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WAŻNE

Drogi bracie, czytelniku!
Jeżeli uważasz, że treść tej strony będzie użyteczna 

dla twojej służby to proszę napisz do mnie. 
Chciałbym się upewnić, (1) czy jest zapotrzebowanie 
na takie materiały, i (2) czy mam rozbudowywać 
stronę, na której będą podobne prezentacje. 

Więcej bezpłatnych materiałów na: MapaBiblii.pl
Wszelkie pytania, uwagi oraz chęć współpracy 

wysyłaj na: starzeba@gmail.com



Spis treści



Geneza Przybytku

 Pewnego dnia Bóg rzekł do Mojżesza: Wejdź do 
Mnie na górę i tam pozostań. (Wj 22:12)

 Na górze, Bóg rzekł do Mojżesza: Niech Mi 
zbudują święte miejsce, w którym mógłbym 
zamieszkać pośród nich. Niech to uczynią 
dokładnie według (Moich) wzorów. (Wj 25:8-9)

 Przybytek to nazwa tego mieszkania. To był 
przenośny: Namiot Spotkania czyli namiot, 
w którym Bóg spotykał się ze swoim ludem. 
(Wj 25:22). 



Przybytek z lotu ptaka



Ważność Przybytku 

 Jak grzeszny człowiek może przyjść 
do świętego Boga i mieć z Nim społeczność.

W jaki sposób Bóg chce być czczony w zgroma-
dzeniu swojego ludu.

 Na czym polega Boży plan odkupienia
– czy wystarczy powiedzieć: „Przepraszam”.

 Jak Chrystus wypełnił Boży plan odkupienia.
 Na czym polega arcykapłańska służba Chrystusa.
 Aż 50 rozdziałów w Biblii opisuje Przybytek. 

Przybytek pokazuje:



Wstęp - Przybytek



Przybytek

W dzień 
i w nocy



Złoty Dom na pustyni

 Piękny Przybytek był pośród szarych namiotów.
 Święty Bóg mieszkał pośród grzesznych ludzi. 12 

plemion izraelskich obozowało wokół Przybytku.
 Dlaczego Bóg chce mieszkać pomiędzy 

grzesznikami?
 Bóg jest miłością i ludzie są mile widziani. Obj 21:1-3 

 Przez 500 lat przybytek był duchowym centrum 
Izraela, aż do wybudowania Świątyni Salomona.



Wstęp - Przybytek



Materialy Przybytku

 Przybytek był zbudowany z cennych materiałów: 
złoto, srebro, brąz, wartościowe drewno oraz 
unikalne sukna.

 Ponad tonę złota użyto do budowy Przybytku. 
Dzisiaj byłoby ono warte około $1 milion.

 Ofiary Izraelitów pokryły wszelkie koszta 
materiałów. (Wj 35:21-36:7)



Wyjątkowość Przybytku

 Przybytek był „cieniem” rzeczy niebiańskich.
 Był budowany według Bożych myśli, a nie 

według ludzkich pomysłów. (Wj 25:9; 39-40)
 Przybytek zapowiadał odkupieńcze dzieło Jezusa 

Chrystusa. (Hbr 9)
 Prawdziwy Przybytek jest w niebie, gdzie sam 

Jezus jest naszym arcykapłanem. (Hbr 8:1-5; 
9:23-24)



DZIEDZINIEC



Ogrodzenie 

(Wj 27:9-18; 38:9-17; 40:33)



Ogrodzenie



Ogrodzenie



Ogrodzenie

 100 łokci długi (45m) 
 50 łokci szeroki (22,5m)
 5 łokci wysoki (2,25m)

22
5c

m

45 metrów
22
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Rozmiary ogrodzenia dziedzińca:



Ogrodzenie

Ogrodzenie dziedzińca było zewnętrzną granicą 
Przybytku. Składało się ono z:
 Bisiorowych zasłon (prawdopodobnie 

białych) (Wj 27:9-18)
 Słupów ogrodzenia (Wj 27:10; 26:15)
 Podstaw i palików z brązu (Wj 27:10-19)
 Głowice słupów, kołki i i klamry ze srebra 

(Wj 27:17; 38:17-20)

(Wj 27:9-18; 38:9-17; 40:33)



Ogrodzenie



Ogrodzenie

Widok ogólny z poza dziedzińca 
 Białe wysokie ogrodzenie (225 cm).
Widoczny był dach Namiotu, ale na pierwszy rzut 

oka, nie wyglądał zbyt atrakcyjnie.

