
Jerusalemin temppelin alkuperäinen 
sijainti

Ihmisiä on kautta historian monia vuosisatoja askarruttanut, että mikä oli Jerusalemin 
temppelin alkuperäinen sijaintipaikka. Nykyisin vallalla oleva käsitys sanoo temppelivuoren
huipulla olevan kalliomoskeijan (Qubbat al-Sakhrah) sijaitsevan samalla paikalla kuin 
missä Jerusalemin temppeli sijaitsi. Eräs näkemys sanoo temppelinvuoren huipulla 
olevan al-Aqsa moskeijan olevan alkuperäinen Jerusalemin temppelin sijaintipaikka, joka 
sijaitsee noin 40 metrin päässä kalliomoskeijasta.

Jerusalemin temppelien alkuperäinen sijaintipaikka ei ollut Moorian vuoren (temppelivuori)
huipulla, vaan vähän alempana vuoren rinteellä. Jerusalemin temppelin silminnäkijä 
todistajien kuvaukset ja Raamatun sanan todistus vahvistavat sen ettei Jerusalemin 
temppelit sijainneet temppelivuoren huipulla. Onko tällä tiedolla meille mitään merkitystä?
On, sillä lähitulevaisuudessa myös Israelin viranomaiset sekä uskonnollinen johto tulevat 
ymmärtämään, ettei Jerusalemin temppeli sijainnut temppelivuoren huipulla, vaan 
alempana vuorella lähellä Giihonin lähdettä. Tämän jälkeen ei ole enää esteitä Jerusalemin
kolmannen temppelin rakentamiselle, jossa antikristus julistautuu valhemessiaaksi ja 
jumalaksi. Elämme lähellä Herran Jeesuksen tulemusta sekä Raamatun profetioiden 
täyttymisen aikaa siksi on myös tärkeää ymmärtää Jerusalemin temppelin alkuperäinen 
sijaintipaikka. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen 
kera.
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Tutkijat ja asiantuntijat kertovat näkemyksensä
Olen jo pitkän aikaa tutkinut ja etsinyt tietoja siitä missä Jerusalemin temppeli on 
sijainnut alunperin. Tästä asiasta on monenlaista näkemystä, mutta eräs tutkintalinja on 
vakuuttanut minut siitä mikä oli Jerusalemin temppelin alkuperäinen sijaintipaikka. Minut 
vakuuttanut tutkintalinja pitää myös yhtä Raamatun sanan totuuden ilmoituksen kanssa.

Ernest L. Martin kirjassaan The Temples that Jerusalem forgot tuo esille etteivät 
Jerusalemin temppelit sijainneet temppelivuoren huipulla, vaan hiukan alempana vuoren 
rinnettä lähellä Giihonin lähdettä. Martinin mukaan Länsimuuri (Itkumuuri) on osa 
roomalaisten linnoitusta (Antonian linnoitus), joka sijaitsi temppelivuoren huipulla. 
Kirjailija Bob Cornuke (president of the Bible Archaeology Search and Exploration 
Institute - BASE), jolla ei ole virallista arkeologin tutkintoa on päätynyt samaan 
lopputulokseen Ernest L. Martinin kanssa. Näitä nykyajan tutkijoita on myös muitakin, 
jotka ovat päätyneet samaan johtopäätökseen kuin edellä mainitut henkilöt.

Juutalainen historioitsija ja Jerusalemin hävityksen silminnäkijä Josefus sanoi Antonian 
linnoituksen koostuneen kuin useasta kaupungista. Josefus sanoi Antonian linnoituksen 
olleen kaupungin vartija, joka vartioi myös temppeliä. Josefuksen mukaan Jerusalemissa 
oli temppeli, Herodeksen palatsi ja Antonian linnoitus, joista Antonian linnoitus seisoi 
korkeammalla kuin Herodeksen palatsi ja Jerusalemin temppeli. Josefus sanoi, että 
Antonian linnoitus esti näkemästä temppeliä pohjoissuunnasta. Josefuksen mukaan 
Antonian linnoitus hallitsi Jerusalemia, sillä vuoren huipulta käsin pystyi hallitsemaan 
vihollisia. Josefus kertoi vihollisten (roomalaiset) hävittäneen Jerusalemin kaupungin ja 
pyhän temppelin perustuksia myöten roomalaisen sotapäällikön Tiituksen hyökättyä 
Jerusalemiin. Josefuksen mukaan Jerusalem oli hävitetty perustuksiaan myöten. Josefus 
sanoi ettei Jerusalemista jäänyt mitään muuta jäljelle kuin vihollisen leiri (Antonian 
linnoitus), joka ainoastaan seisoi pystyssä hävityksen jälkeen. 

Silminnäkijä on paras asiantuntija. Josefus silminnäkijänä kertoi Antonian linnoituksen 
sijainneen temppelivuoren huipulla ja kuinka temppeli sijaitsi alempana kuin Antonian 
linnoitus. Josefus sanoi, että Jerusalemin temppeli hävitettiin perustuksiaan myöten, 
jolloin Jerusalemiin ei jäänyt muistoakaan temppelistä ja siihen kuuluneesta muurista. 
Länsimuuri ei ole muinaisen Jerusalemin temppelin muurin osa, eikä temppeli sijainnut 
Moorian vuoren (temppelivuori) huipulla. On selvää, että tarkkanäköinen juutalainen 
historioitsija Josefus on silminnäkijänä kaikkein paras asiantuntija kertomaan sen ettei 
Jerusalemin temppeli sijainnut temppelivuoren huipulla. Monet sanovat Josefuksen olleen 
tarkka ja eräs parhaista historioitsijoista, mutta hän erehtyi temppelin sijainnin kohdalla. 
Raamattu todistaa Josefuksen kertomuksen todeksi siinäkin ettei Jerusalemin temppeli 
sijainnut temppelivuoren huipulla.



Apostolien tekojen 21 luvun todistus
Apt 21:
27 ¶ Mutta kun ne seitsemän päivää olivat päättymässä, näkivät Aasiasta tulleet 
juutalaiset hänet pyhäkössä, kiihoittivat kaiken kansan ja kävivät häneen käsiksi
28 ja huusivat: "Israelin miehet, auttakaa! Tämä on se mies, joka kaikkialla opettaa 
kaikkia ihmisiä meidän kansaamme ja lakiamme ja tätä paikkaa vastaan, onpa vielä 
tuonut kreikkalaisia pyhäkköönkin ja saastuttanut tämän pyhän paikan."
29 Sillä he olivat ennen nähneet efesolaisen Trofimuksen kaupungilla hänen kanssaan ja 
luulivat, että Paavali oli tuonut hänet pyhäkköön.
30 Ja koko kaupunki tuli liikkeelle, ja väkeä juoksi kokoon; ja he ottivat Paavalin 
kiinni, raastoivat hänet ulos pyhäköstä, ja heti portit suljettiin.
31 Ja kun he tahtoivat hänet tappaa, sai sotaväenosaston päällikkö sanan, että koko 
Jerusalem oli kuohuksissa.
32 Tämä otti heti paikalla mukaansa sotilaita ja sadanpäämiehiä ja riensi 
alas (katedramen) heidän luoksensa. Kun he näkivät päällikön ja sotilaat, lakkasivat he 
lyömästä Paavalia.
33 Silloin päällikkö astui esiin, otatti hänet kiinni ja käski sitoa hänet kaksilla kahleilla ja 
kysyi, kuka hän oli ja mitä hän oli tehnyt.
34 Mutta kansanjoukosta huusivat toiset sitä, toiset tätä. Ja koska hän melun tähden ei 
voinut saada varmaa selkoa, käski hän viedä hänet kasarmiin.
35 Ja kun Paavali tuli portaille, täytyi sotamiesten kantaa häntä kansan väkivallan tähden;
36 sillä suuri kansanpaljous seurasi perässä ja huusi: "Vie pois hänet!"
37 Ja kun oltiin kuljettamassa Paavalia sisälle kasarmiin, sanoi hän päällikölle: "Onko 
minun lupa sanoa sinulle jotakin?" Niin tämä sanoi: "Osaatko sinä siis kreikkaa?

Acts 21:
32 Who immediately took soldiers and centurions, and ran down unto them: and when 
they saw the chief captain and the soldiers, they left beating of Paul.
......
37 And as Paul was to be led into the castle (parembole), he said unto the chief 
captain, May I speak unto thee? Who said, Canst thou speak Greek?

Apostolien tekojen luvussa 21 kerrotaan kuinka apostoli Paavali oli Jerusalemin 
temppelissä, jossa Aasiasta tulleet juutalaiset kiihottivat kansaa käymään käsiksi 
Paavaliin. Paavali tuotiin ulos temppelin sisältä temppelin ulkopuolelle. Sotaväenosaston 
päällikölle vietiin sana temppelialueella tapahtuneesta mekkalasta ja konfliktista. 
Raamattu sanoo, että sotaväenosaston päällikkö sadanpäämiehineen ja sotilaineen riensi 
alas (juoksi alas) linnoituksesta (kasarmi) temppelialueelle Paavalin ja kiihdyksissä olevien
juutalaisten luokse. Raamattu sanoo kuinka roomalaiset veivät Paavalin takaisin kasarmiin
(Antonian linnoitus), josta he olivat tulleet alas temppelialueelle.

Raamattu todistaa saman minkä Josefus todisti, Antonian linnoitus sijaitsi Jerusalemin 
temppelin yläpuolella.

Apt 21:32 jakeessa on kreikaksi sana katedramen (perusmuoto katatrekho), joka 
tarkoittaa juosta alas tai rientää alas. Lähes kaikki luotettavat ja hyvät käännökset 
kääntävät sanan katatrekho rientää alas tai juosta alas, koska se tarkoittaa kiiruhtamista, 
juoksemista ja rientämistä alaspäin.

Jos Jerusalemin temppeli olisi ihan oikeasti sijainnut temppelivuoren huipulla, niin silloin 
Raamatusta ei kyettäisi lukemaan, että Antonian linnoitus oli temppelin yläpuolella. 
Raamattu todistaa vääräksi perinteisen käsityksen siitä, että Jerusalemin temppeli olisi 
sijainnut temppelivuoren huipulla.

Ilman Apostolien luvun 21 kohtaa ja jakeita 27-37 en olisi koskaan päätynyt näkemään ja 
ymmärtämään, että Antonian linnoitus oli temppelin yläpuolella, ja että temppeli sijaitsi 
alempana rinnettä. Jumala on jättänyt meille todisteen tästä, mutta väärä perinne 



sokaisee meitä (minua), niin voimakkaasti ettemme aina kykene näkemään sitä mikä on 
totuus.

Elämme ajassa, jossa myös monet uskonnolliset valheet sekä Raamatun sanan 
vääristeleminen perinteiden kautta tulee paljastumaan todella voimallisesti Jumalan sanan
totuuden kautta. Tästä on myös osoituksena Jerusalemin temppelin alkuperäisen 
sijaintipaikan paljastuminen. Herran Jeesuksen tulemuksen läheisyys on aikaa, jolloin 
Jumalan sanan totuus paljastaa ajassamme vallitsevien monien väärien uskonnollisten 
perinteiden valheelliset perustukset.



Siionin vuori, Giihon ja temppeli
2 Sam 5:
7 Mutta Daavid valloitti Siionin vuorilinnan, se on Daavidin kaupungin.
8 Ja Daavid sanoi sinä päivänä: "Jokainen, joka surmaa jebusilaisen ja tunkeutuu 
vesijohdolle asti, hän voittaa ne sokeat ja ontuvat, joita Daavid vihaa". Sentähden on 
tapana sanoa: "Sokea ja ontuva älköön tulko taloon".
9 Sitten Daavid asettui vuorilinnaan ja kutsui sen Daavidin kaupungiksi. Ja Daavid 
rakenteli sitä yltympäri, Millosta sisälle päin.

2 Aik 3:
1 ¶ Sitten Salomo alkoi rakentaa Herran temppeliä Jerusalemiin, Moorian vuorelle, jossa 
Herra oli ilmestynyt hänen isällensä Daavidille, siihen paikkaan, jonka Daavid oli 
valmistanut, jebusilaisen Ornanin puimatantereelle.
2 Hän alkoi rakentaa toisen kuun toisena päivänä, neljäntenä hallitusvuotenansa.
3 Tällaisen perustuksen Salomo laski rakennettavalle Jumalan temppelille: pituus oli, 
vanhan mitan mukaan, kuusikymmentä kyynärää, leveys kaksikymmentä kyynärää.
4 Eteinen, temppelin itäpäässä, oli yhtä pitkä kuin temppeli leveä, kahtakymmentä 
kyynärää, ja sen korkeus oli kaksikymmentä kyynärää; ja hän päällysti sen sisältä 
puhtaalla kullalla.

Ps 124:1 ¶ Matkalaulu. Jotka Herraan turvaavat, ovat kuin Siionin vuori: se ei horju, 
vaan pysyy iankaikkisesti.

Joel 3:
17 Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka asun Siionissa, 
pyhällä vuorellani. Ja Jerusalem on oleva pyhä, ja vieraat eivät enää kulje sen läpi.

2 Aik 32:30 Hiskia myös tukki Giihonin veden yläjuoksun ja johti veden alas, 
länteenpäin, Daavidin kaupunkiin. Ja Hiskia menestyi kaikessa, mitä hän teki.

2 Kun 20:20 Mitä muuta on kerrottavaa Hiskiasta ja kaikista hänen urotöistään, ja 
kuinka hän rakensi lammikon ja vesijohdon ja johti veden kaupunkiin, se on kirjoitettuna 
Juudan kuningasten aikakirjassa.

Daavid valloitti jebusilaisten linnoituksen Siionin vuorella, joka oli sama asia kuin Moorian 
vuori. Daavidin kaupunkia sanotaan Siioniksi ja temppeli sijaitsi Daavidin kaupungissa, 
joka sijaitsi Moorian vuorella. Siionin vuoresta ja sen ympäristöstä tuli Daavidin kaupunki. 
Alunperin Siion (Tsijon) tarkoitti Daavidin valloittamaa muinaista linnoitusta, jota alettiin 
kutsua Daavidin kaupungiksi. Salomonin rakennettua Moorian vuorelle ensimmäisen 
temppelin, Siionilla viitattiin myös temppeliin ja myöhemmin Siion sanan käyttö laajeni 
tarkoittamaan koko Jerusalemia sekä Israelin kansaa.

Herran käskyn mukaan Salomonin tuli rakentaa Herran temppeli Jerusalemiin, Moorian 
vuorelle (temppelivuori) jebusilaisen Ornanin puimatantereelle, missä Herra oli ilmestynyt 
kuningas Daavidille. Ornanin puimatanner oli tarkka paikka, jonne Jerusalemin temppeli 
rakennettiin Moorian vuorelle. Kuten on aikaisemmin käynyt ilmi, niin Jerusalemin 
temppeliä ei rakennettu vuoren huipulle, vaan alemmas etelään kohti.

Raamattu käyttää Siion sanaa kuvaamaan Siionin vuorta, joka oli lähellä Moorian vuorta, 
Herraan turvaavat ovat kuin Siionin vuori, Herra asuu (temppelissä) Siionin vuorella, joka 
tarkoittaa tässä yhteydessä Moorian vuorta.



Giihon virran vesi johdettiin Daavidin kaupunkiin, jossa oli myös Jerusalemin temppeli. 
Giihonin lähteestä johdettiin vesi Hiskian rakennuttaman vesitunnelin läpi Jerusalemin 
kaupungin sisäpuolelle ja Siiloamin lammikkoon.   Daavidin kaupunki sisälsi osan Moorian 
vuorta. Yllä oleva kuva kertoo Raamatun ja Josefuksen todistuksen perusteella Antonian 
linnoituksen ja temppelin sijainnit. Kuten kuvasta näkyy, niin temppeli oli alempana 
Moorian vuoren rinteellä etelään päin, mahtuen näin Daavidin kaupungin sisään ja 
Antonian linnoitus sijaitsi Moorian vuoren (temppelivuori) huipulla.

Yllä oleva kuva vahvistaa myös Josefuksen kuvausta kuinka Antonian linnoitus muureineen
oli kuin usea kaupunki, jonka tähden se oli suunnattoman suuri. Josefuksen mukaan 
temppeliä ei nähnyt pohjoissuunnasta, koska Antonian linnoitus muureineen esti 
temppelin näkemisen. Yllä oleva kuva havainnollistaa ja todentaa Josefuksen kertomuksen
siitä ettei temppeliä kyennyt näkemään pohjoissuunnasta.

Kreikkalainen Aristeas oli Jerusalemin temppelin silminnäkijä. Aristeas sanoi, että 
temppelialueelle oli johdettu vettä säilöön ja kuinka siellä oli maanalaisia vesisäiliöitä. 
Roomalainen historioitsija Tacitus kertoi Jerusalemin temppelin olleen kuin linnoitus, jota 
ympyröi muurit, jotka oli tehty taidokkaasti.  Tacituksen mukaan temppelin muuri 
pylväineen tarjosi erinomaisen puolustusaseman temppelille. Tacitus kertoi kuinka edellä 
olevien asioiden lisäksi koskien temppeliä hänen täytyy mainita juoksevan veden lähde, 
vesitankit ja vesisäiliöt sadeveden varastointia varten.



Kuvan Jerusalemin temppelin paikka ei välttämättä ole ihan tarkasti oikeassa paikassa, 
mutta on suuntaa antava. Todellinen paikka on voinut olla hiukan ylempänä. Kuvan 
lähde. yrm.org/ lost temple mount found

Raamatussa sanotaan kuinka Hiskia rakensi lammikon ja vesijohdon johtaen veden 
Daavidin kaupunkiin. Raamattu todistaa, että nimenomaan vesi johdettiin Daavidin 
kaupunkiin. Aristeaan ja Tacituksen kuvaukset Jerusalemiin johdetusta vedestä ovat 
yhtäpitäviä Raamatun sanan todistuksen kanssa.

Yllä oleva kuva kertoo tarkasti Raamatun (Apt 21 luku) ja Josefuksen todistuksen sekä 
todistaa myös sen kuinka Giihonin lähteen vesi oli lähellä temppeliä ja sieltä Hiskian 
tunnelia pitkin ja muuten oli mahdollista johtaa vettä kaupunkiin ja temppelin 
läheisyyteen, jota temppelissä tarvittiin paljon uhritoimituksien yhteydessä sekä 
uhrieläinten veren pois pesemistä varten. Yllä oleva kuva ympyröi punaisella alkuperäisen 
Daavidin kaupungin, jonka sisään Jerusalemin temppeli mahtui, ollen alempana Moorian 
vuoren rinnettä. Kuvasta näkyy kuinka Antonian linnoituksen sijainti oli vuoren huipulla.

Temppelissä tarvittiin valtavia määriä vettä päivittäin esimerkiksi jokapäiväisten uhrien 
veren pois pesemiseen. Sen lisäksi pappien tuli peseytyä vedellä palvellessaan Jumalaa 
temppelissä.  Tästä syystä Herra ei käskenyt rakentamaan temppeliä vuoren huipulle, 
koska sinne ei olisi voinut johtaa vettä Giihonista, mutta alemmalle rinteelle kaupunkiin oli
mahdollista johtaa vettä. Raamattu sanoo, että Hiskia johti Giihonin veden kaupunkiin. 
Vuoren huipulle olisi tietenkin voinut rakentaa vesisäiliöitä ja niitä olisi ollut työlästä 
täyttää, eikä sadevesikään olisi riittänyt jokapäiväisten uhrien veren poispesemiseen. Siksi
oli viisaampaa rakentaa temppeli alempaan kohtaan vuoren rinnettä, jonne pystyttiin 
johtamaan Giihonista vettä. Herra tiesi tämän kaiken edeltä ja siksi Herra käski 
rakentamaan temppeli alemmaksi Moorian vuoren rinteeseen.

Matt 23:
1 ¶ Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois; ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen 
tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia.
2 Niin hän vastasi ja sanoi heille: "Ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille: 
tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta."

Herra Jeesus sanoi ettei temppelistä ja sen rakennuksista ole jäävä kiveä kiven päälle, 
sillä kaikki revitään maan tasalle. Josefus silminnäkijänä todisti ettei Jerusalemin 
kaupungista ja sen temppelistä jäänyt mitään jäljelle, sillä ainoa minkä roomalaiset 
säästivät Jerusalemista oli heidän oma linnoituksensa. On tietenkin selvää ettei vallassa 
oleva armeija hävitä omaa tukikohtaansa, vaan vihollisen rakennukset. Yllä olevan kuvan 
selonteko Jerusalemin alueesta ennen sen hävittämistä on yhtäpitävä Messias Jeesuksen 
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ja Josefuksen todistusten kanssa, joka tarkoittaa sitä, että Länsimuuri (Itkumuuri) oli osa 
roomalaista linnoitusta, ei temppelin muuria.

Juutalainen historioitsija Josefus sanoi kuinka Antonian linnoituksen ja temppelin väliin oli 
rakennettu kaksipuolinen pilarikäytävä ja kuinka pilarikäytävä yhdisti rakennukset 
toisiinsa. Josefuksen mukaan pilarikäytävästä oli kulku alaspäin ja molempiin suuntiin, 
josta käsin roomalaisilla oli pääsy temppeliin ja vartiointi juutalaisia kohtaan etteivät he 
varsinkaan juutalaisten juhlien aikana yrittäisi mitään, sillä linnoitus vartioi kaupunkia ja 
temppeliä.

Yllä oleva kuvakulma ja kuvarekonstruktio  näyttää kuinka Jerusalemin temppeli sijaitsi 
alempana Moorian vuoren rinteellä kuin Antonian linnoitus, mutta temppeli oli kuitenkin 
osa Jerusalemin kaupunkia. Temppelin ja linnoituksen välimatka oli 600 jalkaa (n.183 
metriä) ja niitä yhdisti pilarikäytävä. Apostolien tekojen 21 luvun kuvaama välikohtaus, 
jossa Paavali otettiin kiinni ja kuinka mellakan seurauksena roomalaiset sotilaat 
sotaväestönosaston päällikön kanssa juoksivat alas temppelialueelle selvittämään 
tilannetta saa selkeän perspektiivin temppelin ja linnoituksen välisen mittasuhteen ja 
sijantien kautta. Apostolien tekojen 21 luku kuvaus kuinka sotilaat juoksivat alas 
temppeliin vahvistaa Josefuksen kuvauksen Antonian linnoituksesta lähtevästä 
pilarikäytävästä, joka kulki alaspäin yhdistyen temppeliin.

Yllä oleva kuva todistaa myös sen kuinka Raamatun sanan todistuksen mukaan Herran 
temppeli rakennettiin Jerusalemiin, Moorian vuorelle, mutta ei sen huipulle, vaan vuoren 
rinteelle.

Olen itse aikaisemmin uskonut, että Jerusalemin temppeli sijaitsi temppelivuoren huipulla,
ja että Länsimuuri olisi osa hävitetyn ja tuhotun Jerusalemin temppelin muuria. Teen 
asiassa parannuksen ja pyrin korjaamaan sivuillani olevat tekstit koskien tätä asiaa, jos ja 
kun sellaisia löydän sivuiltani. Jerusalemin temppeli ei sijainnut Moorian vuoren huipulla, 
eikä Länsimuuri ole hävitetyn temppelin muurin osa, vaan Antonian linnoitukseen kuuluva 
osa.

Moni tutkija väittää yhä edelleen, että Jerusalemin temppeli olisi sijainnut Moorian vuoren 
huipulla. En aio käydä näitä väitteitä läpi, koska Raamatun todistus (Apt 21 luku) ja 
silminnäkijä todistus todistavat temppelin sijainneen alempana kuin Antonian linnoitus. 
Minulle riittää Raamatun todistus asiasta, joka on yhtäpitävä silminnäkijä todistuksen 
kanssa.



Eräs asia on myös syytä pistää muistiin. Nykyinen Jerusalem ja sen ympäristö ei ole enää 
ihan samanlainen kuin ensimmäisen ja toisen temppelin aikana, sillä aika ja ihmiset ovat 
muokanneet ympäristöä. Tästä johtuen nykyinen Jerusalem ei ihan vastaa maastoltaan 
sitä mitä se on ollut ensimmäisen ja toisen temppelin aikana. Tästä huolimatta Raamatun 
todistus ja Josefuksen todistus kertovat Antonian linnoituksen olleen Moorian vuoren 
huipulla ja Jerusalemin temppeli sijaitsi linnoituksen alapuolella.



