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WSTĘP

Kiedy w roku 70 po Chr. wojska Tytusa wkroczyły do Je-
rozolimy, rozegrała się jedna z największych tragedii w hi-
storii narodu wybranego. Wódz zawołał, iż godzi się, aby 
kapłani zginęli wraz z przybytkiem i nakazał wymordować 
personel świątynny, a samą świątynię spalić. Na tryumfal-
nym Łuku Tytusa do dziś podziwiać można relief przed-
stawiający wynoszoną ze świątyni menorę. W ten sposób 
postała istnieć centralna instytucja judaizmu biblijnego. 
W świątyni powstałej w X stuleciu przed Chr., a potem 
odbudowywanej po kolejnych najazdach przez Zoroba-
bela i przebudowanej przez Heroda, skupiał się kult spra-
wowany przez wyznawców Jahwe. Tu składano codzienne 
ofiary całopalne i tu pielgrzymowano trzykrotnie w ciągu 
roku w związku ze świętami regalim, znanymi także jako 
„święta pielgrzymie”; stąd wypędzano kozła ofiarnego na 
pustynię podczas Jom Kippur, by zgładzić grzechy narodu; 
tu uczono Prawa i jego interpretacji. Świątynia przez wieki 
pozostawała centralnym punktem odniesienia religijności 
pobożnych Żydów. Gdy jej zabrakło, przywódcy narodu 
wybranego potrzebowali aż dwudziestu lat, by otrząsnąć 
się z pierwszego szoku i podjąć kroki ratujące judaizm. 
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Wtedy to w miejscowości Jabne zebrali się faryzeusze, 
którzy sami siebie określili rabinami, by szukać nowego 
kształtu religii pozbawionej świątyni. Odniesiono się do 
Prawa, którego znajomość i interpretacja stała się naczel-
nym wyznacznikiem religijności. W ten sposób rozpoczął 
się judaizm rabiniczny, którego poglądy zostały spetryfi-
kowane przede wszystkim w Misznie i Talmudzie. 

Oddajemy do ręki kolejny tomik z serii „Archeolog 
czyta Biblię”, poświęcony świątyni w Jerozolimie. Do 
jego powstania przyczyniło się kilku autorów. Ks. Sławo-
mir Stasiak zaprezentował Namiot Spotkania, który stał 
się pierwowzorem późniejszej świątyni, oraz tzw. Drugą 
Świątynię, czyli przybytek odbudowany przez Żydów po 
powrocie z niewoli babilońskiej około 536 roku. Joanna Ja-
romin zatrzymała się w swych rozważaniach nad Pierwszą 
Świątynią, wybudowaną przez króla Salomona, ks. Ma-
riusz Rosik natomiast ukazał rozmach prac budowlanych 
przeprowadzonych przez Heroda Wielkiego. W ten spo-
sób nakreślone zostały zasadnicze rysy historii przybytku 
w Jerozolimie.

Wyrażam głęboką nadzieję, że lektura tego opraco-
wania pozwoli nie tylko zagłębić się w tajniki archeologii 
biblijnej, ale także posłuży głębszemu rozumieniu tak Sta-
rego, jak Nowego Testamentu. Bo przecież niemal każda 
księga Biblii odsyła czytelnika do tego najświętszego miej-
sca religii judaistycznej, z którego do dziś pozostał jedynie 
zachodni mur zwany Ścianą Płaczu.

ks. Mariusz Rosik

I. SANKTUARIUM NA PUSTYNI

ks. Sławomir Stasiak

Ustanowienie pierwszych sanktuariów Izraelici przypi-
sywali Patriarchom. Zwykle były one zakładane tam, gdzie 
jakiś element natury (drzewo, naturalne wzniesienie, źró-
dło wody) pozwalał rozpoznać obecność Boga, ale przede 
wszystkim tam, gdzie miała miejsce teofania czyli objawie-
nie się Boga. Do tego typu sanktuariów należy zaliczyć: Sy-
chem – miejsce kultu kananejskiego, w pobliżu Dębu More, 
przy którym objawił się Bóg Abrahamowi (Rdz 12,6-7); Betel 
– wymienione w historii Abrahama (Rdz 12,8), ale związane 
przede wszystkim z postacią Jakuba, któremu w tym właśnie 
miejscu przyśniła się drabina łącząca niebo z ziemią. Dlate-
go też ustawił tu jako macebę kamień, który namaścił oli-
wą (Rdz 28,10-22). Po powrocie zaś z Mezopotamii udał się 
w pielgrzymce do Betel i wzniósł tu ołtarz i stelę (Rdz 35,1-
-15); Mamre – związane z postacią Abrahama, zwykle jed-
nak w Pięcioksięgu przedstawiane jest nie jako sanktuarium 
ale jako miejsce zamieszkania Abrahama, Izaaka i Jakuba 
(Rdz 14,13; 18,1; 35,27). Jednak tam właśnie Abraham po-
dejmował trzech tajemniczych gości i tam, prawdopodob-
nie, miało miejsce zawarcie przymierza. Byłyby to więc dwie 
teofanie, które w połączeniu z ołtarzem i drzewem dowo-
dzą istnienia sanktuarium; Beerszeba – wiązane szczególnie 
z Izaakiem, który tutaj właśnie miał teofanię oraz zbudował 
ołtarz i wzywał imienia Jahwe (Rdz 26,23-25). Również Ja-
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kub w tym miejscu składał ofiary Bogu (Rdz 46,1-4). Sanktu-
arium to jednak pojawia się także w kontekście życia Abra-
hama (Rdz 21,33), który tu właśnie zasadził drzewo tama-
ryszkowe i wzywał Jahwe El-‘Olam („Boga Wieczności”)1.

Sytuacja zmienia się diametralnie wraz z przeniesieniem 
się Jakuba wraz z całą rodziną do Egiptu. A raczej znacze-
nie później, kiedy to Izraelici pod wodzą Mojżesza wyru-
szają w drogę powrotną do Kanaanu. Wówczas nie ma już 
mowy o sanktuariach, które się tam znajdowały. Jedynym 
miejscem prawowitego kultu staje się namiot, zwany po he-
brajsku ’ohel mo‘ed – „Namiot Spotkania” (Wj 33,7). Później 
tę funkcję przejmie Świątynia w Jerozolimie.

Po zawarciu przymierza u stóp góry Synaj i przyjęciu 
od Jahwe tablic przykazań, Mojżesz otrzymuje kilka pole-
ceń: ma uczynić arkę, stół na chleby pokładne i siedmio-
ramienny świecznik. Wszystko to ma umieścić w zbudo-
wanym wcześniej Namiocie, otoczonym dziedzińcem, 
w obrębie którego ma ustawić ołtarz całopalenia i kadź 
miedzianą (Wj 25,1-27,21; 36,8-38,20). Wszystkie te dane 
pochodzą z tekstów biblijnych a dokładniej z tradycji ka-
płańskiej Pięcioksięgu (powstałej po roku 587 przed Chr.), 
co mogłoby sugerować małą ich wartość historyczną. 
W opisach tych uderzające są bowiem proporcje sanktu-
arium, dokładnie o połowę mniejsze od wymiarów Świą-
tyni Salomona (1Krl 6,1-38). Coraz częściej jednak uczeni 
przychylają się do opinii, że tradycja biblijna jest jednak 

historycznie wiarygodna. Wskazuje na to jej obecność 
również w kilku tekstach sprzed niewoli babilońskiej (Wj 
33,7.11; Lb 10,33.35). Potwierdzają to również podobne 
zwyczaje znane Arabom tak starożytnym (przed Islamem) 
jak i nowożytnym. Posiadali oni przenośne sanktuarium 
w postaci małego namiotu, które nazywali ‘utfa lub mer-
kab, czy też abu-Dhur lub qubah, w którym przechowywali 
kamienne bożki szczepu. Pełniło ono zatem rolę podobną 
do Namiotu Spotkania, który był mieszkaniem Boga (Wj 
25,8; 40,34) i w czasie postojów służył do przechowywania 
arki przymierza jako znaku obecności Boga (Wj 25,22)2.

Dziedziniec3

Namiot Spotkania ustawiany był na dziedzińcu – hebr. 
chacer (Wj 27,9-19; 38,9-20) o powierzchni 100 łokci4 

1 Szerzej na temat pierwszych sanktuariów w Izraelu zob. R.  V, 
Instytucje Starego Testamentu (tłum. T. Brzegowy), Poznań 2004, 305-310.

2 T, 312-313; por. też J.S. S, Mojżesz i jego religia, Kra-
ków 1996, 88-89; N.M. S, Izrael w Egipcie. Pobyt w Egipcie i Wyjście, 
w: Starożytny Izrael. Od czasów Abrahama do zburzenia Jerozolimy przez 
Rzymian (tłum. W. Chrostowski), Warszawa 1994, 79-80.

3 Wszystkie ryciny zawierające rekonstrukcję Sanktuarium na pusty-
ni i jego wyposażenia zaczerpnięto z: Chamisza Chumsze Tora. Chumasz 
Pardes Lauder. Księga Druga Szemot (red. S. P, tłum. E. G) 
Edycja Pardes Lauder; Kraków 2003, 495-527.

4 Jeden łokieć to ok. 50 cm. Według rabina Mosze Feinsteina 53,975 
lub 55,11 cm; por. Chamisza Chumsze Tora. Księga Druga Szemot (red. S. 
P, tłum. E. G), 538. Inne dane podje C. Schedl (za P. Haini-
schem): „W Babilonii a także w Izraelu był używany tzw. „łokieć zwyczajny” 
49,5 cm oraz „łokieć królewski” 55 cm. Odpowiednie miary egipskie wyno-
siły 45 cm oraz 52,8 cm”; C. S, Historia Starego Testamentu (tłum. S. 
Stańczyk), t. II, Tuchów 1995, 134, przyp. 194.
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(ok. 50 m) na 50 łokci (ok. 25 m) i był istotną częścią sank-
tuarium. Ogrodzony był 60 słupami z brązu (po 20 od pół-
nocy i południa oraz po 10 od wschodu i zachodu) o wy-
sokości 5 łokci (ok. 2,5 m), między którymi wisiały zasłony 
z bisioru. Wejście znajdowało się od strony wschodniej, 
zasłonięte odsuwaną kotarą (zamontowaną na 4 słupach)5.

Ołtarz całopalenia

Na dziedzińcu (w jego części południowo-wschod-
niej), na drodze do Namiotu stał ołtarz całopalenia – hebr. 
mizbeach, do którego prawdopodobnie od strony połu-
dniowej prowadził podest. Ołtarz był wykonany z drewna 
akacjowego pokrytego brązem. Jego wymiary to: 5 łokci 

(ok. 2,5 m) szerokości, 5 łokci (ok. 2,5 m) długości i 3 łok-
cie (ok. 1,5 m) wysokości. Przypuszczalnie był on umiesz-
czany na podstawie, której szacunkowe wymiary można 
zobaczyć na rysunku.

Narożniki wystawały 1 łokieć (ok. 50 cm) ponad sam 
ołtarz6 i stanowiły integralną jego część. Symbolizowały 
one moc Bożą, a zarazem skuteczność modlitwy i ofiary. 
Ich usunięcie pozbawiało ołtarz jego wartości (por. Am 
3,14). Przez wylanie krwi ofiar na rogi ołtarza dokonywał 
się liturgiczny obrzęd przebłagania. Dotknięcie zaś rogów 
ołtarza przez nieumyślnego zabójcę udzielało mu prawa 
azylu (por. Wj 21,14n)7. Ołtarz posiadał również palenisko 

5 E. Z, Instytucje biblijne, Pelplin 1995, 85-86.

Dziedziniec Namiotu – widok z góry

Ołtarz (Wj 27,1-8; 38,1-17)

6 Ich zrekonstruowany, prawdopodobny wygląd (w sanktuarium 
w Dan) zob. fot. 1: Ołtarz ofiarny w sanktuarium w Dan.

7 E. Z, Instytucje biblijne, 86-87.
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z brązu w kształcie siatki umieszczonej pomiędzy samym 
ołtarzem a jego podstawą. 

Wielu uczonych kwestionuje historyczność danych 
przekazanych przez autora biblijnego w Wj 27,1-8 i 38,1-7. 
Trudno bowiem wyobrazić sobie w jaki sposób spalano 
zwierzęta ofiarne w tej drewnianej skrzyni, nawet pokrytej 
brązem. Stąd niektórzy przypuszczają, że w czasie posto-
jów była ona wypełniania kamieniami i ziemią, ale tekst na 
ten temat milczy. Słuszniej więc będzie pozostawić dywa-
gacje na ten temat na rzecz kilku słów o znaczeniu ołtarza 
w tradycji izraelskiej. „Ważna funkcja ołtarzy ofiarnych 
w starożytnym Izraelu wywodzi się niewątpliwie z prak-
tyki powszechnej na Bliskim Wschodzie. Nieizraelski 
jednak system ofiarny był zakorzeniony w idei, że ma on 
dostarczać bogom pokarmu i miłego zapachu w ich ziem-
skich siedzibach. Ołtarze izraelskie, choć technicznie były 
ogniskiem domowym w siedzibie Bożej, nie były wyrazem 

tej koncepcji. Służyły wzniesieniu ludzi ku niebu, a nie od-
wrotnie. Konsekracja ołtarzy, czyli uznanie ich świętości, 
miało związek z teofanią (pojawieniem się Boga); dlatego 
ołtarze były środkami, które pozwalały ludowi zbliżyć się 
do Boga. Ta koncepcja świętości ołtarza leży u podstaw jej 
biblijnej funkcji ofiarnej, świadectwa (Joz 22,26-29) i pra-
wa azylu (np. 1Krl 2,28; por. Wj 21,14)”8.

Namiot Spotkania

Centralne miejsce (jakkolwiek nie dokładnie po środku) 
dziedzińca zajmował namiot. W najstarszych tekstach (Wj 
33,7; Lb 12,4) nazywany jest Namiotem Spotkania – hebr. 
’ohel mo‘ed. Tradycja kapłańska zachowuje to określenie 
(zob. Wj 29,42-43; 30,36), ale ze szczególnym upodobaniem 
nazywa go Mieszkaniem – hebr. miszkan (zob. Lb 24,5; por. 
też 2Sm 7,6 oraz odpowiednie pojęcie w Sdz 8,11)9.

Najstarsze teksty biblijne nie podają żadnych informa-
cji o tym jak wyglądał, ani jak był budowany, ani jak był 
wyposażony Namiot. Tradycja kapłańska, przeciwnie, 
obszernie opisuje te zjawiska – polecenie wybudowania 

Ołtarz, widok z boku

8 C.L. M, Ołtarz (tłum. M. Wojciechowski), w: Encyklopedia bi-
blijna (red. P.J. A), Warszawa 1999, 873-874.

9 R.  V, Instytucje Starego Testamentu, 310-311; por. też J.R. 
P, Przybytek (tłum. A. Gocłowska), w: Encyklopedia biblijna (red. P.J. 
A), Warszawa 1999, 1018. Stąd też przedostało się to pojęcie 
do nomenklatury używanej przez współczesne gminy żydowskie o czym 
świadczy nazewnictwo używane np. w Chamisza Chumsze Tora. Księga 
Druga Szemot (red. S. P, tłum. E. G), 495-520.
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(Wj 26) i jego realizację (Wj 36,8-38). Wielu jednak bada-
czy utrzymuje, że opisy te są dziełem późniejszym, wyide-
alizowanym wyobrażeniem opartym na świątyni Salomona 
w Jerozolimie i przeniesionym na okres Wyjścia10. Biorąc 
jednak pod uwagę określenia Namiotu przedstawione wy-
żej oraz fakt istnienia podobnych sanktuariów u Arabów 
(o czym też już mówiliśmy wyżej), możemy stwierdzić, że 
kapłański opis Księgi Wyjścia nie jest jedynie fikcją.

Namiot Spotkania był przenośnym sanktuarium długim 
na 30 łokci (ok. 15 m), szerokim na 10 łokci (ok. 5 m) i wyso-
kim na 10 łokci (ok. 5 m). Był otwarty od wschodniej strony 
(w tym miejscu zawieszona była zasłona). Ściany jego wyko-
nane były z 48 ściśle do siebie przylegających desek z drze-
wa akacjowego o wymiarach: 10 łokci (ok. 5 m) wysokości 
i 1,5 łokcia (ok. 75 cm) szerokości. Po 20 desek stanowiło 
ścianę północną i południową, 6 desek ścianę zachodnią, 
a 2 deski umieszczano w narożnikach ściany wschodniej. 
Były one pokryte złotem, osadzone na srebrnych podsta-
wach – po dwie na jedną deskę i połączone poprzeczkami 
(po 5 z każdej strony, z wyjątkiem strony wschodniej).

Konstrukcja ta pokryta była czterema warstwami nakryć: 
z delikatniej tkaniny11 (zdobionej cherubami), z koziej sierści, ze 
skór baranich barwionych na czerwono i z delikatnych skór12.

10 N.M. S, Izrael w Egipcie, 80.
11 Tekst biblijny wymienia tu: skręcony bisior, fioletową i czerwoną 

purpurę i karmazyn (zob. Wj 26,31).
12 Tłumaczenie Biblii Tysiąclecia ma tu „skóry delfinów”, ale z zazna-

czeniem, że przekład hebr. ‘orot techaszim jest niepewny i najprawdopo-
dobniej chodzi o „delikatną skórę” lub o „skórę borsuka”. Namiot Spotkania i jego sprzęty
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Zasłona z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu 
i bisioru dzieliła przybytek na dwie części: miejsce świę-
te (hebr. haqqodesz) i najświętsze (hebr. qodesz haqqada-
szim). Miejsce święte znajdowało się od wschodniej strony 
i miało powierzchnię 20 łokci (ok. 10 m) na 10 łokci (ok. 
5 m). Ustawione w nim były: ołtarz kadzenia, siedmiora-
mienny świecznik i stół chlebów pokładnych. Miejsce naj-
świętsze zaś znajdowało się od strony zachodniej i mia-
ło powierzchnię 10 łokci (ok. 5 m) na 10 łokci (ok. 5 m). 
W nim znajdowała się największa świętość Izraela – Arka 
Przymierza13.

Ołtarz kadzenia

Na głównej osi sanktuarium, na środku miejsca święte-
go ustawiony był ołtarz kadzenia – hebr. mizbeach miqtar. 
Według opisu Wj 30,1-5 i 37,25-28 była to konstrukcja 
z drewna akacjowego o wymiarach: 1 łokieć (ok. 50 cm) 
szerokości, 1 łokieć (ok. 50 cm) długości i 2 łokcie (ok. 1 
m) wysokości. Cały pokryty był złotem, a w górnej części 
miał cztery rogi, które u ich podstawy łączył złoty wieniec. 
Posiadał również cztery złote pierścienie z wsuwanymi 
w nie pozłacanymi drążkami służącymi do przenoszenia. 
Przypuszczalnie dwa razy dziennie (podobnie jak później 
w świątyni jerozolimskiej) palono na nim kadzidło.

Opis ten jest jasny 
ale jego lokalizacja 
wzbudza wątpliwości 
co do jego autentycz-
ności. Ołtarz kadzenia 
nie został wymieniony 
wśród sprzętów Na-
miotu (Wj 25), a jego 
umiejscowienie jest 
wskazane nie w Wj 
26,33-37, gdzie można 
by tego oczekiwać, lecz 

równocześnie z jego opisem i użytkiem w Wj 30,1-5. Nie czy-
tamy również o nim w historiach wędrówki przez pustynię, 
gdzie ofiary kadzielne są sprawowane przy użyciu kadzielnicy 
(zob. Lb 16,6-7.17-18; 17,11-12). Wydaje się więc, że trady-
cja nie była zdecydowana co do obecności ołtarza kadzenia 
w sanktuarium na pustyni i ostatecznie został on tutaj wpro-
wadzony przez podobieństwo do świątyni jerozolimskiej14.

Warto tu jeszcze wspomnieć o próbach porównania 
tego ołtarza do różnych ołtarzy kadzielnych z rogami, jakie 
znaleziono w warstwach z epoki żelaza na takich stanowi-
skach archeologicznych jak Megiddo czy Sychem, a także 
do małych kamiennych ołtarzy z rogami z Arad. Te jednak 
znaleziska różnią się znaczenie rozmiarami i materiałem 
od biblijnego ołtarza kadzenia15.

13 Co do opisu Namiotu Spotkania por. R.  V, Instytucje Starego 
Testamentu, 311-312; E. Z, Instytucje biblijne, 87-88; J.R. P-
, Przybytek, 1017-1018.

14 R.  V, Instytucje Starego Testamentu, 422.
15 C.L. M, Ołtarz, 873.

narożnikzłoty wieniec

drążki z drzewa
akacjowego
pokryte złotem

złote 
pierścienie

2 ł
ok

cie

1 łokieć 1 łokieć

Ołtarz Kadzenia (Wj 30,1-6; 37, 25-28)
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Siedmioramienny świecznik

Za ołtarzem kadzenia, po lewej stronie (czyli przy po-
łudniowej ścianie) stał siedmioramienny świecznik – hebr. 
menorah. Był wykuty z bryły szczerego złota o wadze jed-
nego talentu16. Z opisów Wj 25,31-40 i 37,17-24 wynika, 

że był to świecznik 
składający się z cy-
lindrycznego trzonu 
i trzech ramion po 
każdej stronie. Na każ-
dym z ramion umiesz-
czona była jedna lampa 
oliwna (razem siedem 
lamp). Był bogato po-
kryty motywami kwia-
towymi. „Datowanie 
świecznika na okres 
przed powstaniem 
monarchii można uza-
sadnić wymienionymi 
motywami kwiato-
wymi i technicznym 
słownictwem użytym 
do jego opisu. Opis 

wskazuje również na symboliczne znaczenie świecznika 
jako świętej formy drzewa, które oznaczało niewidzial-
ną obecność Bożą w Jego ziemskim przybytku”17. Oliwa 
w świeczniku miała płonąć przed Panem nieustannie (por. 
Wj 27,20-21).

