
KAPŁAŃSTWO - Jak je dzisiaj sprawujesz?  

 

Początki kapłaństwa sięgają okresu życia Abrahama, a więc czasów sprzed nadania prawa, a więc życia z 

wiary w oparciu o obietnice Boże.  

 

Rodzaju 14:17  A gdy wracał po zwycięstwie nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na 

spotkanie król Sodomy do doliny Szewe, doliny królewskiej. 

18  Melchisedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino. A był on kapłanem Boga Najwyższego. 

19  I błogosławił mu, mówiąc: Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, stworzyciela nieba i 

ziemi! 

20  I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje! A Abram dał mu 

dziesięcinę ze wszystkiego. 

 

Chrystus został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchisedeka   

 

Hebrajczyków 5:6  jak i na innym miejscu mówi: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. 

7  Za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go 

mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany; 

8  i chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, 

9  a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia 

wiecznego 

10  i został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchisedeka. 

 

Ponieważ od czasów Abrahama do Chrystusa ludzie nie byli w stanie żyć z wiary i ufać Bogu, Bóg 

wprowadził  system przepisów, których celem było umożliwienie relacji i zadośćuczynienie za grzechy.   

 

Przybytek i świątynia były miejscem umożliwiającym społeczność Izraela z Bogiem. 

 

Kapłaństwo Lewickie  

Pochodzenie Lewiego  - 3 syn Jakuba po Rubenie i Symeonie przed Judą 

 

Lewi, podobnie jak i jego bracia  nie był wzorem ideałem, na podstawnie którego Bóg dokonał wyboru.  

Rodzaju 34:25  A trzeciego dnia, gdy byli cierpiący, dwaj synowie Jakuba, Symeon i Lewi, bracia Diny, wzięli 

swoje miecze, wtargnęli bez przeszkód do miasta i wymordowali wszystkich mężczyzn. 

 

Rodzaju 49:5  Symeon i Lewi - to bracia; miecze ich są narzędziami gwałtu. 

6  Nie bierz udziału, duszo moja w radzie ich, nie przyłączaj się do ich wspólnoty, serce moje, bo w gniewie zabili 

mężów, a w swawoli okaleczyli woły. 

7  Przeklęty ich gniew, bo jest gwałtowny, i zapalczywość ich, bo jest sroga. Rozdzielę ich w Jakubie i rozproszę 

ich w Izraelu. 

 

8  Juda - ciebie będą sławić bracia twoi, ręka twoja będzie na karku wrogów twoich, tobie kłaniać się będą synowie 

ojca twego. 

9  Szczenię lwie, Juda; synu mój, z łupu, synu mój, się podniosłeś; czai się jak lew i jak lwica, któż go spłoszy? 

10  Nie oddali się berło od Judy ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca jego, i jemu będą posłuszne narody.   

 

Z rodu Lewiego pochodził Mojżesz i Aaron. 

Aaron i jego synowie byli przeznaczeni do służby kapłańskiej pośredniczenia między Bogiem i Izraelem.  

Pozostali Lewici byli przeznaczeni do obsługi przybytku.  

 

Lewici sami dokonali wyboru, komu będą służyć: 

 



Wyjścia 32:25  A gdy Mojżesz widział, że ten lud jest rozwydrzony, gdyż Aaron dopuścił go do tego rozwydrzenia 

ku pośmiewisku wobec ich przeciwników, 

26  stanął Mojżesz w bramie obozu i zawołał: Kto jest za Panem, do mnie! I zebrali się wokoło niego wszyscy 

synowie Lewiego. 

27  I rzekł do nich: Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Przypaszcie każdy swój miecz do boku! Przejdźcie tam i z 

powrotem od bramy do bramy w obozie i zabijajcie każdego, czy to brat, czy przyjaciel, czy krewny. 

28  Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza i padło w tym dniu z ludu około trzech tysięcy mężów. 

29  Potem rzekł Mojżesz: Wyście dziś wyświęcili siebie samych do służby dla Pana, gdyż nikt z was nie zawahał 

się wystąpić przeciwko synowi czy bratu swemu. Niech więc udzieli wam dziś błogosławieństwa. 

Zostali oni później formalnie przeznaczeni do służby przy przybytku. 

 

Liczb 1:47  Lecz Lewici, według pochodzenia swego rodu, nie zostali wraz z nimi spisani. 