Jednakże Bóg patrzy na rzeczy i ludzi innaczej 
niż człowiek (1Kor 1:18,23). Ludzie też w Jezusie 
nie znaleźli nic atrakcyjnego (Iz 53:2‐3). Dopiero po 
uwierzeniu staje się On dla nas bardzo cenny. 



Ogrodzenie



Ogrodzenie

Wysokie ogrodzenie (225 cm) poucza:
Wstęp wzbroniony – nie wolno zaglądać. 
 By zobaczyć Boga trzeba spełnić Boże warunki.  
 Tylko jeden człowiek mógl je wypełnić ‐ Jezus  
 On był czysty, bez zarzutu jak ogrodzenie.
 Czy jesteś taki jak Jezus Chrystus, aby tam wejść?
 Czy twoje życie jest bez zarzutu, czyste?



Ogrodzenie

Wysokie ogrodzenie (225 cm) poucza:
 Jesteśmy zbyt grzeszni by o własnych zasługach 

przyjść do Boga (Iz 64:6; Rz 3:10‐23). 
 Człowiek musiał uznać, że jest grzesznikiem i że 

nie ma prawa tam wejść dzięki swoim zasługom.
 Jedyna droga do Boga to przyjść z barankiem 

do Kotary będącej drzwiami dziedzińca.  
 To jest początek drogi do Boga.



Kotara jako Drzwi 

(Wj 27:16; 38:18-19)



Kotara jako Drzwi 



Kotara jako Drzwi 



Kotara jako Drzwi 

Wejście na dziedziniec było zrobione z:
Wiszącej kotary (w 4 kolorach: biały, błękitny, 

purpurowy [ciemno czerwony z odcieniem 
fioletu] i szkarłatnym [ciemno czerwonym]) 
o wymiarach: 20 łokci szerokości (9m) i 5 łokci 
wysokości (225cm). (Wj 27:16; 38:18) 

 Czterech słupów z brązu (Wj 27:16; 38:19)
 Czterech postaw z brązu (Wj 38:19)
 Kołków i klamer ze srebra (Wj 38:19)



Kotara jako Drzwi 



Kotara jako Drzwi 



Kotara jako Drzwi 

Szerokie i piękne drzwi pouczają:
 Drzwi są otwarte dla każdego kto przychodzi 

z barankiem po przebaczenie. (A nie na koncert).  
 Szerokość drzwi mówi o wiecznej miłości Bożej 

(Jr 31:3), która obejmuje wszystkich grzeszników 
(1Tm 2:3‐4; Obj 22:17)

 Te kolorowe drzwi są piękne. 
Błękit, purpura,  szkarłat i ozdoby haftowane 
wskazują na Jezusa jako Mesjasza. 



Kotara jako Drzwi 

Szerokie i piękne drzwi pouczają:
 Kotara nie jest z drewna lub z metalu dlatego, 

że każdy jest tu mile widziany. 
 Do Przybytku prowadzą tylko jedne drzwi. 

Tymi drzwi jest Jezus (Jn 10:9; Ef 2:18; 3:12).
On jest jedynym Zbawicielem (Dz 44:12) i 
jedynym pośrednikiem między Bogiem o ludźmi  
(1Tm 2:5).



Twoja droga do Boga
Czy przyszedłeś ze swoim Barankiem? 

Kto jest twoim barankiem?
Czy przeszedłeś przez Drzwi?
Kto jest twoimi drzwiami?



Kotara jako Drzwi 

Kiedyś drzwi będą zamknięte:
 Drzwi Arki Noego zostały zamknięte (Rdz 7:16‐23)
 Drzwi dla głupich panien zostały zamknięte (Mt 25) 
 Drzwi do zbawienia będą zamknięte (Łk 13:24‐25).



Kotara jako Drzwi 

Kiedyś drzwi będą zamknięte:
Wówczas będę tylko dwie możliwości: 

jesteś wewnątrz albo na zewnątrz. 
 Kto wszedł przez Jezusa jest wewnątrz ‐ zbawieny. 
 Kto nie wszedł jest zgubiony 

– będzie wyrzucony na zewnątrz gdzie będzie płacz 
i zgrzytanie zębów (Mt 8:12)



Ołtarz całopalny

(Wj 27:1-8; 40:6,10,29)



Ołtarz całopalny



Ołtarz całopalny



Ołtarz całopalny



Ołtarz całopalny

 Do ołtarza przychodził grzesznik z barankiem i ze 
wstydem grzechu, z którym się utożsamiał.

