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Jom Kippur = Dzień Oczyszczenia
Kippurim = Okupy

Rosz HaSzana = Pamiątka Trąbienia
Biblijny „Nowy Rok”



Czterdzieści dni pokuty

1. Nisan (30 dni)
2. Ijjar (29 dni)
3. Siwan (30 dni)
4. Tammuz (29 dni)
5. Aw (30 dni)
6. Elul (29 dni)
7. Tiszri (30 dni)

Elul (29 dni) 10 dni

Jom Kippur
10 Tiszri

Rosz HaSzana
1 Tiszri





Pamiątka Trąbienia

Powiedz synom Izraelskim, mówiąc: 
Miesiąca siódmego, pierwszego dnia tegoż miesiąca, 
będziecie mieli sabat, pamiątkę trąbienia, 
zgromadzenie święte. Żadnej roboty służebniczej
nie będziecie czynili, lecz ofiarować będziecie
ofiarę ognistą Panu.

3 Mojż. 23:24-25



Dzień Pojednania

Lecz dziesiątego dnia tegoż miesiąca siódmego,
dzień oczyszczania jest; zgromadzenie święte mieć
będziecie, a będziecie trapić dusze wasze, ofiarując 
ognistą ofiarę Panu. Żadnej roboty nie będziecie czynili
w ten dzień; (…) Sabat odpocznienia mieć będziecie,
gdy trapić będziecie dusze swe; dziewiątego dnia tegoż
miesiąca, wieczór, od wieczora aż do wieczora, obchodzić
będziecie sabat wasz.

3 Mojżeszowa 23:26-32



Trąbienie – Teruah

– Okrzyk wojenny pod Jerychem (Joz. 6:5)
– Okrzyk radości na powitanie Arki Przymierza

(1 Sam. 4:5; 2 Sam. 6:15)
– Sygnał do wymarszu obozów Izraela (4 Mojż. 10:5)
– Sygnał wojenny (Ezech. 21:22; Amos 2:2; Sof 1:16)
– Znak rozpoczęcia Jubileuszu (3 Mojż. 25:9)

Teruah (Strong #8643) – krzykliwy sygnał alarmowy



Trąbienie – Teruah

Psalm 47:6 

Wstąpił Bóg z krzykiem [Teruah];
Pan wstąpił z głosem trąby.



Siódme trąbienie

I na nowiu miesięcy waszych, będziecie trąbić w te trąby

4 Mojżeszowa 10:10

– ogłoszenie nowiu siódmego miesiąca



Dzień reflesji

L’Szana Towa 
Tikatew w’Tihatem

Obyś został zapisany 
i zapieczętowany 
na dobry rok



Maurycy Gottlieb (1856-79) „Żydzi w synagodze na Jom Kippur”

Jom Kippur

... trapić będziecie
dusze wasze!



Dzień Pojednania

Zabije też kozła na ofiarę za 
grzech ludu, a wniesie 
wewnątrz krew jego za 
zasłonę; (...) i kropić będzie 
nią nad ubłagalnią i przed 
ubłagalnią.

3 Mojżeszowa 16:15



Kozioł żywy

A włożywszy Aaron obie ręce swe 
na głowę kozła żywego, wyznawać
będzie nad nim wszystkie 
nieprawości synów Izraelskich,
i wszystkie przestępstwa ich ze 
wszystkiemi grzechami ich, a włoży 
je na głowę kozła onego...

3 Mojżeszowa 16:21
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Wyznawanie upadków

Wyznawajcie jedni przed drugimi upadki ...

Niechże wie, że kto by odwrócił grzesznika
od błędnej drogi jego, zachowa duszę od śmierci
i zakryje mnóstwo grzechów.

List Jakuba 5:16, 20



Głoszenie pokuty

Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych,
ale grzesznych do pokuty

Ew. wg Łukasza 5:32

Aby była kazana w imieniu jego pokuta
i odpuszczenie grzechów między wszystkimi narody.

Ew. wg Łukasza 24:47



Pokuta i nawrócenie

Opowiadałem, aby:

(1) pokutowali
(2) i nawrócili się do Boga,
(3) czyniąc uczynki godne pokuty.

Dzieje Apostolskie 26:20



Siedem stopni nawrócenia

Bo oto to samo, żeście według Boga byli zasmuceni, 
jako wielką w was (1) pilność sprawiło, owszem
(2) obronę, owszem (3) zapalczywość, owszem
(4) bojaźń, owszem (5) żądność, owszem (6) gorliwość, 
owszem (7) pomstę, tak iż we wszystkim okazaliście się
być czystymi w tej sprawie.

2 List do Koryntian 7:11



1. Pilność

pilność – Strong #4710

1. pośpiech; 
2. gorliwość, wysiłek, trud, staranie; 
3. praca, ważne zajęcie



2. Obrona

obrona – Strong #627

1. obrona, mowa obrończa

Niewiasta, którąś [Ty] mi dał, aby była ze mną,
ona mi dała z tego drzewa, i jadłem.

1 Mojż. 3:11



3. Zapalczywość

zapalczywość – Strong #24

1. oburzenie, rozdrażnienie

(1) Pilność, (2) obrona i (3) zapalczywość stanowią
przygotowanie do właściwej Teszuwy.



4. Bojaźń

bojaźń – Strong #5401

1. strach, trwoga, lęk, bojaźń; 
2. szacunek, cześć (dla władzy lub Boskiej istoty)

Bojaźń Pańska jest początkiem umiejętności.
Przyp. 1:7; Psalm 111:10



5. Żądność

żądność – Strong #1972

1. tęsknota, pragnienie

Postawa ojca
i starszego brata



6. Gorliwość

gorliwość – Strong #2205

1. skwapliwość, zapał; 
2. gwałtowność; 
3. zazdrość, zawiść



7. Pomsta

pomsta – Strong #1557

1. zemsta, kara

Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie 
przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, 
otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna 
jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma 

małą chłostę. (Łuk. 12:47-48 BT)



Siedem stopni nawrócenia

(1) pilność
(2) obrona
(3) zapalczywość
(4) bojaźń
(5) żądność
(6) gorliwość
(7) pomsta

we wszystkim okazaliście się być czystymi...

2 List do Koryntian 7:11



Wielka „Teszuwa” (naprawienie)

wszystkich rzeczy

Dzień ów będzie dniem gniewu, dniem ucisku 
i utrapienia, dniem ruiny i spustoszenia,
dniem ciemności i mroku, dniem chmury i burzy, 
dniem trąby i krzyku wojennego – przeciwko
miastom obronnym i przeciw basztom wysokim.
I udręczę ludzi, że chodzić będą jak niewidomi, 
ponieważ zawinili przeciwko Panu; i krew ich
jak kurz będzie rozpryskana, a ich szpik jak błoto.

Proroctwo Sofoniasza 1:15-17 (BT)



Albowiem to jest rzecz dobra i przyjemna przed Bogiem, 
zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie

byli zbawieni i ku znajomości prawdy przyszli.

1 List do Tymoteusza 2:3-4

Wielkie zamierzenie Boże:


