Ilmestysmaja: Jumalan kuva Kristuksesta
Pohjimmiltaan ilmestysmaja (asumus) puhuu Kristuksesta, Sanasta joka tuli lihaksi ja ”telttaili”
keskuudessamme (Joh. 1:14, kreikankielinen käännös).
Sitä voidaan myös käyttää kuvaamaan Jumalan pelastuksen tietä ja sitä seuraavaa uskovan elämää
ja palvelusta. Mutta vaikkakin se kuvaa pelastuksen tietä, se oli annettu kansalle, joka oli jo
liittosuhteessa Jumalan kanssa. Paremminkin kuin tarjoten pelastuksen tien, ilmestysmaja tarjosi
keinot, joilla ihmiset voitiin puhdistaa ulkoisista, rituaalisista saastutuksista, jonka jälkeen he sitten
saattoivat lähestyä Jumalaa palvoen.
Ilmestysmaja ja siihen liittyvät palvelukset olivat kuvia taivaallisista asioista (Heb. 8:5; 9:23-24).
Tämä ei tarkoita, että taivaassa täytyy olla rakenteelliset ja arkkitehtooriset vastineet, vaan että
ilmestysmaja kuvaa hengellisiä todellisuuksia taivaassa. Huomaa nämä vastaavuudet:
Maallinen pyhäkkö (Heb. 9:1-5)
Kaikkeinpyhin (Heb. 9:3)

Taivaallinen pyhäkkö (Heb. 8:2; 9:11-15)
Kaikkeinpyhin, Jumalan läsnäolo (Heb.
10:19)
Esirippu, Kristuksen ruumis (Heb. 10:20)
Kristuksen veri (Heb. 9:14)
Kristus, alttarimme (Heb. 13:10)
Kristus, meidän suuri Ylipappimme (Heb.
4:14-15; 5:5-10; 7:20-28; 8:1; 10:21)
Kristus, meidän uhrimme (Heb. 9:23-28;
10:12)
Armoistuin (Heb. 4:16)
Suitsutusalttari taivaassa (Ilm. 8:3)

Esirippu (Heb. 9:3)
Eläinten veri (Heb. 9:13)
Alttari (Heb. 7:13, 2 Moos. 27:1-8)
Ylipappi (Heb. 5:1-4)
Uhrit (Heb. 10:1-4, 11)
Arkki (Heb. 9:4)
Suitsutusalttari (Heb. 9:4)

Pellavaverhot, jotka muodostivat ulomman pihan (45,72 metriä x 22,86 metriä)
Verhot oli tehty valkoisesta, hienosti kerratusta pellavasta, kuvaten Jumalan täydellistä
vanhurskautta. Ne olivat 2,3 metriä korkeat, muodostaen esteen, joka esti ihmistä näkemästä niiden
yli. Tämä viittaa ihmisen epäonnistumiseen saavuttaa Jumalan vanhurskauden vaatimukset (Room.
3:23) ja syntisen kyvyttömyyden nähdä tai ymmärtää Jumalan asioita (1 Kor. 2:14). Verhoja
pidettiin pystyssä 56 pylväällä, jotka istuivat vaskijalustoissa ja niissä oli hopeakoukut ja
koristepienat.
Portti
Päästäkseen sisälle pihaan, ihmisen oli käytävä portin tai oven läpi. Oli vain yksi tie päästä sisälle,
aivan kuten Kristus on ainoa tie Jumalan tykö (Joh. 14:6, Apt. 4:12). Portti oli yli 9 metriä leveä,
kuvaten Kristuksen riittävyyttä koko ihmiskunnalle (Joh. 6:37; Heb. 7:25).
Portin muodostaneet verhot oli tehty valkoisesta pellavasta, kirjailtuna punasinisellä,
purppuranpunaisella ja helakanpunalla. Tämä kuvaa Kristusta esitettynä neljässä evankeliumissa:
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Purppuranpunainen
Helakanpunainen

Matteus
Markus

Valkoinen

Luukas

Punasininen

Johannes

Kuningas (Matt. 2:2)
Nöyrä palvelija, syntien
kärsijä, joita verrataan
helakanpunaiseen Jesaja
1:18:ssa
Täydellinen ihminen (Luuk.
3:22)
Taivaallinen henkilö (Joh.
3:13)

