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A Hetednapi Adventista Egyház
hitelvi füzetei

24. hitelv

Krisztus szolgálata
a mennyei templomban
„Készítsenek nekem szentélyt, hogy köztük lakjam!” (2Móz 25:8).
Amikor egy bölcs apa egy bonyolult építészeti fogalmat akart megmagyarázni a kisfiának, olyan módszert kellett keresnie, amellyel könnyen érthetővé tehette azt. Bementek a nővére játszószobájába, ahol rendelkezésre állt
egy homokozóláda, néhány tárolódoboz és építőkockák. Ezek segítségével
képes volt világosan elmagyarázni egy bonyolult épület tervét úgy, hogy a
kisfiú is teljesen megérthesse.
Isten tudta, hogy ahhoz, hogy az emberek megismerhessék a mennyei
szentélyt, és felfoghassák Krisztus értünk végzett szolgálatát a szentélyben,
le kell egyszerűsítenie az üdvösség titkait. Mennyei Atyánk azt akarta, hogy
teljesen megértsük azokat az örökérvényű igazságokat. Ezért, ha úgy tetszik,
egy pusztai „homokozót” használt, hogy „láthassuk és megérinthessük” az
igazi mennyei szentély lényegét, amelyet amúgy nem láthatunk vagy nem
érinthetünk. A megváltásról, a kegyelemről és a szeretetről szóló üzenete
csodálatos képet ad számunkra a szerető Istenről.

Elöljáróban
Krisztus szolgálata a mennyei szentélyben éppen annyira elengedhetetlen az üdvösségünkhöz, mint a kereszthalála. Krisztus egyszeri és mindenkorra érvényes halála a kereszten engesztelést szerzett a bűneinkért. Most
pedig elérhetővé tette számunkra áldozatának áldásait. Vérével fedez be
minden egyes rólunk szóló feljegyzést, így mindnyájan igaznak és az örök
életre késznek ítéltetünk. Ez az üzenete és a jelentése Krisztus mennyei szentélyben történő szolgálatának. Mindkettő szükséges, hogy az emberiség
örök életet nyerhessen.
A szentély üzenete Krisztus szolgálatának három szakaszát illusztrálja:
először a helyettes áldozatát, másodszor a papi közbenjárását és harmad-

1

hit24.qxd

2007.11.06.

23:27

Page 2

szor a végső ítéletet. Isten szimbólumokat használt, hogy mindezeket világossá tegye.

Mérlegelésre
1. A földi szentély tanulmányozása által érthetjük meg a mennyeit. Miért?
A földi szentély a mennyei másolata, a láthatatlant a láthatóból értjük
meg.
2. A szentély Isten tervét szemlélteti arra nézve, ahogy eltörli a bűnt az
egyén és a világegyetem életéből. Miért? Minden áldozat Krisztus áldozatának a szimbóluma volt. A bűnbánó bűnösök megtanulták, hogy helyettesre
van szükségük, aki fizet a bűneikért.
3. A szentélyben két alapvető szolgálat folyt – a napi és az évenkénti áldozat. Miért? A napi szolgálat Isten tervét szimbolizálta, amellyel folyamatosan biztosítja a közbenjárást, a bűnbocsánatot és a helyreállítást a bűnbánó bűnösnek. Az Istenhez való járulás állandó lehetőségét a reggeli és az
esti áldozatok jelképezték. Az engesztelési napon végzett évenkénti áldozat
az ítélet ideje volt, ekkor töröltettek el a feljegyzett bűnök. Ez az alkalom
szimbolizálta azt is, hogy Sátán, a bűn szerzője, megfizet az Isten kormányzása elleni bűneiért.
4. A mennyei ítélet ideje meg lett jövendölve. Miért? Isten azt akarta,
hogy az emberiség megtudja, mikor kezdődik el Krisztus mennyei szolgálatának utolsó szakasza a mennyei szentélyben.
5. A mennyei ítélet lezárásaként mindenkinek a sorsa, aki valaha is élt a
földön, eldől. Miért? Mivel a kegyelmi idő lejár, és nincs második esély. Isten
véget vet a bűn uralmának, és mindenkit megjutalmaz az addigi élete szerint.