Stół chlebów pokładnych

Stół ten – hebr. haszszulchan lechem panim, ustawio-
ny był naprzeciw świecznika (po prawej stronie). Zrobiony 

był z drewna akacjo-
wego pokrytego zło-
tem. Miał 2 łokcie (ok. 
1 m) długości, 1 łokieć 
(ok. 50 cm) szerokości, 
a 1,5 łokcia (ok. 75 cm) 
wysokości. Dokoła pły-
ty stołowej biegł złoty 
wieniec. Na czterech 
rogach, jak przy wszyst-
kich innych przedmio-
tach były przymoco-
wane złote pierścienie, 
przez które przekłada-
no drążki wykonane 
z drewna akacjowego 

16 1 talent zwykły = 30 lub 60 kg; 1 talent królewski = 30,6 lub 61,2 kg. 
Szerzej na temat miar i wag na starożytnym Bliskim Wschodzie zob. W.G. 
D, Wagi i miary (tłum. M. Bogusławska), w: Encyklopedia biblijna 
(red. P.J. A), Warszawa 1999, 1319-1321.
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kielich
pień

podstawa

gałka

lampa kwiat

Świecznik – Menorah 
(Wj 25,31-40; 37,17-24)

17 C.L. M, Świecznik (tłum. Z. Kościuk), w: Encyklopedia biblijna 
(red. P.J. A), Warszawa 1999, 1222.
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50 cm).
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(również pokryte złotem), służące do przenoszenia stołu. 
Na stole tym miało leżeć dwanaście chlebów, stosownie 
do ilości pokoleń Izraela. Były one wypiekane z najlep-
szej mąki; chleby wymieniano w każdy szabat. Miały one 
wyobrażać wieczną wdzięczność Izraela za udzielone mu 
przez Boga pożywienie i zarazem miały być dowodem 
wierności narodu wobec Przymierza18.

Arka Przymierza

W miejscu najświętszym stała tylko Arka. Sięgając do 
polskiego terminu „arka” napotykamy na pewną trudność, 
bowiem oznacza on zarówno Arkę Przymierza („drewnia-
na, złocona skrzynia, w której przechowywano tablice dzie-
sięciorga przykazań”19) jak i Arkę Noego („statek, w którym 

Noe ocalił z potopu siebie, swoją rodzinę i wybrane zwie-
rzęta”20). Język hebrajski używa tu dwóch odmiennych rze-
czowników: tebah – arka Noego i ’aron – Arka Przymierza. 
Jednak i to ostatnie pojęcie nie ma jednoznacznego sensu. 
Może ono oznaczać „trumnę” (zob. Rdz 50,26), „skrzynię” 
na ofiary pieniężne (zob. 2Krl 12,10) i wreszcie samą „Arkę 
Przymierza”21. Poza tekstami, których kontekst jest jasny 
i oczywisty, terminowi „arka” zwykle towarzyszy imię wła-
sne Boga lub rzeczowniki „przymierze” czy „świadectwo”. 
Mamy więc trzy różne22 określenia arki: 

a) „Arka JHWH” – hebr. ’aron JHWH (Joz 3,13; 1Sm 
4,6; 1Krl 8,4; 1 Krn 15,3) czy „Arka Boga” – hebr. 
’aron ’elohim (1Sm 3,3; 1Krn 13,5) lub „Arka Boga 
Izraela” – hebr. ’aron ’elohe Isra’el (1Sm 5,7-8; 6,3; 
10,11). Określenia charakterystyczne dla tradycji 
deuteronomistycznej i dzieła kronikarskiego.

b) „Arka Przymierza” – hebr. ’aron habberit (np. Joz 
3,6.8; 4,9; 6,6) czy „Arka Przymierza JHWH” – hebr. 
’aron habberit JHWH (np. Pwt 10,8; Joz 3,3; 1Sm 
4,3-5; 1Krl 6,19; 1Krn 15,25-29; 2Krn 5,2.7; Jr 3,16) 
lub „Arka Przymierza Boga” – hebr. ’aron habberit 
ha’elohim (np. Sdz 20,27; 1Sm 4,4; 2Sm 15,24; 1Krn 
15,26). Sformułowanie charakterystyczne dla trady-
cji deuteronomistycznej.

18 E. Z, Instytucje biblijne, 88.
19 Słownik języka polskiego (red. M. S), t. I, Warszawa 1978, 78.

20 Tamże.
21 J.R. P, Arka (tłum. M. Wojciechowski), w: Encyklopedia biblij-

na (red. P.J. A), Warszawa 1999, 61.
22 Oczywiście tylko co do terminologii, bo zawsze chodzi o ten sam 

przedmiot.

Arka Przymierza
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pierścienie

wieniec
drążki
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c) „Arka Świadectwa – hebr. ’aron ha‘edut (Wj 25,22; 
26,33.34; 30,6.26; 39,35; 40,3.5.21; Lb 4,5; 7,89; Joz 4,16). 
Złożenie charakterystyczne dla tradycji kapłańskiej.

Podsumowując zauważmy, że chodzi zawsze o ten sam 
przedmiot jednak poszczególne wyrażenia wysuwają na 
pierwszy plan nieco inny „aspekt” Arki. W pierwszym 
przypadku chodzi o uosobienie mocy Jahwe. W dru-
gim o pokreślenie faktu zawarcia przez Boga przymierza 
z Izraelem. W trzecim o zobowiązania płynące z zawarte-
go przymierza23.

Opis mniej lub bardziej szczegółowy Arki Przymierza 
i jej wykonania znajdujemy na kilku miejscach w Biblii: Wj 
25,10-22; 37,1-9; Pwt 10,1-5; 1Krl 8,6-9. Najbardziej do-
kładne co do konstrukcji wydają się teksty z Księgi Wyj-
ścia. Byłaby to więc skrzynia z drewna akacjowego, a wła-
ściwie trzy skrzynie: wewnętrzna ze złotej blachy, środko-

wa z drewna i zewnętrzna ze złotej blachy. Konstrukcję 
wzmacniał złoty wieniec w górnej części. Jej wymiary to: 
2,5 łokcia (ok. 1,25 m) długości, 1,5 łokcia (ok. 75 cm) wy-
sokości i 1,5 łokcia (ok. 75 cm) szerokości. W górnej części 
na rogach umieszczone były złote pierścienie, w których 
były na stałe zamocowane drążki. Arkę przykrywała Prze-
błagalnia – hebr. kipporet, na której umieszczone były dwa 
Cheruby – hebr. kerubim, skierowane twarzami do siebie. 
Miały one skrzydła rozpostarte tak, że zasłaniały wieko.

Dużo ważniejszym zagadnieniem od budowy i wyglądu 
Arki Przymierza jest jej znaczenie religijne. Z tekstów, które 
o niej mówią wynikają dwa aspekty, które w opinii niektó-
rych uczonych wydają się sobie przeczyć: według pierwsze-
go Arka jest tronem Bożym, według drugiego zaś jest schro-
nieniem dla tablic Prawa. Pierwszy aspekt (znak obecności 
Boga) jest szczególnie widoczny w opowiadaniach 1Sm 4-6; 
2Sm 6 i 1Krl 8. Kiedy Arka przybyła do obozu izraelskiego, 
Filistyni zawołali: „Bóg przybył do obozu!” (1Sm 4,7). Prze-
niesienie zaś Arki przez Dawida do Jerozolimy (2Sm 6)24 cele-
browane było przy słowach przytoczonych w Psalmie: „Wy-
rusz, o Panie, na miejsce Twego odpocznienia, Ty i Twoja 
arka pełna chwały!” (Ps 132,8). Kiedy Arka znalazła się 
w Świątyni, wówczas chwała Pańska ją napełniła (por. 1Krl 
8,11). Podobnie Sanktuarium na pustyni, kiedy Arka została 
w nim umieszczona (por. Wj 40,34-35). W czasie wędrów-
ki przez pustynię (Lb 10,33-36) i w czasie świętych wojen 

23 A. M, Teologia Arki Przymierza w Psalmach i w tradycji pro-
rockiej (Ps 132; Jr 3,14-18; 2Mch 2,1-8), Katowice 2003, 22-25.

24 W jaki sposób była transportowana Arka zob. fot. 3: Płaskorzeźba 
Arki na kołach.
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(1Sm 4; 2Sm 11,11) Arka była dla Izraelitów obroną, jako 
znak obecności Jahwe. W podobnym znaczeniu utrzymane 
są znacznie późniejsze teksty, które widzą w Arce „podnó-
żek stóp Boga” (por. 1Krn 28,2). Również prorocy utrzymują 
w tym tonie swoje wypowiedzi (zob. Lm 2,1; Iz 66,1; Jr 3,16-
-17; Ez 43,7). W tym kontekście wydaje się słuszne rozwa-
żenie również funkcji Przebłagalni, która w niektórych tek-
stach będzie traktowana niemal jako element niezależny od 
Arki. W rycie Dnia Przebłagania (Kpł 16,14-15), którego opis 
należy to tej samej tradycji co charakterystyka Arki Przymie-
rza (Wj 25,10-22; 37,1-9), najwyższy kapłan dokonuje po-
kropienia krwią nad Przebłagalnią i przed Przebłagalnią. Co 
dowodzi, że chodzi o jakiś przedmiot dużo bardziej czcigod-
ny niż zwykłe wieko Arki Przymierza. To jednak odzwier-
ciedla rzeczywistość znacznie późniejszą, prawdopodobnie 
już z okresu odbudowy Świątyni po niewoli babilońskiej. 
W okresie wędrówki przez pustynię Arka była rozumiana 
jako postument niewidzialnego Boga.

Drugi aspekt religijny uwypukla schronienie jakie daje 
Arka dla tablic Prawa. Według Pwt 10,1-5 i 1Krl 8,9 Arka 
to prosta skrzynia, która zawiera tablice z wypisanym na 
nich Dekalogiem, dlatego też nazywana jest Arką Przy-
mierza – hebr. ’aron habberit. Co zresztą, choć w nieco 
innym aspekcie, uwypukla określenie Arka Świadectwa 
– hebr. ’aron ha‘edut. Złożenie takich tablic przymierza 
czy świadectwa u stóp bóstwa znane było również w reli-
giach egipskiej i hetyckiej. Wydaje się więc, że Arka jako 
podnóżek Boga i złożone w niej tablice Przymierza / Świa-

dectwa nie pozostają ze sobą w sprzeczności. Dekalog jest 
bowiem dokumentem Przymierza między Jahwe i Jego lu-
dem i zostaje złożony w Arce, pod stopami Jahwe25.
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25 R.  V, Instytucje Starego Testamentu, 313-318; por. też C. 
S, Historia Starego Testamentu, t. II, 135-138.
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Podsumowanie

Namiot Spotkania był jedynym prawowitym miejscem 
kultu Boga-Jahwe podczas wędrówki Izraela przed wej-
ściem do Ziemi Obietnicy oraz w pierwszym okresie po 
wejściu do niej, aż do czasu wybudowania świątyni w Je-
rozolimie26. W okresie Sędziów miejscem pobytu Namio-
tu Spotkania było Szilo (Sdz 18,1; 19,51). A jeśli powiązać 
z nim obecność Arki Przymierza, to kolejne miejsca poby-
tu sanktuarium Izraela były następujące: Gilgal (Joz 4,19; 
5,10; 7,6), Betel (Sdz 20,27), Szilo (1Sm 3,3; 4,4). Za czasów 
Samuela Arka trafiła do niewoli filistyńskiej i przebywała 
kolejno w świątyni Dagona w Aszdod, później w Gat i w 
Ekron (1Sm 5,1-6,21). Po odzyskaniu jej przez Izraelitów 
została umieszczona w Kiriat-Jearim (1Sm 7,1). Stamtąd 
została przeniesiona przez Dawida najpierw do domu 
Obed-Edoma (2Sm 6,10-11), a następnie do miasta Dawi-
dowego i umieszczona „na przeznaczonym na to miejscu” 
(2Sm 6,17). Ostatecznie Salomon przeniósł ją do wybudo-
wanej przez siebie świątyni (1Krl 8,1-11).

Jak więc widzimy Arka Przymierza (wraz z Namio-
tem Spotkania) wędrowała z Izraelitami nie tylko przez 
pustynię ale również w Kanaanie „zatrzymywała się” 
w różnych miejscach. Warto więc wspomnieć pokrótce 
o sanktuariach27, które funkcjonowały w Kanaanie zanim 

została ufundowana świątynia w Jerozolimie, bo przy-
najmniej w trzech z nich przez jakiś czas znajdowała się 
Arka Przymierza. 

Sanktuarium w Gilgal wzmiankowane jest na wielu 
miejscach Starego Testamentu. Jakkolwiek jego lokaliza-
cja nie jest pewna, to Joz 4,19 podaje jego położenie gdzieś 
między Jerychem a Jordanem. Tutaj spoczęła Arka po 
przejściu Izraelitów przez Jordan (Joz 4,19; 7,6), tutaj do-
konało się obrzezanie ludu (Joz 5,2-9) i tutaj obchodzono 
pierwszą Paschę w Kanaanie (Joz 5,10-12). W tym miejscu 
również Samuel dokonywał sądów nad Izraelem, podob-
nie jak czynił to w Betel i Mispa (1Sm 7,16). Sanktuarium 
to odegrało ważną rolę w historii Saula. W nim bowiem 
został on proklamowany królem i zostały złożone ofiary 
(1Sm 11,15). Tutaj również zostało ogłoszone przez Sa-
muela odrzucenie Saula (1Sm 13,7-15; 15,12-33). Z Gilgal 
wreszcie wyszedł Juda, aby przyjąć Dawida powracającego 
z Zajordanii (2Sm 19,16.41). Sanktuarium to zostało póź-
niej potępione przez proroków (Oz 4,15; 9,15; 12,12; Am 
4,4; 5,5).

W okresie Sędziów wiodącą rolę odgrywało jednak 
inne sanktuarium – Szilo. Jego początki nie są jasne. Księga 
Jozuego podaje, że tu gromadziły się pokolenia Izraela (Joz 
18,1; 21,1-2; 22,9.12), tu rozdzielono losem „przed Jahwe” 
terytoria siedmiu pokoleń (Joz 18,8), tu wreszcie wznie-
siono Namiot Spotkania (Joz 18,1; 19,51). W kontekście 
historii Samuela wspomina się o corocznej pielgrzymce 
Elkany, ojca Samuela do Szilo (1Sm 1,3). To miejsce kul-
tu w czasach Sędziów nazywane było: „domem Boga” 

26 E. Z, Instytucje biblijne, 85. 
27 Kolejne akapity zostały opracowane na podstawie: R.  V, Insty-

tucje Starego Testamentu, 318-327.
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– hebr. bet ha’elohim (Sdz 18,31), „domem Jahwe” – hebr. 
bet JHWH (1Sm 1,7.24; 3,15) lub „pałacem Jahwe” – hebr. 
hekal JHWH (1Sm 3,3). Chodzi więc o jakieś sanktuarium, 
w którym znajdowała się Arka Przymierza (1Sm 3,3). Nie 
ma pewności czy był nim Namiot Spotkania.

W epoce Sędziów, za panowania Saula i w czasach 
Machabeuszów znane było kolejne sanktuarium – Mispa 
w ziemi Bieniamina. To właśnie tutaj pokolenia zgroma-
dziły się „przed Jahwe” i złożyły uroczystą przysięgę (Sdz 
20,1.3; 21,1.5.8). W czasach Samuela i Saula Izrael zgro-
madził się w Mispa i wzywał imienia Jahwe, sprawując 
jakiś ryt „rozlania wody” przed Jahwe (1Sm 7,5-12). Sa-
muel sprawował tutaj swoje rządy (1Sm 7,16). Tutaj rów-
nież Saul został naznaczony na pierwszego króla w Izraelu 
(1Sm 10,17-24). W dalszych opowiadaniach Starego Te-
stamentu temat tego sanktuarium nie powraca. Wzmiankę 
o nim spotykamy dopiero w Pierwszej Księdze Machabej-
skiej – tu Izraelici zbierali się, modlili się i pościli czytając 
księgę Prawa, „ponieważ niegdyś Mispa było dla Izraela 
miejscem modlitwy” (1Mch 3,46). Trudno jest powiązać 
ze sobą wszystkie te teksty. Uczeni sądzą, że może w nich 
chodzić o kilka różnych miejscowości a nawet sanktu-
ariów. Niektóre z nich dadzą się dokładnie zlokalizować, 
inne nie. To również dotyczy Mispa w ziemi Beniamina28. 

Możemy jednak z pewną doza ostrożności przyjąć, że 
takie sanktuarium istniało na terenie tego właśnie po-
kolenia29.

Jeśli jednak rozdzielimy sanktuaria w Mispa z okre-
su Sędziów i Mispa z okresu królewskiego, wówczas po-
wstanie możliwość identyfikowania pierwszego z wyżyną 
Gibeonu, nazwaną „wielka wyżyną”, na której Salomon 
w początkach swej monarchii złożył ofiarę (1Krl 3,4). 
Przypuszczalnie z tym właśnie sanktuarium należy łączyć 
zemstę Gibeonitów na rodzie Saula i zabicie siedmiu jego 
współplemieńców „wobec Jahwe w Gibeonie” (2Sm 21,6). 
Być może również z nim należy łączyć „wielki kamień 
w Gibeonie”, o którym jest mowa w 2Sm 20,830. 

Fundacja kolejnego sanktuarium – Ofra, została prze-
kazana w dwóch tradycjach: Sdz 6,11-24 i Sdz 6,25-32. Oba 
opisy wiążą się z postacią Gedeona. On to po objawieniu 
mu się Boga zbudował ołtarz, któremu nadał nazwę Jahwe 
Pokój – hebr. JHWH Szalom. Tu złożył również ofiarę (Sdz 
6,18-21.25-27). Po zwycięstwie zaś nad Madianitami Ge-
deon sporządził efod ze złota i umieścił go w sanktuarium 
w Ofra (Sdz 8,27). Chodzi zapewne o jakiś przedmiot kul-
tu. W późniejszych tekstach nie spotykamy już wzmianek 
o tym sanktuarium.

28 W Biblii wspomina się o: krainie Mispa (Joz 11,3.8), Mispa w Gile-
adzie (Rdz 31,48-49), Mispe w Judzie (Joz 15,38), Mispe w Moabie (1Sm 
22,3) i Mispa w ziemi Beniamina. Ta ostatnia lokalizacja to omawiane przez 
nas sanktuarium; J.F. D, Mispa (tłum. T. Mieszkowski), w: Ency-
klopedia biblijna (red. P.J. A), Warszawa 1999, 769-770.

29 O czym świadczą znaleziska archeologiczne w Tell en-Nesbeh 
z okresu wczesnego żelaza (od ok. 1200 do ok. 1000). Jakkolwiek ten rejon 
był gęsto zaludniony dopiero po czasach Salomona, w okresie środkowego 
żelaza (od ok. 1000 do ok. 586); S. G, Archeologia biblijna, t. I, Gnie-
zno 1994, 265 i 327. Fakt ten może świadczyć o tym, że znacznie wcześniej 
istniało tu sanktuarium pozostające bez związku z miejską zabudową.
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Początki sanktuarium w Dan zostały przedstawione 
przez autora Księgi Sędziów (17-18) w bardzo negatyw-
nym świetle. Chodzi o dwa sukcesywne miejsca kultu: ka-
plica domowa Miki i sanktuarium pokolenia Dana. Mika 
z ukradzionego swej matce srebra, a następnie oddane-
go, odlał posążek bóstwa. Następnie sporządził efod oraz 
terafim i wraz z posążkiem umieścił je w domu Bożym 
– hebr. bet ’elohim (Sdz 17,5). Ustanowił również kapła-
na, był nim jeden z jego synów. Zatrudnił również lewitę 
– wagabundę. Następnie przeciągające w pobliżu pokole-
nie Dana zabrało te wszystkie przedmioty wraz z lewitą. 
Danici przyszedłszy do Laisz, wymordowali jego miesz-
kańców i zmieniając nazwę miasta na Dan, ustanowili 
tam sanktuarium. Według Sdz 18,30 służbę w tym sank-
tuarium pełnili potomkowie Jonatana, wnuka Mojżesza, 
aż do podboju asyryjskiego. Swój rozkwit sanktuarium to 
przeżywało za Jeroboama I, który umieścił w Dan złotego 
cielca, by jego poddani nie udawali się do innych sanktu-
ariów (1Krl 12,28-29). Fakty te potwierdza archeologia. 
W północnej bowiem części Tell Dan odkryto prawdopo-
dobnie „wyżynę” – hebr. bemah oraz kultowe kadzielnice, 
figurki i ołtarz z rogami31.

II. ŚWIĄTYNIA SALOMONA

Joanna Jaromin

Księga Wyjścia, przekazując słowa Jahwe: „I uczynią 
Mi święty przybytek, abym mógł zamieszkać pośród 
was” (25,8), zdaje się sugerować, że Bóg sam zapowiada 
wzniesienie świątyni, w której będzie odbierał cześć od 
swego ludu. Komentatorzy żydowscy rozumieli jednak 
ten tekst nieco inaczej. Według nich Boga nie można 
ograniczyć żadną określoną przestrzenią i tym samym 
tłumaczyli obecność zwrotu „abym mógł zamieszkać 
pośród was”, zamiast „zamieszkać w nim”. Dekalog 
też nie przewidywał żadnego miejsca kultu. Powsta-
nie świątyni można więc tłumaczyć słabością natury 
ludzkiej, której trudno pojąć ideę Boga niewidzial-
nego; możliwe, że to lud naciskał, by mieć widzialne 
miejsce do oddawania czci niewidzialnemu Bogu32. Jak 
w rzeczywistości miała się rzecz z powstaniem świąty-
ni jerozolimskiej? Odpowiedź na to pytanie postaramy 
się odnaleźć pośród wyników badań archeologicznych 
szeroko pojętych oraz w opisach biblijnych.

30 T.L. MG, Gibeon (tłum. Z. Kościuk), w: Encyklopedia biblij-
na (red. P.J. A), Warszawa 1999, 341.

31 N.N. L, Dan (tłum. M. Wojciechowski), w: Encyklopedia biblijna 
(red. P.J. A), Warszawa 1999,190-191. Rekonstrukcję tego ołta-
rza oraz fundamenty sanktuarium zob. fot. 1: Ołtarz ofiarny w sanktuarium 
w Dan i fot. 2: Fundamenty sanktuarium w Dan.

32 T. H, Spotkania z Bogiem, czyli Historia Zbawienia i Świątyni 
Jerozolimskiej jako dzieje działania i obecności Boga wśród ludu, Gniezno 
2002, s. 150-151.
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Topografia

Z punktu widzenia geograficznego Jerozolima jest 
usytuowana w centrum Palestyny i od początku istnienia 
miała znaczenie strategiczne, przede wszystkim dzięki 
swemu naturalnemu położeniu. Jest bowiem położona 
w górach na wysokości 680-640 m n.p.m., między Betel 
(na północy) a Hebronem (na południu). Takie położenie 
sprzyjało więc budowie twierdzy. Dodatkowych walorów 
dodaje także otoczenie dolinami: Cedronu (Jozafata), 
która oddziela miasto od Góry Oliwnej od wschodu; od 
południa doliną Hinnon (Gehenna) i przebiegającą przez 
środek miasta z północy na południe – doliną Tyropeon, 
dzielącą Jerozolimę na dwie części o nierównej wysokości: 
wschodnią i zachodnią. Na wschód biegła droga do Jery-
cha i Morza Martwego, a na zachód do Jafy, gdzie znajdo-
wał się port śródziemnomorski33.

