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                                   Hartaus Merilässä Utajärvellä 2012   

                                                        2 Sam 7:1-7 ja 11b-16 

Rukous:  

”Rakas taivaallinen Isä. Luemme Psalmissa 127:1: “Jos sinä et huonetta rakenna, niin työmiehet 

turhaan työtä tekevät.” Opeta meille mikä on huone, temppeli, kirkko ja seurakunta jonka sinä 

itsellesi rakennat meitä varten ja jossa saamme olla sinun työmiehinäsi. Aamen  

 

Mitä käsitteet kirkko, temppeli, Jumalan huone ja seurakunta tuovat mieleen? Varmaan eri 

ihmisille eri asioita. Meille luterilaisille kristityille ne tuovat mieleen lähinnä yhden ja saman 

asian, mutta erikseen joko maallisena tai hengellisenä. Tällaisia käsitteitä on esim. kirkko, 

seurakunta tai Kristuksen kirkko, Jumalan huone ja temppeli, myös ruumiin temppeli. Mutta koska 

nämä käsitteet ovat Raamatussa, tiedämme siitä että ne kuuluvat Jumalan pelastus suunnitelmaan 

kun hän kuljettaa meitä päämääräänsä, taivaan ikuiseen temppeliin.  

 

Kun katsomme omaa pientä kirkkoamme ja pieniä seurakuntia voi ajatuksiimme  hiipiä epäilys, 

kuulummeko varmasti Jumalan pelastussuunnitelmaan. Sillä jos emme kuulu, teemme turhaan 

työtä kirkon työntekijöinä. Kuinka voimme varmistua että oma kirkkomme on Jumalan 

tarkoittama kirkko, temppeli, Jumalan huone, jota hän itse rakentaa?         

 

Voimme heti lohduttautua seuraavalla tosiasialla. Todistus siitä että kirkkomme on Jumalan 

pelastus-suunnitelman kirkko, Kristuksen kirkko, on toiminnassamme näkyvät vaivat ja vastukset. 

Ne todistavat että kirkossamme on Jumalan puhdas evankeliumin saarna ja sakramenttien oikea 

hoito. Mistä tämän niin varmasti tiedämme? Siitä että ilman näitä Jumalan pelastustyön välineitä, 

ei Perkele vaivaisi kirkkoamme. Jumalan vihollisena hänen on juuri iskettävä sinne missä Jumalan 

armovälineet, puhdas Sana ja oikeat Sakramentit ovat käytössä Jumalan suunnitelman 

toteuttamiseksi joka on ihmisten pelastus taivaaseen. Muutenhan kaiken pahan isä ei olisi 

uskollinen työlleen Jumalan pelastustyön vastustajana.  

Kun siis näemme kirkossamme koettelemuksia, hidasta kasvua, jäsenkatoa, toiminnan moitteita, 

jopa valheoppisyytöksiä, on tarpeen muistaa mitä kuningas Salomo sanoo Jumalan kirkosta 

maanpäällä. Hän sanoo: “Jos sinä (HERRA) et huonetta rakenna, niin työmiehet turhaan työtä 

tekevät.” Voimme kääntää lauseen näkökulman ja sanoa: ”Kun sinä HERRA rakennat huonettasi, 

kirkkoamme, emme turhaan tee työtä sinun työmiehinäsi.” Ja näinhän me laulammekin virressä 

375: ”Kun Herra hoitaa paimentaa, ei silloin mitään puutu. Hän kaitsemasta minua ei väsy, ei hän 

suutu”.  Eikö tämä ole lohdullinen ja turvallinen tieto!  

 

Ja Jumala itse on antanut myös työtämme varten omat työkalunsa, jotka ovat juuri puhdas 

evankeliumin saarna ja sakramenttien oikea hoito Kristuksen asetuksen mukaan eli juuri ne joita 

Perkele vastustaa ja josta osoituksena ovat vaikeutemme. Hepr 12:6 antaa tässä myös voimallisen 

lohdutuksen: "Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua 

nuhtelee; sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa 

huomaansa." Työmme saamat iskut ovat Jumalan sallimia siksi että sitä enemmän turvaisimme 

häneen, tietäen että hän itse rakentaa temppelinsä, varjelee omansa ja vie perille.  

 

Kuningas Daavidin elämästä saamme oppia myös syvemmin mikä Jumalan rakentaman 

temppelin, huoneen ja kirkon varsinainen olemus on. Kuulkaamme siis kuinka Jumala ohjasi 

Daavidia temppelin rakentamisessa. Tämä tieto on tarpeen kirkkomme, itsemme ja 

lähimmäistemme rakennustyössä taivasta varten.    

