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ILMESTYSMAJA  JA  LIITONARKKI

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka on 

Siinain erämaa. Erämaa oli asumatonta, mutta ei välttämättä hiekkaerämaata 
(autiomaata) kuten nykyisin.

b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
Jumala oli antanut Moosekselle Siinain vuorella tarkat ohjeet, kuinka heidän 
(israelilaisten) piti rakentaa Jumalalle asumus (ilmestysmaja) sekä liitonarkki,
laintaulujen pitopaikaksi sekä sen päälle armoistuin. ”Tehkööt he minulle 
pyhäkön asuakseni heidän keskellään. Tehkää asumus ja kaikki sen kalusto 
tarkoin sen kaavan mukaan, jonka minä sinulle näytän.” Jumala antoi 
Moosekselle myös tarkat ohjeet pyhäkön sisustamisesta sekä siellä 
pidettävistä ”jumalanpalvelusmenoista”. Asumusta ja arkkia kannettiin 
mukana, kun kansa vaelsi erämaassa. 

Sen jälkeen Jumala oli antanut Moosekselle ensimmäiset laintaulut, jotka 
Mooses oli paiskannut kappaleiksi, kun hän löysi vuorelta palatessaan 
kultaisen vasikan.
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1.1 Mitä kaikkea piti rakentaa
Asumus, ilmestysmaja

Varsinaisen ilmestysmajan ympärillä oli aidattu esipiha, jossa suoritettiin 
kaikki polttouhrit. Maja käsitti kaksi osaa: pyhä ja kaikkeinpyhin, joita erotti 
toisistaan esirippu. Pyhässä oli alttari, jolla uhrattiin joka päivä 
suitsutusuhreja. Lisäksi piti tehdä pöytä ja siihen vadit ja kupit, kannut ja 
maljat, joista juomauhrit vuodatetaan sekä seitsenhaarainen lamppu ja
vaskiallas vaskijalustoineen peseytymistä varten. 

Liitonarkki ja sen päällä armoistuin
”Tehkööt he arkin akasiapuusta, puolenkolmatta (kahden ja puolen 2,5) 
kyynärän pituisen (1,25 m), puolentoista kyynärän (0,75m) levyisen ja 
puolentoista kyynärän (50 cm) korkuisen. Päällystä se puhtaalla kullalla, 
päällystä se sisältä ja ulkoa; ja tee siihen kultareunus yltympäri. Vala siihen 
neljä kultarengasta ja kiinnitä ne sen neljään jalkaan, niin että kaksi rengasta 
tulee sen toiselle puolelle ja kaksi rengasta sen toiselle puolelle. Tee korennot 
(korento = kantotanko, kantoriuku) akasiapuusta ja päällystä ne kullalla. Pistä 
renkaisiin arkin sivuille korennot, joilla arkki on kannettava. Korennot jääkööt 
arkin renkaisiin, älköönkä niitä vedettäkö pois. Pane arkkiin laki, jonka minä 
sinulle annan. 

Tee myös armoistuin puhtaasta kullasta, puolenkolmatta (=kahden ja puolen)
kyynärän (1,25 m) pituinen ja puolentoista kyynärän (0,75 m) levyinen. Tee 
kaksi kultakerubia, tee ne kohotakoista tekoa, armoistuimen molempiin 
päihin. Tee toinen kerubi toiseen päähän ja toinen kerubi toiseen päähän. 
Tehkää kerubit armoistuimesta kohoaviksi, sen kumpaankin päähän. Kerubit 
levittäkööt siipensä ylöspäin, niin että ne peittävät siivillänsä armoistuimen, ja 
niiden kasvot olkoot vastakkain; armoistuinta kohti olkoot kerubien kasvot 
käännetyt. Aseta armoistuin arkin päälle ja pane arkkiin laki, jonka minä 
sinulle annan. 

Siinä minä ilmestyn sinulle ja puhun sinulle armoistuimelta, niiden kahden 
kerubin välistä, jotka ovat lain arkin päällä, kaiken sen, minkä minä sinun 
kauttasi israelilaisille säädän. 

