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PALUU  BABYLONIASTA  JERUSALEMIIN

1. Kertomuksen taustatietoja

a) Kertomuksen tapahtumapaikka
Babyloniasta lähdettiin ja tultiin raunioituneeseen Jerusalemiin.

b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
Israelin (= Pohjoisvaltion) kansa oli joutunut Babyloniaan aikaisemmin.
He eivät koskaan palanneet takaisin vaan sulautuivat babylonialaisiin.
Mutta Etelävaltion (Juudan) kansa palasi kolmessa erässä:

Serubbaabelin johdolla n. 538 eKr. (Esra luvut 1–6)
Esran johdolla n. 458 eKr. (Esra luvut 7.–10.)
Nehemian johdolla n 445 eKr. (Nehemian kirja)

Seuraamme nyt 1. erän paluuta. Babylonian vankeus kesti 70 vuotta.

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Koores, Persian kuningas
Serubbaabel, Baabelissa syntynyt ja kasvanut juutalainen, jonka Persian
kuningas Koores nimitti Juudan käskynhaltijaksi. Hänen kanssaan temppeliä
rakensi ylipappi Jeesua.
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d) Vieraat termit
Dareikki = persialainen kultaraha, joka painoi 8,4 g
Miina = painomittana n. 1 kg

2. Itse kertomus Raamatusta
Esra 1. luku (1 – 11)

Persian kuninkaan määräys, jonka hän antoi Jumalan Hengen herättämänä
Kooreksen, Persian kuninkaan, ensimmäisenä hallitusvuotena herätti Herra,
että täyttyisi Herran sana, jonka hän oli puhunut Jeremian suun kautta,
Kooreksen, Persian kuninkaan, hengen, niin että tämä koko valtakunnassansa
kuulutti ja myös käskykirjassa julistutti näin: "Näin sanoo Koores, Persian
kuningas: Kaikki maan valtakunnat on Herra, taivaan Jumala, antanut
minulle, ja hän on käskenyt minun rakentaa itsellensä temppelin Jerusalemiin,
joka on Juudassa. Kuka vain teidän joukossanne on hänen kansaansa, sen
kanssa olkoon hänen Jumalansa, ja hän menköön Jerusalemiin, joka on
Juudassa, rakentamaan Herran, Israelin Jumalan, temppeliä. Hän on se
Jumala, joka asuu Jerusalemissa. Kuka vain on jäljellä, se saakoon, missä
asuukin muukalaisena, paikkakuntansa miehiltä kannatukseksi hopeata ja
kultaa, tavaraa ja karjaa ynnä vapaaehtoisia lahjoja Jumalan temppelin
rakentamiseksi Jerusalemiin."

Silloin nousivat Juudan ja Benjaminin perhekunta-päämiehet sekä papit ja
leeviläiset, kaikki, joiden hengen Jumala herätti menemään ja rakentamaan
Herran temppeliä Jerusalemiin. Kaikki, jotka asuivat heidän ympärillään,
avustivat heitä hopeakaluilla, kullalla, tavaralla, karjalla ja kalleuksilla kaiken
sen lisäksi, mitä annettiin vapaaehtoisina lahjoina.

Jopa temppelin varastetut aarteet palautetaan
Kuningas Koores tuotatti esiin Herran temppelin kalut, jotka Nebukadnessar
oli vienyt pois Jerusalemista ja pannut oman jumalansa temppeliin. Ne
Koores, Persian kuningas, tuotatti aarteistonvartijalle, Mitredatille, ja tämä
laski niiden luvun Sesbassarille, Juudan ruhtinaalle. Tämä oli niiden luku:
kolmekymmentä kultamaljaa, tuhat hopeamaljaa, kaksikymmentä yhdeksän
uhriastiaa, kolmekymmentä kultapikaria, niitä arvolta lähinnä neljäsataa
kymmenen hopeapikaria, tuhat muuta kalua. Kulta- ja hopeakaluja oli
kaikkiaan viisituhatta neljäsataa. Kaikki nämä Sesbassar toi, silloin kun
pakkosiirtolaiset tuotiin Baabelista Jerusalemiin.
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Tällainen joukko palasi ensin (Esra 2: 64–70)
Koko seurakunta oli yhteensä neljäkymmentäkaksituhatta kolmesataa
kuusikymmentä (42 360), paitsi (=lisäksi) heidän palvelijoitansa ja
palvelijattariansa, joita oli seitsemäntuhatta kolmesataakolmekymmentä
seitsemän (7 337). Lisäksi oli heillä kaksisataa mies- ja naisveisaajaa. Hevosia
(726) heillä oli seitsemänsataa kolmekymmentäkuusi, muuleja (245) kaksisataa
neljäkymmentäviisi, kameleja (435) neljäsataa kolmekymmentäviisi, aaseja
(6 720) kuusituhatta seitsemänsataa kaksikymmentä. (Esra 2:1–63: On luettelo
sukukunnittain, ketkä kaikki palasivat.)

