył w grobowcu wykutym w skale, i 

przytoczył kamień przed wejście do grobu” – Ewangelia św. Marka 15:46 

 

Ale jeśli Jeszua i Jego uczniowie spożyli wieczerzę paschalną wieczorem 14. dnia i jeśli został On aresztowany 

następnego dnia wcześnie rano (15. dnia), zatem dniem Jego aresztowania i ukrzyżowania był pierwszy dzień Święta 

Przaśników, który jest Szabatem i sklepy, które sprzedawały prześcieradła byłyby zamknięte. 

 

3. Tradycyjne rozwiązania na rozstrzygnięcie kwestii chronologicznych. 
 

Zostało przedstawionych wiele rozwiązań dla tego jakże starego dylematu. Podsumuję dobrze znane koncepcje i 

przedstawię ich krótką krytykę. 
 

1) Ewangelie zostały „zmanipulowane” przez wyłaniający się Kościół chrześcijański w próbach zdystansowania 

„ostatniej wieczerzy” od żydowskiej Paschy i aby uświęcić pierwszy dzień tygodnia (niedziela) jako „nowy Szabat”. 

 

Po prostu, to rozwiązanie przyjmuje stanowisko, że Ewangelie są beznadziejnie zniekształcone przy opowiadaniu tej 

historii, i dlatego nie można na nich polegać. Z tego stanowiska wynika, że jest bezowocna próba wprowadzenia 

harmonii, ponieważ fakty historyczne zostały zmanipulowane, aby wzmocnić teologię wyłaniającego się z pogan 

Kościoła chrześcijańskiego. 

 

O ile prawdą jest, że pewne chrześcijańskie uprzedzenia można dostrzec w wariantach, które występują w tekście 

greckim pism apostolskich, to stanowisko to upada w pierwszej kolejności na podstawie logiki. Jeśli Kościół 

chrześcijański zmanipulował tekst i zmienił go, aby wspierać jego antyżydowskie uprzedzenia oraz jego teologię 
„nowego przymierza” w zastępstwie Tory, to wtedy uczynił bardzo złą pracę, ponieważ Ewangelie nie są 
zharmonizowane i przedstawiają wyraźne synoptyczne problemy. Zamiast widzieć w Ewangeliach dobrze 

zsynchronizowaną opowieść (czego powinniśmy się spodziewać, jeśli zostały zmienione, aby pasowały do określonej 

teologii), to znajdujemy raczej odmienne punkty widzenia i wyraźne różnice pomiędzy Ewangeliami. Nie potwierdzają 
one harmonizacyjnej tendencji. Jeśli już, to pokazują one coś wręcz przeciwnego. 

 

Ponadto, odniesienia (szczególnie u Synoptyków) do żydowskiej Paschy, powtarzają się, a cała historia jest oddana w 

ramach wydarzeń związanych z Pesach. Zamiast dystansowania się Ewangelii od swoich żydowskich podwalin, 

synoptyczne opowiadania o „ostatniej wieczerzy” Jeszuy, wyraźnie zachowują swój żydowski posmak. Ponownie, nie 

dowodzą one „harmonizującej” ręki, która zmanipulowała tekst, aby opowiedzieć jedną, dobrze przemyślaną (choć 
rewizjonistyczną) historię. 
 

2) Fakt, że były dwa następujące po sobie „dni przygotowania” spowodował zamieszanie w rozumieniu narracji 

Ewangelii, ale kiedy już się to zrozumie, to mogą stanowić logiczną całość. Gdy jest to brane pod uwagę, to wyłania się 
następujący schemat: 
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Jest to oczywiście tradycyjne rozumienie całej chronologii Męki Pańskiej (Pasji). To właśnie z tego schematu powstała 

cała tradycja „Wielkiego Piątku” i niedzielnego zmartwychwstania. Jednak jak wspomniano powyżej, problemy związane 

z takim rozumieniem są wyraźne: 

 

a) dzień ukrzyżowania mówi o kapłanach zaniepokojonych aresztowaniem i egzekucją Jeszuy, ale był to Szabat i 

chociaż można by domniemywać, że kapłani i rządzący byli skłonni zlekceważyć Szabat pierwszego dnia Święta 

