
SEURAKUNNAN  VERTAUSKUVAT 

 

Raamattu käyttää usein vertauskuvia kuvaillessaan seurakuntaa. Seurakuntaa kuvataan 

rakennuksena, Jeesuksen morsiamena ja elävänä ruumiina. 

Seurakunta rakennuksena. 1. Piet. 2:5. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi 

huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen 

kautta ovat Jumalalle mieluisia. Me olemme yksilöllisiä rakennuskiviä. Paavali 

Efesolaiskirjeessä korostaa jokaisen seurakunnan jäsenen työn tärkeyttä viittaamalla siihen, 

että jokainen kivi on tärkeä hengellisessä rakennuksessa. Ef. 2:21. Jossa koko rakennus 

liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. 

 

Yhteisöllisessä merkityksessä kaikki seurakunnan uskovat muodostavat Jumalan temppelin, 

mutta yksilöllisessä merkityksessä seurakunnan jokaisen jäsenen ruumis on Pyhän Hengen 

temppeli. 1. Kor. 6:19. Jumala asuu jokaisessa seurakunnan jäsenessä, joten seurakunnan 

jäsenen ei tule seurakunnan yksilöjäsenenä harrastaa sellaisia asioita, jotka saastuttavat 

ruumiin. Paavali kehoittaa Roomalaiskirjeessä antamaan ruumiimme eläväksi , pyhäksi, 

Jumalalle otolliseksi uhriksi. Room. 12:1. Antaessamme ruumiimme eläväksi, pyhäksi, 

Jumalalle otolliseksi uhriksi, niin silloin sovimme Jumalan hengelliseen 

rakennussuunnitelmaan sopusointuisella ja kauniilla tavalla. 

 

Seurakunta morsiamena. Morsian on myös seurakunnan vertauskuva. Morsian 

vertauskuvana puhuu läheisestä yhteydestä ja hellästä suhteesta Jumalan ja Hänen kansansa 

välillä. Israelia kutsuttiin Vanhassa testamentissa Jumalan morsiamena hengelliseen 

suhteeseen Hänen kanssaan täydellisessä uskollisuudessa ja palvonnassa. Jeesus vertasi 

itseään ylkään. Jeesus puhui myös ylkää odottavista viisaista ja tyhmistä neitsyistä ja Hän 

vertasi taivasten valtakuntaa Kuninkaan Pojan hääjuhlaan. 

 

Paavalin käyttäessä tuota vertauskuvaa, niin hän puhuu selkeästi seurakunnalta 

vaadittavast elämän puhtaudesta. 

 

Kuten morsiankin odottaa hääpäiväänsä, niin samoin seurakunnankin tulisi kaivata ja 

valmistautua Ylkänsä yhtymistä varten. 

 

Seurakunta elävänä ruumiina. Seurakunta on myös elävä ruumis. Kristus on asetettu 

kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa. Ruumis ja pää muodostavat yhden 

elävän elimistön, niin samoin myös Kristuksen ja Hänen seurakuntansa välinen suhde on 

tarkoitettu elimelliseksi yhteydeksi. Yhteyden tulee olla sellaista yhteyttä Häneen, joka tulee 

meidän tahtomme, päämääriemme ja vaikuttimiemme sulautumisesta Häneen. Voimme kokea 

enenevässä määrin yhteyttä Hänen kanssaan vaeltaessamme Hengessä ja ollessamme 

enenevässä määrin Hänen hallittavanaan 

 

Kehomme hyvinvoinnille on tärkeää, että jokainen kehon jäsen toimii siten kuin sen pitääkin 

toimia. On myös tärkeää, että jokainen hengellisen ruumiin jäsen täyttää velvollisuutensa. 

 

Seurakuntaa verrataan siis rakennukseen ja uskovat ovat seurakunnan yksilöllisiä 

rakennuskiviä. Seurakunta on myös Kristuksen Jeesuksen morsian. Seurakunta on myös 

elävä ruumis, jolloin Kristuksen ja Hänen seurakuntansa välinen suhde on elimellinen yhteys 
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