
 

How David walked in NT grace #1 - what it means for us 

Kuinka Daavid kulki UT:n armossa, osa 1 – mitä se meille merkitsee 
 
Hei kaikki, 
Tiesitkö, että kuningas Daavid rikkoi koko joukon Mooseksen lakia vähintään kaksi kertaa, 
kulkien Uuden Testamentin armossa, mitä kukaan muu ei koskaan tehnyt Vanhassa 
Testamentissa? Miksi Jumala salli sen, ja mitä se tarkoittaa sinulle ja minulle? 
 
Katsomme jokaista tapausta nähdäksemme, miksi Daavidin annettiin rikkoa Mooseksen 
lakia ilman kuolemanrangaistusta. Siitä tiedämme, mitä on Isän sydämellä ja kuinka 
voimme kulkea armossa, mikä on kenties tähän saakka ollut meille käsittämätöntä. 
 
Hänen olisi pitänyt kuolla 
Daavidin tullessa kuninkaaksi hän halusi palauttaa Jumalan palvonnan Mooseksen laissa 
kuvatun mukaiseksi. Jumalan Moosekselle antamiin ohjeisiin kuului uhrialttari eläinten 
Herralle uhraamiseen, joka oli ristin esikuva. Vaskiallas, joka oli suuri vesiallas pappien 
puhdistautumista varten, kuvasti vanhan pois pesemistä Sanan Henkilön kautta 
uudestisyntymisessä.  
 
(Älkää omaksuko auditoriokirkon asennetta, että henkilön on oltava uudestisyntynyt ja 
päästävä kirjoitettuun Sanaan. Esimerkki näyttää meille, että uudestisyntymään kuuluu risti 
ja pestyksi tuleminen, Henkilön pesemänä, joka on Sana. Liian monet kristityt tuntevat 
kirjoitetun sanan, mutta eivät tunne Henkilöä, joka on elävä sana ja jostä kirjoitettu sana 
on lähtöisin. Kirjoitettu sana on toisarvoinen ja virtaa Tosi Sanan kanssa kulkemisesta. 
Kuinka sovellamme tätä? Sen sijaan, että ryntäisimme kirjoitetun sanan ääreen 
rukoilemaan tai etsimään vastausta, tulisi pikemminkin laittaa se syrjään ja juosta Elävän 
Sanan Henkilön luokse neuvottavaksi.) 
  
Uhrialttari ja vaskiallas olivat ilmestysmajan/temppelin edessä, kaikkien nähtävänä, 
edustaen uudestisyntymän kokemusta. Loput palvontaan käytetyt esineet olivat katseelta 
piilossa kuten Jumalan jatkuva työ sydämessämme ja mielessämme. Ne pidettiin 
näkymättömissä kahden verhon takana. 
 
Ensimmäinen verho 
Ensimmäisen verhon takana oli oliiviöljyllä toimiva monihaarainen öljylamppu (menora). 
Lamppu on Pyhän Hengen esikuva ja antaa valoa sisätilaan missä ovat pöytä ja leivät, 
mikä taas kuvaa uskovan jatkuvaa kasvua ja riippuvuutta Henkilöön, joka on Jumalan 
Sana (ei kirjoitettu Sana, vaan Sanan Henkilö) 
 
Sillä ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta (rhema – suora sana 
meille), joka lähtee Jumalan suusta, mikä osoittaa, että se ei ole painettu sana vaan 
Henkilö, jota ensin etsimme. Kolmas esine oli suitsutusalttari, jonka Ilmestyskirja 5:8 
kertoo olevan pyhien rukoukset. Ilmestysmajassa/temppelissä olivat nämä kolme asiaa, 
piilossa katseilta. Pyhä Henki ja Hänen voimansa, riippuvuus Henkilöstä, joka on Elävä 
Leipä/Sana ja Isälle osoitetut rukoukset. 
 
Toinen verho 
Mutta sisemmällä on toinenkin verho, erottaen pyhän paikan tästä alueesta. ’Kaikkein 
pyhimmässä’ oli Liiton arkku, kullalla päällystetty laatikko, jonka päällä olivat palvoen 



kultaiset kerubit vastakkain. Daavid tiesi Jumalan ”Häneksi, joka asuu kerubien keskellä” 
(2. Samuelin kirja 6:2, 1. Aikakirja 13:6, myös 1. Samuelin kirja 4:4) Siellä hänen 
läsnäolonsa oli ilmeinen ja tämä paikka korreloi henkeemme. 
 
