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SUOMEN LUTHER-SÄÄTIÖN
KOINONIA–KESKUKSEN
VIHKIMINEN
Helsinki
25.4.2009

Tervehdin teitä tänä juhlapäivänä Ensimmäisen Mooseksen kirjan 25. luvun sanoilla: Herra sanoi Moosekselle:
”Kehota israelilaisia keräämään minulle uhrilahjoja.
Kootkaa niitä jokaiselta, joka tuntee halua antaa. "Tehtäköön minulle pyhäkkö, niin minä asun teidän keskellänne.
Tehkää telttamaja ja kaikki sen varusteet tarkoin sen mallin mukaan, jonka minä sinulle näytän.” (2 Ms 25:1– 2,
8– 9.)
Johdanto
Yllä olevan tekstin jälkeen seuraa seitsemän pitkää lukua,
joissa määritellään Ilmestysmajan jokainen metalliosa,
laudan ja langan pätkä väreineen pienintä yksityiskohtaa
myöten. Samalla tarkkuudella määritellään myös Ilmestysmajassa palvelevien pappien vaatetus ja Kolmannessa
Mooseksen kirjassa Ilmestysmajassa toimitettavat uhrit.
Olemme Koinonia-keskuksen vihkijuhlassa, joten keskityn tekstissämme itse Ilmestysmajaan, en pappeuteen
enkä uhreihin.
1. Ilmestysmaja
Kun ihminen, jonka ymmärrystä Pyhä Henki ei ole saanut
avata käsittämään Kirjoituksia, lukee Raamatusta kyseisiä
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lukuja, hänen mieleensä tulee lähinnä seuraava vaihtoehto: joko Raamattu ei ole Jumalan sanaa tai sitten Jumala
on mielenvikainen.
Kyllä Raamattu on kokonaan Jumalan sanaa, eikä Jumala
ole myöskään mielenvikainen. Pikkutarkkuus Ilmestysmajan rakentamisessa saa selityksensä siitä, että sen tuli
olla samalla kolminkertainen esikuva: esikuva Kristuksesta, hänen seurakunnastaan ja yksityisestä uskovasta.
Jos Ilmestysmaja olisi rakennettu joltakin osin toisin kuin
Jumala oli määrännyt, Jumalan ilmoitus Kristuksesta,
seurakunnasta ja uskovasta olisi vääristynyt. Samalla
Raamattu olisi lakannut olemasta pettämätöntä Jumalan
sanaa. – Luonnehdin lyhyesti Ilmestysmajan esikuvallisuutta:
Ilmestysmaja Kristuksen esikuvana
Ensiksikin Herra itse asui kansansa keskellä Ilmestysmajassa. Heprean sana, jota Ilmestysmajasta käytetään tarkoittaa juuri asuntoa. Jumalan Pojan varsinainen koti oli
ja on Isän luona taivaassa. Mutta Uudessa testamentissa
Johannes sanoo evankeliuminsa alussa hänestä, että ”Sana tuli lihaksi ja asui (evskh,nwsen) eli ’telttaili’ meidän
keskellämme” (Jh 1:14). Ilmestysmaja oli todellakin esikuva Kristuksesta, joka telttaili ihmiskunnan keskellä pari
tuhatta vuotta sitten.
Edelleen: Ilmestysmajassa Jumala ilmaisi kirkkautensa.
Pyhäkön valmistuttua ”pilvi peitti Ilmestysmajan, ja Herran kirkkaus täytti asumuksen”. Kun Johannes sanoo Uudessa testamentissa, että Sana asui meidän keskellämme,

3/7
hän jatkaa: ”…ja me katselimme hänen kirkkauttansa,
senkaltaista kirkkautta kuin ainokaisella Pojalla on Isältä”.
Ja lisäksi: Ilmestysmajassa Herra puhui kansalleen. Tämäkin oli esikuvallista: Kristuksen kautta Jumala on puhunut meille täydellisemmällä tavalla kuin Moosekselle
Ilmestysmajassa. Ennen muuta Jumala on puhunut sen
kautta, mitä hän teki Jeesuksessa Kristuksessa Golgatalla.