Älkää uskoko, jos hän on kammiossa
Juutalaisten ei tarvitse rakentaa tulevaa kolmatta temppeliä temppelivuoren huipulle, 
koska temppeli ei sijainnut vuoren huipulla. Monien todisteiden valossa voi käydä niin, että
juutalaiset tunnustavat erehtyneensä temppelin sijaintipaikan suhteen ja rakentavat 
tulevan temppelin alemmas vuoren rinteelle, temppelin alkuperäiseen kohtaan. Oli niin tai 
näin, niin jollakin tavalla kolmas temppeli tulee näkemään päivänvalon Jerusalemissa, 
koska Herra Jeesus ei erehdy profetiassaan temppelistä, jonne antikristus tulee 
menemään. Toinen temppeli on tuhottu perustuksiaan myöten, mutta kolmas temppeli 
tullaan asettamaan paikallensa Jerusalemiin tulevina päivinä. Olemme lähellä Herran 
Jeesuksen tulemuksen päiviä.

Oikea Jerusalemin temppelin sijaintipaikka on ollut vuosisatoja piilossa juutalaisilta ja 
pakanoilta sen tähden, koska vasta lopunaikana antikristus tulee ilmestymään Jerusalemin
tulevaan kolmanteen temppeliin, josta Herra Jeesus profetoi Raamatussa:

Matt 24:26 Sentähden, jos teille sanotaan: ‘Katso, hän on erämaassa’, niin älkää menkö 
sinne, tahi: ‘Katso, hän on kammiossa’ (tameion), niin älkää uskoko.

Herra Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin 24 luvussa, että jos hän (antikristus) on 
kammiossa, niin älkää uskoko. Kreikankielen sana tameion tarkoittaa salaista huonetta. 
Jerusalemin temppelissä oli erikoishuone nimeltään "Lishkat Hashsha'im" (salainen 
huone), jossa tehtiin lahjoituksia köyhiä ihmisiä varten.

Herran Jeesuksen sanojen mukaan valhemessias (antikristus) tulee menemään 
Jerusalemiin rakennettuun kolmanteen temppeliin, esiintyen suurena hyväntekijänä sekä 
jumalana, mutta hän pettää saatanallisen synnin petoksen kautta, jokaisen häneen 
uskovan ihmisen. Kolmas temppeli on kapinahanke Jumalaa vastaan, sillä Herran 
Jeesuksen veri ja sovitustyö päätti yhden ja iankaikkisen uhrin kautta eläinuhrit. Uuden 
Liiton ajassa Jumalan armosta Herran Jeesuksen opetuslapsi on Jumalan temppeli.

Herra Jeesus sanoi omille opetuslapsilleen etteivät he saa uskoa lopunaikana, viimeisinä 
päivinä, jos sanotaan, että "Jeesus" on temppelissä, koska tämä "Jeesus" on antikristus. 
Jos seurakunta (Jeesuksen opetuslapset) ei olisi silloin maan päällä kun antikristus on 
täällä, niin silloinhan Jeesuksen käsky olla uskomatta antikristukseen olisi turha, jos 
seurakunta olisi ylöstemmattu ennen antikristuksen ilmestymistä. Koska Jeesus sanoi, 
ettei Hänen opetuslapsensa saa uskoa antikristusta, niin se tarkoittaa silloin sitä, että 
seurakunta on maan päällä antikristuksen ajassa, mutta Jumalan kädessä ja 
varjeluksessa.

Luuk 18:8 Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen 
Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?"

Herran Jeesuksen sanojen mukaan todellista uskoa Häneen ei ole kovinkaan paljoa silloin 
kun Hän tulee toisen kerran takaisin. Tästäkin syystä uskovienkin keskuudessa on paljon 
uskonnollisia perinteitä, joilla ei ole mitään tekemistä totuuden kanssa. Eräs tällainen 
"perinne" ja väärä opetus on sellainen, joka opettaa Jeesuksen tulemuksen ja ylösoton 
tapahtuvan ennen ahdistuksen aikaa. Raamatussa Herra Jeesus kumoaa edellä olevan 
väärän opetuksen.

Matt 24:
29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna 
valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.
30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat 
parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella 
voimalla ja kirkkaudella.
31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa
neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.



1 Tess 4:
16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan 
pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä 
heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran 
kanssa.

Matteuksen evankeliumissa luvussa 24 ja 1 Tess 4:16,17;ssa kerrotaan samasta 
tapahtumasta, kun Herra Jeesus tulee ja tapahtuu seurakunnan ylöstempaus. Matt 24 
luku kertoo Jeesuksen toisesta yksivaiheisesta tulemuksesta, joka tapahtuu ahdistuksen 
ajan jälkeen, jolloin kuuluu suuri pasuunan ääni ja tapahtuu seurakunnan ylösotto. 1 Tess 
4:16,17 kertoo ihan saman asian, sanoen kuinka Jumalan pasuunan kuuluessa maan 
päällä oleva seurakunta temmataan pilvissä Herraan vastaan yläilmoihin. I Tess 4:16,17 ei
mainitse ahdistuksen aikaa, mutta Matt 24 kertoo sen, että tempaus tapahtuu vasta 
ahdistuksen ajan jälkeen. Jumala on kansansa turva myös ahdistuksen aikana.

Luuk 17:
29 mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se 
hukutti heidät kaikki,
30 samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.

Herra Jeesus sanoi Hänen tulemuksensa tulevan tapahtumaan samalla tavalla kuinka kävi 
sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta. Kun Loot lähti Sodomasta, niin sinä samana 
päivänä Sodomaa kohtasi rangaistus ja tuho. Loot ei kokenut rangaistusta ja tuhoa, mutta
jumalaton Sodoma koki. Herran Jeesuksen vertaus tarkoittaa sitä, että kun Hän tulee 
takaisin, niin vain ne voivat pelastua ja päästä mukaan ylösottoon, jotka uskossa 
odottavat Herraa Jeesusta ja jumalatonta maailmaa tulee kohtaamaan Jumalan rangaistus
ja viha. Sodomalaisille ei enää annettu mahdollisuutta pelastua sen jälkeen kun Loot lähti 
Sodomasta. Tämä tarkoittaa sitä, että seurakunnan ylösoton jälkeen kukaan ei voi enää 
pelastua. Raamattu vahvistaa ja todistaa tämän todeksi:

Matt 25:
1 ¶ "Silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen, jotka ottivat 
lamppunsa ja lähtivät ylkää vastaan.
2 Mutta viisi heistä oli tyhmää ja viisi ymmärtäväistä.
3 Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa.
4 Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppunsa.
5 Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat.
6 Mutta yösydännä kuului huuto: ‘Katso, ylkä tulee! Menkää häntä vastaan.’
7 Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon.
8 Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille: ‘Antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme 
sammuvat’.
9 Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat: ‘Emme voi, se ei riitä meille ja teille. 
Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne.’
10 Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen
kanssansa häihin, ja ovi suljettiin.
11 Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat: ‘Herra, Herra, avaa meille!’
12 Mutta hän vastasi ja sanoi: ‘Totisesti minä sanon teille: minä en tunne teitä’.

Herran Jeesuksen sanojen mukaan kun Ylkä (Jeesus) tulee, niin vain Herraa odottavat, 
valmiina olevat uskovat, jotka rakastavat Herraa totuudessa pääsevät mukaan ylösottoon,
jonka jälkeen häähuoneen ovi (pelastuksen ovi) suljetaan, eikä kukaan enää voi pelastua 
sen jälkeen kun Herra Jeesus on tullut ja ottanut maan päällä olevan seurakunnan 
ylösoton kautta pois maan päältä. Herra Jeesus kumoaa väärän opetuksen, joka sanoo, 
että seurakunnan ylösoton jälkeen on vielä mahdollisuus pelastua marttyyrikuoleman 
kautta. Edellä oleva väärä oppi on väärän toivon tarjoamista ja väärää evankeliumia. 
Lopunaikana juutalaisen kansan jäännös (kolmasosa) tulee pelastumaan ja he tulevat 
olemaan mukana seurakunnan ylösotossa, kun Herra Jeesus tempaa seurakunnan pois 
maan päältä.



Kun Raamattu sanoo (Ilm 13:7), että antikristukselle ja antikristillisille voimille annettiin 
valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, niin se tarkoittaa sitä, että 
antikristuksella on valta vainota Herran Jeesuksen opetuslapsia, mutta antikristus ei 
kuitenkaan voi voittaa lopullisesti uskovia, koska Herra Jeesus asuu heidän sydämissään. 
Raamattu sanoo myös (Ilm 13:10), että "jos kuka vankeuteen vie, niin hän itse 
vankeuteen joutuu; jos kuka miekalla tappaa, hänet pitää miekalla tapettaman. Tässä on 
pyhien kärsivällisyys ja usko". Antikristuksella ja antikristillisillä voimilla on valta vainota 
ja viedä vankeuteen sekä jopa tappaa (ihana marttyyrikuoleman osa), mutta vainoajat 
(antikristus ja antikristilliset voimat) kuitenkin lopulta häviävät ja tuhotaan. Pyhien, eli 
Herran Jeesuksen opetuslasten kärsivällisyys ja usko Jumalan armosta ja voimasta saa 
sen aikaan, että pahan valta voi "voittaa" ainoastaan ulkonaisesti uskovia, mutta ei 
sisäisesti uskovan sielua, sillä rakkaus uskossa totuuteen pitää uskovan sielun puhtaana ja
pelastuneena, jota pahan voimat eivät voi tuhota ja saastuttaa. Kun Jumalan armosta 
rakastat Herraa Jeesusta totuudessa, niin sinulla on turva Jumalassa myös ahdistuksen 
päivinä.

Morsian odottaa Herraa Jeesusta, turvaten pelastuksensa Jeesuksen ansioon, Hänen 
vereensä ja sovitustyöhönsä syntien anteeksisaamiseksi ja iankaikkiseksi elämäksi.
 

Petri Paavola 19.12.2018

 

Video: Jerusalemien temppelien alkuperäinen sijainti:

https://www.youtube.com/watch?v=VXqWfPSkRYE 
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Antonian linnoitus ja Jerusalemin 
temppeli

Perinne ja traditio opettaa Jerusalemin temppelin sijainneen temppelivuoren huipulla ja 
kuinka roomalaisten Antonian linnoitus oli vain pieni uloke Temppelin vieressä. Tutkimalla 
Raamatun sanaa ja juutalaisen historioitsija Josefuksen tekstejä tulemme ymmärtämään, 
että roomalaisten Antonian linnoitus sijaitsi temppelivuoren huipulla ja Jerusalemin 
temppeli oli alempana vuoren rinteellä. Tämä on todella tärkeä asia. Perinne ja traditio on 
sijoittanut Jerusalemin temppelin väärään kohtaan ja jos uskot perinnettä, niin et voi 
nähdä totuutta Jerusalemin linnoituksen oikeasta sijainnista, joka löytyy Jumalan sanasta 
sekä historian todistuksesta.

Tämä on todella tärkeä asia, sillä perinne katkaisee siteen ja yhteyden elävän veden 
lähteeseen Herraan Jeesukseen, mutta totuus on yhteydessä elävän veden lähteeseen 
Herraan Jeesukseen. Giihon oli ainoa vesilähde Jerusalemissa ja sen läheisyys ja veden 
virtaaminen temppelialueelle oli välttämätöntä. Perinne sijoittaa temppelin temppelivuoren
huipulle, jonne ei voinut johdattaa Giihonilta virtaavaa vettä ylös temppelivuoren huipulle. 
Perinne katkaisee yhteyden elävään lähteeseen, Jumalan sanan totuuteen ja Herraan 
Jeesukseen.

Perinteellä ja traditiolla on voimakas ja sokeuttava vaikutus ja jos uskot perinnettä, niin se
estää sinua näkemästä totuutta. En kirjoita tätäkään kirjoitusta korkealta, toisten 
yläpuolelta, sillä olen itsekin aikaisemmin uskonut Jerusalemin temppelin sijainneen 
temppelivuoren huipulla. Tiedän mitä on olla perinteen sokaisema sekä kuinka Jumalan 
sanan totuus avaa sokeutuneet silmät. En kirjoita tätä riidanhalusta tai lyödäkseni muita, 
tai pyrkimyksestä olemaan muita parempi, vaan rakkaudesta totuuteen ja aralla tunnolla, 
sillä olen itsekin erehtynyt tämän asian suhteen.

Olen tutkinut tätä asiaa pitkään. Tämä on tärkeämpi asia kuin vain se missä temppeli 
sijaitsi. Perinne vääristää totuutta, vääristää kreikankielen UT:n tekstiä saadakseen asiat 
näyttämään siltä, että Jerusalemin temppeli olisi ollut temppelivuoren huipulla. Totuus on 
toisenlainen, joka löytyy Raamatusta moninkertaisen todistuksen kera.

Olen kokenut kuinka Herran Henki kehotti minua tutkimaan tätä asiaa sekä on innoittanut 
ja auttanut minua tekemään selvitystyötä etsiessäni totuutta missä temppeli on alunperin 
sijainnut. Olen saanut turvata rukouksessa Herraan tämänkin aiheen kanssa, sillä itse en 
olisi löytänyt sitä kaikkea mitä eteeni on avattu rukouksen kautta, joka on johtanut 
erilaisten lähteiden äärelle, joista Raamattu on kaikkein tärkein. Olen itsessäni pieni ja 
avuton, mutta onneksi meillä on suuri Herra ja Kaikkivaltias Jumala, joka auttaa meitä 
löytämään totuutta.

Raamattu kertoo meille VT:ssa missä temppeli sijaitsi ja meidän uskovien tulee uskoa 
Raamattuun, eikä ihmisten perinteeseen, joka eksyttää ihmisiä pois totuudesta. Tutki ja 
koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.
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Vääristynyt kuva

Ylempi kuva on nykyisestä Jerusalemista muureineen, jossa muuri kiertää temppelivuoren 
ympäri. Alempi kuva on Avi Yonahin pienoismalli ensimmäisen vuosisadan Jerusalemista, 
jossa temppeli on sijoitettu temppelivuoren huipulle ja Antonian linnoitus on asetettu 
temppeliin kiinni. Avi Yonahin pienoismallissa Antonian linnoitus on kuvattu pienenä 
ulokkeena temppelin rinnalla.

Kun ihmiset pyrkivät sijoittamaan Jerusalemin temppelin Jerusalemiin, niin yleisesti nämä 
kaksi yllä olevaa kuvaa johdattavat heidät sijoittamaan temppelin temppelivuoren 



huipulle, jonka kyljessä on kiinni pieni roomalaisten Antonian linnoitus. Nämä kaksi kuvaa 
ohjaavat ihmisen käsitystä siitä missä Jerusalemin temppeli on sijainnut.

Kaksi yllä olevaa kuvaa ovat vääristyneitä kuvauksia siitä missä Jerusalemin temppeli 
alunperin sijaitsi. Raamattu, Vanhassa ja Uudessa Testamentissa kertoo selvääkin 
selvimmin temppelin sijainnin, eikä se sijainnut temppelivuoren huipulla. Juutalainen 
historioitsija Josefus teoksissaan kuvailee tarkasti temppeliä ja sen sijaintia, joka on yhtä 
pitävä Raamatun todistuksen kanssa.



Vanhan testamentin todistus Jerusalemin temppelistä
2 Sam 5:
6 ¶ Ja kuningas meni miehinensä Jerusalemiin jebusilaisia vastaan, jotka asuivat siinä 
maassa. He sanoivat Daavidille näin: "Tänne sinä et tule, vaan sokeat ja ontuvat 
karkoittavat sinut sanomalla: ‘Ei tule Daavid tänne’".
7 Mutta Daavid valloitti Siionin vuorilinnan, se on Daavidin kaupungin.
8 Ja Daavid sanoi sinä päivänä: "Jokainen, joka surmaa jebusilaisen ja tunkeutuu 
vesijohdolle asti, hän voittaa ne sokeat ja ontuvat, joita Daavid vihaa". Sentähden on 
tapana sanoa: "Sokea ja ontuva älköön tulko taloon".
9 Sitten Daavid asettui vuorilinnaan ja kutsui sen Daavidin kaupungiksi. Ja Daavid 
rakenteli sitä yltympäri, Millosta sisälle päin.

2 Sam 5:8 And David said on that day, Anyone who strikes the Jebusite, let him touch 
at the water shaft and capture the lame and the blind, the hated of the soul of David. On 
this account they say, The blind and the lame shall not enter into the house. - Green's 
Literal Translation

2 Sam 5:8 And Dovid said on that day, Anyone that striketh the Yevusi will have to 
reach the water shaft, the pisechim and the ivrim whom the nefesh Dovid hates ; thus the
saying... The ivver and the piseach are here, he will not enter the bais. - Orthodox 
Jewish Bible

1 Aik 11:7 Sitten Daavid asettui vuorilinnaan; sentähden kutsuttiin sitä Daavidin 
kaupungiksi.

2 Sam luku 5 jakeissa 6-9 tuo esille kuinka jebusilaisilta valloitettu kaupunki oli Jerusalem 
sekä sen lisäksi sitä kutsuttiin Siioniksi ja Daavidin kaupungiksi. Raamattu sanoo myös, 
että ihan Daavidin kaupungin läheisyydessä oli vesilähde. 1 Aik 11:7 vahvistaa Raamatun 
sanan sanoen Daavidin asettuneen Siionin vuorilinnaan, jota kutsuttiin Daavidin 
kaupungiksi.

1 Aik 21:
15 Ja Jumala lähetti enkelin Jerusalemia vastaan tuhoamaan sitä; ja kun se sitä tuhosi, 
katsoi Herra siihen ja katui sitä pahaa ja sanoi tuhoojaenkelille: "Jo riittää; laske kätesi 
alas". Ja Herran enkeli seisoi silloin jebusilaisen Ornanin puimatantereen luona.
..................
18 ¶ Silloin Herran enkeli käski Gaadin sanoa Daavidille, että Daavid menisi pystyttämään
Herralle alttarin jebusilaisen Ornanin puimatantereelle.
19 Ja Daavid meni sen sanan mukaan, jonka Gaad oli Herran nimeen puhunut.
................................
22 Ja Daavid sanoi Ornanille: "Anna minulle puimatantereen paikka, rakentaakseni siihen 
Herralle alttarin; täydestä hinnasta anna se minulle, että vitsaus taukoaisi kansasta".
23 Ornan vastasi Daavidille: "Ota se itsellesi, ja herrani, kuningas, tehköön, mitä hyväksi 
näkee. Katso, minä annan härät polttouhriksi ja puimaäkeet haloiksi sekä nisut 
ruokauhriksi; kaikki minä annan."
24 Mutta kuningas Daavid sanoi Ornanille: "Ei niin, vaan minä ostan ne sinulta täydestä 
hinnasta; sillä minä en ota Herralle sitä, mikä on sinun, enkä uhraa ilmaiseksi saatua 
polttouhria".
25 Niin Daavid antoi Ornanille siitä paikasta kuudensadan sekelin painon kultaa.
26 Ja Daavid rakensi sinne alttarin Herralle ja uhrasi polttouhreja ja yhteysuhreja, ja kun 
hän huusi Herraa, vastasi Herra tulella, jonka hän lähetti taivaasta polttouhrialttarille.

1 Aik 22:
1 ¶ Ja Daavid sanoi: "Tässä olkoon Herran Jumalan temppeli ja tässä alttari Israelin 
polttouhria varten".
2 Niin Daavid käski koota muukalaiset, jotka olivat Israelin maassa. Ja hän asetti 
kivenhakkaajia hakkaamaan kiviä Jumalan temppelin rakentamiseksi.
...........................



6 ¶ Ja hän kutsui poikansa Salomon ja käski hänen rakentaa temppelin Herralle, Israelin 
Jumalalle.
7 Ja Daavid sanoi Salomolle: "Poikani, minä aioin itse rakentaa temppelin Herran, 
Jumalani, nimelle.
8 Mutta minulle tuli tämä Herran sana: ‘Sinä olet vuodattanut paljon verta ja käynyt 
suuria sotia. Sinä et ole rakentava temppeliä minun nimelleni, koska olet vuodattanut niin
paljon verta maahan minun edessäni.
9 Katso, sinulle on syntyvä poika; hänestä on tuleva rauhan mies, ja minä annan hänen 
päästä rauhaan kaikilta hänen ympärillään asuvilta vihollisilta, sillä Salomo on oleva 
hänen nimensä ja minä annan rauhan ja levon Israelille hänen päivinänsä.
10 Hän on rakentava temppelin minun nimelleni. Hän on oleva minun poikani, ja minä 
olen oleva hänen isänsä. Ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa valtaistuimen ikuisiksi 
ajoiksi.’
11 Olkoon siis Herra sinun kanssasi, poikani, että menestyisit ja saisit rakennetuksi 
temppelin Herralle, Jumalallesi, niinkuin hän on sinusta puhunut.

2 Aik 3:1 Sitten Salomo alkoi rakentaa Herran temppeliä Jerusalemiin, Moorian vuorelle, 
jossa Herra oli ilmestynyt hänen isällensä Daavidille, siihen paikkaan, jonka Daavid oli 
valmistanut, jebusilaisen Ornanin puimatantereelle.

Daavid valloitti Siionin vuorilinnan, jota kutsuttiin Daavidin kaupungiksi, joka on sama asia
kuin silloinen Jerusalem. Raamatun sanan mukaan Ornanin puimatanner oli Jerusalemissa,
Daavidin kaupungissa, ei temppelivuoren huipulla, vaan alempana vuoren rinteellä. 
Ornanin puimatanner oli vuorella, mutta ei sen huipulla, koska se oli Jerusalemissa, 
Daavidin kaupungissa ja kuningas Daavidin ja kuningas Salomonin aikaisen Daavidin 
kaupungin muurien sisäpuolella, jonne Salomo rakensi Herran temppelin.

2 Sam 5:
6 ¶ Ja kuningas meni miehinensä Jerusalemiin jebusilaisia vastaan, jotka asuivat siinä 
maassa. He sanoivat Daavidille näin: "Tänne sinä et tule, vaan sokeat ja ontuvat 
karkoittavat sinut sanomalla: ‘Ei tule Daavid tänne’".7 Mutta Daavid valloitti Siionin 
vuorilinnan, se on Daavidin kaupungin.
8 Ja Daavid sanoi sinä päivänä: "Jokainen, joka surmaa jebusilaisen ja tunkeutuu 
vesijohdolle asti, hän voittaa ne sokeat ja ontuvat, joita Daavid vihaa". Sentähden on 
tapana sanoa: "Sokea ja ontuva älköön tulko taloon".
9 Sitten Daavid asettui vuorilinnaan ja kutsui sen Daavidin kaupungiksi. Ja Daavid 
rakenteli sitä yltympäri, Millosta sisälle päin.

Raamattu sanoo Daavidin valloittaneen Jerusalemin jebusilaisilta. Raamatun mukaan 
Siionin vuorilinnasta tuli Daavidin kaupunki, joka on sama asia kuin Jerusalem. 2 Sam 5:8 
kertoo, että jebusilaisten vuorilinnan, josta tuli Siionin vuorilinna, Daavidin kaupunki. 
Jerusalemissa läheisyydessä oli vesilähde. Tämä on merkittävä asia, sillä Giihonin lähde oli
ainoa Jerusalemin kaupungin vesilähde, joka sijaitsi luolassa Daavidin kaupungin itäisellä 
rinteellä Kidronin laakson yläpuolella.

Raamattu sanoo 2 Sam 5:8:ssa, että jebusilaisten hallinnassa olevassa Jerusalemin 
(Jebus) kaupungissa, josta tuli Daavidin kaupunki. niin siellä oli vesijohto (alkutekstin 
mukaan jonkinlainen kanava tai kouru, jota pitkin vesi kulki). Jerusalemissa oli 
jebusilaisten aikaan jonkinlainen vesijärjestelmä, jota pitkin vettä johdettiin Jerusalemiin 
kaupunkiin.

Temppelin läheisyydessä täytyi olla vesilähde, koska pappien tuli peseytyä virtaavassa 
vedessä ennen kuin he menivät temppeliin palvelemaan ja uhrieläinten veri pestiin ja 
puhdistettiin virtaavassa vedessä. Giihonin lähde oli ainoa vesilähde Jerusalemissa, joka 
merkitsee sitä, että Ornanin puimatanner, jonne Salomon rakensi temppelin täytyi sijaita 
lähellä vesilähdettä. Eräs merkittävä asia on se, että Salomonin temppeli rakennettiin 
ennen kuin Jerusalemiin rakennettiin vesialtaita. Tämäkin todistaa sen ettei temppeli 
voinut sijaita temppelivuoren huipulla, koska sinne ei olisi voitu johtaa virtaavaa vettä, 
jota tarvittiin temppelissä. Vesi ei virtaa ylöspäin, vaan alaspäin ja tämäkin yksityiskohta 
kumoaa temppelinvuoren huipun temppelin sijaintipaikaksi. Giihonin lähteestä vesi 



johdettiin alaspäin kaupunkiin ja temppelialueelle, koska vesi kuului oleellisena osana 
temppelipalvelukseen.

Jerusalemissa oli ainoastaan yksi vesilähde haastavien olosuhteiden keskellä 
Jerusalemissa Daavidin kaupungissa. Tämä on esikuva Jumalasta, joka Herrassa 
Jeesuksessa on ainoa elävän veden lähden, joka virvoittaa nääntyneiden ja janoisten 
sydämet totuudella ja rakkaudella, joka virtaa Jumalan elävän veden virrasta Herran 
Jeesuksen kautta.



