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2. Moos 26:1-30, 27:1-19  
 

Johdanto  
Juutalaisuudessa temppelillä on keskeinen merkitys, koska se oli Mooseksen laissa määritellyn 
jumalanpalveluksen keskus. Uhraaminen tapahtui sen esipihalla. Vaikka Ilmestysmaja ei ollut pysyvä 
rakennus, se voidaan tässä ottaa mukaan käsiteltäväksi muiden temppelien kanssa, joita Israelin 
kansalla on ollut. Keskitymme käsittelemään Temppelisarjassa niitä pyhäkköjä, joista on annettu 
Raamatussa ohjeet. Ilmestysmaja sisältää jokaisen temppelin keskeiset ominaisuudet, kuten kolmijaon 
esipihaan, pyhään ja kaikkein pyhimpään. Sen materiaalit ja järjestelyt on yleisesti tulkittu kristityssä 
maailmassa Kristuksen esikuviksi, joita tässä tullaan käsittelemään. Tässä sarjassa ei selosteta 
esineistöä ja jumalanpalvelustoimintaa, jotka on käsitelty erikseen Menora-ja Karitsa- sarjoissa.  
 

Leiriolosuhteet  
Ilmestysmaja oli tarkoitettu Israelille erämaavaelluksen ajaksi ja helposti liikuteltavaksi 
kokonaisuudeksi, joka koostui kokoonpantavista osista. Se sijoitettiin kahdentoista heimon 
muodostaman leirin keskelle ja sitä ympäröivät leeviläisten sukujen Merarin, Geersonin ja Kehatin 
telttaryhmitykset. Nämä suvut huolehtivat pappien tehtävistä ja Ilmestysmajan toiminnasta.  
 

 
 
(kuva 1)  
 



Vuonna 1978 yllätyksekseni havaitsin millimetripaperilla tehdyssä tutkimuksessani, että Israelin 
erämaaleiri oli ristin muotoinen, jolla oli selvä itä-länsi ja pohjois-eteläsuunta. Ristin itäinen sakara oli 
suurin, Juudan leirin lippukunta, yhteensä 186 400 miestä. Se kulki edellä niin sodassa kuin rauhan 
aikanakin.  
 

 
 
(kuva 2)  
 
Yömaisemassa leiri näkyy 10 km korkeudesta tulineen pimeässä kuin jalokivistä tehty koru. 
Ilmestysmajan päällä on tulenpatsas, joka yliluonnollisesti valaisi leiriä. Leiri on ollut noin 10 km 
suuruinen kanttiinsa. Maastossa on satelliittikuvissa näkyviä todellisia kuivuneita joenuomia Siinain 
erämaassa, joten kuva on realistinen.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Ilmestysmajan kokonaisuus  
 

 
 
(kuva 3)  
Telttapyhäkkö muodosti kolme osaa: esipihan, pyhän telttamajan ja sen sisällä olevan kaikkein 
pyhimmän.  
 



 
 
(kuva 4) 
 
Esipiha 50 x 25 m (kyynärä noin 0,5 m)  
Ympäröity noin 2,5 m korkealla pellavakankaalla, joka oli ripustettu harustettujen pylväiden varaan. 
Siinä oli myös 10 m leveä porttikangas. Esipihalla suoritettiin uhraamiset ja peseytymiset.  
 



 
 
(kuva 5)  
 
Pyhä telttamaja 15 x 8 m, korkeus 5 m  
Koostui toisiinsa tapitetuista ja kukin sivu 5 tangolla yhdistetyistä kullatuista akaasiapuulankuista. 
Lankut olivat kapeahkon oven levyisiä, noin 75 cm. Sen päällä olivat päällekkäin neljä eri telttapeitettä  
-kangaskudelma  
-valkoinen pellavakangas  
-punaiseksi värjätty vuohennahka  
-sireeninnahka (merilehmännahka)  
Kukin peite koostui kahdesta viisiosaisesta peitteestä.  
Itäisen sivun portti muodostui viidestä kullatusta pilarista pylväänpäät hopeaa ja jalustat kuparia  
Sen porttikangas oli kangaskudelma.  
 



 
 
(kuva 6)  
 
Kaikkein pyhin noin 5 x 8 m korkeus 5 m  
Erotettu ”pyhästä” esiripulla, joka oli kangaskudelma kerubikoristein. Se oli ripustettu neljän kullatun 
pylvään varaan. Pylväiden yläosa oli kultaa ja jalustat hopeaa.  
 
 



 
 
(kuva 7)  

 
Tärkeimmät periaatteet ja niiden ymmärtäminen  
Portit  
Ilmestysmajaan kuului kolme porttia, joiden kangaskudelma oli periaatteessa samanlainen:  
1. Esipihan porttikangas 10 x 2,5 m  

2. Pyhän telttamajan porttiverho, 8 x 5 m  

3. Kaikkein pyhimmän esirippu, 8 x 5 m  
 
Nämä portit ovat Kristuksen symboleita, koska Hän on ovi. Hän on ovi ensin alueen sisälle eli 
puhdistautumiseen, Hän on ovi telttamajaan eli palvelukseen ja Hän on ovi kaikkeinpyhimpään eli 
Jumalan kohtaamiseen ja lunastukseen.  
Tasamittaisuus  
Ilmestysmajan telttakankaiden pylväät, teltan lankut ja pylväät ovat kaikki keskenään saman mittaisia 
ja yhteen liittyneitä. Tämä kuvaa meitä uskovia, joiden tulee olla toisiimme sopivia ja tasa-arvoisia 
tehtävän mukaan.  
Monikerroksisuus  
Totuus ei koskaan ole vain yksiselitteinen. Jumalan periaatteisiin kuuluu laajempien kokonaisuuksien 
hallinta.  

Materiaalien ja värien ymmärtäminen  



Kangaskudelma  
Sinipunaiset, purppuranpunaiset, helakanpunaiset ja kerratut pellavalangat.  
= Kristuksen taivaallisuus, uhri, veren lunastushinta ja Hänen pyhitetty luonteensa.  
Pellavalakangas, akaasiapuu  
= Kristuksen pyhitetty ja luja luonne  
Kulta  
= Täydellinen otollisuus ja hyväksyntä Jumalalta  
Kupari  
= Tuomio synnille ja parannuksen teko  
Hopea  
= Kristuksen lunastustyö 


