Библијски доказ да ће васкрсење Цркве бити на дан Педесетнице

Реч Божија рођење Исака повезује са два доласка Божија која ће се догодити „у исто празнично доба“ (Пост.
18:10,14). Реч „moed“ се у Библији користи у значењу месечних и годишњих празника:
Левит 23:
2: кажи синовима израиљевим, и реци им: празници (moed) предвјечнога, које ћете звати свети сабори, ово
су празници (moed) моји.
То значи да правилан превод Постања 18 гласи:
10: и рече: до године у ово доба опет ћу доћи к теби, а сара ће жена твоја имати сина …
14: има ли што тешко предвјечному? до године у ово празнично (moed) доба опет ћу доћи к теби, а сара ће
имати сина.
Реч „moed“ се не налази у 10. стиху али се налази у 14. стиху. Даничић је, међутим, као и многи други
преводиоци, оба стиха превео на исти начин, „до године у ово доба“, као да реч „moed“ не постоји у 14.
стиху.
На основу правилног превода, међутим, видимо да Писмо за догађај рођења Исака везује два доласка
Божија, у исто време у години, али и то да то исто време у години јесте, не било које исто време него, време
неког празника, „moed“. О ком је празнику реч? И зашто је то важно за хронологију Другог доласка
Христовог? Важно је зато што рођење Исака у Библији јесте симбол духовног рођења, рођења с више, то
јест, васкрсења Цркве, те свака хронолошка одредница коју тај библијски догађај као пророчка слика
садржи у себи указује на хронологију васкрсења Цркве.
У посланици Галатима, Писмо каже да Сара симболише небески Јерусалим и да њено рађање Исака
симболише „рођење по духу“, односно, догађај рођења Духом Светим новозаветних Хришћана.
Галатима 4
22: јер је написано да авраам два сина имаде, једнога од робиње а једнога од слободне.
23: али онај од робиње, по тијелу се роди: а овај од слободне, по обећању.
24: а то је речено са другим значењем: јер су оне два завјета, један од горе синаја, који рађа за робовање, а
то је агара.
25: јер агара је гора синај у арабији, и одговара садашњем јерусалиму, а он робује са дјецом својом;
26: а горњи јерусалим слободан је, и мати је свима нама.
27: јер је написано: развесели се, нероткињо која не рађаш, кликни и узвикни, ти која немаш муке порођаја;
јер остављена има много више дјеце него она која има мужа.
28: а ми смо, браћо, по исаку дјеца обећања.
29: но као што тада онај по тијелу рођени гоњаше рођеног по духу, тако и сада.
30: али шта писмо говори? истјерај робињу и сина њезина; јер син робињин неће наслиједити са сином
слободне.
31: тако, браћо, нисмо дјеца робиње него слободне.

Тај догађај збио се на празник Педесетнице. Тог дана апостоли су били „обучени у силу са висине“, тј.
рођени су по духу али не потпуно зато што рођење по духу има своја два дела. Први који се односи на дух
човеков, и други који се односи на тело човеково:
Римљанима 8
22: јер знамо да сва твар заједно уздише и тугује до сада.
23: а не само она, него и ми који прве дарове духа имамо, и ми сами у себи уздишемо чекајући
усиновљење, избављење тијела нашега.
Видимо да се васкрсење човековог духа и човековог тела у историји не догађају истовремено него
представљају два одвојена догађаја. Први се догодио на празник Педесетнице. Када ће се догодити други?
Када ће се догодити васкрсење тела које апостол Павле назива „усиновљењем и избављењем“?
О томе нам управо говори догађај гостопримства Авраамовог који се односи на рођење Исака, описан у
Књизи постања, и који јесте тип, праслика „рођења по духу“ новозаветне Цркве:
10: и рече: до године у ово доба опет ћу доћи к теби, а сара ће жена твоја имати сина …
14: има ли што тешко предвјечному? до године у ово празнично (moed) доба опет ћу доћи к теби, а сара ће
имати сина. – Постање 18
Видимо, да се говори о два Доласка Божија „у исто празнично (moed) време“. Тиме се открива да ће се и
васкрсење тела новозаветних Исака, то јест, Цркве, догодити „у исто празнично време“ кад и васкрсење
духа, то јест на празник Педесетнице.
Библија на овај начин открива да дан у који је Дух Свети сишао на апостоле, празник Новог вина, искључиво
може бити дан када ће Исус Христос сићи други пут ради васкрсења Цркве мудрих дева, а не неки други
библијски празник или обичан дан.