Tuom 19:10 Mutta mies ei tahtonut jäädä yöksi, vaan nousi ja lähti ja tuli Jebuksen, se 
on Jerusalemin, kohdalle, mukanaan satuloitu aasipari ja sivuvaimonsa.

Yllä oleva kuva on kuningas Daavidin ajalta. Jebus niminen kaupunki on sama kuin 
Jerusalemin kaupunki, Daavidin kaupunki, jonka Daavid valloitti jebusilaisilta. Jerusalemin 
(Jebus) alueella ei ollut kuin yksi ainoa vesilähde, Giihonin vesilähde, jonka tähden 
jebusilaiset valitsivat Jebusin itselleen asuinpaikakseen. Ilman vesilähdettä he eivät olisi 
pysyneet elossa Jerusalemissa. Kun Jumala valitsi Daavidille temppelin paikan jebusilaisen
Ornanin puimatantereelta, Jebusin kaupungin (Jerusalem - Daavidin kaupunki) 
läheisyydestä, niin sen täytyi sijaita lähellä vesilähdettä, koska ilman vettä he eivät olisi 
pysyneet elossa. Jebusilaisen Ornanin puimatantereen läheisyydessä täytyi olla vesilähde, 
jonne temppeli rakennettiin, koska temppelipalevuksessa pappien peseytymiseen ja 
uhrieläinten veren puhdistamiseen tarvittiin vettä ja Raamatun mukaan nimenomaan 
virtaava vettä. Giihon on virtaava vesilähde. Daavidin kaupunki oli aivan Giihonin lähteen 
vieressä, joka oli se paikka, missä Salomonin temppeli sijaitsi, Ornanin puimatantereella.

2 Aik 27:3 Hän rakennutti Yläportin Herran temppeliin ja rakennutti paljon Oofelin 
muuria.

Kuningas Jootam rakennutti yläportin Herran temppeliin sekä Oofelin muuria. Miksi 
Raamattu mainitsee temppelin yhteydessä Oofelin? Raamattu antaa tähän selkeän 
vastauksen.

Neh 3:
26 -temppelipalvelijat asuivat Oofelilla (ophel - strongs 06077) -itäisen Vesiportin ja 
ulkonevan tornin kohdalta.



27 Hänen jälkeensä korjasivat tekoalaiset toisen osan, suuren, ulkonevan tornin kohdalta 
aina Oofelin muuriin saakka.
28 Hevosportin yläpuolelta korjasivat papit, kukin oman talonsa kohdalta.

certain place which they called Ophlas, where it was joined to the eastern cloister of the 
temple - Josephus Wars of the Jews V chapter 4

Raamattu sanoo temppelipalvelijoiden asuneen Oofelilla itäisen vesiportin ja ulkonevan 
tornin kohdalla. Yläpuolella olevassa kuvassa itäinen vesiportti on kiinnitetty temppelin 
muuriin. Huomaa, että kuvassa on kaksi vesiporttia toinen on Hiskian tunnelin lähellä ja 
toinen itäinen vesiportti oli kiinnitetty temppelin muuriin. Raamattu sanoo Jootamin 
rakentaneen yläportin Herran temppeliin ja Oofelin muuria, koska Oofelin muurin osa liittyi
temppeliin ja sen muuriin. Josefus käyttää sanaa ophlas, joka tarkoittaa samaa 
kuin oofel (ophel). Oofel on siten paikka minkä lähietäisyydessä temppeli sijaitsi.

Raamattu sanoo, että papit korjasivat muuria hevosportin yläpuolella, kukin oman talonsa 
kohdalta. Yllä olevasta kuvasta käy selville kuinka hevosportti (Horse Gate) sijaitsi aivan 
temppelin vieressä. Missä muualla papit olisivat asuneet kuin lähietäisyydellä temppelistä?
Hevosportti sijaitsi aivan Oofelin tuntumassa. Temppeli oli Daavidin kaupungissa Oofelissa 
tai sen ihan sen lähituntumassa.

2 Aik 27:3 Hän rakennutti Yläportin Herran temppeliin ja rakennutti paljon Oofelin 
muuria.

2 Aik 23:20 Ja hän otti mukaansa sadanpäämiehet, ylimykset ja kansan hallitusmiehet 
sekä kaiken maan kansan ja vei kuninkaan Herran temppelistä, ja he tulivat Yläportin 
kautta kuninkaan linnaan ja asettivat kuninkaan kuninkaalliselle valtaistuimelle.

Raamattu sanoo yläportin sijainneen temppelissä. Raamattu tuo esille kuinka Herran 
temppelistä yläportin kautta oli suora pääsy kuninkaan linnaan. Raamattu sanoo, että 
Daavidin kaupungissa (Jerusalemissa) temppeli ja kuninkaan linna sijaitsivat aivan 
lähekkäin.  Jos temppeli olisi sijainnut temppelivuoren huipulla, niin temppelin yläportin 
kautta ei olisi ollut välitöntä pääsyä kuninkaan linnaan, vaan olisi pitänyt kävellä jonkun 
matkaa alaspäin Daavidin kaupunkiin. Raamattu todistaa temppelin sijainneen Daavidin 
kaupungissa, ei temppelivuoren huipulla.

Yllä oleva kuva on kuningas Salomonin ajasta Hiskian aikaan ja temppeli sekä kuninkaan 
linna ovat siinä vierekkäin. Jos katsot nykyisen Jerusalemin portteja ja muureja, niin eksyt
pois totuudesta, koska Salomonin aikaan ja vielä Jeesuksenkin aikaan muurit sijaitsivat eri
paikassa kuin nykyään. Jerusalem hävitettiin maan tasalle 70 jKr. joka tarkoittaa sitä, että
maastokin on muuttunut melkoisesti, mutta kykenemme kuitenkin näkemään ja 
sijoittamaan temppelin Oofelin alueelle.

Oofel.



Yllä olevassa kuvassa temppeli on sijoitettu väärin temppelivuoren huipulle, mutta Oofelin 
sijainti (merkitty vihreällä) on oikein. Daavidin aikainen kaupunki muureineen, jonne 
Salomo rakennutti temppelin oli ympäröity muureilla eri tavalla kuin yllä olevassa kuvassa.
Salomonin aikaisen Daavidin kaupungin muurien sisäpuolelle mahtui Herran temppeli. 
Tämä tulee myös esille muualta kuten esim. kun Jootam rakennutti Herran temppeliä ja 
Oofelin muuria.

Oofel sijaitsee alempana vuoren rinteellä, joka oli paikka missä Herran temppeli sijaitsi, 
sillä se sijaitsi lähellä Giihonin vesilähdettä, josta temppeliin saatiin virtaavaa vettä. 
Temppelinvuoren huipulle olisi ollut mahdotonta juoksuttaa virtaavaa vettä. Kuva 
ylempänä valkoisella pohjalla sijoittaa Oofelin myös oikeaan kohtaan.

Yllä olevassa kuvassa temppelivuoren huipulla on kalliomoskeijan sijainti. Kuvasta näkyy 
kuinka alempana rinteellä Oofelin alueella sijaitsi Daavidin kaupunki, jossa temppeli 
sijaitsi, koska temppeli sijaitsi alunperin Oofelin alueella.



Eräs ongelma tämän asian oikealle ymmärtämiselle on väärä kuvaus Jerusalemin 
temppelistä Avi Yonahin pienoismallin kautta sekä perinne, joka opettaa asiasta väärin. 
Kun ja jos ihminen pyrkii lähestymään tätä asiaa perinteen ja väärän kuvauksen kautta, 
niin hän ei kykene näkemään totuutta. Ainoastaan Raamattu kertoo asiasta lopullisen 
totuuden. Siksi on työnnettävä syrjään perinteet ja niiden tulkinnat ja tutkittava asiaa 
Raamatun sanan totuuden valossa, koska vain siten voimme Jumalan armosta löytää 
totuuden.

Strongsin sanakirjan mukaan ophel (06077 kukkula) on sama sana kuin strongsin 06076 
(kukkula, linnoitus, paise) ophel sana.

Mic 4:
7 And I will make her that halted a remnant, and her that was cast far off a strong nation:
and the LORD shall reign over them in mount Zion from henceforth, even for ever.
8 And thou, O tower of the flock, the strong hold (ophel - strongs 06076) of the daughter
of Zion, unto thee shall it come, even the first dominion; the kingdom shall come to the 
daughter of Jerusalem.

Miika 4:
7 Ja tahdon ontuvaiselle perillisiä saattaa, ja heikon suureksi kansaksi tehdä. Ja Herra on 
itse oleva heidän kuninkaansa Zionin vuorella tästä ajasta hamaan ijankaikkisuuteen.
8 ¶ Ja sinä Ederin torni, Zionin tyttären linna (ophel), sinun tykös pitää tuleman, ja pitää 
tuleman sen entinen esivalta, Jerusalemin tyttären valtakunta.

Strongsin sanakirjassa Miika 4:8 kohdassa on ophel (06076) sana, joka tarkoittaa samaa 
sanaa kuin ophel (06077).

Miikan neljäs luku kertoo tuhatvuotisesta rauhan valtakunnan ajasta. Raamattu sanoo, 
että Herra on oleva heidän Kuninkaansa rauhan valtakunnan ajassa, eli kaikkien aikojen 
Jumalan pelastamien ihmisten Kuningas, jotka asuvat siellä. Raamattu viittaa Siionin 
vuoreen ja sanoo sen olevan Siionin tytärten linna (ophel). Tämä on selkeä viittaus ja 
vihje siihen, että Salomon rakensi temppelin Daavidille osoitettuun paikkaan Ornanin 
puimatantereelle Daavidin kaupunkiin, joka sijaitsi Oofelissa, Siionin vuorella, joka on 
sama asia kuin Moorian vuori.

2 Sam 5:7 Mutta Daavid valloitti Siionin vuorilinnan, se on Daavidin kaupungin.

1 Aik 11:7 Sitten Daavid asettui vuorilinnaan; sentähden kutsuttiin sitä Daavidin 
kaupungiksi.

Daavidin kaupunkia sanotaan Siioniksi ja temppeli sijaitsi Daavidin kaupungissa, joka 
sijaitsi Moorian vuorella, jota myös sanotaan Siionin vuoreksi, kun viitataan, että siellä on 
Daavidin kaupunki, jossa temppeli sijaitsi. Tämän tähden Raamattu sanoo, että 
tuhatvuotisessa valtakunnassa Herra Jeesus hallitsee Jerusalemista käsin, Siionista käsin, 
Daavidin kaupungista käsin, jossa oli Herran temppeli.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tuhatvuotisessa valtakunnassa olisi käsin 
rakennettua temppeliä, koska Herran Jeesuksen syntiuhri päätti vanhan liiton 
temppelipalveluksen, eikä siihen enää palata. Miikan luvusta neljä käy kuitenkin ilmi, että 
Oofel oli se paikka, missä Herran temppeli sijaitsi, Siionin vuoren rinteellä, mutta ei 
vuoren huipulla.

1 Kun 3:
1 ¶ Ja Salomo tuli faraon, Egyptin kuninkaan, vävyksi: hän otti faraon tyttären 
vaimokseen. Ja hän vei hänet Daavidin kaupunkiin, kunnes oli saanut rakennetuksi oman 
linnansa, Herran temppelin ja Jerusalemin ympärysmuurin.
2 Mutta kansa uhrasi uhrikukkuloilla, koska niihin aikoihin ei vielä oltu rakennettu 
temppeliä Herran nimelle.

Raamattu sanoo kuinka Salomo aikoi rakentaa ja rakensi Daavidin kaupunkiin oman 
linnansa, Herran temppelin ja ympäröi Jerusalemin (Daavidin kaupungin) muurilla, jonka 
sisäpuolella oli Herran temppeli.



Koska temppelissä oli kulta-aarteita ja joka oli muutenkin pyhä paikka israelilaisille, niin 
temppeliä ei voitu rakentaa suojattomana ylös vuoren huipulle, vaan kaupungin muurien 
sisälle, missä kuningas asui ja mistä käsin armeija kykeni parhaiten puolustamaan 
temppeliä ja sen aarteita.  Toki tärkein kriteeri oli Giihonin vesilähteen läheisyys, josta 
käsin temppelialueelle johdettiin vettä pappien peseytymistä ja uhrieläinten veren 
pesemistä ja puhdistamista varten.

1 Kun 7:51 Kun kaikki työ, minkä kuningas Salomo teetti Herran temppeliin, oli valmis, 
vei Salomo sinne isänsä Daavidin pyhät lahjat; hopean, kullan ja kalut hän pani Herran 
temppelin aarrekammioihin.

1 Kun 8:
1 ¶ Sitten Salomo kokosi Israelin vanhimmat ja kaikki sukukuntien johtomiehet, 
israelilaisten perhekunta-päämiehet, kuningas Salomon luo Jerusalemiin, tuomaan Herran
liitonarkkia Daavidin kaupungista, se on Siionista.
2 Niin kokoontuivat kuningas Salomon luo kaikki Israelin miehet juhlapäivänä eetanim-
kuussa, joka on seitsemäs kuukausi.
3 Ja kun kaikki Israelin vanhimmat olivat tulleet saapuville, nostivat papit arkin,
4 ja he veivät Herran arkin ja ilmestysmajan sinne, sekä kaiken pyhän kaluston, joka oli 
majassa; papit ja leeviläiset veivät ne sinne.
5 Ja kuningas Salomo seisoi arkin edessä ja hänen kanssaan koko Israelin kansa, joka oli 
kokoontunut hänen luoksensa; ja he uhrasivat lampaita ja raavaita niin paljon, että niitä 
ei voitu lukea, ei laskea.
6 Ja papit toivat Herran liitonarkin paikoilleen temppelin kuoriin, kaikkeinpyhimpään, 
kerubien siipien alle.

1 Kuningasten kirjan luvuista 7 ja 8 käy ilmi, että temppeli oli Daavidin kaupungissa.  
Raamattu sanoo, että Herran temppeli oli valmis ja juhlapäivänä, eetanim-kuussa liiton 
arkki tuotiin pois Daavidin kaupungista juhlan ajaksi. Juhlassa teurastettiin niin paljon 
eläimiä, että he eivät kyenneet laskemaan eläinten määrää. Tämän tähden se tehtiin 
temppelin ja kaupungin ulkopuolella, koska niin suurta määrää uhrattavia eläimiä ei olisi 
voitu uhrata temppelissä ja sen alueella. Juhlan jälkeen liitonarkki tuotiin takaisin 
temppelin kaikkienpyhimpään. Tämä Raamatun kohta todistaa kiistattomasti, että 
temppeli oli Daavidin kaupungissa, ei temppelivuoren huipulla. Liitonarkki tuotiin juhlan 
ajaksi pois temppelistä ja palautettiin temppeliin takaisin, joka oli Daavidin kaupungissa, 
niin kuin 1 Kun 8 sanoo.



Josefuksen ja historian todistus Jerusalemin temppelistä
Raamatun sanan todistus on kaikkein tärkein todistus sille missä Jerusalemin temppeli 
sijaitsi sekä kaikelle muulle opetukselle koskien Raamatun sanan ilmoittamia asioita. 
Juutalaisen historioitsija Josefuksen historian todistus Jerusalemin temppelin sijainnista on
merkittävä, koska hän kertoo temppelin sijainneen Jerusalemissa, Daavidin kaupungissa.

He also enjoined them to cut out large stones for the foundations of the temple, and that 
they should fit them and unite them together in the mountain, and so bring them to the 
city. - Josephus Antiquites of the Jews Book VIII chapter 2

Josefuksen selonteon mukaan suuret temppelin peruskivet työstettiin vuorella, jossa ne 
sovitettiin yhteen ja kun ne sopivat yhteen, niin nämä temppelin peruskivet tuotiin 
kaupunkiin. Raamattu sanoo, että Salomonin täytyi rakentaa Herran temppeli 
Jerusalemiin, Daavidin kaupunkiin. Josefuksen historian todistus sanoo, että temppelin 
peruskivet tuotiin vuorelta kaupunkiin (Daavidin kaupunki), koska temppeli rakennettiin 
Daavidin kaupunkiin.

And that if any of the people of his countrey had differences of great consequence, they 
should send them out of the other cities to these Judges, who would be obliged to give 
righteous sentences concerning such causes; and this with the greater care, because it is 
proper that the sentences which are given in that city wherein the temple of God is, and 
wherein the King dwells, be given with great care, and the utmost justice. - Josephus 
Antiquites of the Jews Book IX chapter 1

Josefus puhuu tuomioista ja niistä tuomioista, joita tuomarit antoivat kaupungissa, missä 
Jumalan temppeli ja kuningas asuivat, ja kuinka tuomiot tuli antaa huolellisesti ja 
mahdollisimman oikeudenmukaisesti. Josefus sanoo temppelin olleen Jerusalemissa, missä
kuningas asui. Jerusalemissa oli kuninkaan linna ja Herran temppeli.

Now the King of Babylon was very intent and earnest upon the siege of 
Jerusalem. ........ And when the city was taken, about mid-night, and the enemies 
generals were entred into the temple; and when Zedekiah was sensible of it, he took his 
wives, and his children, and his captains, and his friends; and with them fled out of the 
city, through the fortified ditch; and through the desert. - Josephus Antiquites of the 
Jews Book X chapter 8

Josefus kertoo Babylonin kuninkaan Jerusalemin kaupungin piirityksestä, kaupungin 
valloituksesta ja kuinka vihollisen sotapäälliköt menivät temppeliin. Tästäkin Josefuksen 
selonteosta käy ilmi, että Herran temppeli oli Jerusalemissa, Daavidin kaupungissa.

1. At this treatment Pompey was very angry, and took Aristobulus into custody. And when
he was come to the city, he looked about where he might make his attack; for he saw the
walls were so firm that it would be hard to overcome them, and that the valley before the 
walls was terrible; and that the temple, which was within that valley, was itself 
encompassed with a very strong wall, insomuch, that if the city were taken, that temple 
would be a second place of refuge for the enemy to retire to.- Josephus The Jewish 
War Book I chapter 7

Roomalainen sotapäällikkö Pompei piiritti ja valtasi Jerusalemin 63 eKr. Josefus kertoo 
kuinka Pompei katseli kuinka hän hyökkäisi Jerusalemiin. Pompei näki lujatekoiset muurit 
ja kuinka muurien edessä oleva laakso (Kidronin laakso) oli kauhistuttava ja kuinka 
temppeli, joka oli vähän matkan päässä laaksosta oli myös ympäröity muurilla (temppeli 
ympäröity muurilla). Josefuksen tekstin käännöksessä oleva sana within tarkoittaa yleensä
sisällä, sisäpuolelle jne. mutta kun puhutaan etäisyyksistä, niin se voi myös tarkoittaa 
matkan päässä. Jerusalemin temppeli ei sijainnut Kidronin laaksossa, siksi within 
tarkoittaa matkan päässä ja tässä tapauksessa vain vähän matkan päässä.



The city of Jerusalem was fortified with three walls, on such parts as were not 
encompassed with unpassable valleys. Josephus Wars of the Jews Book V chapter 4

Yllä oleva kuva on Salomonin ajalta kuningas Hiskian aikaan. Josefus kuvasi kuinka 
kuningas Herodeksen aikaisessa Jerusalemissa oli kolme muuria, lukuun ottamatta 



kulkemiseen kelvottomia laaksoja, joita ei oltu ympäröity muureilla. Meidän on hyvä 
ymmärtää se, että nykyiset muurit Jerusalemin ympärillä eivät olleet niitä muureja, jotka 
aikoinaan ympäröivät Jerusalemia Jeesuksen aikana. Jos katsomme Jerusalemia ja 
muureja nykyisen muurin ja porttien sijainnin kautta, niin emme kykene löytämään 
Raamatun totuutta.

But John held the temple, and the parts thereto adjoining, for a great way; as also Ophla, 
and the valley called the valley of Cedron. - Josephus The Jewish War Book V chapter
6

Josefus kertoo kuinka Johannes piti hallussaan temppeliä ja sen vieressä olevia alueita 
sekä myös Oofelia (Ophlas) ja Kidronin laaksoa. Josefus sanoo Oofelin olleen aivan 
temppelin vieressä. Josefuksen todistuksen mukaan temppeli sijaitsi Oofelin alueella tai 
ihan sen vieressä.

But if we go the other way westward, it began at the same place; and extended through a
place called Bethso, to the gate of the Essens: and after that it went southward: having 
its bending above the fountain Siloam; where it also bends again towards the east at 
Solomon’s pool, and reaches as far as a certain place which they called Ophlas, where it 
was joined to the eastern cloister of the temple. The second wall took its beginning from 
that gate which they called Gennath, which belonged to the first wall. It only 
encompassed the northern quarter of the city, and reached as far as the tower Antonia. 
- Josephus The Jewish War Book V chapter 4

Jerusalemissa oli kolme muurin osaa. Josefus kertoo tässä siitä Jerusalemin kaupungin 
muurista, joka ulottuu Oofeliin (Ophlas) asti, josta se yhdistyy temppelin itäiseen 
pylväikköön. Oofel oli ihan temppelin läheisyydessä, koska Oofelista muuri eteni aina 
temppelin itäiseen pylväikköön (pilarikäytävä).  Josefuksen selonteko vahvistaa Raamatun
todistuksen siitä, että temppeli sijaitsi Oofelin alueella. Josefus sanoo, että toinen muuri 
alkoi ensimmäisen muurin Gennathin portista. Josefus kertoo kuinka toinen muuri kiersi 
kaupungin pohjoista osaa ja ylettyi (päätyi) aina Antonian linnoitukseen asti.

Yllä oleva kuva on kuvarekonstruktio Jerusalemin temppelistä ja Antonian linnoituksesta, 
joka ei siinä mielessä ole ihan oikea, sillä temppeli sijaitsi selvästi alempana kuin Antonian
linnoitus. Kuva ei ole muutenkaan ihan tarkka kuvaus, mutta kuvasta tulee kuitenkin se 
selville jotenkin, että millä tavalla  kaupungin toinen muuri olisi voinut ylettyä Antonian 



linnoitukseen asti. Josefuksen mukaan pilarikäytävä (n. 183 m pitkä) oli temppelin ja 
Antonian linnoituksen välissä yhdistäen ne toisiinsa. Tästä myöhemmin lisää.

Josefuksen selonteon mukaan Jerusalemin temppeli oli Daavidin kaupungissa sen muurien
sisäpuolella kuten yllä oleva toinen kuva esittää, vaikka sekään ei ole varmastikaan täysin 
tarkka kuvaus, niin siitä tulee ilmi kuinka temppeli oli Daavidin kaupungin muurien sisällä 
alempana vuoren rinteellä, eli Daavidin kaupungissa, niin kuin myös Raamattu sanoo.

Yllä oleva kuva tuo esille Kidronin laakson sijainnin, joka on idässä temppelistä katsottuna.
Josefuksen mukaan sotapäällikkö Pompei näki kuinka temppeli oli vähän matkan päästä 
Kidronin laaksosta. Jälkikäteen tehdyt kuvat voivat hämätä ja harhauttaa, eikä niille 
kannata laittaa liikaa painoarvoa. Josefus toi kuitenkin useassa kohdassa esille, että 
Jerusalemin temppeli sijaitsi Daavidin kaupungissa. Josefus ei sano temppelin olleen 
temppelivuoren päällä, vaan Daavidin kaupungissa ja tämä pitää yhtä Raamatun 
todistuksen kanssa.

Now this temple, as I have already said,14 was built upon a strong hill. At first the plain 
at the top was hardly sufficient for the holy house and the altar: for the ground about it 
was very uneven, and like a precipice. But when King Solomon, who was the person that 
built the temple, had built a wall to it, on its east side, there was then added one cloister, 
founded on a bank cast up for it, and on the other parts the holy house stood naked. But 
in future ages the people added new banks; (12) and the hill became a larger plain. They 
then brake down the wall on the north side, and took in as much as sufficed afterward for 
the compass of the entire temple. And when they had built walls on three sides of the 
temple round about, from the bottom of the hill; and had performed a work that was 
greater than could be hoped for; - Josephus The Jewish War Book V chapter 5

Josefus kertoo Salomonin rakentaneen temppeliä vuoren kukkulalle ja kuinka aluksi 
vuoren kukkulan huippu oli tuskin riittävän kokoinen temppelille, sillä maasto oli 
epätasaista ja jyrkkää. Josefuksen mukaan Salomo teki muurin temppelin itäiseen osaan. 
Josefuksen mukaan temppelin maastoa laajennettiin myöhemmin, jolloin siitä tuli 
suurempi tasainen alue ja temppeli ympäröitiin kolmella muurilla. Josefus sanoo 
Salomonin rakentaneen temppelin itäpuolelle muurin sekä muurin koko temppelin 
ympärille.

