
Trudne Wersety

Znak Jonasza
�Albowiem jako Jonasz by³ w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak bêdzie Syn cz³owieczy w sercu ziemi trzy dni i trzy

noce� � Mat. 12:40.

Bodaj wszyscy interpretatorzy Biblii zgodni s¹ co do tego, ¿e
zacytowany werset nale¿y wi¹zaæ z okresem przebywania cia³a
Jezusa w grobie miêdzy �mierci¹ a zmartwychwstaniem. Jednak¿e
wielu ze zwolenników takiego pogl¹du nie potrafi daæ przekony-
wuj¹cego wyja�nienia sprzeczno�ci, jaka zachodzi wtedy miêdzy
absolutnym okre�leniem d³ugo�ci czasu � �trzy dni i trzy noce� �
a zatem we wspó³czesnej terminologii � trzy doby, a s³owami Je-
zusa powtarzanymi po wielokroæ: �I zabij¹ go, ale trzeciego dnia
zmartwychwstanie� � Mat. 17:23. Je¿eli cia³o Jezusa przebywa³o-
by w grobie trzy doby, to w ¿aden sposób nie mog³yby byæ praw-
dziwe s³owa Jezusa o zmartwychwstaniu na trzeci dzieñ po �mier-
ci. Warto wiedzieæ, ¿e staro¿ytni nie znali liczby zero. Dzieñ �dzi-
siejszy� liczony by³ jako pierwszy. St¹d okre�lenie �na drugi dzieñ�
oznacza³o � podobnie zreszt¹ jak i dzisiaj � �jutro�, za� �na trzeci
dzieñ� � �pojutrze�. £atwo policzyæ, ¿e gdyby cia³o Jezusa le¿a³o
w grobie trzy doby, to zmartwychwstanie nast¹pi³oby czwartego
dnia od �mierci, a nie trzeciego.

Do tego dochodz¹ jeszcze inne trudno�ci. Jezus zosta³ pocho-
wany krótko przed godzin¹ 18, czternastego Nisan. W takim przy-
padku s³uszniejsze by³oby okre�lenie, ¿e przebywa³ w grobie trzy
noce i trzy dni. Tym bardziej, ¿e � jak siê wydaje � zmartwych-
wstanie nast¹pi³o w nocy, czy nawet o poranku (Mat. 28:1-2), a
nie z wieczora, jak by  wynika³o z bezwzglêdnej rachuby trzech
dób. W takim za� przypadku okres przebywania w grobie musia-
³by siê wyd³u¿yæ o jeszcze jedn¹ noc, co oznacza³oby z kolei, ¿e
zmartwychwstanie nast¹pi³o pi¹tego dnia licz¹c od �mierci.

Wed³ug takiego sposobu liczenia zmartwychwstanie przypa-
d³oby dopiero na 18 Nisan. Wed³ug opisu 3 Moj¿. 23:11 w dniu
16 Nisan (�nazajutrz po sabacie� �wi¹tecznym 15 Nisan, który by³
niezale¿ny od sabatu tygodniowego � por. 3 Moj¿. 23:32) mia³
miejsce obrzêd ko³ysania snopa, co uznaje siê za obraz zmartwych-
wstania Jezusa. Gdyby wiêc zmartwychwstanie nast¹pi³o 18 Ni-
san, to obraz ten nie wype³ni³by siê.

Jest jeszcze co najmniej jedno proroctwo, które nie wype³ni³o-
by siê, gdyby cia³o Jezusa przebywa³o w grobie trzy doby, a w³a-
�ciwie trzy doby i noc. Dawid prorokowa³ o �mierci i zmartwych-
wstaniu Jezusa: �Bo nie zostawisz duszy mojej w grobie, ani do-
pu�cisz �wiêtemu twemu ogl¹daæ ska¿enia� � Psalm 16:10. S³owa
te oznaczaj¹, ¿e cia³o Jezusa mia³o przebywaæ w grobie na tyle
krótko, aby nie rozpocz¹³ siê rozk³ad. Sk¹din¹d wiadomo, ¿e pro-
ces rozk³adu w tamtym klimacie przebiega³ do�æ szybko i czwar-
tego dnia by³ ju¿ zwykle mocno zaawansowany (por. Jan 11:39).
St¹d te¿ wynika, ¿e cia³o Jezusa nie mog³o przebywaæ w grobie
d³u¿ej, jak dwa, trzy dni. Inaczej bowiem ��wiêty ogl¹da³by ska-
¿enie�.