 Kładł ręce na baranka i przekazywała swe grzechy 
na zwierzę, które było składane na ofiarę. 

 Niewinne zwierzę umierało za winnego człowieka.
 Czy przyszedłeś do Boga jako grzesznik?
 Chrystus umarł za tych co położyli swe ręce na 

głowę baranka Bożego. Czy to uczyniłeś?
 Czy On umarł zamiast ciebie? Czy jesteś wolny? 



Ogień z ołtarza całopalnego 
widoczny był z oddali



Ołtarz całopalny

 Ołtarz z brązu był pierwszym elementem 
przykuwającym uwagę osoby wchodzącej na 
dziedziniec (wysoki ogień).

 Ołtarz oznacza miejsce uboju.
 Centralnym punktem chrześcijaństwa jest Krzyż.

Czy przyszedłeś pod krzyż ze swymi grzechami? 
 Na krzyżu został zabity nasz Zbawiciel. Każde 

zwierzę ofiarne wskazywało na umiłowanego 
Syna Bożego.



Ołtarz całopalny

 Ołtarz był wykonany z drewna akacjowego 
i pokryty brązem.

 Chrystus był człowiekiem – drzewem, a także 
Bogiem – miedzią, która przetrwa ogień sądu. 

 Ołtarz był kwadratowy. Cztery rogi ołtarza miały 
rogi pokryte brązem.

 Cztery to w Biblii liczba ziemi; 4 pory roku (Rdz 
8:22), 4 strony świata (Iz 11:12) 4 kierunki wiatru, 
są również 4 Ewangelie o Zbawicielu ŚWIATA.



Ołtarz całopalny

 5 łokci długi (2,25m)
 5 łokci szeroki (2,25m) 
 3 łokci wysoki (1,35m)
 Liczba 5 to liczba odpo-

wiedzialności (5 palców
u rąk i u nóg, 5 zmysłów, 
Dekalog (to 5+5).

Wymiary ołtarza: 



Narzędzia, które były   używane przy ołtarzu: 

 Popielnica z brązu do popiołu.
 Łopatki z brązu.
Misy z brązu.
Widełki z brązu do mięsa 
Węglarki (żarniki) z brązu. 



Ołtarz całopalny

 Krata z brązu do której były przymocowane 
pierścieniami z brązu. Krata była umieszczona 
pod ołtarzem całopalenia. 

 Do noszenia ołtarza używano drążków 
wykonanych z drewna akacjowego i pokrytych 
brązem.



Ołtarz całopalny

 Ofiara całopalna (z bydła, trzody 
- bez skazy oraz z ptactwa) (Kpł 1 r.)

 Ofiara z pokarmów (Kpł 2 r.)
 Ofiara pokoju (jagnię lub koza) (Kpł 3 r.)
 Ofiara za grzech (cielę, kozioł, koza lub owca) 

(Kpł 4 r.)
 Ofiara za sprzeniewierzenie (baranek, owca, 

koza, ptactwo lub zboże) (Kpł 5 i 6 r.)

Na ołtarzu składano kilka rodzajów ofiar: 



Ołtarz całopalny

 Ofiarowane zwierzę miało być wartościowe 
i doskonałe (bez wad).

 Grzech był traktowany poważnie. Tylko krew, 
która oznacza życie, mogła zapłacić za grzech.

 Osoba kładąc ręce na zwierzę identyfikowała się 
z ofiarą. Jakoby przekazywał swój grzech na 
zwierzę. 

Bez ofiary nie było przebaczenia. Krew zwierzęcia 
służyła do usprawiedliwienia ludzi przed Bogiem.



Ołtarz całopalny

 Krew zwierząt tymczasowo dawała ludziom 
czystość i przeba-
czenie. (Hbr 9:13)



Ołtarz całopalny

 Biblia mówi, że Jezus jest ostateczną ofiarą, 
a jego śmierć czyni wierzących w Niego czystym 
przed Bogiem na wieki. (Hbr 9:11-14)

 Gdy Jan Chrzciciel zobaczył Jezusa,
to powiedział: 
„Oto Baranek Boży, który bierze 
na siebie grzech świata.” (J 1:29)

Jezus jest ostateczną ofiarą.