Przaśników, to wydaje się wysoce nieprawdopodobne, że tłum także tak łatwo wziąłby w tym udział, 

b) ponieważ łamanie Szabatu (czy to cotygodniowego czy świątecznego Szabatu) było karane śmiercią, to naprawdę 
trzeba było przekroczyć wszelkie dotychczasowe granice, aby dopuścić do tychże działań związanych z 

aresztowaniem, procesem oraz ukrzyżowaniem, które mają miejsce podczas uznanego Szabatu, 

c) kapłani byliby zajęci w Świątyni wszystkimi świątecznymi ofiarami (Chagigah, por. Numeri 28:18), 

d) możliwość zakupu płótna na pogrzeb Jeszuy przez Józefa z Arymatei, wydaje się wysoce nieprawdopodobna, 

ponieważ sklepy i handlowcy nie prowadziliby swojej normalnej działalności, 

e) ten schemat nie umożliwia, aby Jeszua pozostawał w grobie przez trzy dni i trzy noce, jeśli nawet dopuszczono 

by możliwość doliczenia części dnia czy nocy. 

 

W najlepszym wypadku, są to tylko dwie noce i trzy dni, ale bardziej prawdopodobne są dwie noce i dwa dni. Nawet ci, 

którzy utrzymują ten pogląd, wierzą, że Jeszua powstał z martwych przed wschodem słońca pierwszego dnia (por. 

Ewangelia św. Jana 20:1, „gdy jeszcze było ciemno”). W antytezie „dnia” i „nocy” w dobrze znanych „trzech dniach i 

trzech nocach”, problemem jest „ciemność” i „światło”. Dzień nie oznacza tutaj okresu 24 godzin, ale „światło dzienne” 

w przeciwieństwie do „pory nocnej”. Praktycznie nie ma wystarczająco dużo czasu, niezależnie od tego jak szacuje się 
„dni” i „noce”, aby były trzy z każdego z nich. 

 

Aby rozwiązać ten ostateczny problem, niektórzy sugerowali, że odwołanie się Jeszuy do „trzech dni i trzech nocy” 

należy przyjmować mniej dosłownie, ale w znaczeniu „okresu czasu”, a tym samym nie wymagałoby to dosłownego 

liczenia dni i nocy. Ale oczywiste jest, że wrogowie Jeszuy przyjęli to wyrażenie dosłownie, bo poprosili o straż przy 

grobie „aż do trzeciego dnia”, co oznacza „w odniesieniu do trzeciego dnia”, albowiem spodziewali się, że uczniowie 

będą próbowali wykraść ciało po trzecim dniu (por. Ewangelia św. Mateusza 27:62 i dalej). Zresztą uczniowie zrozumieli 

to wyrażenie dosłownie, bo ci, którzy byli w drodze do Emaus, ubolewali nad faktem, że po trzech dniach Jeszua nie 

zmartwychwstał (Ewangelia św. Łukasza 24:21). 

 

Faktem jest, że to dawne, tradycyjne rozumienie chronologii, po prostu zawiera zbyt wiele wątpliwości, aby je można 

było przyjąć. Może to napędzać tradycyjne świętowanie przez Kościół chrześcijański, ale nie jest ono dobrze osadzone 

ani w egzegezie ani w historycznych danych. 

 

3) Niektórzy zasugerowali, że relację apostoła Jana należy przyjmować, a Synoptyków nie uwzględniać jako błędną. 
Oznacza to, że Jeszua i Jego uczniowie nie spożyli Paschy, ale mieli wieczerzę wspólnoty 13. dnia, co oznacza, że został 

On aresztowany, skazany i ukrzyżowany 14. dnia. To rozwiązuje problem kwestii Szabatu, i pasuje do stosowania terminu 

„dzień przygotowania” w taki sposób, jak używa go Jan. Daje to także wystarczająco dużo czasu dla Jeszuy na 

przebywanie w grobie przez trzy dni i trzy noce. 

 

To rozwiązanie rozstrzyga wiele kwestii, ale brzmi nieszczerze z oczywistego powodu, że przyjęcie go oznacza 

pominięcie klarownych relacji Synoptyków, które opisują spożywanie wieczerzy paschalnej przez Jeszuę i Jego uczniów. 

