
Bohaterowie Starego Testamentu (16)

Świątynia Jerozolimska i jej poświęcenie (1Krl 8)

• Stan pierwotny: wielość sanktuariów w Izraelu (Rdz; Joz; Sdz; 1-2Sm; echo kultów pogańskich)

- przenośny Przybytek + lokalne sanktuaria (Szilo, Betel, Megiddo) + tzw. „wyżyny”

- Lud jednak składał ofiary na wyżynach, gdyż do tego czasu jeszcze nie została zbudowana 
Świątynia ku czci Pana. Chociaż Salomon umiłował Pana, naśladując obyczaje ojca swego 
Dawida, jednak i on składał ofiary i palił kadzidło na wyżynach. (1Krl 3,2-3)

• Teologia Powtórzonego Prawa: jedno miejsce kultu (Pwt 12,5-6.11.13)

Szukać będziecie miejsca, które sobie wybierze Pan, Bóg wasz, spomiędzy wszystkich 
pokoleń, by tam umieścić swe imię na mieszkanie, tam pójdziecie, tam zaniesiecie wasze 
całopalenia, krwawe ofiary, dziesięciny, ofiary waszej ręki, to, coście ślubowali, i wasze 
ofiary dobrowolne oraz pierworodne z większego lub mniejszego bydła. (…) Gdy wybierze 
sobie Pan, Bóg wasz, miejsce na mieszkanie dla imienia swego, tam zaniesiecie wszystko, co
ja wam dziś nakazuję: (…) Strzeż się, byś nie składał swych ofiar całopalnych na każdym 
miejscu, które zobaczysz, bo całopalenia swe będziesz składał tylko na miejscu, które sobie 
obierze Pan w jednym z twoich pokoleń, i tam zaniesiesz wszystko, co ja ci nakazuję.

• Jedna Świątynia za czasów Salomona (X wiek)

- przygotowania i budowa Świątyni [oraz pałacu] (1Krl 6-7)
- przeniesienie Arki do Świątyni oraz poświęcenie Świątyni (1Krl 8)

• Plan Świątyni w Jerozolimie (na wzór świątyń kananejskich i syryjskich)

- ołtarz do składania ofiar ze zwierząt znajdował się przed świątynią (!)

a) przedsionek

b) Miejsce Święte: ołtarz kadzenia, stół na chleby pokładne, świecznik (menora)

c) Święte Świętych: Arka Przymierza (z tablicami Przymierza, laską Aarona i manną)

• Poświęcenie i namaszczenie Przybytku i ołtarza w trakcie Wyjścia:

Gdy Mojżesz ukończył budowę świętego mieszkania, namaścił je i poświęcił wraz ze 
wszystkimi sprzętami; namaścił również i poświęcił ołtarz oraz całe jego wyposażenie. 
(Lb 7,1; por. Lb 7,10.84 BPaul)

• Poświęcenie domów mieszkalnych: (Pwt 20,5)

Zwierzchnicy niech powiedzą następnie narodowi: «Kto z was zbudował nowy dom, a 
jeszcze go nie poświęcił, niech idzie i wraca do swego domu, bo mógłby zginąć na 
wojnie, i kto inny by go poświęcił.
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• Modlitwa Salomona i poświęcenie Świątyni (1Krl 8)

◦ Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie 
mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. Zważ więc na modlitwę 
Twego sługi i jego błaganie, o Panie, Boże mój, i wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, w 
której dziś Twój sługa stara się ubłagać Cię o to, aby w nocy i w dzień Twoje oczy 
patrzyły na tę świątynię. Jest to miejsce, o którym powiedziałeś: "Tam będzie moje Imię"
- tak, aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi Twój sługa na tym miejscu. Dlatego 
wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu, Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym 
miejscu. Ty zaś wysłuchaj w miejscu Twego przebywania - w niebie. Nie tylko wysłuchaj, 
ale też i przebacz! (1Krl 8,27-30)

◦ Wtedy Salomon złożył ofiarę biesiadną, w której ofiarował ku czci Pana dwadzieścia 
dwa tysiące wołów i sto dwadzieścia tysięcy owiec. Tym samym król i wszyscy Izraelici 
poświęcili dom Panu. (1Krl 8,63; por. 2Krn 7,5; Ps 30)

• Poświęcenie Świątyni przez Machabeuszy (164 r. przed Chr. – 1Mch 4,36.48.54; 2Mch 2,9.19)

• Nowa Świątynia: zmartwychwstały Jezus – Głowa i członki [Kościół] (J 2,19-22; 10,22.36; 
17,19; Rz 15,16; 1Kor 1,2; 6,11; 7,14; Ef 5,25-26; 1Tes 5,23; 2Tm 2,21; Hbr 2,11; 10,10.14.29; 13,12)

- Jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: "Bluźnisz", dlatego że 
powiedziałem: "Jestem Synem Bożym?" (J 10,36)
- A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. (J 17,19)

• Do przemyślenia: … do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w 
Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu 
wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. (1Kor 1,2) 
→ Czy mam świadomość, że zostałem poświęcony dla Boga i że moje życie ma być 
przestrzenią spotkania z Bogiem – dla mnie samego i dla innych?


