
ΤΟ ΑΓΙΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ

1. Ένα σχεδιάγραμμα του αγιαστηρίου και της αυλής παρουσιάζεται παρακάτω. Διαβάστε 
Έξοδος κεφάλεια 25 – 40 για όλες τις λεπτομέρειες.



2. Το αγιαστήριο αποτελείτο από τρία κύρια μέρη: την ΑΥΛΗ, Έξοδος 27 (κζ) 9-13, τα ΑΓΙΑ 
και τα ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ, Έξοδος 26 (κς) : 33.

3. Στην αυλή υπήρχε το ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΩΝ, Έξοδος 27 (κζ) : 1-8, ο 
ΝΙΠΤΗΡΑΣ (για πλύσιμο), Έξοδος 30 (λ) : 18-21 και το οικοδόμημα του αγιαστηρίου, 
καθαυτό. Τα παραπετάσματα της αυλής ήταν από λευκό λινό στηριγμένο επάνω σε 60 
στύλους, Έξοδος 27 (κζ) : 9.

4. Μέσα στα Άγια υπήρχαν τρία έπιπλα:
α. Το ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΩΝ ΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ, Έξοδος, 25 (κε) : 23-30 που 

αντιπροσώπευε την εξάρτηση από το Θεό για σωματική και πνευματική τροφή. Έδειχνε 
προς τον Ιησού, “τον άρτο τον ζώντα”, Α’ Κορίνθιους 11 (ια) : 23,24 & Ιωάννης 6 (ς) : 
51.

β. Η ΕΠΤΑΦΩΤΗ ΛΥΧΝΙΑ, Έξοδος 25 (κε) : 31-40. Η ΛΥΧΝΙΑ αντιπροσωπεύει το Λόγο 
του Θεού, Ψαλμοί 119 (ριθ) : 105 και τον Ιησού Χριστό, Ιωάννης 9 (θ) : 5 και το 
ΕΛΑΙΟ αντιπροσωπεύει το Άγιο Πνεύμα, Ζαχαρίας 4 (δ) : 1-6 & Αποκάλυψη 4 (δ) : 5.

γ. Το ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΥΜΙΑΜΑΤΟΣ, Έξοδος 30 (λ) : 1-9. Το ΘΥΜΙΑΜΑ 
αντιπροσωπεύει τις προσευχές του λαού του Θεού, Ψαλμοί 141 (ρμα) : 2 & Αποκάλυψη 
5 (ε) : 8 &Αποκάλυψη 8 (η) : 3,4

5. Στα ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ υπήρχε μόνο ένα έπιπλο, η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ, Έξοδος 
25 (κε) : 10-22. Ήταν ένα κιβώτιο επικαλυμένο με χρυσό. Το σκέπασμά του ονομαζόταν το 
ΙΛΑΣΤΗΡΙΟ, Έξοδος 25 (κε) : 17-22. Επάνω σ’ αυτό υπήρχαν δύο σκαλιστοί άγγελοι από 
χρυσό. Εδώ, μεταξύ των αγγέλων, κατοικούσε η παρουσία του Θεού. Μέσα στην κιβωτό 
υπήρχαν οι δέκα εντολές γραμμένες σε πέτρινες πλάκες, Δευτερονόμιο 10 (ι) : 4,5. Η 
κιβωτός έδειχνε και έλεος και νόμο. Ο νόμος έπρεπε να τηρηθεί αλλά ο Θεός δίνει έλεος 
στο λαό Του που τον παραβαίνουν.