Kaikkeinpyhimmässä oli vain liitonarkki ja armoistuin. Ylimmäinen pappi
meni kaikkeinpyhimpään kerran vuodessa ns. suurena sovituspäivänä ja 
pirskotti uhriverta armoistuimelle toimittaakseen sovituksen sekä omista että 
kansan synneistä.
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Papeille (Aaron ja hänen poikansa) vaatteet
”Nämä ovat ne vaatteet, jotka heidän on tehtävä: rintakilpi, kasukka, viitta, 
ruutuinen ihokas, käärelakki ja vyö. He tehkööt sinun veljellesi Aaronille ja 
hänen pojilleen pyhät vaatteet, että he pappeina palvelisivat minua.”

1.2. Miten piti rakentaa
Jumala antoi tarkat ohjeet: mitat, materiaalit, kuviot, koristeet. Kaikki piti 
valaa kullasta, hopeasta tai vaskesta. Kankaat oli kudottava pellavasta.

1.3. Mistä saatiin tarpeet rakentamiseen keskellä erämaata
”Israelilaiset olivat tehneet Mooseksen sanan mukaan: he olivat pyytäneet 
egyptiläisiltä hopea- ja kultakaluja sekä vaatteita. Herra oli antanut kansan 
päästä egyptiläisten suosioon, niin että nämä suostuivat heidän pyyntöönsä; ja 
niin he veivät saalista egyptiläisiltä.”

Herra puhui Moosekselle sanoen: "Sano israelilaisille, että he kokoavat anteja 
minulle; jokaiselta, jonka sydän on siihen altis, ottakaa vastaan anti minulle. 
Nämä ovat ne annit, joita teidän on otettava vastaan heiltä: kultaa, hopeata ja 
vaskea, punasinisiä, purppuranpunaisia ja helakanpunaisia lankoja ja 
valkoisia pellavalankoja sekä vuohenkarvoja, punaisia oinaannahkoja, 
sireeninnahkoja, akasiapuuta, öljyä seitsenhaaraista lamppua varten, 
hajuaineita voiteluöljyä ja hyvänhajuista suitsutusta varten, onyks-kiviä ja 
muita jalokiviä kasukkaa ja rintakilpeä varten.

1.4. Jumala oli antanut muutamille rakentamisessa tarvittavat taidot sekä taidon opettaa
”Mooses sanoi israelilaisille: "Katsokaa, Herra on nimeltään kutsunut
Besalelin, Uurin pojan, Huurin pojanpojan, Juudan sukukunnasta, ja on 
täyttänyt hänet Jumalan hengellä, taidollisuudella, ymmärryksellä, tiedolla ja 
kaikkinaisella kätevyydellä sommittelemaan taidokkaita teoksia ja 
valmistamaan niitä kullasta, hopeasta ja vaskesta, hiomaan ja kiinnittämään 
kiviä ja veistämään puuta, tekemään kaikkinaisia taidokkaita töitä. Hänelle ja 
Oholiabille, Ahisamakin pojalle, Daanin sukukunnasta, hän on myös antanut 
kyvyn opettaa muita. Nämä hän on täyttänyt taidollisuudella tekemään 
kaikkinaisia töitä, jommoisia tekevät seppä, kuvakudosten tekijä, 
kirjokankaiden kutoja, joka valmistaa punasinisiä, purppuranpunaisia ja 
helakanpunaisia kankaita ja valkoisia pellavakankaita, sekä muu kankuri, ne, 
jotka valmistavat kaikkinaisia töitä ja sommittelevat taidokkaita teoksia. 
Besalel ja Oholiab ynnä kaikki taidolliset, joille Herra on antanut 
taidollisuuden ja ymmärryksen tietää, miten mikin pyhäkössä tehtävä työ on 
suoritettava, tehkööt kaikissa kohdin, niin kuin Herra on käskenyt." 
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1.5. Minne ilmestysmaja rakennettiin
Keskelle leiriä. Sukukuntien teltat olivat tarkassa järjestyksessä majan 
ympärillä. Myös kuljettaessa osa heimoista kulki edellä, arkki keskellä ja 
puolet väestä tuli arkin perästä. Marssijärjestys oli sellainen, että se muodosti 
ristikuvion!