W czasach panowania Dawida i Salomona zabudowa 
miasta usytuowana była głównie na wzgórzu wschod-
nim, które było bardziej strome i urwiste, co posiadało 
walory obronne. W północnej części leżała Moria, zwa-
na „wzgórzem świątynnym”; miejsce to znane było także 
jako klepisko Arauny, bądź Ornana Jebusyty (2 Sm 24,18-
-25). Właśnie to wzgórze stanie się później miejscem bu-
dowy świątyni. Na południe od wzgórza Moria wznosi się 
Ofel (z hebr.: wzgórze, twierdza), będący częścią wzgórza 

wschodniego i często wymieniany w Biblii (np.: 2 Krn 
27,3; 33,14; Iz 32,14; Ne 3,26-27). Uczeni zastanawiają się, 
czy sama nazwa „Ofel” odnosi się do tylko do centralne-
go obszaru wzgórza, czy też jest nazwą własną, oznacza-
jącą konkretną twierdzę. Archeolog izraelski, Y. Shiloh, 
dowodzi, że nazwa ta odnosi się do centralnego obszaru 
w każdej twierdzy, a nie wyłącznie do Jerozolimy; Biblia 
dla przykładu wymienia też Ofel w Samarii (2 Krl 5,24), 
a stela Meszy informuje o tym, że król Moabu zbudował 
Ofel w Dibon. Wychodzi więc na to, że jest to termin 
architektoniczny oznaczający akropol, czy wyniesione 
miejsce w twierdzy34. Teksty biblijne wskazują na to, że 
w południowej części wzgórza wschodniego znajdowa-
ła się jebusycka twierdza Syjon, która po zdobyciu przez 
Dawida została nazwana „miastem Dawida” (2 Sm 5,7; 1 
Krn 11,5). W czasach panowania Salomona (ok. 965-926 
przed Chr.) we wschodniej części wzgórza Ofel wznie-
siono tzw. Millo (tzn. nasyp)35. Możliwe, iż była to część 
obronna pałacu Salomona, gdyż występujący w tekście 
hebrajskim termin Bet-Millo oznacza umocniony dom 
(Sdz 9,6). O. P. Vincent wysunął jednak zupełnie inną hi-
potezę. Uważa on, że nie chodzi tu o Millo w znaczeniu 
muru fortyfikacyjnego. Odwołał się on do asyryjskiego 
terminu milu, który oznacza obfitość wody. Może to więc 

33 A. S. J, Jerozolima, promień miłości Jahwe, Kraków 1999, s. 
12; 14.

34 A. F, Zabudowa akropolu w Jerozolimie od czasów panowania 
Dawida (ok. 1000 r. przed Chr.) do 586 przed Chr., RBL 6(1988), s. 487-
-488.

35 Jerusalem, in: The New Encyclopedia of Archaeological Excavations 
in the Holy Land, E. S (ed.), vol. 2, Jerusalem 1993, s. 700. 
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być aluzja do kanału (czy szybu), którym woda ze źródła 
Gihon płynęła do miasta36.

Historia stanowiska do podboju Dawida

Jerozolima znana była już w III tysiącleciu przed Chr., 
na co wskazuje jej nazwa wymieniona w tekstach z Ebla, 
pochodzących z ok. 2500 r. przed Chr. Nazwa miasta znana 
jest także z XX- i XIX-wiecznych eksekracyjnych tekstów 
egipskich, w których występuje prawdopodobnie jako Ru-
shalimum. Wiadomości o dziejach XIV-wiecznego miasta 
czerpiemy natomiast z listów z Tell el-Amarna. Wśród 
nich znajduje się sześć listów jebusyckiego króla jerozo-
limskiego do faraonów: Amenhotepa III i Amenhotepa IV 
(Echnatona), których był wasalem. W tej korespondencji 
wspomina o zagrażającym państwu ludzie Habiru, w któ-
rym uczeni próbują dopatrywać się Hebrajczyków. Nazwa 
Jerozolimy występuje tu w akadyjskiej formie Urusalim, 
oznaczającej prawdopodobnie miasto boga Salema37.

Miasto zamieszkiwane było przez lud Jebusytów, stąd 
też jego nazwa – Jebus, której używają autorzy natchnieni 
(por.: Joz 18,28; Sdz 19,10; 1 Krn 11,4) wyjaśniając, że była 

to pierwotna nazwa Jerozolimy. Nazwa ta funkcjonowa-
ła aż do podboju Dawida. Możliwe jest jednak, że Arauna 
Jebusyta, od którego Dawid odkupił klepisko pod budowę 
ołtarza, był ostatnim władcą tego miasta38.

Na przestrzeni lat Jerozolima przeddawidowa ulegała 
licznym przemianom. Najwcześniejsze znaleziska pocho-
dzą z chalkolitu i są to głównie niewielkie ilości ceramiki. 
Od XX w. przed Chr. zaczął się rozkwit osiedli na tere-
nie Kanaanu. Znaleziska z wczesnego brązu I wskazują 
na pierwszą osadę założoną na skalnym podłożu, odkryto 
bowiem charakterystyczny dla tej epoki typ budownictwa 
mieszkalnego, co wskazuje na początki urbanizacji Jero-
zolimy. Wczesny brąz II i III jest reprezentowany wyłącz-
nie przez wyroby garncarskie, natomiast środkowy brąz 
IIB pozostawił ślady miasta (XVIII-XVII w. przed Chr.), 
co oznacza, że pierwotne osiedle stało się już w tym cza-
sie miastem. Z przełomu środkowego brązu IIC i późnego 
brązu I-IIA pochodzą m.in. alabastrowe i fajansowe na-
czynia oraz skarabeusze egipskie, co wskazuje na wpływy 
egipskie, jak bowiem wcześniej wspomniano, król jebu-
sycki był wasalem władców Egiptu. W okresie późnego 
brązu II istniało już miasto kananejskie w dosłownym 
tego słowa znaczeniu, tzn. akropol i twierdza Jebusytów. 
Pod miastem wykuty został również kanał, prowadzący do 
źródła. Szczególnie na podstawie znalezionych fragmen-
tów ceramiki, pozostałości miasta wydatowano na XIV-

36 A. F, Zabudowa akropolu w Jerozolimie od czasów panowania 
Dawida (ok. 1000 r. przed Chr.) do 586 przed Chr., s. 487-488; 492.

37 A. F, Zabudowa akropolu w Jerozolimie od czasów panowania 
Dawida (ok. 1000 r. przed Chr.) do 586 przed Chr., s. 487; A. S. J, 
Jerozolima, promień miłości Jahwe, s. 12; T. J, Dzieje świątyni jero-
zolimskiej, Kraków 2004, s. 10; por. także: S. H. H, Z archeologią przez 
kraje biblijne, Warszawa 2000, s. 73.

38 Jerusalem, s. 698; A. S. J, Jerozolima, promień miłości Jahwe, 
s. 12.
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-XIII w. przed Chr. Z XII-XI w. przed Chr. pochodzą jesz-
cze resztki ścian i wyroby ceramiczne. To była ostatnia już 
faza przed podbojem Jerozolimy przez Dawida ok. 1000 r. 
przed Chr.39.

Historia badań archeologicznych w Jerozolimie

Archeolodzy zainteresowali się najstarszą częścią Jero-
zolimy już w latach 60. XIX w. Od tego czasu prowadzono 
intensywne badania terenu położonego wokół Wzgórza 
Świątynnego i na górze Syjon. Sporo prac badawczych 
prowadzili tam pracownicy brytyjskiej Palestyńskiej 
Fundacji Badawczej. Najpierw kierował nimi C. Warren 
(1864-1867), a następnie kontynuowali je F. J. Bliss i A. 
C. Dickie (1884-1887), którzy próbowali odtworzyć linię 
murów na wzgórzu Ofel. Działała tam również francuska 
ekspedycja pod kierunkiem R. Weila (1913-1914 i 1923-
-1924), która prowadziła wykopaliska w południowej czę-
ści Miasta Dawida. Następnie działali tam R. A. S. Maca-
lister i J. G. Duncan (1923-1925), G. M. Fitzgerald i J. W. 
Crowfoot (1927-1928). W latach 1961-1967, z ramienia 
British School of Archaeology, Palestine Exploration Fund 
i British Academy z udziałem Dominican Biblical School 
i Royal Ontario Museum, pracami badawczymi kierowa-
li K. M. Kenyon i o. R. de Vaux. Po 1967 r. prace wyko-
paliskowe w Jerozolimie prowadził głównie Uniwersytet 

Hebrajski. Pierwszą ekspedycją na Wzgórzu Świątynnym 
kierował B. Mazar (1968-1978), drugą – w dzielnicy ży-
dowskiej – N. Avigad (1969-1983), a trzecią – w Mieście 
Dawida – Y. Shiloh (1978-1985). Na wzgórzu zachodnim 
badania prowadził M. Broshi (1971-1976), a nad szczątka-
mi cytadeli w pobliżu Bramy Jaffskiej pracowali rozmaici 
izraelscy uczeni40.

Archeologom udało się wyróżnić 21 warstw osadni-
czych Miasta Dawida. Najgłębsza sięga epoki chalkolitu, 
czyli drugiej połowy IV tysiąclecia przed Chr. Rozwój 
osadnictwa przeddawidowego obejmuje warstwy od 21 
do 1541. W warstwie 21 w naturalnych skalnych sadzaw-
kach odkryto niewielkie ilości ceramiki z chalkolitu. Po-
ziom 20 datowany jest na okres wczesnego brązu I. Natra-
fiono tam na pozostałości po prostej zabudowie – domu 
typu szerokiego (charakterystycznego dla tej epoki). 
Wczesny brąz II-III w warstwie 19 jest reprezentowany 
jedynie przez ceramikę. Na poziomie 18-17 odkryto na 
wschodnim stoku pozostałości miasta z okresu środkowe-
go brązu IIB (XVIII-XVII w. przed Chr.). Ważne jest tu 
przede wszystkim znalezienie przez K. Kenyon fragmentu 
muru miejskiego, który wzniesiono na litej skale (na ba-
zie tych murów powstały następne, w epoce żelaza). Inny 
fragment odkrył Y. Shiloh i określił trzy fazy powstania 

39 A. N (red.), Encyklopedia archeologiczna Ziemi Świętej, War-
szawa 2002, s. 213; Jerusalem, s. 698.

40 A. F, Zabudowa akropolu w Jerozolimie od czasów panowania 
Dawida (ok. 1000 r. przed Chr.) do 586 przed Chr., s. 488-489; Jerusalem, 
s. 703.

41 A. S. J, Jerozolima, promień miłości Jahwe, s. 21.
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pierwotnych obwarowań, które stanowiły linię obronną 
miasta na wschodnim zboczu. Odkryto także pozostało-
ści ścian i wnętrz zabudowy tego okresu. W warstwie 16, 
w północnej części wzgórza, odsłonięto pozostałości mia-
sta z późnego brązu II. W późnym brązie II Jebusyci mieli 
tu akropol i twierdzę – istniało tam miasto kananejskie 
Jebus. Znaleziska te datuje się na XIV-XIII w. przed Chr. 
Natomiast na wschodnim zboczu, z warstwy 15, wydoby-
to resztki kilku ścian i ceramikę z XII-XI. To ostatnia war-
stwa wskazująca na istnienie w tym miejscu miasta przed 
podbojem Dawida ok. 1000 r. przed Chr.42.

Czasy Dawida i Salomona, czyli wiek X, reprezentuje 
warstwa 14. Odkrycia archeologiczne pozwoliły na okre-
ślenie ogólnego planu miasta, murów, systemu wodnego 
i poszczególnych rejonów zabudowy wraz z siedzibą kró-
lewską z okresu początku epoki żelaza II. Znaczną część 
tej zabudowy stanowił akropol z okresu Pierwszej Świąty-
ni, czyli północna część miasta43.

R. A. Macalister w latach 20. XX w. badał pozostałości 
zabudowy i stwierdził, że jest to część obwarowań pocho-
dzących z początku okresu monarchicznego. To, co od-
krył na wschodnim zboczu, uznał za ślad po fortyfikacji 
twierdzy Jebus. Odkrytą też w tym miejscu kwadratową 
wieżę nazwał „wieżą Dawida” i uznał za dobudowę do ob-
warowań pochodzącą z czasów Dawida. Rejon ten przeba-
dali później K. Kenyon i Y. Shiloh. Stwierdzili oni, że wie-

ża ta została zbudowana na fundamentach pochodzących 
z VII w., a sama pochodzi z czasów hasmonejskich (ok. 
II w. przed Chr.)44. Shiloh odkrył konstrukcję tarasową, 
którą wcześniej odkopał już Macalister i Duncan (1923-
-1925), znała ją także K. Kenyon, wówczas jednak nie do-
ceniano rzeczywistego znaczenia tej struktury. Konstruk-
cja tarasowa powstała prawdopodobnie w epoce późnego 
brązu (XIV-XIII w. przed Chr.), wzmacniana była cienkimi 
kamiennymi ścianami, tworzącymi sztuczne wzniesienie. 
Ono natomiast tworzy platformę, na której przypuszczal-
nie zbudowano akropol kananejskiej Jerozolimy. Dawid 
wykorzystał tę strukturę jako podstawę, na której zbu-
dował swój pałac. Dla wzmocnienia otoczył ją systemem 
tarasów. Za czasów Salomona i później stawiano na niej 
budynki mieszkalne45.

Najbardziej bogate okazały się jednak znaleziska z VIII-
-VI w. przed Chr. Wzdłuż wschodniego stoku odkryto 
116 m miejskiego muru. Mazar i Avigad dowiedli też, 

42 A. N (red.), Encyklopedia archeologiczna Ziemi Świętej, 213.
43 A. S. J, Jerozolima, promień miłości Jahwe, s. 34.

44 Jerusalem, s. 703, por. także: A. S. J, Jerozolima, promień mi-
łości Jahwe, s. 34-35.

45 D. B, Atlas biblijnej Jerozolimy, tłum. E. Czerwińska, Warszawa 
1999, s. 11. A. Figura podaje tu jednak nieco inną datację: na podstawie 
znalezisk ceramicznych, ostraków i plakietek z kości słoniowej uznano, że 
domy, których fragmenty znaleziono powyżej konstrukcji tarasowej, zbu-
dowano w VIII w. przed Chr. Stąd dowodzono, iż sama konstrukcja musiała 
powstać między końcem XII a początkiem VIII w. przed Chr. W oparciu 
o szczegółowe badania stratygraficzne Y. Shiloh skłonny jest umiejscowić 
powstanie owej struktury tarasowej w X w. przed Chr., za czym dodatkowo 
przemawia fakt wzmożonej aktywności budowlanej w Jerozolimie za pano-
wania pierwszych królów; art. cyt., s. 491; Jerusalem, s. 703. 
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że budowę domów na zachodnim wzgórzu rozpoczęto 
w VIII w. przed Chr. Tam też odkryto odcinek muru, któ-
rym to wzgórze było opasane. Prawdopodobnie mieściła 
się w nim brama zachodnia, której część wydobył Avi-
gad. Mur ten okalał zapewne wejście do doliny centralnej 
w południowej części Miasta Dawida, a także sadzawkę 
Siloe i tunel Ezechiasza (Iz 22,11). Za panowania Ezechia-
sza miasto rozrosło się, gdyż podjęto plan przebudowy, od 
północy powiększyło się o wiele nowych przedmieść (por. 
So 1,10; Jr 31,38). W czasach panowania Jozjasza miały 
miejsce rozległe prace budowlane, o czym świadczą liczne 
domy odkryte w Mieście Dawida, np. tzw. dom z kamieni 
ciosowych, dom Achiela, czy dom bulli. Z okresu VIII-VI 
w. przed Chr., czyli do zburzenia Jerozolimy w 586 r., po-
chodzi wiele wyrobów ceramicznych, a także groty strzał, 
drobne przedmioty z kości i metalu oraz duża ilość figu-
rek związanych z kultem płodności. Odnaleziono też wie-
le inskrypcji na kamieniach i ceramice oraz pieczęci i ich 
odcisków46.

 

Świątynie przedizraelskie

We wszystkich religiach starożytnego świata świąty-
nia była miejscem świętym, gdyż wierzono, że tam prze-
bywało bóstwo. W okresie wczesnego brązu sanktuaria 
spotykamy już w miastach sumeryjskich. Najstarszym ze 
znanych sanktuariów jest Biała Świątynia w Uruk. Świą-

tynie starożytne otoczone były terenem sakralnym, gdzie 
ustawiony był ołtarz – często do składania krwawych ofiar. 
W budynku świątynnym, naprzeciw wyobrażenia bóstwa, 
umieszczano ołtarz stały lub przenośny, na którym składa-
no codzienne ofiary pokarmowe. Świątynia była pałacem 
zamieszkiwanym przez bóstwo, natomiast obok niej znaj-
dował się pałac królewski. Między tymi dwoma budowla-
mi istniał ścisły związek. W Egipcie świątynia zajmowała 
większy teren, niż pałac do niej przylegający. W Kanaanie 
i w Mezopotamii było odwrotnie – świątynia była o wiele 
mniejsza od pałacu i przylegała do niego jako jego dopeł-
nienie47.

Najstarszą, jak twierdzi T. Hanelt, znaną świątynią z te-
renu Kanaanu jest budowla z Jerycho IX, z okresu neolitu. 
Posiadała portyk, który podtrzymywało sześć drewnianych 
słupów. Za portykiem znajdował się przedsionek, poprze-
dzający właściwe sanktuarium. Ten model trzyczęściowej 
budowli przyjął się prawie wszędzie i stał się regułą archi-
tektoniczną dla epoki kananejskiej i izraelskiej. Według 
tego samego właśnie układu architektonicznego miała 
powstać później świątynia jerozolimska. Oprócz tego, że 
świątynie okresu brązu posiadały te trzy pomieszczenia, 
często przed wejściem na dziedzińcu ustawiano kamienny 
ołtarz. Wykopaliska archeologiczne odkryły świątynie tego 
typu m.in. w Chasor, Megiddo, Bet-Szean, Arad i Lachisz48. 

46 A. N, Encyklopedia archeologiczna Ziemi Świętej, s. 214.

47 T. H, Spotkania z Bogiem, czyli Historia Zbawienia i Świątyni 
Jerozolimskiej jako dzieje działania i obecności Boga wśród ludu, s. 151-
-152; 163.
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Liczne świątynie z późnego brązu, jak np. w Lachisz i Betel, 
zostały zburzone w epoce żelaza. Jednak w niektórych tra-
dycyjnych miejscach świętych, m.in. w Sychem, Taanach 
i Megiddo, nadal sprawowano kult, a nawet wznoszono 
budowle sakralne. Trudno jednak orzec, czy był to nadal 
tradycyjny kult pogański, czy już jahwistyczny. Niektórzy 
badacze, porównując tradycje biblijne: Joz 24,26 i Sdz 9,46 
z odkryciami archeologicznymi w Tell Balata, próbowa-
li dowodzić, że kananejska świątynia-twierdza z Sychem 
należała w epoce żelaza do Hebrajczyków, a może nawet 
stanowiła pierwsze sanktuarium plemion izraelskich49. Nie 
można jednak potwierdzić tej tezy z całkowitą pewnością.

Miejsca kultu w Izraelu

Lud Boży Starego Testamentu, jak każda społeczność 
religijna, posiadał właściwe sobie miejsce kultu. W po-
czątkowym etapie dziejów Izraela miało ono charakter 
przenośny, był to Namiot Spotkania (Wj 26). Dopiero gdy 
pokolenia Jakuba utworzyły jedność państwową, można 
było pomyśleć o stałym, jedynym legalnym sanktuarium, 
które jeszcze dodatkowo scalałoby i umacniało naród. 
W królu Dawidzie zrodziło się wówczas pragnienie wybu-
dowania świątyni – domu Jahwe.

Nim jednak powstała świątynia jerozolimska, w okre-
sie przedmonarchicznym istniały już inne ośrodki kultu. 
Biblia wspomina m.in. Szilo (Sdz 18,31), Betel (Rdz 28,19-
-22), Dan (Sdz 18,27-31), czy Mispa (Sdz 20,1-3). Innym 
ważnym miejscem było także wspomniane już wyżej Sy-
chem, w którym Jozue odnowił przymierze ludu z Jahwe 
(Joz 24,1.25-28)50. 

Miejsca sakralnego nie wybierano bez zastanowienia. 
Najczęściej było to miejsce wcześniejszej teofanii. Wydaje 
się, że Izraelici przejęli wiele miejsc sakralnych Kananej-
czyków i w nich zaczęli czcić Jahwe. Dotyczyło to szczegól-
nie świętych drzew, wzgórz i gór (por. np. Rdz 13,18; Sdz 
4,5; Wj 3,1; Ps 2,6). Na miejscu świętym wznoszono z bie-
giem czasu sanktuarium51. Wybór miejsca, gdzie ma być 
sprawowany kult, nie był też spowodowany dowolną de-
cyzją człowieka. Ponieważ miała to być przestrzeń święta, 
gdzie człowiek będzie spotykał się ze swoim bogiem, miej-
sce kultu wskazywane było przez szczególną manifestację 
obecności czy działania bożego. Mogła ona być wyraźna, 
np. przez ukazanie się bóstwa lub jakiś jego znak, bądź też 
niewyraźna, gdy wynikała z naturalnych skutków, które 
uważano za przejaw mocy bóstwa. Kananejczycy dostrze-
gali np. manifestację obecności i działania bożego w źró-
dłach. Poza tym na Bliskim Wschodzie uznawano religijny 

48 Tamże, s. 163.
49 S. M, Obiekty kultowe w epoce żelaza i w okresie grecko-rzym-

skim, w: L. W. S (red.), Archeologia Palestyny, Poznań-Warszawa-
-Lublin 1969, s. 711.

