
SZAWUOT (ŚWIĘTO TYGODNI)
Szawuot – Święto Tygodni należy do jednych z najważniejszych świąt w liturgicznym

kalendarzu żydowskim. W języku hebrajskim „Szawuot” oznacza tygodnie. Nazwa i ob-
chodzenie tego święta zostało zapoczątkowane Bożym poleceniem danym Izraelowi, aby
począwszy od pierwszego dnia święta Paschy odliczyli sobie siedem tygodni: Od następ-
nego dnia po szabacie, kiedyście przynieśli snop dla dokonania obrzędu potrząsania, od-
liczycie sobie pełnych siedem tygodni. Aż do następnego dnia po siódmym szabacie odli-
czycie pięćdziesiąt dni i wtedy złożycie nową ofiarę z pokarmów dla Pana. (…) W tym sa-
mym dniu obwołacie święto. Będzie to dla was święte zgromadzenie. (III Księga Mojżeszo-
wa 23,15–16 i 21a)

Święto Szawuot wiąże się z pewnym przedziałem czasowym, który oddzielał od siebie
święto wiosennych (pierwszych) zbiorów przypadających na Paschę od świąt letnich zbio-
rów, zwanych też zbiorami drugiego zboża. Pierwsze i drugie żniwa w Bożym kalendarzu
oddziela od siebie siedem tygodni, a liczba siedem to liczba pełni Bożego czasu.

W Torze święto to określane jest aż na trzy różne sposoby: mianem Chag ha-Kacir – co
oznacza Święto Zbiorów (dokładnie „koniec żniw”) (II Księga Mojżeszowa 23:16), Jom ha-
Bikkurim – Dniem Pierwszych Owoców (IV Księga Mojżeszowa 28:26) i Hag ha-Szawuot –
Świętem Tygodni (II Księga Moijżeszowa 34:22).

Tak oto było i jest obchodzone Szawuot – Święto Tygodni. Siedem tygodni mijało od
złożenia pierwszego snopa jęczmienia na ołtarzu Pańskim i nadchodził czas nowych żniw.
Chag ha-Kacir, Święto Żniw, obchodzi się 6. dnia miesiąca siwan. Tego dnia już od samego
rana napływały do Jerozolimy rzesze pielgrzymów, by złożyć na ołtarzu Pańskim świeżo
upieczony chleb, z nowego zbioru pszenicy i bikkurim - najlepszy zbiór owoców. Tłum
pielgrzymów wyglądał jak długi, wielobarwny wąż. W pięknych koszach niesiono mnóstwo
owoców: figi, daktyle, pomarańcze, oliwki, a na złocistych tacach wspaniałe, chrupiące
chleby. Mieszkańcy Jerozolimy wychodzili pielgrzymom na spotkanie i witali ich w Świąty-
ni. Wszyscy radowali się, tańczyli i śpiewali…1

I dziś w wielu miejscach panuje tego dnia podobna atmosfera świątecznej pielgrzymki.
W Szawuot odbywają się wielkie święta zbiorów, a najsłynniejsze z nich ma miejsce
w Hajfie. Na ulicach miasta widać tłumy świątecznie wystrojonych dzieci w specjalnych
białych sukniach i wiankach, niosące w rękach zielone gałązki. Domy są przyozdobione
jaskrawymi chorągiewkami i kolorowymi wstążkami. Rolnicy z kibuców niosą kosze pełne
owoców i warzyw, o jakich biblijni przodkowie mogli tylko marzyć…

Po zburzeniu Świątyni Jerozolimskiej, znaczenie tego święta uległo zmianie. W czasach
rozproszenia Żydów obchodzono je jako rocznicę nadania Izraelowi Tory (II Księga Mojże-
1Józef Flawiusz Historia Żydowska



szowa 19:1). W czasach Ezdrasza i Nehemiasza tradycja ta jeszcze bardziej się utwierdziła:
Potem zstąpiłeś na górę Synaj i rozmawiałeś z nimi [Izraelitami] z niebios, i dałeś im prawe
ustawy, nauki prawdziwe, dobre przepisy i przykazania. Ogłosiłeś im swój święty szabat,
nadałeś im przykazania, przepisy i naukę przez Mojżesza, swego sługę (Księga Nehemia-
sza 9,13–14).