Polttouhrin vaskialttari (0,7 neliömetriä, 1,4 metriä korkea)
Sisäpihan ensimmäinen esine oli alttari. Tämä oli uhrauspaikka. Se puhuu Kristuksen rististä
Golgatalla (Heb. 9:14, 22). Tämä on se paikka, jossa syntisen täytyy aloittaa Jumalan
kohtaamisensa. Alttari oli tehty vaskesta ja akasiapuusta, erämaan turmeltumattomasta puusta.
Vaski puhuu tuomiosta ja puu kuvaa Kristuksen synnitöntä, turmeltumatonta ihmisyyttä. Hän, joka
ei synnistä tiennyt, kantoi Jumalan tuomion syntiemme tähden (2 Kor. 5:21).
Alttari oli ontto, ja siinä oli säleikkö puolivälissä, johon eläin asetettiin. Siinä oli neljä vaskella
päällystettyä sarvea, joka kulmassa (2 Moos. 27:2). Luultavasti uhri sidottiin näihin sarviin (Ps.
118:27). Eivät köydet eivätkä edes naulat sitoneet Vapahtajaamme ristille, vaan Hänen ikuinen
rakkautensa meitä kohtaan.
Kun israelilainen toi polttouhrin, hän asetti kätensä uhrin pään päälle, samaistuen siihen, ja tällä
tavalla sanoen, että eläin kuolisi hänen puolestaan. Se olisi sijaisuhri. Eläin teurastettiin ja sen veri
valutettiin, osoittaen tulevaan Kristuksen vereen, jota ilman ei ole syntien anteeksisaamista (Heb.
9:22).
Kaikki nahkaa lukuun ottamatta poltettiin alttarilla. Tässä kohtaa, kuten niin usein, esikuva
poikkeaa, koska Kristus oli täydellisesti uhrautunut Isän tahtoon Golgatalla.
Se oli hyvän tuoksuinen uhri, muistuttaen meille Jumalan täydellistä tyytyväisyyttä Kristuksen
työhön. Ja se toi sovituksen uhraajalle.

Vaskiallas
Pesuastia (vaskiallas) oli tehty naisten peilien vaskesta (2 Moos. 38:8). J. H. Brown kommentoi:
”He antoivat toisen haltuun nuo asiat, joita oli käytetty itsensä tyydyttämiseen; asiat, jotka jossain
määrin palvelivat lihan tyydyttämisessä.” Itsensä tuomitsemisen täytyy käydä palvonnan edellä (1
Kor. 11:31).
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Pesuastia oli pappeja varten. Se puhui välttämättömyydestä puhdistautua palvelusta varten (Jes.
52:11). Papit kylpivät kerran virkaansa astuessaan (3 Moos. 8:6). Sen jälkeen heidän vaadittiin
pesevän kätensä ja jalkansa säännöllisesti. Yksi kylpy, monta puhdistusta. Tänä päivänä kaikki
uskovat ovat pappeja (1 Piet. 2:5, 9). Me tarvitsemme uudestisyntymisen pesun vain yhden kerran
(Joh. 3:5; 13:10; Tiit. 3:5). Mutta meidän täytyy alituisesti pestä käsiämme (palvelusta varten) ja
jalkojamme (jumalalliseen vaellukseen)(Joh. 13:10). Me teemme sitä Sanan vedellä (Ps. 119:9-11;
Joh. 15:3; Ef. 5:26).
Pesuastiassa on voinut olla ylempi astia käsien pesemistä varten ja alempi jalkojen pesemistä
varten. Raamattu ei kerro pesuastian tarkkaa muotoa tai kokoa.

Itse ilmestysmaja (4,6 metriä x 13,7 metriä)
Rakennelma itsessään oli ulkoisesti karu mutta sisäisesti kaunis. Jokainen asia sisällä oli kullalla
päällystetty tai kirjailtua työtä. Se osoittaa Kristukseen, joka vaelsi keskuudessamme (Joh. 1:14);
Hänessä ei ollut mitään ulkoista kauneutta, jota olisimme ihailleet Hänessä (Jes. 53:2), mutta
sisäisesti Hän on kokonaisuudessaan rakastettava.
Ilmestysmajassa oli neljä peitettä seuraavassa järjestyksessä, sisältä ulospäin:
Kristuksen vanhurskaus ja kauneus
Kristuksen sovitus; Hänestä tuli meidän
syntipukkimme (vrt. 3 Moos. 16)
Kristuksen vihkiminen (vrt. vihkiäisoinas, 2
Moos. 29:19-22)
Nämä on myös käännetty pyöriäisen, delfiinin
tai merilehmien nahoiksi. Ne suojasivat
ilmestysmajaa luonnonvoimilta, kuvaten
Kristusta suojaamassa omaa kansaansa
ulkopuoliselta pahalta.

Kauniisti kirjailtu pellava
Vuohen karva
Punaiseksi värjätyt oinaannahat
Mäyrännahat

Laudat
Toiset ajattelevat näiden olleen ristikkorakenteita paremmin kuin vankkoja pöytiä. Joka
tapauksessa, ne kuvaavat uskovia, jotka Hengessä muodostavat Jumalan yhteen sulautuneen
asumuksen (Ef. 2:22). Ne oli tehty kullalla päällystetystä akasiapuusta, edustaen meidän
ihmisyyttämme ja asemaamme Kristuksessa. Jumala näkee meidät Hänessä. Laudat olivat 4,6
metriä korkeat ja ne oli liitetty yhteen viidellä kullalla päällystetyllä poikkitangolla (2 Moos. 26:2628). Keskimmäinen kulki lautojen keskitse, ehkäpä esikuvana Pyhästä Hengestä. Jokaista lautaa piti
paikallaan kahdessa hopeajalustassa olevat tapit. Hopea puhuu lunastuksesta (2 Moos. 30:15, missä
hopeasekeli oli lunastusraha). Uskovan perustus on Kristuksen lunastustyö (1 Piet. 1:18-19).
Pyhä (paikka)
Esirippu, joka johti pyhään (paikkaan), viittaa Kristukseen tienä kanssakäymiseen Jumalan kanssa
(Ef. 2:18; 3:12). Pyhässä (paikassa) ei ollut tuolia, koska pappien työ ei koskaan tullut valmiiksi.
Vertaa tätä Kristuksen kertakaikkiseen työhön (Heb. 10:12).
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Näkyleipäpöytä (91 cm pitkä, 46 cm leveä, 69 cm korkea; pohjoispuolella)
Pöytä oli tehty kullalla päällystetystä akasiapuusta, kuvaten Herramme ihmisyyttä ja jumalisuutta.
Pöydällä oli 12 happamatonta leipää, kuvaten Jumalan kansaa kuten he ilmenevät Jumalan edessä
yhteydessään Kristukseen. Leipiä ympäröi kaksi kultakruunua, aivan kuten kruunattu, kirkastettu
Kristus takaa meidän turvallisuutemme.
Lampunjalka (painoi 34 kiloa, mittoja ei kerrottu; eteläpuolella)
Tehtynä lyödystä kullasta, siinä oli jalka ja varsi, joka nousi siitä, josta kohosi seitsemän haaraa,
jokaisen kärjessä öljylamppu. Se oli ilmestysmajan ainoa valonlähde. Se saattaa kuvata Pyhää
Henkeä Hänen tehtävässään kirkastaa Kristusta (Joh. 16:14) tai se saattaa puhua Kristuksesta sinä
Yhtenä, joka on valo taivaasta (Ilm. 21:23) ja kaiken hengellisen valon lähde (Joh. 8:12). Puhdas
kulta puhuu jumaluudesta. Lamput paloivat aamusta iltaan (2 Moos. 27:21; 1 Sam. 3:3).
Suitsutusalttari (116 cm2, 91 cm korkea; keskellä, esiripun edessä)
Se oli tehty akasiapuusta ja kullasta, kuvaten Kristuksen ihmisyyttä ja jumaluutta. Se kuvaa
kirkastettua Kristusta Hänen kansansa välittäjänä (Heb. 7:24-26; Ilm. 8:3-4). Suitsutus puhuu Hänen
Persoonansa ja työnsä sulotuoksusta. Tulen oli noustava polttouhrin alttarilta, Kristuksen itsensä
uhrauksen sulotuoksu, ilman tahraa, Jumalalle.
Suitsuke oli valmistettu puhtaasta suitsukkeesta, hajupihkasta, simpukankuoresta, tuoksukumista –
kaikki yhdistettynä muodostaen sulotuoksun – Kristuksen sulotuoksun (Ef. 5:2).
Kaikkeinpyhin
Esirippu, joka johti kaikkeinpyhimpään, puhuu Kristuksen lihasta (Heb. 10:19-22), lainattuna
kuolemaan Golgatalla (Luuk. 23:45). Kuten vain pappi saattoi mennä pyhään paikkaan, ja vain
ylimmäinen pappi saattoi mennä kaikkein pyhimpään vain yhtenä päivänä vuodessa, uskovilla on
nyt pääsy Jumalan yhteyteen kaikkina aikoina ja milloin tahansa (Heb. 10:19-22).
Arkki (114 cm pitkä, 69 cm leveä ja korkea)
Tämä oli kullalla päällystetty akasiapuuarkku. Se puhui Jumalan istuimesta. On kaksi tapaa ajatella
sen sisältämiä asioita, yksi ihmiskeskeinen ja jotakuinkin negatiivinen, ja yksi Kristus- keskeinen ja
erittäin positiivinen:
Ensinnäkin, se sisälsi kolme muistomerkkiä kapinasta (manna, 2 Moos. 16:2-3; laki, 2 Moos. 32:19;
Aaronin sauva, 4 Moos. 17:1-13) ja siten saattaa kuvata Kristusta kirousta kantamassa, meidän
kapinamme takia.
Tai manna saattaa kuvata Kristusta Jumalan leipänä; laki korostamassa Jumalan pyhyyttä, jota
Herra ylisti ja saattoi kunniaan; ja Aaronin sauva kuin Kristus ylösnousemuksessaan, Jumalan itse
valitsemana Pappina.
Armoistuin
Armoistuin oli arkin kansi. Sen päällä oli kaksi kerubia, tehdyt lyödystä kullasta, Jumalan istuimen
vartijoina ja Hänen vanhurskautensa puolustajina. He katsoivat alas vereen, jota oli pirskotettu arkin
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ja armoistuimen eteen. Kristuksen veri tyydyttää Jumalan vanhurskauden ja kätkee kaikki
rikkomuksemme näkyvistä. Täten tuomioistuimesta tulee armoistuin. Kristus on meidän
Armoistuimemme (sama sana kuin sovitus jakeessa 1 Joh. 2:2). Jumala kohta syntisen Kristuksessa.
Kirkkauden pilvi
Kun ilmestysmaja tuli valmiiksi, Herra ilmestyi armoistuimella kirkkaassa pilvessä, myös tunnettu
nimellä Shekinah, hebrean kielen sanasta oleilla. Tämä oli näkyvä osoitus Hänen kirkkaudestaan.
William MacDonald