Temppelin rakentamiseksi annettiin lahjoituksia
Perhekunta-päämiehistä muutamat, tullessansa Herran temppelin sijalle, joka
on Jerusalemissa, antoivat vapaaehtoisia lahjoja Jumalan temppelille, sen
pystyttämiseksi paikallensa. He antoivat sen mukaan, kuin voivat,
rakennusrahastoon: kuusikymmentäyksituhatta dareikkia (n. 512 kg) kultaa,
viisituhatta miinaa (= 5 000 kg) hopeata ja sata papinihokasta. Sitten papit,
leeviläiset ja osa kansaa sekä veisaajat, ovenvartijat ja temppelipalvelijat
asettuivat kaupunkeihinsa, ja kaikki muut israelilaiset kaupunkeihinsa.

Jumalanpalvelusmenot käynnistettiin, vaikka temppeliä ei vielä ollut (Esra 3:1–7)
Kun seitsemäs kuukausi tuli ja israelilaiset jo olivat kaupungeissa, kokoontui
kansa yhtenä miehenä Jerusalemiin. Jeesua, Joosadakin poika, ja hänen
veljensä, papit, ja Serubbaabel, Sealtielin poika, ja hänen veljensä nousivat
rakentamaan Israelin Jumalan alttaria uhrataksensa sen päällä polttouhreja,
niin kuin on kirjoitettuna Jumalan miehen Mooseksen laissa. He pystyttivät
paikallensa alttarin, sillä he olivat kauhuissaan maan kansojen tähden; ja he
uhrasivat alttarilla polttouhreja Herralle, polttouhreja aamuin ja illoin. He
viettivät lehtimajanjuhlaa, niin kuin oli säädetty, ja uhrasivat polttouhreja joka
päivä niin paljon, kuin oli säädetty, kunakin päivänä sen päivän uhrit, ja sen
jälkeen jokapäiväisen polttouhrin ja uudenkuun päivien ja kaikkien muiden
Herran pyhien juhlien uhrit sekä kaikkien niiden uhrit, jotka toivat
vapaaehtoisia lahjoja Herralle.

Seitsemännen kuun ensimmäisestä päivästä alkaen he uhrasivat polttouhreja
Herralle, vaikka temppelin perustusta ei oltu vielä laskettu. He antoivat rahaa
kivenhakkaajille ja puusepille sekä ruoka- ja juomatavaroita ja öljyä
siidonilaisille ja tyyrolaisille, että nämä kuljettaisivat setripuita Libanonilta
meritse Jaafoon, sen valtuuden nojalla, jonka Koores, Persian kuningas, oli
heille antanut.
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Temppelin perustukset lasketaan (Esra 3:8–13)
Toisena vuotena siitä, kun he olivat tulleet Jumalan temppelin sijalle
Jerusalemiin, sen toisessa kuussa, ryhtyivät Serubbaabel, Sealtielin poika, ja
Jeesua, Joosadakin poika, ja heidän muut veljensä, papit ja leeviläiset, ja
kaikki, jotka vankeudesta olivat tulleet Jerusalemiin, työhön ja panivat
kaksikymmenvuotiset ja sitä vanhemmat leeviläiset johtamaan Herran
temppelin rakennustyötä. Jeesua poikineen ja veljineen ja Kadmiel poikineen,
Juudan jälkeläiset, astuivat yhdessä johtamaan niitä, jotka tekivät Herran
temppelin rakennustyötä; samoin myös Heenadadin pojat poikineen ja
veljineen, leeviläiset.