Z wszystkich przytoczonych argumentów wynika, ¿e tradycyj-
ny pogl¹d na uk³ad wydarzeñ zwi¹zanych ze �mierci¹ i zmartwych-
wstaniem Jezusa jest ze wszech miar zasadny i konsekwentnie lo-
giczny. Zmartwychwstanie nast¹pi³o 16 Nisan � trzeciego dnia od
�mierci, zaledwie po dwóch nocach i jednym dniu przebywania
Jezusa w grobie.

Taki uk³ad wydarzeñ zapewnia wype³nienie wszystkich pro-
roctw o �mierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Z wyj¹tkiem jedne-
go: Jezus nie przebywa³ w grobie trzy doby!

Wszystkie te argumenty sk³aniaj¹ do ponownego zastanowie-
nia siê nad tre�ci¹ znaku Jonaszowego; czy aby na pewno odnosi
siê on do okresu przebywania Jezusa w grobie.

ZNAK DLA NINIWY

Mówi¹c o znaku Jonasza przytaczamy zwykle relacjê Mate-
usza, która akcentuje trzydobowy okres przebywania Jonasza w
brzuchu wielkiej ryby. Ewangelista £ukasz opisuje tre�æ tej wypo-
wiedzi Jezusa w nieco odmienny sposób: �Rodzaj ten z³y jest; zna-
mienia szuka, ale mu znamiê nie bêdzie dane, tylko ono znamiê
Jonasza proroka. Albowiem jako Jonasz by³ za znamiê Niniwczy-
kom, tak bêdzie i Syn cz³owieczy temu rodzajowi� � £uk. 11:29-
30. Ani s³owa o trzech dniach i nocach w brzuchu ryby! Znak dla
¯ydów odrzucaj¹cych poselstwo Jezusa porównany tu zosta³ ra-
czej do dzia³alno�ci Jonasza w Niniwie ni¿ do przebywania proro-
ka we wnêtrzno�ciach ryby. Warto tak¿e zwróciæ uwagê na fakt, ¿e
kazania Jonasza nawo³uj¹ce Niniwczyków do pokuty trwa³y tak¿e
trzy dni! (Jon. 3:3-4) Niewykluczone jest równie¿ i to, ¿e Jonasz
w swych wyst¹pieniach opowiada³ historiê swego przybycia do
Asyrii, ³¹cznie z tym, jak zosta³ wyrzucony ze statku na pe³nym
morzu i jak po³knê³a go wielka ryba, aby po trzech dniach wyrzu-
ciæ go ponownie na brzeg. �w. £ukasz podaje, ¿e wypowied� Je-
zusa, umieszczona w kontek�cie zarzutu, i¿ wypêdza demony moc¹
Belzebuba, k³ad³a nacisk na dzia³alno�æ Jonasza w Niniwie. Na
skutek jego kazañ Niniwczycy nawrócili siê. Tym bardziej wiêc
powinni byli uczyniæ to przywódcy Izraela. Oni tymczasem, ob-
serwuj¹c cuda dokonywane przez Jezusa, albo szemrali, i¿ czyni
to moc¹ Belzebuba, albo domagali siê znaku. Dlatego te¿ Jezus
kontynuuje sw¹ wypowied�: �Mê¿owie Niniwiccy stan¹ na s¹dzie
z tym rodzajem i potêpi¹ go, przeto ¿e pokutowali na kazanie Jo-
naszowe; a oto tu wiêcej, ni¿eli Jonasz� � £uk. 11:32.