Ilmestysmaja oli sisältä hyvin kaunis. Raamattu puhuu
Ilmestysmajan taidekudonnaisten materiaalista ja väreistä: valkoisista, punasinisistä, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista langoista. Kaikella tällä on merkityksensä
Ilmestysmajassa. Valkoinen on puhtauden väri. Punasininen puhuu Kristuksen taivaallisesta alkuperästä ja purppura Kristuksen kuninkuudesta. Helakanpunainen on veren väri. Tämä väriyhdistelmä, loisto, näkyi toistuvasti:
esipihan portissa, pyhän uutimessa, kaikkeinpyhimmän
esiripussa ja ylimmäisen papin puvussa. Se muistutti siitä,
kuinka Kristus on sekä profeetta, kuningas että pappi.
Tämä Ilmestysmajan kauneus voitiin nähdä kuitenkin
vain sisältäpäin. Kaikki sen kauneus oli ulkopuolisilta
piilossa – ensin vuohenkarvaisen peitteen ja sitten nahkaisten peitteitten alla. Majan ihanuus oli kätkössä niiltä,
jotka katselivat sitä ulkopäin. Samoin on Kristuksen laita.
Niinpä Johannes sanookin: ”Jos uskoisit, niin sinä näkisit
Jumalan kirkkauden” Jh 11:40). Ystävät, meidän on mahdollista mennä sisälle, niin että meidän ”havaitaan olevan
hänessä”. (Fl 3:8, 9).
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Ilmestysmaja seurakunnan esikuvana
Toiseksi niin kuin Herra asui vanha liiton aikana Ilmestysmajassa ja ilmoitti siellä kirkkautensa ja puhui siellä,
niin hän asuu nyt maan päällä seurakunnassaan. Uuden
liiton seurakuntaa sanotaan Raamatussa ”rakennukseksi”,
”temppeliksi” ja ”huoneeksi”. Yhtymäkohdat Ilmestysmajaan ja Jerusalemin temppeliin ovat ilmeiset.
Kuinka selvästi Jumalan asuminen seurakunnassaan on
havaittavissa? Voisi odottaa, että hänen kunniansa todella
loistaisi seurakunnassa ja sen välityksellä maailmassa.
Mutta se kunnia näyttääkin olevan piilossa kaikenlaisten
peitteitten ja vajavuuksien alla. Paljon muutakin Ilmestysmajasta seurakunnan esikuvana voitaisiin sanoa, mutta
nyt siihen ei ole mahdollisuutta.
Ilmestysmaja uskovan esikuvana
Olemme todenneet, kuinka Ilmestysmaja kuvaa ensiksikin Kristusta ja toiseksi seurakuntaa, mutta kolmanneksi
se kuvaa Uuden testamentin mukaan myös yksityistä uskovaa. Paavali kirjoittaa: ”Me olemme elävän Jumalan
temppeli niin kuin Jumalan on sanonut: ’Minä olen heissä
asuva…” (2 Kr 6:16).
Vihkiessään Jerusalemin temppeliä Salomo rukoili: ”Katso, taivaisiin ja taivasten taivaisiin sinä ei mahdu; kuinka
sitten tähän temppeliin, jonka minä olen rakentanut!”.
Kuinka paljoa enemmän tämä koskeekaan meitä ajatellessamme tuota käsittämätöntä asiaa, että Herra tulee
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meihin asumaan. Ruumiimme on Pyhän Hengen temppeli
(1 Kr 6:19).
Jeesuksen ajan kreikkalaiselle ajattelulle oli ominaista
ruumiillisuuden halveksiminen. Tämän vastapainona on
Raamatun sanoma, jonka mukaan myös ruumis on Jumalan luoma. Kristus sai ihmiseksi tullessaan todellisen
ruumiin ja nousi kuolleita ruumiillisesti. Ja ruumiimme
on tarkoitettu Pyhän Hengen temppeliksi.