50 A. S. J, Jerozolima, promień miłości Jahwe, s. 26.
51 T. H, Spotkania z Bogiem, czyli Historia Zbawienia i Świątyni 

Jerozolimskiej jako dzieje działania i obecności Boga wśród ludu, s. 162-
-163.
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charakter pewnych drzew oraz wyżyn i gór. W Biblii teo-
fanie wyznaczały miejsca kultu już od epoki patriarchal-
nej. Przykładem z epoki sędziów jest sanktuarium w Ofra, 
ufundowane przez Gedeona w miejscu ukazania się Anioła 
Jahwe – według tradycji Sdz 6,24 lub innej: na wyraźny roz-
kaz Jahwe otrzymany we śnie (Sdz 6,25-26)52.

Zdobycie Jerozolimy

Opis podboju Jerozolimy przez Dawida jest dość lako-
niczny (2 Sm 5,6-8). Jebusyci byli przekonani o niedostępno-
ści swego miasta. Nie potrzebowało ono ochrony militarnej, 
gdyż naturalne położenie i silne mury fortyfikacyjne sprawia-
ły, że było ono nie do zdobycia. Do najazdu Dawida odnosili 
się więc z dużą pogardą. Ten jednak użył podstępu, naśladu-
jąc sztukę wojenną Izraelitów z okresu wczesnego podbo-
ju Kanaanu. Wybrał grupę ochotników, którzy podstępem 
wdarli się do miasta przez „przejście podziemne” (2 Sm 5,8). 
Tekst relacjonujący ten fakt jest jednak skażony, co znacznie 
bardziej utrudnia ustalenie okoliczności zdobycia Jerozolimy. 
Trudno też pogodzić opis biblijny z danymi archeologiczny-
mi. Tekst hebrajski 2 Sm 5,8 mówi o sinnor, który czasem tłu-
maczy się jako pionowy szyb53. Tradycyjnie przyjmuje się, że 
grupa żołnierzy pod dowództwem Joaba wspięła się po pio-

nowej ścianie szybu, weszła do miasta i zdobyła je podstępem 
przez zaskoczenie obrońców54. Dawid zamieszkał w twierdzy 
Syjon i nazwał ją Miastem Dawidowym (2 Sm 5,9). 

Sprowadzenie Arki Przymierza

Jerozolima była miejscem ostatniego sanktuarium, jakie 
Izrael ufundował w pierwszym okresie swej historii w Ka-
naanie. Dokonało się to za panowania Dawida w dwóch 
etapach: sprowadzenie Arki i zbudowanie ołtarza w miej-
scu przyszłej świątyni. 

Jebus było położone na granicy terytoriów należących 
do Judy i Beniamina, było enklawą kananejską między te-
renami pokoleń południowych i północnych. Dawid chciał 
nie tylko połączyć kraj, ale także w tym miejscu, które było 
akceptowane przez wszystkie pokolenia izraelskie i jedno-
cześnie nie było własnością żadnego z nich, ustanowić nową 
stolicę. Kolejnym krokiem umocnienia jego władzy nad 
Izraelem miało być sprowadzenie Arki Przymierza, czczo-
nej przez wszystkie pokolenia, gdyż chciał uczynić z Jerozo-
limy stolicę nie tylko polityczną, ale i religijną55. Kiedy więc 
zdobył Jerozolimę i pozbawił Filistynów kontroli nad Arką 
przetrzymywaną w Kiriat-Jearim, wtedy udał się po nią, by 

52 R.  V, Instytucje Starego Testamentu, tłum. T. Brzegowy, Po-
znań 2004, s. 292-297.

53 Odkryty został przez Warrena w 1867 r. (obecnie nazywany szybem 
Warrena), ponownie zbadany przez H. L. Vincenta w 1911 oraz przez Y. 
Shiloha w latach 1979-1982.

54 H. M, Jerozolima z czasów Dawida w świetle opisów biblij-
nych i badań archeologicznych, WST 10(1997), s. 205-206.

55 T. H, Spotkania z Bogiem, czyli Historia Zbawienia i Świątyni 
Jerozolimskiej jako dzieje działania i obecności Boga wśród ludu, s. 165-
-168; por. także: J.-M. D, Świątynia, król, miasto, w: A. L 
(red.), Świat Biblii, Wrocław-Warszawa-Kraków 2001, s. 361.
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umieścić ją w nowej stolicy. Sprowadzenie Arki dokonało 
się w uroczystej procesji, podczas której sam Dawid składał 
ofiary i tańczył przed nią. Została ona umieszczona w ma-
qom, czyli „miejscu świętym”, w namiocie specjalnie dla niej 
przeznaczonym56. Dzięki temu już wtedy Jerozolima stała 
się religijną i polityczną stolicą narodu.

Wybór miejsca i budowa ołtarza

Podobnie, jak nie wybierano przypadkowo miejsca bu-
dowy świątyń pogańskich, tak też ma się rzecz ze świątynią 
jerozolimską, która zostanie zbudowana w miejscu zatrzy-
mania się Anioła Jahwe, podczas zarazy, która była karą 
za spis ludności (Sdz 24,16). Miejsce zbudowania sanktu-
arium tradycyjnie utożsamia się też z miejscem, w którym 
Abraham spotkał się z Melchizedekiem, który błogosławił 
patriarchę po zwycięstwie nad jego adwersarzami, za co 
otrzymał „dziesiątą część ze wszystkiego” (Rdz 14,17-20) 
lub ze wzgórzem Moria, na którym Abraham miał złożyć 
w ofierze swego syna Izaaka (Rdz 22,1-19; por. 2 Krn 3,1)57.

Następnym krokiem Dawida do umocnienia władzy 
było, po sprowadzeniu Arki Przymierza, zbudowanie oł-
tarza w miejscu, gdzie później miała stanąć świątynia 
Salomona. Opowiadania 2 Sm 24,16-25 i 1 Krn 21,15-22 
są przekazem o fundacji ołtarza. Jahwe zesłał zarazę jako 
karę za spis ludności, jakiego dokonał Dawid. Pan zatrzy-

mał Anioła zagłady, gdy ten znajdował się obok klepiska 
Arauny Jebusyty. Tam też zobaczył go Dawid i błagał Jah-
we, by zaprzestał zagłady ludu. Za ustanie klęski Dawid 
miał zbudować ołtarz dla Jahwe właśnie w miejscu teofa-
nii, na klepisku Arauny. Uczynił to i sam zainaugurował 
kult, składając pierwsze ofiary. Niektórzy uczeni skłaniają 
się do twierdzenia, iż świątynia jerozolimska została zbu-
dowana w miejscu starego sanktuarium pogańskiego58.

Przygotowania do budowy świątyni

Według 2 Sm 7,1-7 Dawid bardzo chciał zbudować 
„dom” dla Jahwe, ale Bóg, przez proroka Natana, odwiódł 
go od tego zamiaru, zarezerwował bowiem ten przywilej 
dla potomka Dawida (2 Sm 7,12-13). Salomon przypomi-
na tę obietnicę i prezentuje siebie jako realizatora zamiaru, 
którego jego ojciec Dawid nie mógł wypełnić ze względu 
na zaangażowanie w prowadzenie wojen (por. 1 Krl 5,17-19; 
8,15-21). Mimo wszystko, Dawidowi przypisuje się dużą 
rolę w tym dziele: chociaż sam nie zbudował świątyni, nie 
rozpoczął nawet budowy, to jednak przygotował wszystko 
do tego przedsięwzięcia. To Dawid nakreślił plany świąty-
ni, jej sprzętów i urządzeń, zgromadził materiał na budowę 
i przedmioty kultu, utworzył ekipy robotników, ustanowił 
klasy kapłanów i przydzielił im funkcje (1 Krn 22-28)59. 

56 R.  V, Instytucje Starego Testamentu, s. 324-325.
57 Tamże, s. 297-299.

58 Por. J. W, Historia dawnego Izraela, Warszawa 2005, s. 
179-180.

59 R.  V, Instytucje Starego Testamentu, s. 328.
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Budowa świątyni Salomona

Chociaż nie odkryto żadnych pozostałości świątyni Sa-
lomona, to z dotychczasowych badań archeologicznych 
można wydedukować, że pierwsza świątynia znajdowała 
się w północnej części miasta. Zachowane zarysy murów 
z czasów Heroda Wielkiego wskazują, iż było to miejsce 
dawnej świątyni, zbudowanej przez Zorobabela po po-
wrocie z niewoli babilońskiej, prawdopodobnie na miej-
scu wcześniejszej świątyni60.

Salomon rozpoczął budowę świątyni w czwartym i za-
kończył w jedenastym roku swego panowania (1 Krl 6,37-
-38)61. Na mocy układu z królem Tyru, Hiramem (1 Krl 
5,15-26), drewno na budowę zostało dostarczone z Libanu. 
Kamień natomiast pochodził z kamieniołomów w pobliżu 
Jerozolimy (1 Krl 5,28.31). Siłę roboczą stanowili Izraelici 
(1 Krl 5,20.23.27-30), ale wykwalifikowani robotnicy po-
chodzili z Fenicji (1 Krl 5,20.32; 7,13-47)62.

Opis świątyni i jej sprzętów znany jest z 1 Krl 6-7 
(por. także: 2 Krn 3-4). Jest pewne, że opisy te pocho-
dzą z jakiegoś dokumentu współczesnego budowie. 
Jego autor opuścił jednak wiele istotnych elementów 
koniecznych do rekonstrukcji świątyni, np. nie podał 
grubości murów, przemilczał rozplanowanie fasady, 
nie wspomniał też o systemie dachowym. Sam tekst 
z Pierwszej Księgi Królewskiej i Drugiej Księgi Kronik 
został też wielokrotnie zdeformowany przez kopistów, 
co również znacznie utrudnia odtworzenie omawianej 
budowli63. Przekazy te nie są więc dostateczną pod-
stawą do zrekonstruowania pierwszej świątyni jerozo-
limskiej bez uwzględnienia porównawczego materiału 
archeologicznego64. Od połowy XIX wieku świątynia 
stanowi więc przedmiot badań archeologów. Nie udało 
się jednak odkryć żadnego fragmentu tej budowli, usta-
lono jednak jej miejsce, a także, w oparciu o dane bi-
blijne i porównawczy materiał archeologiczny, zdołano 
odtworzyć jej wygląd w głównym zarysie. Pojawiło się 
wiele rekonstrukcji. Pierwsze z nich zaczęły powstawać 60 S. M, Obiekty kultowe w epoce żelaza i w okresie grecko-

-rzymskim, s. 717.
61 Salomon panował czterdzieści lat. Jeśli zmarł w roku 923, jak twier-

dzi Albright, na tron musiał wstąpić w 963 r., a początek budowy świąty-
ni przypadałby wówczas na 959 r. Datę tę można też potwierdzić w inny 
sposób: według Józefa Flawiusza świątynię wzniesiono w dwunastym roku 
panowania Hirama, 145 lat przed założeniem Kartaginy, datowanym na 814 
rok. Te fakty również wskazują na rok 959. Są to jednak tylko mniej lub bar-
dziej prawdopodobne hipotezy, podważane przez innych uczonych, jak np. 
E. R. Thiele; A. P, Wśród zabytków Samarii i Jerozolimy, Warszawa 
1971, s. 98.

62 R.  V, Instytucje Starego Testamentu, s. 328-329; C. S, 
Historia Starego Testamentu, t. III, Tuchów 1995., s. 281-282.

63 R.  V, Instytucje Starego Testamentu, s. 329.
64 V. A. Horowitz jest podobnego zdania, choć patrzy na problem jakby 

z drugiej strony. Uważa on, iż badania archeologiczne nie mogą skupić się 
jedynie na tym, co w danej chwili jest widoczne (w tym przypadku chodzi 
o paralele świątyni Salomona), ale muszą korzystać także z historii, która 
w naszym przypadku wynika z interpretacji tekstu biblijnego; Yhwh’s Exal-
ted House – Aspects of the Desing and Symbolism of Salomon’s Temple, in: J. 
Day (ed.), Temple and Worship in Biblical Israel (Library of Hebrew Bible/
Old Testament Studies, 422), London 2005, s. 65.
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już w XVII w.65, ale najdokładniejsze są jednak te, które 
uwzględniały badania archeologiczne nad architekturą 
sakralną Bliskiego Wschodu66.

Wygląd świątyni i analogie

Świątynia była podłużnym budynkiem z wejściem na 
jednym z krótszych boków. Wnętrze dzieliło się na trzy 
części: przedsionek – ulam, sala kultowa – hekal, który 
to termin w języku hebrajskim i fenickim ma podwój-
ne znaczenie: „pałac” i „świątynia”; miejsce to zostało 
później nazwane „miejscem świętym”; ostatnim po-
mieszczeniem było miejsce zarezerwowane dla Jahwe 
– debir, nazwane później „święte świętych”; tam zosta-
ła złożona Arka Przymierza. Świątynia szeroka była na 
20 łokci (nie licząc grubości murów, której nie znamy); 
całkowita długość, razem z przedsionkiem, wynosiła 
70 łokci (ulam – 10 łokci, hekal – 40 i debir – 20)67.

Przedsionek – ulam miał 10 łokci długości i 20 łok-
ci szerokości. Hekal łączył się z ulam taką samą szero-
kością 20 łokci, długość jego wynosiła jednak 40 łok-
ci, a wysokość 30. Pomieszczenie to oświetlone było 
przez okna znajdujące się w jego górnej części (1 Krn 

6,4). Ściany pokryte były płytami z drzewa cedrowego, 
rzeźbionymi w palmy, girlandy kwiatów oraz cheruby 
i bogato złocone68. Podłoga wyłożona była deskami cy-
prysowymi69.

W starożytnych bliskowschodnich świątyniach po-
mieszczenie o nazwie cella znajdowało się na podwyższo-
nym poziomie, albo posiadało przynajmniej platformę, 
która unosiła statuę bóstwa. Chociaż tekst biblijny nie 
mówi nic na ten temat, to wydaje się, że również w świątyni 
jerozolimskiej debir znajdowało się na poziomie wyższym, 
niż hekal. Zgodnie z przekazem 1Krl 6,20, debir tworzy-
ło regularny sześcian o boku długim na 20 łokci. Można 
przyjąć, że podłoga debir była podwyższona w stosunku 
do podłogi hekal i że wstępowało się tu po schodach70. 
Prowadzić tu miały dwuskrzydłowe drzwi z drzewa oliw-
kowego, których część szczytowa i odrzwia boczne two-
rzyły pięciobok. W pomieszczeniu tym panowała ciem-
ność, a światło wpadać mogło jedynie przez drzwi, które 
były jednak przysłonięte kotarą71.

65 T. A. B, Der Tempel von Jerusalem von Salomo bis Herodes. 
Eine archäologisch-historische Studie unter Berücksichtigung des westse-
mitischem Tempelbaus, t. I, Leiden 1970, s. 44-61.

66 S. M, Obiekty kultowe w epoce żelaza i w okresie grecko-
-rzymskim, s. 716.

67 R.  V, Instytucje Starego Testamentu, s. 329.

68 Podobne ozdoby spotykamy w świątyniach fenickich IX i VIII w. 
przed Chr.; T. H, Spotkania z Bogiem, czyli Historia Zbawienia 
i Świątyni Jerozolimskiej jako dzieje działania i obecności Boga wśród ludu, 
177.

69 C. S, Historia Starego Testamentu, s. 283; por. także: J. P. F, 
Archaeology and Bible History, Grand Rapids 1992, s. 142-143.

70 R. de Vaux wyciąga takie wnioski na podstawie różnicy, która da się 
zauważyć między tekstem hebrajskim 1Krl 6,2 mówiącym o wysokości he-
kal równej 30 łokci, a starożytnym przekładem greckim w recenzji Lukiana, 
który wspomina o 25 łokciach; Instytucje Starego Testamentu, s. 330.

71 C. S, Historia Starego Testamentu, s. 283-285.
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Przed przedsionkiem wznosiły się dwie wolnostojące 
kolumny z brązu72: Jakin i Boaz (1Krl 7,15-22.41-42), któ-
re miały po 18 łokci wysokości i 12 łokci w obwodzie. Były 
one puste w środku, zwieńczone kapitelami o wysokości 
5 łokci. Albright próbuje interpretować je jako olbrzymie 
świeczniki, gdyż zwieńczenie ich zwane jest także gullah 
(1Krl 7,41), co przekłada on jako „wgłębienie na światło”, 
gdzie wlewano olej i zapalano, bądź spalano kadzidło. Od-
kryte przez Albrighta w jednym z grobów nekropoli w Ma-
risa (południowa Palestyna) malowidło, przedstawia takie 
właśnie dwa kandelabry. Malowidło pochodziło jednak 
z czasów hellenistycznych, a znaczenie gullah jako wgłę-
bienia nie jest całkiem pewne. Inna interpretacja powołu-
je się na pewne symbole kosmiczne, które można zauwa-
żyć w świątyni Salomona. Można więc sądzić, że te dwie 
kolumny były obrazem dwóch kolumn świata, pomiędzy 
którymi codziennie wschodziło słońce, czyli należałyby do 
zakresu symboliki słonecznej73. Bardziej prawdopodobna 
wydaje się teza, że były one kontynuacją starożytnych stel 
czy massebot znanych z dawnych sanktuariów kananej-

skich. Istnieją też ich analogie fenickie, jak np. dwie stele 
Heraklesa w świątyni w Tyrze74. Nazwy nadane kolumnom 
pozostają zagadką i stanowią pole wielu domysłów, nie po-
jawiają się one bowiem nigdzie więcej i nie ma pewności, 
czy faktycznie zostały one wygrawerowane na kolumna-
ch75, gdyż jedynym źródłem, które o nich mówi, jest prze-
kaz biblijny 1 Krl 7,15-22. Powszechnie Jakin tłumaczy się 
jako „Jahwe utwierdził”, a Boaz – „w Nim moc”.

Wzdłuż trzech boków świątyni wznosiła się pewna 
konstrukcja, której opis znajduje się w 1 Krl 6,5-10. Jest 
to niewysoki budynek o trzech piętrach przylegający do 
murów debir i hekal, pozostawiając poza swym zasięgiem 
mury ulam. Prawdopodobnie najpierw była to niska par-
terowa konstrukcja, mająca zaledwie 5 łokci wysokości. 
Przypominała ona niskie sale, służące za przybudówki 
lub magazyny dla darów ofiarnych, jakie otaczały świąty-
nie Egiptu i Mezopotamii. Budynek ten został zbudowany 
razem ze świątynią, więc był z nią ściśle związany (1 Krl 
6,10). Z czasem nie zaspokajał już potrzeb, dla których go 
zbudowano, więc dobudowano dwa piętra76. Nie były one 
częścią planu świątyni, a każde wyższe piętro było o łokieć 

72 Od lat trwa dyskusja na temat znaczenia i położenia tych kolumn. 
W rekonstrukcjach świątyni umieszcza się je zwykle przed przedsionkiem. 
Jednak w świątyniach w Tell Tainat i Tell Arad dwie kolumny znajdowały 
się w samym przedsionku, obok wejścia do miejsca świętego. Taką ich po-
zycję w świątyni jerozolimskiej może także wskazywać tekst hebrajski: 1Krl 
21 mówi, że Salomon ustawił kolumny „dla przedsionka miejsca świętego”, 
czyli raczej w samym przedsionku; 2Krn 3,17 także mówi, że kolumny były 
wzniesione przy miejscu świętym; S. M, Odkrycie świątyni izrael-
skiej z czasów Salomona, RBL 4-5(1968), s. 230.

73 C. S, Historia Starego Testamentu, s. 290-291.

74 H, Dzieje II,44, tłum. S. Hammer, Warszawa 2005, s. 118.
75 R.  V, Instytucje Starego Testamentu, s. 330-331.
76 W ten sposób można by wyjaśnić podwójne nazewnictwo tej kon-

strukcji. Jedna z nazw to jasia’, która użyta jest tu w liczbie pojedynczej 
i oznaczała coś niskiego. Po dobudowaniu dwóch pięter nazwa ta nie była 
już adekwatna do tej konstrukcji, stąd nazwano ją sela’ot. Druga nazwa uży-
ta została w liczbie mnogiej i oznaczała piętra otaczające świątynię; por. R. 
 V, Instytucje Starego Testamentu, s. 331.
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szersze od poprzedniego (1 Krl 6,6). Wejście do budowli 
parterowej znajdowało się koło prawego narożnika świąty-
ni, od zewnątrz. Opis tego bocznego budynku wskazuje na 
to, że mur świątyni zwężał się ku górze trzykrotnie o jeden 
łokieć. Miało to znaczenie techniczne, gdyż w ten sposób 
zmniejszał się ciężar górnych partii muru przy równocze-
snym zachowaniu ich stabilności. Niestety, górne partie 
budowli sakralnych w Palestynie i Syrii zostały zburzone, 
więc archeologia nie może dostarczyć potwierdzenia tych 
uskoków. Jedynym źródłem są znalezione w Beisan mode-
le świątyń z wypalonej gliny, na których uskoki są bardzo 
wyraźne77.

1 Krl 6,36; 7,12 podaje informacje dotyczące murów 
dziedzińca świątyni i pałacu. Miały one trzy warstwy ka-
mieni ciosowych i jedną warstwę belek cedrowych. Przy-
puszczalnie mury samej świątyni też miały taką konstruk-
cję, gdyż edykt Cyrusa w sprawie odbudowy świątyni naka-
zywał, by sanktuarium miało trzy warstwy kamieni i jedną 
warstwę z drewna (Ezd 6,4). Fundamenty zostały również 
ułożone z ciosów kamiennych przeplatanych warstwami 
belek cedrowych78. Na Bliskim Wschodzie odsłonięto wie-
le budowli, które mogą posłużyć tu jako paralele. Belki te 
tworzyły wiązanie drewniane budynku, które służyło do za-
pewnienia murom spoistości. W niektórych przypadkach 
belkowanie to zostało wstawione w kamienny mur, w in-

nych – belkowanie zaczyna się powyżej kamiennej podsta-
wy i wiąże nadbudowę z cegieł. Taka sztuka murarska jest 
dobrze poświadczona w Troi. Wydaje się też, że zastoso-
wali ją budowniczowie Salomona w Megiddo. Możliwe jest 
więc, że sama świątynia także została zbudowana z cegieł 
na podmurówce z kamieni, a boazerie, które pokrywały 
ściany (1 Krl 6,15), służyły do przykrycia cegieł79.