Viittausten raamatunjakeet:
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Joh. 1:14: ” Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen
kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä
armoa ja totuutta.”
Heb. 8:5: ”ja jotka palvelevat siinä, mikä on taivaallisten kuva ja varjo, niinkuin ilmoitettiin
Moosekselle, kun hänen oli valmistettava maja. Sillä hänelle sanottiin: "Katso, että teet
kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin".”
Heb. 9:23-24: ”On siis välttämätöntä, että taivaallisten kuvat tällä tavalla puhdistetaan,
mutta että taivaalliset itse puhdistetaan paremmilla uhreilla kuin nämä. Sillä Kristus ei
mennyt käsillä tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse
taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme.”
Heb. 9:1-5: Olihan tosin ensimmäiselläkin liitolla jumalanpalvelussäännöt ja maallinen
pyhäkkö. Sillä maja oli valmistettu niin, että siinä oli etumainen maja, jossa oli sekä
lampunjalka että pöytä ja näkyleivät, ja sen nimi on "pyhä". Mutta toisen esiripun takana oli
se maja, jonka nimi on "kaikkeinpyhin"; siinä oli kultainen suitsutusalttari ja liiton arkki,
yltympäri kullalla päällystetty, jossa säilytettiin kultainen mannaa sisältävä astia ja Aaronin
viheriöinyt sauva ja liiton taulut, ja arkin päällä kirkkauden kerubit varjostamassa
armoistuinta. Mutta näistä nyt ei ole syytä puhua kustakin erikseen.”
Heb. 8:2: ”tehdäkseen pappispalvelusta kaikkeinpyhimmässä, siinä oikeassa majassa, jonka
on rakentanut Herra eikä ihminen.”
Heb. 9:11-15: ”Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän
suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä
luomakuntaa, meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta
kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Sillä jos kauristen ja
härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen, kuinka
paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä
viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan
elävää Jumalaa! Ja sentähden hän on uuden liiton välimies, että, koska hänen kuolemansa on
tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat
kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön.”
Heb. 9:3: ”Mutta toisen esiripun takana oli se maja, jonka nimi on "kaikkeinpyhin";”
Heb. 10:19: ”Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren
kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,”
Heb. 10:20: ”jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy
esiripun, se on hänen lihansa, kautta,”
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Heb. 9:13: ”Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna,
pyhittää lihanpuhtauteen,”
Heb. 9:14: ”kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen
kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista
teoista palvelemaan elävää Jumalaa!”
Heb. 7:13: ”Sillä se, josta tämä sanotaan, oli toista sukukuntaa, josta ei kukaan ole
alttaritointa hoitanut.”
2 Moos. 27:1-8: ”Ja tee alttari akasiapuusta; se olkoon neliskulmainen, viittä kyynärää pitkä
ja viittä kyynärää leveä sekä kolmea kyynärää korkea. Tee siihen sarvet, sen neljään
kulmaan, niin että sarvet ovat samaa kappaletta kuin se. Ja päällystä se vaskella. Tee siihen
kuuluvat kattilat tuhan poisviemistä varten sekä lapiot, maljat, haarukat ja hiilipannut.
Kaikki sen kalusto tee vaskesta. Ja tee siihen myös verkonkaltainen ristikkokehys vaskesta
ja tee verkkoon neljä vaskirengasta, ristikon neljään kulmaan. Ja aseta se alttarin
välireunuksen alle, maahan kiinni, niin että verkko ulottuu puolitiehen alttaria. Ja tee
alttariin korennot akasiapuusta ja päällystä ne vaskella. Ja korennot pistettäköön renkaisiin,
niin että korennot ovat kahden puolen alttaria, sitä kannettaessa. Tee se laudoista, ontoksi.
Niinkuin sinulle näytettiin vuorella, niin se tehtäköön.”
Heb. 13:10: ”Meillä on uhrialttari, josta majassa palvelevilla ei ole valta syödä.”
Heb. 5:1-4: ”Sillä jokainen ylimmäinen pappi, ollen ihmisten joukosta otettu, asetetaan
ihmisten puolesta toimittamaan sitä, mikä Jumalalle tulee, uhraamaan lahjoja ja uhreja
syntien edestä, ja hän voi säälien kohdella tietämättömiä ja eksyviä, koska hän itsekin on
heikkouden alainen, ja tämän heikkoutensa tähden hänen täytyy, samoinkuin kansan
puolesta, niin itsensäkin puolesta uhrata syntien edestä. Eikä kukaan sitä arvoa itselleen ota,
vaan Jumala kutsuu hänet niinkuin Aaroninkin.”
Heb. 4:14-15: ”Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus,
Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Sillä ei meillä ole sellainen
ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa
kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.”
Heb. 5:5-10: ”Niinpä Kristuskaan ei itse korottanut itseänsä ylimmäisen papin kunniaan,
vaan hän, joka sanoi hänelle: "Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin";