Josefuksen selonteko paljastaa sen, että vuoren kukkulan päällä (ei vuoren huipun päällä, 
vaan sen vuoren rinteen alemman kukkulan huipun tasanne) ei ollut kovin paljon tilaa ja 
juuri ja juuri he saivat sen rakennettua siihen tasanteeseen, joka oli jyrkkä ja 



epätasainen. Tasanteen laajennustyön jälkeen rakennetut muurit mahtuivat ympäröimään 
temppeliä kolmesta suunnasta.

Perinne sanoo, että temppeli ja Antonia olivat molemmat vuoren huipulla. Josefuksen 
selonteko kumoaa tämän tradition ja väitteen.

Next to this, and before you come to the edifice it self of the tower, there was a wall, 
three cubits high; but within that wall all the space of the tower of Antonia it self was built
upon, to the height of forty cubits. The inward parts had the largeness and form of a 
palace. It being parted into all kinds of rooms, and other conveniencies; such as courts, 
and places for bathing, and broad spaces for camps: insomuch that by having all 
conveniencies that cities wanted, it might seem to be composed of several cities; but by 
its magnificence it seemed a palace. And as the intire structure resembled that of a tower,
it contained also four other distinct towers, at its four corners. Whereof the others were 
but fifty cubits high: whereas that which lay upon the south east corner was seventy 
cubits high: that from thence the whole temple might be viewed. But on the corner, 
where it joined to the two cloisters of the temple, it had passages down to them both: 
through which the guards (for there always lay in this tower a Roman legion) went several
ways among the cloisters, with their arms, on the Jewish festivals; in order to watch the 
people, that they might not there attempt to make any innovations. For the temple was a 
fortress, that guarded the city; as was the tower of Antonia a guard to the temple. And in 
that tower were the guards of those three (14). There was also a peculiar fortress 
belonging to the upper city, which was Herod’s palace. But for the hill Bezetha, it was 
divided from the tower of Antonia, as we have already told you.23 And as that hill on 
which the tower of Antonia stood, was the highest of these three, so did it adjoin to the 
new city:24 and was the only place that hindred the sight of the temple on the north. 
- Josephus The Jewish War Book V

Tiitus roomalaisten sotapäällikkö:
For if we go up to this tower of Antonia, we gain the city. For if there should be any more 
occasion for fighting against those within the city; which I do not suppose there will; since
we shall then be upon the top of the hill, and be upon our enemies before they can have 
taken breath, these advantages promise us no less than a certain and sudden victory. 
- Josephus The Jewish War Book VI

We are told by Josephus, when you read his accounts carefully, that the whole northern 
wall of the Temple was parallel to and flanking the full length of the southern wall of Fort 
Antonia. He said there was an open space of 600 feet (a stade) between the two 
walls. ............ Recall that Herod built the Tower of Antonia as a fortress to protect the 
Temple and the City of Jerusalem. In order to render direct protection to the Temple from 



Fort Antonia, Herod built a causeway of two colonnades (situated alongside one another - 
one on the west and another adjacent to it on the east with a narrow open space in 
between). They spanned a distance of one stade (600 feet) from the southwest angle of 
wall of Fort Antonia directly southward to encounter the northwest angle of the northern 
and western colonnades of the outer walls of the Temple. Remember that Josephus 
himself stated that the distance between the southern wall of Fort Antonia and the 
northern wall of the Temple was exactly one stade (600 feet). Ernest L. Martin The 
Temples that Jerusalem Forgot Chapter 32

Josefuksen selonteko siitä, että Antonian linnoitus koostui kuin useasta kaupungista 
kumoaa sen väitteen, että temppeli ja Antonian linnoitus sijaitsivat vierekkäin 
temppelivuoren huipulla. Josefuksen mukaan Antonian linnoitus koostui kuin useasta 
kaupungista. Temppelivuoren alue on n. 13 hehtaarin kokoinen ja siihen mahtuisi iso 
roomalainen linnoitus, joka koostuu kuin useasta kaupungista.

Josefuksen mukaan Antonian linnoituksen kaakkoisosan kulma oli 70 kyynärää korkea, 
josta koko temppeli voitiin nähdä. Yllä oleva kuva on Avi Yonahin perinteinen näkemys 
Antonian linnoituksen ja temppelin sijainneista, jotka ovat toisissaan kiinni.

Josefus kertoi kuinka Antonian linnoitus sijaitsi korkeammalla kukkulalla kuin Herodeksen 
palatsi ja temppeli. Josefus kertoo kuinka Tiitus roomalaisten sotapäällikkö sanoi Antonian
linnoituksen sijainneen vuoren huipulla ja kuinka he ovat silloin vihollisen yläpuolella. 
Tämäkin yksityiskohta kumoaa sen, että temppeli ja linnoitus eivät olleet kiinni toisissaan.

Josefuksen todistuksen mukaan temppeli sijaitsi alempana vuorten rinteellä kun taas 
Antonian linnoitus oli vuoren huipun päällä, josta käsin kykenee näkemään koko 
temppelin, niin kuin Josefus kertoi. Josefuksen mukaan Antonian linnoitus oli niin suuri, 
että se esti näkemästä temppeliä pohjoissuunasta käsin. Avi Yonahin malli on niin pieni, 
että se ei estäisi näkemästä temppeliä pohjoisesta käsin. Yllä oleva kuva Avi Yonahin 
Antonian linnoituksen pienoismallista ei vastaa sitä todellisuutta millainen Antonian linna 
oli todellisuudessa.

Josefuksen mukaan Antonian linnoituksen ja temppelin välillä oli kaksi pilarikäytävää, 
jotka menivät linnoituksesta alas temppeliin. Antonian linnoituksen ja temppelin välissä oli
Antonian linnoituksen muuri ja temppelin muuri ja muurien välinen matka oli 600 jalkaa 
(n. 183 m). Antonian linnoituksen kaksi pilarikäytävää yhdistivät linnoituksen ja temppelin
toisiinsa kahdella pilarikäytävällä. Josefuksen selonteon mukaan Antonian linnoituksen ja 
temppelin muurien etäisyys toisistaan oli n. 183 metriä, joiden välissä oli kaksi 
pilarikäytävää, jotka johtivat linnoituksesta alas temppeliin. Avi Yonahin mallissa 



linnoituksen ja temppelin muurit ovat kiinni toisissaan. Avi Yonahin pienoismalli ei ole 
totuudenmukainen.

We are told by Josephus, when you read his accounts carefully, that the whole northern 
wall of the Temple was parallel to and flanking the full length of the southern wall of Fort 
Antonia. He said there was an open space of 600 feet (a stade) between the two 
walls. ............ Recall that Herod built the Tower of Antonia as a fortress to protect the 
Temple and the City of Jerusalem. In order to render direct protection to the Temple from 
Fort Antonia, Herod built a causeway of two colonnades (situated alongside one another - 
one on the west and another adjacent to it on the east with a narrow open space in 
between). They spanned a distance of one stade (600 feet) from the southwest angle of 
wall of Fort Antonia directly southward to encounter the northwest angle of the northern 
and western colonnades of the outer walls of the Temple. Remember that Josephus 
himself stated that the distance between the southern wall of Fort Antonia and the 
northern wall of the Temple was exactly one stade (600 feet). Ernest L. Martin The 
Temples that Jerusalem Forgot Chapter 32

And now Herod, in the eighteenth year of his reign,15 and after the acts already 
mentioned, undertook a very great work; that is to build of himself the temple of God, 
(28) and make it larger in compass, and to raise it to a most magnificent altitude: as 
esteeming it to be the most glorious of all his actions, as it really was, to bring it to 
perfection; and that this would be sufficient for an everlasting memorial of 
him ...................... So Herod took away the old foundations, and laid others, and erected
the temple upon them: being in length an hundred cubits; and in height twenty additional 
cubits: which [twenty], upon the sinking of their foundations, fell down. - Josephus 
Antiquities of the Jews Book XV chapter 11

Herodes rakennutti Antonian linnoituksen n. 37-35 eKr. Herodes aloitti temppelin 
laajennustyön n. 19-20 eKr. Herodes rakennutti ensin Antonian linnoituksen ja vasta noin 
15-16 vuotta myöhemmin Herodes aloitti temppelin laajennustyöt, tehden temppelistä 
aikaisempaa isomman. Josefuksen mukaan Herodes poisti vanhan temppelin perustukset 
ja asetti uudet perustukset, jonka päälle temppeli rakennettiin. Herodeksen temppelin ja 
Antonian linnoituksen muurien etäisyys oli toisistaan n. 183 metriä, joka tarkoittaa sitä, 
että Avi Yonahin pienoismalli vääristää totuutta, sillä Yonahin pienoismallissa temppeli ja 
linnoitus ovat kiinni toisissaan.

Yllä oleva kuva on suuntaa antava, josta puuttuu toinen pilari käytävä, mutta kuvasta 
näkee sen kuinka temppelin ja Antonian linnoituksen muurien välinen etäisyys on n. 183 
ja kuinka temppeli sijaitsi linnoitusta huomattavasti alempana. Kun Herodes rakensi ja 



laajensi temppeliä, niin hän samalla rakensi temppelin ja linnoituksen väliin kaksi 
pilarikäytävää. Herodes rakensi alunperin Antonian linnoituksen suojatakseen temppeliä ja
siitä siitä syystä hän rakennutti laajennettuun temppeliin kaksi pilarikäytävää, että 
linnoituksesta pääsee nopeasti temppeli alueelle ja temppeliin.

Now as to the tower of Antonia, it was situate at the corner of two cloisters of the court of
the temple:21 of that on the west, and that on the north. Josephus Wars of the Jews 
Book V chapter 5

Antonian linnoitus oli temppelin kahden pylväskäytävän (pilarikäytävä) läntisen ja 
pohjoisen kulmauksessa. Pilarikäytävien välillä oli noin 183 metriä ja temppeli sijaitsi 
alemmalla vuoren ylänteellä.



Josefuksen selonteko Jerusalemin ja temppelin hävityksestä
Cæsar gave orders that they should now demolish the intire city, and temple: but should 
leave as many of the towers standing as were of the greatest eminency, that is, 
Phasaelus, and Hippicus, and Mariamne: and so much of the wall as inclosed the city on 
the west side. This wall was spared, in order to afford a camp for such as were to lie in 
garrison: as were the towers also spared in order to demonstrate to posterity what kind of
city it was, and how well fortified, which the Roman valour had subdued. But for all the 
rest of the wall, it was so thoroughly laid even with the ground, by those that dug it up to 
the foundation, that there was left nothing to make those that came thither believe it had 
ever been inhabited. This was the end which Jerusalem came to, by the madness of those 
that were for innovations. A city otherwise of great magnificence, and of mighty fame 
among all mankind. - Josephus The Jewish War Book VII chapter 1

Josefuksen mukaan koko kaupunki ja temppeli piti hävittää, lukuun ottamatta kolmea 
tornia ja osaa kaupungin muurista lännessä.

Eleazar Ben Yair Masadan juutalainen sotapäällikkö:

Where is this city that was believed to have God himself inhabiting therein? It is now 
demolished to the very foundations: and hath nothing but that monument of it preserved;
I mean the camp of those that hath destroyed it: which still dwells upon its ruins. Some 
unfortunate old men also lie upon the ashes of the temple; and a few women are there 
preserved alive by the enemy, for our bitter shame and reproach. .... And I cannot but 
wish that we had all died, before we had seen that holy city demolished by the hands of 
our enemies; or the foundations of our holy temple dug up after so profane a 
manner. - Josephus The Jewish War Book VII chapter 8

Masadan juutalainen sotapäällikkö sanoi Jerusalemin kaupungin tuhoutuneen 
perustuksiaan myöten, josta jäi jäljelle vain roomalaisten linnoitus. Eleazarin mukaan 
temppeli tuhottiin perustuksiaan myöten.

While they overthrew the city themselves; and forced the Romans, whether they would or
no, to gain a melancholy reputation by acting gloriously against them: and did almost 
draw that fire upon the temple, which they seemed to think came too slowly. And 
indeed, when they saw that temple burning, from the upper city, they were neither 
troubled at it, nor did they shed any tears on that account. - Josephus The Jewish War 
Book V chapter 10

Josefus kertoo kirjassaan viisi kuinka temppelissä olevaa paloa katseltiin yläkaupungista 
käsin. Kaupungissa oli paljon mellakoita, eikä tässä kuvattu tulipalo ollut se tulipalo, jonka
seurauksena temppeli hävitettiin kokonaan.

And besides, one of those that went into the place prevented Cæsar, when he ran so 
hastily out to restrain the soldiers: and threw the fire upon the hinges of the gate, in the 
dark. Whereby the flame burst out from within the holy house itself immediately: when 
the commanders retired, and Cæsar with them; and when nobody any longer forbad those
that were without to set fire to it. And thus was the holy house burnt down, without 
Cæsar’s approbation. - Josephus The Jewish War Book VI chapter 4

Josefus kertoo kirjassa kuusi (huom! viidennen kirjan tapahtumien jälkeen) kuinka 
temppeli poltettiin ja tuhottiin kokonaan. Myöhemmin temppelin tuhoamisen jälkeen koko 
temppelialue tuhottiin.

(Josefuksen loppuhuomautus nro 7) We may here note, that Titus is here called a King, 
and Cæsar by Josephus, even while he was no more than the Emperor’s son, and general 
of the Roman army; and his father Vespasian was still alive. - Josephus The Jewish 
War Book V chapter 5

Josefuksen kirjan loppuhuomautuksissa sanotaan, että Josefus käytti kirjassaan 
Tiituksesta sanoja kuningas ja keisari, vaikka hän oli vain keisarin poika, Rooman armeijan



sotapäällikkö ja kuinka hänen isänsä keisari Vespanius oli vielä elossa. Tämä 
loppuhuomautus selventää sitä miksi Josefus kirjoittaa paljon keisarista ja asiayhteys 
viittaa Tiitukseen.

When I came near your temple, I again departed from the laws of war, and exhorted you 
to spare your own sanctuary, and to preserve your holy house to yourselves. I allowed 
you a quiet exit out of it: and security for your preservation. Nay, if you had a mind, I 
gave you leave to fight in another place. Yet have you still despised every one of my 
proposals: and have set fire to your holy house with your own hands. And now, vile 
wretches, do you desire to treat with me by word of mouth? To what purpose is it that 
you would save such an holy house as this was, which is now destroyed? What 
preservation can you now desire, after the destruction of your temple? - Josephus The 
Jewish War Book VI chapter 6

Josefus kirjoittaa edelleen siitä kuinka temppeli oli tuhottu ja hävitetty.

Matt 24:
1 ¶ Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois; ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen 
tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia.
2 Niin hän vastasi ja sanoi heille: "Ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille: 
tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta."

Herra Jeesus sanoi ettei temppelistä ja sen rakennuksista jäisi mitään jäljelle. Josefus 
vahvistaa Jeesuksen profetian kertomalla kuinka Jerusalemin temppeli ja sen rakennukset 
sekä kaupunki tuhottiin ja hävitettiin. Temppelistä ja sen rakennuksista ei jäänyt mitään 
jäljelle, joka tarkoittaa sitä, että Länsimuuri on osa roomalaista Antonian linnoitusta.



Uuden testamentin todistus Jerusalemin temppelin 
sijainnista
Joh 5:2 Ja Jerusalemissa on Lammasportin luona lammikko, jonka nimi hebreankielellä 
on Betesda, ja sen reunalla on viisi pylväskäytävää.

Monet sanovat, että Joh 5:2 todistaa, että Jerusalemin temppeli sijaitsi temppelivuoren 
huipulla, koska Betesdan lammikko sijaitsi temppelivuoren pohjoisella puolella, Antonia 
linnoituksen vieressä, joiden vieressä sijaitsi lammasportti, niin kuin Joh 5:2 sanoo.

that hill, which is in number the fourth, and is called Bezetha,8 to be inhabited also. It lies
over against the tower Antonia: but is divided from it by a deep valley; which was dug on 
purpose: and that in order to hinder the foundations of the tower of Antonia from joining 
to this hill, and thereby affording an opportunity for getting to it with ease, and hindering 
the security that arose from its superior elevation. Josephus Wars of the Jews Book 5 
chapter 4

Josefus kirjoitti selonteossaan, että neljäs kukkula (vuori) oli 
nimeltään Bezetha (Betesda), joka sijaitsi vastapäätä Antonian linnoitusta, mutta syvä 
laakso erotti ne toisistaan, joka oli tehty tarkoituksellisesti ettei Antonian perustukset olisi 
olleet yhteydessä tähän kukkulaan (Betesda) ja tarjonnut helppoa mahdollisuutta ja 
pääsyä Antoniaan.

Josefuksen selonteon mukaan Antonian linnoitus ei sijainnut Betesdan lammikon vieressä, 
koska Betesdan kukkulan ja kukkulalla missä Antonian sijaitsi välille oli tehty 
tarkoituksellisesti syvä laakso erottamaan ne toisistaan.

Miksi Joh 5:2 käännöksissä on kuitenkin sana lammasportti, joka todellakin sijoittaisi 
temppelin temppelivuorelle? Vastaus on perin yksinkertainen. Perinne, joka sanoo 
temppelin sijainneen temppelivuoren päällä kääntää monissa käännöksissä väärin John 
5:2 kohdan sillä kreikantekstissä ei ole sanaa lammasportti, vaan lammas-lammikko tai 
lammas-allas:

Joh 5:2 εστιν δε εν τοις ιεροσολυμοις επι τη προβατικη (lammas) κολυμβηθρα (lammikko, allas) η 
επιλεγομενη εβραιστι βηθεσδα πεντε στοας εχουσα

Joh 5:2 kreikantekstissä on sanat probatike (lammas) ja kolymbethra (lammikko - 
allas), joka tarkoittaa sitä, että Joh 5:2 sanoo kreikankielen alkutekstin mukaan, että 
Jerusalemissa on lammas-lammikko, joka on hepreankielellä (arameaksi alunperin) 
Betesda. Tästä Raamatun kohdasta tulee ikävästi esille se millä tavalla perinne vääristää 
Jumalan sanan totuutta muuttamalla lammas-lammikon lammasportiksi.

Kun katsomme kreikankielistä Septuaginta käännöstä, niin sekin todistaa, että 
lammasporttia ei käännetä kreikaksi pelkästään sanalla probatike:

Ne 3:1 και ανεστη ελισουβ ο ιερευς ο μεγας και οι αδελφοι αυτου οι ιερεις και ωκοδομησαν την πυλην την 
προβατικην αυτοι ηγιασαν αυτην και εστησαν θυρας αυτης και εως πυργου των εκατον ηγιασαν εως πυργου 
ανανεηλ

Neh 3:1 Ylimmäinen pappi Eljasib ja hänen veljensä, papit, nousivat ja 
rakensivat Lammasportin (ten pylen ten probatiken), jonka he pyhittivät ja jonka ovet 
he asettivat paikoilleen, edelleen Hammea-torniin asti, jonka he pyhittivät, ja edelleen 
Hananelin-torniin asti.

Kreikankielen pyle sana tarkoittaa porttia. Septuaginta Nehemia 3:1:ssa käyttää 
lammasportista kreikankielen sanoja pyles probatikes, ei sanaa probatike (Joh 5:2).

Ne 3:32 και ανα μεσον αναβασεως της πυλης της προβατικης εκρατησαν οι χαλκεις και οι ροποπωλαι

Neh 3:32 Kultasepät ja kauppiaat korjasivat muurin Kulmasalin ja Lammasportin (tes 
pyles tes probatikes) väliltä.



Serptuaginta Neh 3:32:ssa ei käytä kreikankielen sanaa propatike lammasportista, vaan 
sanoja pyles probatikes.

Ne 12:39 και υπερανω της πυλης εφραιμ και επι πυλην της ισανα και επι πυλην την ιχθυηραν και πυργω 
ανανεηλ και εως πυλης της προβατικης και εστησαν εν πυλη της φυλακης

Neh 12:39 ja Efraimin-portin yläpuolitse ja Vanhanportin, Kalaportin, Hananelin-tornin ja
Hammea-tornin ohitse aina Lammasportille saakka; ja he asettuivat Vankilaportin luokse.

Septuaginta Neh 12:39:ssa ei käytä kreikankielen sana propatike lammasportista, vaan 
sanoja pyles probatikes.

Matt 7:13 Menkää ahtaasta portista (pyles) sisälle. Sillä se portti (pyle) on avara ja tie 
lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät;

Mt 7:13 εισελθετε δια της στενης πυλης (ahdas portti) οτι πλατεια η πυλη (avara portti) και ευρυχωρος η οδος
η απαγουσα εις την απωλειαν και πολλοι εισιν οι εισερχομενοι δι αυτης

Raamatussa kreikankielessä portti sana on pyle, joka tulee myös esille Matt 7:13 jakeesta 
ja muualta, jossa esiintyy sana portti.

Joh 5:2 lammasportti käännös on väärä käännös, joka on aivan varmasti väärin käännetty
väärän perinteen tulkinnan sokaisemana ja takia. Kyseessä on myös erittäin törkeä 
väärennös, sillä jokainen, joka vähänkin ymmärtää kreikankieltä pitäisi ymmärtää, 
ettei probatikes (kolymbethra) tarkoita lammasporttia, vaan lammas-lammikkoa. 
Toisaalta Joh 5:2 väärin kääntäminen osoittaa myös sen kuinka traditio ja perinne ei 
kunnioita totuutta, vaan pyrkii tietoisesti vääristelemään totuutta. Tosin monet saattavat 
ihan vilpittömästikin ymmärtää ja kääntää tämän kohdan väärin, koska perinne ohjaa 
heitä väärään suuntaan.

Monet sanakirjat antavat probatikos (probatike, probatikes, probatiken) sanalle 
merkityksen lammas, lampaaseen liittyvä, lammasportti. Sanakirjojen lammasportti 
merkitys sanalle probatikos on perinteen tulkintaa, ei sanan todellinen merkitys. 
Septuaginta käyttää pyle (portti) sanaa yhdistettynä probatikos sanaan, joka tarkoittaa 
kolme kertaa Septuagintassa lammasporttia. UT:ssa Joh 5:2 ei ole portti (pyle) sanaa, 
vaan probatikos (lammas) sana on yhteydessä lammikkoon (kolymbethra). Jos Joh 
5:2:ssa olisi kyse lammasportissa, niin tekstissä pitäisi Septuagintan esimerkin mukaan 
olla myös sana pyle (portti), mutta koko jakeessa ei ole edes portti sanaa.

Joh 5:2 ei sano, että lammasportti sijaitsee Betesdan lammikolla, tosin väärin käännetyt 
käännökset sanovat niin, mutta meidän tulee uskoa totuuteen, eikä väärin käännetty 
kohta saisi ohjata meidän uskoamme, vaan Jumalan sanan totuus. Raamatun todistuksen 
mukaan kuten olemme edellä nähneet, niin temppeli sijaitsi Oofelin alueella tai ihan sen 
läheisyydessä alempana vuoren rinteellä. Kaikki muut Raamatun kohdat kuin Joh 5:2 
mitkä käsittelevät temppelin sijaintia sijoittavat Oofeliin tai sen läheisyyteen. Sanotaan 
jopa niin suoraan, että temppelistä kulki yläportin kautta suora pääsy kuninkaan linnaan. 
Kuninkaan linna sijaitsi Daavidin kaupungissa.

Apt 21:
28 ja huusivat: "Israelin miehet, auttakaa! Tämä on se mies, joka kaikkialla opettaa 
kaikkia ihmisiä meidän kansaamme ja lakiamme ja tätä paikkaa vastaan, onpa vielä 
tuonut kreikkalaisia pyhäkköönkin ja saastuttanut tämän pyhän paikan."
29 Sillä he olivat ennen nähneet efesolaisen Trofimuksen kaupungilla hänen kanssaan ja 
luulivat, että Paavali oli tuonut hänet pyhäkköön.
30 Ja koko kaupunki tuli liikkeelle, ja väkeä juoksi kokoon; ja he ottivat Paavalin kiinni, 
raastoivat hänet ulos pyhäköstä, ja heti portit suljettiin.
31 Ja kun he tahtoivat hänet tappaa, sai sotaväenosaston päällikkö sanan, että koko 
Jerusalem oli kuohuksissa.
32 Tämä otti heti paikalla mukaansa sotilaita ja sadanpäämiehiä ja riensi alas heidän 
luoksensa. Kun he näkivät päällikön ja sotilaat, lakkasivat he lyömästä Paavalia.
33 Silloin päällikkö astui esiin, otatti hänet kiinni ja käski sitoa hänet kaksilla kahleilla ja 
kysyi, kuka hän oli ja mitä hän oli tehnyt.



34 Mutta kansanjoukosta huusivat toiset sitä, toiset tätä. Ja koska hän melun tähden ei 
voinut saada varmaa selkoa, käski hän viedä hänet kasarmiin.