Świątynia, zgodnie ze zwyczajem sanktuariów semic-
kich, wznosiła się pośrodku tzw. dziedzińca wewnętrzne-
go (1 Krl 6,36), w odróżnieniu od wielkiego dziedzińca (1 
Krl 7,12), który obejmował świątynię i pałac. Dziedziniec 
świątyni uległ z czasem zmianom. Za czasów Jozafata 
mówi się o „nowym dziedzińcu”, a Manasses zbudował oł-
tarze „na obydwu dziedzińcach domu Jahwe” (2 Krl 21,5). 
Jeremiasz wspomina też „wyższy dziedziniec”, którym 
prawdopodobnie był szczyt esplanady, na której wzno-
siła się świątynia80. Na tzw. dziedziniec wewnętrzny, czy 
wyższy mieli dostęp tylko kapłani, król i dostojnicy dwor-
scy, którzy mogli dotrzeć do niego bezpośrednio z pałacu. 
Przed świątynią znajdował się kwadratowy ołtarz całopal-
ny, o boku 20 łokci. Był wykonany ze spiżu i nie różnił się 
od znanych ołtarzy starożytnego Wschodu. Miał budowę 
piętrową, na wzór babilońskich zigguratów i liczył przy-
puszczalnie trzy piętra. Od wschodu prowadziły do niego 
stopnie. Kapłan stojący przy ołtarzu zwrócony był twarzą 
w stronę przybytku. Do dziś nie jest pewne, gdzie dokład-

77 R.  V, Instytucje Starego Testamentu, s. 331.
78 T. H, Spotkania z Bogiem, czyli Historia Zbawienia i Świątyni 

Jerozolimskiej jako dzieje działania i obecności Boga wśród ludu, s. 177.

79 R.  V, Instytucje Starego Testamentu, s. 332.
80 Tamże.
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nie ten ołtarz miałby się znajdować. Tradycyjnie uważano, 
że zbudowany został na szczycie Moria (czyli tam, gdzie 
dziś stoi meczet Kopuła Skały); jednak większość uczo-
nych skłania się do tezy, iż skała ta była Miejscem Naj-
świętszym81.

Nowy etap badań świątyni Salomona rozpoczęło 
odkrycie w Tell Tainat, w północnej Syrii, świątyni na 
planie prostokąta o wymiarach 25x11 m. Zbudowana 
została przez architektów fenickich w VIII w. przed 
Chr. Posiadała ona trójdzielny podział z orientacją na 
wschód. Na tej podstawie zaczęto przy rekonstruk-
cjach świątyni jerozolimskiej uwzględniać syryjski typ 
budowli sakralnej. Więcej materiału porównawczego 
dostarczyły wykopaliska w Tell Aczana, w Samarii i w 
Megiddo. Dzięki nim można było ponowić dyskusje na 
temat nie rozstrzygniętych dotąd zagadnień dotyczą-
cych rekonstrukcji świątyni Salomona. Owocne były 
też badania W. F. Albright’a i G. E. Wright’a, na podsta-
wie których zbudowano makietę świątyni, z uwzględ-
nieniem wszystkich szczegółów architektonicznych 
i całego jej wyposażenia82.

Paralelne do świątyni Salomona odkrycia z końca póź-
nego brązu i z okresu żelaza wskazują na duże prawdo-
podobieństwo relacji biblijnej z Pierwszej Księgi Królew-

skiej. Plan świątyni wyraźnie nawiązuje do architektury 
religijnej z Ebla, Megiddo i Sychem. Podobny charakter 
ma trochę późniejsza świątynia z Tell Tainat w północnej 
Syrii. Wiele też łączy świątynię Salomona z dość niedawno 
odkrytą świątynią w Tell Arad83.

Tell Arad leży na południu Palestyny, ok. 32 km na 
wschód od Beer-Szeby. Od czasów Salomona był to 
ważny punkt strategiczny. W latach 1962-1967 pro-
wadzone były tam przez archeologów izraelskich wy-
kopaliska, które skupiały się w dolnej i górnej części 
miasta. W dolnym mieście odkryto pięć warstw: od 
chalkolitu do końca wczesnego brązu. Poza wpływami 
egipskimi i mezopotamskimi natrafiono też na ślady 
kultury izraelskiej. W górnej części miasta natomiast 
znaleziono niewarowne osiedle z XII/XI w. przed Chr., 
a w nim tzw. „kenickie miejsce kultyczne” zajmują-
ce szczyt wzgórza, czyli będące wyżyną. Był to dzie-
dziniec o długości ok. 30 m, otoczony murem prawie 
metrowej grubości. W północnej jego części odkryto 
resztki kwadratowego ołtarza84.

Warstwa datowana na czasy Salomona odsłoniła z kolei 
w północno – zachodniej części tego dziedzińca-wyżyny 
budowlę świątynną. Jest ona więc bliska świątyni jerozo-
limskiej zarówno pod względem geograficznym, jak i cza-

81 T. H, Spotkania z Bogiem, czyli Historia Zbawienia i Świątyni 
Jerozolimskiej jako dzieje działania i obecności Boga wśród ludu., s. 180-
-181.

82 S. M, Obiekty kultowe w epoce żelaza i w okresie grecko-
-rzymskim, s. 716.

83 J. W, Historia dawnego Izraela, s. 176.
84 N. M, Świątynia Jahwe – sensacyjne wykopaliska archeolo-

giczne na wzgórzu Arad, RBL 47(1994), s. 103; S. M, Odkrycie świą-
tyni izraelskiej z czasów Salomona, s. 227.
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sowym85. Zbudowana została na planie prostokąta. Wraz 
z przybudówkami miała ok. 20 m długości i 15 m szeroko-
ści. Była ona integralną częścią pierwszej w tym miejscu 
cytadeli królewskiej. Sam obiekt sakralny składał się z dzie-
dzińca, dwóch sal i przybudówki. Dziedziniec otoczony 
był murem, a pośrodku stał ołtarz całopalny z nieociosa-
nych kamieni. Kwadratowa podstawa ołtarza wynosiła 2,5 
m długości i 1,35 m wysokości. Górna jego część wyłożona 
była płytami kamiennymi z dwoma rzędami kanalików na 
krew ofiar. Obok ołtarza odkryto warstwę popiołu, ka-
dzielnicę, figurę leżącego lwa i sporo naczyń ofiarnych. 
Naprzeciw ołtarza znajdował się owalny basen z kamien-
nych płyt, służący prawdopodobnie do obmyć rytualnych. 
Między ołtarzem a świątynią znajdowały się schody, które 
dzieliły dziedziniec na dwie części. Wejście na dziedziniec 
było w murze wschodnim. Sama świątynia składała się 
z dwóch pomieszczeń. Pierwsze z nich to prostokątna sala 
o długości ok. 2,7 m i szerokości 9 m, które było miejscem 
świętym – hekal. Tutaj, wzdłuż ścian, umieszczone były 
ławy kamienne, prawdopodobnie na dary i naczynia ofiar-
ne. Dalej znajdowała się mała sala, porównywalna z niszą, 
stanowiąca miejsce najświętsze – debir, znajdujące się na 
podwyższeniu, na które prowadziły trzy stopnie. Na scho-
dach, po obydwu stronach, stały kamienne ołtarze – były to 

ołtarze kadzenia. W debir znajdowała się mała prostokątna 
wyżyna, a obok niej trzy maceby (stele). Wejście do świątyni 
było we wschodniej ścianie hekal, naprzeciw debir i łączyło 
świątynię z dziedzińcem. Możliwe jest, że część dziedziń-
ca bezpośrednio przed wejściem była rodzajem otwartego 
przedsionka (ulam), do którego wchodziło się po schodach 
z resztek dawnego ołtarza całopalnego. Obok wejścia od-
kryto kamienne płyty, będące przypuszczalnie bazami ko-
lumn. Świątynia ta istniała do VII w. przed Chr.86.

Odkrycie i zbadanie królewskiego sanktuarium w Tell 
Arad rzuca wiele światła na przekazy biblijne dotyczące 
struktury świątyni jerozolimskiej i kultu jahwistycznego. 
Według opisu biblijnego świątynia Salomona składała się 
z takich samych części, jak ta w Tell Arad, choć w Jerozoli-
mie ulam to część budowli. Świątynia jerozolimska posia-
dała debir, czyli miejsce najświętsze w formie odrębnego 
pomieszczenia, w Tell Arad była to raczej nisza kultyczna. 
Obydwa sanktuaria zorientowane były na wschód; posia-
dały taką samą szerokość, ale różniły się pod względem 
długości. W obydwu świątyniach znajdował się ołtarz ca-
łopalny. W świątyni Salomona był jeden ołtarz kadzielny 
w miejscu najświętszym, w Tell Arad natomiast dwa przed 
niszą kultyczną. Świątynia jerozolimska była jednak na 
pewno bardziej rozbudowana niż świątynia w Tell Arad87.

85 Z datowaniem świątyni w Tell Arad na X w. przed Chr. zgadza się tak-
że Z. Herzog: The date of the Temple at Arad. Reassessment of Stratigraphy 
and the Implications for the History of Religion in Judah, in: A. Mazar (ed.), 
Studies in the Archaeology of Iron Age in Israel and Jordan (Journal for the 
Study of the Old Testament. Supplement Series, 331), Sheffield 2001, s. 144.

86 S. M, Odkrycie świątyni izraelskiej z czasów Salomona, s. 227-
-228; A. N (red.), Encyklopedia archeologiczna Ziemi Świętej, s. 33.

87 S. M, Odkrycie świątyni izraelskiej z czasów Salomona, s. 
229-230.



60 61

Niektórzy badacze uważają jednak, że budowla sakralna 
z Tell Arad nie ma nic wspólnego ze świątynią jerozolimską 
(z wyjątkiem czasu powstania)88 lub też, że mimo wszel-
kich badań, architektura i datacja świątyni z Tell Arad nadal 
nastręcza wielu problemów, stąd też porównywanie jej ze 
świątynią Salomona jest kwestionowane89. Niemniej jednak 
bardziej powszechne jest traktowanie sanktuarium w Tell 
Arad jako analogii świątyni jerozolimskiej. Odkrycia z Tell 
Arad świadczą bowiem, że świątynia jerozolimska nie była 
jedyną zbudowaną przez Izraelitów, choć oczywiście sto-
łeczne sanktuarium miało największe znaczenie, zwłaszcza 
od reformy Jozjasz (VII w. przed Chr.), kiedy to stało się ono 
jedynym legalnym miejscem kultu Jahwe.

Wyposażenie świątyni

Na środku „miejsca świętego” – hekal znajdował się 
ołtarz kadzenia, wykonany z drzewa akacjowego i obity 
złotem. Na swych czterech narożnikach miał rogi. U gó-
ry ozdobiony był złotym wieńcem, pod którym znajdo-
wały się pierścienie na drążki do przenoszenia ołtarza. 
Codziennie rano i wieczorem palono na nim kadzidło. 
Z boku stał stół chlebów pokładnych zrobiony również 
z drzewa akacjowego pokrytego złotem. Tu także ozdo-

bą był złoty wieniec otaczający blat. On również posiadał 
pierścienie na drążki służące do przenoszenia go. Zawsze 
znajdowało się na nim dwanaście chlebów, które zmienia-
no co szabat90. Symetrycznie po obu stronach wejścia do 
Miejsca Najświętszego umieszczono po pięć świeczników, 
ale używano tylko jednego z nich91.

Nie pozostawia żadnych wątpliwości fakt, że najważniej-
szym przedmiotem w świątyni była Arka Przymierza, znaj-
dująca się w Miejscu Najświętszym – debir. Wykonana była 
z drzewa akacjowego, pozłacana z zewnątrz i wewnątrz. 
Przykrywała ją szczerozłota płyta, zwana przebłagalnią. Do 
miejsca tego mógł wchodzić tylko arcykapłan i to raz w roku, 
by na tej płycie dokonać przebłagania za kapłanów i lud92. Dla 
tego pomieszczenia Salomon kazał sporządzić dwa cheruby-
93 z drzewa oliwkowego, pokrytego złotem, o wysokości 5 m. 
Stojąc obok siebie dotykały się jednym skrzydłem. Pod tymi 
właśnie skrzydłami umieszczona została Arka Przymierza (1 
Krl 8,6n). Na przebłagalni Arki miała natomiast znajdować się 
druga para cherubów, wykonanych z czystego złota94. 

88 Z. H, The date of the Temple at Arad. Reassessment of Stra-
tigraphy and the Implications for the History of Religion in Judah, s. 177-
-178.

89 V. A. H, Yhwh’s Exalted House – Aspects of the Design and 
Symbolism of Salomon’s Temple, s. 66.

90 U. S, Świątynia jerozolimska, w: G. W (red.), Życie 
religijne w Biblii, Lublin 1999, s. 91.

91 T. H, Spotkania z Bogiem, czyli Historia Zbawienia i Świątyni 
Jerozolimskiej jako dzieje działania i obecności Boga wśród ludu., s. 178; 
por. także: C. S, Historia Starego Testamentu, s. 283.

92 U. S, Świątynia jerozolimska, s. 90.
93 W Megiddo odkryto pochodzące z ok. 1200 r. przed Chr. przedsta-

wienie króla kananejskiego siedzącego na tronie, który podtrzymywany był 
przez dwa cheruby. Należały więc one do ornamentyki królewskiej.

94 T. H, Spotkania z Bogiem, czyli Historia Zbawienia i Świątyni 
Jerozolimskiej jako dzieje działania i obecności Boga wśród ludu, s. 179.
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Oprócz wspomnianego wyżej ołtarza, na dziedzińcu 
świątynnym znajdowało się spiżowe podium o wymia-
rach 5x5 łokci i wysokie na 3 łokcie (2 Krn 6,13). Salomon 
kazał wznieść je przypuszczalnie po to, by być lepiej sły-
szalnym podczas uroczystości poświęcenia sanktuarium. 
Między świątynią a ołtarzem, choć bardziej na południe, 
znajdowało się tzw. morze spiżowe (lub miedziane). Była 
to ogromna kadź o średnicy 10 łokci i wysokości 5 łokci, 
mieszcząca 2 tysięcy bat (ok. 90 tysięcy litrów) wody. Usta-
wiona ona była na dwunastu wołach z brązu. Służyła ona 
kapłanom do obmyć rytualnych (1 Krl 7,23nn). Oprócz 
tego zbiornika na dziedzińcu znajdowało się jeszcze dzie-
sięć basenów spiżowych, mieszczących po 40 bat (ok. 
1800 litrów) każdy. Miały one umocowane kółka, dzięki 
którym mogły być poruszane. Pięć basenów znajdowało 
się w części północnej dziedzińca i pięć w południowej 
(1 Krl 7,38nn). Kadzie te służyły do obmywania zwierząt 
przed złożeniem ich w ofierze na ołtarzu całopalnym95.

W świątyni znajdowało się także wiele innych przed-
miotów kultu, m.in.: lampy, kubki, noże, miednice, kro-
pielnice, popielnice i wiele innych. Spora ich część wyko-
nana była ze złota pozostawionego na ten cel przez Da-
wida (1 Krl 7,48nn). Wiele z tych przedmiotów ma swoje 
analogie w wyposażeniu pogańskich świątyń. W zasadzie 
cała organizacja kultu, łącznie z zewnętrzną oprawą, za-
pożyczono z tradycji pogańskiej. Jednak w Izraelu, obok 
tradycji kultycznej, wytworzyła się tradycja teologiczna: 

naród musiał sobie coraz bardziej uświadamiać wyjątkowy 
charakter kultu świątynnego, który choć nie wyczerpywał 
wszystkich możliwości oddawania czci Jahwe96, był tym 
najdoskonalszym pod każdym względem, przede wszyst-
kim z uwagi na samego Jahwe. 

Historia świątyni do jej zburzenia w 586 r. przed Chr.

Salomon obarczył poddanych olbrzymimi daninami, 
gdyż utrzymanie wszystkich wybudowanych przez niego 
obiektów, nie tylko świątyni, wymagało sporych nakładów 
ekonomicznych, a sama ich budowa mocno nadszarpnęła 
zasobność społeczeństwa. Pokolenia nie były jednak ob-
ciążone jednakowymi kosztami, faworyzowane było po-
kolenie Judy, z którego pochodził król. Zaczęły więc na-
rastać nieporozumienia w niedawno zjednoczonym przez 
Dawida państwie. Gdy syn i następca Salomona, Robo-
am, nie zgodził się na złagodzenie wymagań stawianych 
poddanym, dziesięć pokoleń północnych zbuntowało się 
i utworzyło odrębne państwo z Jeroboamem na czele. 
Świątynia jerozolimska, choć była sanktuarium dla całego 
Izraela, stała się miejscem kultu pokoleń południowych, 
gdyż Jeroboam i jego następcy z obawy, by jedność kultu 
nie doprowadziła do ponownego zjednoczenia, zabronili 
poddanym udawać się do świątyni, popierając jednocze-
śnie schizmatyckie sanktuaria w Betel i Dan97. Okazało się 

95 Tamże, s. 182.

96 A. S. J, Jerozolima, promień miłości Jahwe., s. 31.
97 T. J, Dzieje świątyni jerozolimskiej., s. 26-27.
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jednak, że nie tylko wyłączność kultu była zagrożona, ale 
i sama świątynia.

Już w kilka lat po śmierci Salomona, za rządów Robo-
ama (931-914 r. przed Chr.) na Jerozolimę najechał król 
Egiptu, Szeszonk i złupił świątynię (1 Krl 14,25-26). Do 
ograbienia świątyni Salomona doszło jeszcze na początku 
VIII w. przed Chr. za panowania Joasza (2 Krl 14,14) i pod-
czas drugiego najazdu babilońskiego (2 Krl 24,13) w 597 r. 
przed Chr98. Nie było to jednak jedyne nieszczęście, które 
dotknęło świątynię w tym czasie. W królestwie Judy sze-
rzyło się bowiem bałwochwalstwo tolerowane, a wręcz 
popierane przez władców i to już od czasów Salomona. 
Nie wiadomo, w jakim stopniu przejawy pogaństwa wkra-
czały na teren samej świątyni, ale bardzo prawdopodobne 
jest, że nie zdołała uchronić się przed tą inwazją99.

Skarbiec świątyni był też wielokrotnie opróżniany 
przez rodzimych władców, którzy zmuszani byli do pła-
cenia haraczu rzekomym sprzymierzeńcom, czy protek-
torom, albo też silniejszym przeciwnikom. Pierwszym był 
Asa (911-870 r. przed Chr.): zabrał ze skarbca świątyni zło-
to i srebro i posłał je do Damaszku królowi Syrii Ben-Ha-
dadowi, by odnowić przymierze i jednocześnie skłonić go 
do zerwania przymierza z królem Izraela (1 Krl 15,18-20). 
Kolejnym „synem marnotrawnym” był Joasz (835-796 r. 
przed Chr.), który zabrał wszystkie święte dary, składane 
przez niego i przodków oraz całe złoto ze świątynnego 

skarbca i posłał je królowi syryjskiemu, Chazazelowi, by 
ten odstąpił od Jerozolimy (2 Krl 12,19). Achaz (734-728 r. 
przed Chr.) natomiast, w obliczu napadów syryjsko – izra-
elskich, za złoto ze świątyni Jahwe szukał pomocy u króla 
asyryjskiego, Tiglat-Pilesera III (2 Krl 16,8). Gdy Ezechiasz 
(728-699 r. przed Chr.) został pokonany przez króla Asyrii, 
Sennacheryba, musiał zapłacić zwycięzcy wyznaczony ha-
racz. Wykorzystał do tego celu wszystkie pieniądze znaj-
dujące się w świątyni; co więcej, kazał oderwać metalowe 
obicia drzwi i futryn świątyni Jahwe i także dał królowi 
asyryjskiemu (2 Krl 18,15-16)100.

Sanktuarium jerozolimskiego dotyczy także wiele in-
nych zdarzeń. Za czasów Asy zgromadzono tam wiele 
drogocennych sprzętów, które miały służyć kultowi (1 Krl 
15,15). Kilkadziesiąt lat później Jozjasz jako dziecko ukry-
wał się w świątyni, a następnie został w niej namaszczo-
ny na króla Judy (2 Krl 11,3.11-12). On też przeprowadził 
gruntowny remont świątyni (2 Krl 12,5-16). Był on ko-
nieczny, gdyż za panowania Atalii dokonało się zniszcze-
nie i profanacja sanktuarium (2 Krn 24,7). Konieczność 
ponownej renowacji zaistniała ok. sto lat później, po rzą-
dach Achaza, który próbował upodobnić świątynię do bał-
wochwalczego sanktuarium w Damaszku (2 Krl 16,12.14-
-19). Renowacja i oczyszczenie świątyni z oznak kultu 
pogańskiego dokonało się za Ezechiasza, syna Achaza (2 
Krn 29,3.5.16.18-19). Niestety, już za następnego władcy, 
Manassesa (699-643 r. przed Chr.), sanktuarium znów ule-

98 U. S, Świątynia jerozolimska, s. 81.
99 T. J, Dzieje świątyni jerozolimskiej, s. 28-29. 100 U. S, Świątynia jerozolimska, s. 81-82.
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gło skażeniu; ustawiono tam ołtarze poświęcone bożkom 
i posąg bóstwa kananejskiego (2 Krl 21,4-7). Kilkadziesiąt 
lat później Jozjasz kazał odnowić świątynię Jahwe (2 Krn 
34,8-11, por. 2 Krl 22,3-7.9)101.

Całkowita zagłada świątyni jerozolimskiej była już 
stosunkowo bliska. Dokonał tego babiloński król Nabu-
chodonozor wraz ze swym wojskiem w 586 r. przed Chr. 
Najpierw jednak, w 597 r. przed Chr., Babilończycy ogra-
bili świątynię i deportowali znaczną część kapłanów. Na-
tomiast w 586 r., po półtorarocznym oblężeniu, Jerozoli-
ma została zdobyta i spalona, a świątynia legła w gruzach. 
Wszystkie przedmioty złote, srebrne i brązowe, służące 
do kultu świątynnego, przetransportowano do Babilonu 
(2 Krl 25,8-9.13-15)102. Tak zakończył się okres Pierwszej 
Świątyni w dziejach Izraela. Odbudowa sanktuarium, 
a właściwie wzniesienie go od podstaw, stało się możliwe 
dopiero po dekrecie Cyrusa z 538 r. przed Chr.