niinkuin hän toisessakin paikassa sanoo: "Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin
järjestyksen mukaan". Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi
rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa; ja hänen rukouksensa
kuultiin hänen jumalanpelkonsa tähden. Ja niin hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä hän
kärsi, kuuliaisuuden, ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden
aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset, hän, jota Jumala nimittää
"ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan".”
Heb. 7:20-28: ”Ja niinkuin tämä ei tapahtunut ilman valan vannomista-nuo taas ovat
papeiksi tulleet ilman heistä vannottua valaa, mutta tämä hänestä vannotulla valalla, sen
asettamana, joka hänelle sanoi: "Herra on vannonut eikä ole katuva: ‘Sinä olet pappi
iankaikkisesti’" - niin on myös se liitto parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut. Ja noita
toisia pappeja on tullut useampia, koska kuolema ei sallinut heidän pysyä; mutta tällä on
katoamaton pappeus, sentähden että hän pysyy iankaikkisesti, jonka tähden hän myös voi
täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää
rukoillakseen heidän puolestansa. Senkaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin: pyhä,
viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut, jonka ei joka päivä ole
tarvis, niinkuin ylimmäisten pappien, ensiksi uhrata omien syntiensä edestä ja sitten kansan;
sillä tämän hän teki kerta kaikkiaan, uhratessaan itsensä. Sillä laki asettaa ylimmäisiksi
papeiksi ihmisiä, jotka ovat heikkoja, mutta valan sana, joka on myöhäisempi kuin laki,
asettaa Pojan, iankaikkisesti täydelliseksi tulleen.”
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Heb. 8:1: ”Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä: meillä on sellainen
ylimmäinen pappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa,”
Heb. 10:21: ”ja koska meillä on "suuri pappi, Jumalan huoneen haltija",”
Heb. 10:1-4, 11: ”Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se
koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden
tuojia täydellisiksi. Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta, koska näillä, jotka
jumalanpalvelustaan toimittavat, kerran puhdistettuina, ei enää olisi ollut mitään tuntoa
synneistä? Mutta niissä on jokavuotinen muistutus synneistä. Sillä mahdotonta on, että
härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä…Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä
palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi
syntejä poistaa;”
Heb. 9:23-28: ”On siis välttämätöntä, että taivaallisten kuvat tällä tavalla puhdistetaan,
mutta että taivaalliset itse puhdistetaan paremmilla uhreilla kuin nämä. Sillä Kristus ei
mennyt käsillä tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse
taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. Eikä hän
mennyt uhratakseen itseänsä monta kertaa, niinkuin ylimmäinen pappi joka vuosi menee
kaikkeinpyhimpään, vierasta verta mukanaan, sillä muutoin hänen olisi pitänyt kärsimän
monta kertaa maailman perustamisesta asti; mutta nyt hän on yhden ainoan kerran
maailmanaikojen lopulla ilmestynyt, poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. Ja samoinkuin
ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio,
samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman
syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat.”
Heb. 10:12: ”mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi
istuutunut Jumalan oikealle puolelle,”
Heb. 9:4: ”siinä oli kultainen suitsutusalttari ja liiton arkki, yltympäri kullalla päällystetty,
jossa säilytettiin kultainen mannaa sisältävä astia ja Aaronin viheriöinyt sauva ja liiton
taulut,”
Heb. 4:16: ”Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme
laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan.”
Ilm. 8:3: ”Ja tuli eräs muu enkeli ja asettui alttarin ääreen pitäen kultaista suitsutusastiaa, ja
hänelle annettiin paljon suitsukkeita pantavaksi kaikkien pyhien rukouksiin kultaiselle
alttarille, joka oli valtaistuimen edessä.”
Room. 3:23: ”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla”
1 Kor. 2:14: ”Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä
se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti.”
Joh. 14:6: ”Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö
muutoin kuin minun kauttani.”
Apt. 4:12: ”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä
ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.”
Joh. 6:37: ”Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, joka minun tyköni
tulee, minä en heitä ulos.”
Heb. 7:25: ”jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan
Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa.”
Matt. 2:2: ”ja he sanoivat: "Missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä me
