


“Jerusalem” mainitaan Raamatussa 854 kertaa, hepr. “Rauhan maja” / “Rauhan perustus”

Jerusalemilla ainakin 70 eri nimeä Raamatussa (Midrash):

● “Jumalan pyhä vuori”
● ”Jumalan kaupunki” (Ps. 48)
● ”Uskollinen kaupunki” (Sak.8:3)
● ”Jumalan valtaistuin” (Jer. 3:17)
● “Daavidin kaupunki”
● “Ariel” (Jes 29:1)
● “Maailman napa” (Hes. 38:12)
● “Iloinen kaupunki” (Jes 22:2)
● “Moorian vuori” (1 Moos 22:2)
● “Siion”, “Siionin vuori”, …

Suuren kuninkaan kaupunki



“Kiertäkää Siion, … kertoaksenne niistä tulevalle/viimeiselle sukupolvelle Ps 
48:13-15

Jerusalem on merkki lopunajan uskoville



Jerusalem profetiassa

Vaarat profetioiden tulkinnassa:

● “Pyhittynyt mielikuvitus, yli-(/väärä-)tulkinta (Luuk. 21:20-32). Aiheuttaa pettymystä, luopumusta, vääriä 
valintoja, traumoja …

● Liiallinen kriittisyys (vrt Asburyn herätyksen kritiikki). “Sammuttaa tulen”.



Väärät profetioiden tulkinnat Jerusalemia koskien

Mutta kun te näette Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä …  ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes 
pakanain ajat täyttyvät. Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun
meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten 
voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella. Mutta kun nämä 
alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä." … "Katsokaa 
viikunapuuta ja kaikkia puita. Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo 
on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä. Totisesti minä sanon 
teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu. (Luuk. 21:20-32)

1948 + sukupolven ikä (40v-70v ; ei toimi)

1967 + sukupolven ikä (ei toimi tämäkään)



Ensimmäinen profetia Jerusalemista: Jumalan valitsema 
palvonnan paikka
Jumala valitsisi paikan, jossa häntä rukoiltaisiin ja palvottaisiin.

”Kolme kertaa vuodessa, happamattoman leivän juhlana, viikkojuhlana ja lehtimajanjuhlana, koko sinun miesväkesi tulkoon 
Herran, sinun Jumalasi, eteen siihen paikkaan, jonka hän valitsee. Tyhjin käsin älköön kukaan tulko Herran eteen” (5. 
Moos. 16:16).

Jumala valitsi yhden tietyn kaupungin, jossa hän tahtoo ihmisten palvelevan häntä, antaa kaupungille erityisaseman, 
jollaista ei ole millään muulla paikalla maailmassa.

Ajan kuluessa (5.Moos16:16) kaupunki osoittautui Jerusalemiksi.



Historia
● Egyptiläisissä lähteissä 1900 eKr: “Rushalimum”, 

“Urusalim”, assyrial. “Urusalimmu”
● Melkisedekin Salem: “Melkisedek, Saalemin kuningas, 

toi leipää ja viiniä; hän oli Jumalan, Korkeimman, 
pappi.” (1 Moos 14:18)

● Joosuan aikana amorilainen Adonisedek hallitsi, 
Juudan miehet polttivat (Tuom 1:8)

● David valloitti jebusilaisilta 1000 eKr (2 Sam 5:6-9)
● Siion / Siionin vuori / Daavidin kaupunki / Ofelin kukkula / 

Aelia Capitolina / al-Quds /
● Giihonin lähde
● Pohjois-etelä suuntainen tie 
● Vs Hebron / Sikem (Sykar) / Silo



Jeesuksen elämän tärkeimmät tapahtumat tapahtuivat 
Jerusalemissa

Evankeliumit kertovat eniten Jerusalemin 
tapahtumista

Jeesus asui Kapernaumissa ja Nasaretissa eli 
Galilean alueella



Jerusalemin 
profeetallista nykypäivää
● 1948 Israelin itsenäistyminen
● 1967 Jerusalemin vapautus
● 1982 Suuri Synagooga avataan
● 2010 Hurva synagooga jälleenrakennetaan (3. kerran) ja 

avataan 
○ ( ןמלזהמלשןבוהילא 'ר Vilna Gaon 1720 – 1797)
○ “When you hear that the Russians have captured the city of 

Crimea, you should know that the 'Times of the Messiah' have 
started, that his steps are being heard.And when you hear that the 
Russians have reached the city of Constantinople ( Istanbul), you 
should put on your Shabbat clothes and don’t take them off, 
because it means that the Messiah is about to come any minute.”

