Znečištění a očištění svatyně podle 3.Moj 4 + 16 (tradiční
pohled ASD před rokem 1980)
Co je znečištěno event. znesvěceno?
Čím dojde ke znečištění ?

Je to znečištění legalní nebo ilegální?

Svatyně
Vyznáním hříchů a přenesením
krve do svatyně
Vyznávající hříšníci a kněží
Jen při denní službě!
Je to je před rokem 1844?
Legální a Bohem chtěné!

Kdo nebo co je očištěno ?

Lid a svatyně

Od čeho se očišťuje?
Kdy se očišťuje?
Role kozla pro Azazele
Odplata pro zněčišťovatele?

Pod hříchů věřících

Kdo znečišťuje svatyni ?
Kdy dojde ke znečištění?

Na konci roku (Yom Kippur)
3. Moj 16,20-22
Odpuštění a věčný život!

Je to biblické a je to tak také v proroctví z Daniele 8?

Srovnání vzhledem ke znečištění a očištění svatyně z Dan 8
a 3.Moj 4+16 (tradiční pohled ASD před r. 1980)

Žádná shoda !

3.Moj 4 + 16

Co je znečištěno event. znesvěceno? SZ - svatyně
kněží + hříšníci
Kdo znečišťuje svatyni ?
`

Dan 8
Nebeská svatyně
Malý roh

Čím dochází ke znečištění ?

Vyznáním a
Vzpourou proti
přenesením krve Bohu

Kdy dochází ke znečištění ?

Jen při denní
službě

Je znečištění legální nebo nelegální ? Bohem chtěné
Lid a svatyně
Kdo nebo co se očišťuje ?
Od čeho se očišťuje?
Kdy se očišťuje?
Role kozla pro Azazele ?
Odměna pro zněčišťovatele?

Od hříchů
věřících
Konec roku
3. Moj 16,20-22
Věčný život

Jen před r. 1844
nebo až do konce?
ilegální
Nebeská svatyně
Od hříchů věřících
Od jednání rohu
Konec časů
???
Věčná smrt

Možný model vysvětlení shody mezi Dan 8 a SZ – stínovou
službou

3.Moj 4 + 16
`

Dan 8

Svatyně

Svatyně

Kdo znečišťuje svatyni ?

hříšník

Malý roh

Čím dochází ke znečištění ?

Vzpourou
proti Bohu

Vzpourou proti
Bohu

Každý den –
také Y.Kip.
ilegální

Až do konce
doby milosti
ilegální
?+nebes. svatyně

Co je znečišťováno event. znesvěcováno?

Kdy dochází ke znečištění?
Je znečištění legální nebo ilegální ?
Kdo nebo co se očišťuje ?

Lid a svatyně

Jak se očišťuje?

Vyhlazením hříchů
nebo hříšníků

Vyhlazením hříchů
a malého rohu

Kdy se očišťuje?
Role kozla pro Azazele ?
Odplatla znečišťovateli?

Konec roku
3. Moj 16,20-22
Věčná smrt

Konec časů
Malý roh/ satan ?
Věčná smrt

Znečištění a očištění svatyně z tradičního
adventistického pohledu
Co se odehrálo ve svatyni
když došlo k hříchu?
NIC !

Co se stalo ve svatyni,
když hříšník svůj hřích
vyznal a přinesl svoji
osobní oběť?
Kněz jedl maso! 3.Moj 6,19

Co se stalo na velký den
smíření?
Svatyně + ? Byly
očištěny ačkoli předtím
nebyly bpošpiněny
wurde!

Proč v Den smíření krev očišťuje, když při
denní službě znečišťuje?

Krev oběti neznesvěcovala, nýbrž očišťovala!
U obětí při denní službě je řeč vždy o hříchu resp. Zbavení
viny! Tak je tomu u obětí za hřích, oběti za vinu a zápalné
oběti (3. Moj 7,10 und 3. Moj 1,4)

Správné použití krve ve svatyni nemělo žádný význam
symbolického znečištění!
Kdy přinesl Mojžíš poprvé krev do svatyně?
1.) Při zasvěcení svatyně (3.Moj 8,14-15; 4. Moj 7,1)
2.) Při zasvěcení kněží
(2.Moj 29,4-21)
3.) Při zasvěcení zápalného oltáře (2.Moj 29,35-37)
Bylo by úplně nesmyslné hovořit u takovýchto svěcení
kněží a svatyně o znečištění při používání krve!