48  I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: 

49  Zaiste, nie obejmuj spisem plemienia Lewiego i nie wliczaj ich do innych Izraelitów, 

50  lecz wyznacz Lewitów do służby w Przybytku Świadectwa i zleć im staranie o wszystkie jego sprzęty i 

wszystko, co do niego należy. Oni będą nosić przybytek i wszystkie jego sprzęty, oni też będą go obsługiwali i 

wokoło przybytku mieszkali. 

51  A kiedy przybytek ma być przeniesiony gdzie indziej, niech go rozbiorą Lewici, w czasie obozowania zaś 

przybytek ustawią Lewici. Obcy, który się zbliży do niego, poniesie śmierć. 

52  Synowie izraelscy obozować będą, każdy w swoim obozie i każdy przy swoim sztandarze, według swoich 

zastępów. 

53  Lewici zaś będą obozować wokół Przybytku Świadectwa, aby nie spadł gniew na zbór synów izraelskich; 

Lewici będą więc pełnić straż przy Przybytku Świadectwa. 

54  Synowie izraelscy uczynili wszystko tak, jak Pan nakazał uczynić Mojżeszowi. 

 

Bóg powołał Lewitów do służby zamiast zabrania każdego pierworodnego z Izraela 

Lewici stali się wyłącznie Bożą własnością. 

Byli oni dziesięciną z synów izraelskich. 
  

Liczb 3:12  Oto Ja wziąłem Lewitów spośród synów izraelskich w zamian za każdego pierworodnego, 

otwierającego łono macierzyńskie u synów izraelskich, toteż do mnie należeć będą Lewici, 

13  gdyż do mnie należy każdy pierworodny. W dniu, gdy zabiłem każdego pierworodnego w ziemi egipskiej, 

poświęciłem sobie każdego pierworodnego w Izraelu, od człowieka do bydlęcia. Do mnie należeć będą; Jam jest 

Pan. 

Liczb 3:41  Lewitów zaś wyodrębnisz jako moją wyłączną własność, bom Ja jest Pan, w zamian za wszystkich 

pierworodnych z synów izraelskich, a bydło Lewitów w zamian za wszelkie pierworodne wśród bydła synów 

izraelskich. 

42  I spisał Mojżesz, jak mu nakazał Pan, wszystkich pierworodnych wśród Izraelitów. 

43  A wszystkich spisanych pierworodnych mężczyzn od miesiąca wzwyż, według liczby imion było dwadzieścia 

dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy. 

44  I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: 

45  Wyodrębnij dla mnie Lewitów jako moją wyłączną własność w zamian za wszystkich pierworodnych wśród 

synów izraelskich, a bydło Lewitów w zamian za ich bydło. Lewici będą należeć do mnie, bom Ja jest Pan. 

 

Liczb 8:14  I tak oddzielisz Lewitów spośród synów izraelskich, i Lewici będą należeć do mnie. 

15  Potem Lewici wejdą, aby pełnić służbę w Namiocie Zgromadzenia, gdy ich oczyścisz i przedstawisz ich jako 

ofiarę, 

16  gdyż oni są mi oddani na własność spośród synów izraelskich, w zamian za wszystko, co otwiera łono, za 

każdego pierworodnego z synów izraelskich wziąłem ich sobie. 

17  Moim bowiem jest każdy pierworodny wśród synów izraelskich, zarówno z ludzi jak z bydła. W dniu, kiedy 

pobiłem wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej, poświęciłem ich sobie. 

18  Wziąłem Lewitów w zamian za wszystkich pierworodnych wśród synów izraelskich. 



19  Podarowałem Lewitów Aaronowi i jego synom spośród synów izraelskich, aby pełnili za synów izraelskich 

służbę w Namiocie Zgromadzenia i aby dokonywali przebłagania za synów izraelskich, aby nie spotkał ich cios, 

gdy zbliżać się będą do świątyni. 

20  Mojżesz i Aaron, i cały zbór synów izraelskich postąpili z Lewitami zgodnie z tym wszystkim, co rozkazał Pan 

Mojżeszowi odnośnie do Lewitów; tak postąpili z nimi synowie izraelscy. 

21  Lewici oczyścili się i wyprali swoje szaty, a Aaron przedstawił ich Panu jako ofiarę i Aaron dokonał nad nimi 

przebłagania, aby ich oczyścić. 