● 2018 USA:n suurlähetystö





Jumala asuu Jerusalemissa

Kaikkien teidän, jotka kuulutte hänen kansaansa, tulee lähteä Juudan 
Jerusalemiin rakentamaan Herran, Israelin Jumalan, temppeliä. Olkoon teidän 
Jumalanne teidän kanssanne! Herra on Jumala, jonka asuinsija on Jerusalem.
Esra 1:3

Hän myös rakensi vieraiden jumalien alttareita Herran temppeliin, vaikka Herra oli 
sanonut: "Jerusalem on ikuisesti oleva minun nimeni asuinsija." 2. Aik. 33:4



Nykypäivän Jerusalem on profetioiden täyttymys

”He rakentavat jälleen ikivanhat rauniot, kohottavat ennalleen esi-isien autioituneet 
asuinpaikat. He palauttavat ennalleen rauniokaupungit, jotka ovat olleet autioina 
polvesta polveen” (Jes. 61:4)

“Herra rakentaa Jerusalemin jälleen, hän kokoaa Israelin hajotetun kansan.” (Ps. 
147:2)

“Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.”(Luuk 
21:24)



Jerusalemia vainotaan

● “Minä teen Jerusalemista juovuttavan maljan kaikille ympärillä asuville 
kansoille.” (Sak 12:2)

● “Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, 
jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat 
kokoontuvat sitä vastaan.” (Sak. 12:3)

● “Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka 
hyökkäävät Jerusalemia vastaan.” (Sak. 12:9)

● Goog hyökkää Israelin vuorille (Hes 39:4) ja piirittää Jerusalemin (Ilm 20:9)



Jerusalem on koko maailman hengellisen uudistuksen keskus

● ”Mutta Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukkaiden päälle minä vuodatan armon ja rukouksen hengen ja he katsovat 
minuun, jonka ovat lävistäneet. He valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti niin kuin 
murehditaan esikoista” (Sak. 12:19).

● ”Mutta kaikki jäljelle jääneet niistä kansoista, jotka hyökkäsivät Jerusalemia vastaan, kulkevat vuosi vuodelta sinne ylös 
kumartamaan kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa. Niille kansoille, jotka eivät lähde ylös 
Jerusalemiin kumartamaan kuningasta, Herraa Sebaotia, ei tule sadetta” (Sak. 14:16-17).

● ”Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: ´Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan huoneeseen, että hän 
opettaisi meille teitään ja me vaeltaisimme hänen polkujaan. Sillä Siionista lähtee opetus, Jerusalemista Herran sana” 
(Miik.4:2).

● ”Sinä päivänä Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla on oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Sinä päivänä, 
sanoo Herra Sebaot, minä hävitän epäjumalien nimet maasta, eikä niitä enää muisteta. Myös profeetat ja saastaisuuden hengen 
minä ajan maasta pois … Sinä päivänä profeetat häpeavät kukin näkyään, kun he profetoivat, eivätkä he pue ylleen profeetan 
karvaista viittaa puhuakseen valheita” (Sak. 13:1-4).

● ”Jos unohdan sinut Jerusalem, unohda sinä minun oikea käteni. Tarttukoon kieleni kitalakeeni, ellen sinua muista, ellen pidä 
Jerusalemia ylimpänä ilonani” (Ps. 137:5-6).

Valheellisista uskonnollisista tavoista eroon pääseminen tapahtuu Jerusalemissa. Tulevaisuudessa Jerusalem on voimakkaan hengellisen 
uudistuksen keskus, ja uudistuksen myönteiset vaikutukset ulottuvat kaikkialle maailmaan.