2. Itse kertomus Raamatusta 
Mooses saa uudet laintaulut (2 Moos. 34-luvusta)

Herra sanoi Moosekselle: "Veistä itsellesi kaksi kivitaulua, entisten kaltaista, 
niin minä kirjoitan niihin tauluihin ne sanat, jotka olivat entisissä tauluissa, 
jotka sinä murskasit. Ole siis huomenaamuksi valmis; ja nouse 
huomenaamuna Siinain vuorelle ja seiso siellä minua vastassa vuoren 
huipulla. Mutta älköön kukaan nousko sinne sinun kanssasi, älköönkä ketään 
näkykö koko vuorella; lampaitakaan ja karjaa älköön käykö laitumella vuoren 
vaiheilla." 

Mooses veisti kaksi kivitaulua, entisten kaltaista. Varhain seuraavana aamuna 
Mooses nousi Siinain vuorelle, niin kuin Herra oli häntä käskenyt, ja otti ne 
kaksi kivitaulua käteensä. Niin Herra astui alas pilvessä, ja Mooses asettui 
siellä hänen läheisyyteensä ja huusi Herran nimeä. Herra kulki hänen 
ohitsensa ja huusi: "Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, 
pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa, joka pysyy armollisena 
tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit, mutta ei 
kuitenkaan jätä rankaisematta, vaan kostaa isien pahat teot lapsille ja lasten 
lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen." Niin Mooses kumartui nopeasti 
maahan ja rukoili ja sanoi: "Herra, jos olen saanut armon sinun silmiesi 
edessä, niin käyköön Herra meidän keskellämme. Sillä tämä on tosin 
niskurikansa, mutta anna anteeksi meidän pahat tekomme ja syntimme ja ota 
meidät perintöosaksesi." Herra vastasi: "Katso, minä teen liiton, minä teen 
kaiken sinun kansasi nähden ihmeellisiä tekoja, joiden kaltaisia ei ole tehty 
yhdessäkään maassa, ei minkään kansan keskuudessa. Niin koko kansa, jonka 
keskellä sinä olet, on näkevä Herran teot, sillä pelättävää on se, mitä minä 
sinulle teen. Noudata, mitä minä tänä päivänä käsken sinun noudattaa. …

Mooses oli siellä Herran tykönä neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä 
syömättä ja juomatta. Hän kirjoitti tauluihin liiton sanat, ne kymmenen sanaa. 
Kun Mooses astui alas Siinain vuorelta ja hänellä oli kädessänsä kaksi 
laintaulua, ei hän tiennyt, että hänen kasvojensa iho oli tullut säteileväksi 
hänen puhuessaan Herran kanssa. Kun Aaron ja kaikki israelilaiset näkivät 
Mooseksen kasvojen ihon säteilevän, pelkäsivät he lähestyä häntä. Mutta 
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Mooses huusi heitä; niin Aaron ja kaikki kansan päämiehet kääntyivät 
takaisin hänen luokseen, ja Mooses puhui heille. Sitten kaikki israelilaiset 
lähestyivät häntä, ja hän käski heidän noudattaa kaikkea, mitä Herra oli 
puhunut hänelle Siinain vuorella. 

Kun Mooses oli lakannut puhumasta heidän kanssaan, pani hän peitteen 
kasvoillensa. Mutta niin usein kuin hän meni Herran eteen puhuttelemaan 
häntä, poisti hän peitteen, siksi kunnes tuli ulos. Tultuaan ulos hän puhui 
israelilaisille, mitä hänen oli käsketty puhua. Israelilaiset näkivät joka kerta 
Mooseksen kasvojen ihon säteilevän; ja Mooses veti peitteen kasvoillensa, 
siksi kunnes hän jälleen meni puhuttelemaan häntä.

Ilmestysmajan rakentaminen
Mooses sanoi koko Israelin kansalle näin: "Näin on Herra käskenyt ja sanonut: 
Ottakaa siitä, mitä teillä on, anti Herralle; jokainen, jonka sydän on siihen altis, 
tuokoon anniksi Herralle …Kaikki taidolliset teidän keskuudessanne tulkoot 
ja tehkööt kaikki, mitä Herra on käskenyt: asumuksen telttoineen ja 
peitteineen, hakasineen, lautoineen, poikkitankoineen, pylväineen ja 
jalustoineen, arkin korentoineen, armoistuimen ja sitä verhoavan esiripun, 
pöydän korentoineen ja kaikkine kaluineen sekä näkyleivät, seitsenhaaraisen 
lampun kaluineen ja lamppuineen, öljyä seitsenhaaraista lamppua varten, 
suitsutusalttarin korentoineen, voiteluöljyn ja hyvänhajuisen suitsukkeen, 
oviuutimen asumuksen ovelle, polttouhrialttarin vaskiristikkoineen, 
korentoineen ja kaikkine kaluineen, altaan jalustoineen, esipihan 
ympärysverhot pylväineen ja jalustoineen sekä esipihan porttiin uutimen, 
asumuksen vaarnat ja esipihan vaarnat köysineen, virkapuvut 
pyhäkköpalvelusta varten ja pappi Aaronin muut pyhät vaatteet sekä hänen 
poikiensa pappispuvut." 