22  Potem Lewici weszli, aby pełnić swoją służbę w Namiocie Zgromadzenia wobec Aarona i wobec jego synów. 

Tak jak Mojżeszowi nakazał Pan odnośnie do Lewitów, postąpili z nimi. 

23  I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: 

24  Oto, co odnosi się do Lewitów: Od dwudziestego piątego roku życia i wzwyż przystąpi każdy do pełnienia 

służby w Namiocie Zgromadzenia. 

25  A od pięćdziesiątego roku życia wycofa się z wykonywanej służby i nie będzie już służył. 

26  Będzie jednak usługiwał swoim braciom w Namiocie Zgromadzenia przy spełnianiu ich obowiązków służby, 

lecz samej służby pełnić już nie będzie. Tak postąpisz z Lewitami, co się tyczy ich służby. 

 

Liczb 18:23  Lewici sami będą spełniać służbę w Namiocie Zgromadzenia i dźwigać swoją winę. Jest to ustawa 

wieczna dla waszych pokoleń. Nie będą mieć dziedzictwa wśród synów izraelskich. 

24  Ponieważ dziesięcinę synów izraelskich, którą ci składają w darze ofiarnym Panu, dałem jako dziedzictwo 

Lewitom, dlatego powiedziałem o nich: Nie będą mieć dziedzictwa wśród synów izraelskich. 

25  I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: 

26  Do Lewitów zaś przemów i powiedz im: Gdy będziecie pobierać od synów izraelskich dziesięcinę, którą dałem 

wam od nich jako wasze dziedzictwo, odłóżcie od niej jako dar ofiarny dla Pana dziesięcinę z tej dziesięciny. 

 

Otrzymali od reszty plemion miasta i pastwiska, ponieważ nie otrzymali żadnego przydziału ziemi.  

Sześć miast z czterdziestu ośmiu, stanowiło miasta schronienia  

 

Liczb 35:1  Na stepach Moabu nad Jordanem naprzeciw Jerycha przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: 

2  Rozkaż synom izraelskim, aby ze swoich dziedzicznych posiadłości dali Lewitom miasta na mieszkanie; niech 

też dadzą Lewitom pastwiska wokoło ich miast. 

3  Miasta będą mieli na mieszkanie, a pastwiska będą mieli dla swego bydła i dla swego dobytku, i dla wszelkich 

swoich zwierząt. 

4  Pastwiska podmiejskie, które dacie Lewitom, będą się rozciągały na tysiąc łokci wokoło muru miejskiego na 

zewnątrz. 

5  Poza miastem odmierzycie dwa tysiące łokci po stronie wschodniej, dwa tysiące łokci po stronie południowej, 

dwa tysiące łokci po stronie zachodniej i dwa tysiące łokci po stronie północnej, miasto zaś będzie w środku. To 

będą ich podmiejskie pastwiska. 

6  Miasta zaś, które dacie Lewitom, stanowić będą sześć miast schronienia, do których pozwolicie schronić się 

zabójcy. Oprócz nich dacie im czterdzieści dwa miasta. 

7  Wszystkich miast, które dacie Lewitom, będzie czterdzieści osiem; miasta wraz z ich pastwiskami. 

8  Liczniejsze plemiona dadzą więcej, mniej liczne dadzą mniej miast, które dacie z posiadłości synów izraelskich. 

Według dziedzictwa, które każde plemię objęło w posiadanie, da ze swoich miast Lewitom. 

 

Kapłaństwo na wzór Melchisedeka czyli zapowiedź kapłaństwa w świątyni Nowego Przymierza 

 

Jezus Chrystus jest arcykapłanem 

Hebrajczyków 6:13  Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by 

przysiąc, przysiągł na siebie samego, 

14  mówiąc: Zaiste, będę błogosławił ci obficie i rozmnożę cię bez miary; 

15  a tak, ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. 

16  Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a zakończeniem wszelkiego ich sporu jest przysięga, która 

jest stwierdzeniem; 



17  również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swego postanowienia, poręczył 

je przysięgą, 

18  abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, 

którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. 

19  Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, siegającej aż poza zasłonę, 

20  gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchisedeka na 

wieki. 