III. ŚWIĄTYNIA ZOROBABELA

ks. Sławomir Stasiak

Nim doszło do jej budowy Izrael przebył bolesny okres 
niewoli babilońskiej (586 - 538). Po wysiedleniach doko-
nanych przez Nabuchodonozora w Judzie pozostała naj-
uboższa część ludności. Kraj nie został zasiedlony przez 
kolonistów. Nie sposób więc było nawet pomyśleć o przy-
wróceniu jakiegokolwiek kultu a cóż dopiero o odbudowie 
świątyni czy choćby jakiegoś miejsca kultu. Wygnańcy na-
tomiast utworzyli dwa ośrodki diaspory żydowskiej – jeden 
w Mezopotamii, drugi w Egipcie. Historia diaspory w Me-
zopotamii jest dość bogato udokumentowana w literaturze 
biblijnej i pozabiblijnej103. Niektórzy nawet próbują sugero-
wać, że na terenie Babilonii istniało jakieś sanktuariów lub 
przynajmniej miejsce zgromadzenia wygnańców z Judy104. 
Być może chodzi o pierwszą synagogę, co sugeruje wielu 
uczonych. Natomiast istnienie takiej świątyni w diasporze 
w Egipcie jest dobrze udokumentowane. Chodzi o Elefan-
tynę, wyspę w pobliżu dzisiejszego Asuanu. Osadzano tam 

101 Tamże, s. 82-84.
102 T. H, Spotkania z Bogiem, czyli Historia Zbawienia i Świątyni 

Jerozolimskiej jako dzieje działania i obecności Boga wśród ludu, s. 184-
-185.

103 S. G, Archeologia biblijna, t. I, Gniezno 1994, 352-355; por. 
też J. B, Historia Izraela (przeł. J. Radożycki), Warszawa 1994, 355-
-363.

104 J.D. P, Wygnanie i powrót. Od zniszczenia przez Babilonię 
do odbudowy państwa żydowskiego (tłum W. Chrostowski), w: Starożyt-
ny Izrael. Od czasów Abrahama do zburzenia Jerozolimy, Warszawa 1994, 
224-228.
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najemników żydowskich prawdopodobnie w VI w. przed 
Chr. Czcili oni Jaho (Jahwe) i wybudowali Mu świątynię. 
Jej rozkwit przypada jednak dopiero na czasy perskie (494-
-410). Widzimy więc, że nim doszło do wydania przez Cy-
rusa dekretu nakazującego powrót wygnańcom do rodzin-
nego Kanaanu, również w diasporach Żydzi szukali możli-
wości oddawania czci jedynemu Bogu Jahwe.

Tło historyczne VI w. przed Chr.

Po jednym z najznakomitszych okresów w dziejach Ba-
bilonii za Nabuchodonozora (605-562), który władał całym 
terytorium Żyznego Półksiężyca, przychodzi zmierzch po-
tęgi tego mocarstwa. Na tron wstępują kolejno mało zna-
ni władcy, a następnie obejmuje go Nabonid (555-539), 
ostatni z królów babilońskich. Jego polityka, a zwłaszcza 
umiłowanie kultu boga księżyca Sina, doprowadziły do 
wewnętrznych podziałów w społeczeństwie. W takiej sy-
tuacji, achemenidzki władca Persji, Cyrus II Wielki (559-
-529105) nie miał większych kłopotów z zajęciem Babilonii 
wraz z jej stolicą. Dokonało się to po bitwie pod Opis nad 
Tygrysem (539 r. przed Chr.)106. Polityka władców perskich 

tego okresu bardzo różniła się od ich poprzedników asy-
ryjskich i babilońskich. Zainteresowanie pobieraniem po-
datków zostało zastąpione chęcią utrzymania pokoju i po-
rządku w całym imperium. W prowincjach i satrapiach 
zostały wzmocnione władze lokalne, a ludy pozostające na 
wygnaniu zachęcano do powrotu do swoich krajów ojczy-
stych i do odbudowy własnych instytucji życia polityczne-
go i religijnego. Wyrazem tego był dekret Cyrusa z 538 r.107, 
zezwalający na odbudowę żydowskiej wspólnoty i kultu 
w Palestynie108. Przytoczmy jego brzmienie za Księgą Ez-
drasza i w tłumaczeniu pochodzącym z Cylindra Cyrusa.

„Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi 
dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu 
dom w Jerozolimie w Judzie. Jeśli jest między wami jeszcze 
ktoś z całego ludu Jego, to niech Bóg jego będzie z nim; 
a niech idzie do Jerozolimy w Judzie i niech zbuduje dom 
Pana, Boga izraelskiego – tego Boga, który jest w Jerozo-
limie. A co do każdego z pozostających jeszcze przy życiu 
– to współmieszkańcy wszystkich miejscowości, gdzie taki 
przebywa, mają go wesprzeć srebrem, złotem, sprzętem 
i bydłem – oprócz darów dobrowolnych dla domu Bożego 
w Jerozolimie” (Ezd 1,2-4).

105 Na tron perski Cyrus II Wielki wstąpił w 550 r., jednak dopiero 
w 559 r. przejął władzę nad całym imperium Medów, kiedy to pod Harpa-
gos, cała armia medyjska przeszła na jego stronę. Więcej na ten temat zob. 
C. S, Historia Starego Testamentu, t. V, 17-19.

106 A.K. G, Babilonia (tłum. P. Krupczyński), w: Cywilizacje 
starożytne. Przewodnik encyklopedyczny (red. A. C), PRO-media 
CD; Łodź 21996, 101.

107 Znany nie tylko z tekstów biblijnych ale i z tak zwanego walca gli-
nianego odnalezionego w Rassam; zob. fot. 1: Dekret Cyrusa.

108 J.D. P, Wygnanie i powrót, 233-235. Biblia zawiera w księdze 
Ezdrasza dwie relacje związane z tym wydarzeniem: 1,2-4 i 6,3-5. Szerzej na 
ten temat zob. C. S, Historia Starego Testamentu, t. V, 38-39.



70 71

„W roku pierwszym panowania króla Cyrusa tenże król 
wydał taki rozkaz: Sprawa domu Bożego w Jerozolimie: 
Dom ten ma być odbudowany jako miejsce dla składają-
cych Bogu żertwy krwawe i ofiary spalane. Długość jego 
– sześćdziesiąt łokci, szerokość jego – dwadzieścia łokci, 
wysokość jego – trzydzieści łokci; układów z kamienia 
ciosowego – trzy, i z drzewa – układ jeden. Koszty będą 
pokryte ze skarbu królewskiego. Również złote i srebrne 
sprzęty domu Bożego, które Nabuchodonozor zabrał ze 
świątyni w Jerozolimie i przeniósł do Babilonu, zwróci się, 
tak że one powrócą na dawne miejsce do świątyni w Jero-
zolimie i będą złożone w domu Bożym” (Ezd 6,3-5).

„Do świętych miast po drugiej stronie Tygrysu, do 
świątyń będących w ruinie przez długi czas przywróci-
łem posągi, które tam były poprzednio i ustanowiłem dla 
nich stałe świątynie. Zgromadziłem również wszystkich 
poprzednich mieszkańców i pozwoliłem im wrócić do ich 
wcześniejszych miejsc zamieszkania. Ponadto na rozkaz 
Marduka, Wielkiego Pana, przeniosłem wszystkich bogów 
Szumeru i Akkadu, które Nabonid sprowadził do Babilo-
nu… Niech wszyscy bogowie, których przeniosłem do ich 
świętych miast codziennie proszą Bela i Nebo o długie ży-
cie dla mnie”109.

Teksty, choć nie jednobrzmiące, jednak pozostają 
w zgodzie co do treści i tolerancyjnej polityki króla.

Powrót pierwszej grupy do ojczyzny i odbudowa fun-
damentów świątyni

Jak dowiadujemy się z księgi Ezdrasza, Cyrus nie tyl-
ko zezwolił na odbudowę Świątyni i powrót Izraelitów do 
ojczyzny, ale także zwrócił święte naczynia, zagrabione 
przez Nabuchodonozora. Piecza nad tym zadaniem zosta-
ła powierzona Szeszbassarowi110, „księciu judzkiemu” (Ezd 
1,7-11). Pod jego wodzą, wkrótce po ogłoszeniu dekretu, 
wyruszyła pierwsza grupa repatriantów111. Nie wiadomo 
jak duża była to grupa. Z pewnością niezbyt liczna. Pale-
styna była odległym krajem zapamiętanym jedynie przez 
najstarszych. Wędrówka pociągała za sobą ryzyko, a i po-
zostawienie majątku zdobytego w Babilonii nie było bez 
znaczenia. Stąd znamienny osąd Józefa Flawiusza: „wielu 
jednak Izraelitów zostało w Babilonie, bo żal im było po-
rzucać dobytek” (Dawne dzieje Izraela 11,8).

Prawdopodobnie zaraz po powrocie przystąpiono 
do odbudowy Świątyni. „Kronikarz wprawdzie przy-
pisuje to Zorobabelowi (Ezd 3,6-11; por. Za 4,9), ale 
źródło aramejskie (Ezd 5,16) wyraźnie zaszczyt ten 

109 Tłumaczenie tekstu za S. G, Archeologia biblijna, t. I, 356.

110 Chodzi prawdopodobnie o Szeneasara, syna Jojakina, wymienione-
go w 1Krn 3,18. Por. J. B, Historia Izraela (tłum. J. Radożycki), War-
szawa 1994, 374.

111 Jakkolwiek zadania uczonych na temat powrotu Izraelitów do Pale-
styny są podzielone. Dość powszechną jest jednak opinia, że były to dwie 
grupy. Pierwsza, która wyruszyła ok. 539 r. przed Chr. pod wodzą Szeszbas-
sara. Działo się to za panowania Cyrusa. Druga grupa wyruszyła ok. 520 r. 
przed Chr. pod wodzą Zorobabela. Miało to miejsce już za panowania Da-
riusza I. J.D. P, Wygnanie i powrót, 235-237.
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przyznaje Szeszbassarowi”112. Trudna sytuacja finanso-
wa jak i niesprzyjające warunki w samej Judei sprawiły, 
że najpierw podjęto jedynie dobudowę ołtarza całopa-
lenia – hebr. mizbeach, na zachowanym fundamencie 
(Ezd 3,1-3). Sprawowano więc tam jakiś rodzaj kultu-
113. Dopiero w drugim roku przystąpiono do położenia 
fundamentów Świątyni114. Chociaż starano się zacho-
wać wymiary pierwszej Świątyni, to jednak ich skrom-
ny rozmiar wywołał płacz u tych, „którzy dawniej wi-
dzieli dom pierwszy” (Ezd 3,12)115. Dzieło budowy nie 
zostało jednak ukończone. Położenie repatriantów nie 
było dobre. Samarytanie oraz reszta pozostałej w Judei 
ludności traktowała ich z nieufnością, a fakt, że powra-
cający uważali się za prawdziwego Izraela zaognił jesz-
cze bardziej sytuację116.

 

Powrót drugiej grupy i odbudowa świątyni

Nie wiemy dokładnie kiedy wyruszyła druga grupa po-
wracających, pod wodzą Zorobabela (bratanka Szeszbas-
sara) i kapłana Jozuego. Było to prawdopodobnie krótko 
po wstąpieniu na tron Dariusza I (522-486). Imperium 

perskie rozdzierane było wówczas wielką falą butów117, 
które Dariusz stłumił. Być może właśnie w tym klimacie 
odżyły również w Judei nadzieje na odbudowanie mo-
narchii Dawidowej i ustanowienia panowania Jahwe. Na-
dzieje te były podsycane przez proroków tamtego okresu 
– Aggeusza i Zachariasza, którzy „sięgając do urzędowej 
teologii przedwygnaniowej Judy i obietnic danych Dawi-
dowi zapewniali, że spełnienie się ich jest już bliskie” 118. 
W drugim więc roku panowania Dariusza I (520 r. przed 
Chr.) z nowym zapałem przystąpiono do odbudowy Świą-
tyni (a ściślej rzecz biorąc przybytku, czyli centralnej bu-
dowli Świątyni). Prace ukończono w szóstym roku pano-
wania tego władcy (515 r. przed Chr.)119. Nowa Świątynia 
została poświęcona wśród wielkiej radości (Ezd 6,13-18). 
Nie dorównywała ona jednak wspaniałością poprzedniej, 
wzniesionej przez Salomona. Za wkład pracy w dzieło od-
budowy Świątyni prorok Zachariasz nazwał Zorobabela 
„odroślą” (Za 6,12-13), co było tytułem mesjańskim120. Na 
ten okres możemy datować również działalność tak zwa-
nego Trito-Izajasza, który bywa nazywany piewcą nowego 
Syjonu121.

112 J. B, Historia Izraela, 376.
113 J.D. P, Wygnanie i powrót, 235-236.
114 Fundamenty tak ołtarza całopalenia jak i samej Świątyni Salomona 

prawdopodobnie w większej mierze ocalały; C.L. M, Świątynia, w: 
Encyklopedia biblijna (red. P.J. A), Warszawa 1999, 1215.

115 S. G, Archeologia biblijna, t. I, 358.
116 C. S, Historia Starego Testamentu, t. V, 40-41.

117 Między innymi powstania w Babilonii pod wodzą Nabuchodonozo-
ra III (522 r. przed Chr.) i Nabuchodonozora IV (521 r. przed Chr.); J.D. 
P, Wygnanie i powrót, 236.

118 J. B, Historia Izraela, 382-383.
119 Data ta uznawana jest za początek Drugiej Świątyni; por. J.C. V-

K, Wprowadzenie do wczesnego judaizmu (tłum. P. Krupczyński), 
Warszawa 2006, 14-15.

120 J.D. P, Wygnanie i powrót, 236.
121 C. S, Historia Starego Testamentu, t. V, 42.
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Rozmiary świątyni

Nie mamy zbyt wiele informacji na ten temat122. Wpraw-
dzie przytoczony wyżej dekret Cyrusa (Ezd 6,3) wyznaczał 
jej rozmiary, jest on jednak uszkodzony. Miałyby to być 60 
łokci (ok. 30 m) długości, 20 łokci (ok. 10 m) szerokości i 30 
łokci (ok. 15 m) wysokości. Były to więc wymiary zbliżone 
do Przybytku w Świątyni Salomona (1Krl 6,5-10). Dekret 
Cyrusa podaje również sposób budowy Świątyni: trzy war-
stwy z kamienia ciosanego i jedna warstwa z drewna (Ezd 
6,3). Zasady budowy Świątyni Salomona (1Krl 6,16; 7,12) zo-
stały więc zachowane, z małym detalem, w Księdze Ezdra-
sza nie wspomina się, że drewno było cedrowe. Wydaje się 
więc oczywiste, że budowniczowie zachowali zarówno plan 
jak i wymiary Świątyni Salomona. Tym bardziej powinien 
dziwić fakt powszechnego lamentu z powodu nowej Świą-
tyni, która była „jakby jej w ogóle nie było” (Ag 2,3). Nawet 
jeśli nie dorównywała ona splendorem pierwszej Świątyni, 
to jednak prace były wykonane starannie i solidnie, o czym 
świadczy raport Tattenaja (zob. Ezd 5,8)123. Być może bar-

dziej chodziło o niedostatek cennych metali zastosowanych 
do jej wystroju, niż o zbyt małe jej rozmiary124.

Wyposażenie przybytku

Danych biblijnych na ten temat nie posiadamy zbyt wie-
le. Ezd 3,1-3 relacjonuje odbudowę ołtarza całopalenia, na 
dawnym fundamencie. O tym ołtarzu wspomina również 
znacznie później Józef Flawiusz, cytując Hekateusza z Ab-
dery (IV/III w. przed Chr.): „W jego obrębie [muru świą-
tynnego – przyp. SJS) znajduje się czworokątny ołtarz ze-
stawiony w taki kształt z nie ociosanych i nie obrobionych 
głazów, przy czym każdy jego bok miał dwadzieścia łokci 
długości i dziesięć wysokości” (Przeciw Appionowi 1.22). 
Byłby to więc imponujący ołtarz, dorównujący wielkością 
ołtarzowi z brązu w Świątyni Salomona (por. 2Krn 4,1): 20 
łokci (ok. 10 m) wysokości, 20 łokci (ok. 10 m) szerokości 
i 10 łokci (ok. 5 m) wysokości.

Pierwotny wygląd świątyni

122 Fundamenty tej Świątyni znajdują się w obecnej dzielnicy muzuł-
mańskiej. Jest jednak jeden detal, który wskazuje na prawdopodobne ist-
nienie murów okalających Świątynię Zorobabela. Chodzi o mur od strony 
doliny Cedronu, w części północno-wschodniej. Odkryto tam niewielką, 
ale dobrze widoczną szczelinę pomiędzy dwoma rodzajami muru – jeden 
z epoki herodiańskiej (w kierunku południowym), drugi prawdopodobnie 
z epoki perskiej (w kierunku północnym); S. G, Archeologia biblij-
na, t. I, 358-359.

123 R.  V, Instytucje Starego Testamentu (tłum. T. Brzegowy), t. II, 
Poznań 2004, 340. 124 C.L. M, Świątynia, 1215.
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W tym samym dokumencie wspomina się również 
o wielkim budynku, w którym znajduje się „ołtarz i świecz-
nik, oba sporządzone ze złota o wadze dwóch talentów” 
(Przeciw Appionowi 1.22). Chodziłoby więc najpierw 
o siedmioramienny świecznik, który zastąpił dziesięć ze 
Świątyni Salomona (por. 1Krl 7,49). Na powrót do trady-
cji jednego świecznika w Świątyni Zorobabela wskazuje 
czwarta wizja Zachariasza: „I zapytał mnie: «Co widzisz?» 
Odpowiedziałem: Widzę świecznik, cały ze złota i u jego 
szczytu czarę podtrzymującą siedem lamp, i każda lampa 
ma siedem palników, które są na jej wierzchołku»” (Za 
4,2)125. Waga złota, z którego została wykonana menorah 
(2 talenty) jest dwukrotnie większa od wagi, o której była 
mowa przy okazji sprzętów Namiotu Spotkania (1 talen-
t)126. Ogień palił się tam w dzień i w nocy. O zagrabieniu 
tego właśnie świecznika w 169 r. przed Chr. przez Antio-
cha IV Epifanesa, czytamy w 1Mch 1,21.

W tym samym miejscu znajdował się złoty ołtarz cało-
palenia. Wykonany również ze złota o wadze 2 talentów. 
Przypuszczalnie ten właśnie ołtarz zagrabił Antioch IV Epi-
fanes: „W swojej pysze wtargnął do świątyni i zabrał złoty 
ołtarz i świecznik i wszystkie jego sprzęty” (1Mch 1,21).

Nic natomiast nie wiemy na temat stołu chlebów po-
kładnych. Dokumenty na ten temat milczą. Jedynie z in-

formacji, że w 164 r. Juda Machabejczyk oczyścił Świąty-
nię (o czym będzie mowa niżej) i przywrócił jej stół ofiar-
ny (1Mch 4,49-51), możemy się domyślać, że i wcześniej 
on się tam znajdował127.

Pozostaje jeszcze pytanie: co znajdowało się w miejscu 
najświętszym w Świątyni Zorobabela? Skądinąd wiadomo, 
że nie było tam Arki Przymierza (por. Jr 3,16). Brak rów-
nież o niej wzmianki w wizjach Nowej Świątyni u Ezechie-
la (Ez 40-48). Potwierdzają to również starożytni autorzy 
(Józef Flawiusz, Wojna żydowska 1.152; Tacyt, Dzieje 5.9). 
Józef Flawiusz relacjonując wejście Pompejusza do Świą-
tyni w 64 r. przed Chr., wśród jej wyposażenia nie wyli-
cza Arki Przymierza (Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela 
14.71-72; Wojna żydowska 1.152-153)128. Czy więc miejsce 
najświętsze było puste? Przytoczmy tu opinię R. de Vaux: 
„Słusznie zatem wysuwa się wniosek, że kapporet (Prze-
błagalnia – przyp. SJS) w Świątyni powygnańczej zastępo-
wał Arkę, która już nie została odtworzona (por. Jr 3,16). 
Opinię taką zadaje się potwierdzać 1Krn 28,11, gdzie 
Miejsce Najświętsze jest określane za pomocą wyrażenia 
„komnata kapporet”. Teraz kapporet spełniał funkcję Arki: 
jak kiedyś Arka był on siedzibą obecności Bożej…”129.

125 C.L. M, Świecznik (tłum. Z. Kościuk), w: Encyklopedia biblij-
na (red. P.J. A), Warszawa 1999, 1222.

126 Przypomnijmy, że jeden talent zwykły to 30 lub 60 kg, a talent kró-
lewski to 30,6 kg lub 61,2 kg.

127 R.  V, Instytucje Starego Testamentu, 341.
128 A. M, Teologia Arki Przymierza w Psalmach i w tradycji pro-

rockiej (Ps 132; Jr 3,14-18; 2Mch 2,1-8), Katowice 2003, 34.
129 R.  V, Instytucje Starego Testamentu, 316.
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Odbudowa murów miasta

Ten etap historii narodu po wygnaniu przypada na 
znacznie późniejsze czasy. W Persji panowała już Artak-
serkses I (465-425). W 445 r. przed Chr. do Palestyny zo-
stał przez niego wysłany świecki urzędnik – Nehemiasz. 
Jego podstawowym zadaniem było, jak się okazało później, 
przeprowadzenie gruntownej reformy życia społecznego 
i religijnego w Izraelu. „Odbudowa murów Jerozolimy sta-
nowiła – logicznie i psychologicznie rzecz biorąc – pierw-
szy i najpotrzebniejszy etap planowanej odnowy moral-
nej narodu. Miasto, jak też jego mieszkańcy, a zwłaszcza 
cały obiekt sakralny świątyni musieli czuć się bezpiecz-
nie. Konsekwentne realizowanie dobrze przemyślanego 
planu odbudowy murów (Ne 3,1-32), mimo piętrzących 

się trudności, tak zewnętrznych (Ne 3,33-4,2), jak i we-
wnętrznych (Ne 4,4; 6,17-19), osobista odwaga i męstwo 
Nehemiasza (Ne 6,1-14), zdołały natchnąć naród wolą 
współpracy z nim i poderwać prawie wszystkich do czynu. 
(…) To właśnie za odbudowę murów spotkała Nehemiasza 
pochwała u potomnych (por. Syr 49,13)”130.

Odbudowę murów ukończono 25 dnia miesiąca Elul131, 
po 52 dniach (Ne 6,15). Wydaje się to mało prawdopodob-
ne. Co poświadcza Józef Flawiusz: „Tak mozolił się przez 
dwa lata i cztery miesiące; przez taki okres bowiem budo-
wano mury jerozolimskie, a ukończono je w dwudziestym 
ósmym roku panowania Kserksesa132, w miesiącu dziewią-
tym” (Dawne dzieje Izraela 11.179). Byłby to więc 437 r. 
przed Chr133. Nie ma powszechnej zgody co do przebiegu 
murów. Maksymaliści utrzymują, że objęły one znaczną 
część obecnego starego miasta (część południową wraz 
z miastem Dawidowym, Ofelem i wzgórzem świątynnym). 
Minimaliści sadzą, że w ich obrębie znalazło się tylko miasto 
Dawidowe, Ofel i wzgórze świątynne. Ich przebieg w opinii 
obu grup można prześledzić na załączonym rysunku.
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130 J. H, Nehemiasz – świecki reformator religijny, Roczniki 
Teologiczno-Kanoniczne 36, z. 1 (1989) 23.