Gdy uczniowie przygotowują Paschę (Ewangelia św. Mateusza 26:19; Ewangelia św. Marka 14:16; Ewangelia św. 

Łukasza 22:13 [należy pamiętać, że w czasach Jeszuy, „Pascha” odnosiła się w szczególności do baranka]), oznacza to, że 

zabili baranka i upiekli go zgodnie z nakazem z rozdziału 12. Księgi Exodus. Według Synoptyków, nie była to 

„wspólnotowa [braterska]” wieczerza – to była wieczerza paschalna! Po prostu, odsunięcie tego na bok na rzecz przyjęcia 

tego, co mówi Jan – według mojego toku myślenia – to nie branie Pisma Świętego na poważnie. Tak więc – choć to 

rozwiązanie może rozstrzygnąć wiele problemów – to stwarza znacznie głębszy, a mianowicie, rażące lekceważenie 

natchnionego Pisma Świętego. Z tego powodu nie mogę zrozumieć, jak takie rozwiązanie może zostać przyjęte. 

 

Niektórzy – przy niewielkiej modyfikacji tego poglądu – utrzymują, że Jeszua i Jego uczniowie zarżnęli swojego baranka 

13. dnia i to faktycznie wypełnia polecenia Tory z Exodus 12:6. Jednak ci, którzy sugerują, że wieczerza w przeddzień 
13. dnia byłaby zgodna z Torą, bo „zmierzch” z 13. byłby początkiem 14., błędnie pojęli znaczenie „zmierzchu”. 

Zmierzch jest zawsze rozumiany jako koniec dnia, a nie jego początek. Sugerowanie, że Jeszua wypełnił zalecenia z 

Exodus 12:6, które dokładnie wyszczególniają zmierzch 14. dnia jako czas zabicia i zjedzenia paschalnego baranka, bo 

spożył baranka o zmierzchu 13. dnia (który jakby „łączy się” z 14.) jest błędne. Zmierzch 14. dnia to okres tuż przed 

rozpoczęciem 15. dnia. 

Musi być jakieś inne rozwiązanie. 
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4. Uwzględnianie chronologii tygodnia Męki Jeszuy na podstawie „konkurencyjnych” kalendarzy. 
 

Pewne jest, że w czasach Jeszuy istniały „konkurencyjne” kalendarze, używane przez różne sekty. Odkrycie zwojów znad 

Morza Martwego ujawniło, że sekta ta była dość dogmatyczna w kwestii swojego kalendarza, który znacząco różnił się 
od kalendarza wykorzystywanego przez większość saduceuszy i faryzeuszy w Jerozolimie. Wiadomo również, że 

podgrupa saduceuszy, zwana jako boetuzjanie, zgadzała się z sektą znad Morza Martwego, przyjmując kalendarz na 

podstawie 364-dniowego roku, w którym 30-dniowe miesiące były regulowane zgodnie z cyklem słonecznym. Przy 

równonocy i przesileniu, na końcu każdego kwartału był dodawany do tego miesiąca trzydziesty pierwszy dzień. 
Oznaczało to, że święta były obchodzone w inne dni niż te przestrzegane w Świątyni w Jerozolimie. 

 

Według pism sekty, które znajdowały się w zwojach znad Morza Martwego, 14. dzień pierwszego miesiąca (Nisan) 

zawsze wypadał we wtorek. Jeśli w tygodniu pasyjnym było to jeden dzień wcześniej niż w kalendarzu świątynnym (w 

którym 14. dzień wypadał w środę), wówczas rozbieżność chronologiczna może zostać rozstrzygnięta dzięki 

zrozumieniu, że autorzy Ewangelii odwołują się do obydwu kalendarzy. 