Gyakorlati alkalmazás
1. A Mózes által a földön építtetett szentély a mennyei szentély mintája
készült minden részletében.
Olvasd el a Zsid 9:1-7 verseit!
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Zsid 8:2: „Annak a ____________________ és igazi ____________________
szolgájaként, amelyet az Úr ______________________, nem pedig
______________________.”
2. A földi szentélyben zajló szolgálatok azokat a szolgálatokat jelképezték, amelyek a mennyei szentélyben folynak.
Zsid 9:11, 12: „__________________________ pedig, mint a jövendő javak
_____________________ a nagyobb és tökéletesebb __________________ át
jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, …hanem a tulajdon __________
ment be egyszer s mindenkorra a ________________________, és örök
___________________________ szerzett.”
3. Mivel a földi szentély és szolgálata betekintést nyújt számunkra a
mennyei szentély szerepébe, össze kell hasonlítanunk a naponkénti és az
évenkénti szolgálatot.
Földi szentély: naponkénti szolgálatok – az udvaron és a szentélyben végezték mindennap.
a. A megáldozott állat Jézust, a Helyettesünket jelképezte. „De az Úr őt
sújtotta mindnyájunk ___________________” (Ézs 53:6).
b. A pap is Jézust jelképezte. Ha az áldozat engesztelést szerzett bűneiknek, akkor miért volt szükség papra? Mert szükség volt a bűnösök és a szent
Isten közötti közbenjárásra. „Mert egy az ________________________, egy a
_______________________________ is Isten és emberek között, az ember
___________________________ ______________________” (1Tim 2:5).
Mennyei szentély: naponkénti szolgálat – Krisztus mennybemenetele
utáni, közbenjárói munkáját jeleníti meg.
„Ő mindenkor él, hogy ___________________________ értük” (Zsid 7:25).
Földi szentély: évenkénti szolgálat – a szentek szentjében zajlott évente
egyszer, az engesztelési napon.
A földi szentélyben a nagy engesztelési napon két kecskebakot használtak. Az Úr bakja ___________________ jelenítette meg. Azázél vagy a bűnbak __________________ képviselte.
Mennyei szentély: évenkénti szolgálat – Isten végső ítéletének három
szakaszát illusztrálja:
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a. __________________________________________ millennium előtti ítélet (most zajlik);
b. __________________________________________ ítélet (az ezer év alatt
fog történni);
c. __________________________________________ ítélet (az ezer év végén fog történni).
4. A földi szentélyben végzett szolgálatok lehetőséget adnak arra, hogy
megértsük Jézus értünk végzett munkáját a mennyei szentélyben.
Zsid 8:1: „Olyan _____________________ van, aki a ___________________
Isten trónusának a _______________________ ült a mennyekben.”
5. Mivel a szentély teszi kézzelfoghatóvá Isten tervét, a bűn eltörlését az
egyén és a világegyetem életéből, azzal az idővel is kell foglalkoznia, amikor a bűn vizsgálat alá kerül, amikor az ítélet kihirdettetik. Mikor kezdődött
ez el?
Dán 8:14: „Kétezer-háromszáz este és reggel; azután a szentély visszanyeri igazi rendeltetését” („aztán tiszta lesz a szentély” – új katolikus fordítás).
Ez 4:6 azt mondja: egy prófétai nap _____________ __________________
egyenlő. Dán 8:14 így 2300 prófétai évet jelöl.
a. Mikor kezdődött a 2300 nap/év?
i. e. ________________________________________
b. Mikor ér véget a hetven hét?
i. sz. _________________________________________
6. Milyen időszak jelenik meg ebben a próféciában, amely az emberiség Krisztus általi megváltására mutat?
Dán 9:26, 27: „A hatvankét hét eltelte után megölik a _________________,
senkije sem lesz. …a _________________ közepén véget vet a ____________
és az _____________________.”
Krisztus kereszthalála megszüntette az egész áldozati rendszert, mivel Ő
volt a végleges áldozat, aki elveszi a világ bűneit.
Amikor Jézus meghalt a kereszten, pontosan a halálának pillanatában,
egy különös esemény történt a jeruzsálemi templomban, amely a földi ál-
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dozati rendszer végét jelezte: „És íme, a _______________________________
________________________ felülről az aljáig ___________________________,
a föld ___________________________, és a sziklák meghasadtak” (Mt 27:51).
7. Mivel a 2300 éves prófécia 1844-ben véget ért, milyen esemény kezdődött ekkor Jézus szolgálatában?
Dán 7:9, 10: „Azután ezt láttam: _________________________ állítottak föl,
és egy _____________________ helyet foglalt… tízezerszer tízezren
______________________ előtte. Összeült a __________________________, és
_____________________________ nyitottak fel.”
Krisztus megkezdte főpapi szolgálatának utolsó szakaszát, amelyet az
advent előtti vizsgálati ítéletnek nevezünk.
8. Amikor a vizsgálati ítélet véget ér, és Krisztus kihirdeti, „Elvégeztetett”,
milyen ünnepélyes bejelentés hangzik fel?
Jel 22:11, 12: „Aki gonosz, legyen ____________________________ ezután
is… és aki szent, legyen ______________________ ezután is.”
9. Mit tett Krisztus halála elérhetővé a keresztények számára?
Zsid 7:25: „Ezért ____________________________ tudja ________________
azokat, akik általa járulnak Istenhez.”
Zsid 4:16: „_____________________ tehát bizalommal a _______________
trónusához, hogy _________________________ nyerjünk, és ______________
találjunk, amikor segítségre van ________________________________.”
Kereszthalála által lefizette a bűnünk árát, és mennyei szolgálatán keresztül az üdvösségünkért folyó engesztelés teljes áldását érvényesíti számunkra.
10. Az ítélet órájáról szóló üzenet megismétlődik a Jel 14:6-ban.
a. Kinek az imádatára hív mindenkit?
___________________________________________________________________
b. Milyen meghatározott időszakot említ? „__________________________
____________________ órája” (Jel 14:6, 7).
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11. Milyen kritériumot használ Isten a vizsgálati ítéletben?
Préd 12:14: „Mert Isten ____________________ _______________________
_____________________, minden titkolt ___________________________, akár
__________, akár ___________________ az.”
12. Milyen válaszra hív a Szentlélek ma téged?
2Kor 6:2: „Íme, most van a ____________________ ___________________!
Íme, most van az __________________________ _______________________!”