131 To szósty miesiąc w kalendarzu żydowskim, przypadający na prze-
łom sierpnia i września; F. T, Święta religijne żydów, chrześcijan i mu-
zułmanów (tłum. W. Wesoły), Warszawa 1995, 8.

132 Chodzi oczywiście o Artakserksesa I (464-424). Nawet jeżeli dane 
podane przez Józefa Flawiusza nie są ścisłe lub tekst został skażony, to data 
ta wydaje się wielce prawdopodobna; por. J F, Dawne dzieje 
Izraela (wyd. Z. Kubiak, J. Radożycki), t. I, Warszawa 2001, 497, przyp. 84.

133 J. B, Historia Izraela, 396.
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Reformy Nehemiasza i Ezdrasza134.

Kolejnym krokiem na drodze do reformy społecznej 
i religijnej Izraela były działania Nehemiasza mające na 
celu polepszenie warunków ekonomicznych ludności. 
Wydał on zarządzenia dotyczące hipotek, pożyczek i pro-
centów (Ne 5). Zaludnił Jerozolimę za pomocą losowania 
co dziesiątego, który miał w niej zamieszkać (Ne 13,15-
-22). Tak więc Nehemiaszowi Izraelici zawdzięczają uzna-
ny status polityczny, bezpieczeństwo i uczciwy zarząd135.

Dzieło reformy życia wewnętrznego spoczęło w rękach 
Ezdrasza, który przybył do Jerozolimy prawdopodobnie 
około 428 r. przed Chr.136 Dokonał on trzech zasadniczych 
reform. Pierwsza obejmowała nową promulgację Prawa, 
która dokonała w się w czasie Święta Namiotów (Ne 8,1-
-18). Druga dotyczyła małżeństw mieszanych. Ezdrasz 
wydał nakaz: „Odłączcie się od narodów tego kraju i od 
kobiet obcoplemiennych” (Ezd 10,11). Trzecia reformą i za 
razem zwieńczeniem działalności Ezdrasza było uroczy-
ste ogłoszenie, podpisanie i opieczętowanie „umowy spo-
łecznej”. Izraelici zobowiązali się w niej do nie zawierania 

małżeństw mieszanych; nie kupowania niczego w szabat; 
zachowania roku szabatowego; płacenia podatku na świą-
tynię; dostarczania drewna do spalania ofiar; składania da-
rów z pierwocin i do oddawania dziesięciny (Ne 9-10)137.

Obie te reformy (Nehemiasza i Ezdrasza) ustaliły ob-
raz zarówno społeczny jak i religijny Izraela na pozosta-
łą część jego historii. Odzwierciedlenie tego znajdujemy 
w księgach proroków Malachiasza i Joela138.

Dzieje Świątyni do czasów Heroda Wielkiego

Po w miarę tolerancyjnym i spokojnym okresie panowa-
nia imperium perskiego, nastał dla Izraelitów znacznie gor-
szy czas helleński. Choć pierwsze lata po zwycięstwie Alek-
sandra Wielkiego nad Dariuszem III pod Issos (333 r. przed 
Chr.) i jego licznych wyprawach wojennych (między innymi 
do Egiptu, Indii), nie zapowiadały katastrofy, to jednak sta-
wała się ona coraz bliższa. Imperium Aleksandra rozrastało 
się. Obejmowało już niemal cały ówczesny świat (Grecja, 
Frygia, Armenia, Persja, Babilonia, Syria z Judeą i Egipt). 
Ten jednak nieoczekiwanie, w 323 r. przed Chr. zmarł. „Nie-
mal natychmiast po śmierci Aleksandra rozpoczęła się ry-
walizacja potężnych wodzów armii o terytoria ogromnego 
państwa. Wojny między nimi skończyło dopiero następne 

134 Co do porządku chronologicznego idziemy za opinią J. Bright’a, 
który uważa, że najpierw została dokonana reforma Nehemiasza, a dopiero 
później swoje dzieło wypełniał Ezdrasz. Szczegółowe informacje na temat 
tej chronologii zob. ekskurs Czas misji Ezdrasza w Jerozolimie, w: J. B-
, Historia Izraela, 406-418.

135 J.D. P, Wygnanie i powrót, 241-242.
136 Data ta opiera się na hipotezie błędu kopisty, który w Ezd 7,7 napisał 

„w siódmym…” zamiast np. „w trzydziestym siódmym roku rządów Artak-
serksesa”; J. B, Historia Izraela, 394.

137 C. S, Historia Starego Testamentu, t. V, 166-169; por. także 
P. B, Przymierze Nehemiasza a istnienie Izraela jako ludu Bożego (Ne 
9-10), Verbum vitae 4 (2003), 88-92.

138 T. J, Biblijna historia zbawienia, Kraków 1991, 136.
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pokolenie ich synów, stwarzając podstawy względnie stabi-
lizacji na ziemiach byłego już imperium Aleksandra”139. 

Pod panowaniem Ptolemeuszy

Nim jednak do tego doszło o Palestynę rywalizowało dwóch 
diadochów: Ptolemeusz I Soter (323-285), władca Egiptu i Se-
leukos I (312/311-280), władca Babilonii i Syrii. Ostatecznie, po 
zwycięstwie pod Ipsos (301 r. przed Chr.) kontrolę na tych te-
renach przejęli Ptolemeusze. Panowali oni niemal przez jeden 
wiek. Prawdopodobnie status polityczny i religijny Izraelitów 
w tym okresie nie zmienił się140. Faktem godnym zauważenia 
jest jednak zmniejszanie się funkcji religijnej Arcykapłana na 
rzecz urzędu świeckiego administratora, odpowiedzialnego za 
płacenie odpowiednich danin Ptolemeuszom141.

Pod panowaniem Seleucydów142

Sytuacja na scenie politycznej zmieniła się diametralnie, 
kiedy na tron Seleucydów wstąpił Antioch III Wielki (223-

-187). Po licznych bataliach, w końcu w 198 r. przed Chr. 
pod Panium (Banijas), pokonał armię egipską i anektował 
Palestynę. W początkowym okresie zostało to przyjęte 
przez Izraelitów niemal z entuzjazmem. Tym bardziej, że 
Antioch III utrzymał przywileje z czasów perskich – moż-
ność życia według Prawa bez przeszkód. Złożył również 
obietnicę pomocy państwa na rzecz kultu i zwolnienia 
sług Świątyni z podatków. Remont zaś Świątyni miał być 
przeprowadzony z pomocą państwa143.

Taki stan jednak nie trwał długo. Bowiem już następ-
ny władca Seleucydów, Seleukos IV (187-175) wysłał swego 
kanclerza Heliodora, aby zagarnął skarbiec Świątyni (2Mch 
3,7). Skądinąd wiemy, że do tego nie doszło (por. 2Mch 3,35-
-39), ale wskazuje to na radykalną zmianę polityki Seleucy-
dów wobec mieszkańców Jerozolimy i samej Świątyni144. Za 

139 J.C. VK, Wprowadzenie do wczesnego judaizmu, 24.
140 J. B, Historia Izraela, 430-431.
141 C. S, Historia Starego Testamentu, t. V, 203.
142 Nie będziemy tu szczegółowo omawiali historii czasów panowania 

Seleucydów. Podamy jedynie te fakty, które bezpośrednio dotyczą sytuacji 
Świątyni i jej personelu. Zainteresowanego czytelnika odsyłamy do takich 
pozycji jak: J. B, Historia Izraela, 434-444; I.A. L, Okres helle-
nistyczny (tłum W. Chrostowski), w: Starożytny Izrael. Od czasów Abraha-
ma do zburzenia Jerozolimy, Warszawa 1994, 247-284; J.C. VK, 
Wprowadzenie do wczesnego judaizmu, 29-46.

Dodanie Akry za Seleucydów – 186 r. przed Chr.

143 Być może o tym remoncie jest mowa w Syr 50,1-3; J. B, Histo-
ria Izraela, 432.

144 E. Z, Instytucje biblijne, Pelplin 1995, 65-66.

Akra

Akra
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panowania tegoż władcy została wybudowana również Akra, 
miasto hellenistów w Jerozolimie. Przylegało ono prawdopo-
dobnie do południowego muru okalającego Świątynię145, co 
można zaobserwować na rysunku.

Sytuacja stała się jeszcze poważniejsza, kiedy na władzę 
objął Antioch IV Epifanes (175-163). Wówczas to do istot-
nej zmiany doszło na stanowisku arcykapłana. W skutek 
korupcji i obietnic dalszych korzyści ze strony Jazona, An-
tioch IV jego właśnie mianował arcykapłanem. Następnym 
arcykapłanem został Menelaos, który również miał pła-
cić odpowiednie trybuty królowi. Nie mogą wywiązać się 
z należności, ukradł i sprzedał naczynia świątynne (2Mch 
4,32)146. Jeszcze gorszego czynu dopuścił się Antioch IV 
w 169r. przed Chr.147: „W swojej pysze wtargnął do świąty-
ni i zabrał złoty ołtarz i świecznik i wszystkie jego sprzęty, 
stół pokładny, naczynia do ofiar płynnych, czasze, złote ka-
dzielnice, zasłonę; a wieńce, złote ozdoby fasady świątynnej 
– wszystko zdarł. Zabrał srebro, złoto i kosztowne naczynia; 

zabrał też ukryte skarby, które odnalazł ” (1Mch 1,21-23). 
To było jedynie preludium do dalszych działań władcy Se-
leucydów przeciw Izraelowi. Powodów dostarczyli mu sami 
Żydzi, a ściślej rzecz biorąc zdetronizowany arcykapłan 
– Jazon, który przekonany, że Antioch IV zginął w czasie 
drugiej wyprawy do Egiptu, wyruszył z wojskiem przeciw 
Menelaosowi (aktualnemu arcykapłanowi) i zajął Jerozoli-
mę. Przebywający w Egipcie Seleucyda, zmuszony rzym-
skim ultimatum przekazanym mu przez Popiliusza Lenasa 
oraz sądząc, że w Jerozolimie wybuchł przeciw niemu bunt, 
zarządził odwrót. W 167 r. wojska Seleucydów pod wo-
dza Apoloniusza zdobyły i spustoszyły Jerozolimę, burząc 
jej mury. Antioch IV zaś wydał edykt znoszący koncesje 
przyznane Żydom przez jego ojca i w istocie zabraniający 
praktykowania Judaizmu (1Mch 1,41-64; 2Mch 6,1-11)148. 
„Sanktuarium zostało przemianowane na świątynię Zeusa 
Olimpijskiego (2Mch 6,2), w której uprawiano prostytucję, 
składano ofiary z niewłaściwych zwierząt, a Żydzi, podczas 
comiesięcznych obchodów królewskich urodzin, zmusze-
ni byli do spożywania mięsa nieczystych ofiar. Musieli tez 
uczestniczyć w święcie greckiego boga Dionizosa (2Mch 
6,3-7). Według źródeł szczególne wydarzenie miało miej-
sce piętnastego dnia miesiąca Kiszew (miesiąc dziewiąty) 
w 167 r. przed Chr., gdy na „ołtarzu całopalenia wybudowa-
no ‘ohydę spustoszenia’” (1Mch 1,54). Zniszczono ponadto 
księgi Prawa (1Mch 1,56)”149.

145 S. G, Archeologia biblijna, t. I, 373. Choć J. Bright jest zda-
nia, że Akra została wybudowana za panowania Antiocha IV (175-163); por. 
J. B, Historia Izraela, 438.

146 J.C. VK, Wprowadzenie do wczesnego judaizmu, 31-32.
147 Według 2Mch 5,1 dokonało się to po drugiej wyprawie do Egiptu 

(168/167), zatrzymanej przez rzymskiego legata Popiliusza Lenasa. Według 
1Mch 1,20 stało się to 143 roku w czasie pierwszej wyprawy do Egiptu (170/
169). Chodzi o 143 rok ery Seleucydów liczonej od 311 r. przed Chr., czyli 
o 169 r. przed Chr.; por. przypis do 1Mch 1,10 w: Biblia Tysiąclecia, Poznań 
52002; Co do chronologii wypraw Antiocha IV do Egiptu C. S, Histo-
ria Starego Testamentu, t. V, 199-200.

148 J. B, Historia Izraela, 438-439.
149 J.C. VK, Wprowadzenie do wczesnego judaizmu, 33.
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Powstanie Machabeuszy i oczyszczenie świątyni

Powyższe kroki spowodowały do wzmożenia się opo-
ru Żydów150. Ostatecznym jego owocem był wybuch 
powstania pod wodzą Matatiasza. Po jego śmierci przy-
wództwo objął jego syn, Juda zwany Makkabi (Machabe-
usz), co oznacza „uderzający młotem”. Pod jego wodzą 
powstańcy w 164 r. przed Chr. zdobyli Jerozolimę, przy-
stępując niezwłocznie do oczyszczania Świątyni. Usu-
nięto nieczyste i sprofanowane przedmioty (w tym po-
sąg Zeusa i kamienie ołtarza, na którym stał). Wniesiono 
ołtarz z nowych kamieni i zaopatrzono Świątynię w no-
we naczynia. Uroczyste poświęcenie Świątyni odbyło się 
25 dnia miesiąca kislew (listopad/grudzień) 164 r. przed 

Chr. Od tego dnia obchodzone jest święto poświęcenia 
Świątyni (chanukka)151.

W nieco późniejszym okresie warto zwrócić uwagę 
na jeszcze jedna postać z rodu Machabeuszy – Szymona 
(143-135), który w 141 r. usunął obce oddziały z cytadeli 
jerozolimskiej i zburzył Akrę. 

Dane archeologiczne wskazują również, że w czasach 
machabejskich i hasmonejskich sukcesywnie rozbudowy-
wano plac świątynny w kierunku południowym. Odnale-

Poszerzenie za Hasmoneuszów – 141 r. przed Chr.

150 Nie chcemy tu przedstawiać całej historii powstania Machabeuszów 
i dynastii Hasmonejskiej. Zainteresowanego czytelnika odsyłamy do wy-
mienionych wyżej opracowań o charakterze historycznym.

Opis?

151 A. P, Obyczajowość życia wspólnotowego, w: Życie społecz-
ne w Biblii (red. G. W), Lublin 1997, 311-313.
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ziono tam resztki murów z czasów Jonatana (161-143), Jana 
Hirkana I (135-104) i Aleksandra Janneusza (103-76)152.

Zmierzch panowania hasmonejskiego w Izraelu przy-
szedł wraz z wkroczeniem na te tereny panowania innego, 
wielkiego imperium – Rzymu. Wojska Pompejusza suk-
cesywnie zajmowały Armenię, Syrię i wreszcie dotarły do 
Jerozolimy. Świątynia broniła się w 63 r. przed Chr. przez 
trzy miesiące. Kiedy została zdobyta, Pompejusz wszedł 
do niej, jednak uszanował jej świętość i nie ograbił jej (por. 
Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela 14.71-72; Wojna ży-
dowska 1.152-153; Tacyt, Dzieje 5.9). Od tego momentu 
rozpoczyna się wielowiekowe panowanie Rzymu nad Pa-
lestyną.

Podsumowanie

Przez wiele wieków Świątynia Zorobabela była cen-
trum życia Izraelitów. Jest to okres bez mała pięciuset lat 
– od jej poświęcenia za Zorobabela (515 r. przed Chr.) aż 
do początku jej rozbudowy podjętej przez Heroda Wiel-
kiego (19 r. przed Chr.). Przeżywała radosne i smutne 
chwile. Już przy jej wznoszeniu nie obyło się bez trudno-
ści. Wszak pierwsza grupa repatriantów z Babilonii zdoła-
ła tylko wznieść ołtarz całopalenia i oczyścić fundamenty 
Przybytku. Potem przyszła radość jej odbudowy i poświę-
cenia i rozczarowanie, że nie dorównuje splendorem swej 

poprzedniczce wzniesionej przez Salomona. Przez kolejne 
ponad trzy wieki (od VI do III w. przed Chr.) upadały i po-
wstawały nowe imperia (Persów, Aleksandera Wielkiego, 
Ptolemeuszy i Seleucydów), a Świątynia w Jerozolimie 
wciąż była ostoją wiary w jedynego Boga Jahwe. Dopiero 
chciwość i zaborczość Seleucydów, szczególnie zaś Antio-
cha IV Epifanesa, „grzesznego korzenia” (jak nazywa się 
go w 1Mch 1,10), doprowadziły do jej profanacji. Ta znie-
waga została jednak bardzo szybko pomszczona (w 164 r. 
przed Chr.) i Świątynia odzyskała swoją funkcję ostoi jah-
wizmu. Później jednak przyszły czasy kolejnego imperium 
– Rzymu, który początkowo przyjazny wobec Izraelitów, 
z czasem stał się ich wrogiem.

152 S. G, Archeologia biblijna, t. I, 373-376. Zob. fot. 2: Jerozoli-
ma – mur wschodni. Połączenie muru hasmonejskiego i herodiańskiego.
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IV. ŚWIĄTYNIA HERODA

ks. Mariusz Rosik 

Postać Heroda w umysłach chrześcijan jawi się jako 
czarny charakter. Nie dzieje się tak oczywiście bez powo-
du. Ewangelista Mateusz relacjonuje wydarzenia związa-
ne z dzieciństwem Jezusa, w które żydowski król wpisał 
się czarnymi zgłoskami. Taki wizerunek władcy podkre-
ślają pisma Józefa Flawiusza. Żądny władzy nie cofał się 
przed niczym. Gdy w 41 roku Marek Antoniusz pojawił 
się na Wschodzie, Herod uprzedził swych rywali w do-
ręczaniu łapówki, która zapewnić mu miała władzę nad 
Judeą. Rządy rozdzielone początkowo pomiędzy Heroda, 
Fazaela i Hirkana, ten pierwszy dość szybko zdołał przejąć 
całkowicie. Potem przywłaszczył sobie prawo mianowania 
arcykapłanów przystąpił do systematycznych morderstw. 
Najpierw w Jerychu utopił brata swej żony, Arystobula, 
aby pozbyć się pretendujących do urzędu arcykapłańskie-
go Machabeuszy. Podobny los spotkał Hirkana. Herod nie 
zawahał się przed zabójstwem swej ukochanej żony Ma-
rianne, za którą później rozpaczał. Kolejną ofiarą króla 
mordercy stała się matka Marianne, co do której przypusz-
czał, że jest sprawczynią spisku przeciw niemu. Podobny 
los spotkał także dwóch synów Heroda, Aleksandra i Ary-
stobula, których najpierw wysłał do Rzymu, by przyuczyli 
się do władzy, a następnie stracił, by zbyt szybko jej nie 
objęli. Podobnie Antypater, syn Heroda z wcześniejszego 

małżeństwa, po powrocie z Rzymu do Jerozolimy został 
stracony we więzieniu. Ta ostatnia zbrodnia skłoniła re-
zolutnego Oktawiana Augusta do konkluzji, iż „lepiej jest 
być świnią Heroda niż jego synem”.

Przebudowa świątyni przez Heroda

Wszystkie te morderstwa nie przeszkodziły jednak He-
rodowi nadzorować w tym samym czasie budowy i rozbu-
dowy wielu miast, twierdz i innych obiektów. Do jego naj-
ważniejszych osiągnięć architektonicznych należą: teatry, 
amfiteatry, hipodromy, budowa Cezarei Nadmorskiej, 
pałac w Jerozolimie, przebudowa Samarii, którą nazwał 
Sebaste, wieża Stratona, wznoszenie twierdz Acheront, 
Masada i Herodium. Najbardziej jednak wsławił się król 
rozbudową świątyni. W osiemnastym roku swych rządów 
postanowił zrekonstruować istniejący kompleks świątyn-
ny. Józef Flawiusz tak relacjonuje dzieło rozbudowy:

 
„W owym czasie, a był to osiemnasty rok jego panowania153, Herod 
[...] podjął się niezwykłego dzieła: postanowił wznieść własnymi 
środkami wspanialszy Przybytek Boży, gdyż miał być znacznie ob-
szerniejszy i wyższy. Sądził, że będzie to dzieło, które jeśli uda się 
szczęśliwie doprowadzić do końca, przewyższy wspaniałością (jak 
też w istocie było) wszystko, co dotychczas zbudował, i zapewni mu 
wiekopomną chwałę” (Ant. 15,380; por. Bell. 5,184-227).

153 Według Bell. 1,401 Herod rozpocząć miał budowę w 15 roku swego 
panowania. Jeśli nie jest to pomyłka w datacji, należy przypuszczać, że w Bell. 
Flawiusz ma na myśli rozpoczęcie gromadzenia materiałów na budowę, nato-
miast w Ant. odnosi się do rozpoczęcia samej przebudowy świątyni. 
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Rzemieślników Herod sprowadził z Rzymu. To oni 
nadzorowali prace niemal 10 tysięcy mężczyzn wywodzą-
cych się z ludności lokalnej. Prace trwały w przybliżeniu 
10 lat, przy czym renowacja samej świątyni 18 miesięcy; 
prace upiększania przedłużyły się natomiast do 64 r. po 
Chr., a więc zaledwie na kilka lat przed destrukcją budowli 
przez wojska Tytusa. Herod starał się w tym akurat wy-
padku uszanować zwyczaje żydowskie, dlatego do renowa-
cji przybytku zatrudnił kapłanów i lewitów. Zdawał sobie 
sprawę, że gdyby przerwał sprawowanie kultu lub zezwolił 
na wejście na dziedziniec kapłański osobom nieuprawnio-
nym, ściągnąłby natychmiast gniew pobożnych Żydów.

