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Historia teologii świątyni 

• Purytańskie źródła sanktuarologii.

• Świątynia w niebie odpowiedzią na pytanie o rozczarowanie 22.10.1844.

• Twórcy teologii świątyni: Hiriam Edson, Ellen Harmon (White), Owen

Croiser.

• Nauka o świątyni w kanonie 5 filarów teologicznych adwentyzmu.



Najważniejsze podstawy teologii świątyni:

• Świątynia w niebie jest ma rzeczywisty charakter.

• Świątynia Starego Testamentu jako typ świątyni niebieskiej.

• Jezus jest arcykapłanem świątyni według porządku Melchisedeka.

• Od roku 1844 trwa sąd w niebie..



Ewangelia zbawienia

„Pośrednictwo Chrystusa w niebiańskiej świątyni jest tak samo ważne                 

w planie zbawienia, jak Jego śmierć na krzyżu” (Wielki bój, s. 303). 



Ewangelia zbawienia
„Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest 

odbiciem samego nieba, aby wstawiać się teraz za nami,  przed obliczem 

Boga” (Hbr 9,24). 

• Świątynia odpowiedzią na pytanie, „co mam zrobić , abym został 

zbawiony?” 

• Świątynia łączy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zbawienia. 



Ewangelia Chrystusa

„Dlatego może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do 

Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi. Takiego to przyszło nam 

mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od 

grzeszników i wywyższonego nad niebiosa.” (Hbr 7,25.26)



Ewangelia Chrystusa

Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, że mamy takiego Arcykpałana, 

który usiadł po prawicy tronu Majestatu w niebie, jako sługa świątyni i 

prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. (Hbr 8,1.2). 



Ewangelia Chrystusa

• Jezus- Arcykapłan, Baranek, Sędzia, Zbawiciel, Król

• Świątynia niebieska – świątynią Jezusa.



Ewangelia usprawiedliwienia

• Jednorazowość, doskonałość ofiary Jezusa, dająca usprawiedliwienie: 

Hbr 7,27, Hbr 9,12-14, Hbr 9,28, Hbr 10,12-14.

• Doskonałość i nienaganność dzięki usprawiedliwieniu w niebie:  

Ap 7,13,  Ap 12,11,  Ap 22,14.



Ewangelia bojaźni i chwały 

• Ap 4,1-11 - Świątynia miejscem oddawania chwały Stworzycielowi.

• Ap 5,9-14 – Świątynia miejscem oddawania chwały Zbawicielowi. 



Ewangelia sądu 
Dn 7,10-13; Ap 11,19

• 1 J 2,1; J 5,22 - Jezus jest Parakletosem – Adwokatem a jednocześnie Sędzią i 

Ofiarą. 

• J 3,18 – Kto uwierzył, nie stanie przed sądem

• Rz 8,32-34- …przecież Chrystus wstawia się za nami…” 

• „Sąd śledczy objawia miłość i wierność Boga w najlepszym świetle.” (Edward 

Happenstall). 



Ewangelia Powrotu 

• Ap 14,14-20, Ap 19,11-16 – Jezus opuszczający świątynię, ewangelią 

adwentu. 



Ewangelia Prawa

• „Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami…”

• Hbr 9,24 : „Służą oni w świątyni, która jest tylko cieniem i obrazem 

niebieskiej…” Hbr 8,5

• Prawo czytane przez pryzmat świątyni niebieskiej staje się ewangelią 

współczesności. 



Ewangelia wspólnoty

• Hbr 10,24.25 – Zachęta do uczestniczenia we wspólnocie w kontekście 

świątyni 

• Mając więc bracia ufność iż przez krew Chrystusa mamy  wstęp do 

świątyni… Hbr 10,19.21 

• Wspólnota Dnia Sądu. 



Ewangelia Przyjaźni

• „Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć  ze 

słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z 

wyjątkiem grzechu.” Hbr 4,14-16 

• Ewangelia przyjaźni z empatycznym Arcykapłanem, znającym z autopsji 

ludzkie problemy. 



Ewangelia świątyni to: 

• Ewangelia zbawienia
• Ewangelia Chrystusa
• Ewangelia usprawiedliwienia 
• Ewangelia bojaźni i chwały 
• Ewangelia sądu
• Ewangelia Prawa
• Ewangelia wspólnoty
• Ewangelia przyjaźni



„Musimy w wierze wejść za zasłonę, <<gdzie jako poprzednik wszedł za 

nas Jezus>> (Hbr 6,20). Tam odbija się światło płynące z Golgoty. Tam 

możemy otrzymać jaśniejsze zrozumienie tajników zbawienia człowieka, 

które dokonało się wielkim kosztem dla nieba.(…) Jezus otworzył drogę 

do tronu Ojca i przez Jego pośrednictwo, wszyscy, którzy w Niego 

uwierzyli, mogą stanąć przed Bogiem.” (Wielki bój, s.303, wyd. 2013)
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