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HERRAN TEMPPELI
Joh. 2:13-25

13. Ja juutalaisten pääsiäinen oli lähellä, ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. 
14. Niin hän tapasi pyhäkössä ne, jotka myivät härkiä ja lampaita ja kyyhkysiä, ja
rahanvaihtajat istumassa. 
15. Ja hän teki nuorista ruoskan ja ajoi ulos pyhäköstä heidät kaikki lampaineen ja
härkineen ja kaasi vaihtajain rahat maahan ja työnsi heidän pöytänsä kumoon. 
16. Ja hän sanoi kyyhkysten myyjille: "Viekää pois nämä täältä. Älkää tehkö minun Isäni
huonetta markkinahuoneeksi." 
17. Silloin hänen opetuslapsensa muistivat, että on kirjoitettu: "Kiivaus sinun huoneesi
puolesta kuluttaa minut." 
18. Niin juutalaiset vastasivat ja sanoivat hänelle: "Minkä merkin sinä näytät meille,
koska näitä teet?" 
19. Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä
pystytän sen kolmessa päivässä." 
20. Niin juutalaiset sanoivat: "Neljäkymmentä kuusi vuotta on tätä temppeliä rakennettu,
ja sinäkö pystytät sen kolmessa päivässä?" 
21. Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä. 
22. Kun hän sitten oli noussut kuolleista, muistivat hänen opetuslapsensa, että hän oli
tämän sanonut; ja he uskoivat Raamatun ja sen sanan, jonka Jeesus oli sanonut. 
23. Mutta kun hän oli Jerusalemissa pääsiäisenä, juhlan aikana, uskoivat monet hänen
nimeensä, nähdessään hänen tunnustekonsa, jotka hän teki. 
24. Mutta Jeesus itse ei uskonut itseänsä heille, sentähden että hän tunsi kaikki 
25. eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on.

Herran temppeli
"Sano heille: Näin sanoo Herra, Herra: Vietyäni heidät kauas kansojen keskuuteen ja
hajotettuani heidät muihin maihin minä olen ollut heille pyhäkkönä vähän aikaa niissä
maissa, joihin he ovat joutuneet." (Hes. 11:16)

Pyhäkkö, temppeli on paikka, jonka pyhyys perustuu siihen, että Jumala itse asuu siinä,
ilmestyy siinä ja puhuu sen kautta. Helposti käy kuitenkin niin, että temppeli itse tulee
palvonnan kohteeksi eikä se Herra, joka siinä asuu. Näin kävi juutalaisille, joille temppeli
muuttui eräänlaiseksi taikakaluksi. He ajattelivat, että kaupunkia, jossa oli Herran
temppeli ei mikään eikä kukaan voisi tuhota. Halki historian Herra on kuitenkin
osoittanut, että ulkoinen temppelijumalanpalvelus, joka on muuttunut keinoksi
taloudellisen hyödyn saavuttamiseksi ja pelkäksi muotomenoksi, ei ole  eikä voi olla
Jumalan asumus. Toisaalta Jeesuksen kiivaus Jerusalemin temppelin puhtauden
puolesta kertoo, miten syvästi Herra murehtii oman kansansa tilaa. Temppeli oli kyllä
Jumalan asumus, mutta ihmiset olivat tehneet siitä ryövärien luolan. Kohtaamme
tekstissä vihaa hehkuvan Jeesuksen, joka käyttää ruoskaa ja kaataa ihmisten pöytiä.
Miten on mahdollista, että Jeesus turvautuu väkivaltaan? Eikö Jeesus olekaan
kiiltokuvien lempeä "pehmo"?

Viha ei sinänsä ole syntiä, ei edes väkivaltaisten toimenpiteiden käyttö, kun ne
kohdistuvat syntiin. Pikemminkin päinvastoin ellei synnin turmelus herätä meissä pyhää
vihaa, niin tällaisen tilan välinpitämättömyys tai penseys se vasta on suurta synti.
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Jeesus osoitti, että ellei meidän ja kansamme palvonnan kohde ole pyhä, kaikki muukin
elämässämme turmeltuu. Ilman elävää yhteyttä Jumalaan kukaan ei voi elää oikeaa,
vanhurskasta ja rakkaudellista elämää. Vaikka humanismin - ihmiskeskeisyyden -
tappiotoli on todella pitkä, silti ihmiset ovat ihmeen taipuvaisia uskomaan itseenä ja
omiin mahdollisuuksiinsa elää Jumalasta riippumatonta hyvää, kunnollista ja onnellista
elämää.