Apostolien tekojen luvussa 21 kerrotaan Paavalin olleen pyhäkössä (temppeli) ja kuinka 
siellä syntyneen mellakan takia, joka johtui Paavalista, Paavali tuotiin ulos pyhäköstä ja 
portit suljettiin. Paavali kiinniottajineen oli temppeli alueella senkin jälkeen kun temppelin 
portit suljettiin. Raamattu sanoo kuinka roomalaiset sotilaat ja päällikkö riensivät alas 
(juoksivat alas monessa käännöksessä) (pilarikäytävää pitkin) Paavalin ja hänen 
kiinniottajiensa luokse, jotka olivat temppelialueella. Paavali vietiin kasarmiin, eli Antonian
linnoitukseen.

Tämä Raamatun kohta todistaa kiistattomasti, että Antonian linnoitus sijaitsi 
temppelivuoren huipulla ja temppeli alempana vuoren rinteellä. Jos temppeli olisi ollut 
vuoren huipulla ja kiinni Antonian linnoituksessa, niin kuin Avi Yonahin pienoismalli esittää,
niin Raamatussa ei voisi lukea, että sotilaat tulivat linnoituksesta alas temppelialueelle.

Apt 22:
29 Silloin ne, joiden piti häntä tutkia, lähtivät heti hänen luotaan. Ja myös päällikkö 
peljästyi saatuaan tietää, että Paavali oli Rooman kansalainen, kun oli sidottanut hänet.
30 Mutta seuraavana päivänä, koska hän tahtoi saada varman tiedon, mistä juutalaiset 
häntä syyttivät, päästi hän hänet siteistä ja käski ylipappien ja koko neuvoston 
kokoontua, vei Paavalin alas ja asetti hänet heidän eteensä.

Apostolien tekojen luvussa 22 jakeessa 30 sanotaan Rooman armeijan päällikön vieneen 
Paavalin alas ylipappien (tarkoittaa varmaankin pappien palveluosastojen johtajia) ja 
neuvoston (Sanhedrin) luokse. Sanhedrin oli juutalaisten suuri neuvosto, johon kuului 71 
uskonnollista johtajaa. Sanhedrin oli juutalaisten korkein lakineuvosto. Jeesuksen 
aikana Sanhedrin kokoontui Jerusalemin temppelissä, jossa heillä oli oma 
kokoontumistila.

Roomalainen sotapäällikkö vei Paavalin Antonian linnoituksesta  alas temppeliin 
Sanhedrinin luokse. Tämäkin Raamatun kohta todistaa temppelin sijainneen alempana 
vuoren rinteellä kuin Antonian linnoitus.

Apt 23:
1 ¶ Niin Paavali loi katseensa neuvostoon ja sanoi: "Miehet, veljet, minä olen kaikessa 
hyvällä omallatunnolla vaeltanut Jumalan edessä tähän päivään asti".
..................
10 Ja kun riita yhä kiihtyi, pelkäsi päällikkö, että he repisivät Paavalin kappaleiksi, ja käski
sotaväen tulla alas ja temmata hänet heidän keskeltään ja viedä hänet kasarmiin.

Apostolien tekojen luku 23 kertoo tapahtumista kun Paavali oli Sanhedrinin luona 
temppelissä. Sanhedrinin kokoontumisessa tuli riitaa, jonka seurauksena Rooman 
armeijan päällikkö käski sotilaita tulemaan alas linnoituksesta viedäkseen Paavalin takaisin
ylös linnoitukseen. Raamattu todistaa apostolien teoissa luvuissa 21-23 monta kertaa sen,
että Antonian linnoitus sijaitsi temppelivuoren huipulla ja temppeli alempana vuoren 
rinteellä. Avi Yonahin pienoismalli on väärennös ensimmäisen vuosisadan ajan 
Jerusalemista koskien temppelin ja Antonian linnoituksen sijaintia. On täysin varmaa että 
Jumalan sanan todistus on totuus siitä, missä Antonian linnoitus ja temppeli sijaitsivat.

Mark 11:11 Ja hän kulki sisälle Jerusalemiin ja meni pyhäkköön; ja katseltuaan kaikkea 
hän lähti niiden kahdentoista kanssa Betaniaan, sillä aika oli jo myöhäinen.

Mark 11:11 And Jesus entered into Jerusalem, and into the temple: and when he had 
looked round about upon all things, and now the eventide was come, he went out unto 
Bethany with the twelve. KJV 1769

Markuksen evankeliumin luvussa 11 sanotaan kuinka Jeesus meni Jerusalemin kaupungin 
sisälle ja pyhäkköön (temppeliin). Tässäkin kohtaa Raamattu sanoo temppelin sijainneen 
Jerusalemin sisällä (Daavidin kaupungissa).



Matt 4:5 Silloin perkele otti hänet kanssansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön 
harjalle

Mark 11:15 Ja he tulivat Jerusalemiin. Ja hän meni pyhäkköön ja rupesi ajamaan ulos 
niitä, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä, ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja 
kyyhkysten myyjäin istuimet,

Apt 22:17 Kun olin palannut Jerusalemiin, tapahtui minun rukoillessani pyhäkössä, että 
minä jouduin hurmoksiin

Edellä on lisää muutama Raamatun kohta, joka todistaa sen, että temppeli sijaitsi 
Jerusalemin kaupungissa, Daavidin kaupungissa.

Aina kun luet Raamattua ja eteesi tulee kohta, joka puhuu Jerusalemin temppelistä, niin 
se sijaitsi Raamatun ilmoittamassa paikassa, jebusilaisen Ornanin puimatantereella, 
Daavidin kaupungissa ja sen muinaisen Salomonin aikaisen Daavidin kaupungin muurien 
sisäpuolella. Jos poikkeat pois tästä Raamatun antamasta merkistä ja suuntaviitasta, niin 
silloin perinne ohjaa sinut väärään paikkaan.



Ajatuksia kolmannesta temppelistä ja loppusanat
Raamatun profetian mukaan kolmas temppeli tullaan rakentamaan lopunaikana 
Jerusalemiin. Herran Jeesuksen syntiuhri, Hänen veressään on iankaikkinen uhri syntien 
anteeksisaamiseksi ja pelastukseksi, joka tarkoittaa käsin tehdyn temppelin ja eläinuhrien 
päättymistä ja loppumista.

Tuleva Jerusalemin kolmas temppeli voidaan rakentaa temppelivuoren huipulle tai sen 
alkuperäiseen paikkaan alemmalle vuoren rinteelle tai ehkäpä jonnekin muualle. 
Kolmannen temppelin rakentaminen, rakennettiin se sitten minne tahansa ja sen käyttöön
ottaminen on antikristillinen hanke, ei Jumalan tahto.

Islamilaisten moskeijoiden sijaitseminen temppelivuoren huipulle estää juutalaisten 
oikeuden koko Moorian vuoreen. Jos temppeli rakennetaan sen alkuperäiseen paikkaan tai
temppelivuoren huipulle, niin siitä huolimatta se on osittain muslimien hallussa. Tulevan 
kolmannen temppelin sijoittaminen sen alkuperäiseen paikkaan olisi valheen työtä siitäkin 
huolimatta, että paikka olisi oikea, mutta Herran Jeesuksen syntiuhrin ja veren tähden se 
on tarpeeton ja valheen työtä ja antikristillinen hanke. Tulevan kolmannen temppelin 
sijoittaminen temppelivuoren huipulle on kuitenkin isompi valhe, koska siinä uskotellaan 
sen olevan temppelin alkuperäinen paikka, vaikka se on alempana vuoren rinteellä Oofelin
alueella tai sen läheisyydessä.

Jooel 3:2 minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn 
siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat 
hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani

Sitä en osaa sanoa mihin kohtaan Jerusalemin kolmas temppeli tullaan rakentamaan. 
Rakennetaanko se sen oikeaan paikkaan Oofelin alueelle, sitä en tiedä? Vai käykö niin, 
että Jerusalemin jakamisen (antikristillinen hanke) kautta palestiinalaisille ehdotetaan, 
että kun he ovat saaneet osia Jerusalemista, niin heidänkin on tehtävä kompromisseja 
kuten juutalaiset ovat tehneet. Olisiko se sellainen kompromissi, missä palestiinalaiset 
suostuisivat siihen, että kolmas temppeli rakennettaisiin johonkin kohtaan temppelivuoren
huipulle? En tiedä miten tulee käymään, mutta aika tulee sen näyttämään, mutta se on 
kuitenkin varmaa, että johonkin temppeli tullaan rakentamaan Jerusalemiin ennen kuin 
tapahtuu Herran Jeesuksen tulemus.

Mikä olisi sellainen kompromissi, joka saisi palestiinalaiset mahdollisesti hyväksymään 
juutalaisen temppelin rakentamisen temppelivuoren huipulle? Sen jälkeen kun virallisesti 
Itä-Jerusalem ja muitakin osia annetaan palestiinalaisten haltuun ja Itä-Jerusalem 
julistetaan Palestiinan pääkaupungiksi, niin voitaisiin ehdottaa, että koska juutalaiset ovat 
tehneet suuren uhrauksen ja kompromissin, niin myös palestiinalaisten olisi tehtävä suuri 
uhraus ja kompromissi, joka olisi juutalaisen temppelin rakentamisen hyväksyminen 
temppelivuoren huipulle. En sano, että näin tulee varmasti tapahtumaan, mutta tällainen 
ajatus ja mahdollisuus on noussut sydämelleni.

Edellä olevan kaltainen molemminpuolinen kompromissi olisi asia, jonka sanottaisiin 
takaavan rauhan Lähi-itään, mutta se olisi kuitenkin valheellinen rauha, sillä Raamatun 
sanan profetian mukaan lopunajan viimeisinä päivinä Jooelin kautta annetun profetian 
mukaan monet pakanakansat hyökkäävät Israelin kimppuun. Pakanakansat hyökkäävät 
Israelia vastaan Kidronin (Joosafat) laaksosta käsin. Pakanakansat kokevat täydellisen 
tappion. Israelin maan jakaminen tulee tapahtuu lopunaikana (palestiinalaisille annetaan 
osia Jerusalemista ja muualtakin), mutta Jumala lopulta tuomitsee kaikki, jotka ovat 
osallistuneet ja hyväksyneet Israelin maan jakamisen sekä tuhoaa kaikki Israelia vastaan 
hyökkäävät pakanakansat.
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Temppelin peruskivet ennen ja nyt

Olen viime vuodesta saakka tutkinut paljon Jerusalemin temppeliä, sen alkuperäistä 
sijaintia sekä temppeliin ja siihen liittyvien asioiden esikuvallista opetusta. Tässä aiheessa 
on monenlaista ulottuvuutta ja osa sen rikkaasta ja ihmeellisestä esikuvallisesta 
opetuksesta ei ole vielä avautunut minulle. Olen kokenut kirjoittaa tästä aiheesta 
kirjoituksen tietystä näkökulmasta käsin, jonka keskipiste on Jumalan pelastus, Herra 
Jeesus ja kuinka esikuvallinen opetus opettaa siitä miten Herraan Jeesukseen tulee uskoa 
ja kuinka Herra Jeesus on luja uskomme peruskivi. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan 
sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:

Temppelin suuri ja kallisarvoinen peruskivi esikuva Jeesuksesta 
Esikuvia Jerusalem ja Giihonin lähde
Valmiit kivet louhimosta
Jumalan lupaukset siunauksesta tai kirouksesta ihmisen valinnan mukaan
Jumalan temppeli Uuden Liiton aikakaudessa

 

 



Temppelin suuri ja kallisarvoinen peruskivi esikuva 
Jeesuksesta
1 Kun 5:
15 Ja Salomolla oli seitsemänkymmentä tuhatta taakankantajaa ja kahdeksankymmentä 
tuhatta kivenhakkaajaa vuoristossa;
16 sen lisäksi Salomon maaherrojen virkamiehiä, jotka valvoivat töitä, kolmetuhatta 
kolmesataa miestä, vallitsemassa väkeä, joka teki työtä.
17 Ja kuningas käski louhia suuria ( גדל- גדול    gadol) kiviä, kallisarvoisia kiviä, 
laskeakseen temppelin perustuksen hakatuista kivistä.

Yehudim in Moshiach 4:14 Orthodox Jewish Bible (OJB)
14 Therefore, als (since) we have a great Kohen Gadol who has made his passing through Shomayim, [Rebbe, 
Melech HaMoshiach] Yehoshua HaBen HaElohim, let us hold firmly to the hoda’ah (confession) of the hachrazah
(proclamation) of our [Orthodox Jewish] Emunah.

Kun kuningas Salomo Jumalan käskystä alkoi rakentamaan temppeliä, niin temppelin 
peruskivien piti olla suuria, kallisarvoisia ja hakattuja kiviä. Temppelin peruskivet olivat 
esikuva Herrasta Jeesuksesta. Uuden Liiton uskon uskonjärjestyksessä Jumalan 
pelastamat ihmiset ovat Jumalan temppeli ja Herra Jeesus on suuri (gadol) peruskivi 
Jumalan temppelissä, sillä Herra Jeesus on uskovien suuri Ylimmäinen Pappi (Kohen 
Gadol), niin kuin esim. Hebr 4:14 opettaa. VT:n ylimmäisen papin asussa hänellä oli 
olkapäillään kallisarvoiset kivet (onyks-kivi), jossa luki Israelin 12 sukukunnan nimet, 
että ylimmäinen pappi kantaisi heidän nimiään olkapäillään Herran kasvojen edessä, että 
heitä muistettaisiin. VT:n ylimmäisellä papilla oli rintakilpi, jossa oli kaksitoista 
kallisarvoista kiveä, joissa luki Israelin 12 sukukunnan nimet, että ylimmäinen pappi 
kantaisi rintakilvessä sydämensä päällä, astuessaan pyhäkköön, Israelin poikain nimet, 
että heidät alati johdatettaisiin muistoon Herran edessä.

Tästä syystä myös temppelin suuret peruskivet olivat kallisarvoisia kiviä, koska ne olivat 
esikuvaa Herrasta Jeesuksesta ja Hänen Ylipappeudestaan. Herra Jeesus on Uuden Liiton 
Ylimmäinen Pappi, joka kantaa Uuden Liiton kansaa rakkautensa, armonsa ja totuutensa 
kautta Pyhässä Hengessä. Uuden Liiton kansa on koko ajan Jeesuksen sydämellä, sillä Hän
muistaa ja tietää mitä Hänen kansansa tarvitsee.

Salomon temppelin suuret ja kallisarvoiset peruskivet olivat hakattuja kiviä, koska Herra 
Jeesus kantoi meidän syntimme ristinpuulla, sillä Jeesusta ruoskittiin (hakattiin) ja piestiin
sekä pilkattiin, vaikka Hän on kuningasten Kuningas, joka on suuri ja kallisarvoinen 
Pelastaja, mutta runneltu meidän syntiemme tähden.

Salomon temppelin perustuksen piti olla luja ja kestävä, että se kykeni kannattelemaan 
koko temppeliä. Herra Jeesus on Uuden Liiton luja ja kestävä peruskivi, joka on ainoa 
kykenevä kannattelemaan Uuden Liiton kansaa sisäpuolella pelastuksen. Herran 
Jeesuksen pelastuksen peruskivi on rakennettu taivaalliselle perustukselle, sillä Jumala tuli
ihmiseksi Herrassa Jeesuksessa ja kärsi ristillä vuodattaen verensä iankaikkisena 
syntiuhrina ja siten Hän sai aikaan iankaikkisen pelastuksen ja lunastuksen sekä syntien 
anteeksiantamuksen.



Esikuvia Jerusalem ja Giihonin lähde
Raamattu kertoo kuinka Salomonin temppelin kivet hakattiin ja valmistettiin vuoristossa 
(vuorella). Juutalainen historioitsija Josefus mainitsee mielenkiintoisen seikan koskien 
Salomonin temppelin kivien valmistamista:

 He also enjoined them to cut out large stones for the foundations of the temple, and that 
they should fit them and unite them together in the mountain, and so bring them to the 
city. - Josephus Antiquites of the Jews Book VIII chapter 2

Josefuksen selonteon mukaan suuret temppelin peruskivet valmistettiin vuorella, jossa ne 
sovitettiin yhteen ja kun ne sopivat yhteen, niin temppelin peruskivet tuotiin vuorelta alas 
kaupunkiin. Raamattu sanoo, että Salomonin täytyi rakentaa Herran temppeli 
Jerusalemiin, Daavidin kaupunkiin. Josefuksen historian todistus sanoo, että temppelin 
peruskivet tuotiin vuorelta alas kaupunkiin (Daavidin kaupunki), koska temppeli 
rakennettiin muinaiseen Daavidin kaupunkiin, ei temppelivuoren huipulle. Vuori on 
esikuvaa Jumalan taivaallisesta korkeudesta ja Jumalasta. Temppelin peruskivet tehtiin 
vuorella ja tuotiin alas kaupunkiin, joka on esikuvaa siitä kuinka Jumala tuli ihmiseksi 
Jeesuksessa: Herra tuli taivaasta alas ihmisten keskuuteen.

Jamieson, Fausset, Brown Commentary sanoo 1 Kings 6:7 kohdassa, että Jerusalemin 
läheltä on löydetty maanalainen kivilouhos, josta on löydetty samankokoisia kiviä kuin 
muista muinaisista jäännöksistä on löydetty. Jamieson, Fausset, Brown Commentaryn 
mukaan kivet ovat siirretty muinaisten pyörörullien kautta alas Tyropean laaksoon  
temppelin viereen.

Jamieson, Fausset, Brown Commentary on oikeassa temppelin sijainnin suhteen. Tyropean
laakso sijaitsi muinaisen Daavidin kaupungin länsipuolella ja kaupungin itäpuolella oli 
Kidronin laakso, Daavidin muinainen kaupunki sijaitsi Tyropean ja Kidronin laaksojen 
välissä. Tyropean laaksosta länteen kohosi Siionin vuori. Muinaisen Daavidin kaupungin 
eteläpuolella sijaitsi Hinnomin laakso. Muinaisen Daavidin kaupungin pohjoispuolella oli 
temppelivuori, jonka takana oli Betesdan laakso. Giihon maanalainen vesilähde sijaitsi 
temppelistä itään Kidronin laaksosta. Giihonin lähteen ympärille oli rakennettu torneja 
suojaamaan vesilähdettä.

Daavidin kaupunki rakennettiin vuorelle, jossa on kovaa kalkkikiveä, johon maanalainen 
vesi muodosti luolia. Giihonin lähde oli Daavidin kaupungin (Jerusalem) ainoa vesilähde, 
joka oli ja on maanalainen virtaava vesilähde. Giihonin vesilähde purskauttaa vettä 
jaksoittain vuodenaikojen ja sateiden mukaan. Giihonin lähde on maanalaisessa luolassa, 
joka sijaitsee Daavidin kaupungin itäisellä rinteellä Kidronin laakson yläpuolella.



Giihonin vesilähde on esikuva Herrasta Jeesuksesta, sillä Herra Jeesus on elävän veden 
(virtaava vesi) lähde, johon tulee uskoa, niin kuin Raamattu sanoo. Herra Jeesus ei toimi 
ihmisen syntisen mielen mukaan, vaan Jumalan tahdossa ja Jumalan sanan totuuden 
mukaisesti. Jumala toimii Herrassa Jeesuksessa Jumalan aikataulujen mukaan, ei ihmisen 
aikataulun ja halun mukaan. Herran Jeesuksen armo ulottuu pienimmän ja heikoimman ja
kurjimmankin syntisen luo, siksi Giihonin lähde oli maan alla, mutta virtasi Daavidin 
kaupunkiin mahdollistaen siellä elinolosuhteet Jumalan kansalle.

Muinainen Daavidin kaupunki oli nykyistä Jerusalemin kaupunkia paljon pienempi. 
Seitsemän vuorta ympäröi muinaista Daavidin kaupunkia vuorten nimet ovat nykyään 
tunnettuja seuraavilla nimillä:Scopusvuori, Öljymäki, Turmiovuori, Ophel vuori, Moorian 
vuori, Siionin vuori, Antonian linnoituksen kukkula.

Nämä seitsemän vuorenhuippua ovat kaikki korkeammalla kuin Daavidin muinainen 
kaupunki. Seitsemän on Jumalan täydellisyyden luku ja siksi seitsemän vuorta ympäröivät
Daavidin kaupunkia, koska se opettaa meille siitä kuinka Jumala teot ovat täydellisiä ja 
Jumalan kansa asuu turvassa Jumalansa kanssa.

Psa 125:
1 ¶ Matkalaulu. Jotka Herraan turvaavat, ovat kuin Siionin vuori: se ei horju, vaan pysyy 
iankaikkisesti.
2 Vuoret ympäröivät Jerusalemia, ja Herra ympäröitsee kansaansa, nyt ja 
iankaikkisesti.
3 Sillä jumalattomuuden valtikka ei saa vallita vanhurskasten arpaosaa, että vanhurskaat 
eivät ojentaisi käsiänsä vääryyteen.

Daavidin muinainen kaupunki oli rakennettu siten, että se oli todella vaikea valloittaa ja 
voittaa. Silloin kun juutalaiset olivat uskollisia Jumalalle, niin Jerusalemia (Daavidin 
kaupunkia) ei voitu vallata ja voittaa, sillä kaupunki oli voittamaton, mutta silloin kun 
juutalaiset eivät olleet uskollisia Jumalalle, vaan tekivät syntiä Jumalaa vastaan, niin 
vihollinen kykeni voittamaan voittamattoman kaupungin ja tuhoamaan sen kokonaan. Niin
kuin seitsemän vuorta (laaksoineen) ympäröivät Jerusalemia, niin samalla tavalla Herra 
ympäröitsee kansaansa, antaen kansallensa turvan ja rauhan, kun ja jos kansa on 
uskollinen Herralleen. Jerusalem tarkoittaa hepreaksi rauhan opetus. Herra Jeesus on 
kansansa Opettaja, joka opettaa totuudesta, rakkaudesta ja armosta sekä Herran 
hyvyydestä. Herra Jeesus tuo kansalleen rauhan, sillä Hän on Rauhanruhtinas,



Valmiit kivet louhimosta
1 Kun 6:
1 ¶ Neljäntenäsadantena kahdeksantenakymmenentenä vuotena siitä, kun israelilaiset 
olivat lähteneet Egyptin maasta, neljäntenä vuotena siitä, kun Salomo oli tullut Israelin 
kuninkaaksi, alkoi hän siiv-kuussa, joka on toinen kuukausi, rakentaa temppeliä Herralle.
.........
4 Ja hän teki temppeliin sisäänpäin avartuvat ikkuna-aukot.
4 Ja teki akkunan huoneen päälle, sisältä avaraksi ja ahtaaksi ulkoa. Biblia 1776
1 Kings 6:4 And for the house he made windows broad within, and narrow 
without. Jewish Publication Society Bible - JPS
........
7 Ja kun temppeli rakennettiin, tehtiin se kivistä, jotka tulivat valmiina louhimosta, niin 
ettei kuulunut vasaran, ei minkään rauta-aseen kalketta temppeliä rakennettaessa.

Raamattu kertoo paljon Salomon rakennuttamasta temppelistä ja siinä on esikuvallista 
opetusta monenlaista, mutta tässä kirjoituksessa keskityn vain tiettyihin asioihin.

Vanha Biblia 1776 ja JPS käännökset kääntävät 1 Kun 6:4 jakeen alkutekstin mukaisesti. 
Salomonin temppelin ikkunat olivat sisältä päin avarat, mutta ulkoa päin ahtaammat 
(kapenivat). Raamatun tutkijoiden mukaan kun ikkunat olivat kapeammat ulkoa päin, niin 
ulkona olevat sään aiheuttamat haitat eivät päässeet sisälle temppeliin ja kun ikkunat 
laajenivat sisältä päin, niin  ikkunat hajauttivat valoa paremmin sisälle temppeliin. Ikkunat
oli tehty sellaisiksi, että sisäpuolelta näkyi hyvin ulos, mutta ulkopuolelta oli vaikea nähdä 
sisälle.

Salomonin temppelin ikkunat sisältävät esikuvallisen sanoman. Ulkoa päin olevat ikkunat 
eivät päästäneet sään haittoja sisälle temppeliin, joka on esikuva siitä kuinka Jumala 
suojaa Häneen uskovan ihmisen maailmassa vaikuttavalta synniltä Jumalan tahdon 
mukaisen näkökyvyn kautta (rakastaa totuutta). Sisältä päin laajenevat ikkunat ovat 
esikuvaa siitä kuinka Jumalan tahdon mukainen näkökyky (rakastaa totuutta) osaa 
erottaa hyvän ja pahan ja valitsee hyvän (Jumalan tahto ja totuus), joka valaisee laajasti 
uskovan ihmisen ymmärrystä, jolloin hän näkee asiat Jumalan sanan totuuden kirkkaassa 
ja puhtaassa valossa. Jumalaton ihminen ei kykene näkemään Jumalan kirkkauden valoa, 
josta oli esikuvana se kuinka Salomonin temppelin sisälle oli vaikea nähdä temppelin 
ulkopuolelta. Herra Jeesus antaa lahjaksi ja armosta taivaallista näkökykyä sen jälkeen 
kun ihminen tekee parannuksen ja uskoo evankeliumin Herrasta Jeesuksesta.

