
7 Historiankirjat  1 

VT:n historiankirjoihin luemme 1. ja 2. Aikakirjan, Esterin, 
Esran ja Nehemian kirjat.  Ne kuuluvat ”kirjoituksiin” 
(”ketubim”) yhdessä viisauden kirjojen kanssa.  Jumalan lain 
totuuden ja profeetallisen soveltamisen kanssa tarvitaan myös 
pyhää tietoa ja viisautta.  Syntyperästään ja historiastaan 
tietämätön kansa on monella tapaa suojaton pahan valtaa 
vastaan. 

Aikakirjat on itse asiassa yksi teos, kuten oli Kuningastenkin 
kirja.  VT:n kreikaksi (LXX) kääntäneet Aleksandrian 
juutalaiset oppineet tekivät tällaisen jaon. Sellaisena se on 
pysynyt yli 2000 vuotta. 

Aiheeltaan Kuningasten kirjat ja Aikakirjat juoksevat 
rinnakkain.  Tosin Kuningasten kirjat alkavat Daavidin 
vanhuudesta, Aikakirjat ensimmäisestä ihmisestä Aadamista.   
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Kuningasten kirjat kertovat ensin Salomon hallituksesta.  Kun 

valtakunta jakautui Salomon pojan Rehabeamin Juudaksi ja 

 Jerobeamin Israeliksi (10 sukukuntaa), Kuningasten kirja seuraa 

 rinnakkain kummankin kuningaskunnan vaiheita aina Israelin 

 tuhoon ja pakkosiirtolaisuuteen Niiniven valtakunnassa v. 734 ja 

 722 e.Kr.  2. Kuningasten kirja päättyy tilanteeseen, että pakko- 

siirtolaisuus Babyloniassa jatkuu. 

Juuda-Jerusalemin pakkosiirtolaisuus Uus-Babyloniaan, Kaldeaan 

toteutettiin 597 ja  586 e.Kr.   

Aikakirjat seuraavat pelkästään Juuda-Jerusalemin vaiheita siihen 

asti, että Persian kuningas Kyyros julisti juutalaisille vapauden 

palata kotiin v. 539 e.Kr.  
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I   1. Aikakirja 1 – 10:  Aadamista Sauliin. 

II. 1. Aikakirja 11 – 29:  Daavid 

III. 2. Aikakirja 1 – 9:  Salomo 

IV. 2. Aikakirja 10 – 36: Salomon kuolemasta Baabelin 
pakkosiirtolaisuuteen. 

Verrattuna muihin Jerusalemin kuninkaisiin, Daavidin ja Salomon 

 hahmoista puuttuvat monet kielteiset yksityiskohdat:  Daavidin 

 veriteot, Uuria ja Batseba.  Salomon osassa ei mainita kovia otteita 

valta-aseman vahvistamiseksi, kuninkaan moniavioisuudesta eikä 

 kääntymisestä pakanakultteihin Salomon haaremin vaikutuksesta. 

 Daavid ja Salomo ovat sivummalla verrattuna Aikakirjojen 

 pääasiaan:  Jerusalemin temppelin oikeaan, Tooran mukaiseen  

jumalanpalvelukseen. 
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Erot osoittavat, että 1 – 2 Kun. Ja 1 – 2 Aik. on kirjoitettu eri 

aikaan.  Kuningasten kirjat on laadittu ennen Baabelin vankeuden 

päättymistä.  Aikakirjat sen sijaan ulottuvat Persian valtakunnan  

ja Kyyroksen vapautusjulistuksen aikaan.  Esran ja Nehemian  

kirjat muodostavat siten luonnollisen jatkon 2. Aikakirjalle.  Kuten  

voimme lukeakin, molempien kirjojen kirjoittaja on koonnut 

 tietonsa erilaisista historiallisista, kirjallisista lähteistä.  Vanhassa 

Israelissa siis pidettiin ja arkistoitiin sukuluetteloita ja kronikoita. 