näimme hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan.”
Jes. 1:18: ”Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän
syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset,
tulevat ne villanvalkoisiksi.”
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Luuk. 3:22: ”ja Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa, niinkuin
kyyhkynen, ja taivaasta tuli ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen
mielistynyt".”
Joh. 3:13: ”Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas,
Ihmisen Poika, joka on taivaassa.”
Heb. 9:14: ”kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen
kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista
teoista palvelemaan elävää Jumalaa!”
Heb. 9:22: ”Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei
tapahdu anteeksiantamista.”
2 Kor. 5:21: ”Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me
hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.”
2 Moos. 27:2: ”Tee siihen sarvet, sen neljään kulmaan, niin että sarvet ovat samaa
kappaletta kuin se. Ja päällystä se vaskella.”
Ps. 118:27: ”Herra on Jumala, ja hän antoi valon meille loistaa. Sitokaa juhlauhrit köysillä
alttarin sarviin asti.”
2 Moos. 38:8: ”Ja hän teki vaskialtaan vaskijalustoineen niiden naisten kuvastimista, jotka
toimittivat palvelusta ilmestysmajan ovella.”
1 Kor. 11:31: ”Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi;”
Jes. 52:11: ”Pois, pois! Lähtekää sieltä, älkää koskeko saastaiseen; lähtekää sen keskeltä,
puhdistautukaa, te Herran aseenkantajat.”
3 Moos. 8:6: ”Ja Mooses toi Aaronin ja hänen poikansa esille ja pesi heidät vedellä”
1 Piet. 2:5: ”ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi
papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle
mieluisia.”
1 Piet. 2:9: ”Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo,
omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät
ihmeelliseen valkeuteensa;”
Joh. 3:5: ”Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja
Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.”
Joh. 13:10: ”Jeesus sanoi hänelle: "Joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta, kuin että jalat
pestään, ja niin hän on kokonaan puhdas; ja te olette puhtaat, ette kuitenkaan kaikki".”
Tiit. 3:5: ”pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan
laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,”
Ps. 119:9-11: ”Kuinka voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana? Siten, että hän noudattaa
sinun sanaasi. Minä etsin sinua kaikesta sydämestäni, älä salli minun eksyä pois sinun
käskyistäsi. Minä kätken sinun sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan.”
Joh. 15:3: ”Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut.”
Ef. 5:26: ”että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta,”
Jes. 53:2: ”Hän kasvoi Herran edessä niinkuin vesa, niinkuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut
hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me
olisimme mielistyneet.”
3 Moos. 16: ”Ja Herra puhui Moosekselle, sen jälkeen kuin kaksi Aaronin poikaa oli kuollut,
joita kuolema kohtasi, kun he astuivat Herran eteen. Ja Herra sanoi Moosekselle: "Sano
veljellesi Aaronille: älköön hän joka aika menkö pyhimpään, esiripun sisäpuolelle,
armoistuimen eteen, joka on arkin päällä, ettei hän kuolisi; sillä minä ilmestyn pilvessä
armoistuimen kohdalla. Mutta näin Aaron menköön pyhimpään: hänellä olkoon mukanaan
mullikka syntiuhriksi ja oinas polttouhriksi; ja hän pukekoon pyhän pellava-ihokkaan
yllensä, peittäköön häpynsä pellavakaatioilla, vyöttäköön itsensä pellavavyöllä ja pankoon
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pellavaisen käärelakin päähänsä. Nämä ovat pyhät vaatteet; ja hän pesköön ruumiinsa
vedessä ja pukekoon ne yllensä. Ja hän ottakoon israelilaisten seurakunnalta kaksi kaurista
syntiuhriksi ja yhden oinaan polttouhriksi. Ja Aaron tuokoon oman syntiuhrimullikkansa ja
toimittakoon sovituksen itsellensä ja perheellensä. Sitten hän ottakoon ne kaksi kaurista ja
asettakoon ne Herran eteen ilmestysmajan ovelle. Ja Aaron heittäköön arpaa niistä kahdesta
kauriista: toisen arvan Herralle ja toisen Asaselille. Ja Aaron tuokoon sen kauriin, jonka arpa
määräsi Herralle, ja uhratkoon sen syntiuhriksi. Mutta se kauris, jonka arpa määräsi
Asaselille, asetettakoon elävänä Herran eteen, että sille toimitettaisiin sovitus ja se sitten
päästettäisiin erämaahan Asaselille. Senjälkeen Aaron tuokoon oman syntiuhrimullikkansa
ja toimittakoon sovituksen itsellensä ja perheellensä ja teurastakoon oman
syntiuhrimullikkansa. Ja hän ottakoon hiilipannun täyteen tulisia hiiliä alttarilta, joka on
Herran edessä, ja kahmalonsa täyteen survottua hyvänhajuista suitsuketta ja vieköön ne
esiripun sisäpuolelle. Ja hän pankoon suitsukkeen tulen päälle Herran eteen, niin että
suitsutus pilvenä peittää lain arkin päällä olevan armoistuimen, ettei hän kuolisi. Ja hän