Ten aspekt wypowiedzi Jezusa nie zosta³ wcale pominiêty przez
�w. Mateusza. Pisze on równie¿ o tym, ¿e mieszkañcy Niniwy sta-
n¹ siê przy zmartwychwstaniu ¿ywym oskar¿eniem nauczonych w
Pi�mie i faryzeuszów, którzy odrzucili pos³annictwo Jezusa (Mat.
12:41). Podobny jest te¿ kontekst wydarzeñ towarzysz¹cych pyta-
niu o znak. Wydaje siê zatem, ¿e stwierdzenie o trzech dniach i
nocach stanowi rodzaj pu³apki w wypowiedzi Jezusa. Przyci¹ga
ono ca³¹ uwagê czytelnika, przyczyniaj¹c siê do przeoczenia g³ów-
nego akcentu kazania Jezusa przeciwko swym oponentom. W wielu
miejscach Biblii znajduj¹ siê takie w³a�nie �do³y� uniemo¿liwia-
j¹ce nieumiejêtnemu czytelnikowi w³a�ciwe zrozumienie tekstu.

SERCE ZIEMI

Z wypowiedzi Jezusa nie wynika wprost, ¿e trzydniowy pobyt
Jonasza we wnêtrzu ryby nale¿y odnie�æ do jego �mierci i zmar-
twychwstania. Chrystus mówi: �Tak bêdzie Syn cz³owieczy w ser-
cu ziemi�. Oczywi�cie mo¿liwe jest zrozumienie, ¿e �serce ziemi�
w tym kontek�cie oznacza po prostu wnêtrze ziemi. Raz jeszcze
podkre�lamy jednak, ¿e jest to przeno�nia, a nie stwierdzenie wprost
oczywiste. Poniewa¿ za� inne wypowiedzi Jezusa, dotycz¹ce Jego
�mierci i zmartwychwstania, mówione by³y wprost, bez ¿adnej
symboliki, to nale¿y przyznaæ im pierwszeñstwo w interpretacji,
za� wypowied� symboliczn¹ do nich dostosowaæ, a nie na odwrót.

Najprostszy i zarazem najbardziej przekonywuj¹cy sposób
uzgodnienia okre�leñ �trzy dni i trzy noce� oraz �na trzeci dzieñ�
polega na stwierdzeniu, ¿e okre�lenie �trzy dni i trzy noce� jest
hebrajskim idiomem oznaczaj¹cym po prostu �na trzeci dzieñ�.
Przytacza siê tutaj argumenty wersetowe, m.in. z Ksiêgi Estery
4:16 w porównaniu z 5:1. Wyt³umaczenie to milcz¹co zak³ada jed-
nak, ¿e �serce ziemi� oznacza �wnêtrze ziemi� i odnosi siê do



grobu. Nie jest to jednak¿e jedyna mo¿liwo�æ wyt³umaczenia tej
przeno�ni. W jêzyku hebrajskim serce by³o synonimem zdolno�ci
my�lenia i rozs¹dzania. We wspó³czesnym sposobie wyra¿ania siê
s³usznie uto¿samiane bywa ono z sumieniem. W naszym rozumie-
niu bowiem serce jest siedliskiem uczuæ, za� w pojêciu staro¿yt-
nych rolê tak¹ spe³nia³y nerki. Je¿eli za� ziemiê w tym okre�leniu
zrozumieæ nie jako glebê ale planetê, czy te¿ miejsce mieszkania
Adama i jego potomków, to �serce Ziemi� oznaczaæ by mog³o
takie miejsce Ziemi, które jest sumieniem �wiata, miejsce, gdzie
dawane bywa prawo, gdzie odbywaj¹ siê s¹dy, gdzie wreszcie
koncentruje siê ca³e objawienie S³owa Bo¿ego. S³owem: �Serce
Ziemi� to miejsce, które umo¿liwi �wiatu my�lenie i rozs¹dzanie
siê. W takim znaczeniu sercem Ziemi mo¿e byæ tylko Jerozolima:
�Bo Zakon z Syonu wyjdzie, a s³owo Pañskie z Jeruzalemu� � Mich.
4:2.