Kadź do obmywań

(Wj 30:17-21; 40:7,30-32)



Kadź do obmywań



Kadź do obmywań



Kadź do obmywań

 Kadź z brązu wraz z jej brązową podstawą były 
zrobione z lusterek kobiet, które służyły przy 
wejściu do Namiotu Spotkania. (Wj 38:8)

 Czy kiedykolwiek podarowałeś coś Bogu?
 Dokładna wielkość kadzi z brązu nie jest opisana 

w Piśmie Świętym.
 Kadź z brązu znajdowała się między ołtarzem 

całopalnym a Namiotem Spotkania.



Kadź do obmywań



Kadź do obmywań



Kadź do obmywań

 Kapłani przed wyświęceniem mieli być obmyci 
wodą w kadzi. (Wj 29:4)

 Po wyświęceniu, kapłani musieli myć ręce 
i stopy za każdym razem, gdy wchodzili do 
Namiotu lub składali ofiarę na ołtarzu, inaczej 
umrą. (Wj 30:19-21)

Kadź była używana do ceremonialnego obmywania:



Kadź do obmywań



Kadź do obmywań

Mycie rąk i stóp oznaczało uświęcenie lub stanie 
się świętym.

 Służenie Bogu wymaga nie tylko oczyszczenia 
z grzechu, ale pragnienia świętości.

 Biblia poucza by wierzący przychodzili do Boga 
„z sercem oczyszczonym z wyrzutów sumienia 
i ciałem obmytym wodą czystą.” (Hbr 10:22)



Kadź do obmywań

 Naśladowcy Jezusa uznali, że Chrystus poniósł 
śmierć za ich grzechy. 

 „Jeżeli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze 
Mną.” Jn 13:8 

 Teraz jednak muszą dbać, aby ich życie było 
czyste i wolne od grzechu czyli dążące do 
świętości. (Jk 4: 8)

 Bóg chce, abyśmy oczyścili nasze serca, abyśmy 
moc oprzeć się złu i być blisko Boga.



Kadź do obmywań

Jezus tak bardzo nas umiłował, 
że umarł za nas, aby wszyscy 

wierzący stali się święci 
i nienaganni przed Bogiem.

(Ef 5:25-27)



MIEJSCE  ŚWIĘTE



MIEJSCE  ŚWIĘTE 
widok na stronę zachodnią



MIEJSCE  ŚWIĘTE 
widok na stronę wschodnią



Rozmiary

 Długość 30 łokci (13,5m)
 Szerokość 10 łokci (4,5m)
Wysokość 10 łokci (4,5m)

Przybytku 

 Długość 20 łokci (9m)
 Szerokość 10 łokci (4,5m)

Miejsca Świętego

 Długość 10 łokci (4,5m)
 Szerokość 10 łokci (4,5m)

Miejsca Najświętszego



Namiot Spotkania

30 łokci (13.5 m) 

10 łokci (4.5 m) 20 łokci (9 m) 
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Rozmiary



Materiały 

 48 specjalnie zrobionych desek (Wj 26:15-25)
 100 srebrnych podstaw (Wj 26:15-25)
 Poprzeczki (Wj 26:26-29)
 Słupy i kołki (Wj 26:32,37; 36:36,38)
 Zasłony (Wj 26:1-6)

Materiały Przybytku obejmowały: 



Materiały 

 Pierwsza okrycie zrobione z koziej sierści 
(Wj 25:4; 26:7)

 Drugie okrycie zrobione ze skór baranich 
(Wj 25:5; 26:14)

 Ostatnie okrycie zrobione ze skór garbowanych 
(możliwie, że borsuczych) (Wj 25:5)

Pokrycie Namiotu obejmowało: 



Złoty Świecznik

(Wj 25:31-40; 37:17-24)



Złoty Świecznik



Złoty Świecznik



Złoty Świecznik

 Świecznik wykuty z 1-go talentu 
(około 50 kg) szczerego złota.

 Z trzonu świecznika ma wychodzić sześć 
ramion, po trzy z każdej strony – tworząc 
siedmio-ramienny świecznik.

 Każda gałąź ma mieć: kielichy w kszałcie 
kwiatu migdałowca wraz z pąkami
i kwiatami.

Wj 25:31-40



Złoty Świecznik



Złoty Świecznik



Złoty Świecznik

 Obowiązkiem kapłana było obcinanie 
knotów i pilnowanie by świece świeciły.

 Świecznik został zaprojektowany, aby 
zapewnić światło dla służby w Namiocie.

