Audycja 38, Tem: „Namiot Zgromadzenia”, sobota19 czerwca 2004. Godz. 78 wieczór
Dobry wieczór państwu. W kolejnej audycji „WCZORAJ, DZIŚ I NA WIEKI”
witają naszych słuchaczy Ireneusz Kołacz, Przemysław Merski oraz Tadeusz
Żurek. Kontynuując nasz przedmiot, którym jest Plan Boży, dzisiejszym
tematem naszej audycji będzie „NAMIOT ZGROMADZENIA NA PUSZCZY”,
albo „Przybytek”, który w języku hebrajskim nosi nazwę ohel mo’ed, czyli
„Namiot spotkania” względnie miszkan, który właśnie oznacza „przybytek”.
Była to świątynia przenośna, przystosowana do podróżowania po pustyni
podczas wędrówki Izraelitów pod przewodnictwem Mojżesza do ziemi
obiecanej. Ten duży namiot, otoczony zasłonami, który mógł być łatwo
składany i rozkładany, oraz lekki do transportu w tej podróży, został
wybudowany przez Izraelitów przy Górze Synaj. Wskazówki dane przez
samego Pana Boga Mojżeszowi odnośnie budowy tego Przybytku, są
opisane w Księdze Wyjścia, w rozdziałach 25-27. Natomiast wykonanie pracy,
zostało opisane w rozdziałach 35-40 tej samej księgi.
Po otrzymaniu od Pana Boga Dziesięciu przykazań, Mojżesz spędził na górze
Synaj czterdzieści dni i nocy. W tym czasie Pan Bóg wydał mu instrukcje,
odnośnie budowy przybytku przez Izraelitów. „I wystawią mi świątynię, abym
zamieszkał pośród nich, Dokładnie według wzoru przybytku i wzoru
wszystkich jego sprzętów, które ci pokażę; tak wykonacie.” Księga Wyjścia
25:8-9. Potem następuje szczegółowy opis sposobu wykonania Arki
Przymierza, przebłagalni oraz sprzętów Księga Wyjścia 25:10-27. Na
głównego konstruktora tej budowy Pan Bóg powołał Besalela z pokolenia
Judy, i napełnił go duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem,
wszechstronną zręcznością w rzemiośle. Do pomocy dodał mu Pan Bóg
Oholiaba z pokolenia Dan i zręcznych pracowników, których również Pan Bóg
obdarzył umiejętnością wykonania wszystkiego, co pan Bóg rozkazał
Mojżeszowi. Izraelici mieli dostarczyć metale szlachetne i surowce potrzebne
do realizacji tego przedsięwzięcia. Ofiarowali je tak ochotnie, że musieli być
powstrzymani przez Mojżesza od dalszego ich przynoszenia. A tego, co
znieśli nie tylko wystarczyło na wykonanie wszelkich prac, ale nawet zbywało.
Przybytek był budynkiem skonstruowanym z drewnianych belek z drzewa
akacjowego powleczonych czy też wyłożonych złotem, umocowanych w
podstawkach ze srebra i silnie wzmocnionych listwami z tego samego drewna,
także powleczonych złotem. Konstrukcja ta miała 4.5 metra szerokości 4.5
metra wysokości i 13.5 metra długości. Była otwarta z przodu, czyli od strony
wschodniej. Okrycie stanowił biały bisior, na którym wyhaftowano postacie
Cherubinów w kolorach niebieskim, fioletowym i szkarłatnym. Otwarty przód
budynku był zakryty zasłoną z materiału podobnego do okrycia Przybytku.
Zasłonę tę nazywano „drzwiami” lub „pierwszą zasłoną”. Jeszcze jedna
tkanina tego samego rodzaju, podobnie haftowana z postaciami cherubinów i
nazywana „drugą zasłoną”, była zawieszona w ten sposób, że dzieliła
Przybytek na dwa pomieszczenia. Pierwsze z nich było większe, miało 4.5
metra szerokości a 9 metrów długości. Nazywano je „Świątnicą Świętą”.
Drugie, tylne pomieszczenie było nazywane „Świątnicą Najświętszą”, albo
„Święte Świętych”. Te dwa pomieszczenia stanowiły właściwy Przybytek. Nad
nimi był wzniesiony namiot pełniący funkcje ochronną. Składał się on z trzech
warstw: tkaniny sporządzonej z koziej sierści, skór baranich farbowanych na
czerwono i skór fok.

Przybytek był otoczony otwartym dziedzińcem o wymiarach 46x23 metrów.
Ogrodzenie było ze słupów drewnianych o wysokości 2.3 metra ustawionych
na miedzianych podstawach a do tych słupów srebrnymi klamrami i srebrnymi
haczykami przymocowane było białe płótno lniane, wykonane z kręconego
bisioru. Przybytek był ustawiony w tylnej części tego dziedzińca, na zachód,
natomiast od wschodniej części dziedzińca była brama wejściowa a z jej 4-ch
słupów zwisała zasłona uczyniona z niebieskiej (hijacint) i czerwonej purpury,
z karmazynu i kręconego bisioru. Dziedziniec był zawsze ustawiany od strony
wschodniej w kierunku zachodnim.
