
 
Arkeologia on tuonut esiin runsaasti 

Raamatussa mainittuja kaupunkeja, rakenteita 

sekä esineitä.  Lisäksi jo yli 60 Vanhan 

testamentin ja yli 30 Uuden testamentin 

mainitsemaa henkilöä tunnetaan Raamatun 

ulkopuolisista lähteistä. Näin siitä huolimatta, 

että Lähi-Idän alueesta on usein taisteltu, 

myöhemmät asutuskerrokset yleensä tuhoavat 

raunioita ja arkeologiset kaivaukset kattavat 

parhaimmillaankin vain pistoja suuremmista 

alueista.  

 

Jeesuksen ajan eli toisen temppelin Jerusalemia kuvaa hyvin eräs löydetty työtilan osa. Se on säilynyt 

omistajatietoja myöten. Työpajassa valmistettiin ilmeisesti suitsutusta ja muita artikkeleita temppelille sekä 

valumuoteista (temppeli)rahoja. Tuotanto on oletettavasti toiminut kartelliperiaatteella. Sen omistajien 

nimittäin tiedetään kuuluneen verkostoon, joka hallitsi kansaa myös ratkaisten sitä, kuka sai etuja ja mistä.  

 

Työtilat toimivat 1.vuosisadan suuren omakotitalon kellarikerroksessa. Rakennus 

tuhottiin äkisti roomalaisten sotilaiden toimesta Yläkaupungin valloituksessa 

20.9.70 jKr. Ennen tuhoa huonekalut, joita ei varastettu, oli rikottu heittäen 

kasoiksi. Arkeologien löytäessä paikan, oli kaikki heidän hämmästyksekseen juuri 

niin kuin se oli ollut Jerusalemin tuhon viime hetkellä. Sankan noki- ja 

tuhkakerroksen alta löytyi myös nurkkaan valmiiksi nostettu keihäs, jota ei 

koskaan ehditty käyttää.  

 

Hienot pienemmät ja suuremmat kiviastiat kertovat taloudellisesta asemasta sekä 

uskonnollisesta ympäristöstä. Arkeologi Nachman Avigad kertoo Uuden 

Testamentin antavan kenties parhaan kuvauksen suurempien, 80-120 litran 

kiviastioiden käyttötarkoituksesta, Kaanaan häistä esitetyssä huomautuksessa (Joh. 

2:6).  

 

Erääseen painomittaan on kaiverrettu omistajan sukunimi, Bar Katros. Se oli 

harvinainen, mutta sitäkin arvostetumpi nimi toisen temppelin aikana. Pian 

Jerusalemin tuhon jälkeen kirjoitetut tekstit ovat säilyttäneet murheellisen 

kansanlaulun. Siinä mainitaan nimeltä jokainen 1. vuosisadan ylipappien osasto. 

Chananin (kreik. Hannaksen) jälkeen seuraa Katros. Mikäli Katros itse oli 

Hannaksen aikalainen, oli hän oletettavasti mukana myös Jeesuksen 

ristiinnaulitsemistapahtumien ajan niiden aktiivisena osallistujana.   

 

Kansanlaulu ei edusta virallista ”totuutta”. Se kertoo johtajista, joille uskonto oli politiikkaa ja politiikka 

uskontoa; ilmapiiristä, jossa kaikki oli sallittua ja Sallimuksen väitettiin sallivan kaiken. Pienenä 

yksityiskohtana voidaan mainita Jeesuksenkin tuomiossa mainittu klikki Hannaksen ja Kaifaksen välillä. 

Laulussa valitetaan ylipappien lankojen toimivan näiden luottamusmiehinä. Teksti viittaa fyysisistä tai 

henkistä kovaotteisuutta sisältäneisiin toimintatapoihin, jossa suunnitelmallisella, verbaalilla vääristelyllä 

sekä tuon ajan ”painotuotteilla” oli laulun antaman kuvan mukaan erityinen paikkansa. 

 

Kaivauksia johtaneen Avigadin mukaan Katroksen ”huone” eli johto-osasto oli erityisen tunnettu mainetta 

häpäisevistä, herjaavista panetteluistaan. Tähän heillä oli asemansa puolesta hyvä mahdollisuus. 

Rakennuksen tuho voidaan ajoittaa täsmällisesti. 

Viimeisimmät rahat ovat kolikoiden mukaan painettu 

”vapautuksen vuonna” 4 (69 jKr.). Kysymykseksi jää 

enää, miksi juuri Katroksen johdon työtilat 

harvinaislaatuisine nimikyltteineen ovat säilyneet 

aikaamme muistomerkkeinä lähes 2000 vuotta  ̶  

koskemattomina? 