6. Όταν κάποιος αμάρταινε, έφερνε ένα ζώο για θυσία στο ιερέα. Ομολογούσε τις αμαρτίες 
του επάνω στο κεφάλι του ζώου, και ύστερα το έσφαζε με τα ίδια του τα χέρια. Ο ιερέας 
ράντιζε ένα μέρος από το αίμα επάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων, 
και ένα μέρος της σάρκας του ζώου το έτρωγε ο ιερέας, Λευιτικόν 6 (ς) : 25-30. Στην 
προσφορά περί αμαρτίας (για το εκκλησίασμα σαν σύνολο) ο ιερέας ράντιζε το αίμα στο 
παραπέτασμα, και το τοποθετούσε στα κέρατα του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Έτσι, η 
αμαρτία μεταφερόταν από τον αμαρτωλό στο αντικαταστημένο ζώο, και από εκεί στο 
αγιαστήριο. Αυτό δείχνει πώς ο Ιησούς γίνεται Αντικαταστάτης μου, μπροστά στον Πατέρα, 
όταν δέχομαι το αίμα Του για μένα.
Δεν υπήρχε ικανότητα στο αίμα ενός αρνιού να εξιλεώνει την αμαρτία. Η πίστη στη 
μελλοντική θυσία του Ιησού ήταν το νόημα, Α’ Ιωάννη 1 (α) : 7. Αυτοί ατένιζαν ΜΠΡΟΣΤΑ 
στον σταυρό, και μεις κοιτάζουμε ΠΙΣΩ.
Ο Χριστός αντιπροσωπεύεται από το ΑΡΝΙ που ΠΕΘΑΙΝΕΙ ως αντικαταστάτης μου, 
Ιωάννης 1 (α) : 29 και επίσης από τον ΙΕΡΕΑ που ΖΕΙ ως Αρχιερέας μου στον ουρανό. Και 
οι δύο συμβολισμοί είναι αναγκαίο να αντιπροσωπεύουν τη λειτουργία του Ιησού. Η θυσία 
Του πλήρωσε για τις αμαρτίες μου. Η παρούσα διακονία Του, με αποκαθιστά μπροστά Του. 
Και τα δύο είναι απαραίτητα. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο μεμονωμένα, δεν επαρκούν.

7. Εκτός από την καθημερινή λειτουργία, μια φορά το χρόνο, ο αρχιερέας έμπαινε στα Άγια 
των Αγίων να “καθαρίσει” το αγιαστήριο. Λευιτικών 16 (ις) : 29-34 & Εβραίους 9 (θ) : 7. Οι
αμαρτίες του λαού μεταφέρονταν σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, μέσο των θυσιών τους, 
στο αγιαστήριο. Μια φορά το χρόνο, στην Ημέρα του Εξιλασμού (Yom Kippur) εκλέγονταν
δύο τράγοι, ένας τράγος απολυτέος και ένας για τον Κύριο. Ο τράγος ο απολυτέος σφαζόταν
και το αίμα του φερόταν στα Άγια των Αγίων επιτελώντας το έργο του καθαρισμού. Τότε ο 
ιερέας τοποθετούσε τις αμαρτίες επάνω στον απολυτέο τράγο, που οδηγόταν στην έρημο για
να πεθάνει, Λευιτικών 16 (ις) & 23 (κγ) : 27-30.
Ο τράγος του Κυρίου αντιπροσωπεύει τον Ιησού, ο Οποίος είναι ο εξιλασμός μας, ο 
Αντικαταστάτης και το παράδειγμα μας. Ο απολυτέος τράγος ο οποίος αντιπροσωπεύει το 
Σατανά, χωρίσθηκε από το λαό του Θεού για πάντα. Με αυτό τον τρόπο, μετά από την 



κρίση του, στο τέλος των χιλίων χρόνων, ο Σατανάς, οι άγγελοί του, και η αμαρτία θα 
καταστραφούν και θα εξοριστούν από το σύμπαν για πάντα.
Η Ημέρα του Εξιλασμού ήταν μια ημέρα κρίσης. Εάν οι άνθρωποι είχαν ήδη ομολογήσει τις
αμαρτίες τους πριν από εκείνη την ημέρα, σώζονταν. Εάν όχι, αποκόπτονταν από το λαό του
Θεού. Σφραγιζόταν η καταδίκη τους, Λευιτικών 23 (κγ) : 27-30. Ήταν μια μέρα ειλικρινούς 
εξομολόγησης, μετάνοιας και θερμής προσευχής.
Οι Εβραίοι πάντοτε έβλεπαν την Ημέρα του Εξιλασμού ή “Yom Kippur” ως σοβαρή ημέρα 
κρίσης. Από την Εβραϊκή εγκυκλοπαίδεια, άρθρο “Εξιλασμού, ημέρα” διαβάζουμε:
“Ο Θεός, καθισμένος στο θρόνο Του να κρίνει τον κόσμο… ανοίγει το Βιβλίο των 
Πράξεων. Διαβάζεται, το όνομα κάθε ανθρώπου που βρίσκεται σ’ αυτό. Η μεγάλη σάλπιγγα 
ηχεί. Μια μικρή, λεπτή φωνή ακούγεται. Οι άγγελοι τρέμουν, λέγοντας, αυτή είναι η ημέρα 
της κρίσης...Την Πρωτοχρονιά το διάταγμα γράφεται. Την Ημέρα του Εξιλασμού 
σφραγίζεται το ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει”.


