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Raamattuopetus Raimo Huotelin

SALOMON TEMPPELI
1 Kun 6:2-38 ja 2 Aik 3:1-5:14

Johdanto
Kuningas Daavid antoi pojalleen Salomolle tehtäväksi rakentaa Herran temppelin saamansa kaavan
mukaan, koska hän itse ei saanut sitä tehdä oltuaan sotilas ja vuodatettuaan paljon verta. Daavid oli
kerännyt suuren määrän omaisuutta hanketta varten. Uusi temppeli korvaisi Ilmestysmajan ja olisi
pysyvä jumalanpalveluspaikka Jerusalemissa yhdistäen näin Juudan ja Israelin heimot keskenään.
1 SIJAINTI
Temppeli uhripaikaksi oli määrätty rakennettavaksi Ornanin ( jebusilaisen Araunin ) puimatantereelle.
Sillä paikalla Daavid oli aiemmin saanut armon tunnustaessaan syntinsä ja uhratessaan uhrin itsensä ja
kansansa puolesta. Hän oli luvatta laskenut Israelin ja Herran enkeli seisoi tuon paikan päällä miekka
ojennettuna Jerusalemin yli. Ruttovitsaus taukosi synnintunnustukseen ja uhriin. Samalla Moorian
vuorella Aabraham uhrasi poikansa Iisakin, jolloin enkeli esti sen ja samalla Moorian vuoralla myös
lopulta Jeesus Kristus ristiinnaulittiin Golgatan kukkulalla.

2 RUNKORAKENNE
Salomo liittoutui Huuramin, Tyroksen kuninkaan, kanssa, jolla oli ollut ystävyyssuhteet jo Daavidiinkin.
Salomo lähetti 153 000 muukalaista vierastyöläistä kivenhakkuuseen ja puunkaatoon Huuramin
alaisuuteen Libanoniin.
Myös Salomon temppeliin kuului esipiha muurineen hakatuista kivistä ja seetriparruista. Tarkempi
kuvaus ei ole tiedossa.
Temppelissä oli kolme osaa:
Eteinen 10 x 10 m x korkeus tulkinnan varainen
Pyhä, temppeli sali 20 m x 10 m x 15 m kork
Kaikkein pyhin 10 x 10 x 10 m
Kolmikerroksinen kylkirakennus ympäröi temppeliä pohjois-, länsi-, ja eteläsivulta. Sen tarkoituksena
oli toimia varastotiloina ja pappien työtiloina jumalanpalveluksessa vaadittavien tarvikkeiden
valmistamiseen. Mahdollisesti siellä oli myös temppelin aarrekammio, johon oli koottu kuningas
Daavidin kokoama jäämistö.

Perusta
Perusta rakennettiin 4 m x 8 m suuruisista hakatuista kivipaaseista.
ESIKUVA: Kristus on perusta 1 Kor 3:11.
Seinärakenteet
Seinät ovat eri lähteistä päätellen olleet noin 2,5 m paksut, hakatuista ja tarkasti muotoon sahatuista
kalkkikivistä. Kivet ovat saattaneet olla noin kuution kokoisia ja tällöin painaneet noin kaksi tonnia
kukin. Suurella koolla ja painolla korvattiin laastin käyttäminen sideaineena, sillä sitä ei siihen aikaan
ollut. Babylonissa oli opittu käyttämään pikeä laastina, mutta sitä ei ollut käytettävissä Jerusalemissa.
Antiikin Kreikassa käytettiin piilossa olevia pystyssä olevia rautatappeja kivien sitomiseen. Ne
upotettiin kivissä oleviin reikämäisiin koloihin.
ESIKUVA: Olemme eläviä kiviä temppelissä 1 Piet 2:4,5
Kun kiveä muotoiltiin piirustusten ja mittojen mukaan, siitä tuli kallisarvoinen. Paavalin mukaan me
olemme Jumalan temppelissä elävinä kivinä ja liitettyinä toisiimme. Tämä on seurakunnan
pääperiaate: kun kaikki antavat Jumalan sanan opetuksen ja Pyhän Hengen muovata elämäänsä, he
sopivat yhä paremmin toistensa yhteyteen ja kykenevät kantamaan sen vuoksi sitä suuremman
kuorman.

Kattorakenteet
Katto- ja välipohjarakenteet tehtiin setripuuparruista ja lankuista, joiden pinta temppelisalin puolelle
päällystettiin kullalla.

Lattiarakenteet
Temppelin lattia tehtiin sypressipuusta 1 Kun 6:15, joka silattiin kullalla.