                                                              

2 Sam.7:1-7  

David siis halusi rakentaa Jumalalle temppelin. Ja sehän tuntui oikealta ja hyvältä asialta. Hän 

halusi palvella Jumalaa. Profeetta Naatankin hyväksyi heti Davidin ajatuksen. Mutta kuinka kävi? 

Jumala puuttui asiaan. Hänellä oli oma suunnitelma temppelinsä rakentamiseksi.  
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 Jumalahan itse ei tarvitse temppeliä asuakseen. Kaikkivaltias ei asu käsin tehdyssä temppelissä. 

Apt 17:24s kuuluu: ”Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on 

taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä, eikä häntä voida ihmisten käsillä 

palvella, ikään kuin hän jotakin tarvitsisi”. Tällainenhan Israelin koko korpivaellus oli, elämää 

ilman temppelirakennusta. Ja kuitenkin oli kansan koko elämä kuin turvallisen lammaslauman 

elämää, jota huolehtiva Paimen ohjasi, suojeli ja varjeli päivät ja yöt. Kertaakaan ei HERRA koko 

korpivaelluksen aikana vaatinut itselleen pysyvää asumusta. Kuinka HERRAN huolenpito ja 

varjelus sitten toteutui käytännössä ilman temppeliä? Vastaus on:    

 

HERRA puhui kansalle. 
HERRAN puhe oli alkanut jo lupauksella ikivanhalle, lapsettomalle Aabrahamille. Hänestä 

kasvaisi, ei vain valtava ihmisten paljous, vaan oma valtakunta. HERRA oli sanonut: ”Ja sinussa 

tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maanpäällä.” (1 Moos.12:3b). Tämä Jumalan siunaus on 

sama kuin jäsenyys HERRAN valtakunnassa, huoneessa, temppelissä ja kirkossa. Ja tämä siunaus 

on tietenkin messiaaninen ilmoitus Jeesuksesta Kristuksesta joka oli syntyvä Aabrahamin suvusta. 

Samalla tavalla kuin silloin, on HERRA aina ohjannut, varjellut ja huolehtinut kansastaan 

puheellaan so. Sanallaan.  

Samalla tavalla hän ohjaa ja varjelee yhä vielä kansansa, meidätkin. Psalmin kirjoittaja sanoo 

(49:2): ”Kuulkaa tämä kaikki kansat (sanomme, Utajärven Merilään kokoontuneet kuulijat), 

ottakaa korviinne maailman asukkaat…(49:16) ”Minun sieluni Jumala lunastaa helvetin vallasta, 

sillä hän ottaa minut huomaansa. Sela.”  

Jo tämä yksi lupaus, ”Jumala lunastaa helvetistä…ottaa minut huomaansa”, on riittävä ilmoitus 

siitä, että hän hoitaa, ohjaa meitä omassa temppelissään ja kirkossaan, sillä tämän HERRAN puhe, 

Sana jonka hän on ilmoittanut profeetoille, apostoleille, Israelille ja meille, on ilmoitus hänen 

temppelinsä ja kirkkonsa rakentamisesta itselleen, mutta meidän tähden. Katsokaamme vähän 

lähemmin kuinka HERRA rakensi temppelin Salomon aikana ja millainen se oli.      

 

2 Sam 7:11b-16 

Daavid olisi halunnut rakentaa oikein setripuisen temppelin HERRALLE. Mutta Naatan sai 

tehtävän kertoa hänelle Jumalan suunnitelman asiassa. Jumala rakentaisikin Davidille temppelin, 

ei David Jumalalle. Se temppeli ei olisi puuta ja kiveä, vaan kokonainen kuninkaallinen suku, 

Daavidin dynastia, joka olisi lisäksi ikuinen. Mikä merkillinen temppeli!  

Ja Jumala kertoo myös, kuinka hän sen rakentaisi. Hän ilmoittaa että Daavidin poika rakentaisi 

sen. Mutta kuka niistä ja koska? Salomo sai sitten aloittaa temppelin rakentamisen Jerusalemiin. Ja 

enemmän kuin kolmesataa vuotta Daavidin pojanpojat, pojanpojanpojat jne. hallitsivat Daavidin 

valtaistuinta. Sitten valtakunta jakaantui ja Daavidin perilliset hallitsivat enää vain eteläistä 

Juudaa. Ja vihdoin monen nousun ja laskun jälkeen Juudakin ja Jerusalem temppeleineen 

hävitettiin. Sekään temppeli, valtakunta ja dynastia ei siis ollut ikuinen. Miksi ei ? Koska se kuului 

synnin alla olevaan katovaisuuteen, niin kuin kaikki täällä maailmassa. Israelin kansakin 

hajotettiin pakkosiirtolaisuuteen ja ympäri maailman. Daavidin jälkeläinen ei enää koskaan 

hallinnut Juudaa Palestiinassa. Eikä hallitse nytkään.   