Ilo ja riemu ja kiitos ja itku raikuivat
Kun rakentajat laskivat Herran temppelin perustusta, asetettiin papit
virkapuvuissaan torvilla ja leeviläiset, Aasafin jälkeläiset, kymbaaleilla
ylistämään Herraa, Israelin kuninkaan Daavidin järjestelyn mukaan. He
virittivät ylistys- ja kiitosvirren Herralle: "Sillä hän on hyvä, sillä hänen
armonsa pysyy iankaikkisesti Israelia kohtaan." Kaikki kansa nosti suuren
riemuhuudon ylistäen Herraa siitä, että Herran temppelin perustus oli
laskettu. Mutta monet papit, leeviläiset ja perhekunta-päämiehet, vanhukset,
jotka olivat nähneet edellisen temppelin, itkivät suurella äänellä, kun tämän
temppelin perustus laskettiin heidän nähtensä. Monet taas korottivat äänensä
riemuiten ja iloiten. Eikä voitu erottaa raikuvaa riemuhuutoa kansan
äänekkäästä itkusta; sillä kansa nosti suuren huudon, niin että huuto kuului
kauas.

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Huomaa tekstistä: Kaikki tapahtui siksi, että Jumala herätti kuninkaan hengen
päästämään kansan. Jumala herätti myös kansalaisten hengen lähtemään.
Miksi? Siksi, että täyttyisi Herran sana, jonka hän oli puhunut (profeetta)
Jeremian suun kautta.

Kaikki halukkaat saivat palata kotimaahan. Temppelin kulta- ja hopea-astiat
saatiin takaisin. Temppelin korjaaminen alkoi, samoin uhripalvelu.
Lehtimajanjuhlaa vietettiin. Itkettiin ja huudettiin ilosta!

Meidänkin elämässämme voi näyttää siltä, niin kuin ei Jumalaa olisi, niin kuin
Hän ei kuulisi rukouksiamme. – Aikaa kuluu, mutta sitten eräänä päivänä
saamme huomata, että Jumala on koko ajan ollut ja on kuitenkin johtanut
asioita. Hän voi ”herättää kuninkaan hengen” tekemään/määräämään
sellaista, mitä me emme voi kuvitellakaan.
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4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Egyptiläiset antoivat myös arvoesineitä israelilaisille, kun nämä lähtivät
Egyptistä. Erämaavaelluksen aikana koottiin myös vapaaehtoisia lahjoituksia
ilmestysmajan rakentamiseksi.

5. Opeteltava Raamatun lause
Sillä sinä olet suuri ja teet ihmeitä, sinä ainoa olet Jumala. Ps. 86:10.

6. Lauluehdotus (joku oikein riemullinen kiitoslaulu) VK 427 (UVK 342)
Niin ihanaa on ylistää Sinua Jumalamme.
Ja laulain kiittää armoas, hyvyyttäs kohtahamme.
Sä kuljit aina kanssamme, veit taisteluissa voitolle
ja olit auttajamme.

Ain olet ollut luonamme aarteena kalleimpana.
Meit' elon vesi virvoittaa ja elon leipä, sana.
Sun armos meille virtailee, ja totuutesi valaisee
kuin tähti loistavana.

On virsi täällä heikko vain ja köyhä kiitoksemme.
Kaikesta, minkä meille soit, jo täällä iloksemme.
Me emme kyllin johtoas voi ylistää ja armoas,
mi siunas askelemme.

Sua rukoilemme, Herramme: meit' älä koskaan heitä.
Suo meille Hengen valkeus, mi johdattaapi meitä.
Luo usko, toivo sydämeen ja rakkautta Jeesukseen,
Vie armotahtos teitä. Mikael Nyberg (1871 - 1940), sävel Raumalta.

7. Tehtäviä / kysymyksiä

8. Muuta huomioitavaa
Kaikki oli tarkkaan määrätty etukäteen: Näin on sukupolvia Aabrahamista
Daavidiin kaikkiaan neljätoista polvea, ja Daavidista Babyloniin siirtämiseen
neljätoista polvea, ja Babyloniin siirtämisestä Kristukseen asti neljätoista
polvea. Matt. 1:17.
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