Kaikki israelilaisten seurakunta meni pois Mooseksen luota. Sitten he tulivat 
takaisin, jokainen, jonka sydän häntä siihen vaati, ja jokainen, jonka henki oli 
siihen altis, ja toivat antinsa Herralle ilmestysmajan valmistamista varten ja 
kaikkea siinä vietettävää jumalanpalvelusta varten ja pyhiä vaatteita varten. 
He tulivat, sekä miehet että naiset, jokainen, jonka sydän oli siihen altis, ja 
toivat solkia, korvarenkaita, sormuksia ja kaulakoristeita, kaikkinaisia 
kultakaluja - jokainen, joka toi Herralle kultaa heilutusuhriksi. Jokainen, jolla 
oli punasinisiä, purppuranpunaisia ja helakanpunaisia lankoja, valkoisia 
pellavalankoja, vuohenkarvoja, punaisia oinaannahkoja tai sireeninnahkoja, 
toi niitä. Jokainen, joka voi antaa anniksi hopeata ja vaskea, toi annin Herralle. 



Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 6(9)
Luterilainen Kirkko 3. vuosi nro VT2 _11/28
www.pyhäkoulu.fi
lapsille@luterilainen.com 9.2.2014
________________________________________________________________________________

Jokainen, jolla oli akasiapuuta, toi sitä kaikkinaisten töiden valmistamista 
varten. 

Kaikki taitavat naiset kehräsivät omin käsin ja toivat kehräämänsä 
punasiniset, purppuranpunaiset ja helakanpunaiset langat ja valkoiset 
pellavalangat; ja kaikki naiset, joiden taidollinen sydän heitä siihen vaati, 
kehräsivät vuohenkarvoja. 

Mutta päämiehet toivat onyks-kiviä ja muita jalokiviä kasukkaa ja rintakilpeä 
varten, ja hajuaineita ja öljyä seitsenhaaraista lamppua varten sekä 
voiteluöljyksi ja hyvänhajuiseksi suitsutukseksi. Kaikki israelilaiset, miehet ja 
naiset, joiden sydän oli altis ja vaati heitä tuomaan jotakin niitä töitä varten, 
joita Herra Mooseksen kautta oli käskenyt tehdä, toivat vapaaehtoisen lahjan 
Herralle. 

Niin Mooses kutsui luoksensa Besalelin ja Oholiabin ja kaikki taidolliset, 
joiden sydämeen Herra oli antanut taidollisuuden, kaikki, joiden sydän vaati 
heitä ryhtymään työhön suorittaaksensa sen. He ottivat Moosekselta kaikki 
annit, jotka israelilaiset olivat tuoneet pyhäkössä tehtävien töiden 
suorittamista varten. Mutta he toivat hänelle vielä joka aamu vapaaehtoisia 
lahjoja. Niin tulivat kaikki taidolliset, jotka tekivät kaikkinaista työtä 
pyhäkössä, mies toisensa jälkeen, siitä työstä, jota kukin oli tekemässä, ja 
sanoivat Moosekselle näin: "Kansa tuo enemmän, kuin mitä tarvitaan sen työn 
valmistamiseksi, jonka Herra on käskenyt tehdä." Niin Mooses käski 
kuuluttaa leirissä ja sanoa: "Älköön kukaan, mies tai nainen, enää valmistako 
mitään anniksi pyhäkköä varten." Niin kansa lakkasi tuomasta lahjoja. Sillä 
kaikkea työtä varten, mikä oli tehtävä, oli jo koottu riittävästi, jopa liiaksikin. 

Maja valmistuu
Aivan niin kuin Herra oli Moosekselle käskyn antanut, niin olivat israelilaiset 
tehneet kaiken sen työn. Silloin Mooses siunasi heidät. Niin Mooses päätti sen 
työn. 

