
12. Mit kellett tennie a népnek, míg ez a szertartás zajlott?

3Mózes 23:27,29,32
A ’sanyargassátok meg magatokat’ kifejezés jelentése: vizsgáljátok meg alapo-
san egész életeteket, hogy van-e meg nem bánt és meg nem bocsátott bűnötök.
Aki nem készült fel és életét nem hozta összhangba Istennel, nem tekintették to-
vább Isten népéhez tartozónak. A zsidók ezért az engesztelés napját az Isten népe
feletti ítélet napjának tekintették.

Olvassuk el Zsidók 8:1-5 verseit, amiből látni fogjuk, hogy amit Isten
Mózesnek megmutatott és építésre kijelölt, csupán a mennyei szenthely kép-
mása volt, ahol Jézus szolgál Isten előtt érdekünkben. Minden egyes szentély-
szolgálat Jézus üdvösségünkért való munkájának újabb részletét nyilatkoztatja
ki. Pál azt mondja, hogy a páska Jézus golgotai kereszthalálával teljesedett
be (1Korinthus 5:7), és nagyon fontos, hogy Jézus éppen akkor halt meg,
amikor a bárányt ölni készültek.

Dánielnek megmutattatott, hogy a szenthely megtisztítása a nagy engesztelési
napon a Dániel 8:14 szerint fog beteljesedni. A következő néhány tanulmány-
ból látni fogjuk e téma fontosságát Isten ma élő népe számára.
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13. A szentély megtisztítása

Az előző leckében tanulmányoztuk, miként látta Dániel, hogy a világ
történelmének végén, 2300 profetikus nap után a szentély megtisztíttatott.
Ahhoz, hogy megértsük, mit jelent ez számunkra ma, először tanulmá-
nyoznunk kell az Isten által Mózesnek bemutatott szentély-szolgálatot, külö-
nösen annak megtisztítását.
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1. Ki mutatta meg Mózesnek a szenthely mintáját és az ottani szolgálatot?

Zsidók 8:5
A könnyen taníthatóság érdekében Isten a megváltás tervét látható dolgokkal
jelképezte, hogy a nép megértse. A szentély sátorának minden részlete és szolgá-
lata Jézus megváltási munkájának volt a jelképe.

2. A pitvaron kívül hány része volt a szentélynek? Mi volt ezeknek a neve?

2Mózes 26:33

3. Milyen három berendezési tárgy volt az első részben, a szentélyben?

2Mózes 40:22,24,26
Ezek mindegyike Jézusra és értük való folytonos munkájára emlékeztették a népet.
A szent kenyerek asztala Jézusra, az élet kenyerére, mint az ember testi és lelki
szükségleteinek forrására mutatott. A gyertyatartó Jézust ábrázolta, mint a világ
világosságát. A jóillattétel oltára imádságainkat mutatta be, az illattétel jelképével,
amely feljut Isten trónja elé, ahol Jézus közbenjár érettünk.

4. Mi volt a második részben, a szentek szentjében?

2Mózes 26:33-34
A bizonyságtétel ládája egy szent láda, amely a Tízparancsolatot tartalmazta. A
láda tetejét a kegyelem trónjának nevezték, amely Isten trónját jelképezte. E helyen
találhatunk kegyelmet Jézus bűneinkért hozott halála révén (Zsid. 4:14-16).

5. Mit kellett tennie annak, aki vétkezett, és bocsánatra vágyott?

3Mózes 4:27-29
A bűn minden esetben halálhoz vezet. Akkor nem halunk meg bűneink miatt,
ha egy ártatlan helyettes lép helyünkre.

6. Mit csináltak az áldozat vérével?

3Mózes 4:30

A vérhintés folytonosan emlékeztetett arra, hogy a bűn egyedül Jézus drága véréért
bocsáttatik meg.

7. Mit tettek az áldozat némely részével?

3Mózes 6:25-26
Az áldozati hús megevésével a pap, aki szintén Jézust jelképezte, azt mutatta be,
hogy amikor bűneinket beismerjük Istennek, Jézus hordozza őket. Olvassuk el
2Korinthus 5:21-et.

8. Milyen különleges esemény vette kezdetét az évenkénti szolgálat végén,
amikor a nép megbánt bűneit a főpap a szentélybe vitte?

3Mózes 23:27

9. Miért volt szükség az évenkénti engesztelési napra?

3Mózes 16:16
Figyeljük meg, hogy az engesztelés a szenthelyért folyt, mivel egész évben az elköve-
tett, megvallott bűnöket oda hárították.

10. A nagy engesztelési napon két kost választottak ki (lásd 3Mózes 16:5-8).
Mit tettek az Úrért választott kossal?

3Mózes 16:9
Ismét emlékeztek Jézus bűneikért elszenvedett halálára.

11. Mit tett a főpap a másik kossal, miután az engesztelés szolgálatát
elvégezte a szentek szentjében?

3Mózes 16:20-21
Az engesztelés végeztével a nép megszabadult bűneitől. A főpap megvallotta a
nép bűneit a második kos felett, amelyet kivezettek a pusztába, és magára hagytak.
A második kost általában bűnbaknak nevezték, mivel megmenekült a feláldozás-
tól. Ez Sátánt jelképezi (Mózes 3. könyve 16:8 szerint Azázelért, amely az ördög
héber neve). Ez a szolgálat azt tanítja, hogy bűneinket Jézus, a mi főpapunk
jóvátette, ugyanakkor Sátánnak kell a végső felelősséget hordoznia az összes szen-
vedésért és bűnért, amit okozott. A büntetés nem emberi kezekre bízatott, hanem
egyedül Istenre.




