
GUDS BYGGEMATERIALE  
 
”Kongen gav ordre til at bryde store, kostbare sten, kvadersten, til fundament for templet.” 
(1.Kongebog 5:31)  
 
Det var et af oldtidsverdenens prægtigste byggeprojekter. Tusindvis af mænd arbejdede sammen for at 
konstruere det tempel, som Gud havde inspireret David og hans søn Salomon til at bygge. Rent faktisk 
oplyses det tidligere i kapitlet, at  70.000 bærere og 80.000 stenhuggere arbejdede på denne byggeplads. 
 
Ifølge et gammelt jødisk folkesagn var der ikke én eneste arbejdsmand, der døde, under de syv år det tog at 
bygge templet – der var sågar ikke én eneste, der blev syg under arbejdet. Og ligesom arbejderne var 
sunde og robuste fra start til slut, forblev deres værktøj intakt, indtil bygningen stod færdig. Det gjorde, at 
arbejdet ikke led nogen forsinkelser. 
 
Men det citerede vers handler ikke så meget om arbejdsstyrken som om byggematerialerne. Vi læser, at 
”kongen gav ordre til at bryde store, kostbare sten, kvadersten, til fundament for templet.” Beskrivelsen 
”kostbare sten” betyderer helt bogstaveligt ”kvalitetssten”, hvilket viser, at Salomon benyttede materialer af 
høj kvalitet selv i fundamentet, hvor stenene ikke ville kunne ses, når templet var færdigt. 
 
Bibelen siger, at vi er som et tempel, der bygges af Gud. Efeserbrevet 2:19-21 fortæller os, at Guds folk 
bygges op som et helligt tempel med Jesus Kristus som hovedhjørnestenen og med Guds apostle og 
profeter som den resterende del af grundvolden. 1.Peters Brev 2:5 taler endnu mere præcist til Guds folk og 
siger, ”lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus.” Idéen er den samme. Billedet forestiller 
Gud byggende en bygning, og vi er (mur)stenene, som Han bruger til at bygge sit hus med. 
 
Så hvad betyder det for os, at Salomon udelukkende benyttede ”kostbare sten”, da han byggede templet? 
 
Det vidner om, hvordan vi bør tjene Gud. Vi bør ikke kun tjene for syns skyld, men også for at udmærke os i 
de dybe og skjulte ting. Al vores arbejde for Gud bør udføres grundigt – måske især det arbejde, der er som 
et fundament; lavt liggende og skjult og sjældent set af andre. 
 
Det vidner om, hvordan Gud arbejder i os. Han arbejder i de indre og skjulte dele af os, når andre blot 
fokuserer på det, der kan ses udadtil. Du kender det formentlig fra dit eget liv – hvordan Gud har gjort en 
masse uset, undergrundsarbejde i dit liv. Han bruger som regel en masse tid på de hemmelige og skjulte 
sider af et liv og skaber et bredt og stærkt fundament. Derefter bygger Gud videre ovenpå det skjulte værk, 
og skaber noget, andre kan se. Charles Spurgeon udtrykte det således: ”Du er blevet hædret offentligt; og i 
så fald har du modtaget mange piskeslag bag lukkede døre, for at du ikke vil rose dig i dit kød... Al den tugt, 
hellig ydmygelse og hjertesøgen har i det private lagt et fundament for højerestående ting.” 
 
Det vidner også om, hvordan Gud opbygger kirken. Han ønsker at udføre et værk med dybe og stærke 
fundamenter frem for et værk, der spænder milevidt men ikke er rodfæstet korrekt. Hvis vi vil se et solidt 
værk af Gud i vores kirker, vil det blive bygget på solide folk. Derfor må vi sigte efter oprigtig hellighed. Det 
kan sagtens være, at  20.000 kirkegængere ikke nødvendigvis har samme åndelige vitalitet og styrke som 
20 solide kristne. Alligevel er det ovenpå disse solide kristne, at Gud vil bygge sit værk, fordi Han benytter 
kostbare kvalitetssten i sit tempel. 
 
Det bedste af det hele er, at vi aldrig må glemme, hvem der betalte prisen for hver eneste af de kostbare 
sten: Jesus, vores frelser. Det er Hans tempel, og alle byggematerialerne i dette tempel er Hans dyrtkøbte 
ejendom. Tak Ham for at Han har købt dig og nu er i færd med at opbygge og leve i sit tempel. 
 
 
Af David Guzik 