Kulcsszavak
Helyettes: valaki cselekszik vagy szolgál egy másik személy helyett.
Közbenjáró: közvetítő, aki békeegyezményt hoz létre két fél között.
Engesztelés: olyan tett, amely megbékélést hoz két elhidegült személy
között – mint ahogy Krisztus halála békességet szerzett Isten és a bűnösök
között.
Megbékélés: összhangot teremteni két fél között azáltal, hogy megszünteti a köztük lévő ellenségeskedést.
Helyreállítás: visszaállítani az eredeti körülményeket.

A különbség
Ó szövetség: izrael kísérlete, hogy betöltse az Istennel kötött szövetséget
a saját ereje által. A cselekedeteikből keresték az üdvösséget, és elbuktak a
szövetségi kapcsolatban.
Új szövetség: a szövetség, amelynek betöltése Krisztus vére által vált lehetségessé. Az üdvösség Isten kegyelmi tette, és azok, akik hitben elfogadják Jézust, erőt kapnak az Istennek való engedelmességre.
Az Úr kecskebakja: az a bak, amelynek vérét a kegyelem trónjához vitték a szentek szentjében a kiengesztelés utolsó aktusaként a szentélyszolgálatban. Azt jelképezi, hogy Krisztus fizet a bűneinkért.
Bűnbak vagy Azázel bakja: az a bak, amely Sátánt jelképezi, amelyet
kivittek és otthagytak a pusztában mint a bűn és Sátán száműzésének jelképét.
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Õszintén hiszem
Gondold végig alaposan az alábbi kijelentéseket! Jelöld meg azokat,
amelyeket őszintén hiszel!
 Hiszem, hogy Krisztus mennyei szolgálata Isten szeretetét nyilatkoztatja ki.
 Hiszem, hogy Krisztus kereszthalálát a földi szentélyben az áldozat
halála jelképezte, és megmutatja, hogy a bűn egyedül Jézus, Isten Helyettese által bocsátható meg, aki meghalt a bűneinkért.
 Hiszem, hogy Krisztus azt szeretné, hogy megismerjem a bűnbocsánat erejét, hogy biztonságban legyek igazságának ajándéka által, ami által elfogad engem.
 Hiszem, hogy amikor Isten advent előtti ítélete véget ér, Jézus vissza
fog térni másodszor, és ez a világ véget ér.

Imádságom
Drága Atyám!
Köszönöm neked a szentély igazságát. Segíts megérteni a szeretetedet,
az igazságodat, a kegyelmedet és az igazságosságodat, amint ezek megnyilvánultak Krisztus szolgálatában! Taníts meg, hogyan győzhetek a bűn felett, és segíts felkészülni egy örökké tartó életre veled! Ámen.
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