 Świecznik był pierwszym przedmiotem 
który rzucał się w oczy po wejściu do 
Namiotu.  Przypominał, że Bóg jest 
światłością i że Boża służba ma być
pełniona w Jego świetle.



Złoty Świecznik

 Słowo Boże jest światłem dla wierzących. 
Prowadzi ich przez życie i chroni je przed 
złem i ciemnością. (Ps 119:105)

 Biblia mówi, że Jezus jest wcielonym 
Słowem Bożym. (J 1:1,14)

 Jezus mówił, że jest światłością świata,
a ci, którzy Go naśladują, nigdy nie będą 
chodzić w ciemności. (J 8:12, 9:5, 12:46)



Złoty Świecznik

 Chrześcijanie są oświeceni światłem 
Chrystusa. (J 12:46)

 Światło Chrystusa jest wewnątrz 
wierzących w Niego. (J 8:12)

 Jezus nauczył by: 
„chodzić póki światłość macie” 
oraz „wierzcie w światło, 
póki światło macie.” (J 12:35-36)



Złoty Świecznik

Wyznawcy Jezusa są wezwani by być 
światłami w mrocznych miejscach świata. 
Mają być Bożym światłem (świadectwem) 
dla innych, poprzez słowa i czyny. 
Światło Chrystusa winno emanować 
z życia chrześcijan. (Mt 5:14-16)



Stół na chleb obecności

(Wj 25:23-30; 37:10-16)



Stół na chleb obecności



Stół na chleb obecności



Stół na chleb obecności

 Stół na chleb obecności został wykonany
z drewna akacji pokrytego złotem.

 Dookoła stołu była listwa ze złota (jakby 
korona) o szerokości ludzkiej dłoni.

 Do każdej z czterech nóg przymocowano 
złote pierścienie, do których wkładano drążki.

 Drążki do noszenia były zrobione z drewna 
akacji pokrytego złotem.



Inna możliwa wersja Stołu



Inna możliwa wersja Stołu

Zamknięty Stół Otwarty Stół

Stół z szufladami na których są chleby



Stół na chleb obecności

Ze szczerego złota były również wykonane:
Misy.
 Czasze.
 Dzbany.
 Kielichy.



Stół na chleb obecności

Rozmiary stołu na chleb obecności:
 2 łokcie długości (około 90cm).
 1 łokieć szerokości (około 45cm).
 1.5 łokcia wysokości 

(około 67,5cm).



Stół na chleb obecności

 Na Stole kapłani umieszczali dwanaście 
bochenków chleba (po sześć bochenków w 
dwóch rzędach) zrobionych z najlepszej 
pszennej mąki. (Kpł 24:5-9)

 Te bochenki reprezentowały dwanaście 
pokoleń Izraela.

 Również wino umieszczano na ołtarzu z 
chlebem.



Stół na chleb obecności

 Stół z chlebami był ciągłym przypomnieniem 
wiecznego przymierza pomiędzy Bogiem 
a Izraelem.

W każdy szabat przynoszono świeży chleb 
jako pamiątka Bożego zaopatrzenia.

 Chleb został spożywany przez kapłanów.



Stół na chleb obecności

Jezus jest chlebem życia, a Jego śmierć 
i zmartwychwstanie daje wierzącym życie wieczne.
 Jezus powiedział, że każdy, kto w Niego wierzy, 
nigdy więcej nie zazna duchowego głodu ani 
duchowego pragnienia. (J 6:35)
 Podczas ostaniej wieczerzy, Jezus powiedział 
swoim uczniom, aby podczas jedzenia 
chleba i picia wina pamiętali 
o Jego ofierze. (Łk 22:19)



Stół na chleb obecności

Jezus powiedział, że Jego 
ciało jest chlebem z nieba, 
który zapewnia wszystkim 
wierzącym w Niego życie 
wieczne. (J 6:51)



Ołtarz Kadzidlany 

(Wj 30:1-10,37-38)



Ołtarz Kadzidlany



Ołtarz Kadzidlany



Ołtarz Kadzidlany

 Ołtarz Kadzidlany był wykonany z drewna 
akacji i stanał przed zasłoną ukrywającą 
Miejsce Najświętsze.

 Cztery rogi ołtarza stanowiły z nim jedną 
całość. 

 Złotem były pokryte: wierzch, ściany, rogi i 
rama, która była wokoło ołtarza. 

 Ołtarz miał na boku pierścienie na drążki do 
noszenia.