Библијска гематрија потврђује да ће
васкрсење и вазнесење Цркве бити 2022. године

Према једној дефиницији, гематрија јесте „метод приписивања нумеричке вредности имену, речи или
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фрази на основу њених слова. Она значи тумачење речи уз помоћ бројева“.
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Gematria are methods of assigning a numerical value to a name, word or phrase based on its letters. It means the interpretation of
words with the help of numbers. It is also used in the Bible because God has encrypted additional information or details in certain
names. Gematria was used in almost all ancient (Babylon, Greece, Rome...) and young cultures to detect hidden meanings. The
most famous results (oder examples) of the Gematria are the numerical values 26 for Yahweh (YHWH), the 777 for the Hebrew
words "God, the heavens, the earth" (see below), the 888 for Jesus (Greek Iesous) and 666 for the Antichrist (Rev 13:18;
see calculation).

https://menorah-bible.jimdofree.com/english/structure-of-the-bible/alphabets-and-numerical-values/

Ако се фразе могу тумачити на основу бројева, онда се и бројеви могу тумачити на основу фраза.
Када ту обрнуту гематрију применимо на годину васкрсења и вазнесења цркве, 2022. годину нове ере, која
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по библијској хронологији јесте 5978. година од стварања Адама и Еве , добија се фасцинантан резултат.
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Библијски стих који има редни број 5978 јесте 2. стих 7. главе Књиге Исуса Навина :
5978 = а исус посла људе из јерихона у гај, који бијаше близу вет-авена с истока ветиљу, и рече им
говорећи: попните се и уходите земљу. и људи се попеше и уходише гај
Симболика Другог доласка Исуса Христа ради васкрсења и вазнесења Цркве је очита.
Исус Навин симболише Исуса Христа.
Пењање Исусових људи, Израиљаца, ради „ухођења“ то јест извиђања Обећане земље симболише
васкрсење и вазнесење Цркве у небески Јерусалим, „Обећану земљу“.
Код Даничића стоји „идите и уходите земљу“ и „људи отидоше и уходише …“. Међутим, у јеврејском
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изворнику стоји реч „alah“ која значи „ићи горе; успињати се; узносити се“ :

5927. alah
Strong's Concordance
alah: to go up, ascend, climb
Original Word:
Part of Speech: Verb
Transliteration: alah
Phonetic Spelling: (aw-law')
Definition: to

go up, ascend, climb

Исту јеврејску реч „alah“ Даничић је у књизи Постања 19:28 превео са „дизаше се“, а у књизи Постања 28:12
„пењаху се“:
Постање 19
28: и погледа на содом и гомор и сву околину по оној равни, и угледа, а то се дизаше дим од земље као дим
из пећи.
Постање 28
12: и усни, а то љестве стајаху на земљи а врхом тицаху у небо, и гле, анђели богова по њима се пењаху и
слажаху.
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http://putgospodnji.com/biblijska-hronologija/tabela.html
https://catholic-resources.net/Bible/OT-Statistics-Compared.htm
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https://biblehub.com/hebrew/5927.htm
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Јеврејска реч „alah“, коју ми у књизи Исуса Навина 7:2 исправно преведосмо са „попните се“ и „попеше се“,
је исто тако преведена и у многим другим преводима:
New International Version (NIV), English Standard Version (ESV), Berean Study Bible, King James Bible, New
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American Standard Bible, … итд .
Важно је даље приметити да се у истом овом контексту, пењања Израиљаца у Гај, у 4. стиху исте 7. главе
књиге Исуса Навина, спомиње карактеристичан израз „око три тисуће људи“ који се исто тако спомиње и у
Излазак 32:28 и у Дјела 2:41:
Исус Навин 7
4: и попеше се онамо из народа око три тисуће људи; али побјегоше од гајана.
Излазак 32
28: и учинише синови левијеви по заповијести мојсијевој, и погибе народа у онај дан до три тисуће људи.
Дјела 2
41: тада они који радо примише ријеч његову крстише се; и додаде се у тај дан око три тисуће душа.
Исти израз „око три тисуће људи“ спомиње се односно сва три догађаја чиме је показано да је смисао сва
три догађаја повезан. Оно што повезује сва три дођаја јесте заједничко време – празник Новог вина, или
Педесетница.
Видели смо, тако, да Библија кроз 7. главу књиге Исуса Навина с једне стране васкрсење Цркве везује за
5978. годину од стварања Адама и Еве, која јесте 2022. година нове ере, а са друге стране за празник
Педесетнице који се још назива и пазник Новог вина.

---------------------------------------------------------------------------------------Други текстови о хронологији и празнику Педесетнице:
http://putgospodnji.com/pedesetnica/tacna_hronologija_vaznesenja_isusa_hrista_i_silaska_svetog_duha_na_apo
stole.html
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https://biblehub.com/joshua/7-2.htm

