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HESEKIELIN TEMPPELI
Hesekielin kirja luvut 40-44
Johdanto
Profeetta Hesekiel vaikutti noin vuonna 572 eKr ja toimi pakkosiirtolaisajan profeettana, joka pyrki
rohkaisemaan Israelin kansaa Baabelissa ja rakentamaan Jerusalemiin uuden temppelin vanhan
Salomonin temppelin raunioille. Hesekielin näyssään näkemä temppeli oli kuitenkin paljon
suurempi kuin mikään aiemmin toteutettu. Seuraava temppeli toteutuikin, tosin suurempana kuin
edellinen, mutta kuitenkin tavoitteesta kauas jälkeen jääneenä. Eikä ihme kuten kohta
huomaamme. Ns Serubbaabelin temppelin korjaus- ja laajennustyöt aloitti Herodes, jonka
temppeli oli hädin tuskin saatu valmiiksi kun Roomalaiset tuhosivat sen. Tällä hetkellä
temppelivuorella tilalla ovat islaminuskoisten kalliomoskeija ja Al Aksa- moskeija. Juutalaiset
elävät siinä toivossa, että temppeli vielä rakennetaan ja jumalanpalvelus ennallistetaan. Meillä
kristityillä ei ole mitään osaa eläinuhreihin, mutta symbolisesti Hesekielin temppeli kertoo
Jumalasta, uskosta ja Kristuksesta paljon. Ilmestyskirjan Uusi Jerusalem muistuttaa Hesekielin
temppeliä peruskaavaltaan.

TEMPPELIN MITTASUHTEET
Perusmitta on temppelin kyynärä, eli tavallinen kyynärä + kämmenleveys = noin 60 cm. 1
ruokomitta on 6 kyynärää eli 3,6 m. Tämä mittajärjestelmä ns 3 M -muodossa on käytössä myös
nykyään rakennusteollisuudessa.
Temppelin mitat ovat noin 180 m x 180 m neliön muotoisena.

KUVA 1

Temppelialueen mitat ovat noin 1,8 km x 1,8 km neliön muotoisena.

KUVA 2

Temppeliä ympäröivien pappien 20 aluetta muodostavat suorakaiteen muotoisen alueen, jonka
mitat ovat 15 km x 18 km.

KUVA 3

Korkeussuhteet ovat huomattavan suuret sillä porttirakennusten seinäpylväät ovat 30 m korkeat.

TÄRKEIMMÄT RAKENNUKSET

KUVA 4
1. Temppeli
- Samanlainen kuin Salomon temppeli kooltaan, mutta vain vähän suurempana koska on
käytössä uusi mitta, temppelikyynärä.
2. Porttirakennukset, 6 kpl
- Sisältävät 6 kammiota joissa valmistellaan uhrit ja eteistila.
3. Pappien talot, 2 kpl
- Kolmessa kerroksessa pappien huolto- ja vaatteiden vaihtotilat.
4. Nurkkahuoneet, 4 kpl

-

Huoltotoimenpiteet

5. Muurin vierushuoneet 30 kpl
- Huoltotoimenpiteet

KUVA 5

TILAJÄRJESTELYT
Temppelissa ovat temppeli suljetulla alueella, sisäpiha sekä ulompi sisäpiha. Muurilta mennään
ensin porttirakennuksesta sisään ja sitten toisesta porttirakennuksesta sisempään pihaan, jossa on
alttari n 5 m korkuisena ja 7,2 x 7,2 m2 levyisenä. Sinne noustaan portaita. Ulompaan pihaan
noustaan portaita, samoin sisempään pihaan ja siitä vielä portaita ylös temppeliin.
RISTI- muoto
Neliön muotoinen temppeli pihoineen muodostaa ristin, jossa on sisäänkäyntisuunnat pohjoisesta,
idästä ja etelästä. Geometrisessä keskipisteessä on alttarin keskikohta.
ESIKUVA:
Tämä korostaa Jeesuksen ristin sovitustyötä ja kutsua pelastukseen kaikista ilmansuunnista.

Ihminen lankesi syntiin ja karkoitettiin paratiisistä itään. Pelastus on länsisuunnassa.
Polttouhrialttari on esikuvat Kristuksen lunastustyöstä.

VESIVIRTA
Temppelin reunalta eteläpuolelta lähtee vesivirta, joka kääntyy itäisen porttirakennuksen
pohjoispuolelta ulos ja johtaa Kuolleeseen mereen. Kuollut meri muuttuu makean veden altaaksi
ja siellä kalastetaan.

KUVA 6
PROFEETALLINEN NÄKÖKOHTA:
Hesekielin temppeli valtavan kokonsa puolesta ei voi toteutua nykyisessä poliittisessa ja
uskonnollisessa tilanteessa. Sen toteutuminen on todennäköinen Kristuksen johtamassa
tuhatvuotisessa valtakunnassa, jossa Kristus hallitsee Jerusalemista käsin maailmaa.
YHTEENVETO
KRISTUS ON KAIKEN KESKIPISTE, JOKA KUTSUU MEITÄ LUOKSEEN.