Tak więc powszechnie przyjęto tradycję, że w tym dniu Mojżesz otrzymał od Boga tabli-
ce z przykazaniami. W ten sposób uwidacznia się nam ukryty sens tego święta. „Nie sa-
mym chlebem żyje człowiek” (V Księga Mojżeszowa 8:3), bo dokładnie po siedmiu tygo-
dniach od Paschy Bóg obdarował swój lud darem jeszcze wspanialszym niż ziemski chleb
albo niebiańska manna. Bóg powierzył wtedy Izraelowi swoje Słowo. A ponieważ Tora (Pra-
wo) to jakby pieczęć przymierza pomiędzy Bogiem a Izraelem, Pięćdziesiątnica jest zara-
zem świętowaniem Przymierza. W ten sposób te dwa krótkie dni są świętem objawienia
Boga i powołania narodu wybranego.

Mądrzy Żydzi mawiają: „Więcej Tory, więcej życia. Więcej nauki, więcej mądrości”, dlate-
go od najdawniejszych czasów święto Szawuot jest też świętem nauki i uczących się.
W czasie Średniowiecza Szawuot było pierwszym dniem pójścia dziecka do żydowskiej
szkoły. Trzyletniego chłopca strzygło się, stawiało przy pulpicie w synagodze, a następnie
prowadziło do szkoły, gdzie jego rodzice rozdawali wino i słodycze, aby w przyszłości
„Tora była również słodka w jego ustach”. Zwyczaj ten zachował się do współczesnych
czasów. W wigilię Szawuot (Erew Szawuot) ortodoksyjni Żydzi studiują Torę przez całą noc.
Zwyczaj ten został wzięty z przekonania, że w pięćdziesiątym dniu od święta Paschy Pan
Bóg przez Mojżesza darował Izraelowi Torę na górze Synaj.

Niezwykle interesującym jest to, że w Bożych planach święta Paschy i Szawuot są po-
wiązane jako ważne dla życia zbiory urodzaju. Od jednego do drugiego odliczono czter-
dzieści dziewięć dni.

Zadziwiający związek pomiędzy tymi świętami możemy w pełni zrozumieć jedynie po-
przez osobę Mesjasza Jeszui. Pismo Święte mówi nam o tym, że gdy nadeszła pełnia cza-
su przewidziana przez starotestamentowych proroków, posłał Bóg swojego umiłowanego
Syna, który podobnie jak ziarno musiał umrzeć, aby dać życie dla nowych zbiorów: Po-
uczał bowiem uczniów swoich i mówił im: Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie
i zabiją go, ale zabity po trzech dniach zmartwychwstanie (Ewangelia Marka 9,31). Pan
Jezus nie tylko wypełnił te słowa, ale je także zapieczętował. To nie przypadek, że wypeł-



nienie słów: „musi być zabity” wypadło w Paschę – pierwsze święto Pana, o którym czyta-
my w III Księdze Mojżeszowej 23,5. Mesjasz Jeszua był niejako pierwszym snopem Boga,
który zapowiedział, że nadejdą żniwa. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też
w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku: jako pierwszy Chry-
stus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie jego przyjścia. (I List do Koryntian 15,22–23)

Przypatrując się bliżej tym świętom oraz ich niezwykłemu proroczemu wymiarowi, wi-
dzimy, jak cudownie sam Bóg Izraela „wplótł” pomiędzy nie niezwykły plan zbawienia dla
Izraela i dla Kościoła. To nie kwestia przypadku, że Pan Jezus umarł w święto Paschy. Nie
jest też przypadkiem to, że Duch Święty został wylany na pierwszy Kościół właśnie w świę-
to Szawuot, czyli Pięćdziesiątnicy. Nowe ożywienie w Chrystusie zaczęło się w święto let-
nich zbiorów. Od tego czasu do Bożego spichlerza zaczęto zbierać nowe żniwo – naśla-
dowców Mesjasza Jeszui: A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na
jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru,
i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzie-
liły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym … (Dzieje
Apostolskie 2,1–4). W dzień Zielonych Świąt Duch Święty napełnił żydowskich wierzących
pierwszego Kościoła, pobudził ich, aby poszli na cały świat i dał im siłę czynić to, co Żydzi
powinni byli czynić przez wszystkie pokolenia – przyprowadza pozostałe narody do Boże-
go Królestwa. Wtedy te Zielone Święta nie były zbiegiem okoliczności. Tak jak wtedy na
Synaju, również tam w Jerozolimie zostało darowane Prawo. Na Synaju Prawo było dane
na kamiennych tablicach, a w Dzień Zielonych Świąt Prawo zostało napisane na tablicach
serca zgodnie z proroctwem Jeremiasza …mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu
i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem (Księga Jeremiasza
31:33). Tak jak wtedy na Synaju, tak w dniu Zielonych Świąt te przeżycia były doświadcze-
niem Bożej obecności. Na Synaju Zakon został darowany całemu narodowi, a w Jerozoli-
mie został włożony we wnętrze każdego wierzącego indywidualnie. Była to pieczęć Ducha
Bożego, pieczęć Nowego Przymierza, w którym Żydzi i nie-Żydzi mogą razem czcić prawdzi-
wego Boga.