Raamattu sanoo temppelin kivien tulleen suoraan louhimosta valmistettuina, niin ettei 
kuulunut vasaran, ei minkään rauta-aseen kalketta, kun temppeliä rakennettiin. 
Juutalainen historioitsija Josefus kertoi kirjassaan Juutalaisten muinaisajat (Josephus 
Antiquites of the Jews Book VIII chapter 2) kuinka temppelin suuret peruskivet 
valmistettiin vuorella, jossa ne sovitettiin yhteen ja kun ne sopivat yhteen, niin ne tuotiin 
vuorelta alas kaupunkiin. Josefus ja Raamattu antaa hyvin samanlaisen todistuksen.

Kun Raamattu sanoo, että kun temppeliä rakennettiin, niin se tehtiin kivistä, jotka tulivat 
valmiina louhimosta, niin ettei kuulunut vasaran, ei minkään rautaisen työkalun kalketta. 
Tämä on voimakas esikuva siitä, kun Herra Jeesus pelastaa uskovan ihmisen, niin Jumala 
katsoo uskovaa ihmistä Kristuksen täydellisyyden kautta, siksi kivet valmistettiin 
vuoristossa, sillä korkeat vuoret ovat esikuvaa Herrasta. Kun kivet oli tehty valmiiksi 
vuoristossa ja tuotiin sekä asetettiin paikoilleen temppelissä ilman ihmistyökalujen  
kalsketta ja kopinaa, niin se oli esikuva siitä, että Jumalan kansan tulee elää hiljaisen ja 
rauhaisan Hengen vaikutuksesta käsin (1 Piet 3:4). Samalla se on esikuva siitä ettei 
Jumalan seurakunnassa saa olla riitoja ja taisteluja, eikä Herran Jeesuksen opetuslapset 
saa vaeltaa lihan voimalla (synnin omavoimaisuus), vaan Jumalan etukäteen ennalta 
valmistetuissa teoissa Pyhän Hengen voiman kautta.

Kun Salomonin temppelin tuotiin valmiina louhimosta, niin kivet sopivat täydellisesti omille
paikoillansa, eikä kiviin tarvinnut tehdä muutoksia, eikä kivistä tarvinnut ottaa mitään 



pois, joka on esikuvaa Herran Jeesuksen täydellisestä sovitustyöstä, jonka kautta uskova 
pelastuu ja kelpaa Jumalalle. Uskonelämän pyhityselämäkin ja uskonkuuliaisuus, joka 
muuttaa ihmisen sydämen on Jumalan vaikuttamaa uskovan sydämessä.

Jotkut tutkijat ovat todenneet Salomonin temppelin kivien olleen niin taidokkaasti tehty 
ettei niissä näkynyt ihmisen työkalun jättämiä merkkiä tai jälkiä. Kun Jumala vaikuttaa 
uskossa totuuteen uskovan ihmisen sydämessä, niin siinä tulee esille Jumalan kirkkaus, 
eikä ihmisvoimin tehtyjä tekoja ole lainkaan näkyvissä. Uskovasta ihmisestä ei tule 
täydellistä tässä maailmanajassa, mutta Jumalan armosta hän voi ajoittain vaeltaa 
Jumalan ennalta valmistetuissa teoissa, niin että Jumalan kirkkauden vaikutuksesta, ei 
havaita merkkejä ihmisen teoista, vaan Jumalan teoista.



Jumalan lupaukset siunauksesta tai kirouksesta ihmisen 
valinnan mukaan
1 Kun 9:
1 ¶ Kun Salomo oli saanut rakennetuksi Herran temppelin ja kuninkaan linnan ja kaiken, 
mitä Salomo oli halunnut tehdä,
2 ilmestyi Herra Salomolle toisen kerran,
3 niinkuin hän oli ilmestynyt hänelle Gibeonissa. Ja Herra sanoi hänelle: "Minä olen kuullut
sinun rukouksesi ja anomisesi, kun sinä anoit armoa minun edessäni. Minä olen pyhittänyt
tämän temppelin, jonka sinä olet rakentanut sitä varten, että minä sijoittaisin nimeni 
siihen ainiaaksi; ja minun silmäni ja sydämeni tulevat alati olemaan siellä.
4 Ja jos sinä vaellat minun edessäni, niinkuin sinun isäsi Daavid vaelsi, vilpittömällä 
sydämellä ja oikeamielisesti, niin että teet kaiken, mitä minä olen käskenyt sinun tehdä, 
ja noudatat minun käskyjäni ja oikeuksiani,
5 niin minä pidän pystyssä sinun kuninkaallisen valtaistuimesi Israelissa ikuisesti, niinkuin 
minä puhuin isällesi Daavidille sanoen: ‘Aina on mies sinun suvustasi oleva Israelin 
valtaistuimella’.
6 Mutta jos te käännytte pois minusta, te ja teidän lapsenne, ettekä noudata minun 
käskyjäni ja säädöksiäni, jotka minä olen teille antanut, vaan menette ja palvelette muita 
jumalia ja kumarratte niitä,
7 niin minä hävitän Israelin siitä maasta, jonka olen antanut heille, ja temppelin, jonka 
minä olen pyhittänyt nimelleni, minä heitän pois kasvojeni edestä; ja Israel tulee 
sananparreksi ja pistopuheeksi kaikille kansoille.

Jumala lupasi Salomolle siunauksen pysyvästä kuninkuudesta jos Salomo noudattaa 
Jumalan käskyjä. Jumala sanoi kirouksen kohtaavan Israelin kansaa jos se kääntyy pois 
Jumalasta eikä noudata Jumalan käskyjä, vaan alkaa palvelemaan ja kumartamaan 
epäjumalia, niin sen seurauksena Jumala hävittää Israelin pois omasta maastaan sekä 
hävittää temppelin, jonka Jumala on pyhittänyt nimelleen.

Vuonna 70 jKr. Israelin kansa joutui pois omasta maastaan sekä samalla Jerusalem ja sen 
temppelin tuhottiin, koska he eivät kansakuntana ottaneet vastaan pelastusta uskon 
kautta Messias Jeesukseen. Israelin kansa palveli epäjumalia ja siksi se myös hävitettiin 
pois maastansa ja temppeli tuhottiin.

Sak 13:
1 ¶ Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja 
saastaisuutta vastaan.
2 Ja sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä hävitän epäjumalain nimet maasta, eikä niitä
enää muisteta. Myöskin profeetat ja saastaisuuden hengen minä ajan maasta pois.
....................
8 Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa 
surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle.
9 Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea 
sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun 
nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani," ja se sanoo: "Herra, 
minun Jumalani".

Raamatussa on myös lohdullinen profetia Israelin kansan kääntymisestä Jumalan puoleen 
päivien lopulla uskon kautta Messias Jeesukseen. Lopunaikana, päivien lopulla Israelin 
kansan jäljelle jäänyt jäännös kolmasosa nöyrtyy ja tunnustaa syntinsä ja ottaa vastaan 
pelastuksen uskon kautta Messias Jeesukseen. Daavidin jälkeläinen Jeesus kuningasten 
Kuninkaana ja Rauhanruhtinaana hallitsee Israelia ja maailmaa tulevassa tuhannen 
vuoden valtakunnan ajassa.



Jumalan temppeli Uuden Liiton aikakaudessa
Mark 15:
37 Mutta Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä.
38 Ja temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti.

Luuk 22:20 Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto 
minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan.

Herran Jeesuksen kuolema, Jeesuksen syntiuhri verensä kautta päätti vanhan liiton 
järjestyksen sekä lakkautti VL:n temppelijärjestyksen. Kun Herra Jeesus vuodatti verensä 
ristillä ja kuoli Jumalan Karitsana, syntiuhrina syntien anteeksisaamiseksi, niin sen 
seurauksena temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, päättäen näin vanhan 
liiton järjestyksen ja aloittaen Uuden Liiton uskonjärjestyksen. 

1 Kor 3:16 Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu 
teissä?

Uuden Liiton aikakaudessa Jumalan pelastamat ihmiset, Herran Jeesuksen opetuslapset 
ovat Jumalan temppeli, koska Pyhä Henki (Jumala) asuu heidän sisällään. Tämän tähden 
Jumala ei enää mielisty ihmiskäsillä rakennettuun temppeliin, koska Hän on itse 
rakentanut Pyhän Hengen voiman kautta UL:n temppelin Herran Jeesuksen opetuslapsen 
sisimpään.

Matt 24:15 Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta 
Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa-joka tämän lukee, se tarkatkoon-

Mark 13:14 ¶ Mutta kun näette hävityksen kauhistuksen seisovan siinä, missä ei tulisi-
joka tämän lukee, se tarkatkoon-silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille;

Raamatun profetiallinen sanan ilmoittaa useassa kohdassa, että lopunaikana Jerusalemiin 
tullaan rakentamaan kolmas temppeli, joka ei ole kuitenkaan Jumalan tahto, koska VL:n 
temppelijärjestys on kumoutunut Herran Jeesuksen sovitustyön kautta.

Olen kuullut sellaisen opetuksen, että hävityksen kauhistus tarkoittaisi sitä kun 
Jerusalemin kolmas temppeli tullaan rakentamaan samalle paikalle missä sijaitsi 
roomalaisten Antonian linnoitus. Tämän opetuksen mukaan hävityksen kauhistus 
tarkoittaa Rooman armeijaa, joka hävitti ja tuhosi 70 jKr. Jerusalemin ja sen temppelin.

Raamatun ja historioitsija Josefuksen todistuksen mukaan Antonian linnoitus sijaitsi 
temppelivuoren huipulla ja temppeli alemmalla vuoren rinteellä osana Daavidin kaupunkia.

Sanonta hävityksen kauhistus seisoo pyhässä paikassa (Matt 24:15) on joidenkin mielestä
ymmärretty tarkoittamaan sitä, että temppelivuoren huippu olisi ollut Jerusalemin 
temppelin paikka, ja kun kolmas temppeli rakennetaan temppelivuoren huipulle, jossa 
antikristus julistaa olevansa jumala, niin se tarkoittaa hävityksen kauhistuksen seisomista 
pyhässä paikassa, eli toisin sanoen antikristus julistautuu jumalaksi temppelissä.

Raamattu sanoo monta muutakin paikkaa pyhäksi paikaksi kuin temppeliä. Kun Mooses 
tuli Jumalan vuoren rinteelle (Siinain vuori) ja näki orjantappurapensaan tulen liekeissä 
pensaan palamatta poroksi, niin Jumala huusi hänelle "Älä tule tänne! Riisu kengät 
jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa (2 Moos 3 luku)." Raamattu sanoo 
Jerusalemia pyhäksi kaupungiksi (Dan 9:24, Neh 11:1).

Minä uskon, että hävityksen kauhistus pyhässä paikassa tarkoittaa sitä kun kolmas 
temppeli rakennetaan Jerusalemiin, niin Jerusalem on se pyhä paikka, sillä Raamatun 
opetuksen mukaan Jerusalem on pyhä kaupunki. Uskon myös tällä hetkellä (voin olla 
väärässäkin), että Jerusalemin kolmas temppeli tullaan rakentamaan temppelivuoren 
huipulle, joka ei ole oikea ja alkuperäinen temppelin sijaintipaikka.

Mark 13:14 sanoo hävityksen kauhistuksen seisovan siinä, missä sen ei tulisi seisoa, jonka
uskon tarkoittavan sitä, että temppeli on rakennettu väärään kohtaan, eikä sen tulisi 



ollenkaan seisoa siinä, koska Jumala kumotessaan VL:n järjestyksen asetti UL:n 
järjestyksen, jossa Herran Jeesuksen opetuslapset ovat Jumalan temppeli. Tämän tähden 
Jumalan näkökulmasta kolmas temppeli on turha eikä sitä pitäisi ollenkaan rakentaa.

Juutalaiset ja ihmiskunta kapinoivat Jumalaa vastaan ja tulevat rakentamaan kolmannen 
temppelin Jerusalemiin. Jumala ei salli temppeliä enää rakennettavan sen alkuperäiselle 
paikalle, koska Uuden Liiton järjestyksessä Jumalaan uskova ihminen uskon kautta 
Herraan Jeesukseen on Jumalan temppeli ja siksi Mark 13:14 sanoo hävityksen 
kauhistuksen seisovan (antikristus Jerusalemin kolmannessa temppelissä) siinä missä sen 
ei pitäisi seisoa.

Muinainen Jerusalemin kaupunki (Daavidin kaupunki) ja alkuperäinen temppelipaikka 
sijaitsivat paljon alempana kuin Jerusalemin nykyinen maanpinnan taso sijaitsee. Jumala 
on sallinut Israelin kansan uskottomuuden tähden hävittää Jerusalemin kaupungin maan 
tasalle ja sen jälkeen kaupungin maastoa on muokattu, niin että Salomonin ja Jeesuksen 
ajan Jerusalem on maan alla piilossa raunioina. Tämä on Jumalan sallimaa, koska siten 
tulevaa kolmatta temppeliä ei voida enää rakentaa sen oikealle paikallensa. Kolmas 
temppeli ja sen rakentaminen on kapinahanke Jumalaa vastaan ja siitä syystä, koska 
Jumala on asettanut uuden temppelijärjestyksen Uuden Liiton ajassa, niin Jumala ei salli 
kolmatta temppeliä rakennettavan oikeaan paikkaan. Kolmas temppeli on valheeseen 
perustuva kapinahanke Jumalaa vastaan ja siitäkin syystä Jumala ei salli sitä 
rakennettavan oikeaan paikkaan, vaan se tullaan rakentamaan väärään paikkaan.

Herra Jeesus on todellinen Jumalan temppelin peruskivi Uudessa Liitossa ja siitäkin syystä 
Jumala ei salli ihmisten rakentavan kolmatta temppeliä sen alkuperäiseen paikkaan, vaan 
väärään paikkaan, koska Herra Jeesus on Uuden Liiton Siionin valittu kallis temppelin 
peruskivi, ja joka Häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva.

Mark 13:
1 ¶ Ja kun hän meni ulos pyhäköstä, sanoi eräs hänen opetuslapsistaan hänelle: 
"Opettaja, katso, millaiset kivet ja millaiset rakennukset!"
2 Jeesus vastasi hänelle: "Sinä näet nämä suuret rakennukset. Niistä ei ole jäävä kiveä 
kiven päälle maahan jaottamatta."
3 Ja kun hän istui Öljymäellä, vastapäätä pyhäkköä, kysyivät Pietari ja Jaakob ja 
Johannes ja Andreas häneltä eriksensä:
4 "Sano meille: milloin tämä tapahtuu, ja mikä on merkki siitä, että kaikki tämä alkaa 
lopullisesti toteutua?"

Kun Jeesus oli Öljymäellä, niin Raamattu sanoo Öljymäen olleen vastapäätä temppeliä 
(pyhäkkö). Alla oleva kuva on otettu Daavidin kaupungista ja suoraan vastapäätä Daavidin
kaupunkia on Öljymäki. Tämäkin Raamatun kohta monien muiden Raamatun kohtien 
kanssa todistaa sen, että Jerusalemin temppeli oli Daavidin kaupungissa, ei 
temppelivuoren huipulla.



Yllä oleva ilmakuva havainnollistaa sen kuinka Jeesus oli Öljymäellä ja Öljymäeltä suoraan 
vastapäätä Jeesus näki temppelin, joka oli Daavidin kaupungissa, temppelivuoren 
rinteellä, mutta ei temppelivuoren huipulla. Näissä kuvissa täytyy ottaa se huomioon, että 
nykyisen Jerusalemin maanpinnan maasto on muokkautunut melkoisesti eikä ole 
samanlainen kuin Jeesuksen ja Salomonin aikana, ja muinainen Daavidin kaupunki on 
useita metrejä maan alla.



Yllä olevaan kuvaan olen liittänyt toisesta kuvasta rekonstruktion Daavidin kaupungista ja 
temppelin sijainnista. Asetin rekonstruktio kuvan nykyiseen Jerusalemin ilmakuvaan 
suurin piirtein siihen kohtaan, missä Daavidin kaupunki ja temppeli olivat.
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Herran temppeli ja jebusilaisen Ornanin 
puimatanner
Moni uskovakin ajattelee ettei ole tärkeätä tietää missä Jerusalemin temppelit sijaitsivat. 
Yleinen käsitys on, että Jerusalemin temppelit sijaitsivat temppelivuoren (Moorian vuori) 
huipulla. Raamatun sanan todistuksen mukaan Jerusalemin temppelit sijaitsivat Daavidin 
kaupungissa. Miksi olisi tärkeätä tietää temppelin alkuperäinen sijainti? Kaikki mikä on 
Raamattuun kirjoitettu Jumalan tekoina, Jumalan sanan totuutena tai Jumalan asetuksena
ja käskynä kertoo totuudesta, jonka takana on itse Totuus, eli Herra Jumala. Totta kai 
jokaiselle uskovalle tulisi olla tärkeätä se mikä on Jumalan sanan ilmoittama totuus, 
koskee se sitten temppelien sijaintia tai mitä tahansa Raamatun opetusta, sillä Jumala 
haluaa meidän uskovan totuuteen, ei valheisiin ja ihmisten perinteisiin. Tutki ja koettele 
kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.



Temppeli sijaitsi jebusilaisen Ornanin puimatantereella
1 Aik 21:
14 Niin Herra antoi ruton tulla Israeliin, ja Israelista kaatui seitsemänkymmentä tuhatta 
miestä.
15 Ja Jumala lähetti enkelin Jerusalemia vastaan tuhoamaan sitä; ja kun se sitä tuhosi, 
katsoi Herra siihen ja katui sitä pahaa ja sanoi tuhoojaenkelille: "Jo riittää; laske kätesi 
alas". Ja Herran enkeli seisoi silloin jebusilaisen Ornanin puimatantereen luona.
16 Kun Daavid nosti silmänsä ja näki Herran enkelin seisovan maan ja taivaan välillä, 
kädessänsä paljastettu miekka ojennettuna Jerusalemin yli, lankesivat Daavid ja 
vanhimmat, säkkeihin verhottuina, kasvoillensa.
..........
18 ¶ Silloin Herran enkeli käski Gaadin sanoa Daavidille, että Daavid menisi pystyttämään
Herralle alttarin jebusilaisen Ornanin puimatantereelle.
19 Ja Daavid meni sen sanan mukaan, jonka Gaad oli Herran nimeen puhunut.
..........
26 Ja Daavid rakensi sinne alttarin Herralle ja uhrasi polttouhreja ja yhteysuhreja, ja kun 
hän huusi Herraa, vastasi Herra tulella, jonka hän lähetti taivaasta polttouhrialttarille.
27 Ja Herra käski enkelin pistää miekkansa tuppeen.
28 Siihen aikaan kun Daavid näki, että Herra oli kuullut häntä jebusilaisen Ornanin 
puimatantereella, uhrasi hän siellä.

1 Aik 22:1 ¶ Ja Daavid sanoi: "Tässä olkoon Herran Jumalan temppeli ja tässä alttari 
Israelin polttouhria varten".

Raamattu sanoo, että Herran enkeli oli Herran käskystä tuhoamassa Jerusalemin 
kaupunkia Daavidin aikana vähän sen jälkeen kun Daavid oli vallannut kaupungin 
jebusilaisilta. Kun Herran enkelin kädessä oleva miekka oli ojennettuna Jerusalemin yli, 
niin Herra pysäytti enkelin, joka seisoi silloin jebusilaisen Ornanin puimatantereella  ja 
käski enkelin lopettamaan Jerusalemin tuhoamisen. Jumala käski Gaadin mennä 
sanomaan Daavidille, että hän pystyttäisi Herran alttarin jebusilaisen Ornanin 
puimatantereelle. Daavid meni ja pystytti alttarin jebusilaisen Ornanin puimatantereelle. 
Raamattu kertoo sen kuinka Daavid sanoi, että Herran temppelin paikka olkoon 
jebusilaisen Ornanin puimatantereella.



Daavidin aikainen Jerusalem (Daavidin kaupunki) oli pieni alue Moorian vuoren rinteellä, 
eikä kaupunki ulottunut Daavidin ja Salomonin aikana Moorian vuoren huipulle (nyk. 
temppelivuori). Raamatun sanan mukaan jebusilaisen Ornanin puimatanner oli 
Jerusalemin, sen aikaisen kaupungin sisällä, kaupungin ylemmällä rinteellä, joka ei 
kuitenkaan ulottunut Moorian vuoren huipulle. Raamatun todistuksen mukaan Salomonin 
rakennuttama temppeli sijaitsi Daavidin kaupungissa.



Temppeli ja kuninkaan linna
Jer 36:
10 Silloin Baaruk luki kirjasta Jeremian sanat Herran temppelissä, kirjuri Gemarjan, 
Saafanin pojan, kammiossa, ylemmässä esipihassa, Herran temppelin uuden portin ovella,
kaiken kansan kuullen.
11 Kun Miika, Gemarjan, Saafanin pojan, poika, oli kuullut kaikki Herran sanat kirjasta,
12 niin hän meni alas kuninkaan linnaan, kirjurin kammioon, ja katso, siellä istuivat kaikki
päämiehet: kirjuri Elisama ja Delaja, Semajan poika, ja Elnatan, Akborin poika, ja 
Gemarja, Saafanin poika, ja Sidkia, Hananjan poika, ja kaikki muut päämiehet.

Jer 26:10 Kuin Juudan ruhtinaat sen kuulivat, menivät he ylös kuninkaan huoneesta 
Herran huoneesen, ja istuivat Herran uuden portin eteen. Biblia 1776

Raamattu sanoo, että kun kirjuri Gemarja kuuli Baarukin lukemat Jeremian kirjan sanat 
Herran temppelissä, temppelin uuden portin ovella, niin Gemarja lähti temppelistä ja meni
temppelistä alas kuninkaan linnaan (palatsi). Alkuteksti käyttää sanoja Herran huone, joka
tarkoittaa Herran temppeliä ja kuninkaan huone, joka tarkoittaa kuninkaan palatsia.

2 Aik 23:20 Ja hän otti sadanpäämiehet, ja voimalliset, ja kansan hallitsiat, ja kaiken 
maan kansan, ja vei kuninkaan Herran huoneesta (temppeli) alas ja he menivät 
ylimmäisen portin lävitse kuninkaan huoneesen (kuninkaan palatsi); ja he antoivat 
kuninkaan istua valtakunnan istuimelle. Biblia 1776

Raamatun sanan todistuksen mukaan temppeli ja kuninkaan palatsi sijaitsivat vierekkäin. 
Temppeli ja kuninkaan palatsi sijaitsivat Moorian vuoren huipulta katsottuna eteläisellä 
vuorenrinteellä, niin että temppeli oli kuninkaan palatsia ylempänä. Yksityiskohta 
Raamatussa, joka tuo esille sen että temppeli ja kuninkaan palatsi sijaitsivat vierekkäin 
kumoaa myös sen, että temppeli olisi sijainnut Moorian vuoren huipulla, koska kuninkaan 
palatsi sijaitsi Daavidin kaupungissa, jonka vieressä oli Herran temppeli.





Josefus ja apostolien teot
Juutalainen historioitsija Josefus kertoo kuinka Herodeksen aikaisen toisen temppelin 
muurin ja Antonian linnoituksen muurin välinen etäisyys oli 600 jalkaa (n. 180 m). 
Josefuksen mukaan roomalainen Antonian linnoitus oli temppeliä korkeammalla, joka 
tarkoittaa sitä, että Antonian linnoitus oli Moorian vuoren huipulla ja temppeli alempana 
vuorenrinteellä. Josefuksen mukaan temppelin ja Antonian linnoituksen välille oli 
rakennettu pylväskäytävä, jota pitkin Rooman sotilaat pääsivät tarpeen vaatiessa 
temppelialueella ja juutalaiset linnoitukseen.

Apt 21:
31 Ja kun he tahtoivat hänet tappaa, sai sotaväenosaston päällikkö sanan, että koko 
Jerusalem oli kuohuksissa.
32 Tämä otti heti paikalla mukaansa sotilaita ja sadanpäämiehiä ja riensi alas heidän 
luoksensa. Kun he näkivät päällikön ja sotilaat, lakkasivat he lyömästä Paavalia.

Apostolien teot vahvistaa Josefuksen selonteon. Kun Paavali oli tuotu temppelistä ulos 
temppelialueelle kuohuksissa olleiden juutalaisten toimesta, niin roomalainen päällikkö 
miehineen lähti linnoituksesta alaspäin kohti temppelialuetta selvittämään mellakkaa. Jos 
temppeli olisi ollut Moorian vuoren huipulla, niin apostolien teoissa lukisi, että päällikkö 
sotilaineen olisi rientänyt ylös, mutta Raamattu sanoo heidän rientäneen linnoituksesta 
alaspäin, koska temppeli oli alempana kuin linnoitus. Raamattu todistaa moninkertaisesti 
(myös muualla), että temppeli sijaitsi Salomonin aikana Daavidin kaupungissa ja toisen 
temppelin aikana samassa paikassa ja kuinka Antonian linnoitus sijaitsi temppeliä 
ylempänä.