 

Czy to możliwe, że Jeszua i Jego uczniowie świętowali Paschę według tego alternatywnego kalendarza? Tak, jest to 

możliwe, ale dowody na to nie są pewne, a niektórzy nawet uważają, że jest to „loteria”. Ponadto, jest wiele kwestii, które 

implikuje tego rodzaju propozycja. Ale jest warta rozważenia, ponieważ jeśli tak by było, to problemy z chronologią w 

Ewangeliach miałyby szansę na rozwiązanie. Jeśli używane są dwa kalendarze, to staje się prawdopodobnym, że autorzy 

Ewangelii czasami odnoszą się do kalendarza wykorzystywanego przez Jeszuę i Jego uczniów, a czasami do kalendarza 

Świątyni Jerozolimskiej, w zależności od opisywanej sytuacji. Miałoby sens odniesienie Jana do „Paschy Judejczyków
1
” 

(Ewangelia św. Jana 2:13; 6:4; 11:55) w odróżnieniu od Paschy przestrzeganej przez tych trzymających się 
alternatywnego kalendarza. Dlaczego Jan miałby mówić o „Passze Żydów”? Słowo „Żydzi”, może być tutaj równie 

dobrze rozumiane jako „Judejczycy”, czyli ci, którzy są złączeni ze Świątynią w Jerozolimie. Jeśli Jan powołuje się na 

„Paschę Judejczyków” jako odróżnienie od Paschy Jeszuy i Jego uczniów, to jego odniesienie do „przed świętem Paschy” 

(Ewangelia św. Jana 13:1) może być rozumiane jako „przed Paschą, jak to było tradycyjnie obchodzone przez większość 
Judejczyków”. 

 

Jednakże, główne pytanie, które nam się nasuwa to fakt, czy Jeszua i Jego uczniowie byliby w stanie dokonać zabicia 

baranka jako ofiary pesachowej na dzień przed kalendarzem większości. Czy uczniowie mogliby udać się do Świątyni 13. 

dnia i zażądać zabicia baranka? Jeśli nie, to jak mogliby „przygotować Paschę” zgodnie z Torą? Ponieważ Tora nakazuje, 

aby baranek został zabity w Świątyni, a krew została wylana na ołtarzu (Leviticus 17:11; II Księga Kronik 35:10-11). Oto 

więc jest kluczowa kwestia. Czy Świątynia Jerozolimska dostosowywała się do tych sekt, które trzymały się innego 

kalendarza, a w swoim dostosowaniu składała ich ofiary świąteczne w dniach przewidzianych przez ich kalendarz? 

 

Sugestia, że Jeszua mógłby złożyć ofiarę pokoju lub dziękczynną, a potem potraktować to jako Jego ofiarę pesachową, 
zawiera zasadniczy błąd: Tora konkretnie nakazuje, aby wnętrzności i tłuszcz nerek wraz z tłuszczem ogonowym zostały 

złożone jako ofiara ogniowa dla JHWH (Leviticus 3:9). Jednak ofiara pesachowa miała być pieczona w całości, wraz ze 

wszystkimi swoimi wnętrznościami, itp. w nienaruszonym stanie (Exodus 12:9). W związku z tym, uczniowie Jeszuy nie 

mogliby złożyć ofiary, postrzeganej przez kapłanów świątynnych jako ofiara pokoju, ale uznanej przez Jeszuę za ofiarę 
pesachową – te dwa rodzaje ofiar są wyraźnie rozróżnione i wymagają odmiennych rzeczy, aby zastosować się do 

instrukcji Tory. 

 

Ale czy kapłani świątynni dostosowywali się do różnych sekt obecnych w pierwszym wieku i składali ich ofiary zgodnie 

z ich alternatywnym kalendarzem? A może różne sekty – takie, jak esseńczycy – składały własne ofiary? 

 

Kwestia ta doczekała się szeregu naukowych odpowiedzi i jak można było oczekiwać, silnej rozbieżności w opiniach. 

Będzie to mądre, aby zbadać pierwotne źródła w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o ofiary mniejszościowych sekt 

pierwszego wieku. 