 Kuningasten kirjojen ja aikakirjojen pääasiallisen kokoamisen on 

 täytynyt tapahtua ennen temppelin ja kuninkaanlinnan tuhoa  

kaldealaisten käsissä.  Silloin nuo Jerusalemin ”valtionarkistot” ja 

”kirkonkirjat” paloivat rakennusten mukana. 
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Aikakirjoista puuttuu paljon tietoa kuningas Daavidin sodista ja  

perhe-elämästä.  Niillä on erityisen kiinnostuksen kohteena  

leeviläisten osa Israelin jumalanpalveluksessa.  Luvatun maan 

 valloituksen jälkeen keskistetty uhrikultti ja leeviläisten osa siinä 

 rappeutui.  Vasta Daavidin mukana tapahtui käänne takaisin  

Tooran mukaiseen jumalanpalvelukseen.  Ilmestysmajan ja liiton 

 arkki sijoitettiin Jerusalemiin odottamaan temppeliä, jota paljon 

 verta vuodattanut Daavid ei saanut rakentaa. Kuningasten 

 kirjoissa  historian linja etenee kuninkaiden ja profeettojen 

 suhteissa.  Aikakirjoissa oikea jumalanpalvelus ja leeviläisten 

 asema siinä  ovat päälinja.  Takana on Mooseksen opetus:  jos 

 Israel ei luovu Herrasta ja hänen palvelemisestaan, maan ja  

kansan osaksi tulee Jumalan siunaus, muuten ankara kirous.     
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Esran kirjan tapahtumat ajoittuvat enimmäkseen 400-luvulle e.Kr.   

Persialaiset olivat valloittaneet Babylonin v. 539 e.Kr.  Kyyroksen 

 edikti juutalaisten paluusta ja temppelin jälleenrakennuksesta 538 

 e.Kr.  Esran ja Nehemian kirjat ovat ainoa kirjallinen lähde tuon 

historian vaiheen tapahtumista Juudeassa ja Jerusalemissa. 

Esra 1: Kyyrokse edikti, temppelin kalujen palautus ja paluu  

Juudan ruhtinaan Sesbassarin johdolla. 

Esra 2: Paluumuuttajien luettelo, 

Esra 3: Alttarin uudelleenrakentaminen ja Lehtimajajuhla.  

Temppelin rakentaminen alkaa. 

Esra 4: Temppelin rakentaminen estyy samarialaisten tähden. 

Valituskirje Xerxeelle ja Artaxerxeelle.  Rakentaminen estetään. 
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Esra 5: Rakentaminen alkaa uudelleen Haggain ja Sakarjan 

profetioista. Käskynhaltija Tattenain ja Setar-Boosenain kirje 

 Dareiokselle. 

Esra 6:  Dareioksen vastauksesssa käsketään jatkaa rakentamista, 

 koska se oli ollut Kyyroksen käsky.  Kuningas avustaa työtä. 

 Rakennustyön valmistuminen.  Temppelin vihkiminen ja 

 pääsiäisjuhla. 

Esra 7 – 10 ( Nehemia 8). 

Esra 7:  Esra palaa Jerusalemiin uuden maanpakolaisryhmän 

 kanssa.   Artaxerxeen valtuutus Esralle (kirjoitettu arameaksi). 

 Palanneiden luettelo.  Leeviläiset.  Temppeliaarteet.  Kiitosvirsi. 

Esra 8: Palanneiden luettelo. Paluumatka. Temppelin aarteet.    
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Esra 9:  Seka-avioliitot.  Esran katumusrukous. 

Esra 10:  Toimenpiteet seka-avioliittoja vastaan. 

(Neh. 9 – 10). 

 

Nehemia 1 – 12:  Jerusalemin muurien rakentaminen.  Juudan 

 puolustuksen järjestämien.  Köyhien nousu riistoa vastaan ja  

heidän velkakuormansa poistaminen.  Sanballatin, Tobiaan ja 

 naapurikansojen  salajuonien tyhjäksi tekeminen.   