Hebrajczyków 7:1-21   

 Mojżesz otrzymał wzór przybytku i służby kapłańskiej i Lewickiej , które były obrazem, cieniem 

świątyni niebiańskiej. 

 Jezus Chrystus – arcykapłan, chronologicznie wyprzedza kapłaństwo Lewickie i je przewyższa. 

 Kapłaństwo według porządku Melchisedeka przewyższa kapłaństwo Lewickie 

 Czerpiemy z dobrego wzoru ST, aby nasze kapłaństwo w Jezusie jeszcze bardziej było podobne do 

niebiańskiego wzorca.      

 

Moje kapłaństwo 

 

Kapłaństwo nowotestamentowe jest kapłaństwem powszechnym i indywidualnym. 

 

Powszechnym – ponieważ dotyczy każdego dziecka Bożego. 

 

1 Piotra 2:9  Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, 

abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości; 

10  wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale 

teraz zmiłowania dostąpiliście. 

 

Objawienie 1:6  i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na 

wieki wieków. Amen. 

 

Indywidualnym – ponieważ dotyczy świątyni Ducha Świętego, którym są nasze ciała. 

 

1 Koryntian 3:16  Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? 

1 Koryntian 6:19  Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego 

macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? 

 

Kapłaństwo nowotestamentowe dotyczy obecnego czasu i przyszłości w Królestwie Bożym. 

Objawienie 20:6  Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga 

śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat. 

 

Obecnie poprzez powszechne kapłaństwo: 

 Sprawujemy duchową służbę - budujemy się w dom duchowy - Rzymian 12:1  

 przemieniamy się na obraz Chrystusa  - Rzymian 12:2  

 składamy ofiary przyjemne Bogu - owoc naszych warg. - Hebrajczyków 13:15  

 głosimy ewangelię  

 prowadzimy służbę dobroczynną wśród potrzebujących -  Hebrajczyków 13:16   

 

Rzymian 12:1  Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, 

świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. 

2  A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli 

rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. 

 

Hebrajczyków 13:14  Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. 

15  Przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają jego imię. 



16  A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej; takie bowiem ofiary podobają się Bogu. 

 

Sprawowanie służby kapłańskiej dzisiaj, jest równoznaczna z troską o własne zbawienie. 

 

Filipian 2:12  Przeto, umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją 

nieobecność byliście posłuszni; z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. 

13  Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie. 

14  Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, 

15  abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w 

którym świecicie jak światła na świecie, 

16  zachowując słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegałem i nie 

na próżno się trudziłem. 

 

W świetle Nowego Testamentu pastor nie jest kapłanem drugiego człowieka, ponieważ człowiek nie może 

pośredniczyć pomiędzy Bogiem a ludźmi. Jest on kapłanem swojego życia. 

   

1 Tymoteusza 2:5  Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus 

Jezus, 

 

Rzymian 14:12  Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. 

 

Pastor jest:  

 Prezbiterem - starszym zboru, organizatorem duchowego życia zboru, pomocnikiem, doradcą, 

dostarcza duchowy pokarm, wykonuje duchową posługę - Efezjan 4: 11 -13; Łukasza 12:42 - 44 

 Biskupem – nadzorcą, obrońcą owiec przed wilkami i fałszywymi nauczycielami, 1 Tymoteusza 3:2; 

Tytusa 1:7  

 Jest osobą prawną - reprezentuje zbór na zewnątrz  

 

Efezjan 4: 11  I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i 

nauczycielami, 

12  aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, 

13  aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do 

wymiarów pełni Chrystusowej. 

 

Łukasza 12:42  A Pan rzekł: Któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił pan nad czeladzią 

swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym? 

43  Błogosławiony ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. 

44  Zaprawdę, powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. 

 

Dzieje Apostolskie 20:29  Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając 

trzody, 

 

W stosunku do pracowników zbór ma zobowiązania, podobnie jak Izrael wobec Lewitów 

 

1 Tesaloniczan 5:12  A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są 

przełożonymi waszymi w Panu i napominają was; 

13  Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. 

 

1 Tymoteusza 5:17  Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza 

tym, którzy podjęli się zwiastowania Słowa i nauczania. 

18  Albowiem Pismo mówi: Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska, oraz: Godzien jest robotnik zapłaty swojej. 

19  Przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj, chyba że jest ona oparta na zeznaniu dwu lub trzech świadków. 