 

Po pierwsze, Józef Flawiusz wysuwa interesujące twierdzenie dotyczące esseńczyków: 

 

Antiquities 18.1.5. (18) Doktryna esseńczyków jest taka: że wszystkie rzeczy są najlepiej przypisane do 

Boga. Nauczają oni o nieśmiertelności dusz i poczytują, że należy usilnie dążyć do nagrody sprawiedliwych; 

(19) oraz przesyłają to, co poświęcili Bogu do świątyni, nie składają ofiar, ponieważ mają własny rytuał 

oczyszczenia o wiele bardziej czysty, który odpowiada za wykluczenie ich ze wspólnego dziedzińca 

                                                 
1
 W oryginale greckim występuje tutaj słowo Ioudaios, Ἰουδαῖος, co jest tłumaczone jako „z Judei, judejski” lub „żydowski”. To 

drugie znaczenie częściej występuje w tłumaczeniach Biblii; [przyp. tłum.] 
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świątyni, ale sami składają swoje ofiary, jednak bieg ich życia jest lepszy niż innych mężów, i oni 

całkowicie oddali się gospodarowaniu. 

 

Wyrażenie „ale sami składają swoje ofiary”, w języku greckim „ἐφ' αὑτῶν τὰς θυσίας ἐπιτελοῦσιν”, to dosłownie 

„przez siebie ofiary, które składają”. Podczas, gdy niektórzy próbowali ponownie przełożyć to wyrażenie jako 

„prowadzić oddzielnie kult, uwielbienie”
2
, to większość po prostu uznała, że Józef Flawiusz mylił się w swoich 

historycznych sprawozdaniach
3
. 

 

Jednakże Filon Aleksandryjski zdaje się mówić zgoła coś przeciwnego: 

 

Quod Omnis Probus XII. (75) Ponadto, Palestyna i Syria również nie są pozbawione przykładowej mądrości 

oraz cnoty, w których to krajach nie najmniejsza część przez najliczniejszy naród żydowski jest 

zamieszkana. Znajduje się tam część tych ludzi zwanych esseńczykami, w liczbie coś ponad cztery tysiące 

moim zdaniem, którzy czerpią swoją nazwę od swojej pobożności, choć nie podług jakiegokolwiek 

dokładnego kształtu greckiego dialektu, bo to przede wszystkim mężowie poświęceni służbie Bogu, nie 

składający ofiar z żywych zwierząt, ale studiujący raczej, aby zachować swoje własne umysły w stanie 

świętości i czystości. 

 

Gdybyśmy próbowali pogodzić te rozbieżne sprawozdania, to prawdopodobne jest, że Filon odnosi się do zanoszenia 

ofiar do Świątyni, gdy pisze, że „nie składający ofiar z żywych zwierząt”. Byłoby to zgodne ze sprawozdaniem Józefa 

Flawiusza. 

 

Ponownie jest to kwestia sporna, niektórzy wierzą, że praktykowano składanie ofiar na terenie Qumran. Cross 

przypomina, że kości zwierząt zostały zakopane nie jako odpady na wysypisku śmieci, ale jako przedmioty sakralne. 

Kości zostały starannie zebrane i pogrzebane w dzbanach. Doszedł on do wniosku (choć kwestionowanego przez innych), 

że: 

 

Z pewnością kości są szczątkami sakralnych uczt społeczności. Ponadto rodzą wnikliwe pytanie czy 

esseńczycy prowadzili kult ofiarniczy w Qumran ..…
4
 

 

To prawda, Cross jest zdania, że sektą z Qumran byli esseńczycy, a to nie jest całkowicie jasne. Ale niezależnie od 

prawidłowej identyfikacji sekty z Qumran, to pozostaje faktem, że kości zwierząt zostały pogrzebane w stylu sakralnym, 

a te kości stanowiły szczątki zwierząt zabitych i spożytych jako sakralny posiłek. Możliwość, że były to ofiary pokoju jest 

jak najbardziej na miejscu. 