W nieco szerszym znaczeniu Jeruzalem oznacza ca³¹ ziemiê,
która od czasów Abrahama by³a aren¹ najwa¿niejszych � z Bo-
skiego punktu widzenia � wydarzeñ. Tam zawarte by³y najwa¿-
niejsze przymierza miêdzy Bogiem i cz³owiekiem; tam dane by³o
Prawo; tam powsta³a ksiêga Boskich objawieñ � Biblia; tam do-
kona³o siê odkupienie ludzko�ci; tam te¿ odbêdzie siê wielki s¹d
czasów ostatecznych, gdy narody zgromadzone przeciwko Jero-
zolimie do�wiadcz¹ na w³asnej skórze potêgi Wiekuistego Boga.
Zaiste Jeruzalem i ziemie wokó³ niego le¿¹ce godne s¹ miana �Serce
Ziemi�. Tak jak ¿yciodajny organ pompuje krew, dostarczaj¹c ener-
gii ca³emu organizmowi, tak w Jerozolimie bije serce Ziemi. Na-
wet wtedy, gdy, wydawa³oby siê, ca³a Ziemia pogr¹¿ona jest w
letargu �mierci.

TRZY DNI I TRZY NOCE

Jak d³ugo Syn Cz³owieczy przebywa³ w tak rozumianym �Ser-
cu Ziemi�? W³a�ciwie mo¿na by powiedzieæ, ¿e trzydzie�ci trzy i
pó³ roku od swego narodzenia w Betlejem a¿ do �mierci w Jerozo-
limie. Jednak¿e proroctwo o siedemdziesiêciu tygodniach ujmuje
tê rzecz nieco inaczej. Okre�lenie �Syn Cz³owieczy� jest tytu³em
zastrze¿onym dla Mesjasza, co dobrze rozumieli wspó³cze�ni Je-
zusowi znawcy proroctw (por. Mat. 26:64-65), za� prorok Daniel
pisze, ¿e �do Mesjasza wodza bêdzie tygodni siedem, potem tygo-
dni sze�ædziesi¹t dwa�, czyli razem sze�ædziesi¹t dziewiêæ tygo-
dni, po których Mesjasz mia³ zostaæ zabity, lecz tak, ¿e �mu to nic
nie zaszkodzi�, co oznacza³o chrzest Jezusa, który by³ zobowi¹za-
niem poniesienia �mierci za Adama. Odt¹d rozpoczê³o siê powol-
ne umierania Mesjasza � Syna Cz³owieczego � zakoñczone try-
umfem na Golgocie. Prorok Daniel ujmuje to w taki sposób: �A w
po³owie onego [sze�ædziesi¹tego] tygodnia uczyni koniec ofierze
palonej i ofierze �niednej� (Dan. 9:25,26,27). Tak wiêc od pocz¹t-
ku ofiary Jezusa do jej dokoñczenia mia³o up³yn¹æ pó³ tygodnia �
trzy i pó³ dnia, co w rachubie symbolicznej oznacza trzy i pó³ roku
(Ezech. 4:6).

Zgodne jest to z opisem Ew. Jana, która najprecyzyjniej opisu-
je chronologiê wydarzeñ misji Jezusa. Jan pomija w ogóle wyda-
rzenia sprzed chrztu Jezusa, a zatem opisuje wy³¹cznie trzy i pó³
roku Jego misji. Jako jedyny wymienia wszystkie pobyty Jezusa w
Jerozolimie, podczas gdy inni ewangeli�ci opisuj¹ jedynie ostatni
pobyt Jezusa w Jerozolimie, kiedy to mia³ umrzeæ.

NOWA �WI¥TYNIA

Tak¿e ewangelista Jan, opisuj¹c pierwszy pobyt Jezusa w Jero-
zolimie w pierwszym roku Jego misji, wspomina o wydarzeniu,
które uderza zbie¿no�ci¹ z tematem trzech dni i nocy Syna Cz³o-
wieczego w sercu ziemi: �Tedy odpowiedzieli ̄ ydowie i rzekli mu:
Có¿ nam za znak poka¿esz, i¿ to czynisz? Odpowiedzia³ Jezus i
rzek³ im: Rozwalcie ten ko�ció³ a we trzech dniach wystawiê go� �
Jan 2:18-19. Jezus wypowiedzia³ te s³owa dok³adnie na trzy lata
przed swoj¹ �mierci¹, za� �w. Jan komentuje: �Przeto¿ gdy zmar-
twychwsta³, wspomieli uczniowie jego, i¿ im to by³ powiedzia³� �

Jan 2:22. Sam Jezus nie nazwa³ wtedy tego znaku �znamieniem
Jonaszowym� � tak okre�li³ go pó�niej, mog¹c ju¿ wskazaæ wy-
ra�ne dowody odrzucenia Mesjasza przez faryzeuszy i nauczo-
nych w Pi�mie (�Ten nie wygania dyjab³ów, tylko przez Belzebu-
ba� � Mat. 12:24). Jednak tre�æ znaku jest podobna: �Rozwalcie
ten ko�ció³, a we trzech dniach wystawiê go�. ¯ydzi obruszyli siê
i wy�miewali Go, mówi¹c: �Czterdzie�ci i sze�æ lat budowano ten
ko�ció³, a ty go we trzech dniach wystawisz?� (Jan 2:20). Jeden
tylko Nikodem spo�ród przywódców Izraela zosta³ poruszony Jego
�wiadectwem, a i to wyznawa³ Jezusa potajemnie, boj¹c siê o sw¹
reputacjê. Trzy lata pó�niej, podczas s¹du Jezusa, stanêli fa³szywi
�wiadkowie, którzy przypomnieli Sanhedrynowi te s³owa, k³amli-
wie je przekrêcaj¹c: �Ten mówi³: Mogê rozwaliæ ko�ció³ Bo¿y, a
za trzy dni zbudowaæ go� � Mat. 26:61. To ¯ydzi, a nie Mesjasz,
mieli zburzyæ �wi¹tyniê Cia³a Jezusowego; i tak te¿ uczynili. Nie
tyle wtedy, gdy wydali Go prokuratorowi Pi³atowi, ale gdy odrzu-
cili Jego propozycjê przyjêcia funkcji Cia³a Mesjasza, nowej �wi¹-
tyni. Tego zburzenia �wi¹tyni dokonali ju¿ podczas pierwszego
�wiêta Paschy na trzy lata przed �mierci¹ Jezusa.

Mamy uzasadnione powody, aby s¹dziæ, ¿e Jezus od tego cza-
su nie uznawa³ ju¿ �wi¹tyni Jerozolimskiej. Nie mog³y byæ uzna-
wane dwie �wi¹tynie jednocze�nie. Skoro ju¿ od chrztu w Jorda-
nie sprawowana by³a prawdziwa ofiara cielca � ofiara palona oraz
ofiara �niedna, której koniec wed³ug s³ów proroka Daniela mia³
nast¹pi³ trzy i pó³ roku pó�niej, to nie mog³y siê ju¿ liczyæ przed
Bogiem ofiary sk³adane w �wi¹tyni.

Wracaj¹c po �wiêcie Paschy do Galilei, Jezus powiedzia³ zdu-
mionej Samarytance przy studni, ¿e odt¹d nie bêdzie siê ju¿ uwiel-
biaæ Boga ani w Jerozolimie, ani na �wiêtej górze Garizim, ale
�idzie godzina, I TERAZ JEST, gdy prawdziwi chwalcy bêd¹ chwa-
liæ Ojca w duchu i w prawdzie� � Jan 4:23.