Další příklady očištění skrze přenášení krve
4.) Opětné vysvěcení chrámu a oltáře (2.Par. 29)
5.) Vysvěcení Ezechielova chrámu (Ez 43,13-27)
6.) Očištění malomocného

(3.Moj 14)

7.) Očištění rodiček

(3.Moj 12,1-8)

8.) Očištění domů

(3.Moj 13,33-57)

Ve všech těchto případech byly na očišťující
oběť vloženy ruce.
Proč by to však mělo znamenat znečištění?
Znečištění se odehrálo mnohem dříve před
očišťovacími ceremoniemi!

Symbolické působení krve v pozemské a
nebeské svatyni
Co bylo ve SZ-svatyni způsobeno krví oběti?
Žid 9, 21-22

Všimni si: stříkání krví se nekonalo jen při roční,
především také při denní službě
Co se děje skrze krev Ježíšovu ?
Žid 9,12-14

nýbrž

1. Jan 1,7;

Co je způsobeno upřímným vyznáním hříchů?
1. Jan 1,9
V čem tedy spočívá naše vysvětlení symbolického zněčištění
svatyně?
Bible nebo tradice?

Různé možnosti znečištění
svatyně ve SZ-době ve srovnání
se znečištěním svatyně
prostřednictvím malého rohu
podle proroctví proroka Daniele
8, 9-13

Biblické vysvětlení pro znečištění
svatyně, bez jakéhokoli použití krve
1.) Znečištění resp. znesvěcení v souvislosti s chováním
ve svatyni
Jer 32, 34; Ez 5,11;
Modloslužba v chrámě ( Ez 8,6-18)
Ez 23,38+39 navzdory modloslužbě obětování v chrámu
3.Moj 21,23
chybující kněží slouží u oltáře
3.Moj 21,12
přerušení chrámové služby
3.Moj 15,30-33
vejít nečistý do chrámu
Ez 44, 7
neobřezaný vejít do svatyně
Ž 74,7; Pláč 2,17;
doslovné zničení chrámu (Iz 63,18)

Co z toho dělá také malý roh (papežství)?
Znečištění malým rohem je identické se SZ!

2. Znečištění, bez přijití do styku se svatyní!
4.Moj 19,13-20
2. Par 36,14
Ez 22,26
Ez 28,18
Sof 3,4
3.Moj 20,1-8
Jer 7,11; J 2,16

po znečištění zůstat znečištěný
pohanské zvyky u vůdců a národa
zanedbání učení se zákonu (bezzákonnost)
nespravedlivé jednání ve svatyni (duchovně?)
lživí proroci a změny v zákoně
modloslužba a spiritismus (Ez 23,39)
Svatyně - loupežnické doupě/ obchodní dům

To odpovídá také tomu, co dělá malý roh v Dan 8 !
Svatyně tedy není znečištěna pokáním, vyznáním hříchu a
přenesením krve, nýbrž hříchem = přestoupením zákona a
vzpourou proti Bohu!

Čím znečistil svatyni Izrael?
„Tito kněží, kteří zapomněli na svou povinnost, přestoupili Boží
zákon a znevážili její svůj svatý úřad potupnými, nedůstojnými
návyky. Opakovaně znesvětili svojí přítomností
svatostánek. Mnozí Izraelité byli pobouřeni neřestným
způsobem života Ofniho a Fínese a nepřicházeli už uctívat
Hospodina do Sílo. Obětní služba byla zanedbávána a und
znevážena, a kdo už měl sklon ke zlému, byl tím ještě
povzbuzen. Bezbožnost, ničemnost a dokonce modloslužba se
začaly hrůzným způsobem vzmáhat.
Eli se dopustil velké chyby, když dovolil, aby jeho synové
setrvali ve svatém úřadě.“ PP 577

„Svojí nevěrností nabyl Boží vyvolený národ přesně opačné
vlastnosti, jaké Bůh očekával. Dali pravdě svůj vlastní ráz.
Zapomněli na Boha a ztratili ze zřetele své výhradní právo
jeho reprezentantů. Požehnání, která obdrželi, nebyla žádným
požehnáním světu. Všechny přednosti použili k oslavení
sama sebe. Okradli Boha o službu, kterou od nich požadoval,
a odepřeli svým spolubližním náboženské vedení a svatý
příklad.
Hodí se to také na malý roh?
Jako obyvatelé předpotopního světa následovali každý
vnuknutí svého zlého srdce. Tak vystavili svaté věci
posměchu, tím že řekli: „Chrám Hospodinův, chrám
Hospodinův“, zatímco současně znetvořili Boží charakter,
zneuctili jeho jméno znečistili jeho svatyni. (SW, 10. Jan.
1905)

„Jejich takzvaná víra byla fraškou, když na jedné
straně říkali: „Chrám Hospodinův, chrám
Hospodinův, chrám Hospodinův!“, na straně druhé
ale poskytovali znetvořený obraz Boha, dělali
ostudu jeho jménu a znečišťovali jeho svatyni.
(BG 253)