  

Eräs ensimmäiseltä vuosisadalta löydetty palatsi saattaa 

liittyä Uuden testamentin kuvaukseen vieläkin 



kiinteämmin. Sen alkuperäinen kerrosala lienee ollut noin 1 000 neliömetriä. Rakennus sijaitsee yhdellä 

kaupungin parhaimmista paikoista: kukkulalla, josta on ollut huikea näkymä silloiseen temppeliin sekä 

Öljymäelle. Rinneratkaisun tiloista on säilynyt yli 600 neliömetriä ylellistä allasosastoa sekä alempaa 

edustus- tai asuinkerrosta. Alemman kerroksen ja allasosaston välissä on kivetty sisäpiha, lisäksi pienempi 

sisäpiha allaskerroksessa.  

 

On oletettu, että rakennus toimi ylipapin residenssinä ja asuntona. Se oli ilmeisesti pidempään käytössä 

ennen 70 jKr., sillä seiniin oli ehditty tehdä pintaremontti. Tasokkain ja hintavin freskotekniikka peitettiin 

tällöin Jerusalemissa muotiin tulleella kivijäljitelmällä. Mikäli kyseessä on 30-luvun ylipapin edustusasunto, 

sen arkkitehtuuri selittää, miten Pietari saattoi pitkäperjantain aamuna olla samanaikaisesti ulkona pihassa, 

oli päässyt sisälle ylipapin palatsiin, sekä oli ”alhaalla”. Jopa ylempi sisäpiha oli alapuolella, kun katsotaan 

sortuneesta yläkerroksesta. Yksityiskohta on tyypillinen esimerkki silminnäkijäperspektiivin vaikutuksesta.  

 

On oletettavaa, jos rakennus oli mainitussa käytössä, Kaifaan ylipapillinen appi olisi asunut samassa 

edustuskokonaisuudessa. Pietari saattoi näin pysyä paikoillaan, kun Jeesus siirtyi Hannaksen 

vastaanottotiloista Kaifaan luo. Psalmin 84:11 alkutekstin vaihtoehtovokalisaatio kommentoi tätä osuvasti: 

”Parempi on päivä Sinun sisäpihoissasi kuin johtomiehen”. 

 

Palatsista löytyi myös erityisen arvokas Ennionin, 1. vuosisadan kansainvälisen huippumuotimerkin 

sisustusmaljakko, alunperin vihreää lasia. Arkeologien ällistykseksi löydettiin samasta palatsista vielä kaksi 

muutakin ennionia, toisista suunnittelijan malleista... 

 

Allasosaston rauniot laatoituksineen ja kastealtaineen (mikve) on vain ylellinen suurennos yleensä 

yläkaupungissa nähdystä trendistä. Alueen lähes joka kodista on löytynyt oma kasteallas, joistakin jopa 

useita. Osa asukkaista tuntuu pitäneen asiaa elämänsä keskiössä ja satsannut altaisiinsa tuntuvia summia sekä 

julkista näkyvyyttä. Osa piti kiinni kastemääräyksistä, mutta rajoitti altaiden näköä ja kokoa. Avigad kuvaa 

tilannetta ”kastekultiksi”, joka oli vallannut yläkaupungin ja josta uskonnolliset ihmiset näyttivät pitäneen 

hyvää huolta.  

 

Löydöt maalaavat kuvan 1.vuosisadan Jerusalemista juuri ennen sen tuhoa: kansainvälinen ilmapiiri, sen 

muotia ja virtauksia seurannut, mukavasti ja modernisti elänyt uskonnollis-poliittinen sekakonteksti. 

Arkeologien mukaan sisustuksesta oltiin erityisen tarkkoja. Ilmapiiri pitäytyi jopa näyttävästi uskontoon, 

samanaikaisesti kuitenkin väkivaltaan saakka korruptoituneen johdon alaisuudessa. 

 

Arkeologia näyttää meille käsinkosketeltavasti, kuinka läheisesti ihmisen historia on samalla Jumalan 

historiaa. Kun ihmiset kirjoittavat historiaa omasta perspektiivistään, kulkee rinnalla toinen jana samoista 

tapahtumista: historiankirjoitus Jumalan toimesta. Se, mitä Jumala ilmoitti tekevänsä menneisyydessä, näkyy 

tänään maakerroksista. Se taas, mitä Hän kertoo meille nykyajasta ja tulevaisuudesta, näyttäytyy silmiemme 

edessä aina massamediasta, yhteiskunnallisesta keskustelusta ja uskonnollisesta elämästä aikamme 

ennioneihin. Meidän etuoikeudeksemme jää yrittää kaivaa nämä profetiat esiin kätketystä Kirjasta ja sen eri 

kerroksista, ennen kuin Jumalan sanan viisauden keihästä on liian myöhäistä käyttää.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taiteilijan näkemys palatsin suuresta tilasta, säilyneiden seinien sekä reliefin palasten perusteella.  
Kuva Nachman Avigadin Jerusalemia koskevasta teoksesta.  