Król nakazał zgromadzenie wszystkich materiałów jesz-
cze przed rozpoczęciem prac, natomiast kapłanów i lewitów 
przysposabiał do prac kamieniarskich i budowlanych, by mo-
gli dokładnie, ale i szybko dokonać projektowanych przeró-
bek. Na czas składania ofiar, rozwieszano kurtynę oddzielającą 
wewnętrzną część świątyni (hekal), aby umożliwić swobodne 
sprawowanie kultu, a jednocześnie zakryć tę część świątyni 
przed oczami tłumów154. Realizując inne swoje pomysły archi-
tektoniczne Herod zatrudniał do pracy także pogan, jednak 
do rekonstrukcji świątyni wybrał na murarzy i cieśle samych 
kapłanów. Chciał w ten sposób uniknąć gniewu ludu, któ-
ry byłby wzburzony widokiem pogan na terenie kompleksu 
świątynnego. W swym dziele zatytułowanym Dawne dzieje 
Izraela Józef Flawiusz tak opisuje przedsięwzięcia Heroda: 

154 M. ROSIK, Jezus a judaizm w świetle Ewangelii św. Marka, Rozprawy 
i Studia Biblijne 15, Warszawa 2004, 58-63.

„[Herod] przygotował tysiąc wozów do zwożenia kamieni, 
wybrał dziesięć tysięcy najbardziej doświadczonych budow-
niczych, zakupił szaty kapłańskie dla tysiąca kapłanów i kazał 
nauczyć jednych robót budowlanych, innych ciesielskich, a gdy 
już wszystko było starannie przygotowane, wtenczas do dzieła 
przystąpił” (Ant. 15,390).

Nowy wygląd świątyni

Po dokonaniu przebudowy świątynia prezentowała 
się imponująco155. Szczególnie wyniośle wznosiły się nad 
miastem mury kompleksu: ściana zachodnia liczyła 485 
m., północna 313m., południowa 280m., a wschodnia 
470m. Starożytna legenda żydowska, powstała po zburze-
niu świątyni przez Tytusa w 70 roku, mówi, że przy murze 
zachodnim (Kotel) wyznaczono do pracy najbiedniejszą 
ludność. Z powodu braku wykwalifikowanych robotni-
ków, prace przy tym najdłuższym murze były najtrudniej-
sze i przysporzyły pracownikom wiele cierpień. Gdy więc 
wojska rzymskie nacierały na kompleks świątynny, posła-
ny przez Boga anioł miał zakryć rozpostartymi skrzydłami 
zachodnią ścianę, wypowiadając słowa: „Ta ściana, praca 
najbiedniejszych ludzi, nigdy nie zostanie zburzona”156.

155 Architektoniczny kształt świątyni, w którym każdy kolejny dziedzi-
niec usytuowany był wyżej od poprzedniego, oddaje zakorzenioną w men-
talności semickiej ideę zbliżania się do Boga (podobnie jak babilońskie zik-
kuraty).

156 F. ALPERT, Getting Jerusalem Together. Your Historical Guide to 
Jerusalem Throughout the Ages, Jerusalem 1984, 27.
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Z ewangelii Janowej wiadomo, że prace wykończenio-
we i dekoracyjne nad świątynią trwały niemal pół wieku. 
Adwersarze Jezusa z ironią zwracają się do Niego: „Czter-
dzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty w ciągu trzech 
dni wzniesiesz ją na nowo?” (J 2,2). Prace te ukończono 
zaledwie na kilka lat przed ostateczną destrukcją świąty-
ni, a więc na niedługo przed rokiem 70. Do budowy za-
sadniczej struktury używano białego kamienia, natomiast 
do prac dekoracyjnych wykorzystano przede wszystkim 
srebro i złoto. Flawiusz poświadcza: „Zdążającym tutaj 
obcym pielgrzymom [przybytek] wydawał się z daleka po-
dobny do góry zasypanej śniegiem: wszystko bowiem, co 
nie było pokryte złotem, miało wygląd nieskazitelnie biały” 
(Bell. 5,223). Tradycja talmudyczna zawiera dwa paralelne 
stwierdzenia, mające wychwalać piękno miasta i świątyni: 
„Ten, kto nigdy nie widział Jerozolimy w jej chwale, nigdy 
nie widział wspaniałego miasta” (Suk. 51b); „Ten, kto nigdy 
nie widział świątyni Heroda, nigdy w swym życiu nie wi-
dział wspaniałej budowli” (B.B. 4a). O świetności budowli 
świątynnej mówi również ewangelia: „Gdy [Jezus] wycho-
dził ze świątyni, rzekł Mu jeden z uczniów: ‘Nauczycielu, 
patrz, co za kamienie i jakie budowle!’” (Mk 13,1). 

W czasie Herodowej rekonstrukcji przybytku płasz-
czyznę, na której usytuowane były obiekty sakralne, pod-
niesiono i zwiększono niemal dwukrotnie. Po zachod-
niej stronie postawiono ogromny mur podtrzymujący, 
od południa natomiast wybudowano platformę wspartą 
na filarach uniemożliwiających obniżanie się wzgórza. 
W narożnikach murów powstały wieże, a wzdłuż mu-

rów wybudowano portyki. Najsłynniejszym był zapewne 
portyk Królewski, wystawiony na południowej ścianie; 
portyk Salomona zdobił mur wschodni. Twierdzę Baris 
Herod nakazał przebudować, zmieniając jej nazwę na for-
tecę Antonia. Zmianie uległa również liczba dziedzińców 
i ich układ. Zupełną nowość stanowił dziedziniec pogan; 
był on największy rozmiarami. Z opowiadania Łukasza 
w Dziejach Apostolskich wiadomo, że Pawła oskarżono 
o to, iż wprowadził poza ten dziedziniec poganina: „Izra-
elici! Na pomoc! To jest człowiek, który wszędzie naucza 
wszystkich przeciwko narodowi i Prawu, i temu miejscu, 
a nadto jeszcze Greków wprowadził do świątyni i zbezcze-
ścił to święte miejsce” (Dz 21,28). Wyjaśniając to niesłusz-
ne oskarżenie, Łukasz stwierdza: „Przedtem bowiem wi-
dzieli z nim w mieście Trofima z Efezu i sądzili, że Paweł 
wprowadził go do świątyni” (Dz 21,29). De facto bowiem 
poganie mieli wstęp jedynie na dziedziniec przeznaczony 
specjalnie dla nich, choć kilka wieków wcześniej obowią-
zywały inne praktyki. Wspomina o tym autor Księgi Liczb: 
„Gdyby zaś człowiek obcy, który się u was zatrzymał albo 
pośród was na stałe mieszka, chciał złożyć ofiarę jako miłą 
woń dla Pana - ma uczynić tak jak i wy. Jednakowa ustawa 
odnosi się do was i do obcych, którzy się pośród was za-
trzymują; jest to ustawa wieczysta dla waszych potomków 
i wobec Pana obowiązująca zarówno was jak i obcych. To 
samo prawo i ten sam przepis obowiązują was i obcych, 
którzy mieszkają pośród was” (Lb 15,14-16). Tam też mo-
gli składać ofiary ślubów i ofiary dobrowolne (Shek. 1,5). 
Metalowa poręcz oddzielająca dziedziniec od reszty kom-
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pleksu świątynnego stanowiła granicę, do której zbliżać się 
mogli poganie; przekroczenie jej groziło śmiercią, o czym 
informowały stosowne tablice. Przez zdecydowaną więk-
szość Żydów poganie uważani byli za nieczystych, choć 
przecież nie obowiązywało ich prawo czystości rytualnej 
kodeksu kapłańskiego157. 

Wracając do rekonstrukcji świątyni, zauważyć trzeba, iż 
ciąg murów zamkniętych poręczą przerywany był brama-
mi: czterema z południa i północy oraz jedną od wschodu. 
W wytyczonym w ten sposób obszarze wyznaczono kolej-
ne dziedzińce: kobiet, mężczyzn i kapłanów158. Dziedzi-
niec mężczyzn zwany był także dziedzińcem Żydów bądź 
Izraelitów. Z dziedzińca pogan na dziedziniec Żydów 
prowadziło aż trzynaście bram, przy czym kobiety mogły 
wchodzić jedynie za obszar pierwszego muru. Dziedziniec 
kobiet liczył około 60 m. długości. Znajdowało się tam 
trzynaście skarbon, ze względu na swój kształt, zwanych 
„trąbkami”. Przy jednej z nich rozegrała się scena, o któ-
rej opowiada Marek ewangelista: „Potem usiadł naprze-
ciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne 
pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. 
Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, 
czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł 

157 Zdania szkół Hillela i Szammaja co do nieczystości pogan były od-
mienne, praktyka jednak pokazała, że zdecydowanie więcej zwolenników 
zyskała sobie opinia pierwszego, uznająca stan nieczystości pogan. Podstaw 
tej opinii szukać należy przypuszczalnie w praktykowanej przez pogan ido-
latrii, którą Żydzi uważali za największy grzech.

158 U. SZWARC, „Świątynia jerozolimska”, 88-90.

do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa 
wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbo-
ny. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona 
zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe 
swe utrzymanie” (Mk 12,41-44).

Na dziedziniec mężczyzn prowadziła Brama Nikanora, 
ufundowana przez aleksandryjskiego Żyda, który - ocalo-
ny po rozbiciu się statku - wypełnił swe śluby. Dziedziniec 
ten był niezwykle wąski; przy długości 60 m., jego szero-
kość wynosiła zaledwie 5 m. Była to faktycznie rampa, 
która służyła do podawania kapłanom ofiar. W ten sposób 
spełniał swą zasadniczą funkcję - oddzielał mężczyzn od 
kobiet, jednocześnie w naoczny sposób ukazując wyższość 
tych pierwszych. Trzy stopnie wyżej usytuowany był dzie-
dziniec kapłanów. Miał on kształt prostokąta o bokach 
długości około 60 na 80 m. W głębi znajdowała się zasad-
nicza budowla kompleksu świątynnego; była zwieńczona 
kolumnadą, frontonem i iglicami dachu. W tym miejscu 
usytuowano „salę gładzonego kamienia”, miejsce spotkań 
Sanhedrynu. Tam znajdowała się także „sala źródła”, skąd 
czerpano wodę do obmyć rytualnych. Inne pomieszczenia 
służyły za magazyny. Składano w nich drewno i kadzidło, 
a także trzymano zwierzęta przeznaczone na ofiary. Cen-
tralny budynek kompleksy świątynnego stał o 12 stopni 
wyżej. Liczył 30 m. wysokości i 45 szerokości. Rozdzielony 
był jedynie portykiem, przez co otwierał widok na wspa-
niałe drzwi z pokrytego złotem drewna cedrowego. Nad 
drzwiami umieszczono złoty wizerunek winnej latorośli, 
która była symbolem całego stworzenia, a która stała się 
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przedmiotem żartów Rzymian, jakoby bogiem żydów był 
Bachus159. Drzwi wciąż pozostawały otwarte, lecz wnętrze 
oddzielała zasłona usiana babilońskim haftem, przedsta-
wiającym sklepienie niebieskie. Ta właśnie zasłona, we-
dług relacji ewangelistów, rozdarła się na dwoje podczas 
śmierci Jezusa. Kiedy zbawcza śmierć Syna Bożego otwiera 
drogę zbawienia dla wierzących w Niego, symboliczny akt 
rozdarcia się zasłony przybytku, oddzielającej Święte Świę-
tych (lub całą świątynię, w przypadku zasłony zewnętrz-
nej)160, wyraża otwarty przystęp do Ojca dla każdego, kto 
przyjmie duchowe owoce płynące z tej śmierci. Świątynia 
posiadała także drugą zasłonę. Zewnętrzna zawieszona 
była przy wejściu do świątyni, a wewnętrzna oddzielała 
Święte Świętych. Jeśli przyjąć, że setnik, który pod krzy-
żem wyznał synostwo Boże Jezusa, a który był przecież 
poganinem i jako taki nie miał wstępu do świątyni, widział 
rozdarcie się zasłony, musiała to być zasłona zewnętrzna. 
Akt rozdarcia się zasłony ma znaczenie symboliczne. Od 
chwili śmierci Jezusa każdy wierzący i w każdym czasie 
może zyskać przystęp do Boga. Daje się zauważyć kontrast 
z praktyką jednego tylko w roku przekroczenia przez Naj-
wyższego Kapłana progu Świętego Świętych. Kończy się 
czas pierwszego przybytku, zgodnie z przekonaniem wy-
rażonym przez autora Listu do Hebrajczyków: „Do pierw-
szej części przybytku zawsze wchodzą kapłani sprawujący 

159 Bachus czczony był w Rzymie jako bóg zabaw i wina.
160 Takiego zdania jest Howard M. Jackson, autor artykułu „The Death 

of Jesus in Mark and the Miracle from the Cross”, NTS 33 (1987) 23-31.

służbę, do drugiej zaś części przybytku jedynie arcykapłan, 
i to tylko raz w roku, i nie bez krwi, którą składa w ofierze 
za grzechy swoje i swojego ludu. Przez to pokazuje Duch 
Święty, że jeszcze nie została otwarta droga do Miejsca 
Świętego, dopóki istnieje pierwszy przybytek... [Chrystus] 
przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świę-
tego, zdobywszy wieczne odkupienie” (Hbr 9,6-12).

Odnowione wyposażenie świątyni

Ciąg trzydziestu ośmiu izb, rozłożonych na planie 
trzech kondygnacji, stanowił Miejsce Święte. Jego cen-
trum, wyłożone trwałym drewnem, rozdzielone było 
– jak już wspomniano - przez wewnętrzną zasłonę świą-
tyni. Również za czasów Heroda za zasłoną wewnętrzną 
znajdowały się stoły chlebów pokładnych, menora161 i po-
kryty złotem ołtarz kadzenia. Należały one do głównego 
wyposażenia samej świątyni162. Ołtarz kadzenia, zrobiony 
z drzewa akacjowego i ozdobiony czterema rogami, miał 

161 Wkraczające do Jerozolimy wojska Tytusa zrabowały świecznik i w 
tryumfalnym pochodzie wniosły go do Rzymu. Scena ta przedstawiona jest 
na jednym z wizerunków Łuku Tytusa w Rzymie.

162 U początków świątyni, jak wspomniano w poprzednich częściach ni-
niejszej pracy, najważniejszym jej sprzętem była Arka Przymierza, zbudo-
wana z akacjowego drzewa, złocona z zewnątrz i od wewnątrz. Przykrycie 
(kipporet) stanowiła złota skrzynia, zwana przebłagalnią, z wyobrażeniami 
zwróconych ku sobie cherubów. Arka mieściła w sobie tablice przykazań, 
naczynie z manną i laskę Aarona. Okoliczności zniknięcia Arki nie są zna-
ne; wiadomo jednak, że w świątyni Zorobabela (a tym bardziej Heroda) już 
jej nie było. 
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około pół metra długości i tyleż szerokości, zaś wyso-
ki był a około metr. Cały obity był złotem. Nad ołtarzem 
zaś umieszczono złoty wieniec, wyposażony w cztery 
pierścienie przeznaczone na włożenie w nie drążków, co 
umożliwiało przenoszenie ołtarza. Z podobnych elemen-
tów zbudowany był także stół chlebów pokładnych. Spo-
rządzony był z drzewa akacjowego, zdobiony wieńcami 
i złoceniami, i zaopatrzony w podobne pierścienie. Stół 
chlebów pokładnych był nieco większy niż ołtarz kadze-
nia. Wykonany ze szczerego złota świecznik siedmiora-
mienny symbolizował posłannictwo Izraela, który miał 
stać się światłem dla innych narodów163.

Z punktu widzenia używalności, jednym z najistotniej-
szych elementów wyposażenia był ołtarz całopalenia, zbu-
dowany był z nieociosanych kamieni na planie kwadratu 
o długości 14 m., przy wysokości 4 m. Narożniki ołtarza 
na kształt rogów wznosiły się ku górze. Usytuowany był 
naprzeciw wejścia do świątyni, na skale Ornana. Na jego 
szczyt prowadziła kamienna rampa164. Znaczenie religijne 
ołtarza wiąże się z jego funkcją pośredniczenia pomiędzy 
człowiekiem a Bogiem; dotyczy to przede wszystkim ołta-
rza całopalenia, gdyż holocaustum była uważana za ofiarę 
najwyższej czci. Podobnie jak sama świątynia, tak również 
ołtarz był znakiem obecności Boga; dlatego uważano go 

163 U. SZWARC, „Świątynia jerozolimska”, 91; E. ZAWISZEWSKI, In-
stytucje biblijne, Pelplin 2001, 89.

164 S. SZYMIK, „Ołtarze izraelskie”, w: Życie religijne w Biblii, red. G. 
Witaszek, Lublin 1999, 133-134. 

za „święty”. Potwierdza to zapis Księgi Wyjścia: „Przez 
siedem dni będziesz czynił przebłaganie nad ołtarzem 
i będziesz go poświęcał, a stanie się bardzo święty, i co-
kolwiek dotknie się ołtarza, będzie również święte” (Wj 
29,37). Podobnym echem pobrzmiewa inne zdanie tej sa-
mej księgi: „I namaścisz ołtarz całopalenia ze wszystkimi 
jego przyborami, i poświęcisz go, i będzie bardzo święty” 
(Wj 40,10). Ołtarz całopalenia był najświętszym obiektem 
poza budynkiem świątynnym. Szczególną czcią otaczano 
jego rogi, które przy poświęceniu mazano krwią ofiaro-
wywanych zwierząt. Odpowiedni przepis prawny głosi: 
„Wziąwszy zaś nieco krwi tego cielca, namaścisz palcem 
wskazującym rogi ołtarza, a resztę krwi wylejesz u podsta-
wy ołtarza” (Wj 29,12). Skropienie rogów ołtarza oznacza 
jego oczyszczenie: „I masz wziąć z jego krwi i skropić nią 
cztery rogi ołtarza oraz cztery rogi odstępu oraz obramo-
wanie dokoła. Oczyścisz w ten sposób ołtarz, dokonując 
na nim obrzędu przebłagania” (Ez 43,20). Ostatecznie jed-
nak symbolika rogów jest trudna do ustalenia. Przypusz-
czalnie nawiązuje ona do idei mocy i potęgi Jahwe. W tej 
interpretacji rogi mogły być pozostałością stel (maceb), 
którym wierzenia kananejskie przypisywały symbolikę 
boskości165. Utrącenie rogów ołtarza było równoznaczne 
z jego zbezczeszczeniem. Zapowiadając karę na Izraela, 
Bóg mówi: „Słuchajcie i oświadczcie w domu Jakubowym 
– wyrocznia Pana Boga, Boga Zastępów: w dzień, kiedy 
będę karał występki Izraela, ukarzę również ołtarze Betel. 

165 S. SZYMIK, „Ołtarze izraelskie”, 135-136. 
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Odrąbane zostaną rogi ołtarza i upadną na ziemię” (Am 
3,13-14). W dalszym ciągu najświętszym miejscem świą-
tyni pozostał debir, czyli Święte Świętych. W czasach He-
roda nie zawierało żadnego posągu, ale jedynie kamień, 
co do którego Żydzi byli przekonani, że stanowi centrum 
wszechświata (ombelicum mundi). Przekonanie to jednak 
nie mogło zadomowić się w nich na długo. Nastał bowiem 
rok 70, gdy świątynia legła w gruzach… 

ANEKS

Teksty starożytne opisujące Świątynię Jerozolimską

Józef Flawiusz, Przeciw Apionowi [I w. po Chr.]
Cytując Hekateusza z Abdery [IV/III w. przed Chr.]: 

Żydzi mają liczne twierdze i wsie rozsiane po całym kraju, 
ale tylko jedno miasto warowne, którego obwód wynosi oko-
ło pięćdziesiąt stadiów, a liczba mieszkańców w przybliże-
niu sto dwadzieścia tysięcy. Nazywają je Jerozolimą. Tam 
w pobliżu środka miasta stoi mur kamienny mający oko-
ło pięć pletrów długości i sto łokci szerokości i zaopatrzo-
ny w podwójne bramy. W jego obrębie znajduje się czwo-
rokątny ołtarz zestawiony w taki kształt z nie ociosanych 
i nie obrobionych głazów, przy czym każdy jego bok miał 
dwadzieścia łokci długości i dziesięć wysokości. Obok niego 
wznosi się wielki budynek zawierający ołtarz i świecznik, 
oba sporządzone ze złota o wadze dwóch talentów. Na nich 
płonie ogień nie gasnący ani w dzień, ani w nocy (1.22).

Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela [I w. po Chr.]
Dopuszczono się też wtedy niemałego grzechu wo-

bec świętego Przybytku, który dotychczas był zupełnie 
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niedostępny, nawet spojrzeniu. Teraz wszedł tam Pom-
pejusz wraz ze spora garstką swoich ludzi i ujrzeli oni 
rzeczy, których nie godzi się oglądać nikomu oprócz ar-
cykapłanów. Ale chociaż znajdował się tam stół złoty, 
święty świecznik, naczynia do libacji i mnóstwo won-
ności, a oprócz tego w skarbcu leżały święte pieniądze 
w sumie około dwóch tysięcy talentów, Pompejusz przez 
pobożność nie tknął żadnej z tych rzeczy; a więc i w tym 
wypadku utrzymał się on na wyżynie swej szlachetności 
(14.71-72).

Józef Flawiusz, Wojna żydowska [I w. po Chr.]
Ale w tych nieszczęsnych chwilach nic tak bardzo nie 

przygnębiało narodu, jak wystawienie na widok obcych 
miejsca świętego, które dotychczas przed nimi było za-
kryte. Pompejusz bowiem wszedł ze swoim otoczeniem 
do miejsca Przybytku, do którego wstęp miał według 
świętego prawa tylko sam arcykapłan, i obejrzał to, co 
znajdowało się wewnątrz: świeczniki, lampy, stół, na-
czynia ofiarne i kadzielnice – wszystko ze szczerego zło-
ta – wielkie zapasy zebranych korzeni i święty skarbiec, 
liczący około dwóch tysięcy talentów (1.152-153).

Tacyt, Dzieje [I/II w. po Chr.]
Pierwszy z Rzymian Gneusz Pompejusz Judejczyków 

poskromił i prawem zwycięzcy do świątyni wkroczył; od-
tąd było wiadome, że nie ma tam żadnego bóstw wyobra-
żenia, że sanktuarium jest puste i żadnych tajemnic nie 
kryje (5.9).

Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela [I w. po Chr.]
Sam nocną porą obchodził [Nehemiasz] całe miasto 

dokoła, a nigdy nie mogło go pokonać ani zmęczenie, 
ani niedostatek posiłków, ani niewyspanie, jadła i snu 
zażywał nie dla rozkoszy, ale tylko z konieczności. Tak 
mozolił się przez dwa lata i cztery miesiące; przez taki 
okres bowiem budowano mury jerozolimskie, a ukoń-
czono je w dwudziestym ósmym roku panowania Kserk-
sesa, w miesiącu dziewiątym. Gdy dokonano tego dzie-
ła, Nehemiasz wraz z rzeszą ludu złożył Bogu ofiarę 
z okazji ukończenia budowy murów; i przez osiem dni 
wszyscy ucztowali (11.179-180).
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