Pappi pystyi ainoastaan kerran vuodessa Sovituspäivänä menemään tuon toisen verhon 
taakse katsomaan Liiton arkkua. (Kirje heprealaisille 9: 25) 
 
Kaikki nämä asiat kuvataan Mooseksen laissa. Niille, jotka tekivät toisin, seurauksena oli 
kuolemanrangaistus. Esimerkkinä tästä: kun Daavid toi Liiton arkkua Jerusalemiin, hän 
vahingossa laittoi sen uusiin härkien vetämiin vaunuihin sen sijaan, että sitä olisi kannettu 
pappien hartioilla salkojen varassa, jotka kulkivat Liiton arkun sivussa olevien renkaiden 
läpi. Mies nimeltä Ussa ojensi kätensä pitääkseen arkusta kiinni härkien vikuroidessa ja 
hän kuoli siihen paikkaan. (I Aikakirja 13: 1-10) 
 
Daavid oppi läksynsä, tutkiskeli tilannetta ja totesi 1 Aikakirjassa 15: 2 ja 13, että vain 
leeviläiset papit saivat kantaa Arkkua kuvatulla tavalla. 
  
Mutta sitten Daavid teki kuolettavan teon, ja jäi eloon kertoakseen tarinan 
 
Sekä 1. Aikakirja 16: 1 että 2. Samuelin kirja 6: 17 kertovat, että Daavid yksinkertaisesti 
pystytti teltan, asetti sisään Liiton Arkun ja tanssi sen edessä uhratessaan moninkertaisia 
uhreja Herralle. 2. Samuelin kirja 6 kertoo yksityiskohtaisemmin tuosta päivästä, kuinka 
tuodessaan Arkkua he kulkivat kuusi askelta ja sitten uhrasivat, tanssivat, huusivat ja 
sitten kulkivat seuraavat kuusi askelta ja toistivat tämän. Sitten hän laittoi Arkun telttaan ja 
tanssi vielä lisää! 
 
II Aikakirja 6: 4 (8:14?) kertoo meille, että kun hän oli valmis hän nimesi leeviläiset 
valvomaan Arkkua, mukaan lukien Asafin, joka oli myös ylistyksen johtaja ja kirjoitti 
Psalmeista 12 (Psalmit 50 ja 73-83). 
 
Mutta miksi Daavid sai kulkea ohi uhrialttarin, vaskialtaan, verhojen, menoran, pyhien 
leipien pöydän, suitsutusalttarin – ja vain palvoa avoimen Liiton Arkun edessä? Miksi 
häntä ei kohdannut kuolema? 
 
Siitä ystäväni, vasta ensi viikolla. Saat miettiä sitä… siihen saakka! Siunauksin, 
 
John Fenn / SH 
www.cwowi.org ja meilaa minulle cwowi@aol.com 

 

How David walked in NT grace #2, Why mercy triumphs over judgment,  
Kuinka David kulki UT:n armossa osa 2, Miksi armo voittaa tuomion 

 

Hei kaikki, 
Viime viikolla tiedustelin, kuinka Daavid saattoi rikkoa Mooseksen lakia yksinkertaisesti 
vain sijoittamalla liitonarkin avoimeen telttamajaan ja tanssimalla ja palvomalla liitonarkun 
edessä, eikä Luoja kuitenkaan surmannut häntä. Tänään tulee vastaus tuohon 
kysymykseen. 
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Meille kerrotaan ensimmäisessä Samuelin kirjassa 13:14 että Jumala oli valinnut Davidin -
”oman mielensä mukaisen miehen”- kuninkaaksi. Kuitenkin tämä mies, Daavid, oli yhtä 
vajavainen, kun hänet voideltiin tehtäväänsä. 
 
Vajavainen, kuten mekin… 
 

Otathan huomioon, että Daavid otti toisen miehen vaimon omakseen, sitten surmautti 
tämän puolison ja vieläpä salasi molemmat teot. Hän oli niin karmea isä, että hänen 
poikansa otti kuningaskunnan johdon haltuunsa, ajoi isänsä maanpakoon ja jopa halusi 
tappaa hänet, muiden vakavien rikkeiden joukossa. 
 