ottakoon mullikan verta ja pirskoittakoon sitä sormellansa armoistuimen etupuolelle; ja
armoistuimen eteen hän pirskoittakoon sormellansa verta seitsemän kertaa. Sitten hän
teurastakoon kansan syntiuhrikauriin ja vieköön sen verta esiripun sisäpuolelle ja tehköön
sen verellä, niinkuin hän teki mullikan verellä: pirskoittakoon sitä armoistuimelle ja
armoistuimen eteen. Ja näin hän toimittakoon pyhäkölle sovituksen israelilaisten
saastaisuudesta ja heidän rikoksistaan, olivatpa heidän syntinsä minkälaiset tahansa; näin
hän tehköön myös ilmestysmajalle, joka on heidän tykönänsä, keskellä heidän
saastaisuuttansa. Älköön yhtään ihmistä olko ilmestysmajassa, kun hän tulee toimittamaan
sovitusta pyhimmässä, siihen saakka kunnes hän sieltä lähtee ja on toimittanut itsellensä ja
perheellensä ja koko Israelin seurakunnalle sovituksen. Sitten hän lähteköön sieltä alttarin
ääreen, joka on Herran edessä, ja toimittakoon sille sovituksen; ja hän ottakoon mullikan
verta ja kauriin verta ja sivelköön sitä alttarin sarviin yltympäri. Ja hän pirskoittakoon
sormellansa sen päälle verta seitsemän kertaa ja puhdistakoon ja pyhittäköön sen
israelilaisten saastaisuudesta. Ja kun hän on loppuun toimittanut pyhäkön ja ilmestysmajan
ja alttarin sovittamisen, tuokoon hän sen elävän kauriin. Ja Aaron laskekoon molemmat
kätensä elävän kauriin pään päälle ja tunnustakoon siinä kaikki israelilaisten pahat teot ja
kaikki heidän rikkomuksensa, olipa heillä mitä syntejä tahansa, ja pankoon ne kauriin pään
päälle ja lähettäköön sen, sitä varten varatun miehen viemänä, erämaahan. Näin kauris
kantakoon kaikki heidän pahat tekonsa autioon seutuun; ja kauris päästettäköön erämaahan.
Ja Aaron menköön ilmestysmajaan ja riisukoon yltänsä pellavavaatteet, jotka hän oli
pukenut päälleen mennessänsä pyhäkköön, ja jättäköön ne sinne. Ja hän pesköön pyhässä
paikassa ruumiinsa vedessä ja pukekoon ylleen omat vaatteensa; sitten hän lähteköön sieltä
ja uhratkoon sekä oman polttouhrinsa että kansan polttouhrin ja toimittakoon niin sekä
itsellensä että kansalle sovituksen. Ja syntiuhrin rasvan hän polttakoon alttarilla. Ja se, joka
päästi kauriin Asaselille, pesköön vaatteensa ja pesköön ruumiinsa vedessä, ja sitten hän
tulkoon leiriin. Ja syntiuhrimullikka ja syntiuhrikauris, joiden veri tuotiin sovitukseksi
pyhäkköön, vietäköön leirin ulkopuolelle, ja niiden nahka, liha ja rapa poltettakoon tulessa.
Ja se, joka ne polttaa, pesköön vaatteensa ja pesköön ruumiinsa vedessä, ja sitten hän
tulkoon leiriin. Tämä olkoon teille ikuinen säädös: seitsemännessä kuussa, kuukauden
kymmenentenä päivänä, kurittakaa itseänne paastolla älkääkä yhtäkään askaretta toimittako,
älköön maassa syntynyt älköönkä muukalainen, joka asuu teidän keskellänne. Sillä sinä
päivänä toimitetaan teille sovitus teidän puhdistamiseksenne; kaikista synneistänne te tulette
puhtaiksi Herran edessä. Se olkoon teille levon päivä, kurittakaa silloin itseänne paastolla; se
olkoon ikuinen säädös. Ja sovituksen toimittakoon se pappi, joka on voideltu ja joka on
vihitty papinvirkaan isänsä sijaan; hän pukekoon yllensä pellavavaatteet, pyhät vaatteet, ja
toimittakoon sovituksen kaikkeinpyhimmälle ja sovituksen ilmestysmajalle ja alttarille sekä
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sovituksen myös papeille ja kaikelle seurakunnan kansalle. Tämä olkoon teille ikuinen
säädös, että toimitatte israelilaisille sovituksen kaikista heidän synneistänsä kerran
vuodessa." Ja hän teki, niinkuin Herra oli Moosekselle käskyn antanut.”
2 Moos. 29:19-22: ”Ota sitten toinen oinas, ja Aaron poikinensa laskekoon kätensä oinaan
pään päälle. Ja teurasta oinas ja ota sen verta ja sivele Aaronin ja hänen poikiensa oikean
korvan lehteen ja oikean käden peukaloon ja heidän oikean jalkansa isoonvarpaaseen, mutta
vihmo muu veri alttarille ympärinsä. Ja ota alttarilla olevaa verta ja voiteluöljyä ja pirskoita
Aaronin ja hänen vaatteidensa päälle, ja samoin hänen poikiensa ja heidän vaatteidensa
päälle. Näin hän tulee pyhäkölle pyhitetyksi, sekä hän itse että hänen vaatteensa, ja samoin
hänen poikansa ja hänen poikiensa vaatteet. Ota sitten oinaasta rasva ja rasvahäntä ja
sisälmyksiä peittävä rasva ja maksanlisäke ja molemmat munuaiset ynnä niiden päällä oleva
rasva ja oikea reisi, sillä tämä on vihkiäisoinas.”
Ef. 2:22: ”ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi
Hengessä.”
2 Moos. 26:26-28: ”Tee myös viisi poikkitankoa akasiapuusta asumuksen toisen sivun
lautoja varten, ja viisi poikkitankoa asumuksen toisen sivun lautoja varten, ja viisi
poikkitankoa asumuksen takasivun, länsipuolen, lautoja varten. Ja keskimmäinen
poikkitanko asetettakoon keskelle lautoja, ja kulkekoon se reunasta reunaan.”
2 Moos. 30:15: ”Rikas älköön antako enemmän älköönkä köyhä vähemmän kuin puoli
sekeliä, antina Herralle, maksaaksenne sovituksen hengestänne.”
