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Va-jakhel  ja  Pekudej    

 

 

Nyt meillä on kaksi viikon Toorajaksoa nimeltään Va-jakhel ja Pekudej. 

Va-jakhel-jakso alkaa  2Moos. 34: 35 ja jatkuu kolmanteen Mooseksenkirjaan 

asti.  

 

Juutalainen kalenteri on erilainen kuin kreikkalainen. Sinä vuonna kun 

helmikuussa on 29. päivä (karkausvuosi), silloin on yksi kuukausi enemmän kuin 

tavallisessa vuodessa. Ja että me saamme vuoden aikana kaikki Tooran luvut 

luettua, muutamina viikkoina vuodessa me luemme kaksi Tooran jaksoa yhdessä. 

Ja nyt on ajankohta, jossa me luemme kaksi viikkolukua: Va-jakhel ja Pekudej.  

 

Molemmissa jaksoissa me näemme samaa jatkoa ilmestysmajan rakentamiselle. 

Joskus näemme sanojen myös toistuvan samalla tavalla. Mooses kutsui koko 

Israelin kansaa rakentamaan ilmestysmajaa. Tässä viimeisessä 2. 

Mooseksenkirjan luvussa Mooses ylöskirjaa ilmestysmajan rakentamisen 

taloudelliset kustannukset. Mooses niin kuin kertoo siitä, mitä hän on tehnyt 

omalle kansalle. Mooses teki sen mukaan kuin Jumala oli häntä käskenyt, ja 

nämä sanat toistuvat edellisessä luvussa. Mooses kertoo sen, mitä Jumala oli 

käskenyt hänen tehdä.  

 

Jos me luemme uudestaan, millä tavalla ilmestysmaja oli rakennettu, meidän 

pitää huomata yksi mielenkiintoinen asia: ilmestysmajan kertomuksessa me 

näemme pyhän papiston eli kohenien palvelustehtävän. Sanassa puhutaan vain 

neljästä asiasta, jotka ovat pysyviä ilmestysmajassa.  

 

Ensimmäinen on leipä joka uhrataan. Sitten on seitsenhaarainen lamppu, 

suitsukkeiden polttaminen ja uhrin polttaminen. Ja kun nämä neljä asiaa pystyi 

toteuttamaan ilmestysmajan sisällä, siihen olisi riittänyt, että Mooses oli paikalla. 

Toora puhuu, että jos pystyy toteuttamaan tämän Jumalan palveluksen, siinä ei 

tarvita papistoa.  

 

Meidän pitää nyt ymmärtää, minkä takia ilmestysmaja rakennettiin. 2. Moos. 25: 

22 me luemme Toorasta, että Herra itse puhui Moosekselle, että Minä olen 

ilmestyvä sinulle ilmestysmajassa. Eli ilmestysmajan päätarkoitus oli, että itse 

Jumala ilmentää itsensä Mooseksen edessä. Ja nämä neljä asiaa, mitä olisi pitänyt 

olla ilmestysmajan sisällä, ne olivat edellytyksenä sille, että Jumala ilmestyi 

Moosekselle. Lamput ja pöytä on niin kuin yleinen kuva suuresta salista, missä 

kuningas istuu. Ja arkki, kaikkein pyhin paikka, on niin kuin kuninkaan 

valtaistuin.  
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Lyhyesti sanottuna ilmestysmaja oli niin kuin kuninkaan sali, missä 

valtaistuimella on Herra, ja sinne Mooses astui niin kuin kansanpuolustaja. Sen 

jälkeen kun kansa oli langennut, tuli esille syntiuhri. Ja sen jälkeen tuli esille 

pyhän papiston palvelustehtävän tarpeellisuus. Silloin kun kansalle tuli  

epäpuhtaus, silloin ole tarve pyhälle papistolle, jolla oli kyky erottaa pyhä 

epäpuhtaasta. Ja tämä on se laki, joka on annettu. Niin kuin Paavali on 

kirjoittanut tästä aiheesta Gal.3: 19: Laki annettiin synnin tähden. 

 

Synnin tähden ilmestysmajan tarkoitus joutui muuttumaan. Sen jälkeen 

palvelustehtävä muuttui. Ilmestysmajan alkuperäinen tarkoitus oli, että Mooses 

oli yhteydessä Herran kanssa ja hän edusti koko kansaa Herran edessä. Mutta kun 

kansa lankesi, sen jälkeen tuli pyhä papisto (levilaiset) uhraamaan synnin tähden, 

että Jumala antaa kansalle anteeksi.  

 

Sen jälkeen kun Jeshua oli astunut pyhään, korkeaan temppeliin, hänessä on 

ikuinen uhraus. Tämä hänen tehtävänsä oli johdatus siihen, että hän 

ennalleenasettaa ilmestysmajan alkuperäisen tarkoituksen. 

 

Jos me pystymme Jeshuan ruumiin kautta astumaan taivaalliseen temppeliin, 

silloin me voimme astua itse Herran eteen niin kuin Mooses ilmestysmajassa. 

Silloin me olemme pyhiä Herran edessä. Silloin ei enää tarvita syntiuhreja, mutta 

Herra ilmestyy meille arkin päällä. Mutta ennen sitä meidän pitää saavuttaa 

pyhyyden asema. Jeshua on antanut meille siihen mahdollisuuden. Mutta hän itse 

ei tehnyt sitä meidän puolestamme. Silloin kun me itse puhdistaudumme kaikista 

synneistä ja koko ajan tarkistamme omaa puhtauttamme, me voimme Jeshuan 

ruumiissa astua elävän Herran eteen. Mutta jos elämässämme on syntiä, emme 

pysty astumaan Pyhän Herran eteen.  

 

Usko kutsuu meidät pyhittämään, mutta usko ei tee meistä pyhiä. Mutta jos me 

saavutamme puhtautta ja vanhurskautta, silloin meillä on mahdollisuus tulla 

alkuperäisen ilmestysmajan sisälle ja astua Herran eteen. Se on päämäärä, mihin 

Herra on meidät kutsunut.  

 

Kysymys: Mitä tarkoittaa tulla Jeshuan ruumiissa Herran eteen?  

 

Jeshua on niin kuin suuri seurakunta. Jokainen, joka on ottanut hänet vastaan ja 

uskoo häneen, on Jeshuan seurakunnan jäsen ja hänen ruumiinsa jäsen.   

Efesolaiskirjeen 4 luvussa jakeesta 11 eteenpäin Paavali kirjoittaa, että Herran 

seurakunta on Kristuksen ruumis. Paavali kirjoittaa, että kaikissa 

palvelustehtävissä me rakennamme Jeshuan ruumista. Meidän 
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päätarkoituksemme on tulla Jeshuan ruumiin sisälle. Messias ei ole ainoastaan 

ihminen vaan myös Messiaskuninkaan valtakunta, johon meidän pitää tulla  

 

sisälle. Jos Messias on meidän kuninkaamme, silloin me olemme Hänen 

valtakuntansa jäseniä. Ja jos me olemme Kuninkaan valtakunnan jäseniä, me 

olemme hänen ruumiinsa sisällä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