Jeesus palaa Jerusalemiin
Jerusalem on se paikka, johon Messias palaa tulevaisuudessa:

“Hän seisoo sinä päivänä Öljymäellä, joka kohoaa Jerusalemin itäpuolella. Ja Öljymäki 
halkeaa kahtia idästä länteen, toinen puoli vuoresta väistyy pohjoiseen, toinen puoli 
etelään, ja välille syntyy valtaisa laakso.” (Sak 14:4)

“Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin 
teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen 
taivaaseen menevän” (Apt 1:11)



Jerusalemin temppelit
1. Salomon rakentama temppeli, 957 eKr, tuhottiin 586 eKr

2. Serubbaabelin temppeli, rakennus aloitettiin 538 eKr (Koores), 
vihittiin 516 eKr (Esra 6:14-16), liitonarkin paikalla 5cm korkea kivi
○ Herodeksen temppeli, temppelialue laajeni x2, valkoinen marmori, laajennus 

aloitettiin 20 eKr, valmistui 64 jKr, tuhottiin 70 jKr, “Isäni huone” (Joh 2:16, 
Apt 2:46)

3. Antikristuksen ajan tuleva temppeli (Dan 9:27)
4. 1000v-valtakunnan temppeli eli Hesekielin temppeli, (Hes 40-47)
5. Uudessa Jerusalemissa ei ole fyysistä temppeliä, vaan Kristus on 

temppeli (Ilm 21:22)





3. Temppeli rakennetaan Jerusalemiin
“Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja kokoontumiseemme Hänen 
luokseen … Ensin näet tapahtuu luopumus ja ilmestyy laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi.... tuo 
vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä Jumalaksi tai palvottavaksi kutsutaan, niin että 
hän asettuu Jumalan Temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.... ” (2.Tess.2:1-12)

“Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän 
lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin; ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, 
kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse.” (Dan 9:27)

https://templeinstitute.org/

https://templeinstitute.org/


Jerusalemin 4. temppeli 1000-v valtakunnassa (Hesekielin 
temppeli)

Hes 40-47





Uusi Jerusalem: Tuleva asuinpaikkamme

“Ja hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän 
kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä … eikä sinne 
ole pääsevä mitään epäpyhää … vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan 
elämänkirjaan.” (Ilm 21:10-27)

“Te saatte iloita ja riemuita iankaikkisesti siitä, mitä minä luon. Sillä katso, iloksi luon 
minä Jerusalemin, riemuksi sen kansan.Minä iloitsen Jerusalemista ja riemuitsen 
kansastani; eikä siellä enää kuulla itkun ääntä eikä valituksen ääntä.” (Jes 65:18-19)



“Jerusalem” otsassamme
“ Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. 

Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan 
enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani 
kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun 
Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni.” (Ilm 3:11-13) ja (Ilm 7:3) 

(vs Ilm 13:16)

Merkki omistajuudesta. Olemme Jeesuksen omia

Haluathan sinä tämän merkin otsaasi ? 

“Kulje Jerusalemin halki, koko kaupungin läpi laidasta laitaan, ja tee merkki 
kaikkien niiden otsaan, jotka huokaavat ja valittavat kaupungissa tehtävien 
iljettävyyksien tähden” (Hes 9:4)



“ Kaupunki oli neliön muotoinen, 
yhtä leveä kuin pitkä. Enkeli mittasi 
kaupungin kepillään ja sai tulokseksi 
kaksitoistatuhatta stadionmittaa*; 
pituus, leveys ja korkeus olivat kaikki 
tämänsuuruiset” (Ilm 21:16)
12000 x 192m = 2304 km



Uusi Jerusalem on totta

● Ei vertauskuva, vaan konkreettinen, fyysinen kaupunki
● 12 porttia (3 jokaisella sivulla). Portteja ei suljeta
● Puhdasta, läpikuultavaa kultaa
● Kaupunginmuurin perustukset anisotrooppisista kivistä
● Muurit 144 kyynärää, n. 65m paksut
● Ei temppeliä, aurinkoa, kuuta
● Ilm 21:10-22:7

“Nämä sanat ovat luotettavat ja todet. Herra Jumala, joka antaa Henkensä profeetoille, on lähettänyt 
enkelinsä näyttämään palvelijoilleen, mitä pian on tapahtuva. Minä tulen pian. Autuas se, joka ottaa varteen 
tämän kirjan ennussanat." Ilm 22:6-7





Tiivistelmä: Jerusalem Raamatun profetiassa

● Nykyinen Jerusalem on jo sinällään profetioiden täyttymys (ei vielä kaikkien!)
● Kolmas temppeli rakennetaan Jerusalemiin
● Jeesus palaa Jerusalemiin
● Jumala rakentaa uuden Jerusalemin
● Jerusalemista tulee hengellinen keskuskaupunki ja maailman pääkaupunki
● Meistä tulee jerusalemilaisia