Sitten pilvi peitti ilmestysmajan, ja Herran kirkkaus täytti asumuksen; eikä 
Mooses voinut mennä ilmestysmajaan, sillä pilvi oli laskeutunut sen päälle. 
Joka kerta, kun pilvi kohosi asumuksen päältä, lähtivät israelilaiset liikkeelle; 
näin oli koko heidän vaelluksensa ajan. Mutta milloin pilvi ei kohonnut, he 
eivät lähteneet liikkeelle, ennen kuin sinä päivänä, jona se taas kohosi. Sillä 
Herran pilvi oli päivällä asumuksen päällä, ja yöllä oli pilvessä tulen hohde 
kaikkien israelilaisten silmien edessä; näin oli koko heidän vaelluksensa ajan.
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3. Kertomuksen keskeinen opetus
Kyseessä oli ihmeellinen rakennusprojekti, jonka tuloksena syntyi Jumalalle 
asumus. Ilmestysmaja oli telttamaja, joka voitiin kuljettaa mukana matkan 
edistyessä. Ihmeellistä oli se, että rakennus tehtiin erämaaoloissa. Siihen 
tarvittiin monenlaisia osaajia ja tarpeita, mutta rakentamiseen osallistuivat 
vain ne miehet ja naiset, joiden sydän sitä vaati.

Jumala on meidänkin keskellämme: Missä kaksi tahi kolme on kokoontunut 
minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä." Matt. 18: 20

Meidän ei enää tarvitse uhrata jumalanpalveluksessa syntiuhreja, sillä Jumala 
uhrasi oman Poikansa, Jeesuksen, meidän syntiemme sovitukseksi. Mutta 
taloudellisia lahjoituksia Jumalan seurakunta tarvitsee yhä, että se voi julistaa 
Jumalan Sanaa.

Jerusalemin temppeli korvasi myöhemmin ilmestysmajan.

Kertomuksen tavoite: 
Uuden Liiton aikana Jumalan asumus ja temppeli ovat ne, jotka uskovat 
Jeesukseen eli hänen seurakuntansa. Se tarvitsee kuitenkin kokoontumistiloja 
eli kirkkoja ja kappeleita yms., joissa Jumala on läsnä sanassa ja 
sakramenteissa. Jumalalle on mieluista se, että hänen lapsensa rakastavat 
hänen huonettaan, rakentavat ja ylläpitävät kirkkoa ja seurakuntaa runsailla 
lahjoillaan. Tavoite on, että lapset oppivat pitämään kirkkoa paikkana, jossa 
Jumala on sanassaan läsnä ja siunaa lapsiaan ja että lapset oppisivat ilomielin 
uhraamaan Herralle. Sellaiset uhrit ovat kiitosuhreja.

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Pilvi oli myös johdattanut Israelin kansaa, kun he lähtivät erämaavaellukselle.

Muita valtavia Jumalan ohjeiden mukaan tehtyjä rakennusprojekteja:
o Nooa rakensi arkin
o Kuningas Salomo rakennutti Jerusalemiin mahtavan temppelin (siitä 

kuulemme ensi vuonna)

5. Opeteltava Raamatun lause
Antakoon kukin, niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta; 
sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. 2 Kor. 9: 7.
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6. Lauluehdotus VK 214 (UVK 197) 
Taivasten käypi taivaisiin kunnias kuninkaamme.
Kuitenkin halpaan temppeliin luoksemme sun me saamme.
Läsnä sä seurakunnassas olet oi Herra armias,
niin olet luvannut meille.

Kirkkoon kun kellot kutsuvat suo sinne tiemme johtaa.
Suo, että kasvos armahat kansasi siellä kohtaa.
Veisata anna kiitostas, kun pyhä ristin kuolemas
tuonut on autuuden toivon.

Sanat N. Grundtvig 1837, sävel L. Lindeman 1840

PK 127 Pienet rakentajat me tiilen tiileen liitämme temppelihin, jota maailma ei nää.

7. Tehtäviä / kysymyksiä

8. Muuta huomioitavaa
Huomaa, että tarpeet kerättiin vain niiltä, jotka halusivat antaa (jonka sydän 
on siihen altis). Yhä vielä STLK:n talous perustuu vapaaehtoisiin anteihin – ei 
veroihin.
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