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Terumah        2. Moos. 25: 1 - 27: 19 

 

 

Tässä viikon Toorassa Jumala antaa käskyn temppelin rakentamisesta. Jumala 

nimenomaan käskee rakentaa ilmestysmajan, jonka pystyy siirtämään paikasta 

toiseen.  

 

Juutalaiset viisaat esittävät kysymyksen: Missä vaiheessa tämä käsky annettiin 

juutalaisille? Kirjassa Zoar juutalaiset antavat vastauksen, että käsky 

ilmestysmajan rakentamisesta annettiin heti, kun kansa oli saanut Tooran Siinain 

vuorella. Se tapahtui ennen kultaisen vasikan rakentamista. 

Tooran kommentoija Rashilla on toinen mielipide. Hän antoi selityksen, että 

käsky temppelin rakentamisesta annettiin nimenomaan kultaisen vasikan 

rakentamisen ja tuhoamisen jälkeen tuomionpäivänä.  

Kolmannen mielipiteen puhuu opettaja Nahmanid: Mooses sai käskyn 

ilmestysmajan rakentamisesta ennen kultaista vasikkaa, mutta Mooses kertoi 

siitä kansalle vasta sen jälkeen kun vasikka oli rakennettu ja tuhottu. Nahmanid 

selittää mielipidettään, että Jumala antoi tämän käskyn koska Hän oli antanut 

anteeksi kansalle. Ja Jumala antoi Moosekselle toiset taulut ja uudisti liittonsa 

kansan kanssa. Ja koko kansa palasi hyvään suhteeseen Jumalan kanssa. Silloin 

Mooses näki, että Jumalan läsnäolo oli kansan keskellä. Sen takia Mooses sitten 

antoi kansalle käskyn, jonka hän sai jo ennen vasikan rakentamista. Koska kansa 

nyt oli valmis rakentamaan ilmestysmajan.  

 

Kun me mietimme näitä kolmea mielipidettä, me voimme tehdä vertauskuvaa 

kolmesta olotilasta, mitä Israelin kansalla tai myös meillä uskovilla voi olla.  

Ensimmäisen mielipiteen mukaan - missä käsky ilmestysmajan rakentamisesta 

annettiin heti, kun Toora oli annettu kansalle - silloin koko juutalainen kansa oli 

vanhurskaita. Toisen mielipiteen mukaan, että käsky rakentamiseen annettiin 

sovituspäivän jälkeen, me näemme, että Israelin kansa oli parannuksen ja synnin 

tilassa. Kolmannen mielipiteen mukaan käsky majan rakentamiseen annettiin 

kansalle, kun kansa oli synnin keskellä.  

 

Silloin kun uskova ihminen saavuttaa korkean hengellisen tason, hän on niin kuin 

vanhurskas. Silloin hänelle voi tulla mieleen, että hän ei tarvitse enää yhtään 

mitään tästä fyysisestä maailmasta. Vanhurskaus antaa hänelle armon. Hän voi 

kuvitella, ettei tarvitse tehdä mitään tekoja tässä fyysisessä maailmassa. Mutta 

hänen tulee olla niin kuin Tooran sanan mukaisesti sanotaan luvussa 2 M.25: 8: ” 

He rakentakoot minulle majan, ja Minä itse Jumala olen heidän keskellään ” 

Vaikka itse olisi miten vanhurskas, me näemme kuitenkin, että Toorassa on 

annettu käsky ottaa fyysisestä maailmasta tarvikkeita ja rakentaa Jumalalle 

temppeli.   
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Mitä voi tapahtua, kun ihminen tekee parannuksen? Hän voi kuvitella niin, että 

hänen elämäänsä kaikki ongelmat tulevat tästä fyysisestä maailmasta. Että tämä 

maailma on lähde, missä hän tekee syntejä ja kompastuu niihin. Niin hän haluaa 

paeta tästä maailmasta, jossa hänen elämänsä epäonnistuu, jotta hän ei enää 

kompastuisi ja kaatuisi. Juutalaiset antavat neuvoja tässä tilanteessa oleville 

juutalaisille, että sinun pitää rakentaa temppeli. 

