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Opas 9 Jeesus on temppeli!

Kaanan häiden ja Galilean kupeessa vietettyjen päivien jälkeen ”Jeesus lähti Jerusalemiin” pää-
siäiseksi (Joh. 2:13). Juutalaiset alkoivat viettää tätä juhlaa, kun Jumala vapautti israelilaiset 
Egyptin orjuudesta. Joka vuosi he menivät Jerusalemin temppeliin juhlimaan. Temppeli oli sym-
boli Jumalan läsnäolosta ja suosiosta heitä, hänen kansaansa, kohtaan. Se oli paikka, jossa 
parannuttiin, saatiin anteeksi ja ylistettiin. Jeesuksen toiminta Temppelivuorella tämän vierailun 
aikana loi perustaa hänen valtakuntaliikkeelleen.

Lue Joh. 2:12–25
 Jerry D. Thomas, Messiah tai Ellen White, Rakkaudella Isältä, luku 16

Kaanan häissä Jeesus sanoi Marialle: ”Minun aikani ei ole vielä tullut” (Joh. 2:4). Mutta mitä 
Jeesus teki tullessaan temppelialueelle? Joh. 2:14–17

Tooran mukaan oli uhrattava härkiä, lampaita ja kyyhkyjä (3. Moos. 1:1–17), joten mitä Jeesus 
antoi ymmärtää ajaessaan ne kaikki ulos temppelistä?

Mistä syystä Jeesus syytti rahanvaihtajia?

Rahanvaihtajat
Perheet matkustivat pitkienkin välimatkojen takaa päästäkseen tuomaan uhrinsa pääsiäisenä. 
Tarve lampaille, joita ajettiin Juudean kukkuloilta, oli suuri.1 Pyhiinvaeltajat olivat kuitenkin tur-
hautuneet epäedullisiin vaihtokursseihin ja kohtuuttomiin hintoihin, jotka rahanvaihtajat olivat 
asettaneet vaaditulle temppelissä käytettävälle kolikolle, tyyrialaiselle hopeasekelille.2

 Nämä rahanvaihtajat olivat temppelin portinvartijoita, ja he päättivät, kuka sai lain mukaan 
mennä sisään ja kuinka pitkälle. Ei-juutalainen pääsi vain uloimmalle alueelle, pakanoiden esi-
pihaan, jossa rahanvaihtajatkin olivat. Juutalainen nainen sai edetä hieman pidemmälle, naisten 
esipihaan, mutta ainoastaan juutalaiset miehet (joilla ei ollut mitään fyysisiä poikkeavuuksia) sai-
vat mennä Israelin esipihaan. Sen tuolle puolen saivat kulkea vain papit, ja vain ylipappi sai kul-
kea kaikkeinpyhimpään suurena sovituspäivänä. Se, miten lähelle kaikkeinpyhintä sai mennä, 
heijasti asemaa juutalaisessa yhteisössä.
 Kun Jeesus julkisen työnsä aivan alussa väheksyi temppelijärjestelmää, hän varmasti tiesi 
kerjäävänsä ongelmia. Tässä ei ollut kyse pelkästään temppelin puhdistamisesta. Hän korvasi 
temppelin julistamalla itsensä temppeliksi!



44

Mitä luulet opetuslapsien miettineen?

Mitä juutalaiset vaativat, ja miksi? Joh. 2:18

Mikä oli Jeesuksen uhmaava vastaus? Joh. 2:19

Miten juutalaiset ymmärsivät sen? Joh. 2:20

Pääsiäisvierailun ajankohta. Jeesuksen yleisön huomautus siitä, että ”temppeliä on raken-
nettu neljäkymmentäkuusi vuotta”, auttaa meitä määrittämään tämän tilanteen ajankohdan. He-
rodes Suuri aloitti rakennustyöt vuonna 18 eKr. Tämä kyseinen pääsiäinen tapahtui näin ollen 
vuonna 28 jKr. (18+28=46).3

Mistä Jeesus oikeastaan puhui? Joh. 2:21–22
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Ajettuaan härät, lampaat, kyyhkyset ja rahanvaihtajat pois temppelistä ja julistettuaan olevansa 
itse temppeli Jeesus teki monia tunnustekoja – kaupungilla ja kodeissa hän paransi ihmisiä ja 
antoi heidän syntinsä anteeksi. Mitä Jeesus havainnollisti? Joh. 2:23–25

Yhden miehen temppelijärjestelmä: Jeesus ohitti tietoisesti temppelijärjestelmän julistaen 
sodan sen valtavalle byrokratialle. Hän asetti itsensä kilpailevaksi temppeliksi (Jumalan temppeli 
henkilöityneenä4) parantaen ja antaen syntejä anteeksi kaikkialla, missä hän kulki. Näin hän teki 
temppelistä ”tarpeettoman, merkityksettömän ja vanhentuneen”. Steve Chalk kuvailee Jeesuk-
sen päivittäisen toiminnan olleen ”valtava uhka koko uskonnolliselle, poliittiselle ja sosiaaliselle 
rakennelmalle Israelissa”.5

Lisälukemista temppelijärjestelmän hajottamisesta

Tällä pääsiäisvierailulla sekä temppeliksi julistautumisella Jeesus aloitti juutalaisen temppelijär-
jestelmän alasajon. Pohdi, miten se vaikutti seuraaviin asioihin:

1. Hänen toimintansa temppelinä – parantaen ja antaen syntejä anteeksi kaikkialla, missä 
hän kulki.

2. Hänen julistuksensa samarialaiselle naiselle. Joh. 4:21–24

3. Hänen toistamiseen tekemänsä temppelin puhdistaminen, viikko ennen ristiinnaulitsemis-
taan. Matt. 21:12–16

4. Hänen kuolemansa – ja temppelipalvelusten hävittäminen. Matt. 27:45–56

5. Hänen ennustuksensa: temppeli tuhottaisiin kokonaan (vuonna 70 jKr.). Matt. 24:1–3

6  Hänen seuraajansa Pyhän Hengen asuinsijoina (temppeleinä), 1. Kor. 3:16, 6:19
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Mietteesi ja kysymyksesi

Mitä asioita kohtaan Jeesus tunsi intohimoa? Onko sinulla intohimoa samoihin asioihin?

	 •	 Jeesuksen	valtakunnan	kansanliikkeessä	ei	ole	kyse	rakennuksista.

	 •	 Kristillisen	uskon	ei	tule	olla	keskittynyt	rakennuksiin.

Miten sitä teet Jeesuksesta elämäsi keskipisteen jokapäiväisessä elämässäsi?

Jakaminen

Mitä jKrt niille ystävillesi, jotka ovat samalla matkalla kanssasi?

Mitä kerrot niille ystävillesi, joita sinä kannustat ryhtymään Jeesuksen opetuslapsiksi?
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