Ovet
Temppelisalin ovet: kullattua sypressipuuta ja karmit pielilautoineen kullattua öljypuuta
Kaikkein pyhimmän pentagrammiovet: kullattua öljypuuta.
ESIKUVAT:
Seetripuu: Kristuksen puhdas luonne ja kestävyys
Sypressipuu: Kristuksen luonteen arvokkuus ja kestävyys
Öljypuu: Kristuksen poikkeuksellisuus ja hedelmällisyys
3 KORISTELU
Koko temppeli oli runsaasti koristeltu sisältä, päältä ja kalustoltaan.
Sisäänkäynnin pylväät ulkona:
Booas ja Jaakin, 18 m + pylväänpäät 2,5 m, valettua pronssia, pallopäissä verkkokudos, ketjuja,
granaattiomenia.
Booas= Hänessä on voima
Jaakin= Herra vahvistaa
ESIKUVA: Kristuksen vahvuus, johon voimme luottaa elämässämme. Nämä pylväät viittaavat
pronssisina parannuksen tekoon ja ojentautumiseen tässä suhteessa.
Temppelin seinät kauttaaltaan ja ovien koristelut:
Kullattuun puuhun kaiverretut ESIKUVAT:
Kerubit: Jumalan taivaallisuus
Palmut: Jumalan siunaus
Avautuneet kukat: Jumalan kauneus
Kurpitsat: Jumalan hedelmällisyys
Köynnökset ja ketjut: Jumalan arvokkuus
Esirippu
Sinipunaisista, purppuranpunaisista, helakanpunaisista villalangoista sekä valkoisista pellavalangoista.
Siihen oli kirjailtu kerubeja.
ESIKUVA: Kristuksen taivaallisuus, kärsimys, veren sovitusuhri, veren hinta, ja puhdas tahraton luonne.
4 KALUSTO JA VARUSTEET
Polttouhrialttari
Esipihalla, 10 m x 10 m x 5 m , pronssia
Huom: pronssi on kuparin ja tinan sekoitus. Vastaa ilmesysmajan kuparista polttouhrialttaria.
ESIKUVA: Kristus uhrattiin puolestamme ristillä.
Pronssimeri

Esipihalla, pyöreä allas, halkaisija 5 m ja syvyys 2,5 m, 12 pronssihärän päällä. Tarkoitus: pappien
peseytymiseen.
ESIKUVA: Meidän on peseydyttävä vaelluksestamme ja teoistamme ennen Herran palvelusta. Härät:
totuus ja lain käskyt, Israelin kaksitoista heimoa.
Pronssiset allasvaunut 10 kpl
Esipihalla temppelin molemmilla puolilla 5 kpl, 2x2 m. Tarkoitus: polttouhrien peseminen ennen
uhraamista.
ESIKUVA: Herralle uhraaminen tulee tapahtua puhtaasta sydämestä.
Kultaiset lampunjalat 10 kpl
Temppelisalissa molemmilla sivustoilla 5 kpl. Tarkoitus: temppelin valaiseminen.
ESIKUVA: seurakunnan merkitys Pyhän Hengen ilmoituksen ja vaikutuksen välikappaleena.
Kultainen näkyleipäpöytä 1 kpl
Temppelisalissa. Tarkoitus: näkyleipien 12 kpl ylläpitäminen viikon kerrallaan Herran edessä
muistuttamassa 12 heimosta.
ESIKUVA: Kristuksen puhdas luonne.
Kultainen suitsutusalttari 1 kpl
Temppelisalissa esiripun ja viisikulmio-oven edessä. Tarkoitus: suitsutus ja rukous Israelin puolesta.
ESIKUVA: Kristus esirukoilijana ja ylimmäisenä pappinamme.

5 KYMMEN- JA VIISILUKUJÄRJESTELMÄ
Luku kymmenen esiintyy yhteyksissä, joissa kuvataan yhtenäistä kokonaisuutta, mutta ei jumalallista
täydellisyyttä kuten luvulla seitsemän tai Israelin ja apostolien valintaan liittyvällä luvulla 12.
Esimerkkejä:
Kymmenen allasmaljaa (5 + 5)
Kymmenen lampunjalkaa (5 + 5)
Viisikulmio-ovi kaikkeinpyhimpään
Jeesuksen viisi haavaa
Viisi leipää
Kymmenenpäämiehet
Kymmenysten antaminen

Kymmenen neitsyttä (5 viisasta ja 5 tyhmää)
Kymmenen hopearahaa, joista nainen kadotti yhden
Kymmenen pitalista jotka paranivat mutta vain yksi palasi kiittämään
Kymmenvaltioliitto lopunaikana
JOHTOPÄÄTÖS
SALOMON TEMPPELI KUVAA MEILLE MITEN JUMALAA PALVELLAAN YHDISTYNEINÄ TOISTEN
KRISTITTYJEN KANSSA.