Tiivistelmä
Tiivistelmänä tähän asti sanotusta: Ilmestysmaja jouduttiin purkamaan ja pystyttämään aina uudelleen toiseen
paikkaan korpivaellustaipaleen edetessä. Lopuksi se sai
väistyä Jerusalemin temppelin tieltä, joka sekin oli Kristuksen esikuvana vain väliaikainen. Siksi senkin oli tuhouduttava ennen uuden liiton perustamista. Samoin on
meidän maallisen majamme laita. Se hajotetaan, vaikka
mieluiten tahtoisimmekin välttyä siltä. Mutta ”me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme
hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa” (2 Kr 5:1). Siellä meidän ruumiimme on tuleva ylösnousseen Kristuksen kirkastetun
ruumiin kaltaisiksi. (1 Kr 15:35–49; Fl 3:21).
2. Koinonia-keskus
Ja nyt kysymme: Mitä tekemistä Ilmestysmajalla on meidän Koinonia-keskuksemme kanssa vai ei mitään? On
paljonkin!
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Vaikka tämän talon alkuperäisiä piirustuksia ei ehkä ole
kyselty Herraltamme, rohkenen silti väittää, että se osa
tästä talosta, jonka tänään vihimme ja pyhitämme Jumalan sanalla ja rukouksella Luther-säätiön käyttöön, on
enemmän kuin Ilmestysmaja, sillä täällä me saamme
kohdata itsensä Ylösnousseen Kaikkivaltiaan Herran Jeesuksen Kristuksen, josta Ilmestysmaja oli vain ennemerkki. Kysynet hämmästellen mielessäsi: Onko se totta? On,
se on totta!
Täällä on Jumalan Sana
Ensiksikin, täällä on saarnatuoli, josta julistetaan Pyhässä
Hengessä Jumalan sanaa, jossa Kristus itse on todellisesti
läsnä lunastettujaan varten.
Täällä on kastemalja
Toiseksi, täällä on kastemalja. Pyhässä kasteessa Kristus
on todellisesti läsnä ja uudesti synnyttä ne, jotka täällä
kastetaan, Jumalan lapsiksi ja tekee heidät kanssaan taivaan ja Jumalan valtakunnan perillisiksi.
Täällä on Herran alttari ja ehtoollispöytä
Kolmanneksi, täällä on Herran alttari ja ehtoollispöytä,
jossa saamme tulla reaalipreesenssin (Kristuksen todellinen läsnä ehtoollisen leivässä ja viinissä) mukaisesti osallisiksi Kristuksen ruumiin ja veren sakramentista ja
saamme Kristukselta itseltään osaksemme syntien anteeksiantamuksen, jotta jaksamme jatkaa kaitaa tietä perille
asti iankaikkiseen elämään.
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Täällä työskentelee Jumalan kansa
Ja neljänneksi, täällä kokoontuu ja työskentelee Jumalan
seurakunta, jonka keskellä ja jonka yksityisissä jäsenissä
ylösnoussut Kristus itse asuu viedäkseen valtakuntansa
pelastavaa sanomaa eteenpäin. Ja sitä työtä hän itse halajaa runsaasti siunata.
Päätös
Ystävät, te näette, että Koinonia-keskuksen remontti on
vielä joiltakin osin kesken. Tiesin sen jo ennen tänne tuloani ja ajattelin mielessäni, että tämä vihkijuhla olisi
kannattanut vielä kerran siirtää yhdellä kuukaudella.
Mutta sitten mieleni muuttui. Nyt ajattelen, että remontti
on kesken Jumalan tahdosta. Keskeneräisyydellä on meille sanoma Jumalalta. Sen kautta hän muistuttaa meille
omasta keskeneräisyydestämme ja myös siitä, että Kristuksen kirkon työ on vielä kesken: ”Eloa on paljon, mutta
työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän
lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa." (Mt 9:37–38.
Ystävät, saamme olla vakuuttuneita siitä, että tämän päivän on Herra itse meille valmistanut. Kiittäkäämme ja
riemuitkaamme siitä!
Aamen.
Matti Väisänen