Z perspektywy mesjańskiej, zesłanie Ducha Świętego akurat w Szawuot (Dzień Zielo-
nych Świąt) nie było zbiegiem okoliczności, gdyż czas, w jakim Wszechmocny Bóg wypeł-
nia swoje obietnice nigdy nie jest bez znaczenia.

Na pustyni całemu ludowi towarzyszył słup ognia, który oświetlał im drogę w nocy:
…wiodłeś ich… słupem ognia w nocy, oświetlając im drogę, po której iść mieli (Księga
Nehemiasza 9,12B), a podczas zesłania Ducha Świętego płomień ten rozdzielił się i spoczął
na każdym indywidualnie. Tak odtąd Duch Święty prowadzi Boży lud przez noc tego świata.

Interesującym faktem jest również to, że w czasie święta Szawuot odczytuje się Księgę
Rut. Przekaz zawarty w tej księdze opowiada nam historię Rut – Moabitki, która świado-
mie przyjęła wiarę swojej teściowej. Z perspektywy żydowskiej oznacza to, że nie-Żydówka
przyjmuje wiarę i zasady zawarte w żydowskiej Torze, która dana była Izraelowi na Synaju.
W rozumieniu judaizmu mesjańskiego teściowa Rut – Noemi reprezentuje tutaj Izrael, Boaz
jest pierwowzorem Chrystusa, a Rut reprezentuje pozostałych wierzących z wszystkich
narodów. Biblia mówi nam, że Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba w swym miłosierdziu i łasce
zbierze ponownie naród swego wybrania – Izrael. Stanie się to w taki sam sposób, jak te
dwie kobiety powróciły z Moabu do domu. Tak jak Noemi i Rut stały się jedno, tak kiedyś
Izrael i Kościół połączą się przed Panem. Jednak stanie się to tylko wtedy, kiedy „Rut”
będzie trwała w ścisłej społeczności z Boazem.

Historia ta w przepiękny sposób obrazuje nam cudowny plan Boga dla Izraela oraz in-
nych narodów. Pokazuje nam miłość ojcowskiego serca Boga zarówno dla Jego ludu, jak
i dla innych narodów. Nie gdzie indziej jak właśnie w tej historii widzimy Boży zamiar



wszczepienia nas, wierzących z pogan, w szlachetne drzewo oliwne. A jeśli zaczyn jest
święty, to i ciasto; a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały
odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś wśród nich wszcze-
piony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego… (List do Rzymian 11, 16–
17). Tak jak Rut, możemy z całą pewnością powiedzieć: …lud twój – lud mój, a Bóg twój –
Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam pochowana będę. (Księga Rut 1, 16b – 17a)

W świetle Bożych odwiecznych planów zbawienia, módlmy się, aby Kościół  rozpozna-
wał w Izraelu lud Bożego wybrania, który powiązany jest ze swoim Bogiem „powrozami
miłości” (Księga Ozeasza 11,4), tak aby nasza postawa wobec Izraela była taka jak Rut
wobec Noemi.

Przypominając sobie święto Szawuot oraz zesłanie Ducha Świętego w tym czasie, wi-
dzimy, jak Boży plan zbawienia jest ściśle powiązany z Izraelem oraz z narodami. Jesteśmy
wdzięczni Bogu za to, że Jego plan trwa na wieki. Plan Pana trwa na wieki, zamysły serca
jego z pokolenia w pokolenie (Psalm 33,11). Daje nam to nadzieję, że jeśli nasze życie jest
w Jego rękach, to było i jest kierowane przez Ducha Świętego.

Piotr Borek