Kiedy Namiot Zgromadzenia wraz ze sprzętem był wykonamy, to został
przyniesiony do Mojżesza. I pierwszego dnia, pierwszego miesiąca drugiego
roku – został postawiony i praca została ukończona. Księga Wyjścia 40:2.
Kiedy całość została w należytym porządku ustawiona, chmura pokryła
Namiot Zgromadzenia i chwała Pańska napełniła cały Przybytek. Księga
Wyjścia 40:34. Było to Boskie zamanifestowanie, cudownym układem chmur,
który dla Izraelitów był widocznym znakiem stałej Boskiej troski i obecności
pośród nich. Bez pośrednio nad Przybytkiem było tylko odgałęzienie od
głównej chmury, która tworzyła jak by baldachim nad całym Narodem
Izraelskim, ochraniając ich przed prażącym w południe słońcem pustynnym,
przed burzami piaskowymi a nawet przed ulewnymi nagłymi opadami
deszczu, które się nieraz zdarzały. „A ilekroć obłok wznosił się znad Namiotu,
to synowie izraelscy wyruszali za nim, a w miejscu, gdzie obłok się zatrzymał,
tam synowie izraelscy stawali obozem. Synowie izraelscy wyruszali na rozkaz
Pana i na rozkaz Pana stawali obozem, i przez cały czas, gdy obłok
pozostawał nad przybytkiem, również i oni stali obozem.” 4 Moj. 9:17-18.
Przybytek towarzyszył synom Izraelskim podczas ich wędrówki po puszczy i
w różnych etapach, podbijania ziemi Kanaanejskiej. Gdy podbój ziemi został
zakończony, Namiot Zgromadzenia został umieszczony w Sylo, w miejscu,
które Pan Bóg wybrał kilka mil od Jerozolimy i tam Namiot Zgromadzenia
został nazwany „Kościołem Pańskim” Joz. 18:1; 1 Samuel 1:3; 1 Samuel 3:3
(BG) Późniejsza, sławna Świątynia Salomona była wzorowana na Namiocie
Zgromadzenia.
Chrześcijanie są zainteresowani Przybytkiem, ponieważ on ma duże
znaczenie symboliczne. Święty Apostoł Paweł wyjaśnia, że ten Przybytek,
który Pan Bóg polecił Izraelitom zbudować na pustyni synajskiej i w
powiązaniu, z którym ustanowiono wszystkie służby religijne i ceremonie, był
cieniem przyszłych dóbr, jak czytamy: „Służą oni w świątyni, która jest tylko
obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał
budować przybytek: Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według
wzoru, który ci został ukazany na górze.” Hebr., 8:5. Według wypowiedzi
Apostoła Pawła, to w rzeczywistości, cały naród izraelski, tak samo jak i jego
prawo i ceremonie religijne, był typem. Dlatego zainteresowanie i badanie
tego zagadnienia przez chrześcijan nie jest jedynie zdobywaniem wiedzy
historycznej o żydowskich zwyczajach, ceremoniach i nabożeństwach, lecz
otrzymanie błogosławieństwa ze zrozumienia istoty przedmiotu.
Ważność budowy Przybytku, możemy zauważyć w tym, jak starannie Pan
Bóg kierował i zarządzał wszystkimi jego szczegółami. Najpierw zaprowadził
Mojżesza na górę i wyjaśnił mu, w jaki sposób miały być sporządzone
wszystkie przedmioty; potem zobowiązał go, aby zwracał baczną uwagę na

każdy szczegół: „Bacz, abyś uczynił to według wzoru, który ci ukazano na
górze.” Księga Wyjścia 25:40. Podobnie było ze wszystkimi szczegółami
służby: każda jota i każda kreska musiały być w figurze dokładnie wypełnione,
ponieważ były obrazem czegoś większego i ważniejszego w późniejszym
czasie. O tym powiedział sam Pan Jezus: „Bo zaprawdę powiadam wam:
Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie
przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie.” Mat. 5:18. Aby te wszystkie
„cienie”, były dokładnie wykonane i aby ludzie nie stali się niedbali, za
jakiekolwiek wykroczenie nałożona była kara śmierci. Z braku czasu
przytoczymy tylko jeden przypadek, gdzie za zlekceważenie Bożego
zarządzenia dwaj synowie Aarona podczas służby kapłańskiej, zostali przez
Pana Boga ukarani śmiercią. Księga Kapłańska 10:1-11.Ta dokładność
Boskiej troski w przygotowaniu „cieni” przyszłych dóbr, nie tylko powinna nas
przekonać o ich poprawności, ale również powinna pobudzić w nas
zainteresowanie planem Bożym, którego studiowanie przynosi wiele
błogosławieństwa, zgodnie z obietnicą: „kto szuka, to znajdzie; kto kołacze,
będzie mu otworzone.” Mat. 7:7
Nasz czas dobiega końca przez następne pół godziny czekamy na państwa
telefony pod numerem 9415-1923, powtarzam numer telefonu 9415-1923.
Zapraszamy do wysłuchania naszej następnej audycji w sobotę 17-go lipca o
godzinie 7-mej wieczorem. A tymczasem życzymy państwu dobrej nocy.