Swe s³owa Jezus potwierdzi³ nie uczestnicz¹c raz w �wiêcie
Paschy pomimo wyra�nego nakazu Prawa: �Nie bêdziesz móg³
ofiarowaæ ofiary �wiêta przej�cia w którymkolwiek mie�cie two-
jem... Ale na miejscu, które obierze Pan, Bóg twój, aby tam miesz-
ka³o imiê Jego, ofiarowaæ bêdziesz ofiarê �wiêt¹ przej�cia� � 5
Moj¿. 16:5-6 oraz: �Ale cz³owiek, któryby by³ czysty, a nie by³by w
drodze, i nie obchodzi³by �wiêta przej�cia, tedy dusza ona wyko-
rzeniona bêdzie z ludu swego� � 4 Moj¿. 9:13. Za to w tym samym
czasie (Jan 6:3) usadzi³ piêæ tysiêcy ludzi w taki sposób, ¿e utwo-
rzyli czworobok 100 rzêdów po 50 osób (£uk. 9:14; Mar. 6:40 �
podaje obydwa wymiary: 100 na 50), co odpowiada³o dok³adnie
wymiarowi dziedziñca Przybytku Moj¿eszowego, i poda³ zgro-
madzonym chleb, t³umacz¹c pó�niej, ¿e jest to Jego cia³o � praw-
dziwa ofiara, okup za wszystkich (Jan 6:51). To tê w³a�nie �wi¹ty-
niê spo³eczno�ci Cia³a Chrystusowego zburzyli i odrzucili ¯ydzi.
Jednak¿e zaledwie trzy lata pó�niej na kazanie �w. Piotra uwierzy-
³o trzy tysi¹ce ¯ydów z ca³ego �wiata (Dzieje Ap. 2:9-11), wype-
³niaj¹c tym samym proroctwo Zachariasza: �Bo dalecy przyjd¹, a
bêd¹ budowaæ ko�ció³ Pañski� � Zach. 6:15. Wkrótce do nich
do³¹czyli inni i by³o ich ponownie piêæ tysiêcy (Dzieje Ap. 4:4),
choæ w�ród nich niewielu by³o uczestników pierwszego rozmno-
¿enia chleba. Tamta �wi¹tynia zosta³a zburzona, aby po trzech la-
tach mog³a byæ odbudowana zgodnie ze znakiem, jaki Jezus da³
¯ydom w Jerozolimie.

SYN CZ£OWIECZY W NINIWIE

Tak jak Jonasz dla uratowania ton¹cego statku musia³ zostaæ
wyrzucony w morze, tak i Syn Cz³owieczy musia³ byæ odrzucony
przez swój w³asny naród dla dokonania dzie³a odkupienia �wiata
(Rzym. 11:12). Tak jak Jonasz trzy dni i trzy noce znajdowa³ siê
we wnêtrzno�ciach ryby, bêd¹c w pe³ni �wiadomo�ci i modl¹c siê,
ale nie maj¹c ¿adnego wp³ywu na jej ruchy, tak i Syn Cz³owieczy,
przez trzy lata od pierwszego publicznego wyst¹pienia w Jerozo-
limie, wy�miany i wzgardzony, modli³ siê do Boga, a bieg wyda-
rzeñ nieuchronnie kierowa³ go w stronê równie pogardzanych i
odrzuconych pogan. Dopiero tam jego kazanie mia³o przynie�æ



po¿¹dany skutek. Pogañska Niniwa pad³a na kolana po trzech
dniach misji Jonasza. Tak i �wiat pogañski, �wiat wszystkich na-
rodów, w ci¹gu trzech dni � wielkich dni w Boskiej rachubie ty-
si¹cleci (2 Piotra 3:8) � stanie siê kwitn¹cym rajem Królestwa
Bo¿ego: �Oto wyganiam dyjab³y, i uzdrawiam dzi� i jutro, a trze-
ciego dnia dokoñczenie wezmê� � £uk. 13:32. Oto znak Jonasza
dany ¯ydom, którzy domagali siê cudów (1 Kor. 1:22).

Za kilka zaledwie lat ca³y �wiat chrze�cijañski �wiêtowaæ bê-
dzie 2000 rocznicê urodzin Jezusa Chrystusa. �wiat wejdzie w
swej rachubie kalendarzowej w trzecie tysi¹clecie � trzeci wielki

dzieñ Chrystusa. Bójmy siê zatem i my, aby�my, obserwuj¹c brak
wiary przywódców Izraela sprzed dwóch tysiêcy lat, nie ulegli tej
samej s³abo�ci. Baczmy, aby �znak Syna Cz³owieczego�, obja-
wiony na duchowych niebiosach moc¹ narzekania wszystkich po-
koleñ ziemi (Mat. 24:30), nie sta³ siê i dla nas �znamieniem Jona-
sza proroka�.

Na Stra¿y 2/93