 

Mutta Jumala oli luvannut Daavidille valtaistuimen joka pysyisi ikuisesti. Se oli kaikkivaltiaan 

lupaus. Niinpä Hän johdatti pienen jäännöksen Juudan kansasta takaisin luvattuun maahan. Ja 

Daavidin suku jatkui, kunnes syntyi hän josta Naatan oli satoja vuosia aikaisemmin Daavidille 

ilmoittanut HERRAN Sanan: ”…HERRA on tekevä sinulle huoneen”… ”Minä korotan sinun 

seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi. Hän on rakentava huoneen minun 

nimelleni ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen hänen Isänsä ja 

hän minun Poikani.”  Eihän asiaa voi selvemmin ilmoittaa. ”Hän on rakentava huoneen minun 

nimelleni… Ja minä olen hänen Isänsä ja hän minun Poikani”.   

 

Tämä oli tietenkin lupaus Jeesuksesta Kristuksesta, yksi Raamatun monista. Ja kun Jumalan 

tarkoittama rakennusaika oli täysi, luemme jouluevankeliumista: ”Niin Joosefkin lähti Galileasta 
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Nasaretin kaupungista ylös Juudeaan Daavidin kaupunkiin, hän kun oli Daavidin huonetta ja 

sukua….”  

Omassa Pojassaan Jumala perusti Daavidin ikuisen dynastian, Daavidin huoneen ja temppelin 

so. Kristuksen kirkon. Se ei ollut setripuusta, kullasta ja hopeasta tehty, vaan lihaa ja verta neitsyt 

Mariasta Betlehemin seimessä, kysymysten viisas vastaaja 12 v temppelissä ja puuseppä Nasaretin 

kaupungissa. Jeesus on ruumiissaan Jumalan itselleen rakentama temppeli, MUTTA sinua ja 

minua varten. Hänessä meillä on temppeli jossa Jumala on kanssamme ohjaa ja varjelee 

matkallamme taivaan temppeliin. Jeesus on temppeli jonka me synneillämme hajotimme, 

tuomitsimme ristinkuolemaan. Jeesusta Jumala ”rankaisi ihmisvitsalla” so. meidän synneillämme, 

”niin kuin meitä olisi pitänyt lyödä,” niin kuin Naatan Daavidille oli sanonut. Tätä ”temppeliä”, 

kirkkoa, Jumalan huonetta ei kuningas Daavid, eikä kukaan ihminen, voinut rakentaa Jumalalle. 

Hän rakensi sen itse Daavidille, sinulle, minulle ja kaikille ihmisille. Näin on Jumala ohjannut, 

varjellut Israelia, meitä ja kaikkia ihmisiä, että teki itse meille ikuisen huoneen, kirkon ja 

valtakunnan Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa.  

 

Me olisimme onnellisia kirkkomme rikkaasta elämästä, kasvusta ja menestyksestä. Mutta 

ihmisiä eläväksi tekevä HERRAN huone on enemmän. Ja se huone on jo rakennettu, Se on valmis 

meitä varten. Ja siinä temppelissä me olemme aina kun olemme uskossa Jeesuksessa Kristuksessa 

ajatuksin, sanoin ja teoin. Tässä temppelissä olemme lunastetut synnistä ja saamme elää ikuisesti. 

Jeesus sanoi itse tästä temppelistä Joh 2:19s: ”Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä 

pystytän sen kolmessa päivässä… Ja Johannes jatkaa: ”Hän puhui ruumiinsa temppelistä”.  

 

Kun nyt tiedämme millaisen temppelin, huoneen ja kirkon Jumala on meille rakentanut, saamme 

kuulla vielä erään häkellyttävän totuuden jonka Paavali meille ilmoittaa 1 Kor 3:16: ”Ettekö tiedä, 

että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä… sillä Jumalan temppeli on 

pyhä, ja sellaisia te olette”. Menkäämme siis ja palvelkaamme lähimmäisiämme Kristuksessa 

Jeesuksessa, matkalla taivaan temppeliin.       

 

Rukous. 

Taivaan ja maan HERRA! Hallitse meitä Pyhän Henkesi kautta varmoina ettei työmme ole turha 

omassa kirkossamme jonka itse rakennat sielujemme autuudeksi Vapahtajassamme Jeesuksessa 

Kristuksessa. Aamen.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


