
SzatySzaty
KapKapłłaańńskieskie

2 Mojż. 28:1-43



ParaszaParasza TetzaweTetzawe

Na 12 lutego 2011Na 12 lutego 2011

2 2 MojMojżż. 27:20. 27:20--30:1030:10

GGłłóówny temat:wny temat:
Szaty kapSzaty kapłłaańńskieskie
popośświwięęcenie kapcenie kapłłananóów.w.



Patrząc na Jezusa,
wodza i dokończyciela wiary

Przetoż, bracia święci, powołania 
niebieskiego uczestnicy! obaczcie
Apostoła i najwyższego kapłana
wyznania naszego, Chrystusa Jezusa

Hebr. 3:1Hebr. 3:1

Hebr. 12:1



Ubranie Ubranie „„ssłłuużżbowebowe””

Informuje, Informuje, żże osoba jest funkcjonariuszeme osoba jest funkcjonariuszem

Wzmaga szacunek do urzWzmaga szacunek do urzęędudu

SpeSpełłnia funkcje symbolicznenia funkcje symboliczne



A sprawisz szaty święte
Aaronowi, bratu twemu,
na cześć i na ozdobę.

2 Mojż. 28:2 

Model, Temple Institute, Jerusalem



Osiem czOsiem częśęści stroju kapci stroju kapłłananóóww

A teć są szaty, które urobią: (1) NapierNapierśśniknik, i 
(2) naramiennik, i (3) płaszcz, i (4) suknia 
haftowana, (5) czapka i (6) pas. I urobią te 
szaty święte Aaronowi bratu twemu i 
synom jego, aby mi kapłański urząd 
sprawowali.

2 Mojż. 28:4

Do tego: (7) Złota korona (8) Spodnie (2 Mojż. 28:36,42)



Cztery elementyCztery elementy
zwykzwykłłego stroju kapego stroju kapłłanaana

TunikaTunika
PasPas
CzapkaCzapka
SpodnieSpodnie

Materiał: skręcany len



Cztery elementyCztery elementy
stroju arcykapstroju arcykapłłanaana

KoronaKorona
NapierNapierśśniknik
EfodEfod
Szata (wierzchnia)Szata (wierzchnia)

Kapłani usługiwali boso – stąpali po świętej ziemi



MateriaMateriałłyy

ZZłłotooto
WeWełłna (farbowana na rna (farbowana na róóżżne kolory)ne kolory)
LenLen
Szlachetne kamienieSzlachetne kamienie



Kolory materiaKolory materiałłóóww

BBłęłękitna wekitna wełłnana
Purpurowa (fioletowa) wePurpurowa (fioletowa) wełłnana
SzkarSzkarłłatna (czerwona) weatna (czerwona) wełłnana
BiaBiałły leny len



Nitki na Nitki na efodefod i napieri napierśśniknik
przeplatane byprzeplatane byłły zy złłotemotem

Błękit

Purpura (fiolet)

Karmazyn (głęboka czerwień)

Biel



Wykuli ze złota cieniutkie blaszki i pocięli je 
na nitki do wplecenia ich sposobem 
tkackim w fioletową i czerwoną purpurę, 
w karmazyn i w bisior (len). 

2 2 MojMojżż. 39:3 (NB). 39:3 (NB)



Szaty podstawoweSzaty podstawowe

Spodnie, tunikaSpodnie, tunika
pas i zawpas i zawóój na gj na głłowowęę
z biaz białłego lnuego lnu



BBłęłękitna suknia wierzchnia (kitna suknia wierzchnia (meme’’ilil))

Z bZ błęłękitnie farbowanej kitnie farbowanej 
wewełłny, ozdobiona u dony, ozdobiona u dołłu u 
zzłłotymi dzwoneczkami oraz otymi dzwoneczkami oraz 
jabjabłłkami granatowymi kami granatowymi 
wykonanymi z bwykonanymi z błęłękitnej, kitnej, 
fioletowej oraz czerwonej fioletowej oraz czerwonej 
wewełłny.ny.