Yhteenveto

Kuvasta yläpuolella tulee esille ensimmäisen temppelin ajan sijainti, jossa Moorian vuoren 
huipulta etelään päin eteläisellä rinteellä sijaitsi kuninkaan palatsi ja sen vieressä sitä 
ylempänä oli Herran temppeli. Kun katsomme kuvaa toisen temppelin ajalta, niin näemme
Moorian vuoren huipulla Antonian linnoituksen, josta heti etelään alaspäin oli Oofelin alue 
ja Oofel oli Antonian linnoituksen ja temppelin välissä. Nykypäivän kaivauksista voimme 
nähdä, että Jeesuksen aikaisen temppelin ja Salomonin aikaisen temppelin maasto oli 
huomattavasti alempana kuin nykyinen maanpinta. Tämä tarkoittaa sitä, että maasto on 
laskeutunut aikoinaan paljon jyrkemmin alaspäin vuoren huipulta kuin nykypäivänä.

Raamatun sanan todistuksen valossa Herran temppeli sijaitsi Daavidin kaupungissa. Monet
uskovat ihmisetkin vastustavat Raamatun todistusta temppelin sijainnin suhteen ja 
sanovat, että arkeologiset todisteet ja juutalaisten perimätieto sanoo temppelin sijainneen
temppelivuoren huipulla. Juutalaiset olivat poissa Jerusalemista monia vuosisatoja 70 jKr. 
tapahtuneen maasta karkotuksen tähden. Juutalainen perimätieto ja sellainen arkeologia, 
joka sanoo temppelin sijainneen temppelivuoren huipulla on pahasti erehtynyt, koska 
Raamattu todistaa kiistattomasti, että Jerusalemin temppeli sijaitsi Daavidin kaupungissa. 
Uskovan ihmisen auktoriteetin tulisi olla erehtymätön Jumalan sanan todistus, joka on 
itsensä Kaikkivaltiaan Jumalan ilmoitus. Olen itsekin erehtynyt uskomaan aikaisemmin, 
että temppeli olisi sijainnut temppelivuoren huipulla, mutta olen saanut tehdä asiassa 
parannuksen huomattuani, että Raamatun selvääkin selvempi ilmoitus sanoo temppelin 
olleen Daavidin kaupungissa.
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Temppeli apostolien teot ja Josefus
Kirjoitin aikaisemmin kirjoituksen Jerusalemin Herran temppelistä, joka sijaitsi Daavidin 
kaupungissa. Kirjoituksessani kirjoitin muun muassa kuinka apostolien teoissa todistetaan 
todeksi Josefuksen selonteko, jonka mukaan Antonian linnoitus oli temppeliä 
korkeammalla. Saan paljon kaikenlaista palautetta suomeksi ja englanniksi sivujeni 
kirjoitusten, tekemien videoiden ja sekä palvelutehtävääni liittyen. Aina minulla ei riitä 
aika palautteen johdosta käymään keskustelua, mutta nyt koin kuinka nimettömänä 
jätetty palaute aikaisempaa temppeliä koskevaa kirjoitustani vaatii julkisen ja 
perusteellisen vastauksen minun puoleltani. Nimettömänä jätetyssä palautteessa sanottiin,
että minä olen väittänyt kuinka Apt 21:31,32 todistaisi temppelin olleen alarinteellä, 
vaikka kirjoitus kertoo, ettei Paavali ollut enää vuoren laella temppelissä. Nimetön palaute 
sanoi, että Paavali oli viety pois temppelistä ja raahattu temppelivuorelta alas. Nimetön 
palaute sanoi, että tämän tähden sotapäällikkö juoksi mäkeä alas, koska hän ei juosut 
temppeliin, vaan Paavalin luokse vuoren juurelle. Tällä tavalla nimetön palautteen antaja 
pyrkii kumoamaan sen, että temppeli olisi ollut Antonian linnoitusta alempana.

Kun tutkimme apostolien tekoja, niin siellä on monta kertaa tuotu esille tämä asia, josta 
käy selkeästi esille, että Antonian linnoitus oli temppeliä ylempänä. Tämä tarkoittaa sitä, 
että Josefuksen selonteko on yhtäpitävä Raamatun sanan totuuden kanssa. Miksi tämä on 
tärkeä asia, josta pitää kirjoittaa? Sen tähden, koska tämänkin aiheen kautta näemme sen
kuinka perinne ja traditio pyrkii vääristelemään totuutta, mutta Jumalan sanan ilmoitus 
kertoo sen mikä on totuus tässä temppelin sijainti asiassa kuin kaikessa muussakin 
Raamatun sanan opetukseen liittyvässä asiassa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan 
sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Sisällys:
Apostolien tekojen todistus
Josefuksen todistus Antonian linnoituksesta

 



Apostolien tekojen todistus
Tuon ensin esille lyhyesti Josefuksen selontekoa, jonka jälkeen käsittelen 
perusteellisemmin apostolien tekojen todistusta. Josefuksen selonteon perusteella 
tiedämme Herodeksen aikaisen toisen temppelin muurin ja Antonian linnoituksen muurin 
välisen etäisyyden olleen 600 jalkaa (n. 180 m). Tämä tarkoittaa sitä, että Antonian 
linnoitus oli Moorian vuoren huipulla ja temppeli alempana vuorenrinteellä. Kun temppeli 
sijaitsi alempana rinteellä kuin vuoren huipulla ollut Antonian linnoitus, niin temppeli ei 
sijainnut vuoren alarinteellä, vaan vuoren ylärinteellä lähellä vuoren huippua, joka käy ilmi
hyvin alla olevasta kuvasta. Josefuksen mukaan temppelin ja Antonian linnoituksen välille 
oli rakennettu pylväskäytävä, jota pitkin Rooman sotilaat pääsivät tarpeen vaatiessa 
temppelialueelle ja juutalaiset linnoitukseen.

Apt 21:
28 ja huusivat: "Israelin miehet, auttakaa! Tämä on se mies, joka kaikkialla opettaa 
kaikkia ihmisiä meidän kansaamme ja lakiamme ja tätä paikkaa vastaan, onpa vielä 
tuonut kreikkalaisia pyhäkköönkin ja saastuttanut tämän pyhän paikan."
29 Sillä he olivat ennen nähneet efesolaisen Trofimuksen kaupungilla hänen kanssaan ja 
luulivat, että Paavali oli tuonut hänet pyhäkköön.
30 Ja koko kaupunki tuli liikkeelle, ja väkeä juoksi kokoon; ja he ottivat Paavalin kiinni, 
raastoivat hänet ulos pyhäköstä, ja heti portit suljettiin.
31 Ja kun he tahtoivat hänet tappaa, sai sotaväenosaston päällikkö sanan, että koko 
Jerusalem oli kuohuksissa.
32 Tämä otti heti paikalla mukaansa sotilaita ja sadanpäämiehiä ja riensi alas heidän 
luoksensa. Kun he näkivät päällikön ja sotilaat, lakkasivat he lyömästä Paavalia.
33 Silloin päällikkö astui esiin, otatti hänet kiinni ja käski sitoa hänet kaksilla kahleilla ja 
kysyi, kuka hän oli ja mitä hän oli tehnyt.
34 Mutta kansanjoukosta huusivat toiset sitä, toiset tätä. Ja koska hän melun tähden ei 
voinut saada varmaa selkoa, käski hän viedä hänet kasarmiin.
35 Ja kun Paavali tuli portaille, täytyi sotamiesten kantaa häntä kansan väkivallan tähden;
36 sillä suuri kansanpaljous seurasi perässä ja huusi: "Vie pois hänet!"
37 Ja kun oltiin kuljettamassa Paavalia sisälle kasarmiin, sanoi hän päällikölle: "Onko



minun lupa sanoa sinulle jotakin?" Niin tämä sanoi: "Osaatko sinä siis kreikkaa?
 

Juutalaiset syyttivät Paavalin tuoneen kreikkalaisia, eli pakanoita pyhäkköön (temppeli), 
jonka seurauksena juutalaiset ottivat Paavalin kiinni ja raastoivat hänet ulos temppelistä, 
jonka tähden portit suljettiin. Paavali vietiin pois temppelistä ja sen jälkeen Raamattu 
sanoo monikossa, että portit suljettiin, joka tarkoittaa sitä, että Paavali tuotiin temppelistä
pois pakanoiden esipihalle, joka kuului temppelialueeseen. Pakanoiden esipiha oli 
tarkoitettu kaikille ihmisille myös pakanoille. Pakanat eivät saaneet mennä muualle 
temppelialueella, sillä heidän piti pysyä pakanoiden esipihalla, koska muut alueet 
temppelissä olivat vain juutalaisia varten. Paavali tuotiin temppelistä ulos pakanoiden 
esipihalle, jonka tähden hänet tuotiin Nikanorin portin ja kauniin portin kautta pakanoiden 
esipihalle. Tästä syystä Raamattu puhuu monikossa porteista, jotka suljettiin.

Apostolien teot 21:31 sanoo, että juutalaiset halusivat tappaa Paavalin ja tästä syystä 
hänet vietiin pakanoiden esipihalle, sillä se oli juutalaisten mielestä vähemmän pyhempi 
paikka kuin muut temppelialueet, eikä Paavalia olisi saanut tappaa juutalaisten 
temppelialueilla, jotka olivat pyhiä juutalaisille. Paavali oli siis temppelialueella, 
pakanoiden esipihalla, eikä temppelialueen ulkopuolella alempana vuoren rinteellä. 
Sotaväenpäällikkö sai sanan mellakasta ja riensi alas linnoituksesta temppelialueelle 
pakanoiden esipihalle, jossa oli Paavali ja raivostuneet juutalaiset. Apostolien teot 21:32 
käyttää sanoja riensi alas, koska Antonian linnoitus sijaitsi vuoren huipulla ja temppeli oli 
linnoitusta alempana. Paavali vietiin kasarmille (Antonian linnoitus).

Apt 22:
24 käski päällikkö viedä hänet kasarmiin, ja saadakseen tietää, mistä syystä he niin 
hänelle huusivat, hän määräsi hänet ruoskimalla tutkittavaksi.
25 Mutta kun he olivat oikaisseet hänet ruoskittavaksi, sanoi Paavali siinä seisovalle 
sadanpäämiehelle: "Onko teidän lupa ruoskia Rooman kansalaista, vieläpä ilman 
tuomiota?"
26 Kun sadanpäämies sen kuuli, meni hän päällikölle ilmoittamaan ja sanoi: "Mitä aiot 
tehdä? Tämä mies on Rooman kansalainen."
27 Niin päällikkö meni Paavalin luo ja sanoi hänelle: "Sano minulle: oletko sinä Rooman 
kansalainen?" Hän vastasi: "Olen".
28 Niin päällikkö sanoi: "Minä olen paljolla rahalla hankkinut itselleni tämän 
kansalaisoikeuden". Paavali sanoi: "Mutta minulla se on syntymästäni asti".
29 Silloin ne, joiden piti häntä tutkia, lähtivät heti hänen luotaan. Ja myös päällikkö 
peljästyi saatuaan tietää, että Paavali oli Rooman kansalainen, kun oli sidottanut hänet.
30 Mutta seuraavana päivänä, koska hän tahtoi saada varman tiedon, mistä juutalaiset 
häntä syyttivät, päästi hän hänet siteistä ja käski ylipappien ja koko neuvoston 
kokoontua, vei Paavalin alas ja asetti hänet heidän eteensä.

Paavali oli Antonian linnoituksessa tutkittavana mellakan tähden. Sotaväenpäällikkö tahtoi 
tietää mistä juutalaiset syyttivät Paavalia, jonka tähden hän käski ylipappien (tarkoittaa 
varmaankin pappien palveluosastojen johtajia) neuvoston (Sanhedrin) kokoontua, joka 
tapahtui temppelissä, sillä Sanhedrinilla oli siellä oma tila kokoontumiseen. Raamattu 
sanoo, että Paavali vietiin kasarmilta (Antonian linnoituksesta) alas temppeliin pappien ja 
Sanhedrinin eteen. Tästä kohdasta tulee esille toisen kerran todistus, jonka mukaan 
temppeli oli Antonian linnoitusta alempana.

Apt 23:
1 ¶ Niin Paavali loi katseensa neuvostoon ja sanoi: "Miehet, veljet, minä olen kaikessa 
hyvällä omallatunnolla vaeltanut Jumalan edessä tähän päivään asti".
2 Mutta ylimmäinen pappi Ananias käski lähellä seisovia lyömään häntä vasten suuta.
3 Silloin Paavali sanoi hänelle: "Jumala on lyövä sinua, sinä valkeaksi kalkittu seinä; 
istutko sinä tuomitsemassa minua lain mukaan ja käsket vastoin lakia lyödä minua?"
4 Niin ne, jotka seisoivat lähellä, sanoivat: "Herjaatko sinä Jumalan ylimmäistä pappia?"
5 Ja Paavali sanoi: "En tiennyt, veljet, että hän on ylimmäinen pappi; sillä kirjoitettu on: 
‘Kansasi ruhtinasta älä kiroa’".



6 ¶ Mutta koska Paavali tiesi osan heistä olevan saddukeuksia ja toisen osan fariseuksia, 
huusi hän neuvoston edessä: "Miehet, veljet, minä olen fariseus, fariseusten jälkeläinen; 
toivon ja kuolleitten ylösnousemuksen tähden minä olen tuomittavana".
7 Tuskin hän oli tämän sanonut, niin nousi riita fariseusten ja saddukeusten kesken, ja 
kokous jakautui.
8 Sillä saddukeukset sanovat, ettei ylösnousemusta ole, ei enkeliä eikä henkeä, mutta 
fariseukset tunnustavat kumpaisetkin.
9 Ja syntyi suuri huuto, ja muutamat kirjanoppineet fariseusten puolueesta nousivat ja 
väittelivät kiivaasti ja sanoivat: "Emme löydä mitään pahaa tässä miehessä; entäpä jos 
henki tai enkeli on hänelle puhunut?"
10 Ja kun riita yhä kiihtyi, pelkäsi päällikkö, että he repisivät Paavalin kappaleiksi, ja 
käski sotaväen tulla alas ja temmata hänet heidän keskeltään ja viedä hänet 
kasarmiin.

Kun Paavali oli temppelissä pappien ja Sanhedrinin edessä, jolloin siellä syntyi suuri riita ja
riidan kiihtyessä päällikkö pelkäsi juutalaisten repivän Paavalin kappaleiksi ja niin päällikkö
käski sotaväen tulla linnoituksesta alas temppelialueelle ja viedä Paavali takaisin (ylös) 
linnoitukseen. Tässä kohdassa on kolmas kerta, jonka mukaan temppeli oli Antonian 
linnoitusta alempana.

Apt 23:
12 ¶ Mutta päivän tultua juutalaiset tekivät salaliiton ja vannoivat valan, etteivät söisi 
eivätkä joisi, ennenkuin olivat tappaneet Paavalin.
13 Ja niitä oli viidettäkymmentä miestä, jotka yhtyivät tähän valaan.
14 He menivät ylipappien ja vanhinten luo ja sanoivat: "Me olemme kirouksen uhalla 
vannoneet, ettemme mitään maista, ennenkuin olemme tappaneet Paavalin.
15 Pyytäkää te siis nyt yhdessä neuvoston kanssa päälliköltä, että hän toisi 
hänet alas teidän luoksenne, ikäänkuin aikoisitte tarkemmin tutkia hänen asiaansa. 
Mutta me olemme valmiit tappamaan hänet, ennenkuin hän pääsee perille."
16 Mutta Paavalin sisarenpoika, joka oli saanut kuulla väijytyksestä, saapui kasarmille, 
meni sisälle ja ilmoitti sen Paavalille.
17 Niin Paavali kutsui luoksensa erään sadanpäämiehen ja sanoi: "Vie tämä nuorukainen 
päällikön luo, sillä hänellä on jotakin hänelle ilmoitettavaa".
18 Niin hän otti hänet mukaansa, vei hänet päällikön luo ja sanoi: "Vanki Paavali kutsui 
minut luokseen ja pyysi tuomaan sinun luoksesi tämän nuorukaisen, jolla on jotakin 
puhuttavaa sinulle".
19 Niin päällikkö tarttui hänen käteensä, vei hänet erikseen ja kysyi: "Mitä sinulla on 
minulle ilmoitettavaa?"
20 Hän sanoi: "Juutalaiset ovat päättäneet anoa sinulta, että huomenna veisit Paavalin
alas neuvostoon, ikäänkuin aikoisit vielä tarkemmin tutkia hänen asiaansa.
21 Mutta älä sinä siihen suostu, sillä viidettäkymmentä miestä heidän joukostaan on 
häntä väijymässä, ja he ovat vannoneet valan, etteivät syö eivätkä juo, ennenkuin ovat 
tappaneet hänet. Ja nyt he ovat valmiina ja odottavat sinun suostumustasi."
22 Niin päällikkö päästi nuorukaisen menemään ja sanoi hänelle: "Älä virka kenellekään, 
että olet ilmaissut tämän minulle".

Apostolien tekojen luvussa 23:20 tuodaan esille Paavalin olleen kasarmilla (Antonian 
linnoitus), ja että Paavali vietäisiin alas neuvoston luokse. Neuvosto (Sanhedrin) kokoontui
temppelissä. Tämäkin Raamatun kohta tuo esille sen, että temppeli sijaitsi Antonian 
linnoitusta alempana.



Josefuksen todistus Antonian linnoituksesta
Josefuksen mukaan Antonian linnoitusta asutti legioonan suuruinen sotajoukko (n. 4000 - 
6000). Josefus kertoi kuinka Jerusalemin tuhon jälkeen Rooman kymmenes legioona jäi 
vartioimaan Jerusalemin aluetta. Kymmenes legioona asutti Antonian linnoitusta. Avi 
Jonahin suunnittelema muinaisen Jerusalemin pienoismalli pitää sisällään myös Antonian 
linnoituksen pienoismallin, joka on todella pieni kooltaan, johon ei olisi mitenkään 
mahtunut asumaan kymmenennen legioonan suuruinen sotajoukko. Kun ihmiset eivät 
halua uskoa totuutta, niin valheeseen perustuva tieto sanoo Antonian linnoituksessa 
asuneen Rooman armeija kohortin (n. 500) verran sotilaita. Josefus käyttää kirjassaan 
Juutalaissodan historia monta kertaa sanoja kymmenes legioona, joka tarkoittaa sitä, että 
luku 500 ei voi pitää paikkaansa, koska roomalaisen legioonan lukumäärä oli n. 4000 - 
6000 sotilasta.

Josefus kertoo ja kuvailee kirjassaan Juutalaissodan historia (Pauli Huuhtasen 
suomennos) seuraavasti Antonian linnoitusta: Antonia-linna oli temppelin uloimman 
esipihan kahden pylväskäytävän nimittäin läntisen ja pohjoisen kulmauksessa. Se oli 
rakennettu viisikymmentä kyynärää korkealle kalliolle, joka oli kaikilta puoliltaan 
äkkijyrkkä  Antonia oli kuningas Herodeksen rakentama, ja sillä hän ilmaisi erittäin 
selvästi luontaisen suureellisuutensa. Aivan aluksi kallio oli päällystetty sileillä kivilaatoilla 
alhaalta asti. Näin tehtiin kauneuden vuoksi, mutta myös siksi, että jokainen, joka yrittäisi
kulkea sitä myöten ylös tai alas, luisusi siltä pois. Sitten tornirakennuksen edessä oli 
kolme kyynärää korkea muuri. Sen sisäpuolella koko Antonian linna kohosi 
neljänkymmenen metrin korkeuteen. Sisäpuoli muistutti kuninkaanpalatsia kooltaan ja 
sisukseltaan, sillä se oli jaettu kaikenlaisiin ja kaikkiin tarpeisiin sopiviin huoneisiin. Siinä 
oli pylväskäytävä, kylpyhuoneita ja avaria esipihoja sotilaiden leiriytymistä varten. 
Kaikkien varustelujensa puolesta Antonia näyttikin kokonaiselta kaupungilta. 
Loisteliaisuudessaan se muistutti palatsia. .... Paikassa, jossa Antonian linna liittyi 
temppelin molempiin pylväikköihin, olivat portaat joita myöten vartijat laskeutuivat niihin.
Linnoituksessa oli nimittäin jatkuvasti roomalainen kohortti (englanninkielinen William 
Winstonin toimittama The Jewish War sanoo tässä kohdassa Roman legion - 
roomalainen legioona), jonka sotilaat hajaantuivat juhlapyhinä pylväikköihin aseineen ja 



pitivät silmällä kansaa ettei tapahtuisi mitään kapinointia. Kun temppeli oli kaupungin 
linnoitus, Antonia oli puolestaan temppelin linnoitus, ja sinne sijoitetut joukot vartioivat 
kaikkia kolmea.

Englanninkielinen William Winstonin toimittama The Jewish War sanoo: Kukkula, 
jossa Antonian linnoitus seisoi oli näistä kolmesta korkein, se oli uuden kaupungin 
vieressä: ja oli ainoa kohta, joka esti näkemästä temppeliä pohjoisesta suunnasta.

Josefuksen kuvaus Antonian linnoituksesta tuo esille kuinka linnoitus oli rakennettu 
korkeimmalle kukkulalle, joka oli kaikilta puoliltaan äkkijyrkkä. Josefus sanoo, että 
äkkijyrkkä kallio, jonka päällä Antonian linnoitus seisoi oli aluksi päällystetty sileillä 
kivilaatoilla alhaalta asti, niin ettei kukaan voisi kulkea linnoitukseen ylös tai alas sileitä 
kivilaattoja pitkin. Josefuksen kuvaus tuo esille sen kuinka Antonian linnoitus sijaitsi 
korkeammalla kukkulalla kuin kukkulat missä oli temppeli ja palatsi (kukkula, jossa 
Antonian linnoitus seisoi oli näistä kolmesta korkein). Josefuksen todistuksen mukaan 
Antonian linnoitus sijaitsi temppeliä korkeammalla. Josefuksen selonteon mukaan 
ymmärrämme myös, että Moorian vuoren huipulla oli ainoastaan Antonian linnoitus.

Josefuksen todistuksen mukaan Antonian linnoitus näytti kokonaiselta kaupungilta. Tämä 
selittää sen, että kymmenes legioona asutti Antonian linnoitusta. Suuren 4000 - 6000 
sotilasjoukon majoittaminen ei onnistu pieniin tiloihin, vaan näin ison joukon asuttamiseen
tarvitaan iso tila ja siksi Josefus sanoikin linnoituksen näyttäneen kaupungilta.

Josefus kertoi kuinka Antonian linnoituksen ja temppelin läntisen ja pohjoisen kulmassa oli
kaksipylväinenkäytävä, joka tarkoittaa sitä, että Antonian linnoituksen ja temppelin välillä 
oli pylväskäytävä, joka oli kiinnitetty yläpäässä Antonian linnoitukseen ja alapäässä 
temppeliin. Josefuksen mukaan temppelin ja Antonian linnoituksen välisen pylväskäytävän
pituus oli 600 jalkaa (n. 180 metriä), jonka portaita pitkin roomalaiset sotilaat kulkivat 
linnoituksesta alas temppeliin. Apostolien teot kertoo monta kertaa kuinka linnoituksesta 
tultiin alas temppeliin. Josefuksen kuvauksen mukaan ymmärrämme, että sotilaat tulivat 
linnoituksesta alas temppeliin pylväskäytävän portaita pitkin. Sotilaat tulivat linnoituksesta
pylväskäytävää pitkin, joka yhdistyi temppeliin ja temppelialueelle läntisen ja pohjoisen 
kulman nurkassa, jonka jälkeen sotilaat menivät temppelin ympärillä olevan 
pylväskäytävän kautta pakanoiden esipihalle, jossa Paavali oli juutalaisten 
mellakoitsijoiden kanssa. Apostolien tekojen (Jumalan sana) ja Josefuksen todistukset 
ovat yhtäpitäviä, joka kertoo meille sen, että Antonian linnoitus sijaitsi vuoren huipulla ja 
temppeli vähän alempana vuoren rinnettä. Nyt on kyse nimenomaan siitä mitä Raamattu 
opettaa, ja Raamattu vahvistaa Josefuksen selonteon oikeellisuuden. Tämä myös 
tarkoittaa sitä, että temppeli sijaitsi Daavidin kaupungissa Moorian vuoren ylärinteessä 
vähän alempana Oofelia ja vuoren huippua. Oofelin alue ei ulottunut Moorian vuoren 
huipulle, vaan oli suoraan sen alapuolella. Oofelista heti alaspäin rinnettä oli temppeli, 
joka tarkoittaa sitä, että temppeli oli osa muinaista Daavidin kaupunkia.