Kuitenkin sisimmässään Daavid oli sydämeltään Jumalan mielen mukainen mies. Hänen 
kirjoittamansa psalmit, jotka hän julkisti kaikelle kansalle, ovat läpinäkyviä ja rehellisiä ja 
paljastavat hänen vereslihalla olevat tunteensa ja sydämensä. Tämä antaa meille toivoa, 
koska olemme itsekin täynnä puutteita ja huonoja harkintoja, vääriä päätöksiä ja 
vereslihalla olevia tunteita omassa perheessämme esille tulevia virheitä kohtaan. Kuitenkin 
me rakastamme Jumalaa ja haluaisimme nähdä itsemme olevan Jumalan mielen mukaisia 
persoonia. (Katsohan Psalmi 51, joka kirjoitettiin sen jälkeen, kun Jumala kohtasi Davidin 
ja laittoi hänet tilille Batseban kanssa tehdystä aviorikoksesta). 
 

Daavidin ulospäin suuntautuneet teot ja päätökset eivät aina heijastaneet sitä, mutta hän 
oli sisimmässään Jumalan mielen mukainen mies. 
 

Jeesus kertoo meille miksi 
 

Eräs Davidin synneistä oli “näkyleipien” luvaton syöminen. Uhrileivät olivat leipiä, jotka oli 
omistettu Jumalalle ja ne oli sijoitettu telttamajaan ensimmäisen verhon taakse yhdessä 
lampunjalan ja suitsutusalttarin kanssa. Tapahtuma kuvataan ensimmäisessä Samuelin 
kirjassa 21:1-16 ja Jeesus mainitsee tämän Matteuksen evankeliumissa luvussa 12:1-18. 
 

Niihin aikoihin Jeesus kerran kulki sapattina viljapellon laitaa. Hänen opetuslastensa tuli 
nälkä, ja he alkoivat katkoa tähkäpäitä ja syödä. 2 

Fariseukset näkivät sen ja sanoivat Jeesukselle: »Katso nyt, opetuslapsesi tekevät 
sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä.» 3 

Mutta Jeesus vastasi heille: »Ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hän ja hänen 
miehensä olivat nälissään? 4 

Hän meni Jumalan huoneeseen ja söi uhrileivät, vaikka niiden syöminen oli sallittua 
ainoastaan papeille, ei hänelle eikä hänen miehilleen. 5 

Tai ettekö ole laista lukeneet, että papit tekevät temppelissä sapattinakin työtä mutta ovat 
silti syyttömiä? 6Minä sanon: tässä teillä on enemmän kuin temppeli. 7 

Jos te ymmärtäisitte, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja’, 
te ette tuomitsisi syyttömiä. 8Ihmisen Poika on sapatin herra.»! 
 

(**Hosea 6: 6) 

Tässä meillä on toivoa niille rakkaimmillemme, jotka eivät kulje Jumalan kanssa mutta 
pitävät hänen sydämessään. 

Daavid söi Jumalalle erotetun leivän, vaikka se oli laissa kiellettyä. Hän toi liitonarkin ylös 
Jerusalemiin, asetti sen yksinkertaiseen telttaan ja tanssi ja palvoi sen edessä - mikä oli 



vastoin Mooseksen lakia. Kuitenkin hän jäi eloon. Kuitenkin hän menestyi. Kuitenkin hän 
kirjoitti ainakin puolet psalmeista, joita meillä on Raamatussa. Kuitenkin Daavid ja Batseba 
saivat Salomon. Kuitenkin hän on kokonaisen kuninkaallisen perimyslinjan kantaisä, 
mukaan lukien Daavidin pojan, Jeesuksen, Messiaan, isä. Niin kauhean viallinen, että hän 
tarvitsi armoa, että kirkkaus kuuluu yksin Jumalalle eikä hänelle tai hänen omille kyvyilleen 
tai pyhyydelleen. Jumala kunnioitti hänen sydäntään enemmän kuin hänen tekojaan. Eikö 
hän usein tee samoin myös meidän elämässämme? 

Armo voittaa (iloitsee) yli tuomion - Hosea 6:6, Jaakobin kirje 2:13 

Jumala näkee sydämemme, auttaa meitä selviämään virheittemme kanssa ja tekee 
armonsa kautta työtä kutoakseen hänen mielensä mukaan meidän ja rakkaittemme 
elämään. 
 