1 Piet. 1:18-19: ”tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla,
lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin
virheettömän ja tahrattoman karitsan,”
Ef. 2:18: ”sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.”
Ef. 3:12: ”jossa meillä, uskon kautta häneen, on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan
tykö.”
Heb. 10:12: ”mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi
istuutunut Jumalan oikealle puolelle,”
Joh. 16:14: ”Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.”
Ilm. 21:23: ”Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta; sillä Jumalan kirkkaus
valaisee sen, ja sen lamppu on Karitsa.”
Joh. 8:12: ”Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: "Minä olen maailman valkeus; joka minua
seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus".”
2 Moos. 27:21: ”Ilmestysmajassa, ulkopuolella esirippua, joka on lain arkin edessä,
hoitakoon Aaron poikineen niitä illasta aamuun asti Herran edessä. Tämä olkoon ikuinen
säädös, jota israelilaiset noudattakoot sukupolvesta sukupolveen.”
1 Sam. 3:3: ”eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut ja Samuel makasi Herran
temppelissä, jossa Jumalan arkki oli,”
Heb. 7:24-26: ”mutta tällä on katoamaton pappeus, sentähden että hän pysyy iankaikkisesti,
jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö
tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Senkaltainen ylimmäinen
pappi meille sopikin: pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi
tullut,”
Ilm. 8:3-4: ”Ja tuli eräs muu enkeli ja asettui alttarin ääreen pitäen kultaista suitsutusastiaa,
ja hänelle annettiin paljon suitsukkeita pantavaksi kaikkien pyhien rukouksiin kultaiselle
alttarille, joka oli valtaistuimen edessä. Ja suitsukkeiden savu nousi pyhien rukousten kanssa
enkelin kädestä Jumalan eteen.”
Ef. 5:2: ”ja vaeltakaa rakkaudessa, niinkuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän
edestämme lahjaksi ja uhriksi, Jumalalle "suloiseksi tuoksuksi".”
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Heb. 10:19-22: ”Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen
veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja
eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta, ja koska meillä on "suuri
pappi, Jumalan huoneen haltija", niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon
varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla
vedellä pestynä;”
Luuk. 23:45: ”sillä aurinko oli pimentynyt. Ja temppelin esirippu repesi keskeltä kahtia.”
2 Moos. 16:2-3: ”Ja koko Israelin kansa napisi Moosesta ja Aaronia vastaan erämaassa; ja
israelilaiset sanoivat heille: "Jospa olisimme saaneet surmamme Herran kädestä Egyptin
maassa, jossa istuimme lihapatain ääressä ja leipää oli kyllin syödäksemme! Mutta te olette
tuoneet meidät tähän erämaahan antaaksenne koko tämän joukon kuolla nälkään."”
2 Moos. 32:19: ”Ja kun Mooses lähestyi leiriä ja näki vasikan ja karkelon, niin hänen
vihansa syttyi, ja hän heitti taulut käsistänsä ja murskasi ne vuoren juurella.”
4 Moos. 17:1-13: ”Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: "Puhu israelilaisille ja ota heiltä,
kaikilta heidän ruhtinailtansa, sauva kutakin sukukuntaa kohti, heidän sukukuntiensa
mukaan, kaksitoista sauvaa. Kirjoita kunkin nimi hänen sauvaansa, mutta Leevin sauvaan
kirjoita Aaronin nimi, sillä tämänkin sukukunnan päämiehellä olkoon sauvansa. Pane ne
sitten ilmestysmajaan lain arkin eteen, missä minä teille ilmestyn. Ja tapahtuu, että kenen
minä valitsen, sen sauva versoo. Siten minä lopetan israelilaisten napinan, niin että pääsen
kuulemasta heidän napinaansa teitä vastaan." Ja Mooses puhui tämän israelilaisille, ja kaikki
heidän ruhtinaansa antoivat hänelle kukin sauvansa sukukunnittain, yhteensä kaksitoista
sauvaa, ja Aaronin sauva oli heidän sauvainsa joukossa. Ja Mooses pani sauvat lain majaan,
Herran eteen. Kun Mooses seuraavana päivänä meni lain majaan, niin katso, Aaronin sauva,
joka oli siinä Leevin sukukunnan puolesta, oli alkanut versoa, siihen oli ilmestynyt silmuja,
puhjennut kukkia ja kasvanut kypsiä manteleita. Ja Mooses vei ulos kaikki sauvat Herran
kasvojen edestä kaikkien israelilaisten tykö; ja he katselivat niitä ja ottivat kukin sauvansa.
Ja Herra sanoi Moosekselle: "Vie Aaronin sauva takaisin lain arkin eteen säilytettäväksi
merkkinä uppiniskaisille, ja lopeta heidän napinansa, niin että minä pääsen sitä kuulemasta,
jotta he eivät kuolisi". Ja Mooses teki sen; niinkuin Herra häntä käski, niin hän teki. Mutta
israelilaiset sanoivat Moosekselle näin: "Katso, me menehdymme, me hukumme, kaikki me
hukumme! Kuka vain lähestyy, kuka ikinä lähestyy Herran asumusta, se kuolee! Onko
meidän kaikkien hukkuminen?"”
1 Joh. 2:2: ”Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko
maailman syntien.”
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