Ołtarz         Kadzidlany



Ołtarz Kadzidlany



Ołtarz Kadzidlany

Rozmiary Ołtarza Kadzidlanego:
 1 łokieć długości (około 45cm).
 1 łokieć szerokości (około 45cm).
 2 łokcie wysokości 

(około 90cm).



Ołtarz Kadzidlany

Codziennie, rano i wieczorem, arcykapłan 
palił na nim kadzidła.
 Ogień przynoszono z Ołtarza Całopalnego, 

który był na zewnętrz, na dziedzińcu. 
 Bóg dał recepturę na jedyne kadzidło, które 

mogło być spalane na tym ołtarzu. 
(Wj 30:35-37)

 Kapłanowi groziła śmierć, gdyby nie robił 
tego w sposób właściwy. (Kpł 10:1-2).



Ołtarz Kadzidlany

 Raz w roku, w Dniu Pojednania, rogi ołtarza 
były skrapiane krwią ofiary za grzech.

 Ofiarowane kadzidło jest obrazem modlitwy, 
która wznosi się jak dym do nieba. 
(Ps 141:1-2)



Ołtarz Kadzidlany

 Jezus często oddalał się na modlitwę. 
(Mt 14:23, Łk 5:16)

 Jezus nauczał swoich uczniów, jak się modlić. 
(Mt 6:5-15)

Wierzący w Jezusa mają nieustannie się 
modlić. (Dz 1:14, Rz 8:26)



Ołtarz Kadzidlany

Wierzącym w Jezusa, Biblia 
daje obietnicę, że ich prośby 
modlitewne połączona z dzięk-
czynieniem przyniosą im Boży 
pokój, który będzie strzegł ich 
serc oraz ich myśli. (Flp 4:6-7)



Zasłona 

(Wj 26:31-33)



Zasłona



Zasłona



Zasłona

 Zasłona była utkana z niebieskiej, fioletowej i 
czerwonej nici oraz haftowanych wzorów 
cherubinów.

 Zasłonę zawieszono na czterech słupach zrobionych 
z akacji  i pokrytych złotem, które stały na srebnych 
podstawach. 

 Wisiała ona na złotych hakach. 
 Zasłony było jednolita. Aby wejść poza zasłonę, 

arcykapłan musiał ją obejść. 



Zasłona



Zasłona

10 łokci długości 
(4,50m)

10 łokci szerokości 
(4,50m).

Rozmiary Zasłony: 



Zasłona

 Zasłona oddzielała Miejsce Święte od Miejsca 
Najświętszego.

 Zasłona stanowiła barierę między Bogiem 
a człowiekiem.

 Raz w roku, w Dniu Pojednania, arcykapłan 
wchodził do Miejsca Najświętszego czyli 
poza zasłonę. (Kpł 23:26-32)



Zasłona

 Kiedy Jezus umarł na krzyżu, zasłona w 
Świątyni została rozdarta od góry do dołu. 
(Mt 27:51)

 Rozerwana zasłona symbolizuje, że teraz 
każdy wierzący, nie tylko arcykapłan, może 
przyjść do Boga dzięki śmierci Jezusa.

 Z powodu dzieła Chrystusa, grzech już nie 
oddziela, wierzących ludzie od Boga.



Zasłona

Biblia mówi, że ciało Jezusa 
jest zasłoną, poprzez którą przy-
chodzimy do Boga. Z powodu 
Jezusa i złożonej przez Niego 
ofiary wszyscy wierzący mogą 
teraz wejść do Miejsca Świętego. 
(Hbr 10:19-20)



MIEJSCE  NAJŚWIĘTSZE



Miejsce Najświętsze



Miejsce Najświętsze



Miejsce Najświętsze

Miejsce Najświętsze było również zwane: Święte 
Świętych lub Świętością nad Świętościami.

 Skrzynia Świadectwa znana również jako: Arka 
Przymierza, przebywała w Miejscu Najświętszym.

 Boża Obecność (Szechina) spoczywała nad 
wieczkiem Skrzyni Świadectwa czyli nad 
Pokrywą Przebłagania. 

