JUMALAN TEMPPELI.
Raamatun ilmoitus uskoville:
1. Kor. 3;16. ” Ettekö tiedä, että te
olette Jumalan temppeli ja että
Jumalan Henki asuu teissä?”
Jeesuksen aikainen Hedoreksen
temppeli on myös kaaviokuva ihmisestä: - Siinä on ollut esipiha
josta pääsi pyhään. Pyhästä pääsi
edelleen kaikkeinpyhinpään oviaukon kautta, johon oli ripustettu
n. 10 cm vahvuinen esirippu. Tällä
esiripulla oli hengellisessä mielessä valtava merkitys! Se kertoi,
että tie kaikkeinpyhinpään oli
suljettu niin kauan kuin esirippu
oli paikoillaan (Synnit oli vielä silloin
sovittamatta). Toisin sanoen ihmisillä ei ollut silloin mitään mahdollisuuksia päästä Jumalan yhteyteen. Koska Jumala ei siedä mitään syntiä ja me olemme kaikki
syntisiä.
Kaikkeinpyhinpään sai mennä
ylimmäinen pappi kerran vuodessa, eläimen verta mukanaan sovittamaan kansan ja omat synnit.
Tosiasiassa nekin synnit vain siirrettiin Jeesuksen kannettavaksi!
Ihminen on Raamatun mukaan
myös temppeli. Ruumis vastaa
esipihaa, sielu pyhää ja Henki
kaikkeinpyhintä. Myös meidän
temppelissämme on pyhän ja
kaikkeinpyhimmän välillä eroittava esirippu, joka erottaa meidät
Jumalasta. Tämä esirippu ratkaisee elämämme suunnan! Jos se
on paikoillaan ehjänä, niin meillä
ei ole yhteyttä Jumalaan! Kun se
repeää, niin meille tulee yhteys
Jumalaan!

Koko maailmanhistorian ehkä
merkityksellisin päivä oli silloin,
kun Jeesus naulittiin ristille Golgatalla.

TEMPPELI

Esirippu oli myös vertauskuva Jeesuksen
ruumista, joka ristin sovintokuolemassa
uhrattiin langenneen ihmisen puolesta.

Jeesuksen ”kuollessa” - antaessaan henkensä, Hän astui oman
verensä kautta kaikkeinpyhinpään. Silloin tuli suuri maanjäristys ja temppelin esirippu repesi alhaalta ylös asti ja tie
kaikkeinpyhinpään avautui. Se
kertoo siitä, että tie Jumalan
yhteyteen on avattu. Ihmisen
on mahdollista olla Jumalan
kanssa yhteydessä henkilökohtaisesti! Synti ei enää ole esteenä! Se on sovitettu!

Raamattu sanoo: Heb. 9;22. ”ja
ilman verenvuodatusta ei ole anteeksiantoa.” Siihen anteeksiantoon ei riittänyt mikään härkien
eikä kauristen veri. Vain Jeesuksen, Jumalan Pojan, veri oli riittävä. – Ellei Jeesus olisi mennyt ristille, ei anteeksiantoa olisi tapahtunut. Hän rakasti ihmisiä kuitenkin niin paljon, että otti kantaakseen kaikki maailman synnit ja
meni ristille! Hän vuodatti verensä Golgatalle ja suoritti sovituksen. Siellä on meidänkin sovituksemme paikka!
Kun Jumalan kutsun kuullut ihminen, Pyhän Hengen vaikutuksesta
tulee synnintuntoon ja Golgatan
ristin juurelle, niin hänkin saa, vastaanottavana osapuolena, kokea
oman temppelinsä esiripun repeävän!

Golgatalla syntyy yhteys!
Jeesus on avannut yhteyden taivaallisiin. - Kun ihminen sitten
omalta puoleltaan avaa omansa,
niin se on siinä! - Syntyy yhteys
Jumalan ja ihmisen välille! - Ihminen tulee uskoon! Hän saa vapautuksen synneistään. Hänestä tulee
uusi luomus! Hänellä alkaa uusi
elämä taivaallisissa. Siteet maailmaan katkeavat.
Tapahtuu valtava asia: Jumala on
meissä ja me olemme Jumalassa!
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