 

Kolmas ihmistyyppi on synnillisessä elämässä synnin keskellä. Hän on niin kuin 

tehnyt parannuksen, mutta vain sanoissaan. Hän ei seuraa liittoa omassa 

elämässään. Jumala puhuu meille psalmissa 50-16: ”  Mutta jumalattomalle 

Jumala sanoo: Mikä sinä olet puhumaan minun käskyistäni ja ottamaan minun 

liittoni suuhusi? ” Tämä voi kääntyä ihmiselle synniksi. Jumala voi esittää 

syytöksen ihmiselle.  

 

Vaikka kansa oli tehnyt syntiä ja rakentanut kultaisen vasikan, siitä huolimatta 

tämä synninteko ei vapauttanut kansaa temppelin rakentamisen velvoitteesta. 

Syntyy kysymys, millä tavalla jumalaton voi rakentaa Jumalalle temppelin? 

Talmudista me löydämme yhden selityksen tähän asiaan. Siinä sanotaan: 

” Vaikka he hylkivät Minua, Jumalaa, Minä toivon, että heille jäisi edes Toora. ”  

 

Jos ihminen tutkii Tooraa ja pyrkii elämään Tooran mukaisesti, vaikka hänen 

elämänsä tekopyhänä on epätäydellistä, se pieni Tooran valo, mikä hänessä on, 

voi loppujen lopuksi johdattaa hänet oikealle tielle. Ja vaikka ihmisen 

uskonelämä on alkuvaiheessa ja hän on epätäydellinen, hänelle on annettu käsky 

rakentaa Jumalalle temppeli.  

 

Tässä vaiheessa voimme sanoa, että kaikissa näissä kolmessa mielipiteessä, mitä 

me tänään käsittelimme, on oma hengellinen tarkoitus ja ihmisten hengellinen 

taso. Ilmestysmajan rakentamisessa on omat tarkoituksensa. Yksi niistä 

tarkoituksista on nimenomaan, että Jumala haluaa yhdistää ihmisiä temppelissä. 

Voi sanoa, että kun kansa oli lähtenyt Egyptin maasta, heillä ei oikeastaan ollut 

yhtenäisyyttä ja päämäärää. Ja silloin kun Jumala määräsi oman symbolin, minkä 

Hän voi antaa kansalle - eikä se ollut mikään vaikkapa iso eläin - Jumalan 

tarkoituksena oli, että kansan symboli olisi nimenomaan ilmestysmaja, missä 

Hän itse, Jumala, asuu.  

 

Tämä siirrettävä ilmestysmaja, jonka Jumala käski heidän rakentaa, oli kansalle 

niin kuin siirrettävä kotimaa, joka oli aina kansan mukana. Ilmestysmaja on 

Israelin todellinen kotimaa. Silloin kun kansa on yhtenäinen ja heidän 

päätavoitteensa on saavuttaa pyhyys ja vanhurskaus, silloin maja toimii ja siinä 

on Jumalan läsnäolo. Herra itse elää siellä. Silloin todellinen Israelin kansan 

valtakunta elää.  
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Me näemme, että Jeshua puhuu tästä asiasta: ” Minun valtakuntani ei ole tästä 

maailmasta. ” Meidän yläpuolellamme on Kaikkivaltias Kuningas, joka hallitsee 

meitä ja maailmaa. Ja vaikka me itse elämme tässä maailmassa, niin meidän tulee 

pyrkiä saavuttamaan elämäntavoissamme ja teoissamme, että teemme kaiken 

Herran edessä. Jumala on käskenyt meidän toimia tässä fyysisessä maailmassa. 

Meidän tehtävämme on alistaa tämä maailma Hänen tahtonsa alle. Mutta Hänen 

valtakuntansa ei ole tästä maailmasta. Vaikka Hän hallitsee ja haluaa, että tämä 

maailma alistuu Hänen alleen, Hänen oma valtakuntansa ei ole tästä maailmasta. 

Ilmestysmajan toiminta perustuu siihen ajatukseen. Ja meille uskoville on 

kutsumus rakentaa temppeli. Meille jokaiselle uskovalle on tämä käytännöllinen 

tehtävä rakentaa majaa. Että meidän seurakuntamme olisi elävän Jumalan 

temppeli.  


