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Shemini  3. Moos. 9: 1 - 11: 47 
 

 

Tämä on hyvin vaikea viikon Tooran luku Vajikran kirjasta. Siinä Israelin juhlan 

keskellä kaksi Aaronin poikaa sai surmansa. Luvussa 10 jakeessa 3 Jumala puhuu 

Aaronille: ” Tämä tapahtuu Herran sanan mukaan: Niissä, jotka ovat minua 

lähellä, minä osoitan pyhyyteni ja kaiken kansan edessä kirkkauteni. ”  

 

Monet asiat herättävät kysymyksiä tässä sanassa. Ensiksi: Onko tämä niin kuin 

tapa lohduttaa ihmistä, joka on juuri menettänyt kaksi poikaansa? Toisaalta 

syntyy kysymys, missä muussa paikassa Jumala on puhunut nämä sanat, jotka 

Mooses esitti? Rashi, klassinen Tooran kommentoija, kertoo meille, että Jumala 

oli puhunut nämä sanat Moosekselle jo aiemmin, 2. Moos. 29: 43: ” Siinä minä 

ilmestyn israelilaisille, ja se on oleva minun kirkkauteni pyhittämä. ” Siinä 

sanotaan, että Minä Jumala tulen Israelin kansan keskelle kirkkaudessa. Tämän 

sanan voi tulkita hepreaksi myös ” kirkkauden keskellä”. Eli Minä ilmestyn 

israelilaisille heidän kauttaan, joilla on kirkkaus ja pyhyys.  

 

Rashi yrittää tulkita, miksi Mooses on puhunut näin. Mooses niin kuin selitti 

Aaronille sillä tavoin, että: Aaron, minä tiedän, että pyhä temppeli tulee 

pyhitetyksi vain niiden ihmisten kautta, jotka itse pyhittävät itseään ja palvelevat 

temppelissä. Ja minä luulin, että se tapahtuu minun, Mooseksen kautta tai sinun 

kauttasi, Aaron. Mutta nyt minä näen, Aaron, että sinun poikasi saavuttavat vielä 

korkeamman pyhyyden ja kirkkauden tilan Jumalan edessä. Ja sen tähden 

Jumalan temppeli on pyhitetty sinun poikiesi kautta.  

 

Tämä Rashin tulkinta näistä Tooran sanoista on hyvä opetus meille uskovaisille 

tänä päivänä. Jumala on pyhittänyt maailmaa pyhien pappien ja palvelijoiden 

kautta. Näemme tässä esikuvan ja vertailun Messiaan kuolemaan ja 

ylösnousemukseen. Itse korkean pyhän papiston Messias Jeshua kuoleman 

jälkeen ylösnousi, astui pyhänä papistona taivaalliseen temppeliin ja on Herran 

edessä. Niin kuin maallinen temppeli on pyhittänyt niiden palvelijoiden kautta, 

jotka saavuttavat kirkkautta ja kuolevat, niin myöskin taivaallinen temppeli on 

pyhitetty Jeshuan kuoleman ja ylösnousemuksen kautta.  

 

Syntyy kysymys: Missä Jumala on puhunut tästä asiasta? On olemassa tulkinta, 

ettei kaikkia Jumalan Moosekselle puhumia sanoja ole kirjoitettu Tooraan. 

Myöskin tässä Vajikran kirjassa me näemme monia paikkoja, missä Mooses 

sanoo, että tehdään näin ja näin, koska Jumala on puhunut tai näyttänyt niin.  

Mutta emme löydä niitä Tooran aikaisemmista paikoista, emmekä voi vahvistaa 

niitä. Mutta Rashi kuitenkin omilla kommenteillaan vastaa meille molempiin 

kysymyksiin. Missä Jumala oli puhunut Moosekselle, me näemme vastauksen  
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2. Moos. 29: 43. Ja missä me näemme sitten lohdutuksen sanat? Lohdutus on 

siinä, että Aaronin pojat ovat pyhiä. Koska he saavuttivat vielä korkeamman 

pyhyyden kuin itse Mooses ja itse Aaron. Hengelliselle ihmiselle se on suuri 

lohdutus ja saavutus. Mooses halusi lohduttaa Aaronia, koska Aaron kuvitteli, 

että hänen poikansa tekivät syntiä Herran edessä. Aaron ei surrut niinkään sitä, 

että menetti omat poikansa, vaan hän huolehti siitä, ovatko hänen poikansa 

tehneet syntiä Herran edessä. Hän oli hengellinen johtaja ja hän käsitteli 

tapahtumia hengellisellä tasolla. Ja Mooses lohdutti Aaronia ja sanoi, että sinun 

poikasi ovat meidän sukupolvestamme saavuttaneet kaikkein korkeimman 

pyhyyden tason.  

 

Rashin tulkinta korostaa sitä, että he saavuttivat korkeamman tason kuin me. Ja 

tämä on lohdutus meille kaikille hengellisille ihmisille. Tämä on meille hyvä 

opetus, että pyhyyden saavuttaminen on enemmän kuin itse elämä. Koska Aaron 

oli hengellinen ihminen ja johtaja, niin hän ymmärsi, että hengellinen kuolema on 

pahempi kuin fyysinen kuolema. Ja hänelle tuli lohdutukseksi, että hänen 

poikansa eivät kuolleet hengellisesti vaan vain fyysisesti. Jos meille tulee 

valinnan paikka, haluammeko säilyttää oman elämän vai haluammeko säilyttää 

pyhyyden ja vanhurskauden, silloin me voimme ottaa tämän Tooran paikan 

esikuvaksi.                                

 