 

Cóż to wszystko oznacza dla naszej dyskusji? Oznacza to, że istnieje możliwość, iż system ofiarniczy był prowadzony w 

jakiś sposób poza obrębem Świątyni lub w Świątyni, dozwolony przez sprawujących władzę kapłanów dla mniejszości, 

które przyjęły inny kalendarz. Co więcej, teksty z Qumran wskazują, że sekta z Qumran interpretowała przepisy Tory 

jako dopuszczające składanie ofiar w innym miejscu aniżeli Świątynia, o ile było to w okolicach Jerozolimy, ponieważ 
Jerozolima była uważana za „miejsce”, gdzie Bóg postanowił umieścić Swoje Imię. CD 3:18-4:4 na nowo interpretuje 

Księgę Ezechiela 44:15, jako możliwe uprawnienie do składania ofiar poza Świątynią Jerozolimską: 
 

CD 3:18 i powiedział „Z pewnością to nasza sprawa”, Bóg w Swój tajemniczy sposób zadośćuczynił za ich 

nieprawości i przebaczył ich grzech. (19) Tak więc zbudował On dla nich niezawodny dom w Izraelu, jak 

żaden, który kiedykolwiek pojawił się wcześniej, a nawet (20) w tych dniach, ci którzy trzymają się go 

mocno, otrzymają żywot wieczny, a wszystkie ludzkie zaszczyty są słusznie ich, jak (21) obiecał im Bóg 

przez Ezechiela proroka mówiąc, Kapłani i Lewici i synowie (4:1) Sadoka, którzy utrzymali funkcjonowanie 

Mojego przybytku, gdy synowie Izraela odstąpili (2) ode Mnie, powinni przynieść Mi tłuszcz i krew (Księga 

Ezechiela 44:15). „Kapłani”: są oni skruchą Izraela, (3) którzy wychodzą z ziemi judzkiej, a Lewici są tymi, 

którzy im towarzyszą; „i synowie Sadoka”: są wybranymi z Izraela, tymi powołanymi po imieniu, którzy 

mają się objawić w dniach ostatecznych. 

 

Oto ci, którzy „przynoszą Mi tłuszcz i krew” są kapłanami Sadoka (=członkowie sekty z Qumran), co oznacza, że są to ci, 

którzy mają prawo składać ofiary. 

                                                 
2
 Zobacz Cross, The Ancient Library of Qumran (Baker, 1980), s. 102 n. 120 

3
 Zobacz Robert Kugler, „Priesthood at Qumran” w Flint and VanderKam, wyd. The Dead Sea Scroll after Fifty Years: A 

Comprehensive Assessment (Brill, 1999), 2:111. 
4
 Cross, Op. cit., 70. Kugler nie zgadza się z tym, por. Ibid, s. 111. 
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Podsumowanie 
 

Co to oznacza w naszym poszukiwaniu odpowiedzi na pytania dotyczące chronologii tygodnia Męki Jeszuy? Możliwość, 
że ofiary mogły być składane w dniach przewidzianych przez alternatywne kalendarze pozostawia otwarte drzwi, że 

Jeszua i Jego uczniowie mogli celebrować Pesach dzień wcześniej niż większość judaizmu drugiej Świątyni. I biorąc pod 

uwagę zepsucie w szeregach Świątyni Jerozolimskiej w czasach Jeszuy, jest także możliwe, że składanie ofiar w obrębie 

miasta Jerozolimy mogło być uważane za zgodne z zaleceniami Tory. To z kolei oznacza, że istnieje możliwość, że 

Jeszua i Jego uczniowie świętowali Pesach 14. dnia pierwszego miesiąca jak zaleca Tora, ale byłoby to liczone jako 13. 

dzień według kalendarza większościowego. 

 

Niemniej jednak, dane wspierające to są bardzo skąpe i pełne konsekwencje tego stanowiska nie zostały jeszcze zbadane. 

Ponownie, jest to kolejny punkt dialogu w naszych wciąż trwających dyskusjach. 

 

Zatem, co za tym idzie to wykres, jak mógłby wyglądać tydzień Męki Pańskiej, gdyby Jeszua i Jego uczniowie śledzili 

kalendarz alternatywny (tak, jak sekta z Qumran). Rozważmy ten wykres po prostu jako kolejną część naszego dialogu i 

tylko jako sugestię dla naszych wciąż trwających badań. Z pewnością nie rozwiązuje on wszystkich kwestii, ani nie ma 

tam wystarczająco dowodów na bycie dogmatycznym co do jego twierdzeń. Jest to kolejna sugestia i tylko sugestia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tłumaczenia dokonano za zgodą autora / Translation done with the consent of the author 