Dolne wykoDolne wykońńczenie bczenie błęłękitnej suknikitnej sukni



EfodEfod (naramiennik)(naramiennik)



EfodEfod w wersji w wersji TempleTemple InstituteInstitute

Onyksy na naramiennikach efodu



NapierNapierśśnik Snik Sąądudu



ZZłłota korona ota korona –– śświwięętotośćść PanuPanu



Symbolika szat kapSymbolika szat kapłłaańńskichskich

... bo mię oblókł w szaty zbawienia,
a płaszczem (me’il) sprawiedliwości
przyodział mię, jako oblubieńca 
ozdobnego chwałą

Izaj.  61:10

Atrybut osobisty czy symbol usługi?



Szaty zbawieniaSzaty zbawienia

KapKapłłan moan możże zbawie zbawićć ale teale teżż jest zbawionyjest zbawiony
KapKapłłan wymaga sprawiedliwoan wymaga sprawiedliwośści ci –– ale teale teżż
jest sprawiedliwyjest sprawiedliwy
KapKapłłan posiada cechy, ktan posiada cechy, któórych wymagarych wymaga
Spodnie i tunika czystoSpodnie i tunika czystośścici
Pas wiernoPas wiernośści i sci i słłuużżby nadajby nadająący tunice cy tunice 
ksztakształłt ciat ciałłaa



Aby nosiAby nosiłł AaronAaron nieprawonieprawośćść......

TunikaTunika okrywajokrywająąca caca całłe ciae ciałło o –– za zabza zabóójstwojstwo

SpodnieSpodnie okrywajokrywająące czce częśęści intymne ci intymne –– za cudzoza cudzołłóóstwostwo

CzapkaCzapka –– za wyniosza wyniosłłoośćść

PasPas wokwokóółł serca serca –– za zza złłe uczuciae uczucia

NapierNapierśśniknik –– za bza błęłędy w osdy w osąądzaniudzaniu

EfodEfod –– za baza bałłwochwalstwowochwalstwo

SukniaSuknia –– za obmowza obmowęę

KoronaKorona –– za arogancjza arogancjęę wwłładzyadzy

2 Mojż. 28:38



Symbolika kolorSymbolika koloróóww

BBłęłękitkit (niebo) (niebo) –– sprawiedliwosprawiedliwośćść (wierno(wiernośćść))
PurpuraPurpura (fiolet) (fiolet) –– moc (wmoc (włładza)adza)
CzerwieCzerwieńń (krew) (krew) –– mimiłłoośćść
Biel (Biel (śświatwiatłło, czystoo, czystośćść) ) –– mmąądrodrośćść



EfodEfod i Napieri Napierśśniknik
Splot czterech Bożych przymiotów

Sprawiedliwości (błękit)
Mocy (fiolet)
Miłości (czerwień)
Mądrości (biel)

ze złotem boskości

4 x 7 = nitek



Imiona pokoleImiona pokoleńń na naramiennikachna naramiennikach

Sześć imion ich na jednym kamieniu, 
a imion sześć drugich na drugim kamieniu, 
według narodzenia ich.

Izrael „według narodzenia”

2 Mojż. 28:10



Imiona pokoleImiona pokoleńń na napierna napierśśnikuniku

Będzie nosił Aaron
imiona synów Izraelskich
na napierśniku sądu,
na sercu swym.

2 Mojż. 28:29

Izrael „według serca”



MiMiłłosierny Arcykaposierny Arcykapłłanan

Dlatego musiał się upodobnić pod każdym 
względem do braci, aby stał się
miłosiernym i wiernym arcykapłanem 
wobec Boga dla przebłagania za grzechy 
ludu.

Hebr. 2:17 (BT)



Dam ciDam cięę za przymierze ludowiza przymierze ludowi
Izaj. 49:8

Na dwóch częściach
Wybranego ludu
zawiśnie prawo i sąd
Nowego Przymierza



Mając tedy, bracia! (...) 
kapłana wielkiego nad 
domem Bożym 
przystąpmyż z prawdziwym 
sercem w zupełności wiary, 
mając oczyszczone serca 
od sumienia złego 
i omyte ciało wodą czystą

Hebr. 10:19-23



... i stanął przed ołtarzem, 

mając kadzielnicę złotą; 

i dano mu wiele kadzenia, 

aby je ofiarował z modlitwami 

wszystkich świętych

na ołtarzu złotym.

Obj. 8:3

Model, Temple Institute, Jerusalem
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