Wj 26:33-34



Miejsce Najświętsze



Miejsce Najświętsze



Miejsce Najświętsze

 Długość 10 łokci (4,5m)
 Szerokość 10 łokci (4,5m)
Wysokość 10 łokci (4,5m)

Wymiary Miejsca Najświętszego: 

10 Łokci (4,5 m) 

10
 Ł

ok
ci

 (4
,5

m
) Miejsce Najświętsze

Zasłona

Skrzynia



Namiot Spotkania

30 łokci (13.5 m) 

10 łokci (4.5 m) 20 łokci (9 m) 

10
 ło
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i(
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5

m
) 

Rozmiary



Miejsce Najświętsze

Raz w roku, w Dniu Pojednania, arcykapłan 
wchodził do Miejsca Najświętszego, aby pokropić 
krwią Pokrywę Przebłagania 
(wieko Skrzyni Świadectwa).
W ten sposób dokonywał 
przebłagania za swój grzech 
i grzech całego Izraela. 



Skrzynia Świadectwa

(Wj 25:10-16)



Skrzynia Świadectwa



Skrzynia Świadectwa

Arka Przymierza



Skrzynia Świadectwa



Skrzynia Świadectwa

 Arka była wykonana z drewna z akacji i pokryta 
złotem, wewnątrz i na zewnątrz. Miała złotą 
koroną wokół krawędzi wieczka.

Miała cztery złote pierścienie, po jednym na 
każdej nodze, na drążki do noszenia. 

 Drązki zrobiono z drewna z akacji i pokryto 
złotem. 

 Pokrywa Przebłagania była na szczycie Skrzyni 
Przymierza. 



Wymiary 
Skrzyni Świadectwa:

 Długość 2.5 łokcia
(około 113cm)

 Szerokość 1.5 łokcia 
(około 68cm)

Wysokość 1.5 łokcia 
(około 68cm)



Skrzynia Świadectwa

Zawartość Skrzyni jest 
wymieniona w Hbr 9:4. 
Ukazuje Boże pragnienie, 
by chronić, zaopatrywać 
i ożywiać Boży lud:
 Tablice z Dekalogiem
 Złoty dzban z manna
 Zakwitła laska Aarona



Skrzynia Świadectwa
Jezus wypełnił Prawo 

i chroni wszystkich 
wierzących swoją krwią.
Jezus zaopatruje nas w 

chleb życia, który jest 
zbawieniem wiecznym. 
(Jan 6)
Jezus pokazał swoją moc 

nad śmiercią, gdy powstał  
z martwych.



Pokrywa Przebłagania

(Wj 25:17-21)



Pokrywa Przebłagania

 Pokrywa Przebłagania była zrobiona ze 
szczerego złota.

 Na brzegach były dwa cheruby zwrócone do 
siebie. Ich skrzydła były rozpostarte w górę 
i jednocześnie ku sobie. 

 Pokrywa Przebłagania była wykuta z jednego 
kawałka złota.

 Pokrywa była umieszczona na wierzchu Skrzyni.



Pokrywa Przebłagania

 Długość 2.5 łokcia (około 113cm)
 Szerokość 1.5 łokcia (około 68cm)

Wymiary Pokrywy:



Pokrywa Przebłagania

 Co roku, w Dniu Pojednania, arcykapłan pokropił 
krwią Pokrywę Przebłagania, aby przebłagać 
Boga za grzechy wszystkich ludzi.

 Bóg ofiarował miłosierdzie, aby grzeszni ludzie 
mogli zbliżyć się do Niego - ku zdumieniu 
aniołów.



Pokrywa Przebłagania

Miłosierdzie Boże widoczne jest we krwi Jezusa 
Chrystusa, która zbawia wszystkich wierzących 
od ich grzechów.

 Nasze wysiłki, aby być „dobrymi ludźmi”, nie 
wystarczą, aby zbliżyć się do Boga. Tylko Jezus 
jest Drogą do Boga. (J 14:6)

 Poprzez krew Chrystusa możemy przyjść do 
tronu Boga, aby znależć u Niego miłosierdzie 
i łaskę. (Hbr 4:16)



Obłok lub Słub Ognia 

(Wj 25:8,22; 29:43; 40:34-38)



Obłok lub Słub Ognia 



Obłok i Słub Ognia 



Obłok lub Słub Ognia 

Obłok w dzień i Słub Ognia w nocy



Obłok lub Słub Ognia 

 Pan manifestował swoją obecność obłokiem 
w dzień i słupem ognia w nocy.

 Obecność ta spoczywała nad Przybytkiem, 
a bezpośrednio nad Skrzynią Świadectwa.

 Kiedy obłok lub słub ognia się podnosił i 
wyruszał, wówczas Izraela powstawał i podążał 
za Nim. 

 Gdziekolwiek się On zatrzymał to Izraela 
również się zatrzymywał i tam obozował. 