Missä Jumala asuu?
Ihmisellä on aina ollut merkillinen halu paikallistaa Jumala. Aikanaan Siinaissa Israelin
kansa halusi kultaisen härän, jotta Jumalaa, joka oli heidät johtanut pois Egyptin
orjuudesta olisi ollut helpompi lähestyä. He eivät mielestään olleet suinkaan
vaihtamassa jumalaa vaan vain luomassa entiselle Jumalalleen symboolia ja
helpompaa tavoitettavuutta. Kuitenkin he sortuivat epäjumalanpalvelukseen. 

Jumalan paikaliistaminen liittyy usein siihen, että paikallistettu jumala saadaan myös
omaan hallintaan eli tekemään sitä, mitä juuri sen paikan ihnmisetkin jumalaltaan
toivovat ja odottavat. Ihminen voi jopa kuljettaa siten jumalaiaan, minne haluaa.
Raamatun elävä Jumala kieltäytyy tällaisesta. Hän itse haluaa kuljettaa meitä, Hän
haluaa hallita meitä eikä Jumalan läsnäoloa voida sitoa mihinkään temppeliin niin kuin
Paavali sanoo: 
"Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaiken, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan
Herra, ei asu ihmiskäsin tehdyissä temppeleissä, eikä häntä voida ihmiskäsin palvella,
ikään kuin hän tarvitsisi jotakin, hän, joka itse antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken."
(Apt. 17:24-25)

Vanhassa liitossa Jumala ei asettanut ilmestysmajaa ja temppeliä rajoittaakseen itsensä
ja läsnäolonsa niihin. Kysymys oli siitä, että Jumala halusi ilmoittaa itsensä ihmisten
keskellä ja halusi osoittaa, että on vain yksi oikea tie Jumalan yhteyteen. Se on uhrin
tie. Temppeli oli paikka jossa uhrit suoritettiin. Vanhan liiton uhrit ovat kaikki esikuvallisia
Jeesuksen uhrista Golgatalla ja kun lopullinen uhri, Jumalan Karitsa tuli, muuta uhria
ei enää tarvittu eikä tarvita.

"Näin sanoo Herra: Taivas on minun valtaistuimeni, ja maa on jalkojeni astinlauta. Mikä
olisi pyhäkkö, jonka te minulle rakentaisitte, mikä paikka olisi nimeni läsnäolon sija?
Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat ne kaikki syntyneet, sanoo Herra. Minä
katson sen puoleen, joka on [hengessä] köyhä, jolla on särjetty henki, ja joka vapisee
minun sanani edessä. " (Jes. 66:1-2)

Pyhän Hengen temppeli
Kaikkialla läsnäoleva Jumala on valinnut erityiseksi asuinsijakseen sellaisen
ihmissydämen, jolla on nöyrä ja arka tunto Hänen sanansa edessä. Ihmisruumiis
suuremmoisuus ei ole ensi sijassa sen käsittämättömän ihmeellisessä biologisessa
rakenteessa, vaan siinä, että Jumala suunnitteli sen Pyhän Hengen temppeliksi:
"Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on teissä olevan Pyhän Hengen temppeli? Tämän
Hengen olette saaneet Jumalalta, ettekä te ole itsenne omat. Te olette kalliisti ostetut.
Tuottakaa siis ruumiissanne Jumalalle kunniaa!" (1 Kor 6:19-20)
Ruumis on tarkoitettu sellaiseksi Pythän Hengen paikaksi, että vähän edellä Paavali
käyttää väkevää kieltä asiasta: 
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"Vai ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi lihaksi hänen kanssaan? Onhan
sanottu: "Ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." Mutta joka liittyy Herraan, on samaa Henkeä
hänen kanssaan." (1 Kor 6:16-17)

Ruumis ei ole meidän omamme vaan kuuluu Herralle. Siksi sen hoito on tärkeää. Kun
Jeesus puhdisti Jerusalemin temppelin, Hän osoitti samalla, että Hänelle ei ole
yhdentekevää, millaisessa paikassa Häntä ja Isää palvellaan. Pyhitys, Jumalalle
erottautuminen ja sydämen ja ruumiin puhdistautuminen ovat olennaista kristillistä
vaellusta.

