Co znamená nebeská svatyně v listu Židům?
Průkopníci adventismu věřili, že v r. 1844 (po 2300 letech) bude svatyně očištěna ohněm při druhém
příchodu Krista. Svatyni chápali jako celou zemi. Když se toto nestalo, tak Hiram Edson a Owen Crossier
přišli s vysvětlením, že je myšlena nikoli země, ale svatyně v nebi. Vyklad podpořil později James White a od
r. 1857 se tento výklad stal pilířem adventismu.
Jediné místo, kde se mluví o svatyni v nebi, je list Židům, který byl napsán pro křesťany konvertované z
helénistických židů. Aby je srozumitelně oslovil, používá autor listu časté ilustrace s prvky kultu těchto
konvertitů. Je proto nezbytné rozumět myšlenkovému světu judaismu prvního století našeho letopočtu.
Obecně bylo v zemích středozemního moře rozšířeno Platónské chápání světa = svět je rozdělen na dvě
vzájemně oddělené úrovně: nedokonalý fyzický svět v němž žijeme a dokonalý duchovní svět v nebesích
(svět ideí). Pozemský svět je dle Platona pouze stínem světa ideí, který je v nebi a je neviditelný. Proto
například pozemská svatyně (Žd 9,1) je pouze stínem svatyně nebeské (Žd 8,5).
Je list Židům kompletně platónský?
I když autor listu Židům použil Platónův teoretický model vesmíru, aby vysvětlil helénským židům, že služby v
pozemské svatyni jsou pouze stínem Kristovy služby, nezůstal s touto platónovou teorií otrocky svázán,
protože některé jeho výroky stojí přesně v opozici vůči ní. Například Platon tvrdil, že nebesa jsou dokonalá a
čistá, ale v Žd 9,23 je napsáno, že nebeská svatyně potřebuje očistit. Podle Platóna také lidské tělo není
skutečnou realitou (realitou je pro něj nemateriální duchovní svět), ale list Židům je konzistentní s ostatním
knihami NZ v tom, že Božím záměrem je vzkříšení lidského těla (Žd 6,1.2; 11,19). List Židům také učí, že
věřící zde na zemi jsou zváni k tomu, aby vstoupili do přítomnosti svatého Boha v nejvnitřnější části nebeské
svatyně (Žd 10,19-22). Platón však odmítá ve svém konceptu možnost spojení mezi oběma úrovněmi
vesmíru.
Vzhledem k uvedeným protikladům listu Židům k Platónovu myšlenkovému rámci by bylo chybou
automaticky předpokládat, že nebeská svatyně musí být umístěna v nebesích.
To by vedlo k závěru, že vše, co se nacházelo v pozemské svatyni (včetně např. hrnců, lopat, obětních
misek, vidlic, pánvic na uhlí atd. Ex 38,3) bylo vyrobeno dle vzoru, který je v nebi (Ex 25,40; Žd 8,5). K čemu
by ale v nebi byly všechny tyto nástroje, oltář apod.? Dle Sk 7,47-50 Bůh přesahuje vesmír i zemi a nemůže
být omezen na nějaký konečný chrám ať již na zemi nebo v nebi.
Typ a anityp
Křesťané věří, že oběti ve SZ svatyni ukazovali na Krista (1.Kor 5,7). Kristus však nebyl popraven v nebi na
oltáři v nebeském chrámu, ale na za Zemi za městskými hradbami Jeruzálema (Žd 13,12). Kristův kříž je
tedy skutečným oltářem v nebeské svatyni o které mluví list Židům. To nutně vede k závěru, že nádvoří
nebeské svatyně je zde na Zemi. Kristova smrt na kříži tedy nebyla uskutečněna v nadzemském království,
které se nazývá nebe, ale v duchovním království, které se nazývá nebe. Tedy vše fyzické v době staré
smlouvy ukazovalo na duchovní realitu smlouvy nové.