Obłok lub Słub Ognia 

Podczas Święta Namiotów, które upamiętniało 
czasy spędzone przez Izrael na pustyni (wędrówka 
za obłokiem i słupem ognia), Jezus powiedział 
znamienne słowa: „Ja jestem światłością świata. 
Kto idzie za Mną, na pewno nie będzie błądził 
w ciemności, lecz będzie miał światło życia.” 
(J 8:12)



Arcykapłan

(Wj 28:1-43; 39:1-31; Hbr 4:14-16)



Arcykapłan



Arcykapłan

 Służba kapłana polegała na 
reprezentowaniu Boga przed 
ludzmi oraz reprezentowaniu 
ludzi przed Bogiem.

 Szata kapłana wyrażała: 
Bożą sprawiedliwość oraz Bożą 
miłość do swojego ludu. 



Arcykapłan

 Tunika:
Najpierw kapłan nakładał tunikę 
wykonaną z bisioru. (Wj 28:39)

 Suknia - Płaszcz:
Na tunikę nakładał suknię z przy-
szytymi złotymi dzwoneczkami 
oraz jabłkami granatu. 
(Wj 28:31-34)







Arcykapłan

 Efod:
Na suknię nakładał efod wykonany 
ze złotych nici oraz fioletowej i 
czerwonej purpury, karmazynu i 
kręconego bisioru. (Wj 28:4-6) 



Arcykapłan

 Pektorał – Napierśnik wraz 
z Urim i Tummim
Był to złoty napierśnik do 
zasięgania wyroczni. Posiadał 12 
kamieni i wisiał na złotych 
łańcuszkach, skręconych na kształt 
sznurka. W pertorale były Urim i 
Tummim. (Wj 28:15-30)





Arcykapłan

 Kamienie Pektorału:
Wewnątrz napierśnika było 12 kamieni 
osadzonych w złotych 
oprawach. Kamienie 
reprezentowały 12 plemion 
Izraelskich. (Wj 28:17-21)





Arcykapłan

 Kamienie Naramiennikowe
Były to dwa kamienie onyksowe 
umiejscowione na naramiennikach 
efodu. Na nich były wyryte imiona 
12 synów Izraela (po 6 imion na 
każdym kamieniu).
(Wj 28:9-12; 39:6-7)



Onyks



Arcykapłan

 Tiara - Zawój (Turban)
Arcykapłan nosił turban na swojej 
głowie, wykonany z bisioru. 
(Wj 28:4. 39)





Arcykapłan

 Święty Diadem
Na nim był wyryty napis: 
„Poświecony dla Pana” lub 
„Święty dla JHWH”. 
Był on wykonany ze złota 
i umieszczony na turbanie, który 
nosił arcykapłan. (Wj 28:36; 29:6)





Arcykapłan

 Kadzielnica
W Dniu Przebłagania, arcykapłan 
napełniał ją rozżarzonymi węglami
i wnosił z wonnymi kadzidłami do 
Miejsca Najświętszego. Następnie 
tworzył obłok kadzidła poprzez 
rzucenie wonności na węgle.
(Kpł 16,12-13) 





Arcykapłan

 Jezus jest naszym arcykapłanem. 
On jest sprawiedliwy i miłosierny. 
On dobrowolnie złożył swoje życie 
na ofiarę za nas, aby teraz żyjąc 
w niebie wstawiać się za nami. 

 Biblia mówi, że zbawienie jest 
dostępne dla każdego, kto przez 
Jezusa  przychodzi do Boga. 
(Hbr 7,25)





Arcykapłan

Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł 
przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno 
w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy 
arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym 
słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym 
względem podobnie [jak my] – z wyjątkiem grzechu. 
Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy 
doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w 
stosownej chwili. (Hbr 4:14-16)



Podziękowanie

Prezentacja została oparta o materiał: 
The Tabernacle 
wydanym przez 

Rose Publishing, Inc.



WAŻNE

Drogi bracie, czytelniku!
Jeżeli uważasz, że treść tej strony będzie użyteczna 

dla twojej służby to proszę napisz do mnie. 
Chciałbym się upewnić, (1) czy jest zapotrzebowanie 
na takie materiały, i (2) czy mam rozbudowywać 
stronę, na której będą podobne prezentacje. 

Więcej bezpłatnych materiałów na: MapaBiblii.pl
Wszelkie pytania, uwagi oraz chęć współpracy 

wysyłaj na: starzeba@gmail.com


