
Osobiste zastosowanie 

• Co uświadomiłeś sobie dzięki temu studium biblijnemu?  

• Co chcesz wziąć do swojego osobistego życia wiary?  

• Jakie decyzje pragniesz podjąć, aby zastosować to w swoim życiu? 

• Jak chcesz wprowadzić w życie to, czego się dziś nauczyłeś? 
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LB 38: ŚWIĄTYNIA  

Cele 

• Pokazać, że świątynia przedstawia drogę zbawienia przez Jezusa 
Chrystusa.  

• Zachęcić do podjęcia decyzji, by żyć w pełni tym zbawieniem.  

Wprowadzenie 

Kiedy ludzie zgrzeszyli, więź między Bogiem a człowiekiem została zerwana. Od 
tego czasu każdy człowiek rodzi się z grzeszną naturą, czyli wewnętrznym 
pragnieniem grzechu (życia niezależnego od Boga). Jezus Chrystus przyszedł, 
aby na nowo zbudować tę relację między Bogiem a człowiekiem poprzez swoją 
śmierć na krzyżu za grzechy świata, swoje zmartwychwstanie oraz wstawianie 
się za nami w niebiańskiej świątyni.  

List do Hebrajczyków 8,1-2 

• Co jest sednem przesłania apostoła Pawła według tego fragmentu? (werset 
1.) 

Apostoł Paweł przedstawia tutaj fakt, że Jezus jest naszym arcykapłanem, 
jako coś najistotniejszego. Dlatego tak ważne jest, abyśmy zajmowali się tym 
tematem.   

• Gdzie Jezus wykonuje swoją arcykapłańską służbę? (w. 2.) 

Jezus jest naszym arcykapłanem w świątyni w niebie. Ziemska świątynia 
izraelska była tylko obrazem prawdziwej niebiańskiej świątyni (por. List do 
Hebrajczyków 8,5). 

Księga Wyjścia 25,1-9 

• Kiedy Bóg wyzwolił Izraelitów z niewoli egipskiej, zawarł z nimi przymierze. 
Dał im wtedy Dziesięć Przykazań i nakazał, aby zbudowali dla Niego 
świątynię. Dlaczego mieli to zrobić? (w. 8.) 

• Jak miała wyglądać ta świątynia? (w. 9.) 
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Bóg nakazał Izraelitom, by zbudowali Mu świątynię, aby mógł zamieszkać 
wśród nich. Oczywiście mógł przebywać z nimi tak po prostu, ale chciał, aby 
dzięki świątyni Jego obecność stała się dla nich czymś namacalnym. Chciał im 
unaocznić, jak mogą wejść z Nim w relację; mianowicie tylko poprzez uzyskanie 
przebaczenia win oraz poprzez odnowienie serc. Właśnie to pokazywała 
świątynia.  Kolejne rozdziały Księgi Wyjścia (od 25. do 30.) szczegółowo ją 
opisują. Składała się ona z DZIEDZIŃCA, na którym był ołtarz całopalenia oraz 
kadź, z MIEJSCA ŚWIĘTEGO, w którym znajdował się stół na chleby pokładne, 
siedmioramienny świecznik i ołtarz kadzenia oraz MIEJSCA NAJŚWIĘTSZEGO, 
w którym stała Arka Przymierza. 

Księga Kapłańska 4,27-31 

• Co miał zrobić Izraelita, kiedy zgrzeszył? 

Tę myśl, że niewinne zwierzę przejmuje winę grzesznika, można znaleźć w opisie 
biblijnym zaraz po upadku w grzech, kiedy to Bóg dał ludziom ubrania ze skór,  
z niewinnych zwierząt  (por. Księga Rodzaju 3,21). 

Ewangelia Jana 1,14 

• Jak przesłanie świątyni zrealizowało się w Jezusie?  

Dosłownie ten tekst mówi: „Słowo stało się ciałem i obozowało (rozbiło namiot) 
wśród nas”. Słowo „obozowało" jest czasownikiem do rzeczownika, którym 
w Starym Testamencie opisywano pierwszą świątynię zbudowaną przez 
Mojżesza (była ona przenośnym namiotem). W ten sposób to, co Bóg 
powiedział w Księdze Wyjścia 25,8, że chce mieszkać wśród ludzi poprzez 
świątynię, wypełniło się tutaj poprzez Jezusa, ponieważ w Nim Bóg zamieszkał 
wśród ludzi.  
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W jaki sposób poniższe teksty biblijne opisują, że wszystkie elementy świątyni 
wskazują na Jezusa? 

➢ Ewangelia Jana 1,29 

➢ Ewangelia Jana 2,19-21 

➢ Ewangelia Jana 6,35 

➢ Ewangelia Jana 8,12 

Wszystko w świątyni wskazywało na Jezusa. On jest kapłanem. On jest ofiarą. 
On jest świątynią. On jest chlebem życia (stół z chlebami). On jest światłością 
świata (świecznik). Przez Niego przychodzimy do Ojca w modlitwie. On jest 
uosobieniem łaski i sprawiedliwości. Świątynia opisuje to, co Jezus zrobił i nadal 
robi dla naszego zbawienia. DZIEDZINIEC przedstawia to, co Jezus zrobił jako 
nasz Zbawiciel na ziemi. MIEJSCE ŚWIĘTE przedstawia to, co Jezus robi od czasu 
swego wniebowstąpienia jako nasz Orędownik w niebie. A MIEJSCE 
NAJŚWIĘTSZE przedstawia to, co Jezus czyni dla nas jako Sędzia na niebiańskim 
sądzie. Świątynia opisuje również naszą drogę zbawienia. Przyjmujemy ofiarę 
Jezusa i zostajemy ochrzczeni (usprawiedliwienie). Żyjemy w relacji z Jezusem 
i oddajemy Mu nasze serce, aby wpisywał w nie swoje Prawo (uświęcenie). Tak 
więc świątynia reprezentuje wszystko, co Jezus zrobił i co robi nadal, aby 
przywrócić zerwaną więź między Bogiem a człowiekiem. Aby Bóg mógł 
ponownie zamieszkać wśród nas, a my abyśmy mogli widzieć Go takim, jakim 
jest.  
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