Jeesus on temppeli
Viime kädessä Jeesus osoitti, että Hän itse on temppelimme, pyhäkkömme. Tästä
tosiasisata voi tehdä ainakin seuraavia johtopäätökisä, kun vertaamme Häntä Vanhan
testamnentin ilmoitukseen:
1. Herra on matkustava pyhäkkö, niin kuin aikanaan Ilmestysmaja. Missä ikinä olemme,
siellä on Herra kanssamme, siellä on Herran asunto.
2. Pyhäkkönä Herra itse on pakopaikka takaa-ajetuille. Saat paeta syyttävää
omaatuntoa Hänen anteeksiantavaan rakkauteensa. Voit huolinesi paeta Hänen
luokseen. Pakopaikka on aina lähelläsi.
3. Temppeli on palvelun, palvonnan ja ylistyksen paikka. Pyhä on läsnä. Hän kuulee
rukouksesi ja ottaa vastaan uhrisi.
Kirkot ja kappelit eivät ole välttämättömiä Herran palvelukseen - vaikkeivat ne
kokoushuoneina ole myöskään mikään este Herran palveluun. Tee omasta
makuuhuoneestasi ja päivittäisistä matka- ja lenkkireiteistäsi itsellesi pyhäkkö. Herran
läsnäolo tekee paikasta pyhäkön.
4. Temppelissä, sen kaikkein pyhimmässä vallitsi hiljaisuus. Herran läsnäolo on Sinulle
sydämen hiljaisuuden ja rauhan paikka jopa vilkkaan liikenteen ja työpaineiden keskellä.
5. Temppeli oli kooltaan yllättävän pieni. Herran ilmestyminen ei edellytä suuruuttä ja
mahtipontisuutta.
6. Herran läsnäolo on pyhyyden ja puhdistuksen paikka. Pyhityksemme ja
puhtautemme on suorassa suhteessa läsnäolevan Pyhäkön työhön meissä.
7. Temppeli on yhteyden ja ilmoituksen paikka: 
Aaronin kukkiva sauva, manna-astia ja lain taulut kertovat, että Herran läsnäolon
temppelistä kasvaa hedelmää, sieltä juoksee elävän veden virta ja sieltä löytyy se
Kristuksen lahjavanhurskaus, joka kestää Jumalan lailla mitattaessakin.
Tällaiseksi temppeliksi Herra Jeesus tulee meille eikä vain jonnekin kauas vaan
Pyhässä Hengessä meidän ruumiimme saa palvella tällaisena paikkana.

Jeesuksen - Temppelimme - asettuminen sydämiimme merkitsee sisäisen ihmisen
voimistumista Pyhällä Hengellä (Ef 3:14-21), rakkauteen juurtumista, Kristuksen
rakkauden syvenevää tuntemista, osallisuutta Jumalan täyteyteen. Se o suunnattomasti
enemmän kuin mitä voimme ymmärtää.

Herra itse haluaa raivata sydämemme sellaiseksi huoneeksi, että Hän voi seillä asua.
Hän tekee sen tuomalla syntimme valoon, jotta Hän verellään nen myös puhdistaisi.
Tarvittaessa Herra tarttuu ruoskaan ja kaataa kumoon sydämemme väärät
tärkeysjärjestykset. Liike-elämä sinänsä ei ollut syy, miksi Jeesus tarttui ruoskaan, vaan
se, että Herran rakkaus oli korvattu rakkaudella mammonaan.
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Herra on kaikkialla läsnä. Hän on lähellämme. Mutta Hän ei tyydy ennen kuin Hän saa
myös Sinun sydämesi asunnokseen. Sekään ei vielä riitä Hänelle. Hän haluaa päästä
sydämesi valtiaaksi, sen keskukseen. Anna Hänen ruoskansa koskettaa kipeällä
tavallaan sitä, mikä on väärässä paikassa elämässäsi, jotta Hän saisi olla suuri
rakkautesi.