Nehemia 13: Nehemian toinen toimintakausi Jerusalemissa: 

 temppeliin liittyvän korruption poistaminen. Sapatinvieton 

 rikkomusten korjaaminen.  Seka-avioliittojen purkaminen. 

 

Esra ja Nehemia toteuttivat 538 – 432 Israelin uskon jälleen 
rakentamisen.   
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Esran ja Nehemian kirjoissa toistuu kolme ainesosaa: 

I Persian suurkuninkaan valtuutus – temppelin vihkiminen. 

II  Lain aseman lujittaminen: katumusjumalanpalvelus ja velvoitus 

lain pitämiseen. 

III  Suurkuninkaan lupa Jerusalemin muurien rakentamiseen – 

muurin vihkiminen. 

Saulista alkanut ja Daavidissa jatkunut kuninkuus ei ollut enää 

juutalaisuuden tae ja suoja.  Mooseksen laki ja temppeli olivat 

nousseet määräävään asemaan.  Ne säilyttivät juutalaisuuden 

oloissa, jossa poliittinen valta oli vierailla valloilla: Persia, 

Aleksanteri Suuri ja diadokit sekä Rooman valtakunta.  

Juutalaisten muuttoliikkeen ansiosta syntyi monimiljoonaisen 

juutalaisuuden diaspora eri puolille Välimeren piiriä.  Niissä 

oloissa lain ja synagoogan merkitys kasvoi korkeammalle.  
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Esterin kirja on sijoitettu VT:n kirjoituksiin (”ketubim”).  Se 

kuitenkin kertoo juutalaisten historiasta Persian valtakunnassa.  

Siksi on perusteltua tarkastella sitä historiallisena kirjana. Nimi 

”purim” tarkoittaa arpaa.  Kuningattaren asemaan korotettu 

kaunis juutalainen orpotyttö (Ester = kirkas tähti) korotetaan 

kuningattareksi.  :  Estherin serkku Mordekai saa tietoonsa 

varakuningas Haamanin suunnitelman surmata kaikki 

juutalaiset.  Kansanmurhan päivämääräksi hän oli arponut 

talven Adar-kuun 13. päivän.  Esterin kanssa Mordekain 

onnistuu toimittaa Haaman hirteen ja kuninkaan luvalla 

järjestää juutalaisyhteisöjen itsepuolustuksen kansanmurhaa 

vastaan. Juutalaisuudessa Puurim-juhla on karnevaali.  Viinin 

juominen muistuttaa Persian suurkuninkaan juomingeista, josta 

Esterin jännittävät vaiheet alkoivat.  
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Kriittisessä akateemisessa tutkimuksessa on Esterin kirja leimattu 

viihdetarinaksi, joka olisi vahingossa otettu VT:iin.   Harras Py-

hän Raamatun lukija ei löydä kirjasta Jumalan nimeä 

kertaakaan. Yleisesti esitetään myös, että Martti Luther olisi 

ollut ankara Esterin kirjan vastustaja.  Miksi hän sitten käänsi 

sen kirjan saksankieliseen Raamattuun 1534?  Lause ”heittäisin 

koko Esterin kirjan Elbeen” on pöytäpuheista, joilla ei ole 

vakavaa todistusarvoa, koska ne ovat kirjoittajiensa vastuulla.        

 

Historiassa Esterin kirjan tapahtumat sijoittuvat joko Persian 

kuningas Xerxeen (486 e.Kr.) tai Artaxerxeen (465 – 424 e.Kr.) 

aikaan.  Toisen kerran Egyptin faaraon jälkeen oli vireillä hanke 

juutalaiskansan hävittämiseksi.  Kauan jälkeenpäin luettuina 

monet historian tapahtumat voivat epäilijästä vaikuttaa vain 

legendoilta. 