Temppelistä katsottuna Antonian linnoitus oli vuoren huipulla ja pohjoisessa. Antonian 
linnoituksesta katsottuna temppeli oli alas etelään päin ja itäisellä vuoren rinteellä. Monet,
jotka eivät usko Jerusalemin temppelin sijainneen alempana kuin Antonian linna hylkäävät
Josefuksen selkeän todistuksen asiasta sanomalla, että juutalainen Josefus meni 
roomalaisten puolelle ja hänen kirjoituksensa ovat puolueellisia, sillä hän suosi 
roomalaisia. Itse asiassa Josefus halusi pelastaa temppelin ja Jerusalemin tuhon ja siksi 
hän ystävystyi roomalaisten kanssa, mutta ei onnistunut estämään temppelin ja 
Jerusalemin tuhoa. Josefus sanoo kirjassaan Juutalaissodan historia, että hän on Josefus 
Mathiaan poika, syntyperältään heprealainen ja jerusalemilainen pappi, joka aluksi taisteli 
roomalaisia vastaan, mutta oli myöhemmin pakosta sivustakatsojana. Roomalaiset 
vangitsivat Josefuksen ja hänen vangitsemisensa seurauksena hänestä tuli roomalaisten 
ystävä, mutta ei niin, että hän olisi pettänyt oman kansansa, vaan siksi, että voisi auttaa 
omaa kansaansa. Josefus pääsi käymään myös Roomassa ja oli keisari Neron edessä 
puolustaen roomalaisten vangitsemia juutalaisia pappeja, sanoen syytösten olevan 
vähäpätöisiä, jonka seurauksena pappeja vapautettiin vankeudesta. Josefus ei ollut 
maanpetturi, vaan Israelin kansan ystävä ja ilman Josefuksen vangitsemista ja 



ystävystymistä roomalaisten kanssa hän ei olisi kyennyt auttamaan kansaansa, vaan olisi 
voinut jopa päätyä surmattavaksi.
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Joh 5:2 lammasportti vai lammas-
lammikko?

Kun olen tutkinut temppelin sijaintia jo pitkän ajan, useita kuukausia, niin tutkimuksissani 
huomasin, että todella monet Raamatun käännökset kääntävät Joh 5:2 siten, että 
Jerusalemissa olisi ollut lammasportin luona lammikko, joka on hepreankielellä (aramean) 
Betesda. Jos Joh 5:2 ihan oikeasti puhuisi lammasportista, niin se sijoittaisi temppelin 
temppelivuoren huipulle. Asia ei kuitenkaan ole näin, sillä temppeli ei sijainnut 
temppelivuoren huipulla, eikä Joh 5:2 alkutekstissä ole kreikankielen sanaa lammasportti.

Perinne, joka sijoittaa temppelin temppelivuorelle on saanut sen aikaan, että monet 
Raamatun käännökset käyttävät sanaa lammasportti ja jopa monet sanakirjatkin 
perinteen sokaiseman antavat kreikankielen probatike (probatikos) sanalle merkityksen 
lammasportti, joka esiintyy Joh 5:2 kreikankielen tekstissä. Probatikos sana ei kuitenkaan 
tarkoita lammasportti, vaan lammasta ja lampaaseen liittyvää asiaa, joka ilmaistaan 
sellaisella sanalla, joka asia- ja tekstiyhteydessä liittyy lampaaseen.

Tehdessäni tutkimusta Jerusalemin temppelin alkuperäisestä sijainnista, niin huomasin 
kuinka juutalaisten tekemässä kreikankielisessä Septuagintan vanhan testamentin 
Nehemian kirjan kolmessa kohdassa olevassa lammasportissa käytetään lammasportista 
sanoja pyle (portti) probatike (lammas) ja Joh 5:2:ssa on kreikankielen 
sanat probatike (lammas) kolymbethra (lammikko, allas). Joh 5:2:ssa ei ole missään 
kohdassa sanaa portti, jonka pitäisi olla yhteydessä probatike (lammas) sanaan, jolloin 
puhuttaisiin lammasportista, mutta Joh 5:2:ssa ei ole sanoja lammasportti, vaan lammas-
lammikko.

Kävin tutkimaan asiaa, että onko olemassa mitään lähteitä, jotka toisivat esille, että Joh 
5:2 puhuu lammas-lammikosta, ei lammasportista. Löysinkin tällaisia lähteitä vaikka 
kuinka paljon. Tuon kirjoituksessani aluksi esille aikaisemman kirjoituksen osan, jossa 
käyn läpi Septuagintan lammasportti sanaa ja Joh 5:2:n alkuperäistä sanomaa, jonka 
jälkeen tuon esille paljon todisteita monista lähteistä, jotka puhuvat lammas-lammikosta 
tai muulla tavalla tuovat esille sen ettei Joh 5:2:ssa ole sanaa lammasportti.

Tämä on todella tärkeä asia, koska totuuden löytäminen Joh 5:2 alkuperäisestä 
sanomasta paljastaa sen kuinka väärä perinne ohjaa joidenkin (ei kaikkien) Raamatun 
käännöstyötä ja sitä kautta uskomista sekä saa antamaan sanakirjoihinkin sanoille vääriä 
merkityksiä. Perinne ja traditio ei voi kuitenkaan voittaa totuutta, sillä Jumalan sanan 
totuus näyttää sen mikä on totuus. Herran Jeesuksen opetuslapsi on kutsuttu uskomaan 
totuuteen, joka löytyy täydellisenä ainoastaan Jumalan sanan ilmoituksesta. Minäkin olen 
ollut tradition sokaisema liittyen tähänkin aiheeseen, joten en kirjoita korkealta, vaan 
aralla tunnolla, rakkaudesta totuuteen. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan 
totuuden kautta ja rukouksen kera.
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Joh 5:2 ja Nehemian kirja
Joh 5:2 Ja Jerusalemissa on Lammasportin luona lammikko, jonka nimi hebreankielellä 
on Betesda, ja sen reunalla on viisi pylväskäytävää.

Monet sanovat, että Joh 5:2 todistaa, että Jerusalemin temppeli sijaitsi temppelivuoren 
huipulla, koska Betesdan lammikko sijaitsi temppelivuoren pohjoisella puolella, Antonia 
linnoituksen vieressä, joiden vieressä sijaitsi lammasportti, niin kuin Joh 5:2 sanoo.

that hill, which is in number the fourth, and is called Bezetha,8 to be inhabited also. It lies
over against the tower Antonia: but is divided from it by a deep valley; which was dug on 
purpose: and that in order to hinder the foundations of the tower of Antonia from joining 
to this hill, and thereby affording an opportunity for getting to it with ease, and hindering 
the security that arose from its superior elevation. Josephus Wars of the Jews Book 5 
chapter 4

Josefus kirjoitti selonteossaan, että neljäs kukkula (vuori) oli 
nimeltään Bezetha (Betesda), joka sijaitsi vastapäätä Antonian linnoitusta, mutta syvä 
laakso erotti ne toisistaan, joka oli tehty tarkoituksellisesti ettei Antonian perustukset olisi 
olleet yhteydessä tähän kukkulaan (Betesda) ja tarjonnut helppoa mahdollisuutta ja 
pääsyä Antoniaan.

Josefuksen selonteon mukaan Antonian linnoitus ei sijainnut Betesdan lammikon vieressä, 
koska Betesdan kukkulan ja kukkulalla missä Antonian sijaitsi välille oli tehty 
tarkoituksellisesti syvä laakso erottamaan ne toisistaan.

Miksi Joh 5:2 käännöksissä on kuitenkin sana lammasportti, joka todellakin sijoittaisi 
temppelin temppelivuorelle? Vastaus on perin yksinkertainen. Perinne, joka sanoo 
temppelin sijainneen temppelivuoren päällä kääntää monissa käännöksissä väärin John 
5:2 kohdan sillä kreikantekstissä ei ole sanaa lammasportti, vaan lammas-lammikko tai 
lammas-allas:

Joh 5:2 kreikantekstissä on sanat probatike (lammas) ja kolymbethra (lammikko - 
allas), joka tarkoittaa sitä, että Joh 5:2 sanoo kreikankielen alkutekstin mukaan, että 
Jerusalemissa on lammas-lammikko, joka on hepreankielellä (arameaksi alunperin) 
Betesda. Tästä Raamatun kohdasta tulee ikävästi esille se millä tavalla perinne vääristää 
Jumalan sanan totuutta muuttamalla lammas-lammikon lammasportiksi.

Kun katsomme kreikankielistä Septuaginta käännöstä, niin sekin todistaa, että 
lammasporttia ei käännetä kreikaksi pelkästään sanalla probatike:

Neh 3:1 Ylimmäinen pappi Eljasib ja hänen veljensä, papit, nousivat ja 
rakensivat Lammasportin (ten pylen ten probatiken), jonka he pyhittivät ja jonka ovet 
he asettivat paikoilleen, edelleen Hammea-torniin asti, jonka he pyhittivät, ja edelleen 
Hananelin-torniin asti.

Kreikankielen pyle sana tarkoittaa porttia. Septuaginta Nehemia 3:1:ssa käyttää 
lammasportista kreikankielen sanoja pyles probatikes, ei sanaa probatike (Joh 5:2).



Neh 3:32 Kultasepät ja kauppiaat korjasivat muurin Kulmasalin ja Lammasportin (tes 
pyles tes probatikes) väliltä.

Serptuaginta Neh 3:32:ssa ei käytä kreikankielen sanaa propatike lammasportista, vaan 
sanoja pyles probatikes.

Neh 12:39 ja Efraimin-portin yläpuolitse ja Vanhanportin, Kalaportin, Hananelin-tornin ja
Hammea-tornin ohitse aina Lammasportille saakka; ja he asettuivat Vankilaportin luokse.

Septuaginta Neh 12:39:ssa ei käytä kreikankielen sana propatike lammasportista, vaan 
sanoja pyles probatikes.

Matt 7:13 Menkää ahtaasta portista (pyles) sisälle. Sillä se portti (pyle) on avara ja tie 
lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät;

Raamatussa kreikankielessä portti sana on pyle, joka tulee myös esille Matt 7:13 jakeesta 
ja muualta, jossa esiintyy sana portti.

Joh 5:2 lammasportti käännös on väärä käännös, joka on aivan varmasti väärin käännetty
väärän perinteen tulkinnan sokaisemana ja takia. Kyseessä on myös erittäin törkeä 
väärennös, sillä jokainen, joka vähänkin ymmärtää kreikankieltä pitäisi ymmärtää, 
ettei probatikes (kolymbethra) tarkoita lammasporttia, vaan lammas-lammikkoa. 
Toisaalta Joh 5:2 väärin kääntäminen osoittaa myös sen kuinka traditio ja perinne ei 
kunnioita totuutta, vaan pyrkii tietoisesti vääristelemään totuutta. Tosin monet saattavat 
ihan vilpittömästikin ymmärtää ja kääntää tämän kohdan väärin, koska perinne ohjaa 
heitä väärään suuntaan.

Monet sanakirjat antavat probatikos (probatike, probatikes, probatiken) sanalle 
merkityksen lammas, lampaaseen liittyvä, lammasportti. Sanakirjojen lammasportti 
merkitys sanalle probatikos on perinteen tulkintaa, ei sanan todellinen merkitys. 
Septuaginta käyttää pyle (portti) sanaa yhdistettynä probatikos sanaan, joka tarkoittaa 
kolme kertaa Septuagintassa lammasporttia. UT:ssa Joh 5:2 ei ole portti (pyle) sanaa, 
vaan probatikos (lammas) sana on yhteydessä lammikkoon (kolymbethra). Jos Joh 
5:2:ssa olisi kyse lammasportissa, niin tekstissä pitäisi Septuagintan esimerkin mukaan 
olla myös sana pyle (portti), mutta koko jakeessa ei ole edes portti sanaa.

Joh 5:2 ei sano, että lammasportti sijaitsee Betesdan lammikolla, tosin väärin käännetyt 
käännökset sanovat niin, mutta meidän tulee uskoa totuuteen, eikä väärin käännetty 
kohta saisi ohjata meidän uskoamme, vaan Jumalan sanan totuus.



Joh 5:2 Raamatun käännöksiä ja historian todistus
Bēzatha (Bethsaida).291 Pool in Jerusalem which is (called probatike and interpreted by 
us) "sheep." Once it had five porticos. There are now pointed out twin pools, of which one 
is filled by the rain water (winter rains) and the other it appears that the water becomes 
miraculously red, as they say, bearing the traces of the sacrificial victims formerly washed
in it. So it is called the sheep after the sacrifice. (Red like blood which in itself is seen as a
sign of old. The sacrificial victims were brought unbound by the priests into the bath, 
whence it received its name.) - Eusebius Onomasticon

Eusebius kirjoittaa teoksessaan Onomasticon Betesdan lammikosta Jerusalemissa sanoen 
sen olevan nimeltään probatike, jonka me tulkitsemme lampaaksi. Eusebius ei 
sano probatike sanan tarkoittavan lammasporttia, vaan lammasta.

By the Sheep Market in Jerusalem there used to be a pool with five colonnades, four of 
which enclosed the pool, while the fifth spanned it midway. Here large numbers of sick 
would lie (unbelief also was rise among the Jews). - Kyrillos Jerusalemilainen Homily 
on the Paralyctic at the Pool

Kyrillos Jerusalemilainen kirjoittaa Jerusalemissa olevasta "lammastorista" (torimainen 
alue), jossa sijaitsi lammikko ja viisi pylväskäytävää. Kyrillos Jerusalemilainen tarkoittaa 
lammas-lammikkoa, mutta ei mainitse lammasporttia.

Historia todistaa, että Jerusalemissa oli lammas-lammikko Betesdassa, jonka myös Joh 
5:2 ja Nehemian kirja otsikon kappaleissa olevat tekstit todistavat. Löytyykö yhtään 
sellaisia Raamatun käännöksiä, jotka olisivat kääntäneet Joh 5:2 kohdan alkuperäisen 
kreikkalaisen tekstin mukaan tai sinne päin, jossa ei ole mainintaa lammasportista? 
Tutkittuani asiaa löysin monta Raamatun käännöstä, jotka kääntävät Joh 5:2 oikein tai 
oikeansuuntaisesti.

John 5:2 Now in Jerusalem there is a bath beside the sheep-pool, which is called in 
Hebrew Bethzatha; it has five porticoes, James Moffat New Testament 1913

James Moffat kääntää Uuden Testamentin käännöksessään alkutekstin mukaisesti 
käyttäen sanoja sheep-pool, eli lammas-lammikko.

John 5:2 Now there is at Jerusalem by the sheep [market] a pool, which is called in the 
Hebrew tongue Belzetha, having five cloisters William Whiston New Testament

William Winston käyttää sanoja Jerusalemissa lampaiden ["torilla"] lammikko, jota 
kutsutaan hepreaksi Betesdaksi.

John 5:2 Now there is in Jerusalem by the place pertaining to sheep, a pool, which is 
called in Hebrew Bethesda, having five porches. A Conservative Version 2010

A Conservative Version kääntää sanoen: Jerusalemissa on paikka liittyen lampaisiin, 
lammikko, jota kutsutaan hepreaksi Betesdaksi.

John 5:2 Now there is at Hierusalem by the sheepe market, a poole, which is called in 
the Hebrew tongue Bethesda, hauing fiue porches. KJV 1611

Kuningas Jaakon käännös vuodelta 1611 käyttää sanoja Jerusalemissa lampaiden "torilla" 
lammikko.

Joh 5:2 Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the 
Hebrew tongue Bethesda, having five porches. KJV 1769

Kuningas Jaakon vuoden 1769 käännös sanoo: Jerusalemissa lammas (tori sana on tässä 
käännöksessä kursiivissa, joka tarkoittaa ettei sanaa ole alkutekstissä) lammikon luona.

John 5:2 And in Jerusalem is a washing place, that in Hebrew is called Bethesda, and 
hath five porches. Wycliffe Bible (WYC)



Wycliffen käännös ei käytä ollenkaan lammas sanaa, vaan käyttää sanoja Jerusalemissa 
on peseytymispaikka, jota kutsutaan hepreaksi Betesdaksi.

John 5:2 And there is at Jerusalem by the place of the sheep, a [b]pool called in Hebrew 
[c]Bethesda, having five porches: 1599 Geneva Bible (GNV)

Geneva Bible käyttää sanoja Jerusalemin luona lammasten paikka, lammikko.

John 5:2 And there is a pool at the sheep-market, called in Hebrew Bethzatha, having 
five porches. Godbey New Testament

Godbey käännös käyttää sanoja lammikko lammas "torilla".

Seuraavat Raamatun käännökset käyttävät sanoja Jerusalemin luona lammas "tori" 
lammikko:

John 5:2 Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the 
Hebrew tongue Bethesda, having five porches. KJV Pure Cambridge Edition

John 5:2 And there is at Hierusalem by the sheepe market, a poole, which is called in the
Hebrue tonge Bethesda, hauyng fyue porches Bishops Bible

John 5:2 Now there is at Jerusalem near the sheep-market a pool, called in the Hebrew 
tongue Bethesda, having five porticos Thomas Haweis New Testament

John 5:2 Now there is at Jerusalem near the sheep-market a pool, called in Hebrew 
Bethesda, with five porticos about it. Worsley New Testament

Vulgata 405 jKr. Joh 5:2 est autem Hierosolymis super Probatica piscina quae 
cognominatur hebraice Bethsaida quinque porticus habens

Vulgatan sanatarkka englanninkielen käännös - Now there is at Jerusalem a pond, 
called Probatica, which in Hebrew is named Bethsaida, having five porches.

Se mikä on erikoista, niin jopa eksyttäjä katolinen kirkko omassa varhaisessa Vulgatan 
käännöksessä puhuu lammas-lammikosta, eikä mainitse yhtään mitään lammasportista.

Joh 5:2 Mutta Jerusalemis lammasten huonen tykönä on yxi lammicko/ 
Bethesda nimeldä/ josa oli wijsi waja/ Raamattu 1642

Joh 5:2 Nin ombi Jerusalemis sen La'maste' Honen tykene yxi La'micko/ ioca cutzutan 
Hebreaxi * Bethesda/ iolla oli wisi Waija/ UT 1548

Varhaisimmat suomalaiset käännökset eivät käytä sanaa lammasportti, vaan lammasten 
huone.

En tuonut kaikkia Raamatun käännöksiä esille, joista puuttuu sana lammasportti, joita on 
vielä lisää. On siis paljon Raamatun käännöksiä, joissa on tuotu esille Joh 5:2 oikein 
alkutekstin mukaan tai oikeansuuntaisesti, jotka ovat jättäneet lammasportti sanan 
käännöksestään, koska kreikankielen alkutekstissä ei ole sanaa lammasportti.



Loppusanat
John 5:2 kreikankielen alkutekstin mukaan puhuu Jerusalemissa olleesta lammas-
lammikosta, joka oli Betesdassa, ei lammasportista. Lammasportti ei sijainnut lähellä 
Betesdaa, vaan Betesdasta etelään temppelivuoren rinteellä Daavidin kaupungissa. Miksi 
monet Raamatun käännökset laittavat Joh 5:2 kohtaan lammasportti ja miksi jotkut (ei 
kaikki) sanakirjat antavat probatikos sanalle merkityksen lammasportti?

Vastaus on perin yksinkertainen. Traditio sijoittaa temppelin temppelivuoren huipulle ja jos
Jerusalemissa lammasportin luona olisi lammikko nimeltään Betesda, niin silloin temppeli 
olisi sijainnut temppelivuorella. Temppeli ei kuitenkaan sijainnut temppelivuoren huipulla, 
vaan se sijaitsi alempana vuoren rinteellä, Daavidin kaupungissa. Traditio ja perinne on 
sokaissut sillä tavalla, että kreikankielen adjektiivi probatikos, joka tarkoittaa lammasta ja
lampaaseen liittyvää on käännetty väärin lammasportiksi. Septuaginta todistaa, että 
lammasportti sanassa on kreikan kielet sanat pyle (portti) ja probatikos (lammas).

Vincent's Word Studies kommentaari sanoo Joh 5:2 jakeesta seuraavasti: Sheep-market 
(τη προβατικη). The word is an adjective pertaining to sheep, which requires to be 
completed with another word, not with αγοραα α , market, but with πυλη, gate. This gate 
was near the temple on the east of the city. See Nehemiah 3:1, Nehemiah 3:32; 
Nehemiah 12:39. Some editors join the adjective with the following κολυμβηθρα, pool, 
making the latter word κολυμβηθραα  (the dative case), and reading the sheep-pool. Wyc., 
a standing water of beasts.

Suomennos Vincent's Word Studies kommentaarista: Lammastori (te probatike). Sana on 
adjektiivi liittyen lampaaseen, joka edellyttää täydennystä toisella sanalla, ei sanalla 
(agora) tori, vaan (pyle) portti. Tämä portti oli lähellä temppeliä kaupungissa, idässä. 
Katso Neh 3:1, Neh 3:32, Neh 12:39. Jotkut julkaisijat liittävät adjektiivin sitä seuraavaan
sanaan kolymbethra, lammikko, tehden jälkimmäisestä sanasta datiivin, lukien lammas-
lammikko. Wyc., eläinten seisova vesi.

Joh 5:2 probatikos adjektiivin edessä ei ole sanaa pyle (portti), joka tarkoittaisi 
lammasporttia, niin kuin Nehemian kirjassa on kolmessa kohdassa, jotka on alussa 
käsitelty. Joh 5:2 jakeessa ei ole portti sanaa, joka tarkoittaa sitä, että jakeessa ei ole 
lammasportti sanaa. Jakeessa ei ole myöskään lammastori sanaa, mutta sen sijaan ainoa 
sana, joka viittaa lampaaseen on lammikko, joka tarkoittaa sitä, että jae puhuu lammas-
lammikosta. Traditio pyrkii sanomaan, että Joh 5:2 puhuu lammasportista, vaikka sille ei 
ole mitään perusteita kreikankielen tekstissä.

Olen huomannut erään surullisen asian liittyen tradition puolustamiseen. Ei aina, mutta 
hyvin usein kun joku uskovakin on kiinni, jossakin traditiossa ja uskoo valhetta totuudeksi,
niin hän katkaisee välinsä sellaiseen uskovaan, joka ei usko tradition mukaan. Joissakin 
tapauksissa tradition vallassa oleva pyrkii myös saamaan muita ihmisiä puolelleen 
puolustaessaan traditiota sellaista vastaan, joka ei usko tähän traditioon. Kun puhun ja 
kirjoitan traditiosta, niin en tarkoita nyt pelkästään temppelin sijaintia, vaan muitakin 
traditioita, jotka eivät perustu Jumalan sanan totuuteen. Herra auttakoon meitä kaikkia 
uskomaan Häneen, niin kuin Raamattu sanoo, sillä ilman Häntä ja Hänen totuuttaan me 
kaikki eksymme pois totuudesta.

Raamattu sanoo, että temppelin lähellä täytyi olla virtaava vesilähde, josta saatiin 
virtaavaa vettä temppeliin pappien puhdistautumiseen sekä uhrien veren pesemiseen. 
Giihonin vesilähde ja sen virtaava vesi oli ainoa vesilähde Jerusalemissa, josta vesi 
johdettiin alaspäin temppelialueelle. Salomonin aikana kun temppeli rakennettiin ei ollut 
käytössä nykyajan tekniikkaa, jonka avulla virtaava vesi olisi saatu johdettua ylös 
temppelivuoren huipulle. Tämäkin yksityiskohta kumoaa sellaisen väitteen, että temppeli 
olisi sijainnut temppelivuoren huipulla.

Traditio ja sen väärä opetus sulkee ja katkaisee Giihonin vesilähteen yhteyden temppeliin. 
Traditio katkaisee yhteyden elävän veden lähteeseen Herraan Jeesukseen, jonka esikuva 



Herra Jeesus on. Tämä on se syy miksi olen kokenut sydämelläni kirjoittaa Jerusalemin 
temppelin alkuperäisestä sijainnista, koska uskossa Jeesukseen on tärkeää ettei usko 
ojentaudu tradition mukaisesti, joka eksyttää pois totuudesta, koska meidän tulee uskoa 
Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo, jolloin meillä on yhteys elävän veden 
virran lähteeseen Herraan Jeesukseen. Temppelin sijainnin paikka ei ole pelastuskysymys, 
mutta vaikka se ei olekaan pelastuskysymys, niin totuus tässäkään asiassa ei ole 
yhdentekevää Jumalalle, joka on itse käskenyt rakentaa temppelin Daavidin kaupunkiin. 
Totuus tässäkään asiassa ei saisi olla sinulle tai minulle yhdentekevää, koska on kyse 
Jumalan asettamasta totuudesta.

 

Petri Paavola 16.4.2019
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