Mooseksen laki salli köyhien kulkea kypsien viljapeltojen ja viiniköynnösviljelmien poikki ja 
syödä kaiken, minkä saattoivat ohikulkumatkallaan. He eivät saaneet kantaa laukkua, 
johon he olisivat voineet kerätä ylimääräistä viljaa tai rypäleitä, vain sen verran kuin he 
saattoivat syödä. (2. Mooseksen kirja 23:24-25) 
 

Joten opetuslapset toimivat laillisesti Mooseksen lain näkökulmasta, mutta fariseusten 
ongelmana oli se, että heidän sapattilakinsa kielsi työnteon. Mooseksen laki ei kieltänyt 
syömästä sapattina, mutta kirjanoppineet olivat laatineet oman lakinsa, jonka mukaan se 
oli laitonta. Tämän ongelman Jeesus kohtasi useasti uskonnollisten johtajien kanssa: ei 
ollut ristiriitaa Jumalan sanan kanssa, vaan kirjanoppineet olivat lisänneet omat sääntönsä 
ja ylentäneet itsensä Jumalan antaman lain yläpuolelle. 
 

Jeesus viittasi vastauksessaan kirjanoppineille kertomukseen Daavidista, joka söi 
uhrileivät eikä Jumala tuominnut häntä siitä -kysyen kirjanoppineilta miten tämä oli 
mahdollista. Hän toi sen jälkeen esiin, että sapattina, jolloin ihmiset uhrasivat Jumalalle 
temppelissä, papit tekivät silti työtä uhrimenoja suorittaessaan - eikä Jumala tuominnut 
heitä siitä. 
 

Sitten hän lausui: Jos te ymmärtäisitte, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä 
tahdon, en uhrimenoja’, te ette tuomitsisi syyttömiä. 8Ihmisen Poika on sapatin herra.»! 
 

Tule rohkeasti vastaanottamaan armoa ja laupeutta avuksesi hädän hetkellä 
 

Daavid ja hänen miehensä pakenivat henkensä edestä kuningas Saulia ja olivat hyvin 
nälkäisiä, kun he söivät pyhät leivät, joten Luoja osoitti armoa. Daavid oli kiihkeä 
puhtaassa palvonnassaan, kun hän toi Liitonarkin kaupunkiin, ja niin hän sai armon. 
 

Kun virheesi musertavat sinut, muista että Luoja on jo sijoittanut sinuun tulevia aikoja 
varten - kirje Efesolaisille 2:7 sanoo että Isä osoittaa tulevina aikoina armonsa 
mielisuosion meitä kohtaan ”osoittaakseen kaikille tuleville aikakausille, kuinka äärettömän 
runsas on hänen armonsa ja kuinka suuri hänen hyvyytensä, kun hän antoi meille 
Kristuksen Jeesuksen (KR 92)” 
 

Me olemme vajavaisia, mutta Hän tekee armonsa voimalliseksi kauttamme virheidemme 
läpi ja niistä huolimatta. 
 



Daavid oli Jumalan mielen mukainen mies. Tuo lause ei väitä, etteikö hänellä olisi ollut 
ongelmia, koska me tiedämme, että niitä oli. Mutta sydämessään hän rakasti Jumalaa, 
halusi parasta omalle perheelleen vaikkakin hän ja jotkut perheenjäsenistä olivat tehneet 
karmaisevia päätöksiä, kuitenkin Jumalan armo ja laupeus osoitettiin hänelle ja hänen 
perheelleen. 
 

Kaikkien virheiden painaessa, kaiken syyllisyyden ja tuomitsevuuden kasautuessa 
päällesi, älä koskaan unohda. että sydämessäsi olet Jumalan mielen mukainen persoona, 
ja sen Hän näkee. Sillä perusteella Israelin Jumala valitsi syntisimmän miehen olemaan 
Israelin kuningas ja johtamaan kuningasten sukulinjaa, joka toi meille Jeesuksen. 
Kiittäkäämme Häntä armosta ja laupeudesta ja etsikäämme Häntä tekemään työtä 
sydämessämme ja perhekunnassamme. 
 

Ensi viikolla uusi aihe, siihen saakka siunauksin, 
 

John Fenn/TS 
 

www.cwowi.org ja sähköpostiosoite:  cwowi@aol.com  
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