
LB 39: JEZUS, NASZ NAJWYŻSZY KAPŁAN 

Cele 

• Pokazać, że od czasu swego wniebowstąpienia Jezus przebywa 
w niebiańskiej świątyni i wstawia się za nami jako nasz Najwyższy Kapłan 
i Orędownik. 

• Wyjaśnić, jakie praktyczne znaczenie ma to dla nas.  

• Zachęcić do podjęcia decyzji, by żyć w zaufaniu do Jezusa.  

Wprowadzenie 

Biblia naucza, że Jezus po swoim wniebowstąpieniu udał się do niebiańskiej 
świątyni, aby wstawiać się za nami. Tam kontynuuje dzieło, które rozpoczął na 
ziemi ze swoimi uczniami. Jak był dostępny dla nich, tak jest dostępny dla 
wszystkich swoich naśladowców od czasu wniebowstąpienia. Przed swoim 
ukrzyżowaniem Jezus modlił się za swoich uczniów. Ta modlitwa ukazuje nam, 
na czym Jezusowi najbardziej zależało. To się nie zmieniło do dziś. Jako nasz 
Orędownik Jezus modli się nadal o to samo dla nas. 

Ewangelia Jana 17,1-26 

• Czego dowiadujemy się z tej modlitwy o Jezusie? 

• O co Jezus prosił Ojca dla swoich uczniów? 

• Dlaczego Jezus prosił właśnie o te rzeczy? Dlaczego zależało Mu na nich 
tak bardzo? 

Co poniższe teksty biblijne mówią o służbie Jezusa jako naszego Arcykapłana 
i Orędownika? 

➢ List do Rzymian 7,25 

➢ List do Rzymian 8,34 

➢ 1 List Jana 2,1-2 

➢ List do Hebrajczyków 2,17-18 

➢ List do Hebrajczyków 4,14-16 

➢ List do Hebrajczyków 6,19-20 

➢ List do Hebrajczyków 9,24 
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Ze względu na fakt, iż Jezus jest naszym Arcykapłanem i Orędownikiem 
w niebiańskiej świątyni, możemy w pełni Mu zaufać ponieważ wiemy, że On się 
za nami wstawia. Z nieba robi wszystko, aby pomóc nam kroczyć ścieżką wiary 
i osiągnąć cel. Dlatego możemy modlić się pewnie w Jego imieniu, gdyż On 
przedstawia nasze modlitwy Ojcu (por. Ewangelia Jana 14,12-14). 

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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