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Úvod: 

OBRAZ SPASENIA

Najväčšie zjavenie Božej lásky a jeho charakteru nachádzame na kríži, kde zomrel 
bezhriešny Ježiš Kristus za hriechy celého sveta. Čo táto obeť znamenala, nám uka-
zuje Boh na pozemskej svätyni, ktorá je obrazom plánu spasenia. Pozemská svätyňa 
je však len modelom nebeskej svätyne, ktorá je skutočným centrom Božej prítom-
nosti a jeho pôsobenia vo vesmíre.
Boh dal zhotoviť pozemskú svätyňu a použil ju ako učebnú pomôcku. Svätyňa Izraeli-
tov a služba v nej znázorňovali dôležité pravdy vykúpenia, ukazovali na Boží charakter 
a predstavovali osud hriechu. Svätyňa sa tak stala niečím, čo nám pomáha pochopiť 
Ježiša ako veľkňaza. Keď Ján Krstiteľ povedal svojim učeníkom, že Ježiš je „Baránok 
Boží, ktorý sníma hriech sveta“ (Ján 1,29), chápali, čo tým myslel, lebo poznali učenie 
o svätyni.
Epištola Židom predpokladá, že čitateľ pozná, ako fungovalo kňazstvo a aká bola 
jeho úloha v starozmluvnom Izraeli. Preto prví čitatelia tohto listu vedeli pochopiť 
Ježišovu príhovornú službu v nebesiach. Slová použité na opis svätyne sú rovnaké 
ako tie, ktoré predstavujú princípy kresťanského života. Znalosť učenia o svätyni je 
teda základom na pochopenie posolstva o spasení v Kristovi.
V priebehu kresťanských dejín bolo posolstvo o svätyni do veľkej miery zabudnuté. 
Až uprostred 19. storočia, keď adventisti siedmeho dňa začali znova doceňovať Boží 
plán spasenia vrátane posolstva o predadventnom súde, bola znova odhalená dôle-
žitosť svätyne.
„Kľúčom na objasnenie sklamania veriacich v roku 1844 sa stala otázka svätyne. Ňou 
sa vyjasnila celá sústava harmonicky spolu súvisiacich právd, ktoré potvrdzujú, že 
veľké adventné hnutie riadila Božia ruka, a súčasne odhaľujú terajšiu úlohu Božieho 
ľudu, jeho poslanie a povinnosti.“ (GC 423; VSV 306)
Svätyňa a Kristova veľkňazská služba (ktorej centrom je smrť Ježiša Krista na kríži) 
sú kľúčom k ďalším dôležitým pravdám a sú základom viery adventistov siedmeho 
dňa. Posolstvo o svätyni je špecifickým učením cirkvi adventistov (vrátane soboty). 
Toto učenie bolo podrobené veľkej kritike. Rôzne spory a otázky nám však v priebehu 
rokov pomohli lepšie porozumieť toto dôležité učenie a posilnili nás v našom pocho-
pení spasenia.
Ellen G. Whiteová odporúčala, aby sme pozornosť zamerali na svätyňu, pretože 
„nebeská svätyňa je centrom Kristovej služby v prospech ľudí. Spasiteľovo dielo sa 
týka každého človeka na svete. Ukazuje nám plán vykúpenia, ktorý sa zavŕši na konci 
časov s víťazným záverom boja medzi spravodlivosťou a hriechom. Veľmi dôležité je, 
aby sme sa s tým všetci podrobne zoznámili a mohli odpovedať každému, kto by sa 
spýtal na našu nádej.“ (GC 423–424; VwwSV 352–353) Tak si budeme môcť zachovať 
„vieru, ktorá je dnes veľmi dôležitá“ a „zaujať postoj, ktorý podľa Božej vôle zaujať 
máme“. (GC 488; VSV 352)



Svätyňa odhaľuje srdce Boha. Pri štúdiu tejto témy prichádzame bližšie do 
prítomnosti Najvyššieho a k nášmu Spasiteľovi. Štúdium učenia o svätyni pre-
hlbuje náš osobný vzťah s Ježišom Kristom.
Preto bude Božia svätyňa – jej pozemský model a nebeský originál – predme-
tom štúdia tohto štvrťroka.
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