Kim jest Baranek
Wielkanocny?
Zapraszamy na wykład.

BIBLIA
Pismo Św.

Słowo Boże

Autentyczny przekaz od Boga

• Przepisy higieniczne, dietetyczne Starego
Testamentu
• Demokracja, ochrona praw zwierząt zawarte w
Starym Przymierzu wyprzedzały osiągnięcia
naszej cywilizacji o tysiąclecia. To potwierdza
Boskie autorstwo Biblii!

PRZYKŁAD NEGATYWNY
Nieprzestrzeganie nauk Biblii, zaprzeczanie jej i
przekręcanie jej przykazań przynosi ludziom zło,
szkodę i smutek!
„Ale biskup ma być nienaganiony, mąż jednej
żony, czuły, trzeźwy, poważny… któryby dom
swój dobrze rządził, któryby dziatki miał w
posłuszeństwie…”
Ap. Paweł 1 Tym 3: 2-5

BARANEK WIELKANOCNY- KIM
JEST?
• Pogląd obiegowy:
– wiosna, nowe życie, zajączek, kurczaczek, baranek

• Pogląd Biblijny – ten nas interesuje.
To nie ze względu na wiosnę, nie ze względu
na sympatyczność młodej owcy, Biblia zwraca
uwagę na to zwierzątko…

BIBLIA O BARANKU
WIELKANOCNYM
• Ew. Jana 1:29,36
• 1 Kor. 5:7
• 1 Piotra 1:19
• Obj. 5:6,12; 13:8; 7:14; 12:11
Jednak geneza Baranka Wielkanocnego opisana
jest w 2 Moj. w 12 rozdziale!
BARANEK WIELKANOCNY TO JEZUS!

2 MOJ. 12:1-14
TYP- OPIS HISTORII
12:1 - Rzekł jeszcze Pan do Mojżesza i do Aarona w ziemi Egipskiej, mówiąc:
12:2 - Miesiąc ten będzie wam początkiem miesięcy: pierwszy wam będzie między miesiącami w roku.
12:3 - Rzeczcie do wszystkiego zgromadzenia Izraelskiego, mówiąc: Dziesiątego dnia miesiąca tego weźmie sobie każdy
baranka według familii, baranka według domu.
12:4 - A jeźliby mniejszy był dom niżeliby zjeść mogli baranka, tedy przybierze i sąsiada swego, który jest najbliższy
domu jego, według liczby dusz, naliczywszy tyle osób, ileby ich zjeść mogło baranka.
12:5 - Baranka zupełnego, samca rocznego, mieć będziecie; z owiec albo z kóz weźmiecie go.
12:6 - I będziecie go chowali aż do czternastego dnia miesiąca tego; a zabije go wszystko zebranie zgromadzenia
Izraelskiego między dwoma wieczorami.
12:7 - I wezmą ze krwi jego, i pokropią obydwa podwoje i nadprożnik u domu; w którym go będą spożywać.
12:8 - I będą jeść mięso onej nocy pieczone przy ogniu, i przaśniki, z zioły gorzkiemi będą go jeść.
12:9 - Nie jedzcie z niego nic surowego, ani warzonego w wodzie, ale upieczone przy ogniu. Głowę jego z nogami jego,
z wnętrznościami jego.
12:10 - A nie zostanie z niego nic do jutra; a jeźliby co z niego do jutra zostało, ogniem spalicie.
12:11 - Tak go tedy pożywać będziecie: Biodra swe przepaszecie, obuwie wasze będzie na nogach waszych, a laska
wasza w ręce waszej, a jeść go będziecie spieszno, albowiem przejście jest Pańskie.
12:12 - Gdyż przejdę przez ziemię Egipską tej nocy, i zabiję wszelkie pierworodne w ziemi Egipskiej, od człowieka aż do
bydlęcia, i nad wszystkimi bogi Egipskimi wykonam sądy, Ja Pan.
12:13 - A będzie wam ona krew na znak na domach, w których będziecie; bo ujrzawszy krew, minę was, że nie będzie u
was plaga ku zatraceniu, gdy będę zabijał w ziemi Egipskiej.
12:14 - A będzie wam ten dzień na pamiątkę; i będziecie go obchodzić za święto Panu w narodziech waszych; ustawą
wieczną obchodzić go będziecie.

2 MOJ. 12:1-14
TYP- OPIS HISTORII
• Baranek Wielkanocny – samiec zupełny
• Odłączony od stada 10 Nisan, zabity 14 Nisan
• Krew baranka na odrzwiach i nadprożu
zabezpieczała domy izraelskie
• Upieczony baranek miał być przez Izraelitów
spożyty cały
• O tym wydarzeniu mieli wszyscy pamiętać

2 MOJ. 12:1-14
ODKRYWANIE SYMBOLIKI
• Baranek Wielkanocny – doskonały człowiek
Jezus, zrodzony z panny Marii
Samiec Baranek – łagodny, cichy, niedrapieżny –
cechy Jezusa oraz siła charakteru Jezusa
• Odłączenie od stada 10 Nisan – przeznacznie na
śmierć (Mat 16:21; 17:22; 20:17-19)
Wjazd do Jerozolimy (Łuk. 19:35,36,38,45,47)
• Zabicie 14 Nisan – dokładnie w ten dzień zabito
Jezusa Chrystusa.

2 MOJ. 12:1-14
ODKRYWANIE SYMBOLIKI c.d.
• Zabicie baranka między dwoma wieczorami – między
Wiekiem Żydowskim, a Wiekiem Ewangelii.
• Baranka zabijał cały dom izraelski – naród izraelski
wymusił śmierć Jezusa na Piłacie
• Krew baranka ratowała Izrael, a szczególnie chroniła
przed plagą śmierci PIERWORODNYCH TEGO
NARODU. To pokazuje na zbawczą moc krwi, zasługi
Jezusa Chrystusa.
• Mięso baranka – tylko upieczone!
• Polecenie by zjeść całego baranka to nakaz Boży by nie
odkładać swego zbawienia na później

ZAKOŃCZENIE
• 2 Moj. 12 – na kilka tysięcy lat póżniej Bóg
zapowiada zbawczą śmierć Jezusa.
• Baranek to nie symbol wiosny, lecz symbol
Jezusa Chrystusa.
• Wydarzenia z Egiptu, z nocy 14 Nisan, były
początkiem wyzwolenia całego Izraela.
• Wyzwolenie Pierworodnych i wyzwolenie
całego Izraela to symbole dwóch zbawień.

KIM JEST BARANEK
WIELKANOCNY?

Zapraszamy do zadawania pytań!