Nebe je přístupné skrze smrt
Autor listu Židům tedy tvrdí (na rozdíl od Platóna), že ideální či nebeský svět již přišel a to skrze Krista. K
Bohu tedy nezískáváme přístup fyzickou smrtí, kdy se dokonalá duše osvobodí od nedokonalého těla, jak
tvrdí Platón, ale přijetím Krista (ztotožněním se s jeho smrtí) již nyní v tomto životě. Žd 12,22.23
Spása tedy nepřichází prostřednictvím úniku člověka z tohoto světa k Bohu, ale sestoupením Boha k
člověku, který žije na tomto světě. Naplnění spasení je pak eschatologické a neznamená shromáždění
spravedlivých duší v nebi, ale shromáždění obnovených lidí na obnovené zemi v dokonalém společenství s

Bohem.
List židům jde o krok dále než Platón: smrt, skrze kterou získáváme přístup k Bohu, se již stala. To znamená,
že ve chvíli, kdy si tuto Kristovu smrt vírou přivlastníme, dostáváme se do Boží přítomnosti. (Žd 10,19.20)
Očištění nebeské svatytně
Nebeská svatyně je očištěna nikoli krví obětních zvířat, ale krví Krista (Žd 9,23). Na otázku "co je dle Písma
očištěno krví Krista?" je jednoznačná odpověď: věřící křesťané, které Kristova krev očišťuje od jejich hříchů
(1 Jan 1,7). List Židům nestojí v protikladu k ostatním knihám NZ, ale sděluje tu samou základní zvěst.
9,9 SZ oběti nemohou očistit svědomí.
9,14 Kristova krev očišťuje naše svědomí.
9,23 SZ oběti očišťují obrazy nebeských věcí.
9,23 Lepší oběť očišťuje samy nebeské věci.
9,28 Kristus byl obětován, aby sňal hříchy mnohých.
10,11 SZ obětí nemohou nikdy odstranit hříchy.
10,14 Jedinou obětí nás Kristus přivedl k dokonalosti.
10,22 Obmytím očištěni od vin.
Kdo očišťuje: krev zvířat byla stínem, který ukazoval na Kristovu oběť. Ta jediná očišťuje plně a dokonale.
Co je očišťováno: SZ svatyně byla stínem, který ukazoval na Boží lid, jehož hříchy byly sňaty Kristovou
obětí. Očištěn od vin je tedy Kristův lid již zde na Zemi.
Nebeské věci a tedy i nebeská svatyně v listu Židům znamenají Boží lid na zemi , který je očištěn
Kristovou krví.
ale Kristus byl jakožto Syn věrný nad svým domem. A jeho dům jsme my, pokud si udržíme tu smělou
důvěru a hrdou naději (Žd 3,6)
A tak již nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny. Byli jste postaveni na
základ apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm se celá stavba spojuje
a roste ve svatý chrám v Pánu. V něm se i vy společně budujete, abyste byli Božím příbytkem v Duchu. (Ef
2,19-22)
Kristus není v nějakém nebeském chrámu v jiné části vesmíru, oblečen do roucha velekněze, nekývá
kadidelnicí a nedohlíží na světla menory. Jaký duchovní přínos by taková činnost přinášela? Kristus, skrze
Ducha Svatého, slouží jeho milostí v živém chrámu zde na Zemi. A tento chrám je tvořen všemi, kteří ho
přijali za svého Pána a Spasitele. Společenství vykoupených je Božím chrámem. Protože krev Krista očistila
tuto jeho Svatyni, Bůh v ní může nyní bydlet skrze Ducha Svatého.
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Pozn. překl: s výše uvedeným výkladem lze souhlasit, ale osobně ho spíše chápu jako možné rozvinutí
učení o smyslu nebeské svatyně než jako její jediné vysvětlení. Bůh zajisté skrze Přímluvce přebývá se
svým lidem, ale zároveň je zřejmé, že Boha a jeho království nelze omezit pouze na působení Ducha v jeho
stvořených bytostech.

